


کتابخانه ای  به  می شوند،  یافت  ایران  در  که  پرندگانی  انواع  درباره  کتابی  پیداکردن  برای  کنید  فر 
رفته اید، اما می بینید کتاب های متفاوت را بدون هی نوع گروه بندی در قفسه ها قرار داده اند. در این 
کتابخانه چگونه کتاب مورد نظر خود را پیدا می کنید؟ روشن است که هرچه کتابخانه بزر تر و تنوع 
کتاب ها بیشتر باشد، پیدا کردن کتاب مورد نظر دشوارتر است. زیست شناسان نیز به منظور مطالعه و 

استفاده از جانداران، آنها را در گروه های متفاوتی قرار می دهند.

فصل 11
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 تر و استفاده از جاندارانمطالعه آسان ¬دلیل گروه بندی جانداران (نه فقط جانوران)  نکته :
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 نکات کتاب درسی :
 پا دارند) ۶پا وصل شده است ( پس  ٢قسمتی دارند که به هر قسمت  ٣.حشرات بدن ١
صفات پروانه ها ، بال و تعداد پا است (برای همین احتماال اولین تفاوتهایی است که  بارز ترین. ٢

 شما میابید)
 جفت بال پایینی کوچکتر است. ٢جفت بال باالیی بزرگتر و  ٢. در پروانه ، ٣
 است. ظاهری. ساده ترین اصل طبقه بندی جانوران ، شباهت های ۴
 

 
 نکات کتاب درسی :

 دا جانوران براساس صفات مشترک دسته بندی می شوند.ابت١
 مشابه باشند) کامالشباهت را به هم دارند (نه اینکه  بیشترین. در نهایت جانوران هر گروه ، ٢
 

 کلید شناسایی دوراهی :
و با آنها می توان با دقت مجموعه ای از پرسش هاست که بر اساس ویژگی های جانداران طراحی شده 

 جاندار به خصوص را یافت. شکل زیر نمونه ای از کلید دوراهی است :و سرعت یک 
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 نکات کتاب درسی :
 .حشرات بدن سه قسمتی دارند١
 پا هستند ۶. حشرات دارای ٢
 . پایین ترین قسمت بدن حشرات، بزرگترین قسمت بدن آنهاست.٣
 ساکاریدی به نام کیتین است.. جنس پوسته ی خارجی حشرات از پلی۴
 چنگک است و دم آن حالت قطعه قطعه دارد. ٢پا و  ٨. عقرب ، دارای ۵
. بدن کرم خاکی بصورت حلقوی بوده ، تنفس پوستی دارد و قسمتی از بدن آن که مربوط به دستگاه ۶

 گوارش است ، برآمده شده است.
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 نکات کتاب درسی :
هم جانوران و گیاهان را (نه فقط چند قرن پیش و دانشمندان از  نیستبندی موضوع جدید .گروە١

 دسته بندی می کردند. صفات ظاهریبر اساس (نه اغلب)  فقطجانوران و نه همه ی جانداران) را 
 . ارسطو ، جانوران وگیاهان ( نه همه ی جانداران) را طبقه بندی کرد.٢
دو  ¬. مهره دار بودن یا نبودن ، باعث تقسیم فرمانروی جانوران به دو گروه بزرگ (دو شاخه) شد ٣

 دار و بی مهرهشاخه ی جانوران عبارت است از : مهرە
 
 

 
 

 نکات کتاب درسی :
 .مار از شاخه ی مهره داران و از رده ی خزندگان است١
 خزندگان است.. کرم خاکی از شاخه ی بی مهرگان و از رده ی ٢
سطح بدن کرم خاکی باید دائما  ¬. مار از طریق شش و کرم از طریق پوست خود نفس میکشد ٣

 مرطوب باشد.
 . در بخشی از بدن کرم یک برآمدگی وجود دارد.۴
 . حلقه های بدن کرم در وسط تراکم تر از اطراف است.۵
 آنها تصمیم گرفت. بندیتوان در مورد گروە. صرفا از روی ظاهر دو جاندار نمی۶
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 نکات کتاب درسی :

 .جانداران را به شکل های متفاوتی گروه بندی می کنند ؛ پس روشهای مختلفی از گروه بندی داریم.١
 دسته قرار می دهیم. ۵(نه همه ی )گروه بندی جانداران را در  نوعی. در ٢
 

گروه بزرگ به نام های فرمانرو گیاهان و فرمانرو جانوران  ٢در گذشته ، لینه جانداران را در  نکته :
 جای داده بود.

یا چند شاخه ، هر شاخه از چند رده ، هر رده از چند راسته ، هر راسته از چند  ٢هر فرمانرو از  نکته :
 است. تیره و هر تیره از چند سرده و هر سرده از چند گونه تشکیل شده

 
 گونه  ¬تیره  ¬راست  ¬رده  ¬شاخه  ¬فرمانرو  ¬جانداران  : نکته

 به نام دیگر برخی از این تقسیم بندی ها توجه کنید : نکته :
 

 جانوران جانوران فرمانرو (سلسله)
 مهره داران مهره داران شاخه
 پستانداران پرندگان رده

 گربه سانان کبوترسانان راسته
 گوشتخواران کبوترها تیره (خانواده)

 Canis قمری ها سرده (جنس)
 Canis lupus قمری خانگی گونه
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  جانورانی از یک گونه هستند که بتوانند با هم تولید مثل کنند و جاندارانی مشابه با خود و بانکته : 
 زایایی تولید کنند. وویژگی زیستایی  ٢
نتوانند جاندارانی زیستا و زایا تولید کنند از یک گونه جاندار هرچقدر هم شبیه به هم باشند ولی  ٢

نیستند.مثال حاصل آمیزش اسب و االغ ، قاطر است. قاطر شبیه به والدین خود بوده و صفاتی را از 
هرکدام گرفته است و حتی زیستا می باشد ( یعنی می تواند بصورت نرمال عمر کنند و زود از بین نمی 

یعنی قاطر نابارور است و نمی تواند تولید مثل کند. پس چون فرزند اسب و رود) . ولی زایا نیست . 
 ویژگی زیستایی و زایایی را باهم ندارد ، آنها از یک گونه نیستند. ٢االغ ، هر 

 
از متن باال استنباط می کنیم که گونه های مختلف گاها قادر به آمیزش با هم هستند ولی  نکته :

 کنند که هم زیستا و هم زایا باشند. توانند فرزندانی تولیدنمی
 



 شناسی نهم بررسی خط به خط زیست 
 سیدمحمد حسینی

- 7 - 
 

گاهی حاصل آمیزش گونه های مختلف باعث ایجاد فرزندانی می شود که زیستا نیستند: ؛ یعنی  نکته :
 یعی ندارند و زود از بین می روند.طول عمر طب

 
 

 نکات کتاب درسی :
 آفتاب پرست هم نام گیاه و هم نام جانور است..١
ثبت شده است . همچنین این . نام علمی جاندار ، نامی است که در همه ی زبان ها یکسان بوده و ٢

 نام فقط و فقط به یک گونه تعلق می گیرد.
 
 

 افتاب پرستگیاه نکاتی در مورد 
گیاه آفتاب پرست گیاهی است علفی و یکساله به شکل بوته ای با ساقه های چوبی. ساقه آن کوتاه و 

ز پرز غباری و بلندی آن به ده تا هفتاد سانتی متر می رسد و خیلی پر شاخه و منشعب است. پوشیده ا
برگ های آن کامل،پهن ،بیضی،نوک تیز و در تماس با دست زبر و خشن با دمبرگ شبیه برگ شیب 
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و کمی کوچکتر از آن می باشد.گل های آن مجتمع وخوشه ای سفید مایل به زرد و بدون بو و خمیده 
 .ه عقرب استشبی

 

 
 نکات کتاب درسی :

 دسته ی آخر از نظام دسته بندی رایج است. ٢.نام علمی ، ترکیبی از ١
ابداع لینه است ( نه هر نوع نام گذاری ای) ؛ پس نام گذاری موضوع جدید  بخشی ٢. نام علمی ٢

 و قبل از لینه هم روشهایی از نام گذاری وجود داشته است. نیست
 

 علمی جانوران :روش نام گذاری 
دهند. نام علمی از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت  زیستشناسان به هر جاندار یک نام علمی می

نوشته میشود. نام نخست  التیناول نام سرده و قسمت دوم نام گونه است. نام علمی به زبان و حروف 
اما نام دوم (گونه) تماما با حروف کوچک نوشته می شود. در با حرف بزرگ آغاز میشود  (سرده)

 Canis lupusباشد. بعنوان مثال نام علمی گرگ یا کج  Italicضمن فونت نوشتاری باید بصورت 
 است.
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 باکتری ها 

 
 

 نکات کتاب درسی : 
کند ؛ بلکه هر  .یک نوع باکتری نمی تواند هم در دریاچه ی آب یخ و هم در آبهای داغ زندگی١

 باکتری در یک شرایط مشخص ادامه ی حیات می دهد.
 . باکتری های به علت سادگی می توانند در شرایط خاص محیطی زندگی کنند.٢
مند بودن (نه اینکه سودمند باشند. سود ضررندبیاز باکتری های  بسیاری. دقت کنید که گفته شده ٣

 )و بی ضرر بودن دو مفهوم جدا از هم هستند
 های درمانی استفاده می کنند.. از باکتری ها به علت تکثیر سریعشان در تولید دارو و ژن۴
. در ادامه با مطالعه ی روشهای متابولیسمی باکتری ها ، با چگونگی استفاده از آنها در صنایع ۵

 مختلف آشنا می شوید.
 

 زیر دیده می شوند. شکل ٣باکتری ها بطور کلی به  شکل های مختلف باکتری ها :
 

 
 باکتری های کروی

 )ها (کوکسی

 منفرد 
 کوکوس)دیپلوجفت (جفت
 کوکوس)استرپتوای (زنجیرە

 کوکوس)استافیلوخوشه ای (

 
 

 باکتری های میله ای
 (باسیل ها)

 اغلب منفرد
 )باسیلوس استرپتوگاهی زنجیری (
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 باکتری های مارپیچی

 (اسپریل ها)

ویرگولی ،  در حاالت مختلفی مانند
 فنری

U .شکل و ... دیده می شوند 

 
 

 
 

 نکات کتاب درسی :
 مانندکروی خوشە ¬.شکل صورتی رنگ (سمت چپ) : استافیلوکوکوس ١
 جفت میله ای ¬. شکل زرد رنگ (وسط) : دیپلوباسیلوس ٢
 . شکل نارنجی رنگ (راست) : اسپرلیوم منفرد٣
 گیرند.متنوعی به خود می. باکتری ها در زیر میکروسکوپ، رنگهای ۴
 کنیم.. برای مشاهده ی باکتری ها با وضوح باال از میکروسکوپ الکترونی استفاده می۵
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 : یوکاریوتها و پروکاریوتها

درون ناحیه   آن همراه نهاىپروتئی و DNA و ندارد یافته سازمان و مشخصهسته  پروکارىوتى:سلول 
 احاطه را دىنوکلئوئى ناحیه ی غشایی هیچ که آنجا از. است گرفتهقرار نوکلئوئیدیای به نام ناحیه 

 ،وزومهاریب. هستند سلول محتویات دیگر با مستقىم تماس در آن همراه هاى ینپروتئ و DNA ،نمی کند
هم  به را آمینواسید ها رسد، مى DNA از کهالعاتی اط به توجه با که هستند سلول اجزاى دیگر از

  .سازند مى پپتىد پلى و کنند مى متصل
 

می  سلول باکترى را دربر سیتوپالسم، ییسماالغشاى پ
را  ییپالسماها، اطراف غشاى  یباکتر. در بىشتر گیرد

 دیواره ی تقرىباً سخت فراگرفته که آن را دیواره ای
ت این دیواره از سلول محافظ. می نامند باکتریاییسلولى 

میکند. در بعضی ، و سلول را در حفظ شکل یاری 
پسول ک باکتری ها دیواره توسط پوشش چسبناکی به نام

ی مباعث محافظت سلول  نیزاحـاطه شـده است. کپسول 
مک می ک باکتریها. همچنىن، کپسول به بعضى از شود

ون به بافتهاى درکتد تا به بافت های مختلف ، مثال 
بر  هایی آمدگی، برباکتریهابدن آدمى بچسبند. بعضى از 

. نامند می)  پیلوس(مفرد آن:  پیلیهاى مو مانند را اگر کوتاه باشند، یبرآمدگ اینسطح خود دارند. 
نامند. تاژک ی مهاى بلند را تاژک یبرآمدگ. می کندباکترى به سطوح مختلف کمک  چسبیدنبه  پیلی

  .راندیمرامون به جلو یپط ماىع یمحباکترى را در  با حرکتهاى خود
 

یده تر از سلول پروکاریوتی پیچکارىوتى، یوکه سلول  یابیمدر نگاه اول، درمى  یوکارىوتى:سلول 
ى در ن است که، اندامکهاى گوناگونیاوکارىوتى یسلولهاى پروکارىوتى و  تفاوتین آشکارتر.است 

  .پوشاندی من اندامکها را غشا یاد که یباش وکارىوتى وجود دارد. توجه داشتهیسلول هاى  سیتوپالسم
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برخی باکتری های دارای این توانایی هستند که می توانند در شرایط نامساعد محیطی زنده  نکته :

بمانند. این توانایی شامل ساختن هاگ درونی است. به این صورت که باکتری فعال ، در زمان شرایط 
. ) ..مواد ضد عفونی کننده وکی زیاد ، اعم از دمای نا مناسب ، کمبود مواد غذایی ، خش( نامساعد

، مواد هسته ای ، ریبوزوم ها و برخی آنزیم های مورد نیازش را درون دیواره ی ویژه و مقاومی که می 
دهد. به این مجموعه هاگ می گوییم. هاگ باکتری را در برابر شرایط نامناسب مقاوم سازد جای می

 کند.می سازد و تا حد ممکن ماده ژنتیکی آن را محافظت می
 روید و باکتری های جدیدی ایجاد می کند.هاگ در شرایط مناسب بعد از تنش می

 
(عامل مواد غذایی وجود داردکه در کنسروهای  کلستردیوم بوتولینمنوعی باکتری به نام  نکته :

، می تواند در شرایط  این بیماری در خاک وجود دارد و از راه سبزی و گوشت وارد کنسرو می شود.)
ماری که این سم بی –که باعث برامده شدن قوطی کنسرو می شود  –بی هوازی گازی سمی ترشح کند 

در واقع نوعی مسمومیت شدید غذایی است. این سم که نده ی بوتولیسم را سبب می شود .بسیار کش
شده است که  یاتی شناختهترین سم حکشندەبر دستگاه تنفسی اثر میگذارد و تنفس را قطع می کند، 

  به علت ساختار پروتئینی اش ، با جوشاندن کافی تجزیه می شود و کاراییش را از دست می دهد.
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 در شکل های باال انواعی از هاگ های باکتری را مشاهده می کنید.

 
 روشهای متابولسیمی باکتری ها :

 باکتری ها یا اتوتروف هستند و یا هتروتروف . 
بعنوان منبع  2COاتوتروف ها یا همان تولیدکنندگان ، جاندارانی هستند که فقط به ترکیب غیرآلی 

کربن نیاز دارند. درحالی که هتروتروف ها برای ساختن سایر ترکیبات آلی مورد نیاز خود ، به حداقل 
 یک ماده ی آلی (مانند گلوکز) نیاز دارند.

 
 

روشهای 
 تغذیه

 باکتری ها

 
 اتوتروف

 تولیدکننده)(

استفاده از نور خورشید برای غذاسازی ، دارای کلروفیل  فتواتوتروف
 : چون باکتری اندامک ندارد) (کلروپالست ندارند

استفاده از ترکیب های شیمیایی مانند گوگرد برای ساخت غذا  شیمیو اتوتروف
، هیدروژن و (اکسید کردن مواد معدنی مانند آهن ، گوگرد 

 و ... ) نیتروژن

 
 هتروتروف

 (مصرف کننده)

موجب تجزیه بدن جانداران می شوند ، دارای آنزیم های  کودرست
 متعددی هستند ، بیشتر باکتری ها از این دسته هستند.

آنزیم بسیار  ¬این باکتری ها توانایی تولید ماده غذایی ندارند ( انگل
کمی دارند) ، از مواد آلی تولید شده توسط میزبان استفاده 

 میکنند.
 

 نکات مهم :
 بیشتر باکتری ها هتروتروف هستند و اغلب آنها به علت داشتن فعالیت زیاد آنزیمی کوردست هستند..١
 تند.کوچکتر هس. باکتری های انگل بر رو یا درون سطح بدن میزبان قرار می گیرند و از میزبان ٢
 . بیشتر انگل ها بیماری زا هستند.٣
. از جمله باکتری های مفید شیمیوسنتز کننده ، می توان به باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن ۴

، از حلقه های مهم چرخه ی نیتروژن هستند.  3NHاز هوا و تبدیل آن به  2N اشاره کرد ، که با گرفتن 
 مواد و نقش آنها در زندگی) –شیمی سال نهم  ١(ر.ک فصل 

 ترین حلقه های چرخه ی نیتروژن هستند.. باکتری های کودرست نیز از مهم۵


