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  . كند تا به حشره بالغ تبديل شود تغذيه مي ها شكل پروانه مونارك از برگ نوزاد كرمي 

  . پيمايد لعكس ميدرپي از مكزيك تا جنوب كانادا و با هر سال هزاران كيلومتر را طي سه نسل پي. ندك پروانه مونارك مهاجرت مي 

در بدن پروانه، كه ) ها نورون(هاي عصبي  وجود ياخته. اند راز اين معما را كشف كنند ها پژوهش به تازگي توانسته شناسان پس از سال زيست 
  . تواند جايگاه خورشيد در آسمان و جهت مقصد را تشخيص دهد و به سوي آن پرواز كند ها مي با استفاده از اين ياخته

هـاي مونـارك مـؤثر     هاي مغناطيسي زمـين را در مهـاجرت پروانـه    دانروزي و مي هاي شبانه آسمان، ريتم حققان غير از جايگاه خورشيد درم 
  . دانند مي

  
  13تا  10هاي  صفحه                                 شناسي چيست؟   زيست) الف

  . پردازد جانداران و فرايندهاي زيستي مي ياي از علوم تجربي است كه به بررسي علم شناسي شاخه زيست 

   :گيرد ناسان در موارد زير صورت ميش تالش زيست
  پي بردن به رازهاي آفرينش  

  . هاي خود براي بهبود زندگي انسان تا بتوانند به حل مسائل و مشكالت زندگي اجتماعي انسان امروزي نيز كمك كنند استفاده از يافته 

  شناسي  محدوده علم زيست  
  ... امروزه 

ها محصوالت بهتر و بيشتري توليد  شده از اصالح. آيد دست مي خوريم از گياهان و جانوران اصالح شده به مقدار قابل توجهي از غذايي كه مي 
  . شود مي

  . اند ها، مانند بيماري قند و افزايش فشار خون مهار شده بسياري از بيماري 

تواننـد از   هاي دناي افـراد، مـي   با خواندن اطالعات مولكول. كنند ها را به آساني شناسايي مي ي افراد، هويت انسان)DNA(با استفاده از دنا  
  . هاي ارثي كه ممكن است در آينده به سراغ انسان بيايند باخبر شوند بيماري

  . ي مشكالت ما را حل كند ما پاسخ دهد و همه هاي ي پرسش اي توانا و گسترده نيست كه بتواند به همه شناسي به اندازه علم زيست 

  . اند هاي طبيعي و قابل مشاهده هاي پديده دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربي فقط در جستجوي علت 

  . گيري هستند طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده و اندازه شوند كه به شناسي فقط ساختارها و يا فرايندهايي بررسي مي در زيست 

  : تواند در موارد زير نيز به ما كمك كند شناسي مي علم زيست
  هاي كشاورزي  مبارزه با آفت -1
  حفظ تنوع زيستي  -2
  ها  بهبود طبيعت و زيستگاه -3

  مرزهاي حيات 
به جاي تعريف حيات  بنابراين، ناچار معموالً. شناسي علم بررسي حيات است، اما تعريف حيات بسيار دشوار و شايد حتي غيرممكن باشد زيست
  . ي اين هفت ويژگي را با هم دارند توان گفت كه جانداران همه مي. شوند هاي جانداران معرفي مي ويژگي

  : نظم و ترتيب -1
  . اند يابي دارند و منظم ي جانداران سطوحي از سازمان همه 
  . يابد كره پايان مي شود و با زيست حيات از ياخته شروع مي گستره 

  .هاي حيات را دارد ي ويژگي ه همهترين واحدي است ك كوچك  اختهي 
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  بافت پوششي
  .پوشاند ها و مجاري درون بدن را مي اين بافت سطح بدن و سطح حفره 
  . كمي وجود دارد اي ياخته بين ها فضاي اند بين آن كها بسيار به هم نزدي ياخته 
 ي بافت پوششيها ياخته ايه در زير بافت پوششي قرار دارد وغشاي پ 

  . دارد هاي زير آن متصل نگه مي را به يكديگر و به بافت
هاي پروتئيني و  اي از رشته شبكه بوده و متشكل ازغشاي پايه فاقد ياخته  

  . است) كربوهيدرات و پروتئين تركيب(گليكوپروتئيني 
  

  يك اليه         

  انواع بافت پوششي 
  

    چند اليه          
  

  بافت پوششي 
  اي  غده    

  
  

  بافت پيوندي 

  

  . انواع بافت پيوندي شامل بافت پيوندي سست، متراكم، چربي، استخواني، غضروفي و خوني است
  

  بافت پيوندي 
  سست   

  

  

  بافت پيوندي 
  متراكم   

  

  
  بافت چربي 

  
  

  

  
 

  

 كليه)نفرون(د، گرديزهي تيروئيغده–مكعبي
  ي مويرگ  ديواره –سنگفرشي 

 معده، روده  –اي  استوانه

  .  شود بزاق از طريق مجراهايي وارد دهان مي. كنندسازند و ترشح ميهاي پوششي بزاق را ميهاي بزاقي ياخته در غده
 . اي ترشحي از نوع بافت پوششي دارنده هاي معده و روده ياخته در غده

 .دهدهاي مختلف را به هم پيوند مي ها و بافت ياخته
  .  تشكيل شده است) ارتجاعي(هاي كشسان  هاي كالژن و رشته هاي پروتئيني به نام رشته ها و رشته از انواع ياخته

  . شود ها ساخته مي اي آن توسط ياخته ي زمينه ماده
 . اي متفاوت است هي زمين ها و ماده در انواع بافت پيوندي مقدار و نوع رشته

  . اي تشكيل شده استي زمينههاي پروتئيني كشسان، كالژن و مادهها، رشته از ياخته
  . پذيري آن كمتر است پيوندي سست بيشتر است ولي انعطافمقاومت آن در مقابل كشش از بافت 

. اي آن نيز اندك است ي زمينه هاي آن كمتر و ماده هاي كالژن آن بيشتر، تعداد ياخته نسبت به بافت پيوندي سست ميزان رشته
 . هاي متحرك وجود دارد ها و در محل مفصل اي قلب، زردپي ماهيچه هاي بافت ماهيچه بين ياخته

 .ي چربي تشكيل شده استاز تعداد زيادي ياخته
  . هاي چربي مقدار زيادي چربي ذخيره شده است در ياخته
  . ر بدن استي انرژي د ترين ذخيره بزرگ

 . كند به عنوان عايق حرارتي عمل ميگيري دارد و  ها و پاها، نقش ضربه مانند كف دستهايي از بدن  در بخشي

 .پذير است و در برابر كشش مقاومت چنداني ندارد انعطاف
  . اي تشكيل شده است ي زمينه ، كالژن و ماده)ارتجاعي(هاي پروتئيني كشسان  ها رشته ز ياختها

  . هاي درشت مانند گليكوپروتئين است رنگ، چسبنده و مخلوطي از انواع مولكول اي آن شفاف، بي ي زمينه ماده
 .  وارش وجود داردي گ مثالً در زير بافت پوششي لوله. كند معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي

 اياستوانه
  ي مويرگ  ديواره –سنگفرشي 

 مكعبي




