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 فصل اول
و فردازيست شناسي ديروز، امروز 

 هزاران كيلومتر را از مكزيك تا جنوب كانادا و بالعكس را مي پيمايد. ،از شگفتي هاي طبيعت است. اين پروانه هر سال پروانه مونارك
  در پروانه مونارك :عصبي (نورون ها)،  هايياخته نقش برخي از  

o  آسمان در خورشيد جايگاهتشخيص
o مقصد تشخيص جهت

  شناسان از يافته هاي خود: زيست گيريبهره
o آفرينش رازهاي به بردن پي براي تالش
o انسان زندگي بهبود

زيست شناسي چيست؟  1 ارـگفت
 تر، مواد غذايي بهتر و بيشتر توليد كنند؟در مدت كوتاه تا مي توان گياهان را وادار كرد  چگونه
 بايد از تنوع زيستي حفاطت كنيم؟ چرا
 نبايد مارها، گرگ ها و پلنگ ها را بكشيم؟ چرا
 هاي بدن انسان، سرطاني مي شوند؟ ياختهبعضي از  چرا
 هاي سرطاني را در مراحل اوليه سرطاني شدن شناسايي كرد؟ ياختهمي توان  گونهچ
 سوخت هاي زيستي مانند الكل را جانشين سوخت هاي فسيلي، مانند مواد نفتي كرد؟مي توان  چگونه
 مي توان از بيماري هاي ارثي پيشگيري و يا آن ها را درمان كرد؟ چگونه
 .زيست شناسان سعي در پيدا كردن پاسخ پرسش هاي  فوق هستند

  يافتن پاسخِ پرسش هاي فوق:دو فايدة
o پي بردن به رازهايي از آفرينش
o ي اجتماعي  انسانكمك به حل مسائل و مشكالت زندگ

 : پردازد مي زيستي فرايندهاي و جانداران علمي بررسي به كه است تجربي علوم از اي شاخه شناسي، زيست تعريف زيست شناسي.

   فعالیت
(براي تعيين خبر هاي مربوط به زيست شناسي را انتخاب كنيدبخوانيد. خبر وان هاي خبري آن راعن همةخبري معمولي تهيه كنيد.  يك روزنامة

لم خود كمك بخواهيد).عهاي مربوط به زيست شناسي از م
  ط به زيست شناسي است؟هاي آن مربونتخاب كرده ايد، چند درصد از خبروزنامه اي كه اردر
 ند خبر خوب و چند خبر بد است؟ها، چاز اين خبر
 هاي زيستي آن را پيدا كنيد؟ني خاصي استفاده كنيد و درصد خبرزما گاه هاي خبري در بازةبه جاي روزنامه از وبتوانيد مي
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  شناسي زيست علم محدودة
 

  گياهان و جانوران اصالح ژنتيكي شده :جانوران و فوايد 

o توليد مقدار قابل توجهي از غذاي انسان 

o  توليد بهتر و بيشترِ محصوالت 

 
  اصالح ژنتيكي شده: جانورانمثال هايي از 

o  مرغ ، ماهي، گاو، گوسفند 

 
 اصالح ژنتيكي شده: گياهان ي ازمثال هاي 

o انواع ميوه ها، گندم، برنج، ذرت 

 
  روش هاي درماني و دارو هاي جديدويژگي هاي :  

o  (قند، فشارخون ) مهار بسياري از بيماري ها 

o آور نيستندمرگ  ،روش هاي درماني و دارو هاي جديد. 
 

  با استفاده از اطالعات مولكولDNA: .شناسايي آسان هويت انسان ها امكان پذير است 

o  مولكول هاي با خواندن اطالعاتDNA: ممكن است، فرد گرفتار آن ها شود، امكان پذير است.  پيش بيني بيماري هاي ارثي كه در آينده  
 

  ،حاصل همكاري زيست شناسان با متخصصان ديگر رشته ها است.دستگاه ها و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي  
  

  مي تواند:  علم زيست شناسي
  به ما در مبارزه با آفات كشاورزي كمك كند. تواند يم -1
 .كند كمكحفظ تنوع زيستي به ما در  تواند يم -2
 كمك كند.  بهبود طبيعت و زيستگاه هابه ما در  تواند يم -3

  
 رديبگ شكل ما ذهن درزير  غلطتصور  ،يشناس ستيز علم آثار و ها شرفتيپ ةمشاهد با است ممكن : 

 »!كند حل را ما يزندگ مشكالت ةهم و دهد پاسخ انسان يها پرسش ةهم به تواند يم كه است گسترده و توانا يا اندازه به شناسي تعلم زيس«       
  

  علوم تجربي
 محدوديت هايي دارد.  -1

 به همه پرسش ها نمي تواند پاسخ دهد.  -2

 از حل برخي از مسائل بشري ناتوان است. -3

  
 در جستجوي علت هاي زير هستند: فقط دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربي 

o پديده هاي طبيعي 

o  قابل مشاهده پديده هاي 

 ،اساس علم تجربي است. مشاهده 
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 در زيست شناسي:
شوند.هستند، بررسي مي قابل اندازه گيري -2 قابل مشاهده -1:غير مستقيميا  مستقيمساختارها و فرايند هايي كه به طور  فقط

  نظر دهند. )ي زشتي و زيبايي، خوبي و بدي، ارزش هاي هنري و ادبي دربارهنمي توانند (پژوهشگران علوم تجربي

  فعالیت 
گفته درست است يا نادرست؟ اين. »زيست شناسان ثابت كرده اند كه شير، مايعي خوشمزه است «مجري يك برنامه تلويزيوني گفته است

راست. زيرا  نادرست پاسخ: يافته هاي علمي بي ثبات اند و بنابراين ثابت.پذيرند  اوًال علم نمي تواند چيزي را ثابت كند؛ چون دستاوردهاي علم، موقتي و تغ
.يستنيستند؛ ثانياً خوشمزگي، موضوعي ارزشي و شخصي است و در حيطة اکر دانشمندان علوم تجربي ن

مرز هاي حيات
  است. حياتزيست شناسي علم بررسي
 حيات چيست؟
 .تعريف حيات بسيار دشوار است و شايد غير ممكن باشد
  ،مشخصات جانداران معرفي شود. معموالًبجاي تعريف حيات

هفت ويژگي جانداران
جانداران سطوحي از سازماندهي را دارند و منظم هستند. همة  نظم و ترتيب

، ثابت نگه داشتن شرايط دروني بدن يك جاندار با وجود تغييرات محيطيعني حفظ حالت پايدار (هومئوستازي)
افزايش سديم خون، باعث افزايش دفع سديم از طريق ادرار مي شود. مثال:

جانداران را تنظيم مي كند. ، الگوي رشد همةDNAاطالعات ذخيره شده در   رشد و نمو
گيرد و بخشي از اين انرژي، به گرما تبديل مي شود.جاندار، جهت انجام فعاليت هاي زيستي انرژي مي  استفاده از انرژيجذب و

از طريق تغذيه، انرژي بدست مي آورد، و اين انرژي براي پرواز و جست و خيز استفاده مي شود. گنجشك مثال:
مي دهند. جاندارن به محرك هاي محيطي پاسخ همة  پاسخ به محيط

ساقه ي گياهان به سمت نور خم مي شود. مثال:
جانداران موجوداتي كم و بيش شبيه به خود را به وجود مي آورند.  توليد مثل 

پوزپلنگ هميشه يوزپلنگ به دنيا مي آورد. مثال:
كند.ويژگي هاي جانداران، براي سازش و ماندگاري در محيط به آن ها كمك مي  برخي  سازش با محيط

موهاي سفيد خرس قطبي براي استتار الزم است. مثال:

تعريف رشد
.ابعاد يا تعداد ياخته هاست برگشت ناپذيربه معني بزرگ شدن و شامل افزايش 

تعريف نمو
.است نموبه معني تشكيل بخش هاي جديد است. مثالً تشكيل اولين گل در گياه، نمونه اي از 
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  حيات مختلف سطوح
 يابي آن است. سطح سازمان وسيع و گسترة، ويژگي هاي حيات يكي از 

 يابد مي پايان كره زيست با و شود مي ياخته شروع از حيات، گسترة. 
  تعاريف اكولوژيك 

  .ست هااچهيدر و ها انوسياق ها، يخشك جمله از ن،يزم ةكر ستيز يها طيمحة هم شامل كره ستيز  (بيوسفر)زيست كره
  .شود مي تشكيل سازگان بوم چند از  (محيط زيست)زيست بوم

   در يك مكان خاصهمة موجودات زنده و غير زنده   بوم سازگان (اكوسيستم)
   .آورند يم وجود به را اجتماع كي و دارند تعامل هم با گوناگون يها تيجمع  اجتماع
  مجموع جانداران يك گونه كه در يك مكان زندگي مي كنند.   جمعيت
  منفرد است.  زندة  موجود جاندار

 
 گونه تعريف

  .آورند وجود ثل بهم توليد و ماندن زنده با قابليت خود شبيهي هاي زاده مثل طريق توليد از توانند مي و اند شبيه هم كه به گويند مي جانداران از به گروهي گونه

  
  

 حيات  يابي سازمان سطوح

 .دارد را حيات هاي ويژگي همة كه است واحدي كوچكترينياخته، -1
 .آورند مي وجود به را بافت يك و كنندي م همكاري يكديگر با ياخته تعدادي -2
 مانند استخوانشود. مي  تشكيل مختلف بافت چند از اندام هر -3
 است.  شده تشكيل اندام چند از دستگاه هر و دستگاه چند ازيك جانور  بدن -4
 .است منفردي زندة موجود گوزن، مانند جانداري -5
 .آورند مي وجود به را جمعيت يك نند،ي كم زندگي جا يك در كه گونهك ي جانداران مجموع -6
 .آورند مي وجود به را اجتماع يك و دارند تعامل هم با گوناگون هاي جمعيت سازگان بوم هر در -7
 .شود مي تشكيل سازگان بوم چند از بوم زيست -8
  .است زمين هاي بوم زيستة هم و ها زيستگاه همة جانداران، ةهم شامل كره زيست -9
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  ياخته، واحد ساختار و عمل
 ،است. در جانداران ساختاري پايين ترين سطح  ياخته  
 انجام مي شود. ياختهدر  ،فعاليت هاي زيستي همة  
  تشكيل شده است. ياختهجانداران از  همةبدن 

  .برخي جانداران تك ياخته اي هستند 

 رياخته اي هستند. برخي جانداران پ  
 ي مثل انسان است.ا ياختهواحد تشكيل دهنده ي موجودات پر  ،ياخته  
 ست.حاالت واحد ساختاري و عمل حيات ا همةدر  ياخته  
 هاي جديد را دارند. ياختهها توانايي تقسيم شدن، توليد  ياخته 

  ياختهتوانايي تقسيم شدن ،است.  يا ياختهراساس توليد مثل و رشد و نمو و ترميم موجودات پ 

 

  ها داراي ويژگي هاي مشتركي هستند ياخته
o داراي غشايي هستند كه عبور مواد بين ياخته و محيط اطراف را تنظيم مي كند. ةهم 

o  نا در مولكول هاي ياختهاطالعات الزم براي زندگيد )DNA ( .ذخيره شده است  
  
حيات وگوناگوني يگانگي  

 است آفرينش هاي شگفتي از جانداران گوناگوني. 
 ببينيم مسلح  غير چشم با توانيم نمي را ذره بيني جانداران دنياي. 
 است زياد ذره بيني جانداران گوناگوني. 
 نام گذاري كرده اند. و شناسايي ،... و ياخته اي تك جاندار جانور، گياه، گونة ها ميليون تاكنون شناسان زيست 

 .تعداد جانداراني كه هنوز شناخته نشده اند بسيار زياد است 

  ،هدف هاي اصلي زيست شناسان است.   يكي ازمشاهده ي تنوع زيستي 

  ويژگي يافتن ،زيستي تنوعمشاهدة هدف ازمختلف است. هايگونه هاي مشترك 

  نا ( مولكولدDNA  (است. به يكديگر  ،يكي از شباهت هاي جانداران مختلف 

 نا (  هاي مولكولدDNA  ( جانداران كار يكساني انجام مي دهند.  همةدر 

  
  

      فعالیت
  ميوه اي در منطقه ي خود انتخاب، و تحقيق كنيد در منطقه ي چند نوع از آن ميوه وجود دارد؟

  تنوع نه تنها در بين جانداران، بلكه در هر جاندار نيز هم وجود دارد. در مورد تنوع برگ ها يك درخت تحقيق كنيد. 
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    زيست شناسي نوين  :2 گفتـار
  جايگاهي قرار گرفته؟زيست شناسي امروز در چه  
 گشايي زيست شناسي از مشكالت جامعه ي امروز انسان در چه حد است؟توان گره  
 زيست شناسي چگونه خواهد بود؟ ةدور نماي آيند 

  
     اجزاست اجتماع از بيشتر ل،كُ
 

 (پازل) ندر جورچي 

o .هر يك از قطعات به تنهايي معنايي ندارند  
o  بزرگ، كلي و معني دار مي شود.هم قرار گرفتن هر آنها در نمايي در كنار 

  .پيكر هر يك از جانداران، از اجزاي بسياري تشكيل شده است 

  سامانه پيچيده) هستند.پيچيده (جانداران نوعي سيستم 

  با هم دارند. چند سويه اياجزاي جانداران، ارتباط 

 ت، پيچيدگي اين سامانه بيشتر مشاهده مي شود. ي ارتباط جانداران با محيط زيسهنگام مطالعه 

 .ويژگي هاي سامانه پيچيده و مركب را نمي توان فقط از طريق مطالعه ي اجزاي سازنده ي آن توضيح داد 

 

 

  ،چيزي بيش از همة مولكول هاي تشكيل دهنده ي آن است.ياخته 

  ،چيزي بيش از همة ياخته هاي تشكيل دهنده ي آن است.بافت 

  ،چيزي بيش از همة بافت هاي تشكيل دهنده ي آن است.اندام 

 ،چيزي بيش از همة اندام هاي تشكيل دهنده ي آن است. دستگاه 

 ،چيزي بيش از همة اندام هاي تشكيل دهنده ي آن است. جاندار 

 ،چيزي بيش از همة جانداران تشكيل دهنده ي آن است. گونه 

 ،ي آن است.چيزي بيش از همة گونه هاي تشكيل دهنده  جمعيت 

 ،چيزي بيش از همة جمعيت هاي تشكيل دهنده ي آن است. جامعه 

 ،چيزي بيش از همة موجودات تشكيل دهنده ي آن است. بوم سازگان 

 ،چيزي بيش از همة بوم سازگان هاي تشكيل دهنده ي آن است. زيست بوم 

 ،چيزي بيش از همة زيست بوم هاي تشكيل دهنده ي آن است. زيست كره 

  
 

 را از هم جدا كنيم و در طرفي بريزيم، آن مجموعه ديگر يك گياه نخواهد بود.  يك گياهزاي سازنده ي ر اجاگ 
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  در تشكيل يك جاندار
 .خود اجزاي تشكيل دهنده مهم است 

  .ارتباط بين اجزاي تشكيل دهنده مهم است 

 تكُل چيزي بيشتر از اجتماع اجزا س. 
 

  سامانه هاي زنده:نظر زيست شناسان امروزي در مورد درك 

 زرگ ويري ببهتر است جزء نگري را كنار گذاشته و كُل نگري شود، تا بتوان ارتباط هاي درهم آميخته ي درون اين سامانه ها را كشف و آن ها را در تص
 تر و كامل تر مشاهده كنند. 

 الزم است.  ،اثر داردموجود عوامل زنده و غير زنده اي كه بر حيات آن  همةتوجه به  ،هنگام بررسي يك موجود زنده 

 

  اي رشته بين نگرش
 ل نگري به سامانه هاي زنده:كُجهت  ←زيست شناسان امروزي  

o ،بررسي ارتباط هاي بين سطوح مختلف سازماني الزم است 

o ،كمك گرفتن از علوم رايانه، فني، رياضي، علوم ديگر تجربي الزم است 

  بررسي مجموعه ي ژن هاي هر گونه از جانداران:جهت  
 ،اطالعات زيست شناختي استفاده از  الزم است 

 ،الزم است باتيك، علوم رايانه، آمار، شيمي و ...استفاده از فنون، مفاهيم مهندسي، ر 

 

  فناوري هاي نوين
 فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي 

 بايگاني و تحليل داده ها و اطالعات حاصل از پژوهش هاي زيستي نياز داريم.بيش از هر زمان ديگري به جمع آوري،  امروزه 

 :توليد مي شود. اطالعات) (داده  تبايترااز شناسايي مجموعه ي ژن هاي جانداران، چندين  مثال  
 .اين اطالعات نياز به تحليل و پردازش دارند  
  نيست.تنظيم و نگارش اين اطالعات و انتشار آن به صورت چاپي ميسر  
 .ناگزير اطالعات در رايانه ها ذخيره مي شوند 

 

  فناوري هاي مشاهده ي سامانه هاي زيستي زنده
 

  براي مشاهده ي ياخته زنده: 
 تا چندي پيش:

 ياخته كشته مي شد.-1

 رنگ آميزي مي شد. -2

 اجزاي دروني مشاهده  مي شد. -3
 امروزه :

 مشاهده ي ياخته زنده استفاده مي شود. مي توان از روش هاي مختلف و كار آمد، براي-1

 مي توان جايگاه ياخته در بدن را شناسايي كرد. -2

 مي توان مولكول هايي مانند پروتئين ها را در ياخته هاي زنده شناسايي و رديابي كرد.-3

  در بدن استفاده كرد. اگرهكاوشمي توان از -4
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 مهندسي ژن ( ژنتيك)

 امروزه: ،از طريق روش مهندسي ژن دانشمندان زيست شناسي 

o  را دارند وارد كردن ژن هاي يك جاندار به بدن جاندار ديگرتوانايي. 
   اهر كنند.ظاثر هاي خود را  مي توانندژن هاي منتقل شده 

  انتقال صفت يا صفاتي از يك جاندار به جاندار ديگر مي شود. اين روش باعث 

o را دارندگياهان، جانوران ديگر يا حتي باكتري ها ژن هاي انساني به  توانايي وارد كردن. 
 

 
  تعريف مهندسي ژن: 

  شود. روشي كه در آن ژن هاي يك جاندار به جاندار ديگر وارد شده و از اين طريق، باعث انتقال صفت يا صفاتي از يك جاندار به جاندار ديگر مي
  
  استفاده مي شود. در پزشكي، كشاورزي و تحقيقات علوم پايه روش هاي مهندسي ژن شناسي 

 را در خود دارند.  گونه اي ديگرموجوداتي كه ژن هاي افراد   تراژن : انجاندار 

 

  اخالق زيستي
 زمينه ،پزشكي در استفاده مورد فنون نيز و جانداران هاي ژن در ورزي دست (ژنتيك)، ژن مهندسي در ويژه به شناسي، زيست علم سريع هاي پيشرفت 

  .است كرده فراهم جامعه در را هايي سوءاستفاده
 است زيستي هاي سالح توليد شناسي، زيست علم از ها استفاده سوء از يكي. 
 ًبراي ارب زيان عواقب با دارويي و غذايي هاي فرآورده يا است مقاوم رايج داروهاي به نسبت كه باشد زايي بيماري عامل ميتواند سالح هاي زيستي مثال 

  .باشند افراد
 

  موضوع هاي اخالق زيستي
  محرمانه بودن اطالعات ژنتيك  
 محرمانه بودن اطالعات پزشكي افراد  
 فناوري هاي ژن درماني  
  نترا ژتوليد جانداران   
  حقوق جانوران  
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  زيست شناسي در خدمت انسان 3 گفتـار
 

  هستند.بعضي از بوم سازگان ها در حال تخريب  
 سوخت هاي فسيلي  

o (انرژي هاي تجديد ناپذير) .تمام شدني هستند  
o هوا را آلوده مي كنند.  ،استفاده ي آن ها  
o  .باعث گرمايش زمين مي شوند 

o .استخراج آن ها باعث تخريب محيط زيست مي شود 

  
 تامين غذاي سالم و كافي

 هستند.  در گرسنگي و سوء تغذيه ،در جهان حدود يك ميليارد نفر 

  برسد ميليارد نفر در جهان 8/4به حدود  2030گرسنگان در سال تعداد مي شود پيش بيني . 

 است.  از راه هاي به دست آوردن غذاي بيشتر و بهتر ييك ،شناخت بيشتر گياهان 

 به دست مي آيداز گياهان ] غير مستقيميا  مستقيمبه صورت [ غذاي انسان. 
 

  گياهان خودرو 
  هستند سازگاربه محيط هاي زيست مختلف. 
 .در اقليم ها و محيط هاي مختلف به آساني رشد مي كنند 

 .به طور سريع رشد و زاد آوري دارند 

 كنند.) (دانه و ميوه توليد مي رسند.مي توليدكنندگيِ بسيار به كوتاهي در مدت 

 ناي ( مي توان ژن هايي را از گياهان خودرو استخراج كرد و به مولكول هاي دDNAاعي انتقال داد.) گياهان زر  

 
  ،موجب افزايش هر يك از موارد زير مي شود:شناخت روابط بين گياهان زراعي و محيط زيست 

o  كميت غذاي انسان 

o .كيفيت غذاي انسان 

  :محيط كشت گياهان زراعي 

o  محيط هاي پيچيده، شامل 

 دما، نور، رطوبت) ( مل غير زندهعوا 

 (ويروس ها، باكتري ها، قارچ ها، حشرات) عوامل زنده 

 

 مي كند. بين عوامل فوق و گياهان، كمك به افزايش محصوالت  ،مندهاي سودمند و زيانشناخت بيشتر تعامل 

 ،در تهيه ي مواد مغذي و حفاظت گياهان در برابر آفت ها و بيماري ها  نقش مهم اجتماعات پيچيده ميكروبي موجود در خاك 

  گياهان ميسر مي شود. كنندگيِيافتن راهي براي افزايش توليد اجتماعات ميكروبي،با شناخت 

 
  ژناستفاده از مهندسي موارد: 

o براي بهبود مقاومت گياهان به بيماري هاي گياهي ويروسي، باكتريايي و قارچي 

o براي مقابله با حشرات آفت 
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 حفاظت از بوم سازگان ها، ترميم و بازسازي آنها

 
  جزئي از شبكه ي حيات است.انسان 

 

  خدمات بوم سازگان
  هر بوم سازگان در بر دارند.  زندةموجودات  كه مجموع منابع و سود هايي تعريف:

 ويژگي ها:
 كنندگان آن بستگي دارد.ن خدمات هر بوم سازگان، به توليدميزا .1

  پايدار كردن بوم سازگان، موجب ارتقاي كيفيت زندگي انسان مي شود.  .2
  روي ندهد.  آن كنندگيِتغيير چنداني در مقدار توليدهم،  در صورت تغيير اقليميعني  بوم سازگان:پايداري 

  

  
  وم سازگان درياچه اروميهب
  .بزرگترين درياچه داخلي ايران است 

  در فهرست پارك هاي ملي ايران به ثبت رسيده است. 1352در سال 

  ايران است.يكي از بوم سازگان هاي آسيب ديده ي 

 .به تازگي كوشش هايي براي ترميم و بازسازي آن درحال انجام است 

  درصد مساحت خود را از دست داده است. 88حدود 1394بر اساس تصاوير ماهواره اي، اين درياچه تا سال  
 

  عوامل خشك شدن درياچه اروميه
 خشك سالي 

 حفر بي رويه ي چاه هاي كشاورزي در اطراف آن 

  بي توجهي به قوانين طبيعت 

 احداث بزرگ راه روي درياچه 

 مسير رود ها در سد سازي[ورودي رودخانه هاي هايآب علمي از استفادة غير[  

  جنگل زدايي

 ايران و جهان در سال هاي اخير مساحت بسيار گسترده اي از جنگل هاي  انجام مي گيرد. قطع درختان جنگل ها براي استفاده از چوب يا زمين جنگل
 تخريب و بي درخت شده اند.
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  پيامد هاي بسيار بد جنگل زدايي براي سياره زمين عبارتند از :
o تغيير آب و هوا 

o كاهش تنوع زيستي 

o  فرسايش خاك 

o وقوع سيل  
  

 ماه شهريور در گلستان جنگل اي ماهواره تصوير .ايران در جنگل زدايي
قرمز، محدودة جنگل  . رنگ1394 (ج) 1380 (ب) 1377 (الف) هاي سال

  تصاوير از سازمان فضايي ايران)( .را نشان مي دهد
  
  

 
  

 تامين انرژي هاي تجديد پذير

 .نياز مردم جهان به انرژي در حال افزايش است 

  درصد افزايش يابد. 60اين نياز حدود  2030انتظار مي رود تا سال 

 است. ]نفت، گاز، بنزين [فسيليهاي انرژيايي كنوني جهان از منابع بيش از سه چهارم نياز 

 موارد زير مي شوند:  سوخت هاي فسيلي موجب 

o كافزايش كربن دي اهوا  سيد 

o آلودگي هوا 

o  گرمايش زمين 

 موجب آسيبِ محيط زيست مي شود. ،استخراج سوخت هاي فسيلي و آلودگي حاصل از آن 

 ،باشد پايدار، موثرتر و پاك ترانسان بايد به دنبال منابع  براي كاهش وابستگي به سوخت هاي فسيلي. 
 كنند. مكك آيد، مي دست به روغني هاي دانه از كه زيستي گازوئيل مانند زيستي هاي سوخت توليد افزايش و بهبود به توانند مي شناسان زيست 

  ،چوب و برگ درختان را مي سوزاندند. انسان هاي اوليه بري به دست آوردن انرژي 

  
 

  زيست شناسان امروزي، كاربرد هاي موثر تري براي تبديل چوب و برگ گياه سراغ دارند. 
  .گياهان سرشار از سلولز هستند 

 .زيست شناسان مي كوشند تا سلولز را به سوخت هاي ديگر تبديل كنند 

 .انتخاب مصنوعيِ گياهاني كه مقدار بيشتري سلولز را توليد كنند 

  مهندسي كردن ژن هاي گياهان، براي رشد بيشتر، با انرژي، آب و كود كمتر 

 فراهم كردن آنزيم هاي مهندسي شده براي تجزيه ي بهتر سلولز 

  
o كنند مي استفاده زيستي هاي سوخت از خودروها درآوردن حركت به براي كشورها برخي در اكنون هم.  
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  دانه هاي روغنيفرايند چرخه اي توليد گازوئيل زيستي از 
گياهنوراني خورشيد در  و ذخيره شدن انرژي زانجام فتوسنت .1
 به دست آوردن دانه هاي روغني .2

 استخراج روغن از دانه هاي روغني .3

 روغن گياهي تصفيه شده توليد .4

 زيستي  لواكنش شيميايي و توليد گازوئي .5

 زيستي در وسايل نقليه لاستفاده از گازوئي .6

 زيستي لحاصل سوختن گازوئي دي اكسيد توليد كربن .7

 استفاده دي اكسيد كربن در فرايند فتوسنتز .8
 

 پذير است.  دگازوئيل زيستي از سوخت هاي تجدي 

 زيستي سرطان زا نيست. لگازوئي 

 باران اسيدي توليد نمي كند. لگازوئي 

 

  فعالیت 
-مي هايي سوخت به زيستي سوخت امروزه اما اند؛ آمده وجود به جانداران پيكر تجزية از و دارند زيستي منشأ نيز فسيلي هاي سوخت اگرچه

  .كنيد مقايسه هم با زيستي محيط ديد از را زيستي و فسيلي هاي سوخت هاي زيان و مزايا  .آيند مي دست به امروزي جانداران از كه گويند
  

 سالمت و درمان بيماري ها

 آساني درمان مي كند.ها، بعضي بيماري ها را در برخي از افراد به برخي دارو 

  در بعضي افراد نه تنها در درمان بيماري موثر نيست، بلكه اثرات جانبي خطرناك بر جاي مي گذارد.ها، همان دارو 

 روش پزشكي شخصي 

o است.  روشي در حال گسترش، براي تشخيص و درمان بيماري ها 

o ،موارد زير را انجام مي دهند : به جاي مشاهده ي حال بيمار پزشكان براي تشخيص و درمان بيماري ها 

 .اطالعات روي ژن هاي هر فرد را بررسي مي كنند 

 .روش هاي درماني و دارويي را براي هر فرد طراحي مي كنند 

   .از بيماري هاي ارثي هر فرد آگاه مي شوند 

 كنند. به آن مبتال شوند را پيش بيني ميكه در آينده  بيماري هايي 
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