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 پروانه مونارک
پروانه مونارك یا همان پروانه ملکه، جانورى است از دسته حشرات که در 
دوره ى زندگى خودش به چند شکل دیده مى شود. مثال در دوران نوزادى 
باشد.  مى  پروانه  صورت  به  بلوغ  دوران  در  و  است  شکل  کرمى  صورت  به 
توجه داشته باشید که گفتم کرمى شکل! نه اینکه کرم باشه ها! این حشره ى 
شگفت انگیز! در دوران نوزادى از برگ هاى یک گیاه خاصى تغذیه مى کند 
و به عبارتى گیاه خوار مى باشد. این جانور یکى از باحال ترین و خفن ترین 
رفتارها رو در بین جانوران از خودش بروز میده. به این صورت که این جانور 
از  پى  در  پى  و  متوالى  نسل   3 طى  را  کیلومتر  هزار!)  هزاران(نه  سال  هر 
مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس مى پیماید. حاال این یعنى چى؟ بچه ها این 

جانور براى اینکه از یک جاى نامساعد به یک جاى مساعد و خوش آب و هوا بره، مهاجرت مى کنه. ُخب این مسافت طوالنى هستش. 
وقتى که این جانور از مکزیک مهاجرت مى کنه به سمت جنوب کانادا در این حین 3 نسل جدید از این پروانه ایجاد میشه! یعنى این 
پروانه میاد تخم میزاره و این تخم ها به پروانه هاى جدید که حکم فرزند رو دارند تبدیل مى شن. این پروانه هاى جدید میشن نسل 
اول! حاال همین نسل اول هم تخم میزاره و پروانه هاى نسل دوم ایجاد میشه. این پروانه هاى نسل دوم هم تخم میزارن و پروانه هاى 
نسل سوم ایجاد میشه! در واقع مثل قضیه ى پدر و مادر و فرزند و نوه و نتیجه میمونه! فرزندها میشن نسل اول، نوه ها میشن نسل دوم 

و نتیجه ها میشن نسل سوم!

هستند  حشرات  جزء  چون  ها  پروانه  نکته ترکیبی 

سیستم  داراى  مونارك  هاى  پروانه  که  گفت  مى توان 
ه  تنفسى از نوع نایدیسى مى باشند. در این نوع تنفس دست
  O2 زى و نقل و انتقال گردش خون دخالتى در تبادالت 
و  است  باز  نوع  از  حشرات  خون  گردش  ه  دست ندارد.   CO2 و

داراى همولنف هستند.(فصل  3 کتاب دهم)

مرکب  هاى  چشم  داراى  حشرات  نکته ترکیبی

تشکیل  بینایى  واحد  زیادى  تعداد  از  مرکب  چشم  مى باشند. 
گیرنده  تعدادى  و  عدسى  یک  بینایى  واحد  هر  است.  شده 

نورى دارد. (فصل  2 کتاب یازدهم)

ماده  است.  پشتى  ناحیه  در  ها  آن  قلب  و  است  شده  واقع  جانور  شکمى  ناحیه  در  عصبى  طناب  حشرات  در  نکته ترکیبی

متابولیسمى که حشرات دفع مى کنند اوریک اسید مى باشد.(فصل  1  کتاب یازدهم)

توجه  توجه

ترکیب: در چند جاى کتاب هاى دهم و یازدهم چند تا حشره ى دیگر هم اسم برده شده است. این حشرات 
عبارتند از: ملخ، شته، پروانه، زنبور، جیرجیرك

حشرات

اکسیژن

اکسیژن

دى اکسید
 کربن

دى اکسید
 کربن

منفذ تنفسى نایدیس
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 نگاه به آینده: در کتاب یازدهم در فصل 2 خواهید خواند که گیرنده حسى، یاخته یا بخشى از آن است که اثر محرك را 
دریافت کرده و مى تواند آن را به پیام عصبى تبدیل کند.

 یادآورى: در علوم هشتم خواندیم که نورون ها سلول هایى هستند که در بافت عصبى حضور دارند. این سلول ها داراى 3 
بخش مى باشند که عبارتند از: جسم سلولى، دندریت و آکسون. در جسم سلولى نورون ها، هسته و بیشتر(نه همه) اندامک ها قرار 
گرفته اند. دندریت و آکسون رشته هاى عصبى اند که به جسم سلولى متصل اند و پیام عصبى در آنها جریان دارد. جهت جریان عصبى 
در دندریت و آکسون نسبت به جسم سلولى با هم متفاوت است به این صورت که دندریت ها پیام عصبى را به سمت جسم سلولى 

مى برند و آکسون هم پیام عصبى را از جسم سلولى دور مى کند.

دندریت ها(دارینه ها)

آکسون(آسه)

ه  نکته مهم دقت داشته باشید پروانه ها به کمک این نورون ها در چشم، در روز که خورشید وجود دارد مى توانند جای

خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص بدهند و در شب این اماکن وجود ندارد.

توجه  توجه
سلول هاى  و  مى باشند  عصبى  دستگاه  داراى  مونارك  پروانه  بالغ  فرم  هم  و  جانور  نوزادى  فرم  هم  که  باشید  داشته  توجه 
عصبى(نورون ها) را در هر دو مى توان یافت منتهى بحث پیدا کردن جهت مهاجرت توسط نورون هاى خاص را در جانور 

بالغ داریم.

 سوال: اصًال پروانه هاى مونارك چجورى متوجه میشن که باید مهاجرت کنند؟
انواع  رفتار  این  که  غریزى!  رفتار  اسم  به  دارد  وجود  رفتارى  یک  ها  بچه  جواب:   
مختلفى داره! و در همه جانوران ما این رفتار رو مى تونیم ببینیم. رفتارهاى غریزى رفتارهایى 
هستند که معموال آموخته نمى شوند! و وقتى جانور متولد شد اون رفتار رو بدون یادگیرى 
در  یعنى  جانور  وراثتى  ى  ماده  در  غریزى  رفتارهاى  به  مربوط  اطالعات  بده.  انجام  مى تونه 
DNA یا به قول کتاب درسى ِدنا! ذخیره شده است و وقتى جانور بدنیا اومد دیگه نیازى نیست 
از ننه باباش یاد بگیره بلکه در قالب یک سرى ژن ها در DNA از پدر و مادر کادو پیچ شده 
تقدیم میشه به فرزند! رفتار مهاجرت این پروانه ها هم یک رفتار غریزى هستش و اطالعات 
مربوط به اون در DNA جانور نهفته است. براى اینکه بهتر بتونى رفتار غریزى رو درك 
کنى یک مثال دیگه میزنم. عنکبوت ها رو دیدین که با چه ظرافتى تارهاى خفنى رو مى تنند! 
عنکبوت ها از همون اول زندگى شون که به دنیا میان بدون اینکه کسى بهشون آموزش داده 

باشه مى تونن تار بتنند و این رفتار هم یک رفتار غریزى(و نه اکتسابى!) هستش.

ژن یک

ژن دو
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سلولى ها! هم در جانواران، هم در آغازیان، هم در گیاهان، هم در قارچ ها و هم در باکترى ها!

 تولید مثل
جانداران مى توانند موجوداتى کامال شبیه به خودشان و یا کم و بیش شبیه به خودشون رو تولید کنند. براى مثال انسان ها همیشه انسان 
تولید مى کنند و یوزپلنگ ها همیشه یوزپلنگ تولید مى کنند. منتهى این فرزندان حاصل شده کم و بیش شبیه به والدین خود هستند 
و نه کامال مشابه! ببینید ما انسان ها چجورى بوجود میایم؟ تخمک مادرمون با اسپرم پدرمون لقاح مى کنه و سور و سات عروسى به پا 
مى شه. از لقاح این دو سلول یک سلول جدید به اسم سلول زیگوت یا تخم بوجود میاد. این سلول زیگوت نصف کروموزوم هاش رو از 
تخمک(از طرف مادر)گرفته و نصف دیگه ش رو از اسپرم(از طرف پدر) دریافت کرده است. خوب میدونید که ویژگى هاى جاندار 
رو DNA هاى (کروموزوم هاى) اون تعیین میکنه. چون DNA هاى ما کامال از پدر و یا کامال از مادر گرفته نشده براى همین ما نه 

کامال شبیه به مادرمون هستیم و نه کامال شبیه به پدرمون! بلکه کم و بیش شبیه هر دو هستیم.

زیگوت

تخمک

اسپرم

یه فسقلى!

نکته مهم دقت داشته باشید در جاندارانى که تولید غیرمثل جنسى دارند(مثال باکترى ها و آن هایى که به روش هاى 

قطعه قطعه شدن و نیز میتوز   و جوانه  زدن تولید مثل مى کنند) فرزندانشان اکمال شبیه به خودشان است. چون فقط یک والد 
در تولید مثل شرکت دارد.

توجه  توجه
جاندارانى که تولید مثل شان به صورت جنسى است چون معموال (نه همواره!) دو والد در تولید مثل شرکت دارد فرزندان 

کم و بیش شبیه به خودشان است.

نکته مهم دقت داشته باشید این ویژگى یعنى تولید مثل، ویژگى جانداران سالم و بالغ است! و جانداران غیر بالغ و 

نیز نازا قادر به تولید مثل نیستند. مثال انسان هاى عقیم و نابالغ نمى توانند تولید مثل کنند یا قاطر یک جانور نازا مى باشد.

  انواع تولید مثل
در بحث تولید مثل به تولیدمثل هاى جنسى و غیرجنسى اشاره کردم. شاید مى پرسید عه اینا از کجا اومد! خوب رفیق اینا رو تو علوم 
هشتم خوندى منتهى جنابعالى فراموش کردى. براى اینکه یک یادآورى بشه یه کوچولو توضیح مى دم و زودى ازش رد مى شیم. البته 
2 تولید مثل  1 تولید مثل جنسى        بگم طراح مى تونه این مطالب رو تو کنکور ترکیب کنه ها. تولید مثل به دو روش است: 
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غیر جنسى. در ادامه این درسنامه به بررسى انواع تولید مثل مى پردازیم.
هم  و  ها  سلولى  تک  در  هم  غیرجنسى  مثل  تولید  دارد.  شرکت  والد  یک  فقط  مثل  تولید  نوع  این  در  غیرجنسى:  مثل  تولید   1

در پرسلولى ها یافت مى شود. انواع روش هاى تولید مثل غیرجنسى عبارتند از:
مثل  تولید  شدن  نیم  دو  روش  به  ها  باکترى  شدن   نیم  دو   a
مى کنند. باکترى ها در این نوع تولید مثل از وسط به دو نیم تقسیم مى شوند. 
در این حالت هر نیمه، یک سلول کامل است که بعد از رشد مى تواند به 

همین روش تقسیم و تکثیر شود.(شکل روبرو)
b جوانه زدن  در این نوع روش از جاندار یک جوانه اى بیرون 
مى زند و به عبارت بهتر بخشى از سطح جاندار برآمده مى شود. به هر کدام 
از این برآمدگى ها که به تدریج بزرگ مى شوند مى گویند جوانه. هر جوانه 
ممکن است متصل به والد خود بماند و یا از آن جدا شود. جوانه زدن را در 
مخمرها که همان قارچ هاى تک سلولى هستند مى بینیم. همچنین این نوع 
چپ  سمت  کنیم.تصویر  مى  مشاهده  هم  هیدر  نام  به  جانورى  در  را  روش 
جوانه زنى در هیدر را نشان مى دهد و تصویر سمت راست جوانه زنى در 

مخمرها را نشان مى دهد.

b جوانه زنى در هیدرجوانه زنى در مخمر ها 

c قطعه قطعه شدن  در این روش قطعه اى از والد مى تواند به تنهایى رشد 
کند(از طریق میتوز) و به یک جاندار مستقل و جدید تبدیل شود. مثال گیاه خزه انشعاباتى 

دارد که اگر جدا شوند، هر یک از آنها رشد کرده و یک گیاه خزه ایجاد مى کند.
d هاگ زایى  در این نوع روش سلول هاى کوچک، سبک و مقاومى به نام 
هاگ غیرجنسى تولید مى شود(از طریق فرآیند میتوز) که همراه با آب و هوا در محیط 
پراکنده شده و منتشر مى شوند. پس از قرارگیرى این هاگ ها در محیط مناسب، رشد 
مى کنند و جاندارى مانند والد خود به وجود مى آورند. مثال بارز این نوع روش تولید 

مثل جنسى را در قارچ کپک نان مى بینیم.

e روش هاى دیگر  به جز موارد باال روش هاى دیگرى هم وجود دارد. براى 
مثال برخى از گیاهان بخش هاى ویژه اى براى تولید مثل غیر جنسى دارند که با 
آنها تکثیر مى شوند. نمونه اى از این روش ها را در گیاه شکل پایین مى بینید. به 
جوانه هاى روى لبه برگ ها توجه کنید. این جوانه ها از برگ جدا مى شوند و در 
خاك رشد مى کنند. در فصل 8 کتاب یازدهم هم در گفتار 1 به انواع روش هاى 
تولید مثل غیرجنسى در گیاهان اشاره کرده اگر وقت کردید حتمن یه سرى به 

ماده ى وراثتى(دنا)غشاى یاخته
دیواره ى یاخته

a

d

e



زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

23

سازگارى است. مثال بارز این نوع سازگارى را در نشخوارکنندگان(گاو و گوسفند) مى بینیم.
مثال هاى دیگه اى هم وجود داره که بخوام بگم کلى میشه مثل وجود کیسه هاى هوادار در پرندگان، وجود پرز و ریزپرز در روده کوچک 

و...همینا براتون بسه 

نکته مهم توجه داشته باشید این 7 ویژگى که ذکر شد اینطور نیست که در تمامى مراحل زندگى یک جاندار همگى شون 

وجود داشته باشند. برخى از این ویژگى ها در مقاطعى از زندگى وجود ندارد. مثال جانداران در فرم غیربالغ توانایى تولید مثل 
ندارند.(نوزاد پروانه مونارك یک موجود زنده است اما قادر به تولید مثل نیست)

 نتیجه گیرى مهم: اینطور نیست که هر کسى یکى از این ویژگى ها را نداشته باشد بگوییم طرف جاندار زنده محسوب نمى شود. 
مثال هاى نقض: جانداران نازا، جانداران نابالغ و...

درسنامه۳: سطوح خمتلف حیات
 level بندى دارد. پائین ترین level در کره اى که ما زندگى مى کنیم حیات در سطح هاى مختلف سازمان یابى شده است. یعنى حیات
حیات، سلول است و باالترین و بزرگ ترین level حیات، زیست کره نام دارد. در فصل صفر گفتم که از تعامل بین اتم ها، مولکول ها 
بوجود مى آیند. از تعامل این مولکول ها با هم دیگه، ساختارهاى سلولى ایجاد مى شوند. از کنار هم قرار گرفتن این اجزاء سلولى، سلول 
یا به قول کتاب درسى یاخته ایجاد مى شود. بچه ها یک سلول مى تواند یک  جاندار محسوب  شود و ویژگى هاى حیات رو داره(همون 
7 تایى که کلى در موردش حرف زدم). گفتیم که از کنار هم قرار گرفتن چندین سلول هم شکل(کم و بیش) و هم کار کنار همدیگه 

بافت بوجود میاد.
وقتى چند بافت مختلف(مثال پوششى، پیوندى، ماهیچه اى و عصبى) کنار هم قرار میگیرند اندام را بوجود مى آورند. براى مثال استخوان 
ران یک اندام است که از بافت هاى مختلف تشکیل شده است (بافت عصبى، بافت پوششى، بافت پیوندى استخوانى و ...). وقتى چندتا 
اندام کنار هم قرار میگیرند یک دستگاه را مى سازند. مثال از کنار هم قرار گرفتن چندین اندام استخوان و عضالت کنار هم دستگاه 
حرکتى ایجاد مى شود. وقتى که چند تا دستگاه مختلف کنار هم قرار مى گیرند یک جاندار پرسلولى رو بوجود مى آورند. مثال از کنار 
هم قرار گرفتن دستگاه گردش خون، دستگاه حرکتى، دستگاه عصبى، دستگاه درون ریز و غیره کنار هم یک فردین جوادى ایجاد مى شود. 

پس تا اینجاى کار سطوح سازمان یابى حیات به صورت زیر شد:

    جانداردستگاه    اندامبافت   سلول(یاخته)    

یاخته اابافتاندامدستگاهجاندار
سلول جانورى بافت قلبى اندام قلب

سلول گیاهى بافت زمینه اى رربرگ

دستگاه گردش خون

ریشه ها

ها ااساقه

برگها
مولکول هاى

 بزرگ
مولکول هاىى

کوچک
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فرمانرو گیاهان را به چندین شاخه تقسیم مى کنند. هر شاخه هم خودش به گروه هاى کوچکترى تقسیم مى شود که به آنها مى گویند 
رده. همین رده خودش به چندین گروه کوچکتر به نام راسته تقسیم مى شود. هر راسته هم به چندین گروه کوچکتر به نام خانواده تقسیم 
مى شود. هر خانواده هم به چندین گروه کوچکتر تحت عنوان سرده تقسیم مى شود و در آخر هر سرده خودش به چندین گروه کوچکتر 

به نام گونه تقسیم مى شود. پس بچه ها ترتیب رده بندى جانداران اینجورى شد:

سرده      خانواده  راسته  رده  شاخه  فرمانرو  

    گونه

فرمانرو

شاخه

رده

راسته

خانواده

سرده

گونه

نکته مهم تو سیستم رده بندى به روش باال هر چقدر از باال به پایین مى آییم شباهت افراد به هم دیگه زیاد مى شه 

و تعداد افراد اکهش پیدا مى کنه.
 نتیجه گیرى مهم: سطوح باالتر رده بندى تعداد اعضا و نیز تنوع بیشترى دارند اما سطوح پایین تر تعداد اعضا کم، تنوع 
کم و شباهت باالیى به هم دارند. پس با این حساب فرمانروها بیشترین تعداد اعضا و بیشترین تنوع را دارند و در مقابل گونه ها 
کمترین تعداد اعضا و کم ترین تنوع را دارند! البته این جمالت به صورت نسبى است و در مورد همه ى گونه ها و فرمانرو ها ممکنه 

درست نباشه.
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انیمیشن های آموزشی
تذکر: به منظور اطالع از نحوه ى استفاده از این بخش منحصر به فرد کتاب، به مقدمه کتاب مراجعه کنید.

مفهوم ژنسالح زیستى

مولکول DNA و مفهوم کروموزوم
عملکرد آن

مهندسى ژنتیکمونارك

نورگرایى در گیاهان

سطوح حیاتاز یاخته تا جاندار


