
  ( 11فصل )جاًذاراىگًَاگًَی 

 سیغت ًْن 

سرکار خانم میرزائی: تهیه کننده  



 راٌّوا یا کلیذی تزای ؽٌاعایی: کلیذ ؽٌاعایی دٍراّی 

 .در ّز هزحلِ اس تیي دٍ حالت تایذ یکی را اًتخاب کٌین

. آى ّا را در گزٍُ ّای هتفاٍتی قزار هی دٌّذ اعتفادُ اس جاًذارى ٍ  هطالؼِسیغت ؽٌاعایي تِ هٌظَر   

یک اصل کلی ٍجَد دارد ٍ آى ایي کِ داًشوٌذاى جاًذارًی کِ بِ ّن شبیِ ترًذ را در یک گرٍُ قرار هی دٌّذ 

............................هحل زیستگاُ ، ساختواى بذى ، شکل ٍ ساختواى گل ٍ داًِ ٍ : ٍیژگی ّای هشترک هثل   





 :طثقِ تٌذی 

 .قزار دادى جاًذارى تا ٍیضگی ّای هؾتزک ، در گزٍُ ّای هؾخص ، طثقِ تٌذی ًام دارد  

هؼوَال . قذم اٍل در طثق  تٌذی ، تزرعی ؽثاّت ّا ٍ تفاٍى ّا در صفات ظاّزی جاًذاراى اعت 

جاًذارای کِ : صفتی را تزای طثقِ تٌذی در ًظز هی گیزین کِ تتَاًذ یک دٍ راّی ایجاد کٌذهثال 

در کتاب ًام تزدُ ّوگی دٍ تا چؾن دارًذ ، پظ ًوی تَاًین تِ یک دٍراّی تزعین ام در هَرد 

صفت تال ، تؼضی ّای یک جفت تا دارًذ ٍ تؼضی ّا دٍ جفت تال ، یا حتی در هَرد رًگ تذى ، 

 .تؼضی ّا عفیذًذ ٍ تؼضیْا خالذار 





 بِ چٌیي راٌّوایی کِ در ّر هرحلِ  بایذ از بیي دٍ حالت یکی را اًتخاب کٌین ، کلیذ شٌاسایی دٍ 

.راّی هی گَیین   

کلیذ شٌاسایی ، هجوَعِ ای از پرسش ّاست کِ بر اساس ٍیژگی ّای جاًذاراى تْیِ شذُ ٍ بِ کوک آى ّا هی  

 .تَاى ًام جاًذاراى را پیذا کرد 

 .گرٍُ بٌذی هی کردًذ صفت ّای ظاّری تاچٌذ قرى پیش ، داًشوٌذاى ًیس ، جاًذاراى ٍ گیاّاى رافقط بر اساس 

 ارسطَ ، فیلسَف یًَاًی جاًَراى را در سِ گرٍُ
 .آًْایی کِ در خؾکی راُ هی رًٍذ -1
 .جاًَراًی کِ در آب ؽٌا هی کٌٌذ-۲
 .آًْایی کِ در َّا پزٍاس هی کٌذ -۳
 

 .ٍ گیاّاى را ّن در سِ گرٍُ علف ّا، درختچِ ّا ٍ درخت ّا قرار داد 



ًیش تَجِ هی  عاختار ّای داخلی پیکز جاًذراى در ػصز حاضز ػالٍُ تز صفات ظاّزی تِ 

 . ؽَد 
 هثال تَدى یا ًثَدى عتَى هْزّا 

 کزم خاکی ٍ هار اس ًظز ؽکل ظاّزی ؽثیِ ّن ّغتٌذ ٍلی هار عتَى هْز ُ دارد ٍ کزم خاکی جشٍ تی هْزُ ّاعت  

 

تٌاتزایي در گزٍُ تٌذی جاًذاراى ػالٍُ تز صفت ظاّزی تِ عاختارّای داخلی ٍ حتی  

 .جاًذاراى ًیش تَجِ هی ؽَد ؽثاّت ّای تیي هَلکَل ّای تؾکیل دٌّذُ ی علَل 

 





:گزٍُ تٌذی جاًذاراى   

آغاسیاى ، تاکتزی ّا ، قارچ ّا ، گیاّاى ، جاًَراى : علغلِ  -1  

ؽاخِ  -۲  

  ردُ-۳

  راعتِ-۴

  خاًَادُ-۵

  جٌظ-۶

قاتلیت سًذُ  گزٍّی کِ ّوِ تِ ّن ؽثیِ اًذ ٍ هی تَاًٌذ اس طزیق تَلیذ هثل سادُ ّایی ؽثیِ خَد تا :  گًَِ-۷

ٍجَد آٍرًذ هاًذى تِ   
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 آفتاب پزعت

.ایي هؾکل تِ ّز گًَِ یک ًام ػلوی دادُ هی ؽَد  گاّی جاًذاراى هتفاٍت ًام یکغاًی دارًذ کِ تزای حل  

.ػلوی دٍ تخؾی ٍ تِ ستاى التیي اعت  ًام  

ًام گذاری جاًذاراى اتذاع لیٌِ اعت  رٍػ  



(                          قذیوی تزیي ٍ اتتذایی تزیي جاًذاراى ) تاکتزی ّا : پزٍکاریَت ّا                                  

:جاًذاراى   

، قارچ ّا ، گیاّاى ، جاًَراى( قذیوی تزیي ٍ اتتذایی تزیي یَکاریَتْا)آغاسیاى : یَکاریَت ّا                                 

ّغتِ هؾخص ٍ عاسهاى یافتِ ًذارًذ  -1  

فاقذ اًذاهک ّا عیتَ پالعوی ّغتٌذ -۲  

ّغتِ هؾخص ٍ عاسهاى یافتِ دارًذ  -1  

...... هثل ٍاکَئل ، هیتَکٌذری ، پزاکغی سٍم ٍ.دارای اًذاهک ّا عیتَ پالعوی ّغتٌذ-۲     



:تاکتزی ّا   

(هارپیچی  –کزٍی  –لَلِ ای ) ؽکل ّای گًَاگًَی دارًذ  -1  

:در ّوِ جا ّغتٌذ ٍ در هحیط ّایی سًذگی هی کٌٌذ کِ تزای تیؾتز گزٍُ ّا ًاهٌاعة اًذ هثل  -۲  

تزٍهَفیل ّا : چؾوِ ّای آب داؽ   

ّالَفیل ّا : ّای ًوک  دریاچِ  

هتاًَصى ّا : ّا  هزداب  

ّای قطثی  یخ  





.ٍ اغلة هفیذًذ  تغیاری اس تاکتزی ّا تی ضزرًذ -۳  
 

هحیط پاکغاسی  
تاکتزی ّای لَلِ گَارؽی                                     تَلیذ دارٍ                    

تَلیذ گیاّاى هقاٍم تِ آفت                                                      
                                                                                                                                    

کوک تِ گَارػ غذا-1     
           هاًغ اس فؼالیت تاکتزی ّای تیواری سا -۲



ّوِ قارچ ّا ٍ بعضی  .تِ گیاّاى ؽثیِ ّغتٌذ  تؼضی تاکتزی ّا تِ ػلت داؽتي دیَارُ علَلی-۴

 .آغازیاى ّن دیَارُ دارًذ

(کلغتزیذیَم تَتَلیٌیَم. ) تاکتزی ّا تِ افشایؼ دهای هحیط حغاط اًذ  -۵  

تک علَلی -۶  

پزٍکاریَت -۷  

 



:آغاسیاى   

.تا هیکزٍعکَج ًَری هؾاّذُ هی ؽًَذ   -تیؾتز تک علَلی                  

.گزٍُ ّغتٌذ کِ هؼزٍف تزیي آًْا جلثک ّا ّغتٌذ  1۳ -                                             

آغاسیاى اس ًظز دیَارُ چٌذ دعتِ هی ؽًَذ کِ تزخی آًْا دارای پَعتِ ّای عیلیغی                         -                                           

دیاتَم        . ّغتٌذ                                                                                     

  تیؾتز ّتزٍتزٍف -                                          

تؼضی جلثک ّا دارای                                                 ( کلزٍفیل دارًذ ) تزخی اتَتزٍف        هثل جلثک ّا  -                                          

.کلزٍپالعت ًَاری ؽکل ّغتٌذ                                                                    

 



 آغاسیاى           آب ّای ؽَر 

آب ّای ؽیزیي                         

خاک ّا                         

تذى جاًَراى دیگز تِ صَرت ّوشیغت یا اًگل هثل هاالریا                        



 آغاسیاى           دارای تحزک 

تذٍى تحزک                         

تَلیذ هثل غیز جٌغی                         

تَلیذ هثل جٌغی                        



: دالیل اّویت جلثک ّا ػثارت اعت اس   

تَلیذ اکغیضى  -1  

غذای جاًَراى آتشی هاًٌذ هاّی ّا را فزاّن هی کٌٌذ  -۲  

عاخت هَاد تْذاؽتی -۳  

عَخت پاک ّا  -۴  

 (کِ عثة عفت ؽذى تغتٌی ٍ ؽکالت هی ؽَد ٍ هحیط کؾت ) تْیِ آگار  -۵

 ّاهکول ّای غذایی خصَصا ٍیتاهیي  -۶

 غذای هزدم تزخی کؾَرّا-۷

 







 :قارچ ّا 

  تیؾتز پز علَلی 

 (.ّواى هخوز ّا ) تزخی تک علَلی 

 تیؾتز تَلیذ هثا غیز جٌغی. 

 تزخی تَلیذ هثل جٌغی. 

 ّوِ قارچ ّا هتزٍتزٍف ّغتٌذ. 

 (.اس جٌظ کیتیي ) دیَارُ علَلی دارًذ 

 تیؾتز قارچ ّا هفیذ ّغتٌذ. 



:ٍیزٍط ّا   

.ٍیزٍط ّا اس تاکتزی ّا تغیار کَچکتزًذ   

.ٍیزٍط ّا ّوِ ٍیضگی ّای حیات را ًذارًذ تِ ّویي ػلت سًذُ تِ حغاب ًوی آیٌذ   

.ٍیزٍط ّا در تغیاری اس جاًذاراى عثة تزٍس تیواری هی ؽًَذ   

 .در خارج اس علَل سًذُ فؼالیت ًذارًذ ٍ تکثیز ًوی ؽًَذ ٍ عاختار علَلی ًذارًذ   

.ّز ًَع ٍیزٍط فقط درٍى ًَع خاصی اس علَل سًذُ فؼالیت هی کٌذ   

 

 





 :ٍیضگی جاًذاراى 

 ّوگی اس علَل عاختِ ؽذُ اًذ 

 .اعت  DNAهادُ صًتیک در ّوِ جاًذاراى 

 .هتاتَلغین دارًذ 

 .رؽذ هی کٌٌذ 

 .تَلیذ هثل هی کٌٌذ 

 .حالت پایذار دارًذ 

 تاکتزی ّا = کَچکتزیي جاًذاراى 


