
1

همه چیزهایی که شما در زندگی روزمره استفاده می کنید از موادی مانند سنگ، چوب، فلز،شیشه 
پالستیک و... ساخته شده اند. هر یک از این مواد خود از یک یا چند ماده تشکیل شده اند. برخی 

مواد  خالص وبعضی مخاوط اند.موادخالص عنصر یا ترکیب هستند.از طرف دیگرمواد ممکن است 
طبیعی یا مصنوعی باشند. دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد تغییر در آن ها  همواره در تالش 
اند فراورده های جدیدتری را عرضه کنند.. در این فصل با برخی مواد و نقش آنها در زندگی انسان 

آشنا می شوید.

فصل 1
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برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند
در علوم هفتم با طبقه بندی عنصرها به دو دسته فلز و نافلز آشنا شدید. انسان از هزاران سال قبل 

فلزها را شناخته ومورد استفاده قرار داده است. با کشف فلزها و شناخت آنها ، انسان روش هایی 
برای ساخت اشیای مفید و گوناگون ارائه کرده است . در دنیای امروز فلز ها نقش مهمی در زندگی 
روزانه دارند. از فلز ها در ساخت خانه، پل، زیورآالت، ابزار، وسایل حمل و نقل و .. استفاده می 

شود. تصویرهای زیر کاربرد برخی فلزها و مواد ساخته شده از آن ها را در زندگی نشان می دهد

در سال های گذشته با برخی از خواص اهن ،الومنیم و طال 
آشناشدید.مس یکی دیگر از از فلزهای پر کاربرددر زندگی 
است. آیا تا به حال به سیم هایی که در سیم کشی ساختمان به 
کار می رود دقت کرده اید؟ اگر قسمتی از روکش آن را کنار 

بگذارید، فلز براق و سرخ رنگی را مشاهده می کنید این فلز مس 
نام دارد. مس اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن است. 

فلز مس مانند اهن از طریق ذوب سنگ معدن مس در دمای باال 
به دست می آید. و نقش مهمی در صنعت کشور دارد. یکی از 
معادن مس ایران که در حال حاضر از ان بهره برداری می شود 

معدن مس سرچشمه در استان کرمان است.

با مراجعه به منابع معتبر درباره ی  چگونگی به کارگیری فلز های مختلف از زمان کشف تا کنون 
اطالعات جمع اوری کنید وبه کالس گزارش دهید

جمع آوری اطالعات

استخراج مس از سرچشمه مس کرمان
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فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن کاربرد 
گسترده ای در زندگی امروز دارد. تصویرهای زیر برخی از این کاربردها را نشان می دهد. شما چه 

کاربرد های دیگری از مس و ترکیب های آن سراغ دارید ؟

فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند
فلز مس با اکسیژن به کندی ترکیب میشود درحالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را در شعله چراغ گرم 
کنید، به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند. آهن نیز با اکسیژن به کندی ترکیب شده و 

به زنگ آهن تبدیل می شود. برخالف مس ،منیزیم و آهن، طال با اکسیژن ترکیب نمی شود. از این رو 
آن را برای کارهای تزئینی به کار می برند. بنابراین در واکنش با اکسیژن، منیزیم واکنش پذیرتر از آهن و 

مس است.

با دقت به جدول باال تفاوت آلیاژ های مس با فلز مس را بیان کنید؟
فکر کنید

آلیاژ برنز کات کبود

در جدول زیر دو آلیاژ مس و مشخصات آنها نشان داده شده است 

کاربردخواصاجزای سازندهنام آلیاژ

سخت تر از مس قلع و مسبرنز

 سخت تر از مسروی و مس مفرغ

امام ملکوتی   بارگاه 
رضا از طال

 نور خیره کننده منیزیمزنگ آهن
در شعله
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مواد ووسایل:بشر،کات کبود،تیغهاهن،تیغه 
منیزیم،تیغه روی

شرح ازمایش
1- سه بشر را شماره گذاری كنید و درون هر یك 

تا یك سوم حجم آن ها آب بریزید.
2- یك قاشق چای خوری كات كبود در هر یك 

از بشر ها حل كنید.
3- در بشر شماره )1( تیغه آهن، در بشر 

شماره)2( تیغه منیزیم و در بشر شماره)3( تیغه 
روی قرار دهید.

4- سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه 
كنید.

5-كدام فلز واكنش پذیرتر است؟

آزمایش کنید

ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی ؟ چرا؟
خود را بیازمایید

برخی مواد نافلزند یا از نافلز ساخته شده اند
در علوم هشتم آموختید، هوا یک مخلوط گازی  و همگن است. گاز های هوا ی سالم همگی از 

عنصرهای نافلز تشکیل شدهاند.در جدول زیر نوع و درصد گازهای تشکیل دهنده هوا رادر هوای دم 
وبازدم مشاهده می کنید.
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بادقت دراطالعات جدول مشخص کنید،مقدار کدام گاز ها در هوای بازدم کاهش یافته، کدام 
گازها افزایش یافته و کدام ثابت است؟

فکر کنید

همان طور که مالحظه می کنید، اکسیژن )O(   یکی ازعنصرهای  مواد تشکیل دهنده هوا است .این 
عنصر در هوا به صورت مولکول دو اتمی 2O وجود داردکه گاز اکسیژن نامیده می شود .ماده دیگری 

به نام گاز اوزون با فرمول 3O در الیه های باالیی زمین وجود دارد. گاز اوزون جلوی رسیدن پر تو 
های فرابنفش به زمین را می گیرد و به صورت یک الیه محافظ عمل می کند. عنصر اکسیژن عالوه 

بر کاربرد برای تنفس جانداران به صورت گاز )2O( نقش مهمی در صنعت دارد. این عنصر در 
ساختار بسیاری از ترکیب ها وجود دارد. یکی از ترکیب هایی که اکسیژن در ساختار آن وجود دارد، 

سولفوریک اسید با فرمول H2SO4.است.
تصویر زیر برخی کاربردهای 

سولفوریک اسید را نشان 
می دهد.

درفرمول شیمیایی سولفوریک 
اسید H2SO4.عالوه بر عنصر 

های Hو O عنصر گوگردبا نشانه 
ی شیمیاییS شرکت دارد. 

گوگرد جامدی زردرنگ است. 
و در ترکیب سنگ های  مناطق 

آتش فشانی یافت می شود .
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مدل اتمی بور برای دو اتم اکسیژن )O8(  و)S16( به صورت زیر است تشابه و تفاوت این دو مدل 
اتمی را بیان کنید.

فکر کنید

عنصر مهم دیگر در هوا  نیتروزن )N(است که به صورت گاز  دو اتمی نیتروژن )2N( یافت می شود.
گفت وگوکنید

تصویر زیر چرخه ی ساده ای از نیتروزن رادر طبیعت نشان می دهد درباره ی این چرخه ونقش آن 
در زندگی در کالس گفت وگو کنید.
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مدل اتمی بور را برای Si14 ،C6 ،N7 و P15 رسم کنید؟ مدل اتمی کدام عنصرها به هم شباهت 
دارد؟ چرا؟

فکر کنید

مواد منفجره

 کبریت سازی

 بخش عمده گاز نیتروژن تولید شده  از هوا به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود. 
آمونیاک نیز در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد. در تصویرهای زیر برخی 

کاربردهای گاز نیتروژن و ترکیب های حاصل از آن آورده شده است.

آیا تا به حال به نوشته های روی جلد خمیر دندان دقت کرده اید؟معموالبرروی جلد خمیر دندان مواد 
تشکیل دهنده آن نوشته شده است.همانطور که در تصویر مشاهده می کنید.

فسفر، سیلیسیم، کربن عنصرهای نافلزی دیگری می باشند که در صنعت کاربرد وسیعی دارند.

نگهداری مواد غذایی

گرافیت مغز مداد

کود شیمیایی

 سیلیسیم،شیشه،
سرامیک
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فلوئور یکی از موادی است که به خمیر دندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود. مدل 
اتمی بور فلوئور نشان می دهد این عنصر در مدار آخر خود 7 الکترون دارد.کلرCl نیز از نظر تعداد 

الکترون مدار آخر مشابه فلوئور است. در شکل زیر برخی کاربرد های 
کلرو ترکیب های آن را مشاهده می کنید.

طبقه بندی عنصرها
همان طور که می دانیددریک دسته بندی اولیه دانشمندان عنصرها را به دو دسته فلز ونافلز دسته 
بندی کرده اند.با افزایش عنصرهای شناخته شده طبقه بندی های جدیدتری ارایه گردیده است. 

طبقه بندی مطالعه عنصرها را آسان تر می سازد، زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند، 
خواص نسبتاً مشابهی دارند. یکی از ویژگی هایی که می توان براساس آن عنصرها را طبقه بندی کرد، 

تعداد الکترون های مدار آخر اتم است. در این طبقه بندی عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آن ها 
برابر است، در یک ستون قرار می گیرند. بر این اساس دانشمندان عنصرهای از عدد اتمی 1 تا 18 را 

در جدولی در ده ستون به صورت زیر طبقه بندی کرده اند.
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عنصر های این ستون در طبیعت به حالت گازی وجود دارند و به گاز های نجیب معروفند.
تصویرهای زیر برخی کاربرد های این گاز ها را نشان می دهند.

جدول را به دقت مشاهده کنید و موارد زیر را پاسخ دهید.
1. عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی دارند؟

2. با توجه به مدل اتمی بور عنصرهای Si14 ،CI17 مشخص کنید هر یک از این عنصرها به 
کدام ستون جدول تعلق دارند؟ آن ها را در جدول بنویسید؟

3. سدیم فلزی جامد و فعال است که باآب واکسیزن به شدت واکنش می دهد. تصویر های زیر 
برخی ویزگی های  این فلز رانشان می دهد. کدام یک از عنصرهای زیر ویژگی هایی شبیه به سدیم 

دارد؟
Li3 ،Mg12

واکنش سدیم با آببریدن سدیم با چاقوسدیم در زیر نفت

4-به عنصر های ستون آخر جدول طبقه بندی عنصر ها دقت کنید چه عنصر هایی در این ستون 
قرار دارند ؟ در مدل اتمی بور آنها چه ویژگی مشترکی مشاهده می شود؟

فعالیت
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عنصر ها نقش مهمی در فعالیت های بدن دارند برای نمونه آهن در ساختمان هموگلوبین شرکت دارد 
و سدیم و پتاسیم در فعالیت های قلب  و ید در تنظیم فعالیت های بدن و کلسیم در رشد استخوان ها 

نقش دارند.

مواد طبیعی و مصنوعی
 آیا تا به حال به چگونگی تهیه پارچه فکر کرده اید؟ آیا مواد اولیه آن  را می شناسید؟ لباس هایی که 

می پوشید از پارچه ساخته شده اند. پارچه از رشته های باریک به نام الیاف به دست می آید. الیاف ها 
ساختمان  پلی مری دارند. هر پلیمر از اتصال تعداد زیادی مولکول های کوچک به یکدیگر به دست 
می اید.. شکل زیر  چگونگی تشکیل زنجیر های بلند پلی اتیلن از مولکول های اتیلن رانشان می 

دهد. می شود . بسیاری از ترکیب های دیگر نیز به همین شیوه تهیه می شوند .ترکیبی که به این روش 
تهیه می شود پلیمر یا بسپار نامیده می شود .مولکول های کوچکی که برای تهیه پلیمر به کار می روند 

مونومر نامیده می شوند.

گفت وگوکنید
در تصویر زیردرصدبرخی عنصرهادر زمین وبدن انسان مقایسه شده است .در باره ی  نقش این 

عنصر ها گفت و گوکنید.
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پنبه ابریشم

گفت وگوکنید
دربارة کاربردهای گوناگون پلیمرهای طبیعی باال در زندگی گفت وگو کنید.

پلیمرها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. پشم، ابریشم، پنبه و سلولز نمونه هایی از پلیمرهای 
طبیعی اند که از گیاهان یا جانوران به دست می آیند. واز انها در تهیه پارچه استفاده می شود.

پشمسلولز

در گذشته نه چندان دور انسان ها از پلیمرهای طبیعی  به  عنوان ماده اولیه برای تهیه پوشاک و وسایل 
مورد نیاز خود استفاده می كردند.. با افزایش روزافزون جمعیت نیازهای انسان نیز افزایش یافت به 
طوری که به کارگیری پلیمرهای طبیعی به تنهایی نتوانست پاسخگوی  تقاضاها باشد. عالوه بر این 
تهیه وسایل از آن ها پرهزینه گردید. در چنین شرایطی تولید پلیمرهای مصنوعی از نفت مورد توجه 

دانشمندان ومتخصصان  قرار گرفت. پالستیک  نمونه ای از پلیمرهای مصنوعی است.در بسیاری از 
قطعات خودرو ، مصالح ساختمانی ، مواد بسته بندی ، بطری و وسایل شخصی پالستیک به کار رفته 

است.
پلیمر ها ی مصنوعی کاربرد های گوناگون و گسترده ای در زندگی دارند . تصویر زیر کاربرد برخی 

پلیمر ها ی مصنوعی را نشان می دهند.
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تصویر نایلون، تهیه سیمان، تور

دستگیرهمالمین

کاشی

ژاکت، تهیه  ؟؟؟   تصویر 
شال

برای پالستیکی  بطری   تصویر 
نوشیدنی ها

یک قطعه از وسایل زیر بردارید و اثر گرما را بر آن ها بررسی کنید و مشاهدات خود را در جدول 
زیر بنویسید.

بشقاب استیلبطری پالستیکینایلونمالمینماده

اثر حرارت بر آن

فعالیت
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استقاده از کیسه های زیر را برای جابه جایی مواد خریداری شده با هم مقایسه کنید؟

با مراجعه به منابع معتبر درباره کاربرد پالستیک هادردنیای امروز اطالعات جمع آوری کنید و به 
کالس گزارش دهید.

جمع آوری اطالعات

پالستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه 
نمی شوند و برای مد ت های طوالنی در طبیعت 

باقی می مانند. سوزاندن آن ها  نیز بخارات سمی 
وارد هوا می کند .

کارخانه پالستیک سازی به منظور افزایش 
کیفیت فراورده های حاصل از بازگردانی 

پالستیک های پر مصرف کد های ویژه ای را 
برای هر یک از آنها معین کرده اند . تفکیک 

زباله های پالستیکی به کمک این کد ها بسیار 
آسان است و سبب می شود تنها یک نوع ماده 

پالستیکی بازگردانی شود .
خود را بیازمایید

کیسه پنبه ای                                                                  کیسه پالستیکی

کدام عایق بهتری است ؟پارچه پشمی ، پارچه نایلونی و یا پارچه پنبه ای ؟
فکر کنید
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خانة شما از موادی ساخته شده است
آیا تا به حال دربارة اجزای سازنده خانه خود فکر کرده اید؟ پشت بام، آشپزخانه، حمام، اتاق خواب، 

دیوارها و... هر یک از چه موادی ساخته شده اند؟ مواد اولیه سازنده وسایل زندگی شما چیست؟

تصویر زیر یک نمونه خانه را نشان می دهد مواد سازنده هر یک از قسمت های مختلف آن را 
مشخص کنید؟ فهرستی از این مواد و وسایل و مواد اولیه آن ها تهیه کنید؟

با توجه به آنچه در این فصل درباره مواد محیط زندگی خود یاد گرفته اید دربارة نقش مواد در 
زندگی و مسئولیت هر یک از انسان ها در قبال مواد مورد نیاز خود گفت وگو کنید.

فعالیت

شکل خانه

گفت وگوکنید
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ما در دنیایی از مواد زندگی می كنیم. موادی كه ویژگی های گوناگونی دارند و به حالت های مختلفی 
مانند جامد، مایع و گاز یافت می شوند. برخی از آن ها بلوری و برخی دیگر بی شكل اند. همه این 

مواد از اتم ها به دست آمده اند. در واقع اتم ها به روش های گوناگون با هم تركیب می شوند و یون ها 
و مولكول ها را ایجاد می كنند. آیا تا كنون به این موضوع اندیشیده اید،  چگونه اتم ها با هم تركیب 

می شوند؟  چرا برخی از آن ها با هم تركیب می شوند و مولكول ها را تولید می كنند در حالی كه 
برخی دیگر در اثر تركیب شدن، یون ها را ایجاد می كنند.  در این فصل رفتار اتم ها با یكدیگر و 

خواص تركیبهای یونی و مولكولی آشنا می شوید.

فصل 2
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عنصر یا تركیب
سال گذشته آموختید كه بیش تر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد )عنصری( یافت نمی شوند بلكه به 
حالت تركیب وجود دارند. آب،  شكر، سدیم كلرید، نفت خام، آمونیاك، اتانول،  ضد یخ، كات كبود 

و كلسیم اكسید مثال هایی از تركیب های شیمیایی هستند. در شكل 1 كاربرد برخی از این تركیب ها 
نشان داده شده است.

ذره های سازنده این تركیب ها، یون ها یا مولكول ها هستند. برای مثال اتانول و شكر از مولكول 
های چند اتمی ساخته شده اند در حالی كه نمك خوراكی و كات كبود از یون ها تشكیل شده اند. از 

آن جایی كه ذره های سازنده این مواد با هم فرق دارند، ویژگی آن ها نیز متفاوت است. به عبارت دیگر 
ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده آنها بستگی دارد.

شكل1. الف( اتیلن گلیكول )ضد یخ( را در رادیاتور خودرو می ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری كنند. ب(آمونیاك 
را به زمین های كشاورزی تزریق می كنند تا گیاهان بهتر رشد كنند. پ( اتانول برای ضد عفونی كردن بیمارستان ها و لوازم 

پزشكی به كار می رود. ت( برای این كه مربای كدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن برای مدتی در آب آهك قرار می دهند.
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هدف: تهیه بلور
وسایل و مواد: بشر، نخ، گیره فلزی، سدیم كلرید، كات كبود، شكر، آب مقطر

روش اجرا: الف( سه بشر 100 میلی لیتری بردارید و درون هر كدام 20 میلی لیتر آب مقطر 
بریزید.

ب( درون هر بشر به طور جداگانه یك قاشق چای خوری از كات كبود، سدیم كلرید و 5 قاشق 
شكر بیفزایید و آن قدر هم بزنید تا محلول های شفاف به دست آیند)در صورت نیاز محلول ها را 

گرم كنید(.
پ( یك گیره بردارید و با استفاده از نخ و مداد، آن را درون محلول آویزان كنید.

ت( بشر ها را كنار پنجره بگذارید و پس از چند روز بلورهای تشكیل شده را مشاهده كنید.
نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.

آیا بلور های این سه ماده شبیه هم هستند؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

هدف: بررسی رسانایی الكتریكی آب مقطر ، محلول آب نمك و محلول شكر در آب
وسایل و مواد: بشر، سیم، باتری قلمی یا كتابی، المپ 1/5 ولتی، میله كربنی، قاشقك، آب مقطر، 

سدیم كلرید،كات كیود، شكر،  اتانول
روش اجرا: 

یك مدار الكتریكی مانند شكل درست كنید.
درون یك بشر مقداری آب مقطر بریزید و میله های كربن را داخل آن قرار دهید)توجه كنید میله 

ها با هم در تماس نباشند(. مشاهدات خود را بنویسید.
اكنون با استفاده از قاشقك، به اندازه نصف قاشق چای خوری درون آب مقطر  نمك خوراكی 

بیفزایید. چه چیزی مشاهده می كنید.
قسمت 3 آزمایش را با افزودن شكر، اتانول و كات كبود به آب مقطر تكرار كنید. مشاهدات خود 

را یاداشت و جدول زیر را پر كنید.

 محلول نمكآب مقطرنام ماده
خوراكی

 محلول شكر
 محلول كات كبود درمحلول اتانولدرآب

آب

 رسانایی
الكتریكی

از این مشاهدات چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید.

آزمایش كنید

آزمایش كنید
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هدف: بررسی حركت 
یون ها درآب

وسایل و مواد: ظرف 
شیشه ای)پتری(، پنس، 

آب مقطر، پتاسیم یدید، 
سرب نیترات

روش اجرا:  
درون ظرف پتری تا نیمه 

آب مقطر بریزید.
یك دانه بلور پتاسیم 

یدید با استفاده از پنس 
بردارید و به آرامی 

در كنار دیواره ظرف پتری درون آب قرار دهید.با استفاده از پنس یك دانه بلور سرب نیترات 
بردارید و آن را درون ظرف پتری و كناره دیواره و درست روبه روی بلور پتاسیم یدید قرار دهید.

مدتی صبر كنید و مشاهدات خود را بنویسید.
تشکیل رنگ زرد نشانه چیست؟

معادله نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است.
پتاسیم نیترات    +     سرب یدید )زرد رنگ(     سرب نیترات  +  پتاسیم یدید

بر اساس این معادله، اگر یون های یدید و سرب به یکدیگر برسند با هم واکنش می دهند. حال 
توضیح دهید چرا رنگ زرد تقریبا" وسط ظرف تشکیل شده است و در نقاطی که بلورها را قرار 

دادید، تشکیل نشده است؟
با توجه با نتیجه این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک ها رسانای جریان الکتریکی است؟

یون ها، ذره هایی با بار الكتریكی مثبت یا منفی هستند. این ذره ها می توانند در محلول حرکت 
کنند و  سبب برقراری جریان الكتریكی در محلول شوند. از این رو اگر یك تركیب یونی مانند 

پتاسیم پرمنگنات را در آب حل كنیم، یون ها ی سازنده آن در سراسر محلول پخش می شوند و 
سبب رسانایی جریان الكتریكی می شود.  در حالی كه مولكول ها، بار الكتریكی ندارند و رسانای 
جریان الكتریكی نیستند. حال اگر تركیبی كه ذره های سازنده آن مولكول ها هستند را در آب حل 

كنیم، مولكول ها در سراسر محلول پخش می شوند.  محلول به دست آمده، رسانای جریان الكتریكی 
نیست.

آزمایش كنید
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اكنون این پرسش مطرح می شود كه یون ها و مولكول ها چگونه به وجود می آیند؟ چرا مولكول ها بار 
ندارند؟  

داد و ستد الكترونی و تشكیل یون ها
هر گاه اتم ها در شرایط مناسب در كنار هم قرار گیرند، یك واكنش شیمیایی بین آن ها رخ می دهد 
و مواد جدیدی تولید می شوند . به طوری كه خواص فراورده ها با واكنش دهنده ها تفاوت دارند، 

شكل3.

شكل 3. نمایشی از واكنش فلز سدیم و گاز كلر در مقیاس ماكرو و میكرو
همان طور كه می بینید، فلز براق سدیم كه از اتم های سدیم تشكیل شده است با مولكول های گاز كلر 

واكنش داده و نمك سدیم كلرید تولید می شود. در این تغییر شیمیایی، گاز زرد رنگ و سمی كلر و 
فلز خطرناك سدیم به سدیم كلرید سفید رنگ تبدیل شده اند. در این نمك یون های مثبت و منفی كنار 

هم قرار گرفته اند.
آیا می دانید

وجود این یون ها برای سالمت بدن ضروری است.

می دانید كه فلز سدیم و گاز كلر در طبیعت یافت نمی شوند. آنها به صورت یون های سدیم و 
كلرید در تركیب هایشان یافت می شوند. با توجه به این واقعیت یون های سدیم و كلرید پایدارترند 

یا عنصرهای سدیم و كلر؟ چرا؟

فكر كنید
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در تشكیل یك تركیب یونی، برخی اتم ها با از دست دادن الكترون به یون مثبت)كاتیون( و برخی 
دیگر با گرفتن الكترون به یون منفی)آنیون( تبدیل می شوند. كدام اتم ها الكترون از دست می دهند و 

كدام اتم ها الكترون می گیرند؟  مالك داد و ستد الكترون ها چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها، 
فعالیت زیر را بررسی كنید.

شكل های زیر آرایش الكترونی هر یك از ذره ها  را در واكنش فلز سدیم با گاز كلر،  پیش و پس 
از تغییر شیمیایی نشان می دهند.

با بررسی شكل ها:
الف( جدول زیر را كامل كنید.

یون كلریداتم كلریون سدیماتم سدیمنام ذره

تعداد الكترون

تعداد الكترون در مدار آخر

آیا مدار آخر ذره پر شده است یا خیر؟

ب( كدان اتم الكترون از دست داده و كدام یك الكترون گرفته است؟
پ( هر یك از اتم های سدیم و كلر چند الكترون مبادله كرده اند؟

ت( نماد شیمیایی یون های سدیم وكلرید را بنویسید.
پ(  مالكی برای گرفتن یا دادن الكترون توسط اتم ها مشخص كنید.

فعالیت

همان طور كه مشاهده كردید، اتم های فلز تمایل دارند با از دست دادن الكترون به كاتیون و اتم های 
نافلز با گرفتن الكترون به آنیون تبدیل می شوند.  هم چنین دیدید كه مدار آخر یون های سدیم و كلرید 

پر شده است.) از سال هشتم به یاد دارید كه مدار دوم حداكثر 8 الكترون جای می گیرد(. بنابراین می 
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مروارید و پوشش صدفی حلزون از یك تركیب یونی به نام كلسیم كربنات تشكیل شده اند.
آیا می دانید

  8F سدیم فلوئورید  از واكنش فلز سدیم با گاز فلوئور به دست می آید. با توجه به نمادهای شیمیایی
و 11Na  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف(آرایش الكترونی این دو اتم را رسم كنید.
ب( كدام یك با از دست دادن الكترون به ذره ای با مدار كامل تبدیل می شود؟

پ( كدام یك با از گرفتن الكترون به ذره ای با مدار كامل تبدیل می شود؟
 ب( تعداد بارهای الكتریكی ذره های سازنده سدیم فلوئورید را مشخص كنید.

خود را بیازمایید

)MgO(با توجه با آرایش الكترونی  اتم های فلز منیزیم و  اكسیژن، ذره های سازنده منیزیم اكسید
را مشخص كنید.

فكر كنید

توان نتیجه گرفت كه یكی از مالك های انتقال الكترون بین اتم های فلز با نافلز، تبدیل شدن آن ها به 
ذره هایی با مدار الكترونی كامل است.

ویژگی تركیب های یونی
یك تركیب یونی از كنار هم قرار گرفتن یون های مثبت و منفی ایجاد می شود. در واقع یون های با 

بار مخالف روی هم اثر می گذارند و یكدیگر را می ربایند. برای نمونه در نمک سدیم کلرید،  یون های 
سدیم و كلرید بر یكدیگر جاذبه وارد می كنند و همدیگر را می ربایند شكل4. تركیبهای یونی در 

مجموع از نظر بار الكتریكی خنثی هستند.
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1- با توجه به شكل های زیر توضیح دهید 
چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر غوطه ور 

می شود. اما با حل كردن نمك در آن، تخم 
مرغ شناور می گردد؟ چرا؟

2- آب برخی دریاچه ها بسیار شور است.  
در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور 

ماند و حتی روی آب، روزنامه خواند؟ چرا؟ 

فكر كنید

شكل 4. به جاذبه بین یون های مثبت و منفی، پیوند یونی می گویند.
برخی تركیب های یونی در آب حل می شوند. در نتیجه،  در اثر بارش باران و عبور آن از خاك های 

مختلف، نمك های موجود در این خاك ها، در آب حل می شوند. به همین دلیل آب اغلب دریا و 
دریاچه ها شور است و مقدار زیادی نمك دارد. سدیم كلرید از جمله نمك هایی است كه به مقدار 

زیاد در آب حل می شود و در آب دریا وجود دارد. حل شدن نمك ها در آب،  سبب تغییر در خواص 
فیزیكی آب می شود. برای مثال، آب دریا در نقطه باالتری از آب خالص می جوشد و رسانای جریان 

الكتریكی است.

مشاركت الكترونی
آب دریا ها،  رود خانه ها،  قطره های ریز باران، بلورهای شفاف یخ، دانه های سفید برف،  بخار آب و 
ابرها همگی شامل شمار بسیار زیادی از مولكول های آب هستند. مولكول های از اتم های اكسیژن 

و هیدروژن تشكیل شده اند،  شكل6.
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دیدید كه آب مقطر رسانای جریان الكتریكی نیست. درنتیجه ، مولكول های آب بار الكتریكی ندارند.  
بنابراین هنگام تركیب شدن اتم های هیدروژن با اكسیژن، بین آن ها الكترونی داد و ستد نشده است.  

اكنون این پرسش مطرح است كه چگونه اتم ها با یكدیگر واكنش داده اند؟ 
هنگام تشكیل مولكول ها،  اتم ها به جای داد و ستد الكترون، با یكدیگر مشاركت الكترونی انجام می 

دهند. به طوری كه در اثر این مشاركت هیچ یك از اتم ها الكترونی از دست نمی دهند یا به دست 
نمی آورند. بلكه، تعدادی از الكترون های خود را با یكدیگر به اشتراك می گذارند. در شكل ..، 

چگونگی اشتراك الكترون های اتم های هیدروژن و اكسیژن در مولكول آب نشان داده است. در این 
شكل برای سهولت فقط مدار آخر اتم ها نشان داده شده اند. 

شكل . ساختار اتمی عنصرهای هیدروژن و اكسیژن در مولكول آب

شكل6. مولكول های آب سه اتمی اند و در طبیعت به سه حالت گوناگون یافت می شوند.

با توجه به شكل  به پرسش ها پاسخ دهید.
الف( برای تشكیل یك مولكول آب،  هر اتم هیدروژن چند الكترون به اشتراك گذاشته است؟

ب( در مدار آخر اتم هیدروژن در مولكول آب چند الكترون وجود دارد؟
پ( برای تشكیل یك مولكول آب،  اتم اكسیژن چند الكترون به اشتراك گذاشته است؟

ت( در مدار آخر اتم اكسیژن در مولكول آب چند الكترون وجود دارد؟

خود را بیازمایید
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شكل 7. فرمول مولكول آب، مدل 
اتم- پیوند  

مولكول متان ، CH4، از 4 اتم هیدروژن و یك اتم كربن تشكیل شده است. با توجه به فرمول 
متان: 

الف(آرایش الكترونی مدار آخر اتم های 6C ,1H  را رسم كنید.
 ب( نحوه تشكیل مولكول متان را با رسم ساختار های اتمی نشان دهید؟

پ( هر اتم كربن چند پیوند كواالنسی می دهد؟
ت( هر اتم هیدروژن چند پیوند كوواالنسی می دهد؟ 

ث( فرمول متان را  بر اساس مدل اتم – پیوند رسم كنید.

مشاركت الكترونی گسترده تر
در مشاركت الكترونی و تشكیل پیوند كواالنسی، برخی اتم ها با تعداد پیوندهای كواالنسی بیش تری 

به یكدیگر متصل می شوند. برای نمونه در مولكول اكسیژن، اتم های اكسیژن با دو پیوند به هم متصل 
شده اند، شكل8  .

خود را بیازمایید

با استفاده از مدل های مولكولی و با فرض 
داشتن دو اتم كربن و تعداد كافی از اتم های 

هیدروژن:
1- سه تركیب مولكولی 2 كربنه بسازید.

2- مشخص كنید در تركیب هایی كه ساخته 
اید هر اتم كربن چند پیوند داده اند.

3- فرمول مولكولی هر سه تركیب را 
بنویسید.

4- نام مناسبی برای خانواده این سه تركیب 
انتخاب كنید.

فعالیت

وقتی كه اتم های دو نافلز كنار یكدیگر  قرار گیرند، یك مشاركت 
الكترونی بین آن ها رخ می دهد. در این حالت اتم ها با هم تركیب 

می شوند و پیوند كوواالنسی تشكیل می دهند.  برای مثال، در 
مولكول آب دو پیوند كوواالنسی وجود دارد و هر پیوند كواالنسی 
شامل دو الكترون است كه اتم های هیدروژن و اكسیژن به اشتراك 

گذاشته اند.شكل 7 .

وقتی اتم ها به هم تركیب می شوند، برخی ماننداتم 
هیدروژن فقط یك پیوند می دهند در حالی كه 
برخی دیگر مانند كربن، اكسیژن و نیتروژن می 

توانند بیش از یك پیوند تشكیل دهند. در شكل   
فرمول مولكولی كربن دی اكسید، آمونیاك، متان 

و اكسیژن با مدل گلوله - میله نشان داده شده 
است.  
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فصل 3

ــداران و انســان را در كــره زمیــن  ــرای بقــای جان ــاز ب ــان همــه مــواد مــورد نی ــا و مهرب آفریــدگار دان
بــه امانــت گذاشــته اســت. ایــن امانــت بــرای همــه نســل های بشــر اســت. امــا انســان ها بــا مصــرف 
ــه  ــوری ك ــه  ط ــده اند. ب ــی ش ــای طبیع ــوردن چرخه ه ــم خ ــبب بره ــع، س ــی مناب ــه و غیرمنطق بی روی
ــد.  ــا نجــوا می كن ــه در گــوش م ــاِن حــال خــود این گون ــا زب ــن ب ــم كــه زمی ــا اندكــی تامــل درمی یابی ب
ــد و  ــش گرفته ای ــه در پی ــی ك ــا روش های ــد و ب ــوش كرده ای ــن را فرام ــا زمی ــتی ب »شــما انســان ها دوس
بــا كارهایــی كــه انجــام می دهیــد، زیباییهــای طبیعــت را از بیــن مــی بریــد«. اینــك شایســته اســت بــه 
روش هــای زندگــی خــود بــا دقــت بیاندیشــیم و به دنبــال راه هــای بهتــری بــرای زندگی كــردن باشــیم.  
تــا بلكــه همــه چیــز بــه روال طبیعــی خــود برگــردد و شــرایط بــرای بقــای جانــداران و انســان مهیــا 
شــود. یكــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت. در ایــن 

فصــل بــه بررســی اثــرات ایــن ســوخت روی زندگــی روزمــره مــی پردازیــم.
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چرخه  های طبیعی
ــی  ــای طبیع ــدید. چرخه ه ــنا ش ــنگ آش ــه آب و س ــا چرخ ــش ب ــای پی ــال ه ــی س ــوم تجرب در عل
ــكل  ــت ش ــان اس ــن در جری ــره زمی ــوران و... در ك ــان و جان ــی گیاه ــذا، زندگ ــد غ ــری مانن گدیگ
ــی از  ــدك در یك ــد ان ــری هرچن ــه تغیی ــوری ك ــد. به ط ــاط دارن ــر ارتب ــا یكدیگ ــا ب ــن چرخه ه 1. ای
ــوازن چرخه هــا  ــر می گــذارد و در نتیجــه ت ــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اث چرخه هــا، ب

در كــره زمیــن به هــم می خــورد. 

ادامــه حیــات جانــداران بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی بســتگی دارد. بنابرایــن دانســتن 
اینكــه، چرخه هــای طبیعــی چگونــه كار می كننــد و تحــت تأثیــر چــه عواملــی هســتند. بــه مــا كمــك 
خواهــد كــرد تــا بتوانیــم روش هــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی 

فراهــم كنیــم.

شكل1. چرخه، مجموعه ای از تغییرهاست كه هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تكرار می شود. آفریدگار هستی با قرار 
دادن چرخه های طبیعی، زمین را گاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران و انسان قرار داده است.

گفت وگوکنید
بــاز شــدن زود هنــگام شــكوفه هــای درختــان در زمســتان یكــی از تبعــات بــر هــم خــوردن چرخــه 
ــی آن در  ــج احتمال ــرآن و نتای ــر ب ــل موث ــداد و عوام ــن روی ــاره ای ــن ب ــت. در ای ــی اس ــای طبیع ه

كالس گفــت و گــو كنیــد. 
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چرخه کربن
چرخــه كربــن، یكــی دیگــر از چرخه هــای طبیعــی اســت. در ایــن چرخــه، تغییرهــای گوناگونــی در 
ــا  ــرف ی ــید مص ــكل كربن دی اكس ــه  ش ــن ب ــود و كرب ــام می ش ــره انج ــره و آب ك ــنگ ك ــره، س ــوا ك ه
تولیــد می شــود. به طــوری كــه مقــدار كربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد. امــا هرگونــه تغییــر در 
ــد. ــر دهــد و مشــكالتی را ایجــاد كن ــد مقــدار كربن دی اكســید را در هــوا تغیی ــن چرخــه، می توان ای

شكل زیر چرخه ای از كربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.
فکر کنید

ــود  ــرف می ش ــید مص ــا گاز كربن دی اكس ــا »1«، »2«، »3« و... آی ــده ب ــوارد مشخص ش آ.در م
یــا تولیــد؟

ب. كدام یك از بخش های نشان داده شده، در چرخة طبیعی كربن وجود ندارد؟
پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟ 

ــد.  ــح دهی توضی

گفت وگوکنید
ــاره در كالس گفــت و  ــر الگویــی ســاده از چرخــه كربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن ب شــكل زی

گــو كنیــد.

كربن ذخیره شده در جانداران 

كربن ذخیره شده در هوا كره

كربن ذخیره شده در آب، خاك و 
سوخت های فسیلی
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نفت خام و زندگی امروز
ــه  ــی ب ــل چندان ــان تمای ــف آن انس ــدای كش ــت. در ابت ــیاه رنگی اس ــظ و س ــع غلی ــام، مای ــت خ نف
ــترش  ــتفاده از آن گس ــد اس ــبب ش ــج س ــام به تدری ــت خ ــناخت نف ــا ش ــت. ام ــتفاده از آن نداش اس
پیــدا كنــد و در مــدت كوتاهــی راه و روش زندگــی انســان ها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرار 
ــه  ــا ب گرفــت. بــه طــوری كــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پ
عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، 
دارویــی، بهداشــتی و كشــاورزی بــه خوبــی رشــد كردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اكثــر 
بیمــاری هــا غلبــه كننــد یــا آن هــا را بــه كلــی ریشــه كــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی 

در علــوم هفتــم آموختیــد كــه ســوخت های فســیلی شــامل زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی كــه 
در طــی میلیــون هــا ســال تشــكیل شــده اســت. ایــن ســوخت ها همگــی دارای كربــن هســتند كــه در 
اثــر ســوختن، مقادیــر بســیار زیــادی گاز CO 2 بــه هواكــره وارد مــی كننــد. یكــی از نتایــج افزایــش 
بیــش از انــدازه كربــن دی اكســید در هــوا كــره، افزایــش دمــای كــره زمیــن و در نتیجــه ذوب شــدن 

یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا  شــده اســت.

بــا مراجعــه بــه منابــع معتبــر دربــاره چگونگــی تاثیــر افزایــش كربــن دی اكســید روی دمــای كــره 
زمیــن اطالعاتــی جمــع آوری كنیــد و نتایــج را بــه صــورت پاورپوینــت  بــه كالس گــزارش دهیــد.

جمع آوری اطالعات

آیا می دانید
ــا  ســال  ــرود ت ــی پیــش ب ــا آهنــگ فعل ــن دی اكســید ب ــد كرب ــی مــی شــود كــه اگــر تولی پیــش بین
2050 )1430( حــدود یــك ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا كاهــش 
آهنــگ تولیــد كربــن دی اكســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود. بــرای همیــن منظــور 
ــد  ــن دی اكســید تولی ــا دولــت هــا مقــدار كرب ــد ت كشــورهای جهــان پروتكلــی را امضــا كــرده ان

شــده توســط كشورشــان را كنتــرل كننــد.
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در یــك فعالیــت گروهــی دربــاره كاربردهــای نفــت خــام اطالعاتــی را جمــع آوری كنیــد و نتیجــه 
را بــه صــورت پاورپوینــت بــه كالس گــزارش كنیــد.

جمع آوری اطالعات

آیا می دانید
مندلیف شــكل )        ( شــیمیدان روســی ده ها ســال پیش هشــدار 
داد كــه ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی ماننــد آن اســت كــه 

آشــپزخانه را بــا ســوزاندن اســكناس روشــن نگــه داریــم.

بــاال تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا كــرد. همــه 
ــرد هــای  ــود. امــروزه نفــت خــام كارب ــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام ب ای
بســیار گســترده ای یافتــه اســت بــه طــوری كــه ردپــای آن را مــی تــوان در همــه جــا مشــاهده كــرد. 
ــا از آن  ــوزانند ی ــرژی   می س ــن ان ــرای تامی ــر ب ــام را بیش ت ــت خ ــان نف ــروزه در جه ــما ام ــر ش به نظ

ــد؟ ــو اســتفاده می كنن ــراورده ن ــرای ســاختن ف ب

ــی  4 نفــت مصرف
5

ــن  ــه به طــور میانگی بررســی ها نشــان می دهــد ك
در ســطح جهــان صــرف ســوختن و  تأمیــن انــرژی در بخش هــای 
ــرژی  ــد ان ــل، تولی ــكونی، حمل ونق ــای مس ــد خانه ه ــف مانن مختل
  1
5

الكتریكــی در نیروگاه هــا و... می شــود. در حالی كــه فقــط 
ــود!  ــازه می ش ــودمند و ت ــای س ــاختن فراورده ه ــرف س آن ص

بــه نظــر شــما آیــا بایــد نفــت خــام را بــرای 
ــواد  ــا از آن م ــوزانیم ی ــرژی بس ــد ان تولی
ســودمند بســازیم؟ آســانی دسترســی بــه 
ــه  ــرژی ب ــه ان ــاز ب ــش نی نفــت خــام و افزای
دلیــل  افزایــش جمعیــت ســبب شــده اســت 
كــه هم چنــان از ایــن مایــع ارزشــمند بیــش 
ــود.  ــتفاده ش ــوخت اس ــه س ــرای تهی ــر ب ت
نمــودار 1، مصــرف نفــت خــام را در طــول 
ســال های 1910 میــالدی تــا كنــون را 

نشــان می دهــد. 
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ترکیب های نفت خام
ــام،  ــت خ ــراه نف ــه هم ــت.  البت ــن اس ــام هیدروكرب ــه ن ــب ب ــا تركی ــی از صده ــام مخلوط ــت خ نف
ــن و  ــر كرب ــا از دو عنص ــود. هیدروكربن ه ــت می ش ــز یاف ــرد نی ــك، آب و گوگ ــداری نم ــواره مق  هم
ــن  ــای كرب ــا اتم ه ــدروژن ب ــای هی ــن اتم ه ــول هیدروكرب ــر مولك ــده اند. در ه ــاخته ش ــدروژن س هی
ــاده ترین  ــه س ــان ك ــه، در مت ــرای نمون ــد. ب ــر متصل ان ــه یكدیگ ــی ب ــای كوواالنس ــق پیونده از طری
هیدروكربــن اســت، هــر اتــم كربــن بــا 4 اتــم هیــدروژن پیونــد داده اســت. بــا افزایــش تعــداد كربن هــا 
ــداد  ــه تع ــا ب ــی هیدروكربن ه ــوند. ویژگ ــاخته می ش ــر س ــزرگ ت ــای ب ــا، هیدروكربن ه و هیدروژن ه
ــوش  ــة ج ــا و نقط ــی از هیدروكربن ه ــر برخ ــدول 1 زی ــتگی دارد. ج ــا بس ــازنده ی آن ه ــای س اتم ه

ــد. ــان می ده ــا را  نش آن ه

آیا می دانید
روزانــه در سراســر جهــان تقریبــاً 80،000،000 بشــكه نفــت مصــرف می شــود. هــر بشــكه نفــت 

خــام برابــر 159 لیتــر اســت.

خود را بیازمایید
با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.

بیش ترین میزان كشف نفت خام مربوط به كدام دهه است؟
پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام با كشف آن برابر است؟
در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان كشف آن پیشی گرفته است؟

دربــاره راه هــای كاهــش وابســتگی اقتصــاد كشــور بــه نفــت خــام اطالعاتــی جمــع آوری و در 
كالس در ایــن مــورد گفــت و گــو كنیــد. نتیجــه گفــت و گوهــای خــود را بــه صــورت یــك مقالــه 

بــرای روزنامــه هــای كثیراالنتشــار محــل زندگــی خــود بفرســتید.

جمع آوری اطالعات

نقطه جوش فرمول مولكولینام هیدروكربن
C4H10-0/5بوتان

CH4-168برتان

C8H18125اوكتان

-----C20H42343
جدول1.  چند هیدرو كربن و برخی ویژگی آن ها
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 چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های كربن در هیدروكربن ها وجود دارد؟
كدام تركیب نقطة جوش باالتری دارد؟ به چه دلیل؟

C6H14  )2                           C10H20  )1

با توجه به شكل داده شده، 
مشخص كنید

 آ( كدام هیدروكربن آسان تر 
جاری می شود؟ چرا؟ 

ب( هر یك از فرمول های زیر به 
كدام روغن تعلق دارد؟ 

C12H26 )1
  H42 C20 )2

C17H36 )3
C24H50)4

نقطــۀ جــوش یكــی از ویژگی هــای فیزیكــی مــواد اســت كــه بــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــای ســازندة 
آن هــا بســتگی دارد. هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیش تــر باشــد، نقطــة جــوش باالتــر اســت. 

ــر می شــود. ــا بیش ت ــن مولكول ه ــش بی ــروی ربای ــن، نی ــداد كرب ــش تع ــا افزای ــا ب در هیدروكربن ه

جدا سازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
ــد مخلوطــی از  ــا برخــی روش هــای جــدا ســازی آشــنا شــدید. حــال فــرض كنی ــوم هشــتم ب در عل
دو هیدروكربــن مایــع بــا فرمول هــای C6H14)بانقطــة جــوش برابــر بــا 68 (  و  C9H20 )بــا نقطــة 

ــد؟ ــن دو تركیــب را از هــم جــدا می كنی ــه ای ــد. چگون ــار داری ــا ----(  در اختی ــر ب جــوش براب
ــن  ــد. در ای ــان می ده ــع نش ــوط دو مای ــازی مخل ــرای جداس ــاده را ب ــر س ــتگاه تقطی ــكل 2 دس ش
ــا  ــا گرم ــه ب ــم جــدا می شــوند. به طــوری ك ــاوت در نقطــة جــوش از ه ــا براســاس تف دســتگاه مایع ه
دادن، مایعــی كــه نقطــة جــوش پاییــن تریــن دارد، زودتــر بخــار می شــود و از مخلــوط جــدا می شــود. 
ــع تبدیــل می شــوند و از  ــه مای ــه ســرد ب ــا عبــور دادن از  یــك لول ســپس مولكول هــای بخــار شــده ب

ــردد ــازی می گ ــع جداس ــوط دو مای مخل

فکر کنید

فکر کنید
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ــد.  ــدا می كنن ــر ج ــاس از یكدیگ ــن اس ــر همی ــام را ب ــت خ ــزای نف ــز اج ــت نی ــگاه های نف در پاالیش
ــكل 3.  ــود.  ش ــتفاده می ش ــر اس ــرج تقطی ــام ب ــری بن ــر و بزرگ ت ــتگاه پیچیده ت ــا از دس ــا در آن ج ام
در بــرج تقطیــر نفــت خــام را گرمــا مــی دهنــد. در اثــر گرمــا، هیدروكربــن هــا تبخیــر مــی شــوند و در 
بــرج بــاال مــی رونــد و در قســمت هــای مختلــف بــرج از هــم جــدا مــی شــوند. از آن جایــی كــه نقطــه 
جــوش برخــی از اجــزای ســازنده نفــت خــام بــه یكدیگــر بســیار نزدیــك اســت، نمی تــوان همــة آن هــا 
را به طــور كامــل از هــم جــدا ســازی كــرد. بلكــه آن هــا را بــه صــورت مخلوطــی از چنــد هیدروكربــن 

كــه نقطــه جــوش نزدیــك بــه هــم دارنــد و بــرش نفتــی نامیــده مــی شوندجداســازی می كننــد. 

شكل2. تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی كه اختالف نقطه جوش آن ها زیاد است به كار می رود.

شكل3 –آ  در برج تقطیر با گرما دادن به نفت خام، اجزای آن را جدا می كنند. ب( نمای بیرونی برج تقطیر در پاالیشگاه
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با توجه به شكل 3-آ   ،  به پرسش های زیر پاسخ دهید.
آ -  در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جداسازی می كنند؟

ب( نقطه جوش كدام برش از بقیه بیش تر است؟
پ( مولكول های موجود در كدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟

پ -  تعداد اتم های كربن در مولكول های كدام برش از بقیه بیش تر است؟

فکر کنید

نفت منبعی برای ساختن
ــنگ،  ــوب، س ــد چ ــوادی مانن ــان از م ــتفاده انس ــورد اس ــیاء م ــة اش ــش هم ــال پی ــدود150 س در ح
انــواع فلزهــا، شیشــه یــا خــاك رس ســاخته می شــد. الیــاف مــورد اســتفاده نیــز پنبــه، پشــم، كتــان یــا 
ــا امــروزه   ــع طبیعــی به دســت می آمــد. ام ــی از مناب ــود. همــه داروهــا و افزودنی هــای غذای ابریشــم ب
ــای  ــا، كاربرده ــای آن ه ــت و ویژگی ه ــازنده نف ــزای س ــناخت اج ــا ش ــی ب ــوم تجرب ــمندان عل دانش
ــن( یكــی  ــن )اتیل ــه، ِات ــرای نمون ــد. ب ــدا كردن ــرای برخــی از آن هــا پی ــر از ســوختن ب ــه غی ــازه ای ب ت
از ایــن مــواد اســت، ِاتــن( C2H4 (  گاز بی رنگــی اســت كــه بــه  طــور طبیعــی  بــه وســیله برخــی از 

ــكل4. ــود ش ــوز آزاد می ش ــی و م ــه فرنگ ــد گوج ــیده مانن ــای رس میوه ه

در صنعــت كشــاورزی نیــز از گاز اتــن كــه از نفــت خــام جداســازی مــی شــود بــرای تبدیــل میوه هــای 
ــای  ــن فراورده ه ــوان از ِات ــه می ت ــت ك ــان داده اس ــه نش ــد. تجرب ــتفاده می كنن ــیده اس ــه رس ــارس ب ن
جدیــدی ســاخت. بــرای نمونــه هــرگاه گاز ِاتــن را در یــك ظــرف دربســته گرمــا دهیــم، یــك تغییــر 

شكل 4. اتن سبب رسیدن میوه ها می شود.
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عنصرهای اصلی سازنده  ی این پالستیك ها چیست؟
ــن(  ــی ِاِت ــا فراورده هــای حاصــل از آن )پل ــن را ب ــر، خــواص فیزیكــی ِات ــه شــكل زی ــا توجــه ب ب

مقایســه كنیــد.

فکر کنید

مــاده  یــك  آن  طــی  و  می دهــد  رخ  شــیمیایی 
ــود.  ــد می ش ــتیك تولی ــام پالس ــه ن ــی ب مصنوع
مصنوعــی  الیــاف  از  هایــی  نمونــه   5 شــكل 
ــة  )پالســتیك ها( را نشــان می دهــد كــه مــاده اولی
ــد. ــازی كرده ان ــت جداس ــا را از نف ــه ی آن ه هم

شكل5 . همة این فراورده ها از مواد اولیه ای كه از نفت به 
دست می آیند، ساخته شده اند.

شكل

پلــی تــن، فــراورده ای اســت كــه طــی یــك تغییــر شــیمیایی از ِاتــن بــه دســت می آیــد. در ایــن تغییــر 
شــیمیایی مولكول هــای كوچــك بــه مولكول هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند. بــرای فهــم ایــن مطلــب 

بــه شــكل 6 توجــه كنیــد.

شكل 6. از اتصال حلقه های زنجیر رشته های  بلند زنجیر ایجاد می شوند.
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شكل 7. نمایش تشكیل پلی اتن اثرات نفت خام  روی زندگی ما

H2O + CO2                       O2 + CH4

همان طــور كــه مشــاهده می كنیــد یــك زنجیــر بلنــد فلــزی از كنــار هــم قــرار گرفتــِن حلقه هــای فلــزی 
ــكیل  ــن تش ــادی از ِاِت ــای زی ــن مولكول ه ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــز از كن ــن نی ــی ِاِت ــود. پل ــاد می ش ایج
ــن می شــكند و مولكول هــای  ــن در ِاِت ــن اتم هــای كرب ــه بی ــد دوگان ــن تفــاوت كــه پیون ــا ای می شــود. ب
ــر بلنــد كربنــی را می ســازند  ــه هــم متصــل می شــوند و زنجی ــد ب ــد كوواالنســی جدی ــا پیون كوچــك ب
شــكل 7. ایــن تغییــر شــیمیایی بــه واكنــش پلیمــری شــدن معــروف اســت كــه آن را بــا معادلــه شــیمیایی 

ــد. ــر نشــان می دهن زی

هــم چنیــن دیدیــد كــه مصــرف ســوخت هــای فســیلی در خودروهــا، وســایل نقلیــه و نیروگاههــا ســبب 
تولیــد حجــم انبوهــی از كربــن دی اكســید مــی شــود و مقــدار ایــن گاز هــا را در هــوا كــره افزایــش 
مــی دهــد. در نتیجهــی  ایــن ایــن افزایــش مشــكالتی ماننــد گــرم شــدن زمیــن، آلودگــی هــوا، ذوب 
شــدن یــخ هــا و جابجایــی فصــل هــا پدیــد آمــده اســت. هــر یــك از شــما هــا در ایجــاد ایــن مشــكالت 
چقــدر ســهیم هســتید؟ در نظــر داشــته باشــید كــه میــزان بــرق مصرفــی در خانــه شــما، نــوع خــودرو 
و میــزان اســتفاده شــما از آن و حتــی مقــدار گوشــتی كــه مصــرف مــی كنیــد روی مقــدار كربــن دی 
اكســید تاثیــر مــی گــذارد. بــرای درك ایــن موضــوع كــه فعالیــت هــای روزانــه مــا روی مقــدار كربــن 

دی اكســید هــوا كــره تاثیرگــذار اســت، فعالیــت هــای زیــر را انجــام دهیــد.

اثرات نفت خام  روی زندگی ما
ســال گذشــته آموختیــد كــه ســوختن هیدروكربــن هــا، بخــار آب و كربــن دی اكســید تولیــد مــی كنــد، 

بــرای نمونــه معادلــه شــیمیایی زیــر ســوختن گاز متــان را نشــان مــی دهــد.

n C٢H4                    )C٢H4(n

گفت وگوکنید
ــن دی  ــدار كرب ــه روی مق ــان چگون ــواده ت ــی شــما و خان ــزان گوشــت مصرف ــه می ــن ك ــاره ای درب
اكســید هواكــره تاثیــر مــی گــذارد در كالس گفــت و گــو كنیــد. در ایــن گفــت و گــو بــه مــواردی 
ماننــد مقــدار مصــرف گوشــت، روش تولیــد ایــن گوشــت، علوفــه مصــرف شــده و  انــرژی مصرفی 

در پــرورش دام توجــه كنیــد.
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فیــش بــرق خانــه مســكونی خودتــان را بــه كالس بیاوریــد و بــا توجــه بــه آن و داده هــای موجــود 
در جــدول زیــر بــه پرســش هــا پاســخ دهیــد

آ( حســاب كنیــد میــزان بــرق مصرفــی خانــواده شــما در 45 روز ســبب ورود چنــد كیلوگــرم كربــن 
دی اكســید بــه هــوا كــره مــی شــود.

ب( بــا توجــه بــه فیــش بــرق خانــه مســكونی خودتــان، حســاب كنیــد كــه مقــدار كربــن دی اكســید 
ورودی بــه هــوا كــره در اثــر مصــرف ســاالنه بــرق خانــواده شــما چنــد كیلوگــرم اســت؟ 

پ( درباره میزان آالیندگی هر یك از منبع های تولید برق گفت و گو كنید.
ــن دی  ــه طــور میانگیــن ســاالنه 10 كیلوگــرم كرب ــد كــه یــك درخــت میانســال ب ت( هــرگاه بدانی
ــن دی اكســید  ــا همــه كرب اكســید مصــرف مــی كنــد. حســاب كنیــد چنــد درخــت الزم اســت ت

ــواده شــما مصــرف شــود؟ تولیــد شــده توســط خان
ث( درباره راه های كاهش آلودگی هوا ناشی از افزایش كربن دی اكسید، گفت و گو كنید. 

همــان طــور كــه دیدیــد كاشــت درخــت، اســتفاده از انــرژی هــای پــاك و یافتــن منابــع جدیــد انــرژی  
ــت.  ــت اس ــا طبیع ــتی ب ــای دوس ــید و از راهه ــن دی اكس ــدار كرب ــش مق ــر كاه ــر ب ــل موث از عوام
ــد كــه دفــن كربــن دی اكســید یكــی دیگــر از  ــه تازگــی پیشــنهاد داده ان ــی ب دانشــمندان علــوم تجرب
راههــای موثــر  در كاهــش آلودگــی هــوا و حفــظ منابــع اســت شــكل 8. دربــاره ایــن شــكل در كالس 

گفــت و گــو كنیــد.

پالستیك های ماندگار
ــی از پالســتیك هــا را ســاخت. ــواع گوناگون ــوان ان ــا اســتفاده از نفــت خــام مــی ت ــد كــه ب آموختی

ــاك، دارو،  ــد پوش ــته بندی،تولی ــد بس ــی مانن ــع گوناگون ــی در صنای ــا فراوان ــا كاربرده ــتیك ه پالس
كشــاورزی، نظامــی، بهداشــتی دارنــد. مصــرف ایــن پالســتیك هــا ضمــن ایــن كــه مزایــای زیــادی 

ــرده اســت شــكل.  ــادی را ایجــاد ك ــی زی ــا مشــكالت جانب دارد ام

فعالیت

 میزان برق مصرفی در 45منبع تولید برق تولید شده )كیلوگرم(CO2مقدار 
روز)كیلووات برساعت(

 0/9 =  X .................زغال سنگ
 0/7 =  X .................نفت خام
 0/01=  X .................باد
 0/03 =  X .................گرمای زمین
 0/05 =  X .................سلول های خورشیدی

گفت وگوکنید
ــاره  ــن ب ــر در ای ــه نمــودار زی ــا توجــه ب ــه نظــر شــما ایــن مشــكالت از كجــا ناشــی مــی شــود؟ ب ب

ــد؟ گفــت و گــو كنی
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در هنگام سفر ممکن است از نواحی کوهستانی البرز و زاگرس عبور کنید.در این رشته کوهها 
با پدیده های زمین شناسی مختلفی مانند چین خوردگی های کوچک و بزرگ ، شكستگی ها و ... 

مواجه می شوید و سؤاالت زیادی در ذهن تان به وجود می آید. اینكه این رشته كوه های چگونه به  وجود 
آمده اند؟ قبل از تشکیل آنها سرزمین ایران چه شکلی بوده است ؟ علت آتشفشان ها ی ایران چیست؟ 

با مطالعه این درس پاسخ  پرسش ها را به دست می آورید.

فصل 4
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آیا قاره ها ثابت اند؟
زمین شناسان  معتقدند که در حدود 250 میلیون 
سال پیش در سطح کره زمین یک خشکی واحد 

و بزرگی بنام پانگه آ وجود داشته است که اطراف 
آن را اقیانوس پانتاالسا فراگرفته بود.) شكل1(.

شکل 1 : تصویرخشکی پانگه آ و اقیانوس پانتاالسا

شكل 2-  موقعیت خشکی های لورازیا و گندوانا ، دریای تتیس .

در علوم ششم خواندید كه ورقه های سنگ كره بر روی خمیركره كه حالت خمیری و نیمه مذاب دارد، 
حركت می كنند. بر همین اساس هر کدام از دو خشکی باال ، خود نیز به قطعات کوچکتر تبدیل شده و 

پس از جابجایی ، قاره های امروزی بوجود آورده اند)شكل 3(.

هریک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟
خود را بیازمایید

میلیونها سال بعد این خشکی بزرگ به دو خشکی کوچکترتقسیم گردید که بین آنها دریای تتیس پر 
کرده بود)شكل 2(.
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شكل 3-  موقعیت قاره ها از 80 میلییون سال قبل تاكنون.
- الف (80میلیون سال قبل ، ب(50میلیون سال قبل ، پ(قاره های  امروزی.

الف

ب

پ  
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آیا می دانید
 اولین بار بیش از یك قرن پیش، دانشمند آلمانی به نام آلفرد وگنر 

با مطالعه و مشاهدة پدیده های سطح زمین متوجه شد كه  قاره ها 
نسبت به هم جا بجا شده اند در آن زمان برخی افراد، یافته های 

وگنر را پذیرفتند و به فكر اثبات آن بودند و در مقابل، گروهی از 
افراد هم درصدد رد ادعای او بودند. آنها علت حركت ورقه ها را 

از وگنر می پرسیدند. از آنجایی كه هنوز نظریة زمین ساخت ورقه ای 
مطرح نشده بود و علت حركت ورقه ها معلوم نبود، وگنر در پاسخ 
به این سؤال ، جزر و مد و یا چرخش زمین را مطرح می نمود كه 

قابل قبول واقع نمی شد. باالخره درسال 1930، وگنر فوت كرد و 38 سال بعد یعنی در سال1968 
نظریة زمین ساخت ورقه ای اثبات شد و یافته های وگنر مورد پذیرش زمین شناسان جهان واقع شد. 

زمین شناسان با استفاده از شواهدی اثبات کردند که قاره ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس 
نسبت هم جابجا شده اند.

1. نقشة قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم نمایید.
2. شكل هندسی قاره ها را برش بزنید.

3. قاره ها را مانند جورچین در كنار هم قرار دهید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
     الف(آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید؟ نام آن چیست؟

     ب( حاشیة كدام قاره ها بهتر بر هم منطبق می شوند؟
      پ( چرا حاشیة برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمی شوند؟

      ت( به نظر شما افزون بر انطباق حاشیه قاره ها، به چه روش های دیگری می توان جابجایی 
قاره ها را اثبات نمود؟

فعالیت

شكل 4 ـ الف(تشابه فسیل جانداران در قاره های مختلف.      ب(انطباق حاشیة شرقی قارة آمریكای جنوبی با حاشیة غربی آفریقا
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پ(تشابه سنگ شناسی در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی.

شكل 5- ورقه های سنگ کره.

زمین ساخت ورقه ای
همانطور که می دانید خمیركره بخشی از گوشته است كه حالت خمیری و نیمه مذاب دارد و سنگ 

کره بر روی آن واقع شده است. سنگ كره از تعدادی ورقة كوچك و بزرگ مجزا از هم تشكیل شده 
است. بزرگترین آنها ورقه اقیانوس آرام است كه بطور كامل توسط آب پوشیده شده است)شكل5 (.
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دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را  جریانهای همرفتی گوشته می دانند. پدیده همرفتی 
داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل ظرف شماره 2 است. خمیرکره به دلیل شرایط دما  و 

فشار معین ، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن ، دما زیادتر است بنابراین چگالی مواد  نسبت 
به قسمتهای باالیی کمتر است . به دلیل اختالف دما و چگالی در قسمتهای باال و پایین خمیر کره ، 

پدیده همرفت ایجاد می شود. در اثر این پدیده،  مواد خمیری به سمت باال حرکت می کند و از محل 
شکاف بین ورقه ها به سطح زمین رسیده و سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

اگر ورقه سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد ، آنرا ورقه اقیانوسی و اگر در محل  قاره ها 
باشد.، آن را ورقه قاره ای  می نامند.

جدول 1 – مقایسه ویژگی های سنگ كره قاره ای و اقیانوسی

سنچگالیضخامت
ورقه قاره ای < ورقه اقیانوسیورقه قاره ای > ورقه اقیانوسیورقه قاره ای < ورقه اقیانوسی

شكل 6-  جریانهای همرفتی گوشته

شکل 7- برش عرضی 
از ورقه اقیانوسی و 

قاره ای.

مطابق شکل زیر آزمایش را انجام دهید و مسیر جابجایی قطره جوهر را مشاهده کنید سپس 
مسیر را در سه شکل رسم کنید.

آزمایش کنید
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شكل8- فرضیه گسترش بستر اقیانوس

باتوجه به شکل 7، ورقه اقیانوسی و قاره ای را با هم مقایسه کنید.
مقایسه کنید

فرضیة گسترش بستر اقیانوس ها
اولین بار در سال 1962میالدی هری هس فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را مطرح نمود. بر اساس 
این فرضیة، مواد مذابی كه از خمیركره منشا گرفته اند، در قسمت وسط اقیانوسها  به بستر اقیانوس 

صعود می كنند و پس از تبلور، ورقه اقیانوسی جدید ساخته می شود. به جبران این افزوده شدن، 
ورقه مذكور با سرعت متوسط حدود 5 سانتی  متر در سال، از وسط اقیانوس به سمت ساحل 

حركت می كند و پس از رسیدن به ساحل، با پوسته قاره ای برخورد می نماید. با ادامه حركت، ورقه 
اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود )شكل 8(.

حرکت ورقه های سنگ کره
با توجه به فرضیه گسترش بستر اقیانوسها، ورقه های سنگ کره، تحت تاثیر جریانهای همرفتی  

خمیركره، بر روی بخش خمیری حركت می كنند. حركت ورقه های سنگ کره به عنوان بخشی از 
نظم حاکم بر آفرینش طبیعت،  باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و ایجاد تعادل در سطح زمین می 

گردید. ورقه های سنگ کره نسبت به هم سه نوع حرکت دارند. گاهی از هم دور می شوند، در برخی 

در هنگام برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای، كدامیك به زیر دیگری فرو می رود؟ علت را توضیح 
دهید.

فکر کنید
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نواحی به هم نزدیك می شوند و در بعضی مناطق در كنار هم می لغزند. )شکل10 ( این نظریه زمین 
ساخت ورقه ای نام دارد.

شکل10 – انواع حرکت ورقه های سنگ کره.

الف( حركت واگرا : در برخی نواحی ورقه های سنگ كره از هم دور می شوند. در محل دور شدن 
آنها، مواد مذاب گوشته باال می آیند و ورقه جدیدی ساخته می شود.

ب( حركت همگرا :در برخی نواحی کره زمین ورقه های سنگ کره در طی میلیونها سال گذشته به 
سمت یکدیگر حرکت و در نهایت با هم برخورد کرده اند. در اثر برخورد آنها پدیده هایی مانند رشته 

کوه ها ، قله های آتشفشانی ، چین خوردگیها ، گسل ها و حوادثی مانند زمین لرزه و فوران آتشفشان 
را باعث شده اند. این نوع حركات سنگ کره هم اکنون نیز با سرعت بسیار کم در حال وقوع است. 
در بسیاری از نقاط کره زمین به علت حرکت ورقه های سنگ کره زمین لرزه های مخرب ایجاد می 

شود. کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام یکی از مهمترین نواحی لرزه خیز جهان است. که علت 
آن برخورد ورقة اقیانوسی آرام با ورقه های قاره  های اطراف آن می باشد. در اثر این برخورد ورقه 

شکل 10- دور شدن ورقه 
سنگ کره  در بستر اقیانوس 

اطلس.
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شكل11-  الف(پراکندگی زمین لرزه های جهان ،  ب( پراکندگی آتشفشانهای جهان.

اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو رانده می شود. در اثر فرورانش ورقه ها می شکنند و انرژی آزاد 
می گردد و زمین لرزه های بزرگی ایجاد می نماید. )شکل 11(.

با توجه به شكل 5 ورقه اقیانوس آرام به زیر كدام ورقه های قاره ای فرو رانده می شود؟
خود را بیازمایید

باتوجه به شکل 11 زمین لرزه ها و اتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است؟
فکر کنید

پ( حركت امتدادلغز : در برخی نواحی کره زمین حرکت ورقه ها به گونه ایست که آنها نه 
از هم دور می شوند ونه به هم نزدیک، بلکه در این نوع حركت، ورقه های سنگ كره در كنار 
هم می لغزند)شكل12(. این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوسها  رخ می دهد و باعث ایجاد 

زمین لرزه های زیادی می گردد.

شكل12-  حركت امتدادلغز و ایجاد زمین 
لرزه های متعدد.
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پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره
در علوم هفتم خواندید، هنگامی كه در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه و یا آتشفشان رخ می دهند، ممكن 

آبتاز)سونامی( ایجاد كند. این امواج اقیانوسی انرژی بسیار زیادی دارند و در هنگام رسیدن به 
سواحل، خسارت  های زیادی برجای می گذارند. هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و 

انرژی آبتاز نیز بیشتر بوده  و خسارت های زیادتری را ایجاد می کند.

دراثرحرکت ورقه های سنگ کره، پدیده های زمین شناسی مانند چین خوردگی، رشته کوه، آتشفشان 
و زمین لرزه ایجاد می گردد. این پیامد ها در کشور ما نیز دیده می شود. به این ترتیب که هم اکنون 
از وسط دریا سرخ مواد مذاب خمیرکره به بستر این دریا باال می آیند و پوسته جدید را می سازند. 

این پوسته به دو طرف حرکت می کند. بنابراین ورقه عربستان از چند میلیون سال قبل به سمت ورقه 
ایران حركت می كند. )شكل13(. در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران، رشته کوه زاگرس 

بوجود آمده است و ادامه این حرکت، باعث ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگی معموال کمتر از 5 ریشتر 
در نواحی غرب و جنوب غرب ایران می گردد. مسلما آگاهی ما از این واقعیت علمی و رعایت نکات 

ایمنی در ساخت و ساز شهرها و روستاهای کشور، آسیب پذیری  ما  را به حداقل می رساند.

در باره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطالعات جمع آوری کرده و با هم مقایسه کنید 
انرژی  آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس باهم مقایسه كنید.

مقایسه کنید

شكل13-  گسترش بستر دریای سرخ و حركت ورقه عربستان به سمت ورقه ایران.
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آیا می دانید رشد ناخن هایتان چند سانتیمتر در سال است؟ چگونه می توانید مقدار آن را محاسبه کنید؟
پس از محاسبه سرعت رشد ناخن تان ، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ 

کره مقایسه کنید.

فعالیت

همانطوركه آموختید الیه های رسوبی در دریاها به صورت افقی ته نشین می شوند. پس از اینكه 
ضخامت رسوبات زیاد شد، در اثر حركت و برخورد ورقه های سنگ كره، رسوبات از حالت افقی 

خارج شده و به حالت چین خورده در می آیند و رشته كوه ها را به وجود می آورند)شكل12(.

شكل12-  ایجاد چین خوردگی و تشكیل كوه.
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شكل13- الف( گسل ، ب( درزه .

در برخی موارد، حركت ورقه های سنگ كره باعث شكستن سنگ های پوستة زمین و ایجاد 
شكستگی ها می گردد. شكستگی ها به دو دستة درزه و گسل، تقسیم بندی می شوند. اگر سنگ های 

دو طرف شكستگی، نسبت به هم جابه جا شده باشند، گسل را به وجود می آورند و اگر سنگ های دو 
طرف شكستگی، جابه جا نشده باشند، درزه به وجود می آید.
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در هنگام مسافرت و یا رفتن به طبیعت و كوهنوردی، با كمی دقت در محیط اطراف خود ممكن است 
با این پرسش های  مواجه شوید که آیا سطح زمین، از ابتدا به همین شكل بوده است یا اینكه در طول 
زمان دچار تغییرات شده؟ گذشت زمان چگونه باعث ایجاد تغییرات در زمین شده است؟ چگونه می 
توان از تغییرات گذشته زمین مطلع شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها ، در این فصل، به چگونگی 

تغییرات زمین در گذر زمان می پردازیم.

فصل 5
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فسیل 
در علوم پنجم به اختصار با فسیل ها آشنا شدید و آموختید كه جانداران در طول زمان دچار تغییرات 

و بعضی از آن ها منقرض شده اند مانند دایناسورها که زمانی در روی کره زمین می زیستند ولی بدالیلی 
از بین رفتند و منقرض شدند )شكل 1(.

میلیونها سال قبل، بخش های وسیعی از سطح زمین را آب پوشانده بود و جانداران آبزی فراوانی در 
آن زندگی می كردند. در سال گذشته آموختید که فرسایش سطح خشكی ها و انتقال ذرات فرسایش 

یافته به داخل دریاها و ته نشین شدن آن ها به صورت الیه الیه باعث تشکیل رسوبات گردید. همزمان 
با رسوب گذاری این الیه ها، اجساد موجوداتی كه در آن زمان می زیسته اند در داخل رسوبات مذکور 
دفن شدند. هزاران سال بعد رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ های رسوبی فسیل 

دار تبدیل شده اند. بخش وسیعی از سطح زمین از سنگ های رسوبی پوشیده شده است. داشتن 
فسیل و الیه الیه بودن  این سنگ  های ، باعث اهمیت و كاربرد آن  ها در مطالعه تاریخچه زمین شده 

است.
فسیل ها آثار و بقایای جانداران قدیمی هستند كه در بین مواد و سنگ های پوسته زمین وجود دارند. 
در واقع فسیل ها، اجساد و بقایای آثار جاندارانی هستند كه پس از مرگ در بین مواد و رسوبات دفن 

شده اند)شکل2(. فسیل شناسان از آنها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین 
استفاده می کنند.

شكل 1 – فسیل دایناسور

در مورد علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط زیست و زمان حیات آن ها اطالعات جمع آوری 
كنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری برای استفاده دانش آموزان مدرسه، ارائه نمایید.

جمع آوری اطالعات
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خود را بیازمایید

شرایط الزم برای تشکیل فسیل 
مطالعه فسیل ها نشان می دهد جاندارانی که دارای قسمتهای سخت مانند استخوان ، دندان و صدف 
هایی با پوسته آهکی و سیلیسی بودند ، نسبت به جاندارانی که فاقد قسمت های سخت بودند، بیشتر به 
فسیل تبدیل شده اند. افزون بر این، دورماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری نیز در تشکیل فسیل 

اهمیت زیادی دارد. یعنی برای فسیل شدن جانداران، باید آنها پس از مرگ در محلی قرار گیرند که 
تحت تاثیر عواملی مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده ی دیگر قرارنگیرند. 

مسلما شرایط فسیل شدن برای همه جاندارانی كه در گذشته می زیسته اند، مهیا نبوده است. به همین 
دلیل اجساد تعداد کمی از آنها به فسیل تبدیل شده  است و بقیه قبل از فسیل شدن توسط عوامل 

تجزیه کننده ، از بین رفته اند.

شکل 2 – فسیل جانداران مختلف

در کدام سنگهای زیر   احتمال وجود  فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

الف                                                                              ب

به نظر شما شرایط برای تشكیل فسیل در دریاها مناسب تر است یا بیابان ها، چرا؟
فکر کنید
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از آنجایی که شرایط الزم برای تشکیل فسیل در همه محیط های سطح زمین بطور یکسان مهیا 
نبوده است و این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های روی سطح خشکی بوده. به 

همین دلیل بیشتر فسیل ها در اقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند اما برخی از آنها در محیط های 
غیردریایی مانند: یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفشانی )شكل 3-الف(، صمغ گیاهان، مواد 

نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتالق ها و معادن نمک تشکیل شده اند )شکل ...(

تصویر ببرهای به  دام افتاده در داخل قیرهای طبیعی

ب-  فسیل مرد نمكی شكل 3 – الف –فسیل انسانهای دفن شده در زیر خاكستر آتشفشانی

در یک فعالیت گروهی با مراجعه به منابع معتبر درباره محیط های فسیل شدن اطالعات جمع 
آوری کنید و نتیجه را بصورت روزنامه دیواری برای كالس ارائه نمائید.

جمع آوری اطالعات
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راه های  تشکیل فسیل
فسیل ها به شیوه های متفاوت تشکیل می شوند. گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده ، قسمت 

های نرم جسد توسط عوامل تجزیه کننده از بین می روند اما قسمت های سخت و مقاوم بدن، مانند 
فلس و استخوان )شکل 4 - الف( و صدف ) شکل 4- ب( در برابر عوامل فساد مدت زمان بیشتری 

مقاومت می کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می شوند در 
این صورت فقط قسمتهای سخت بدن جاندار به فسیل تبدیل شده اند.

در برخی موارد بدن جانداران ، پس از مرگ در محیطی دور از دسترس عوامل تجزیه کننده قرار می 
گیرند و بطور کامل به فسیل تبدیل می شوند. در این صورت حتی قسمتهای نرم بدن نیز فسیل می 

شوند .مانند فسیل حشره هایی که بطور کامل در داخل صمغ گیاهان حفظ شده اند)شکل5 – الف(و 
فسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی)شکل 5-ب(.

ب – فسیل صدف شکل 4 - الف –فسیل فلس ماهی   

شکل5 - الف –فسیل حشره به دام افتاده در صمغ گیاهان       
ب – فسیل ماموت داخل یخچالهای طبیعی
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اگر قسمت های سخت بدن جانداران در رسوبات دفن شوند. هنگام نفوذ آب های زیرزمینی به داخل 
این رسوبات، هم زمان با حل شدن مولکولهایی از جسد جاندار در آن، مولکولهایی از مواد معدنی 
موجود در آب زیرزمینی جایگزین آن می شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل 

می شود و جای آن را موادمعدنی موجود در آب می گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری 
قسمتهای سخت جاندار داده شود ، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شود. مواد 

معدنی جانشین شده معموالً از تركیبات سیلیسی و آهكی می باشد)شکل6- الف و ب(.

گاهی آثار باقیمانده از فعالیت های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن )شكل 7( خزیدن ، 
استراحت کردن، و ... به فسیل تبدیل می گردد)شکل ...(.

ب                             الف     
شکل 6–تنه درخت )الف(سیلیسی شده ، )ب( آهك  شده

تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده 
مقایسه كنید.

مقایسه کنید

          تصویر فسیل خزیدن

شكل7-  ردپای جانورکه فسیل شده است
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اگر فقط آثار و شكل برجستگی ها و اجزا سطح خارجی صدف یا اسكلت جاندار در رسوبات برجای 
مانده و به فسیل تبدیل  شوند ، قالب خارجی تشکیل می شود)شکل8 -الف (. در صورتی كه مواد 

و رسوبات نرم به داخل صدف و یا اسكلت جاندار نفوذ كنند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در 
رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی را به وجود می آورند)شکل 8- ب(.

کاربرد فسیل ها
در اخبار شنیده اید كه هر وقت یك سانحه هوایی اتفاق می افتد، كارشناسان برای بررسی علل سانحه 

سراغ جعبه سیاه هواپیما می روند. آیا می دانید جعبه سیاه هواپیما چیست و چه كاربرد هایی دارد؟ 
فسیل ها در بررسی حوادث زمین شناسی، همانند جعبه سیاه هواپیما، اطالعاتی از گذشته در اختیار 
زمین شناسان قرار می دهند. البته همه فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب نیستند ، بلکه 
فقط برخی از فسیل ها که فسیل راهنما نامیده می شوند بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.
فسیل  های راهنما  دارای ویژگی های خاصی هستند به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش 

زیادی قائلند.این فسیل ها در همه جا پیدا می شوند.تشخیص آن اسان است. نمونه های موجود آن 

          تصویر  قالب داخلی

با جستجو در اینترنت تصویر نمونه هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه و در کالس ارائه نمائید.
جمع آوری اطالعات

شکل 8- قالب خارجی)الف( و داخلی)ب(
ب              الف      

نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری 
قالب داخلی و خارجی آن ها را بسازید و نمونه دیگری از تهیه قالب داخلی و خارجی را طراحی 

نمایید.

فعالیت
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فراوان است و متعلق به جانداران ساده است ، نه پیچیده .
در علوم هفتم خواندید که سوخت های فسیلی با گذشت زمان طوالنی از بقایای جانداران تشکیل می 

شوند. زمین شناسان برای شناسایی و اكتشاف ذخایر زغال سنگ ، نفت و گاز از فسیل جانداران 
مختلف استفاده می کنند.آن ها ابتدا با استفاده از تصاویرماهواره ای، عكسهای هوایی وشواهد 
زمین شناسی در سطح زمین، محلهای مستعد وجود ذخایرسوختهای فسیلی را تعیین می کنند. 

سپس با استفاده از امواج لرزه ای و دیگر روشهای دورسنجی احتمال وجود ذخایر را مورد بررسی 
قرار می دهند. در صورت تایید اولیه ، جهت 

اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر 
چاه های اکتشافی و نمونه برداری از الیه های 
سنگی اعماق زمین، به مطالعه  فسیل های ذره 
بینی)شکل 9( موجود در نمونه های برداشت 
شده می پردازند. از این طریق احتمال وجود 

ذخایر نفت و گاز را مورد بررسی و مطالعه قرار 
می دهند.

در علوم ششم خواندید كه ورقه های سنگ كره نسبت به یكدیگر حركت دارند و در طی میلیون ها سال 
گذشته قاره های كره ی زمین نسبت به هم جابه جا شده اند. یکی دیگر از کاربرد فسیل ها در این است 
که زمین شناسان با مطالعه فسیل ها جابجایی قاره ها را اثبات نمودند. آنها باتوجه به تشابه فسیل های 
موجود در سنگ های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات نمودند که در ابتدا 

این دو قاره به هم چسبیده 
بودند)شكل10(  اما به علت 
حرکت ورقه های سنگ کره 

آن دو قاره از هم دورشده اند.

شكل  9 – موجودات ذره بینی تشكیل دهنده نفت و گاز

شكل10– تشابه فسیل های آفریقای شرقی آمریكای جنوبی 
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فسیل شناسان از فسیل های راهنما برای تعیین سن الیه های تشكیل دهنده پوسته زمین استفاده 
می كنند. فسیل های راهنما دارای محدوده سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال اگر فسیل 

دایناسوری مربوط به 120 میلیون سال قبل باشد ،سنگ های در برگیرنده آن نیز دارای سنی در 
همین حدود است. بنابراین با استفاده از فسیل های راهنما می توان سن آن ها را تخمین زد. البته 

دانشمندان در تعیین سن الیه های سنگی به موارد زیر توجه دارند:
الف( در توالی الیه های رسوبی، هر الیه از الیه باالیی خود قدیمی ترو از الیة پایینی خود جوان تر 

است.)شكل 11( البته به شرط اینكه الیه های رسوبی وارونه نشده باشند.
ب( الیه های رسوبی در هنگام تشکیل به صورت تقریباً افقی ته نشین می شوند. بنابراین اگر از حالت 

افقی خارج شده  باشند. بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است.

شكل 11- الف- توالی الیه های رسوبی

در شكل زیر اگر در الیه  Bفسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در الیه ی D فسیل هایی با 
سن 200  میلیون سال وجود داشته باشد.

الف( سن تقریبی الیه  های CوE چقدر می باشد؟
ب( سن الیه F را با سایر الیه ها مقایسه کنید.

مقایسه کنید
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دانشمندان با استفاده از فسیل ها نظم حاکم بر خلقت را کشف نمودند آنها دریافتند خداوند در 
آفرینش جهان، ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با 

ساختمان بدنی پیچیده تر آفریده است.

پ( فرآیندهای طبیعی كه امروز موجب تغییراتی در سطح و یا درون زمین می گردند، در گذشته نیز این 
فرایندها به همین صورت عمل نموده اند، بنابراین با مطالعه و شناخت آن ها در عهد حاضر، می توان 

شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود.به عبارت دیگر »حال كلیدی برای گذشته است«.

از برخی فسیل ها برای تعیین  نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی استفاده می شود. 
به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یك منطقه بیانگر وجود جنگل و آب وهوای گرم و مرطوب 

در گذشته ی آن منطقه می باشد.بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می توان شرایط آب 
وهوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

در علوم هشتم با سنگ های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ ها در چه نوع آب وهوایی 
تشكیل می شوند؟ 

معادن سنگ  نمك و سنگ گچ موجود در استان سمنان كه در گذشته تشكیل شده اند، بیانگر چه 
نوع آب وهوایی می باشند؟

چگونه به این نتیجه رسیدید؟
-آیا در استان محل زندگی شما هم سنگ های تبخیری تشكیل شده  است؟

فکر کنید

امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی 
از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی 

می كنند؟
به نظر شما وجود فسیل مرجان در 

الیه های رسوبی كوهستان، بیانگر چه 
محیطی در گذشته می باشد؟

جمع آوری اطالعات
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 فضا نگاهی به

 
 

پس از غروب آفتاب، وقتی به آسمان نگاه می کنید، زیبایی و نقاط روشن آن باعث می شود که سواالت 

زیادی در ذهن شما بوجود آید. اینکه نقاط روشن در آسمان ستاره اند یا سیاره؟ آیا این نقاط تمام آن چیزی است 

و .... شب وروز چگونه بوجود می آیند؟وند؟ که در آسمان وجود دارد؟ آیا آنها در محل خود ثابتند یا جابجا می ش

ی اطراف زمین افزایش یافته های بشر نسبت به فضااطالعات و گذر زمان در، با توسعه ابزارهای مشاهده آسمان

و منظومه های  ، در پی کشف اسرار جهان هستی و حیات در سیاراتبه فضا سفربا انسان امروزه  .ه استیافت

  علم نجوم و کاربردهای آن در زندگی خود آشنا می شوید. مقدمات درس با. در این فراخورشیدی است
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  علم نجوم 

از هزاران سال پیش مطرح بوده است.  یآسمان دیگر اجرامو ماه و خورشید ، توجه انسان به آسمان شب 

منجمان  مطالعات نجومی نیز مورد توجه، ایی علم در جوامع اسالمیهمزمان با شکوف حدود هزار سال قبل،در

 ، آنها به مشاهده آسمان و مطالعه اجرام آسمانی می1نجوم علم در .قرار گرفت، سایر کشورهامسلمان و ایرانی 

 کمک زیادی به توسعه علم نجوم نمودند.  و ارائة جداول دقیق نجومیساخت ابزار نجومی، رصدخانه و با  پرداختند

این  و (1شکل )تاسیس شد ،رصد خانه مراغهو به همت خواجه نصیرالدین طوسی م هجری تا اینکه در قرن هفت

 باعث گسترش تفکر ساخت اختیار ستاره شناسان قرار گرفت و ود رسید و محیطی علمی درتوانمندیها به اوج خ

 شد.و ترویج مکتب مراغه در بین ستاره شناسان جهان چنین رصدخانه هایی در سایر نقاط جهان 

   

 مراغهرصدخانه  – 1شکل 

                                     

 جمع آوري اطالعات

نتیجه را بصورت پاورپوینت عات جمع آوری کنید و رصدخانه مراغه اطال ربارهدبا مراجعه به منابع معتبر در 
 در کالس ارائه دهید.

 

پنجره جدیدی بسوی شناخت دقیق تر جهان  ،آسمانمیالدی، گالیله با اختراع تلسکوپ و رصد  1111در سال 

، مطالعات خود را به صورت علمی و منسجم از منظومه تر نجومی پیشرفته هایابزار با ساخت . وی همچنینگشود

ش داد. امروزه دانشمندان با بهره گیری از تجهیزات مدرن ، درصدد کشف ناشناخته شمسی به فضاهای کهکشانی، گستر

. به همین دلیل از قرن هجدهم میالدی تاکنون را دوران کهکشانی، نامگذاری (2شکل )ندهای جهان هستی می باش

 اند.نموده

 

 ابزار  -2شکل 

 نجومی 

                                      پیشرفته                             

 تصویر رصدخانه مراغه
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 فعالیت 

 تلسکوپ ساده بسازید.شما می توانید به کمک دو عدسی همگرا با فاصله های کانونی متفاوت یک 

 شکل زیر ساختار یک تلسکوپ گالیله ای را نشان می دهد.

 

 
 

 

 كهكشان 

ای است که تحت تأثیر نیروی جاذبة ستارهای عظیم از ستارگان، گازها، گرد وغبار و فضای بینکهکشان، مجموعه

. نداقابل رؤیت برخی از آنها بدون استفاده از تلسکوپ و با چشم غیرمسلح، اند. متقابل در کنار هم، جمع شده

خود بخش بسیار کوچکی از جهان ، ماکهکشان شمسی بخش بسیارکوچکی ازکهکشان راه شیری است. منظومه 

 است.هستی )کیهان(است که خود از میلیاردها کهکشان دیگر تشکیل شده 

 

 انواع کهکشان . -3شکل   
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 گانستار

 سی  منظومه شم ستارهخورشید به عنوان تنها .برای زندگی به  نور و گرما نیاز داریم ،همانطور که می دانید

میلیاردها سال  شوند و متولد  زمانی پیوسته در حال تغییرند. هاد. ستارهکنمورد نیاز ما را تأمین می نور و گرما

ایست که وقتی به انها نگاه می کنیم ، تعدادی موقعیت استقرار ستارگان در آسمان به گونه  .بعد از بین می روند

از آنها ممکن است به صورتها و شکلهای خاصی دیده شوند. این شکلها را به اشیا و حیوانات تشبیه می کنند و به 

ه نمی شوند، بلکه . این صورتهای فلکی همیشه و بطور ثابت در آسمان دید(4شکل )آن صورت فلکی می گویند

هر یک در زمان مشخص و موقعیت خاص قابل رویت می باشد. به همین دلیل در قدیم، انسانها از آنها به عنوان 

تقویم استفاده می کردند. همچنین از ستارگان و صورتهای فلکی در جهت یابی در شب نیز می توان استفاده نمود. 

یل وجود المپ های روشنایی فراوان، امکان رویت ستارگان در شب به البته امروزه در شهرهای نسبتا بزرگ، به دل

در آسمان نیز از  هاخوبی وجود ندارد، که به آن آلودگی نوری گفته می شود. افزون بر آن آلودگی هوا و وجود ابر

 موانع رصد آسمان می باشند.

 

 . صورتهای فلکی  -4شکل                                                                    

 

 

 

 فعالیت

 در محلی که ستارگان به خوبی قابل رویت هستند، 

 و ستاره قطبی را پیدا کنید  اکبر صورت فلکی دب

 و در  سپس  جهت های جغرافیایی را تعیین کنید.

 امکان تصویر و فیلم تهیه و به کالس ارائه  صورت 

  نمایید.
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ترین ستاره به زمین، خورشید است که در فاصله حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتری آن واقع دیکنز 

نجومی اطالق می شود. پس از خورشید نزدیکترین ستاره به زمین، ستاره شده است. به این فاصله، یک واحد 

وم برای بیان فواصل خیلی دور از واحد نجومی است. در علم نج 201111قنطورس است که فاصله آن از زمین 

واحد دیگری بنام سال نوری استفاده می شود. به فاصله ی که نور در مدت زمان یک سال طی می کند، یک سال 

 ری گفته می شود.نو

 

 

 

 

و به  داخل منظومه شمسی واقع شده استستاره خورشید، به صورت کره عظیمی از گازهای داغ در  

. (5شکل )ای استهای منظومه شمسی، جرم دارد. خورشید دارای ساختار الیهبرابر تمام سیاره چند صدتنهایی 

شود. م هیدروژن به هلیوم، تبدیل میبه طور مداو ترکیب اصلی خورشید از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است که

کاهش جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که خورشید به  است. ولید گرما و نورکاهش جرم و ت این تبدیل همراه با

 پایان زندگی خود برسد.

 

 

 

 

 

 ساختمان خورشید  -5شکل                                                           

 فكر كنید

 

 ؟چه سرنوشتی پیدا خواهد کردکره زمین  ،به پایان عمر خود برسدخورشید  روزی اگر-1

 کنید.از آنها را بیان چند مورد  ما اهمیت زیادی دارد. زندگی خورشید درنور  -2
 

درصد هیدروژن،  03

 2درصد هلیوم و  25

،درصد عناصر دیگر  

 آیا می دانید

فاصله زمین تا خورشید بر حسب سال نوری،  معادل هشت دقیقه و بیست ثانیه نوری می باشد.یعنی نور 

 خورشید را که اکنون می بینید، هشت دقیقه و بیست ثانیه قبل از خورشید جدا شده است.
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 منظومة شمسی

از و از گمتشکل بیشتر ستاره شناسان معتقدند که همه اعضای منظومه شمسی از ابر عظیم و چرخانی 

بیعی، قمر طیکصد منظومة شمسی شامل هشت سیاره و بیش از  .ه اندیل شدشکتغبار به نام سحابی خورشیدی 

حجم  کهاست دار دنباله زیادیها سیارك و اجسام سنگی دیگر و تعداد میلیونسیاره )سیارة کوتوله(، خرده شش

 .(1شکل )گردش هستندحال به دور خورشید در  و همگی اندبزرگی از فضا را اشغال کرده

 

 

 منظومه شمسی -1شکل             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیارات

اند و ممکن در سال چهارم ابتدایی آموختید که سیارات از خود نور ندارند و به دور یک ستاره در گردش 

امروزه دانشمندان معتقدند که سیاره به جرمی گفته می شود که در مداری به است دارای یک یا چند قمر باشند. 

اذبة جافی برای رسیدن به تعادل و تشکیل، شکل کروی باشد افزون برآن ، دارای جرم کدور خورشید می چرخد و 

 مدارش را به خود جذب کند. آن به حدی باشد که بتواند اجرام کوچکتر موجود در اطراف

 بهرام()، زمین و مریخ)ناهید(، زهره)تیر(شوند: گروه اول که شامل عطاردسیارات به طور کلی به دو دسته تقسیم می

، اورانوس و نپتون )کیوان(، زحل)برجیس(نامند و گروه دوم که شامل مشتریهای درونی یا خاکی میاست را سیاره

سیاره زمین با چرخش به دور محور خود، باعث ایجاد شب  نامند.های گازی میهای بیرونی یا غولاست را سیاره

(. زمین همچنین دارای حرکت  0ساعت انجام می شود.)شکل  24ی در مدت و روز می گردد. این حرکت وضع

 انتقالی می باشد. این سیاره مانند سایر سیارات منظومه شمسی 

بیازمايید خود را  

چیست؟تفاوت سیاره و ستاره در   
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  به دور خورشید می چرخد و باعث پیدایش فصل ها می شود.

 اززمین  سیاره در بین سیارات منظومه شمسی، مدار چرخش

 ضعیت را دارد.یط الزم برای زیستن، بهترین وشرا نظر 

 

 حرکت وضعی و انتقالی زمین -0شکل                                       

 

 

 

 

 

 مقايسه كنید

 

 

 سیارات درونی و بیرونی را از نظر میانگین فاصله از خورشید، چگالی، قطر و تعداد قمر، با هم مقایسه کنید.

 به نظر شما،آیا امکان حیات و زندگی در عطارد و مشتری، وجود دارد؟ چرا؟
 

 

 

به دور یک سیاره یا یک سیارة کوتوله، در گردش است، قمر گفته  ،به جرم آسمانی که تحت تاثیر نیروی گرانش

شود. زمین تنها دارای یک قمراست که ماه نام دارد. ماهواره ها نیز به عنوان قمرهای مصنوعی در مداری معین می

در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می چرخند. کار  به دور زمین می چرخند. آنها بر اساس نوع ماموریت وکاربرد

ماهواره های مخابراتی ارسال برنامه های رادیو و تلویزیونی و امواج راداری است. ماهواره های هواشناسی در پیش 

 بینی وضعیت هوا ، به هواشناسان کمک  می کنند. 

 

 

 

نامه(فرهنگ 47صفحة  )جدول  
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 جمع آوری اطالعات

العات جمع آوری کنید و به صورت اط ها پس از اتمام ماموریتو سرنوشت آن ماهواره هاسایر کاربردهای در مورد 

 تصویری به کالس ارائه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسیارك

 ها و قمرهایسیارهها، خردهبر سیاره افزوندر منظومة شمسی 

 آنها، میلیاردها جرم فضایی دیگر به نام سیارك درحال چرخش 

 های فضاییدرصد این سنگ 01هستند. بیش از  به دور خورشید 

 ها، که بین مدار مریخ و ای به نام کمربند اصلی سیاركدر ناحیه 

 . )شکل  ( اندمشتری واقع شده است، تمرکز یافته

 

 ساير اجرام منظومه شمسی

 آیا می دانید.

ترین سیارة منظومة میالدی، پلوتو آخرین و کوچک 2111المللی نجوم در سال تا قبل از نشست اتحادیة بین

های اصلی خارج و این جرم آسمانی از ردة سیارهگیری انجام شده درآن نشست، شد، اما براساس رأیشمسی محسوب می

اصلی منظومة شمسی، کشیدگی بسیار زیاد  ها با سیاراتسیارهی مهم خردههایکی از تفاوت ها، وارد شد.سیارهبه ردة خرده

 میالدی، اریس 2114سنجی انجام شده در سال های فاصلهها است. براساس پژوهشمدار چرخشی آنها نسبت به سیاره

تر از پلوتو بوده و دارای یک دورترین جرم شناخته شدة منظومة شمسی است که مدار آن دورتر از پلوتو و اندازة آن بزرگ

 قمر است.

 اریس ماکیماکی پلوتو سرس سیارهنام خرده

 2321 1441 2311 041 ()كیلومترقطر
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های ناخوشایند مانند جنگ، مردم قدیم پدیده .نداز دیگر اجرام دیگر منظومه شمسی هست دارهادنباله         

ارها را ستارة ددنباله دادند. گاهی به اشتباه،دارها نسبت میالههای سخت را به ظهور دنبقحطی و بعضی پدیده

ز کنند بلکه آنها عمدتاً ادارها، ستاره نیستند و از خود، نور تولید نمیصورتی که دنبالهند، در دار می نامدنباله

 کنند.اند و فقط نور خورشید را منعکس میهای کوچک و نامنظم یخ، سنگ و غبار تشکیل شدهتکه

 

 

 

 آوري اطالعاتجمع

 

 اطالعات جمع آوری کنید ودر کالس ارائه کنید.دار دار هالی نام دارد .در مورد این دنبالهترین دنبالهمعروف
 

 

ها، کنند. این سنگشوند و به سطح زمین برخورد میهر ساله هزاران سنگ فضایی، وارد جو زمین می

کنند و از آنهایی که بر سطح خشکیها ها سقوط میام دارند. بیشتر شهابسنگها در اقیانوسسنگ)شخانه( نشهاب

ها، انکنند و توسط انسمی در مناطق مسکونی و یا نزدیک به آن سقوط تعداد کمی از آنها، برخورد می کنند ، فقط 

 شوند.می پیدا 

 

 فکر کنید

 چرا بیشتر شخانه ها در اقیانوس ها سقوط می کنند؟
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ها، گذرند. آنها شهاب نام دارند. شهابمیتوان در آسمان، تیرهای درخشان نور را دید که به سرعت، هر شب می

ها هستند که در هنگام دارها یا قطعات رها شده از برخورد سیاركقطعاتی از سنگ و غبار بر جای مانده از دنباله

 سوزند. این ذرات در سراسر منظومة شمسی پراکنده و سرگردان هستند.ورود به جوّ زمین، می

 

 

 

 

 

 

 

 فراخورشیديهاي منظومه

شناسان را به خود مشغول کرده بود که آیا منظومة شمسی ما، از گذشته یک سؤال اساسی، ذهن ستاره

شناسان دی، ستارهمیال 1005از سال  ای دارند؟ها نیز منظومة سیارههتنها منظومة کیهان است یا اینکه سایر ستار

منظومة  511موفق به کشف غیرمستقیم حدود  ابزارهای بسیار حساس به امواج غیرمرئی،با استفاده از 

های آینده نیز تعداد بیشتری، کشف شوند. نسل جدیدی از شود در سالبینی میفراخورشیدی، شدند. پیش

 ها در اختیار ما بگذارند.اند تا تصاویر مستقیمی از سیارههای فضایی، طراحی شدهتلسکوپ

 

 دانید؟آيا می

 تقسیم می شود  یآهن -سنگی سنگ -3 ی آهن -2سنگی   -1 :به سه گروه شهابسنگها 

و شهابسنگ ورامین در دوره ناصرالدین شاه  1353، شهابسنگ نراق در مرداد سنگ گلپایگانشهاب 1332ماه سال  در بهمن

 نفر گردید. 5برخورد یک شهابسنگ در اورال روسیه، باعث کشته شدن  1302به زمین اصابت نمود. درسال 
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دانشــمندان علــوم تجربــی تأثیــر برخــورد خودروهــا بــه یکدیگــر را بررســی می کننــد تــا درصــد امنیــت 
آن هــا را در جــاده افزایــش دهنــد. متخصصــان تولیــد کفش هــای کوهنــوردی، کفش هایــی را 
طراحــی و تولیــد می کننــد تــا اصطــکاک بیــن کفش هــا و کــوه زیــاد باشــد.متخصصان خودروهــای 
ــرای  ــان ب ــد. مهندس ــی كنن ــتاب طراح ــترین ش ــا بیش ــی را ب ــا خودروهای ــد ت ــاش می کنن ــابقه ت مس
افزایــش ایمنــی حرکــت باالبرهــا، بیشــترین نیرویــی رابررســی می کننــد کــه کابل هــای باالبــر 

ــدو....   ــل کنن ــد تحم می توانن
در واقــع در هــر کاری کــه روزانــه انجــام می دهیــم، بــا نیــرو ســروکار داریــم. بــاز و بســته کــردن در و 
پنجــره، راه رفتــن، بــازی کــردن، رانندگــی کــردن، شــنا کــردن، حرکــت هواپیمــا، خــودرو و کشــتی، 

پرتــاب ماهــواره و...  بــدون اعمــال نیــرو انجــام نمی شــود.

فصل 7
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نیروهای متوازن
ــم  ــرو آشــنا شــدیم. در آنجــا دیدی ــم نی ــا برخــی از مفاهی ــی و هشــتم؛ ب ــوم ششــم ابتدای ــاب عل در کت
ــل  ــا آن را ه ــیم ی ــمی را می کش ــی جس ــه وقت ك
می دهیــم، یعنــی بــه آن نیــرو وارد می کنیــم و 
اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه شــکل های مختلــف 
ماننــد: شــروع بــه حرکــت کــردن جســم، توقــف 
جســم ،کنــد شــدن یــا تنــد شــدن حرکــت جســم، 
ــر شــکل  ــر جهــت حرکــت )ســرعت( و تغیی تغیی
جســم، خــود را نشــان می دهــد. همچنیــن نیــرو 
ناشــی از اثــر متقابــل بیــن دو جســم اســت. یعنــی 
اگــر شــما دوســتتان را هــل دهیــد، او نیــز شــما 
ــید او  ــما وی را بکش ــر ش ــد و اگ ــل می ده را ه

ــد.  ــما را می ِکش ــز ش نی
بــه عبــارت دیگــر در به وجــود آمــدن نیــرو، 
همــواره دو جســم مشــاركت دارنــد و هــر جســم 
بــه جســم دیگــر نیــرو وارد می کنــد،و البتــه ایــن 

ــا یكدیگــر نیســتند. ــاس ب ــا در تم اجســام لزوم

شكل 2: الف(شخص به جعبة ساكن نیرو وارد میكند ولی جعبه حركت نمی كند.ب(نیروی روبه جلو با نیروی اصطکاک رو به 
عقب هم اندازه است. بنابراین جعبة ساکن حرکت نخواهد کرد.

الف(                                                                                          ب(

اگــر نیروهــای وارد بــر جســم ســاکنی اثــر یكدیگــر را خنثــی كنند،یعنــی نیروهــا متــوازن باشــند، جســم 
ســاکن همچنــان ســاكن باقــی می مانــد و بــه حركــت در نخواهــد آمــد )شــكل2و5(و یــا اگــر در حــال 
حرکــت باشــد همچنــان بــه حركــت خــود ادامــه خواهــد داد و تغییــری در نحــوة حرکــت آن ایجــاد 

نخواهــد شــد یعنــی ســرعت آن تغییــر نخواهــد كرد)شــكل3و4(.

شكل1:در برخورد چکش با میخ، چکش به میخ نیرو وارد 
می کند و میخ نیز به چکش.
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حــال اگــر در جســمی تــوازن نیروهــا بــه هــم بخــورد یعنــی نیروهایــی كــه بــر آن اثــر می كننــد همدیگــر 
را خنثــی نكنند،آنــگاه نیــروی خالصــی بــر جســم اثــر خواهــد كــرد و جســم ســاکن شــروع بــه حرکــت 
می كنــد و یــا اگــر در حــال حرکــت باشــد، تغییــری در حركــت آن بــه جــود خواهــد آمــد. مثــاً اگــر 
ــا اگــر  ــری بیشــتر از وزن هواپیمــا شــود، هواپیمــا اوج می گیــرد و ی ــرواز هواپیمــا، نیــروی باالب در پ

نیــروی باالبــری کمتــر از وزن شــود، ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند)شــكل7(

شكل3:نیروی پیشران با نیروی اصطکاک هم اندازه است)متوازن شده است(،بنابراین خودروی متحرک با سرعت ثابت در 
جادة مستقیم حرکت می کند.

شكل4:نیروی وزن وارد بر چتر باز و نیروی مقاومت هوا 
هم  اندازه اند، بنابراین چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین 

حركت می كند.

شكل7:وقتی نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز 
متوازن باشند، تغییری در حرکت هواپیما ایجاد نمی شود. 
یعنی هواپیما با همان سرعت و ارتفاع حرکت خواهد کرد.  

شكل5: نیروی رو به باالیی كه از طرف آب به قایق وارد 
می شود هم اندازه با وزن قایق است،بنابراین قایق روی آب 

به حالت تعادل باقی می ماند.
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ــر اعمــال ایــن نیروهــا  ــر دانش آمــوزان جعبه هــا را هــل می دهنــد. اث فعالیــت: در شــکل های زی
را در هــر شــکل توضیــح دهیــد. )ســطح زمیــن را صــاف و صیقلــی فــرض کنیــد تــا بتوانیــد از 

نیــروی اصطــکاک صرف نظــر كنیــد(.

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

الف( دانش آموزان از دو طرف با 
نیروی N100 جعبه را هل می دهند.

ب( دانش آموز سمت چپ با نیروی 
N120 و دانش آموز سمت راست با 

نیروی N50 جعبه را هل می دهند.

 N60 پ( هر دو دانش آموز با نیروی
جسم را به طرف راست هل می دهند.

فعالیت

)الف(

)ب(

)پ(

نیروی خالص عامل شتاب است
بــا انجــام فعالیــت بــاال درمی یابیــم کــه اگــر نیروهــای وارد بــر جســم در تــوازن باشــند، یعنــی نیــروی 
ــرف  ــتتان از دو ط ــما و دوس ــی ش ــاً وقت ــد. مث ــر نمی کن ــم تغیی ــرعت جس ــد، س ــر باش ــص صف خال
ــد، چــرخ دســتی حرکــت  ــك چــرخ دســتی را هــل دهی ــدازه و در خــاف جهــت ی ــروی هم ان ــا نی ب
نمی کنــد، زیــرا نیــروی خالــص وارد بــر آن ،صفــر اســت و نیروهــا در تــوازن هســتند. امــا ســرعت 

  +   = .........
 = نیروی خالص

  +   = .........
 = نیروی خالص

  +   = .........
 = نیروی خالص
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الف( اگر بخواهیم جسمی را به حرکت در آوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟
ــر  ــد؟ اگ ــه می کن ــد، چ ــش ده ــود را افزای ــل خ ــرعت اتومبی ــد س ــده می  خواه ــک رانن ــی ی ب( وقت

ــود؟ ــف جســم می ش ــی ســبب توق ــد؟ چــه نیروی ــد چــه می کن ــف کن ــل را متوق ــد اتومبی بخواه
اگــر شــما در ســر یــک چهــارراه ایســتاده باشــید و چــراغ راهنمایــی قرمــز باشــد، مشــاهده می کنیــد 
کــه خودروهایــی کــه بــه چهــارراه نزدیــک می شــوند، ســرعت خــود را کــم می کننــد. چــه نیرویــی 
ــی ســبب افزایــش ســرعت خودروهــا می شــود؟)این  ســبب توقــف خودروهــا می شــود؟ چــه نیروی

قســمت ممكــن اســت حــذف یاجــای گزیــن پرســش بــاال شــود.لطفا نظــر دهیــد.(

خود را بیازمایید

هدف: بررسی رابطة بین شتاب و نیرو
وســایل و مــواد مــورد نیــاز: میــز، چهــار چــرخ ، 
قرقــره ، نــخ ، وزنــه  هــای مختلــف، ســنگ ریــزه 

، قــاب 
روش اجرا:

1( مطابق شکل  وزنة کوچک را با نخ به جسم 
واقع بر روی میز وصل كنید تا جسم شروع به 

حرکت  كند و شتاب بگیرد.
 2(جرم وزنة آویزان را 2 برابر کرده و دوباره به 

حرکت جسم توجه كنید.
 3(این كاررا با 3 یا 4 برابر کردن جرم وزنه ادامه 

دهید. در كدام حالت جسم سریع تر طول میز را 
طی می كند؟شتاب جسم در كدام حالت بیشتر 

است؟از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

آزمایش کنید

چــرخ دســتی یــا هــر جســم دیگــری وقتــی تغییــر می کنــد کــه نیروهــای وارد بــرآن در تــوازن نباشــند. 
بــه عبــارت دیگــر نیــروی خالــص صفــر نباشــد.

ــر ســرعت آن می شــود.  ــر یــک جســم ســبب تغیی ــروی خالــص وارد ب ــم كــه نی ــس نتیجــه می گیری پ
یعنــی نیــرو ســبب ایجــاد شــتاب )تغییــر ســرعت( می شــود. مثــاً وقتــی شــما بــه تنهایــی کالســکه ای 
ــرو  ــی نی ــد. یعن ــش می یاب ــد و ســرعت آن افزای ــه حرکــت می کن ــکه شــروع ب ــد، کالس ــل می دهی را ه

ســبب تغییــر ســرعت یــا بــه عبــارت دیگــر ســبب ایجــاد شــتاب در کالســکه می شــود.

ــز،  ــش ؛ می ــام آزمای ــكل انج ش
چهــار چــرخ ، قرقــره ، نــخ ، 
وزنــه  هــای مختلــف، ســنگ 

ــاب  ــزه ، ق ری
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شكل 9 : نیرو سبب شتاب گرفتن جسم در همان جهت نیرو می شود.

ــر  ــر ب ــتاب مت ــکای ش ــرم )kg( و ی ــرم کیلوگ ــکای ج ــون )N(، ی ــرو نیوت ــکا ی نی ــة ، ی ــن رابط در ای
مجــذور ثانیــه )N/kg( اســت.این رابطــه را اولین بــار ایــزاک نیوتــون دانشــمند انگلیســی بــا اطــاع 
از نظرهــای دانشــمندان قبــل از خــود اســتنتاج کــرد. لــذا ایــن رابطــه معــروف بــه قانــون دوم نیوتــون 

اســت.

ــا a نشــان دهیــم،  ــا m و شــتاب را ب ــا F   ، جــرم جســم را ب اگــر نیــروی خالــص وارد بــر جســم را ب
ــد:                                                                                    ــر در می آی ــورت زی ــاال به ص ــة ب رابط

= شتاب جسم
نیروی خالص

جرم جسم

)m/s2( شتاب ← a = F   → نیرو )N(
m  → جرم )kg(

a )شتاب(
f )نیرو(

m )جرم(

بــا انجــام دقیــق آزمایش هایــی مشــابه آزمایــش بــاال درمی یابیــم کــه شــتاب جســم متناســب بــا نیــروی وارد 
بــر جســم اســت. در قســمت اول آزمایــش، جــرم جســم ثابــت اســت، امــا نیرویــی کــه جســم را می کشــد 
افزایــش می یابــد و در اثــر افزایــش نیــرو، شــتاب جســم نیــز بــه همــان نســبت افزایــش پیــدا می کنــد. در 
قســمت دوم آزمایــش، نیرویــی کــه جســم را می کشــد ثابــت  اســت امــا جــرم جســم افزایــش می یابــد. در 

ایــن حالــت شــتاب جســم کاهــش پیــدا می کنــد. یعنــی شــتاب بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.
بنابرایــن هــرگاه بــر جســم نیــروی خالصــی وارد شــود، جســم تحــت تأثیــر آن نیــرو شــتاب می گیــرد 
کــه ایــن شــتاب نســبت مســتقیم بــا نیــروی وارد بــر جســم دارد و در همــان جهــت نیــرو اســت و بــا 

جــرم جســم نســبت وارون دارد.

4( این بار وزنة آویزان را تغییر نمی دهیم یعنی 
نیروی وارد بر جسم را عوض نمی کنیم، بلکه 

جرم جسم روی میز را تغییر می دهیم و به تدریج 
جرم آن را با قرار دادن مقداری شن یا سنگ 
یا... در درون آن افزایش می دهیم و هر بار به 
شتاب حرکت جسم توجه می کنیم. با افزایش 

جرم جسم، چه تغییری در شتاب حرکت جسم 
دیده می شود؟ از این آزمایش چه نتیجه ای 

می گیرید؟
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مثــال: شــکل روبــه رو یــک ماشــین بــازی دو کیلوگرمــی را نشــان می دهــد کــه نیــروی پیــش ران 
ــن  ــتاب ای ــت. ش ــت اس ــرف راس ــه ط ــون ب ــود( 18 نیوت ــن می ش ــورش تأمی ــط موت ــه توس آن )ک

ــه كــدام طــرف اســت؟  ــدر و ب ماشــین اســباب بازی چق

الف(          2m / s2 =     =    = شتاب
نیرو
جرم

40N
20kg

ب(            3m / s2 =     =    = شتاب
نیرو
جرم

60N
20kg

پ(            1m / s2 =     =    = شتاب
نیرو
جرم

40N
40kg

مثــال: در هــر یــک از شــکل های زیرانــدازه 
شــتابی کــه گاری در اثــر هــل دادن شــخص پیــدا 

می کنــد را به دســت آوریــد. 

از این مثال چه نتیجه ای  می گیرید؟

a =    
F
m

a =    
F
m

0 =    F
m

40N 20kg

20kg

40kg

60N

40N

خود را بیازمایید
ــه  ــوند ک ــی می ش ــه ای طراح ــابقه به گون ــای مس خودرو ه
دارای موتورهــای قــوی باشــند تــا بتواننــد نیــروی زیــادی 
ــا  ــا ت ــن آن  ه ــن جــاده و خــودرو ایجــاد کنند.همچنی را بی
ــن  ــه ممکــن اســت ســبک طراحــی می شــوند. ای آنجــا ک
ــم  ــرم ک ــاد و ج ــور زی ــروی موت ــی نی ــی، یعن ــوع طراح ن

ــذارد؟  ــری می گ ــه تأثی ــا چ ــتاب آن ه ــل، روی ش اتومبی
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ماه زمین
16 نیوتون

98 نیوتون

10 کیلوگرم 10 کیلوگرم

وزن
درســال هفتــم دیدیــم وزن جســم برابــر بــا نیــروی گرانشــی )جاذبــه ای( 
ــا  ــر جســم وارد می شــود. وزن جســم را ب اســت کــه از طــرف زمیــن ب
ــون اســت. وزن یــک  ــکای آن نیوت ــد و ی ــری می کنن نیروســنج اندازه گی
جســم در ســطح زمیــن از حاصل ضــرب جــرم جســم در شــتاب جاذبــة 

ــد. ــت می آی ــن به دس زمی
شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

اگــر جــرم جســم را بــا m ، شــتاب جاذبــه را بــا g و وزن را بــا W نشــان 
 W=mg :دهیــم رابطــة بــاال بــه شــكل  زیــر در می آیــد

شــتاب جاذبــه در ســطح زمیــن تقریبــاً 9/8 نیوتــون بــر كیلوگــرم  اســت 
ــرم  ــر  كیلوگ ــون ب ــئله ها آن را 10نیوت ــل مس ــادگی در ح ــرای س ــه ب ک

ــد.  ــرض می کنن ف

تصویــر مناســب 
نیروســنج از 

a  =    =     = 4m/s28N
2kg

F
m

پاسخ: 
نیروی اصطكاك – نیروی پیش ران = نیروی خالص

F = N18 – N10 = N8          
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جرم دانش آموزی 50 کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟
خود را بیازمایید

نیروی کنش و واکنش
ــی( را هــل  ــا خودروی ــوار )ی ــا دســت دی ــی ب وقت
ــودرو(  ــا خ ــوار )ی ــم دی ــس می کنی ــم، ح می دهی
نیــز مــا را هــل می دهــد. یعنــی در برهم کنــش بیــن 
دســت و دیــوار دو نیــرو وجــود دارد. نیرویــی که 
مــا بــه دیــوار وارد می کنیــم و نیرویــی کــه دیــوار 
به دســت مــا وارد می کنــد. اگــر نیــروی دســت را 
کــه دیــوار را هــل می دهــد کُنــش بنامیــم، نیرویــی 
ــش  ــد، واکن ــا وارد می کن ــت م ــوار به دس ــه دی ک

ــکل11(. ــود )ش ــده می ش نامی

شكل11:شخص به خودرو نیرو وارد می کند )کنش( و خودرو 
نیز نیرویی هم اندازه اّما در خالف جهت به شخص وارد 

می کند )واکنش(.)روی شكل پیكان های نیرو می آید(

ــای )1(  ــم، آهنرب ــک کنی ــه هــم نزدی ــا را ب ــام دو آهن رب ــم؛ اگــر قطب هــای همن ــوم هشــتم دیدی در عل
ــش(  ــد )واکن ــع می کن ــای )1( را دف ــز آهنرب ــای )2( نی ــش( و آهنرب ــد )کن ــع می کن ــای)2( را دف آهنرب
ــم،  ــرار می دهی ــم ق ــک ه ــی )-( را  نزدی ــت )+( و منف ــی مثب ــاردار الکتریک ــم ب ــی دو جس ــا وقت و ی
ــد  ــذب می کن ــت را ج ــار مثب ــز ب ــی نی ــار منف ــش( و ب ــد )کن ــذب می کن ــی را ج ــار منف ــت، ب ــار مثب ب

ــش(. )واکن

شكل12:قطب های همنام همدیگر را دفع و قطب های 
غیرهمنام همدیگر را جذب می کنند )کنش و واکنش(.

شكل13:اجسام دارای بارهای همنام همدیگر را دفع می کنند 
)کنش و واکنش( و بارهای غیرهمنام همدیگر را جذب می کنند 

)کنش و واکنش(

نیروهــای کنــش و واکنــش  همیشــه همــراه هــم ظاهــر می شــوند و هیچ یــک بــدون دیگــری نمی توانــد 
وجــود داشــته باشــد. ایــزاک نیوتــون رابطــة بیــن نیروهــای کنــش و واکنــش را به صــورت زیــر بیــان 

کــرده اســت:
»هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه 

ولی در خالف جهت وارد می کند.« 

شکل از ..... تصویر مشابه از .....
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اصطکاک
ــت  ــکاک را در حرک ــرات اصط ــا اث ــم. م ــروکار داری ــکاک س ــا اصط ــاً ب ــره دائم ــی روزم در زندگ
ــم. وقتــی جســمی  ــازی کــردن، هــل دادن یــک جســم و... مشــاهده می کنی ــن، ب خــودرو، راه رفت
ــا  ــروی م ــی در خــاف جهــت نی ــا هــل می دهیم،نیروی ــرار دارد را می كشــیم ی ــن ق ــر روی زمی ــه ب ك
بــه وجــود می آیــد. همچنیــن وقتــی جســم بــر روی زمیــن در حــال حركــت اســت،نیرویی در خــاف 
ــر جســم وارد می شــود.به ایــن نیروهــا نیــروی اصطــكاك گوینــد.   جهــت حركــت از طــرف زمیــن ب
فــرض کنیــد می خواهیــم جســم ســنگینی را کــه روی ســطح افقــی قــرار دارد جابه جــا کنیــم. اگــر 
آن را بــا نیــروی کمــی هــل دهیــم، جســم بــه حركــت در نمی آیــد.در ایــن حالــت نیــروی اصطکاکــی 

ــع حرکــت جســم می شــود. ــه جســم وارد می شــود، مان ــا ب ــروی م ــه در خــاف جهــت نی ک

فکر کنید
 فــرض كنیــد فیلــی مطابــق شــكل روی 
اســكیت ســاكن اســت. ســیرک بــازی 
فیــل را هــل می د هــد و هــر دوی آن هــا 
به طــرف خــارج شــتاب پیــدا می کننــد. 

کــدام یــک از آن هــا دارای
 شــتاب بیشــتری می شــود؟ توضیــح 

ــد. دهی

شتاب شخص

نیروی واکنش نیروی کنش

شتاب فیل

بیــان بــاال معــروف بــه قانــون ســوم نیوتــون اســت.در شــکل های زیــر چنــد حالــت از نیروهــای کنــش 
و واکنــش  نشــان داده شــده اســت. توجــه داریــم كــه نیــروی كنــش و واكنــش همــواره هــم انــدازه ودر 

خــاف جهــت یكدیگرنــد و بــر دو جســم وارد می شــوند. 

شكل های مختلف از كنش و واكنش
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جهت حرکت اصطکاک جنبشینیرو اصطکاک ایستایی

ب( جسم در حال حرکت است الف( جسم حرکت نمی کند

شكل16:شخص بسته را هل میدهد اما بسته حركت نمی كند.

شكل17:شكل های مختلفی از نیروی اصطكاك.الف(به جسم نیروی رو به جلو وارد می شود اما جسم همچنان ساكن است ب(
جسم در حال حركت است و نیرویی رو به جلو بر آن وارد نمی شود.

ایســتایی  اصطــکاک  نیــروی  را  نیــرو  ایــن 
ــر  ــمی را در نظ ــال جس ــف(. ح ــكل ال می نامیم)ش
ــیدن روی  ــا کش ــل دادن ی ــر ه ــه در اث ــد ک بگیری
ســطح افقــی شــروع بــه حرکــت کنــد. اگــر از هــل 
ــم، ســرعت جســم  ــا کشــیدن دســت برداری دادن ی
ــا  ــتد. ب ــی می ایس ــس از مدت ــد و پ ــش می یاب کاه
توجــه بــه اینکــه نیــرو ســبب تغییــر ســرعت جســم 
ــت  ــاف جه ــی در خ ــد نیروی ــس بای ــود، پ می ش
حرکــت بــر جســم وارد شــده باشــد و ســبب 
نیــروی  نیــرو را  ایســتادن جســم شــود. ایــن 

ب(. می نامیم)شــكل  جنبشــی  اصطــکاک 

نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه جنــس دو جســم بســتگی دارد. مثــاً کوهنــوردان از کفش  هایــی 
بــا زیره هــای خاصــی بــرای کوهنــوری اســتفاده می کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن کفــش و زمیــن 
زیــاد شــود، در حالــی کــه اســکی بازان تــاش می کننــد از چوب هــای اســکی صیقلــی شــده اســتفاده 

کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن چوب هــا و بــرف کــم شــود. 

شكل18:در كوهنوردی نباید كفش ها لیز باشند، اما در اسكی بازی باید زیر كفش ها كامال لیز باشد.
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نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه علــت زبــری )تپــه و چاله هایــی( اســت کــه به صــورت 
ــت نیســت. هرچــه دو  ــل رؤی ــا چشــم غیرمســلح قاب ــن دو جســم وجــود دارد و ب میکروســکوپی بی
جســم روی هــم بیشــتر فشــرده شــوند، ایــن تپــه و چاله هــا بیشــتر توهــم رفتــه و بیشــتر مانــع حرکــت 

ــد. ــش می یاب ــکاک افزای ــروی اصط ــده و نی ش

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:
ــی در حــال لغــزش  ــه چــوب مکعب ــک قطع ــد ی ــر جســمی مانن ــروی اصطــکاک وارد ب ــف( نی ال

ــد. ــدازه بگیری ــطح را ان روی س
ب( نشــان دهیــد، نیــروی اصطــکاک جنبشــی به طــور محسوســی بــه مســاحت ســطح تمــاس دو 

جســم بســتگی نــدارد.
ــب(  ــر روی مکع ــام دیگ ــرار دادن اجس ــا ق ــود )ب ــنگین تر ش ــم س ــه جس ــد هرچ ــان دهی پ( نش

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــکاک جنبش ــروی اصط نی

با مراجعه به منابع معتبر،تحقیق كنید: 
الف(در چه مواردی باید نیروی اصطكاك را كم كرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

ب(در چه مواردی باید نیروی اصطكاك را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟

فعالیت

جمع آوری اطالعات

شكل19:پستی و بلندی های  روی  سطح اجسام با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.
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مسافت و جابه جایی
برای رفتن از یک محل 

به محل دیگر، معموالً از 
کوچه ها و خیابان های زیادی 
عبور می کنیم. شکل 2 مسیر 

حرکت دانش آموزی را 
نشان می دهد که برای رفتن 
از خانه تا مدرسه می پیماید. 
به مجموع طول هایی که این 

دانش آموز برای رفتن از 
خانه )مبدأ( تا مدرسه )مقصد( 
می پیماید، مسافت پیموده  شده 

می گوییم. 

همه چیز در جهان پیرامون ما در حرکت است. 
حتی زمین که ساکن به  نظر می رسند نیز در 

حرکت  است)شکل 1(. شناخت حرکت، یکی از 
راه های شناخت جهان فیزیكی پیرامون است. به 

همین دلیل دانشمندان راه های ساده ای را برای 
بررسی و شناخت حرکت ارائه داده اند.

خورشید

شکل 1.
)الف( الکترون های هر اتم، همواره به دور هسته می چرخند.

)ب( اتم های کتابی که روی میز شماست همواره در محل خود نوسان می کنند.
)پ( زمین عالوه بر آن که در هر شبانه روز یک بار به دور خود می چرخد در هر ثانیه مسافتی برابر 30 

کیلومتر را دور خورشید می پیماید. 

)الف(

)ب(

)پ(

شکل 2 کل مسیر طی شده بین شروع تا پایان حرکت را مسافت پیموده  شده می نامند.

)مسیر حركت زمین 
به دور خورشید(
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شکل 3. خط راستی که مبدأ حرکت را به مقصد حرکت وصل می کند جابه جایی 
حرکت نامیده می شود. 

مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر )m( اندازه گیری می شوند ولی 
می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ تر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم. )الف( مسافت 

طی شده در شکل 2 جقدر است؟ مقدار به دست آمده را برحسب متر و کیلومتر )Km( بیان کنید. 
)ب( با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، مقدار جابه جایی تقریبی دانش آموز را به کمک 

خط کش به  دست آورید. 

فعالیت

همان طور که می دانیم 
کوتاه ترین فاصله یا مسیر 

بین دو نقطه، خط راستی 
است که آن دو نقطه را به 
یکدیگر وصل می کند. در 

علوم به فاصلة مستقیم میان 
نقطة شروع تا پایان حرکت، 

جابه جایی گفته می شود )شکل 
.)3

تندی متوسط
گالیله دانشمند سرشناس ایتالیایی نزدیک به 500 سال پیش به بررسی و مطالعة چگونگی حرکت 
اجسام به کمک آزمایش پرداخت. مردم تا پیش از گالیله، حركت اجسام را به صورت »کند« و »تند« 

توصیف می کردند. یکی از کارهای مهم گالیله، معرفی تندی متوسط یك متحرک بود که به صورت 
زیر تعریف می شود.

یک جسم چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازة جابه جایی اش یکسان 
باشد؟

فکر کنید

= تندی متوسط مسافت پیموده شده
زمان صرف شده )1(
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مثال 1   
دوچرخه سواری مسافت  840 متر را در مدت زمان 60 ثانیه 

می پیماید. تندی متوسط دوچرخه سوار چند متر بر ثانیه است؟
حل: با توجه به رابطۀ )1( داریم

این دوچرخه سوار در هر ثانیه به طور متوسط 14 متر را پیموده 
است.

= تندی متوسط =14 m/s840m
60m

اگر مسافت برحسب متر )m( و زمان برحسب ثانیه )s(  اندازه گیری شوند در این صورت یکای 
تندی متوسط متر بر ثانیه )m/s( خواهد شد. 

1- رکورد جهانی دو 100 متر مردان، 58/9 ثانیه و در اختیار اوسین بولت 
دوندة جامائیکایی است که در سال 2009 به نام خود ثبت کرده است. تندی 

متوسط این قهرمان جهانی چند متر بر ثانیه است؟
2- کیلومتر بر ساعت )km/h( یکی دیگر از یکاهای تندی است که معموالً 
برای وسایل نقلیه موتوری به  کار می رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر 
m 1000 و هر ساعت برابر s 3600 است، نشان دهید  یکاهای km/h و 

m/s به  صورت روبه رو به یکدیگر تبدیل می شوند.

)الف( بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای 
سواری در بزرگراه های ایران و در هنگام روز برابر 
km/h120 است )شکل روبه رو(. این تندی مجاز 

را برحسب متر بر ثانیه بنویسید. )ب( اگر خودرویی با 
تندی متوسط  km/h112 مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر بزرگراه طی کند، 

مدت زمان حرکت آن را به  دست آورید.

خود را بیازمایید

m/s             km/h
÷ 3/6

× 3/6
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3- شکل الف نقشة جزیره ابوموسی واقع در خلیج 
 فارس را نشان می دهد. فاصلة بین مسجد جامع و 

مسجد خلیج  فارس در این جزیره حدود 4/3 کیلومتر 
است.

 اگر 6 دقیقه طول بکشد تا شخصی با خوردو از 
مسجد جامع به مسجد خلیج  فارس برود، تندی 

متوسط اتومبیل وی را برحسب متر بر ثانیه به  دست 
آورید.

تندی متوسطزمان صرف شدهمسافت طی شدهمتحرک
m150 S 1000دونده

m10 S 1000ماشین مسابقه
m4 S 1000هواپیمای مسافربری

m3 S 1000صوت
m0/1 S 1000شاتل فضایی

مسجد خلیج فارس

مسجد جامع ابوموسی

فرودگاه ابوموسی

خیابان شاخاب پارس

500mشمال

تندی لحظه ای
وقتی به اجسام متحرک اطراف خود نگاه می کنیم برخی تندتر و برخی کندتر حرکت می کنند. 

خیلی وقت ها هم دیده ایم که متحرک تندی حرکت خود را کمتر یا زیادتر می کند. مثالً وقتی خودرویی 
پشت چراغ قرمز یک چهارراه توقف کرده است تندی آن صفر است. با سبز شدن چراغ، به تدریج 

تندی خودرو افزایش می یابد تا از صفر به مقدار دلخواه برسد )شکل 4(. به تندی خودرو یا هر 
متحرک در هر لحظه، تندی لحظه ای گفته می شود. معموالً برای سادگی در گفتار و نوشتار، »تندی 

لحظه ای« را به صورت »تندی« بیان می کنیم یا می نویسیم.

شکل 4. وقتی به کیلومترشمار)تندی سنج( یک خودرو در حال حرکت نگاه می کنیم می توان  گفت كه تندی خودرو در آن 
لحظه چقدر است.
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سرعت
در زندگی روزمره، معموالً از واژه های تندی و سرعت به  جای یکدیگر و با یک معنا استفاده 

می کنیم. در علوم این دو واژه کمی با یکدیگر تفاوت دارند. اگر هم تندی و هم  جهت حرکت جسمی 
را بدانیم، در واقع سرعت آن را می دانیم. مثالً وقتی می گوییم خودرویی با تندی km/h 40 در 

حرکت است تندی آن را می دانیم. اما اگر بگوییم خودرویی با تندی km/h 40 به طرف شمال در 
حرکت است، سرعت آن را مشخص کرده ایم. همان طور که دیده می شود سرعت، دو نوع اطالع به ما 

می دهد. 
شکل 5 اهمیت تفاوت بین تندی 

و سرعت را نشان می دهد. این دو 
قایق به  علت مه  گرفتگی هوا، قادر به 
دیدن یکدیگر نیستند، اما می توانند از 
طریق رادیو با یکدیگر ارتباط برقرار 

کنند.
قایق ران ها برای آنكه به یکدیگر 

برخورد نکنند، عالوه بر دانستن 
تندی های یکدیگر باید جهت های 

حرکت یکدیگر را نیز بدانند. به 
 عبارت دیگر، آن ها به باید سرعت 

یکدیگر را بدانند. 

1-  منظور از تندی، تندی لحظه ای و منظور از سرعت، سرعت لحظه ای است که برای اختصار به این صورت بیان شده اند.

عبارت زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کالس ارائه دهید.
 B به نقطة A شکل زیر خودرویی را نشان می دهد که در امتداد مسیری مستقیم از نقطة

رفته است. اگر در طول مسیر A تا B تندی خودرو تغییری نکرده باشد، تندی متوسط و تندی 
لحظه ای خودرو باهم برابرند. در این صورت می گوییم خودرو به طور یكنواخت حرکت كرده 

است.

فعالیت

A B

 8 m/s این قایق با تندی
در حرکت است

 6 m/s این قایق با تندی
در حرکت است

سرعت این قایق m/s 8 و 

به طرف جنوب شرق است

سرعت این قایق m/s 6 و 
به طرف شرق است
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وسایل آزمایش: یک قطعه تخته نسبتاً بلند،  ماشین اسباب بازی کوچک، زمان سنج، 
خط کش 

1- طول قطعه تخته را اندازه بگیرید و آن را مطابق شکل صفحه بعد روی تعدادی کتاب قرار 
دهید تا به صورت سطح شیب دار درآید.

2- ماشین اسباب بازی را از باالی سطح شیب دار رها کنید و مدت زمانی را اندازه بگیرید که 
طول می کشد تا ماشین اسباب بازی به پایین مسیر برسد. 

3- نسبت جابه جایی را به مدت زمان صرف شده حساب کنید. 
4- اندازه گیری و محاسبه ها را چند بار تکرار کنید 

تا درستی آن ها تأیید شود. 

آزمایش کنید
سرعت متوسط

سرعت متوسط را در علوم به  صورت زیر تعریف می کنیم 

جا به جایی = سرعت متوسط
مدت زمان صرف شده )2(

اگــر جابه جایــی برحســب متــر و زمــان برحســب ثانیــه باشــند، ســرعت متوســط برحســب متــر بــر 
ــان می شــود. ــه بی ثانی

مثال 2
شکل زیر قایق تندرویی را نشان می دهد که در امتداد مسیری مستقیم در حرکت است و پس 

از 8 ثانیه حدود 112 متر جابه جا می شود. سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانیه و همچنین 
کیلومتر بر ساعت چقدر است؟ 

جا به جایی

پاسخ: با توجه به تعریف سرعت متوسط )رابطه 2( داریم:

 ≈14 m/s113m
8sجا به جایی = سرعت متوسط

زمان صرف شده  = 

همانطور که پیش از این دیدیم، برای تبدیل یکای متر بر ثانیه به یکای کیلومتر بر ساعت، کافی 
است مقدار مورد نظر را در عدد 6/3 ضرب کنیم. به این ترتیب داریم: 
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Km/h =50/4 Km/h )3/6 × 14(= سرعت متوسط
توجه کنید که در این مثال، چون قایق در امتداد خط راست حرکت می کند مسافت طی شده و 

جابه جایی آن با هم برابرند. 

تندی متوسط قایق در مثال 2 چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به  دست  آمده 
برای سرعت متوسط یکسان است. 

فاصلة جاده ای شهر کوهستانی 
بروجن از شهر تاریخی اصفهان 

حدود 119 کیلومتر و فاصلة 
مستقیم آن ها 84 کیلومتر است 

)شکل زیر(. اگر خودرویی فاصلة 
بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه 
طی کند، تندی متوسط و سرعت 

متوسط اتومبیل برحسب متر بر 
ثانیه چقدر است؟ 

بروجن

اصفهان

119km 84km

شتاب
وقتی پیاده یا با دوچرخه از خانه به مدرسه می رویم در طول مسیر بارها و بارها سرعت خود را 
تغییر می دهیم. گاهی تند، گاهی کند و گاهی آرام حرکت می کنیم. در برخی مواقع نیز ممکن است 
برای چند لحظه بدون هیچ حرکتی بایستیم. هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، 

میگوییم حرکتش دارای شتاب است. شتاب نیز مانند تندی و سرعت، یکی دیگر از ویژگی های 
حرکت است. در علوم شتاب متحرک به  صورت زیر تعریف می شود.

فکر کنید

خود را بیازمایید
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تغییرات سرعت = شتاب
زمان تغییرات سرعت )3(

یکای شتاب از تقسیم یکای سرعت )m/s( بر یکای زمان )s( به دست می آید که متر بر مربع ثانیه 
)m/s2( است. 

مثال 3
 72 Km/h 18 به Km/h راننده ای در یک مسیر مستقیم، سرعت خودرویی را در مدت 5 ثانیه از

رسانده است )شکل زیر(. شتاب خودرو را برحسب متر بر مجذور ثانیه )m/s2( حساب کنید. 

پاسخ: ابتدا تغییر سرعت خودرو را به  دست می آوریم.
Km/h – 18 Km/h =54 Km/h 72= تغییر سرعت

همانطور که پیش از این دیدیم برای تبدیل یکای km/h به یکای m/s کافی است عدد مورد 
نظر را بر 6/3 تقسیم کنیم. به این ترتیب داریم:

54 = تغییر سرعت
3/6

 m/s =15 m/s
با توجه به تعریف شتاب داریم 

تغییرات سرعت = شتاب
زمان تغییرات سرعت  = 15 m/s

5 s
 =3 m/s2

t =0 t = 5 s

مثال 4
شکل زیر هواپیمایی را روی عرشة یک ناو هواپیمابر نشان می دهد که با شتاب m/s2 31 به 

حرکت در می آید تا پس از مدت کوتاهی به سرعت برخاستن برسد. مدت زمانی را 
که طول می کشد تا سرعت هواپیما از صفر به m/s 62 ) حدود 223 كیلومتر بر 

ساعت( برسد حساب کنید. 

جا به جایی

0= سرعت m / s 62 = سرعت
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1- از آنجا که سرعت متوسط هواپیما در مثال قبل برابر است با

62 + 0 =  سرعت متوسط هواپیما
2  = 31 m/s

با توجه به تعریف سرعت متوسط )رابطه 2 را ببینید(، 
جابه جایی هواپیما را روی عرشة ناو به  دست آورید.

2- شكل روبه رو ورزشكاری را نشان می دهد كه از 
روی طناب فاصله 800 متری بین دو قله را  می پیماید. اگر 
ورزشكار این فاصله را در مدت 24 دقیقه طی كند، سرعت 

متوسط او را به دست آورید. 
3- موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سكون 

شروع به حركت می كند  و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 
كیلومتر بر ساعت می رسد )شكل زیر(. 
)الف( شتاب موتور سوار را پیدا كنید. 

)ب( موتور سوار در این مدت  چند 
كیلومتر جابه جا شده است؟

4- 5 ثانیه طول می كشد تا یك ماشین 
مسابقه ای كه  با سرعت 42 متر بر ثانیه در 
امتداد جاده ای مستقیم در حركت است به 

طور كامل متوقف شود )شكل زیر(. شتاب حركت اتومبیل را در این مدت حساب كنید.  

پاسخ: تغییر سرعت هواپیما روی عرشه ناو برابر سرعت است با 
m/s -0 = 62 m/s 62 = تغییر سرعت

با توجه به تعریف شتاب داریم 

31 m/s 

2  = 
62 m/s

زمان صرف شده
ــد  ــر s 2 خواه ــه ســرعت برخاســتن برســد براب ــا ب ــرای آنکــه هواپیم ــان الزم ب در نتیجــه زم

شــد.

شروع حركت

جابه جایی

m / s 42 = سرعت0= سرعت

خود را بیازمایید
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بیازماییدراخود

(ب) (الف)

2-

فعالیت

1
2

كهنداشتتربيشسالسههنوز،فرانسويفيلسوفوفيزيكدان،رياضيدان(1623-1662)پاسكالبلز
اولينساخترويكارسالگي19در.گرفتقرارپدرشآموزشتحتوداددستازرامادرش

ماشيناينازشدهكاملنمونه20آنازپسسالسهتاوكردشروعرامكانيكيماشين حساب
بهزياديخدمات،كردزندگيسال39فقطاينكهوجودباپاسكال.ساختراهاحساب

.استشدهانتخاب(Pa)پاسكالاو،افتخاربهفشاريكاي.نمودعلومورياضيپيشرفت
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کنیدآزمایش
،بزرگنسبتاظرف،(لیتري2و1/5)آببطري:الزمموادووسایل

هايسوراخمحلاغذيکچسبنوار
شدهایجاد

کاغذينوار چسب 

خالیظرف 
(الف)

(ب)

:انجامروش

(پ)
سوراخ ها در 

یکسانارتفاع 

یکسانسطح آب 

وکنیدایجادلیتري1/5بطريدرکوچكسوراخسهشکلمطابق-1
.بپوشانیدکاغذيچسبنوارباراهاسوراخ

.دهیدقرارآنزیرراخالیظرفوکنیدآبازپررابطري-2

ايهسوراخازآبهايفورانکنیدمیبینیپیشکهرامسیري-3
استداللورسم(ب)شکلرويکنندمیطیبطريرويشدهایجاد
.کنیدبیانراخود

آنازآرامیبهراکاغذيچسبنواروکنیدبازرابطريدرپوش-4
دکردیرسمبشکلرويآنچهباراخودمشاهدةنتیجه.کنیدجدا

.کنیدمقایسه

3

3

هامایعدرفشاربررسی:آزمایشهدف

لیتري2و1/5بطريدوباراآزمایش(پ)شکلمطابق-5
درومشابهطوربهراهاسوراخکهکنیدتوجه.دهیدانجام
آبحسطهمچنین.کنیدایجادبطريدوهررويیکسانارتفاع

.باشدمساويبطريدوهردر

یحتوض(پ)و(الف)شکلهايآزمایشنتایجبهتوجهبا-6
.ندکمیتغییرعمقافزایشباچگونهمایعدرونفشاردهید

و اظهار نظر بررسيبرايقابل استناد، غيرنسخه 4

فعالیت

AB

A

B

۹۴

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير



4

کنیدفکر

دارندمتفاوتیحجموشکلهالولهچندهر4شکل
.استیکسانآنهاهمترازنقاطدرمایعفشارولی

نقاط همتراز 

5

دریاچه سد

پمپ

روغن ترمز

پیستون ها

پیستون

کفشك ترمز

صفحه
(دیسك)

پیستون ها

بالشتك

کاسه ترمز

بازگردانندهفنر 

چرخ جلو

چرخ عقب

هیدرولیکیترمزهايدرپاسکالاصلکاربرد5شکل
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فعالیت

یك طرفههايدریچه

مخزن روغن
1پیستون

2پیستون

کنیدآزمایش

:انجامروش

.دهیدقرارگرمامنبعرويراآنوبریزیدقوطیدرونآبکمی-1

رسازآببخارمقداريتاکنیدصبر(دقیقه3الی2حدود)مدتی-2
.شودخارجقوطی

صمخصودربباراقوطیسر.برداریدگرمامنبعرويازراقوطی-3
.!(باشیدخودهايانگشتمراقب)ببیندیدمحکمآن

(1)هوافشارآثاربررسی:آزمایشهدف

گرمامنبع،حلبیقوطی:الزمموادووسایل

.یدکنبیانبینیپیشاینبرايراخوداستداللافتد؟میاتفاقیچهکنیدبینیپیش-3

باآزمایشةنتیجآیا.دهیدتوضیحراخودمشاهدةنتیجة.شودخنكقوطیتاکنیدصبردقیقهچند-4
بود؟سازگارشمابینیپیش

قوطیسر 

آب

بخار آب

6

ازترمتراکمزمینسطحدرهوا6شکل
.استبیشترهايارتفاع
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کنیدآزمایش
(2)هوافشارآثاربررسی:آزمایشهدف

آبمحتويظرفوقیف،سوراخهدودرپوشوسوراخهتكدرپوش،ايشیشهبطري:الزمموادووسایل

(الف)

(ب)

:انجامروش

چهفالشکلقیفدرونآبریختنبااکنیدبینیپیش-1
.کنیدبیانراخوداستداللافتد؟میاتفاقی

روندراآبآرامیبهالفشکلمطابق.کنیدآزمایشاکنون-2
سعیودکنیمشاهدهدقتبهافتد؟میاتفاقیچه.بریزیدقیف
.دهیدتوضیحافتدمیاتفاقکهراآنچهکنید

دانیدميآيا

وان فشار سنج تمياست، يكسانمايعفشار در نقاط همتراز يك كهواقعيتاينبا استفاده از 
نج ساده زير يك فشار سشكل.رودكارفشار هوا به گيرياندازه برايكهساخت ايساده 
يك سر كه، سانتيمتر100تا 80به طول حدود ايشيشهلولةيك . دهدميرا نشان ايجيوه

هايباب حكردنو پس از خارج كردهجيوهرا  پر از لوله.كنيمميآن بسته است را انتخاب 
قائم و به طوركردهسپس آن را  وارونه . بنديمميآن را دهانة، با انگشت جيوهدرون هواي

در جيوهح سطكهكنيمميبا برداشتن انگشت، مشاهده . بريمميفرو جيوهدر يك ظرف 
ارتفاع ستون . شودنقطةبرابر فشار هوا در نقطةفشار در كهآيدميپايينلوله تا آنجا 

76حدود درياارتفاع در سطح اين. استآزمايشاز فشار هوا در محل معياري)    ( جيوه
. استسانتيمتر

آزمايشينابا انجام كهبود كسينخستين، ايتالياييدان فيزيك، (1608-1647)توريچلي
وانست تجيوهارتفاع ستون گيريبا اندازه همچنينوي. هوا فشار داردكهساده، نشان داد 
.  استميسو بخار آن جيوه: هشدار. )كندگيرياندازه كوهبااليو درياكنارفشار هوا را در 

.(ام شودالزم انجاستانداردهايرعايتو با آزمايشگاهفقط در آزمايشاينشود ميتوصيه

یزيچتقریباقسمت این
.وجود ندارد و خالء است

کنیدفکر

ر شده، كدام است؟نيمه از آب پتا كردن يك بطري پالستيكي كه ترين راه براي خالي زير سريع هايشكلبا توجه به 

فشردن( پ)کج کردن( ب)سر و ته کردن( الف)

و اظهار نظر بررسيبرايقابل استناد، غيرنسخه 7

هاستفاددوسوراخهدرپوشاز،سوراخهتكدرپوشجايبهاگر-3
افتد؟میاتفاقیچهکنیدبینیپیش،(بشکل)کنیم

کنیدسعیودهیدانجامدوسوراخهدرپوشکمكبهراآزمایش-4
.دهیدتوضیحافتدمیاتفاقکهراآنچه
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دانیدميآيا

و مخترع آلمانشهرهاياز يكي، شهردار گريكهفون اوتومربوط به فشار هوا را هايآزمايشتريناز معروف يكي
هم گذاشت تا كناررا، سانتيمتر50حدود قطريبا نيمكرهدو گريكهفون . انجام دادميالدي1654پمپ خالء در سال 

با پمپ يوقت. كردآغشته به روغن درست چرميواشرشده را با يك هوابنديهاياو اتصال . دهندتشكيلايكره
.  كنندرا از هم جدا نيمكرهدو گروه اسب نتوانستند دو شكل، مطابق كردتخليهرا از هوا كرهخالء 

(ادامه)کنیدفکر

ايجادآب،محتويبطريكردنخاليبرايراه ترينسريعگويدميآموزيدانش 
؟كنيدميفكرشما چه (. روبه روشكل)در ته آن استريزسوراخي

.نيدكآزمايششده را ذكرهايحالت تماميخود، هايپاسخ درستيبررسيبراي

ریزسوراخ 

فعالیت

بطري

الستیکیورقة
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1

چگونه می توانیم چیزی راکه خیلی سنگین است حمل یا جابه جا کنیم؟به نظر شما ایرانیان دورۀ 
باستان، چگونه قبل از اختراع ماشین های امروزی، توانسته اند قطعات سنگین تخت جمشید را روی  

هم قرار دهند؟ و یا امروزه چگونه ماهواره ها را به فضا پرتاب می كنند؟پاسخ به این سؤاالت، قطعاً 
استفاده از ماشین  است.ماشین ها به ما اجازۀ انجام کارهای فراتر از انتظار را می دهند. جابه جایی  

میلیون ها لیتر نفت توسط یک کشتی، حفر تونل بین دو جزیره در زیر دریا، ساختن آسمان خراش هایی 
با ارتفاع بیش از 500    متر، ساخت پل های چند کیلومتری، پرتاب ماهواره ها و ... ، تنها بخش 

کوچکی از کارهایی است که به کمک ماشین ها صورت می گیرد. قدرت امروزی بشر از اختراعات 
و ساخت و طراحی هوشمندانة ماشین ها، نشأت گرفته است و به همین دلیل قدرت ما از اجدادمان 

بیشتر توسعه پیدا كرده است.

فصل 10
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ماشین ها چه کار می کنند؟
تصور زندگی بدون ماشین، بسیار سخت است. ماشین  ها در بیشتر كارهای روزانه ما نقش اساسی 
دارند  و به ما کمک می کنند. هر ماشین برای منظور و کار مشخصی طراحی و ساخته شده  است. 

برای درک بهتر این موضوع، خوب است در مورد ورودی و خروجی یک ماشین، فکر کنیم. 
ورودی ماشین شامل همۀ آن چیزهایی است که انجام 
می دهیم تا ماشین کار کند وخروجی آن چیزی است 

که ماشین برای ما انجام می دهد. مثال در مورد 
دوچرخه ، نیرویی كه به پدال وارد می كنیم ورودی 

ماشین وخروجی آن حركتی است كه دوچرخه انجام 
می دهد )مانند سریع تر حرکت کردن یا از یک شیب 

باال رفتن(. ورودی یا خروجی ماشین ها ممکن است 
براساس نیرو، توان یا انرژی بررسی شوند.

شكل1: تصویری از دوچرخه و كار ورودی و خروجی آن.كار 
انجام شده توسط نیروی پا به انرژی حركتی تبدیل می شود.

فکر کنید
شكل2 تصویر تعدادی از ماشین هایی كه روزانه با آن ها سروكار داریم را نشان می دهد.در مورد 

نقش این ماشین ها در زندگی و تبدیل انرزی در آن ها گفت و گو كنید.

تصاویر:كشتی،هواپیما،قطا
ر،اتوبوس،جاروبرقی،ماشین 

لباسشویی،ربات ها

شكل2:تصویر تعدادی از ماشین هایی كه روزانه با آن ها سروكار داریم.
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یک ماشین از تعدادی اجزای ساده درست شده 
است که همان طور كه خواهیم دید به آن ها  ماشین 

ساده گویند.
این اجزا با هم در ارتباط اند و یک هدف را 
دنبال می کنند. مثالً در ساخت دوچرخه از 

ماشین های ساده ای مانند: اهرم، چرخ و محور، 
پیچ و مهره، چرخ دنده و ... استفاده می شود تا 

بتواند کار نیروی ماهیچه ای ما را تبدیل به انرژی 
حركتی)جنبشی( کند. دوچرخه به ما امکان 

حرکت سریع تر و جابه جایی بیشتر را می دهد.
شكل3:تصویری از دوچرخه و اجزای آن كه از اهرم،پیچ و 

مهره،چرخ و محور،چرخ و دنده و...تشكیل شده است

شكل4: یك نیروی كوچك ورودی می تواند یك نیروی 
بزرگ خروجی را اایجاد كند 

شكل5:انواع ماشین های ساده 

ماشین ساده
تولید و گسترش خودروها، هواپیماها، کشتی ها، 

ماهواره ها و سایر ماشین های مدرن با اختراع 
ماشین های ساده، صورت گرفته است. یک 

ماشین ساده مانند اهرم، وسیله ای مکانیکی است 
که کار ساده ای انجام می دهد. مثالً با یک اهرم، 
شما می توانید یک جسم سنگین که وزن آن 10 
برابر وزن خودتان است را حرکت دهید. شکل 

3  شخصی را نشان می دهد كه با یك اهرم ، 
جسم سنگینی را بلند می كند.

در دوره ابتدایی با تعدادی از ماشین های ساده مانند اهرم ها ،سطح شیب دار و قرقره به صورت 
مقدماتی آشنا شدیم.در این جا به بررسی دقیق تر برخی از انواع  این ماشین ها می پردازیم.
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گشتاور نیرو 
یکی از اثرات نیرو، اثر چرخانندگی آن است. 

مثالً شما با هل دادن یا کشیدن در، آن را باز و 
بسته می کنید. با وارد  كردن نیرو به دستة آچار، 

پیچ را شل یا سفت می کنید. با وارد كردن نیرو به 
فرمان دوچرخه، آن را می چرخانید و دوچرخه را 

در جهتی كه الزم است، هدایت می كنید.

شكل6:با وارد كردن نیرو به دسته آچار ، پیچ می چرخد.

شكل7:تعیین عوامل موثر بر گشتاور نیرو

قبل از آنکه به بررسی ماشین های ساده بپردازیم، مفهوم گشتاور نیرو را که در تحلیل برخی ماشین ها به 
ما کمک می کند را بیان می کنیم.

اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو گویند. برای شناسایی عوامل موثر بر گشتاور نیرو ،آزمایش 
زیر را انجام دهید.

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور 
نیرو

وسایل و مواد  مورد نیاز: حلقه، تعدادی وزنة 
کوچک، خط کش، کفۀ متصل به قالب

روش اجرا:
1. خط کش را درون حلقه قرار داده و کفه را 

آویزان کنید.
2. انتهای خط کش را با دست خود گرفته و 

به صورت افقی نگه دارید.
3. در کفه، وزنه قرارداده و به تدریج وزنه ها 

را زیاد کنید.
4. اكنون وزنه ها را ثابت نگه داشته و فاصلۀ 

حلقۀ فلزی تا دست تان را کم و زیاد کنید.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

آزمایش کنید
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اثر چرخشی که دست تان احساس می کند و باید با آن مقابله کند تا خط کش را به صورت افقی نگه 
دارد، ناشی ازگشتاور نیرویی است که وزنه ها ایجاد کرده اند. همان طور که از آزمایش متوجه شده اید،   

اندازۀ نیرو و فاصلۀ نیرو )دست(تا محور چرخش  در گشتاور نیرو، مؤثر است.

با توجه به اینکه یکای نیرو نیوتون )N( و یکای فاصله متر )m( است، یکای گشتاور نیرو، 
نیوتون متر)Nm( است.

اكنون كه با گشتاور نیرو آشنا شدیم،می توانیم درك بهتری ازاساس كار برخی از ماشین های ساده به 
دست آوریم.

 بزرگی گشتاور نیرو برابر با حاصل ضرب اندازۀ نیرو در فاصلۀ محل اثر نیرو تا نقطۀ چرخش است.

شكل8:بزرگی گشتاور نیرو به اندازه نیرو و فاصله نقطه اثر نیرو تا محورچرخش بستگی دارد

محور چرخش

فاصلۀ نقطه اثر نیرو تا محور چرخش  اندازۀ نیرو= اندازۀ گشتاور نیرو

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر، مهرۀ محکم را می توان آسان تر باز کرد؟
خود را بیازمایید

اهرم
اهرم ها به شکل های مختلفی وجود دارند. 

ساده ترین شکل اهرم ، االکلنگ است که در 
وسط میلۀ آن، یک تکیه گاه قرار دارد. وقتی به 
یك طرف االكلنگ نیرویی به سمت پایین وارد 

می شود،آن سمت به طرف پایین وسمت مقابل به 
طرف باال حركت می كند.

می توان فاصله دو جسم از تكیه گاه اهرم را چنان 
تنظیم كرد كه اهرم در حالت تعادل قرار  گیرد. 

در این حالت، اثر چرخشی که هر یک از نیروها 
شكل9:اثر چرخشی   وزن پسر در جهت حركت عقربه های 
ساعت و دختر خالف جهت حركت عقربه های ساعت است
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در شکل 10، گشتاور نیروی F1 که از رابطۀ F1×d1 به دست می آید، می خواهد اهرم را به صورت 
پادساعتگرد بچرخاند و گشتاور نیروی ناشی از F2 که از رابطۀ F2×d2 به دست می آید، می خواهد 

اهرم را به صورت ساعتگرد )در جهت حركت عقربه های ساعت( بچرخاند. در حالت تعادل، گشتاور 
نیروی ساعتگرد با گشتاور نیروی پادساعتگرد هم اندازه  است:

گشتاور نیروی پاد ساعتگرد=گشتاور نیروی ساعتگرد
d1×F1= d2×F2

ایجاد می کنند، همدیگر را خنثی می كنند. به عبارت دیگر،در حالت تعادل، اندازه گشتاور نیرویی که 
هر یک از نیروها نسبت به تکیه گاه ایجاد می کنند، باهم برابر و جهت چرخششان مخالف هم است.

مثالً در شکل11 گشتاور نیروی ناشی از وزن پدر با گشتاور نیروی ناشی از وزن بچه، هم اندازه 
است. اما گشتاور ناشی از وزن پدر به صورت پاد ساعتگرد و گشتاور ناشی از وزن بچه به صورت 

ساعتگرد است و به همین دلیل آنها در تعادل اند.

شكل11:  )تصویر صفحة 53 از كتاب مكانیك و 
پرتوزایی(

شكل12:   شكل اهرم كه در آن بازوی محرك،نیروی محرك،بازوی مقاوم ونیروی مقاوم نشان داده شده است.                                                        

شكل10: وزنه1 می خواهد اهرم را پاد ساعتگرد بچرخاند و وزنه 2 ساعتگرد
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مزیت مکانیکی
از اهرم ها استفاده های زیادی می شود. مثالً برای بلند کردن یا جابه جایی یک جسم سنگین توسط 

یک نیروی نسبتاً کوچک، می توان از اهرم استفاده کرد.در شکل )12 ( نیرویی که ما وارد می کنیم 
تا جسم را بلند کنیم نیروی محرک )1F( و وزن جسم بزرگ را نیروی مقاوم )2F( ، فاصلۀ نقطه اثر 

نیروی  محرك تا تکیه گاه را بازوی محرک )d1(و فاصلة نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی 
مقاوم )2d( می نامیم. دیدیم در حالت تعادل ، هر چه بازوی محرک بیشتر باشد، برای جابه جایی 

نیروی مقاوم، به نیروی محرک کمتری نیاز داریم. مثالً اگر بازوی محرک، 4 برابر بازوی مقاوم باشد، 
نیروی محرک الزم برای جابه جایی وزنه )نیروی مقاوم( با استفاده از رابطه .... نیروی مقاوم است.

به طور کلی، مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل، به صورت نسبت اندازۀ نیروی مقاوم به 
اندازۀ نیروی محرک، تعریف می شود:

مثالً اگر در یک ماشین، مزیت مکانیکی 2 باشد، یعنی نیروی مقاوم 2 برابر نیروی محرک است یا به 
عبارت دیگر با نیروی محرکی برابر با   نیروی مقاوم  می توان جسم را جابه جا كرد.

اندازۀ نیروی مقاوم = مزیت مکانیکی
اندازۀ نیروی محرک

مثــال: در یــک اهــرم، طــول بــازوی محــرک، 3 برابــر طــول بــازوی مقــاوم اســت. مزیــت 
مکانیکــی ایــن اهــرم، چــه قــدر اســت؟

d1پاسخ:
d2

 =3==> d3=1d2

d1×F1= d2×F2==>3d2×F1=d2×F2==> 

3F1=F2==>  
F2
F1

3 = مزیت مکانیکی  <==3= 

نشان دهید در اهرم  ها و در شرایط تعادل ، مزیت مکانیکی از رابطۀ زیر نیز به دست می آید.
فعالیت

طول بازوی محرک = مزیت اهرم مکانیکی
طول بازوی مقاوم
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اهرم ها در خیلی از ماشین های معمولی، دیده می شوند. اهرم ها را می توان برحسب محل قرار گرفتن 
تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم به سه دسته، تقسیم بندی کرد:

شكل14:با تركیب مناسب قرقره ها 
می توان با نیرویی نسبتا كوچك 

جسم سنگینی را جابه  جا كرد.

شكل13:بر اساس محل قرار گرفتن تكیه گاه می توان اهرم ها را به سه دسته تقسیم بندی كرد.

قرقره ها: با طناب و قرقره نیز می توان ماشین ساده ساخت. با استفاده 
از چنین ماشینی می توان اجسام سنگین را بلند کرد. )شکل 14( 

)شكل از سوم راهنمایی صفحه 70(

شكل 15: شكل قرقره ثابت و قرقره متحرك )شكل از سوم راهنمایی صفحه 70(

در شكل 15 دو نحوۀ اصلی استفاده از قرقره را مشاهده می کنید.
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وقتی یک طرف طنابی كه انتهای آن  به دیواری بسته است را با نیروی N5 می کشیم، در تمام طول 
طناب، نیروی کشش N5 برقرار می شود. یعنی نیروی کشش طناب در طول آن، ثابت است. مثالً 

در شکل الف، برای بلند کردن سطلی كه وزن آن 40 نیوتون است، کافی است با نیروی محرك 40 
نیوتون طناب را بكشیم. اما در شکل ب برای بلند کردن سطل N40 باید نیروی محرک N20 را 

وارد کنیم.
شکل16، سه ترکیب متفاوت از به هم بستن طناب و قرقره را نشان می دهد. در شکل الف برای بلند 

کردن وزنۀ 5 نیوتونی )نیروی مقاوم( نیروی محرک N5  الزم است. در شکل ب با نیروی محرک 
N5  می توان وزنۀ 10 نیوتونی )نیروی مقاوم( را بلند کرد. در شکل پ با نیروی محرک N5 می توان 

وزنۀ 15 نیوتونی )نیروی مقاوم( را بلند کرد.

شكل 16: بر اساس تركیب قرقره ها با یك نیروی محرك ثابت نیروی مقاوم متفاوتی را می توان بلند كرد.

الف

5N5N5N

5N
10N15N

پب
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ــود:  ــیده ش ــدازۀ m4/0 کش ــه ان ــخص ب ــط ش ــاب توس ــر طن ــکل ..... )ب( اگ ــال: در ش مث
ــود؟ ــی ش ــد ژول م ــرک چن ــروی مح ــف( کار نی ال

ب( جا به جایی وزنه چقدر خواهد بود؟
پاسخ:

اندازۀ کار نیروی مقاوم= اندازۀ کار نیروی محرک
J2  =جابه جایی× نیروی مقاوم
J2 =N10×جابه جایی
متر  0/2=جابه جایی

یعنی وزنه )نیروی مقاوم( به اندازۀ نصف جابه جایی نیروی محرک، جابه جا شده است.

در شکل پ دیدیم برای جابه جایی یک جسم سنگین N15 از نیروی کوچک تر N5 استفاده کردیم. 
یعنی توسط ترکیبی از قرقره ها و طناب توانستیم به کمک یک نیروی کم، جسم سنگینی را به سمت 

باال جابه جا کنیم. اما در این فرایند ،جابه جایی طناب 3 برابر جابه جایی وزنۀ سنگین است. یعنی با 
صرف نظر کردن از اصطکاک ،اندازۀ کار نیروی محرک با اندازۀ کار نیروی مقاوم برابر است. به 

عبارت دیگر برای بلند کردن وزنۀ N15 به اندازۀ m1 باید طناب با نیروی N5 به اندازۀ m3 کشیده 
شود )باید هر یک از شاخه های طناب m1 جابه جا شود(. بنابراین براساس قانون پایستگی انرژی و با 

صرف نظر کردن از اصطکاک، می توانیم بنویسیم:
اندازۀ کار نیروی مقاوم= اندازۀ کار نیروی محرک

شکل)پ(شکل )ب(شکل )الف(

N5N5N5اندازۀ نیروی محرک

N5......N15 اندازۀ نیروی مقاوم

......2......مزیت مکانیکی

با توجه به تعریف مزیت مکانیکی، جدول زیر را که در مورد مزیت مکانیکی شکل 16 است، کامل 
کنید.

خود را بیازمایید
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چرخدنده ها: در اغلب ماشینهایی که میچرخند از چرخدنده استفاده میشود. ماشینی مانند یک دریل 
کوچک در سرعتهای باال به نیروی کمی احتیاج دارد و ماشینهای دیگری مانند چرخهای بزرگ 

)پره دار( پشت کشتیهای بخار، به نیروی زیادی در سرعتهای کم، احتیاج دارد. از چرخ دنده ها 
می توان برای تغییر سرعت،تغییر گشتاور ویاتغییر جهت نیروی یك منبع توان  استفاده كرد.مثال در 

خودروها چرخدندهها با تغییر سرعت چرخشی  سبب تغییر سرعت خودرو می شوند. 
چگونگی کارکرد چرخدندهها به تعداد دندانههای آن، بستگی دارد. مثالً در چرخدندههای نشان داده 
شده در شکل17، چرخدندۀ بزرگ تر دارای 36 دنده و دومی دارای 12 دنده است. این چرخدنده ها 

با هم تماس دارند و با فرض آنکه روی هم نمیلغزند )ُسر نمیخورند(، وقتی چرخدندۀ بزرگ به اندازۀ 
یک دنده میچرخد، چرخدندۀ کوچک نیز یک دنده میچرخد.پس وقتی چرخ بزرگ که دارای 36 

دنده است یک دور کامل میچرخد، چرخ کوچک که دارای 12 دنده است، 3 دورمیچرخد)دور3= 
(. بدیهی است اگر چرخدندۀ کوچک سبب چرخش چرخدندۀ بزرگ شود،به ازای هر سه بار  36دنده

چرخیدن، چرخدندۀ بزرگ یکبار میچرخد. )12دنده(
این تبدیل در صنعت کاربردهای فراوانی دارد.

در مورد نقش قرقره ها در زندگی اطالعاتی را به همراه تصویر، جمعآوری کنید و آن را در کالس 
گزارش دهید.

در مورد انواع چرخ دنده ها و كاركرد آن ها اطالعاتی را به همراه تصویر جمع آوری كرده و آن را 
به كالس گزارش دهید.

جمع آوری اطالعات

جمع آوری اطالعات

شكل17:به ازای هر بار چرخش چرخ دنده بزرگ چرخ دنده كوچك سه بار می چرخد

چرخ دنده ورودی 
با 36دنده

چرخ دنده خروجی با 12دنده
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نیروی مقاوم10 =  =  = مزیت مکانیکی
نیروی محرک

نیروی مقاوم
نیروی مقاوم 1

10

طوالنیتر، جسم سنگین را به سمت باال حرکت دهیم. وقتی از سطح شیبدار استفاده میکنیم، نیروی 
ورودی کاهش پیدا میکند؛ اما مسافتی که باید طی شود تا جسم باال برده شود،افزایش پیدا میکند. 

به عنوان مثال اگر فردی با ویلچر بخواهد به اندازۀ m1 باال برود، می توانداز یك  سطح شیبدار 
1   برابر میشود. یعنی 

10
10 متری استفاده كند. بنابراین در این حالت نیروی الزم برای باال رفتن  

1  نیروی مقاوم که وزن ویلچر سوار است، میشود. با استفاده از تعریف مزیت 
10

نیروی محرک الزم  
مکانیکی، مزیت این سطح شیبدار برابر است با:

شكل19:                                                             

)شكل ماشین های حمل خودرو و رمپ آنها و حالتی كه ماشین 
در حال باال رفتن است+رمپی كه یك ویلچرران، باال می رود(

سطح شیبدار: فرض كنید می خواهیم اسباب 
كشی كنیم.می دانیم كه جابه جا كردن وسایل 
سنگین مانند یخچال و گذاشتن آن ها داخل 

كامیون حمل بار،بسیار سخت است؛زیرا برای 
این كار باید نیرویی هم اندازه با وزن یخچال-رو 

به باال-به آن وارد كنیم. به نظر شما ساده ترین 
روش برای انجام این كار چیست؟ شكل 18 
نشان می دهدكه چگونه می توانیم برای جابه جا 
كردن اجسام سنگین از سطح شیبدار استفاده 

كنیم. سطح شیبدار یك ماشین ساده است كه از 
قدیم از آن استفاده می شده است.سطح شیبدار 

با افزایش مسافت طی شده و کاهش نیرو به ما 
کمک میکند. به عبارت دقیقتر، سطح شیبدار به 
ما کمک میکند تا با نیروی کمتر اما در مسافتی  شكل18: استفاده از سطح شیبدار جابه جایی جسم های سنگی 

را آسان می كند.
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چرا در مناطق کوهستانی، جادهها را بهصورت شیبدار میسازند؟
فکر کنید

     )تصویر از جاده چالوس 

پیچها: پیچها یک نوع ماشین ساده هستند که حرکت چرخشی را تبدیل به حرکت خطی )مستقیم ( 
میکنند.یعنی وقتی پیچی را با پیچگشتی میچرخانیم، پیچ بهطور مستقیم وارد دیوار یا تخته میشود. 
پیچ، مانند یک سطح شیبدار، عمل میکند که به دور یک میله، پیچیده شده است. در پیچ نیز مسافت 

طی شده در گردش خیلی بیشتر از مقدار نفوذ پیچ در جسم است. شکل21 به ما کمک میکنند تا 
عملكرد پیچ را بهتر بشناسیم.

شكل 20:پیچ را می توان سطح شیبداری فرض كرد كه به 
دور میله پیچیده شده  است 

شكل 21:باچرخش یك دوراز پیچ ،پیچ به اندازة  یك گام 
به صورت مستقیم جلو یا عقب می رود.
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بازده: هر دستگاهی تنها بخشی از انرژی یا کار ورودی را به کار یا انرژی موردنظر ما تبدیل 
می کند و بخش دیگری از کار یا انرژی، بهصورت انرژیهای ناخواسته تبدیل میشود. مثالً 

المپ رشتهای، 
بخش کمی از انرژی الکتریکی را به نور )حدود 15 درصد( تبدیل میکند و بقیة آن بهصورت گرما 

به محیط داده میشود. معموال بازدۀ)راندمان( یک ماشین بهصورت درصد، بیان میشود. بازدۀ یک 
ماشین کامل، 100 درصد است. این بدان معناست كه کار خروجی مورد نظر ما با کار ورودی ماشین 

دقیقاً برابر است. یعنی در این ماشین، هیچ انرژیای در اثر اصطکاک یا عوامل دیگر، تلف نمیشود. 
اما در عمل، همواره قسمتی از کار یا انرژی ورودی در اثر اصطکاک یا عوامل دیگر، بهصورت 

ناخواسته تلف میشود. وقتی میگوییم بازدۀ یک ماشین، 60 درصد است یعنی بهازای هر J100 کار 
ورودی، J60 آن به کار خروجی موردنظر ما تبدیل میشود و J40 آن به شکلهای ناخواسته درمیآید.

شكل22:در یك خودرو تنها 25 درصد از انرژی ورودی تبدیل به انرژی مورد نظر ما شده است.
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 فصل ... گوناگوني جانداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يد ، به كتابخانه اي رفته ايد. اما مي بين يافت مي شوندبراي پيداكردن كتابي در باره انواع پرندگاني كه در ايران 

كتاب هاي متفاوت را بدون هيچ نوع گروه بندي درقفسه ها قرارداده اند. چگونه كتاب مورد نظر خودرا در چنين 

كنيد؟ روشن است كه هرچه كتابخانه بزرگ تر و تنوع كتاب ها بيشتر باشد، پيدا كردن  كتاب خانه اي  پيدا مي

وارتر است. زيست شناسان نيز به منظور مطالعه و استفاده از جانداران آنها را در گروه هاي كتاب مورد نظر دش

 متفاوتي قرار مي دهند.
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 بر سر دوراهي 

  ؟را گروه بندي مي كنيدجانوران فرضي توجه كنيد! چگونه اين  1به شكل 

 

 

 

 فرضي نور.چند جا1شكل 

ها  ، شباهت اين صورتكنيد. در مي گروه بندي ل اب پا و تعدادصفت هايي مانند بر اساس را جانوران  اين احتماالً

 .ستشما ااساس طبقه بندي ي ظاهري و تفاوت ها

 را به شيوه زير انجام داده است.  1دانش آموزي گروه بندي جانوران فرضي شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.كليد شناسايي براي جانوران فرضي شكل 2شكل 

بال را كه صفت مشترك همه اين جانوران است، در نظر گرفته و بعد براساس تعداد بال آنها را اين دانش آموز ، 

در دوگروه قرار داد ه است. در مراحل بعدي نيز به همين ترتيب عمل كرده است.همين طور كه مي بينيد، در 

 نهايت گروه هايي داريم كه بيشترين شباهت را با هم دارند.
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به  .طراحي كرده است  ، نيزشناسايي اين جانوران فرضيي براي راهنما يا كليد، وه بنديگراين دانش آموز ضمن 

، زيرا در هر مرحله بايد از بين دو حالت ، يكي را انتخاب مي گويند دو راهيشناسايي كليد چنين راهنمايي 

ي . از كليدهامي شودس صفات جانداران طراحي كليد دو راهي بر اسامي بينيد، 2همان طور كه در شكل  كنيم.

 استفاده مي شود.جانداران جديد دوراهي براي شناسايي 

 فعاليت 

 يد.طراحي كنبراي شناسايي آنها كليد دوراهي را طبقه بندي و جانوران زير  ،با در نظر گرفتن صفت هاي ظاهري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاچند قرن پيش، دانشمندان نيزجانوران و گياهان را فقط بر اساس صفت هاي ظاهري گروه بندي مي كردند؛ مثالً 

ارسطو فيلسوف يوناني جانوران را در سه گروه قرار داد: آنهايي كه در خشكي راه مي روند ، جانوراني كه در آب 

را درسه گروه علف ها ، درختچه ها و درخت ها جاي  شنا مي كنند و آنهايي كه در هوا پرواز مي كنند. اوگياهان

 داده بود.

با شناخت بيشتر جانداران، عالوه بر صفت هاي ظاهري ، به ساختارهاي داخلي پيكر جانداران نيز  توجه شد؛ مثالً  

ل د )شكش بي مهره هاو  مهره دارانبودن يا نبودن ستون مهره  معياري براي گروه بندي جانوران به دوگروه بزرگ 

2.) 
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 . كرم و مار ظاهر و حركتي 2شكل 

 مشابه دارند،در حالي كه كرم از

 بي مهره ها و مار از مهره داران است.

 الف ( كرم خاكي                        ب( مار                                                 

 

 

 

  

 گروه بندي جانداران

زيست شناسان به شكل هاي متفاوتي جانداران را گروه بندي مي ؟ را به ياد داريدجانداران گروه هاي كلي آيا 

ل قرار مي دهند)شك سلسلهگروه بندي، همه جانداران را در پنچ گروه اصلي يا به عبارتي در پنج  نوعيكنند.در 

جاي قمري خانگي را در سلسله جانوران نشان  4سپس آنها را در گروه هاي كوچك تري قرار مي دهند. شكل (. 3

 دهد.مي 

 

  

 

 

 پنج سلسله جانداران. .3شكل    

 

 در گروه قمري خانگي جاي . 4شكل 

 جانوران

 خود را بيازماييد 

عالوه بر صفت هاي ظاهري ، شباهت مولكول ها ي تشكيل دهنده سلول را  امروزه در گروه بندي جانداران ،

 نيز بررسي مي كنند. به نظر شما براي اين منظور چه مولكولي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد؟
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مي بينيد كه از باال به پايين انواع جانوران كم مي شوند. مثال در گروه مهره داران به جز پرندگان  4در شكل 

خانگي قرار دارد. همه قمري هاي قمري  جانوران ديگري نيز وجود دارند. درحالي كه در پايين ترين گروه فقط

ي طريق توليد مثل، زاده هاي هم اندو مي توانندازبه را تشكيل مي دهند،زيرا همه شبيه  گونههي به نام گرو خانگي

 شبيه خود به وجود آورند.

 

 

 

 

اين پرنده در زبان هاي متفاوت ، نام هاي متفاوتي دارد. از طرفي گاهي قمري خانگي نام فارسي اين پرنده است.

 شود؟ اين مشكل چگونه حل مي جانداران متفاوت نام هاي يكساني دارند.

جاندار درزبان فارسي آفتاب پرست ناميده مي شوند. اگر در باره هر يك ازاين  . نگاه كنيد. اين دو5به شكل 

از نام آفتاب پرست استفاده شده باشد، چگونه مي توان ي كه ارائه مي شود جانداران مطالعه اي انجام و در گزارش

 كدام يك است؟   مربوط به تشخيص داد كه اين مطالعه 

 

 .در زبان فارسي . گياه و جانور با يك نام5شكل 

 

 

  است. بابا لنگ دراز،  فارسي زبانترجمه نام اين دو جانوربه مي بينيد.  6مثال ديگر دو جانوري است كه در شكل 

 

 .دوجانور با يك نام .6شكل 

 

 

 

 گفت و گو كنيد 

 نظر خود را با ارائه دليل در ارتباط با درستي يا نادرستي عبارت زير بيان كنيد:

 باال به پايين تفاوت هاي افراد در هر گروه بيشتر مي شود در حالي كه شباهت هاي آنها كمتر مي شود.از 
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اند كه نوع جانور را به طور دقيق مشخص بنابراين براي حل اين مشكل به هر گونه از جانداران ، يك نام علمي داده 

 مي كند.

 

 

 

 

 جانداران  گوناگوني

شما تا كنون با ويژگي هايي از سلسله هاي جانداران آشنا شده كره زمين زندگي مي كنند.درجانداران متنوعي 

  ايد.در اين فصل با ويژگي هاي كلي سه سلسله باكتري ها ، آغازيان و قارچ ها آشنا مي شويد.

باكتري ها شكل هاي گوناگوني دارند و در همه جا چه ويژگي هايي از اين جانداران مي شناسيد؟ . باكتري ها 

شمه هاي آب داغ ، درياچه هاي نمك و يخ هاي قطبي زندگي چبعضي باكتري ها در (. 7يافت مي شوند)شكل 

بسياري از باكتري ها بي بيشتر گروه هاي جانداران نامناسب است.زندگي چنين محيط ها يي براي مي كنند.

ا كه در بخش هاي متفاوت بدن ما زندگي مي كنند، نه تنها مضر نيستنند ، بلكه به ضررند. انواعي از باكتري ه

مثال باكتري هاي مفيدي كه در دستگاه گوارش ما زندگي مي كنند، عالوه بر كمك  سالمت ما هم كمك مي كنند.

 به گوارش غذا مانع از فعاليت باكتري هاي بيماري زا مي شوند.

 پاكسازي محيط زيست ، توليدگياهان مقاوم به آفت و توليد دارو استفاده مي كنند.امروزه از باكتري ها براي  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 .انواع باكتري.7شكل                                                                                                 

 آيا مي دانيد

لينه،  ونوشته مي شودبه زبان التيني ،دوبخشي  نام علميِداران از دو بخش تشكيل شده است .نام علمي جان

 .قبل از لينه از اسم هاي سه قسمتي يا حتي بيشتر استفاده مي شد.ابداع كردآن را زيست شناس سوئدي 

 خود را بيازماييد

پوششي قرار ون درماده وراثتي در سلول بعضي جانداران الف (

تشكيل مي شود.اين جانداران را هسته در نتيجه دارد و 

مي نامند. درسلول بعضي جانداران پوششي در اطراف  يوكاريوت

تشكيل نمي شود .اين  هستهاده وراثتي وجود ندارد و درنتيجه م

.بر اين اساس باكتري ها در مي نامندپروكاريوت جانداران را 

 كدام گروه قرار مي گيرند؟

باكتري ها ديواره سلولي دارند ، اين ويژگي آنها را به كدام  ب(

 يك از سلسله هاي جانداران شبيه مي كند؟
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يا آ گياه نيستند. بلكه نوعي جلبك اند.رشته هاي سبز رنگ اشتباه نكنيد ! اين نگاه كنيد.  8 به شكل.  آغازيان

 مي دانيد جلبك ها را در چه سلسله اي قرار دارند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد مي كنند. ناطراف آآب يا جلبك ها در .8شكل 

عالوه بر توليد اكسيژن ، غذاي جانوران آبزي مانند  جلبك ها شناخته شده ترين گروه از آغازيان اند. اين آغازيان

ويتامين ها  خصوصاً،مواد بهداشتي و مكمل هاي غذايي  ساختندر از جلبك ها تامين مي كنند. نيز ماهي ها را 

 در تالش اند تا از جلبك ها سوخت هاي پاك توليد كنند.  اناستفاده مي شود.امروزه  زيست شناس

 

 

 

 

 .نمونه هايي ازجلبك هاي سبز)الف(،قرمز)ب(،قهوه اي زرد)پ(12شكل 

 

 جمع آوري اطالعات

 ."دقيقه آن را بجوشانيد 22قبل از مصرف به مدت "چرا روي كنسرو مواد غذايي نوشته شده است كه 
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فتوسنتز مي كنند، در مانند جلبك ها آغازيان به راه هاي متفاوتي غذاي خود را تامين مي كنند. بعضي آغازيان 

 ل وگروهي شكارچي اند.حالي كه  بعضي انگ

 

 دو نوع آغازي تك سلولي.  9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيا مي دانيد

درست مي كنند. برگه هايي  ذاغها جلبك ازمردم بعضي كشورها 

 از جلبك هادرست مي شوند. اين آغازيانكه درشكل مي بينيد از 

ماده اي به نام آگار تهيه مي كنند.آگار سبب سفت شدن بستني و 

 شكالت مي شود.  

 

 
 جمع آوري اطالعات

 باره آن ها انجام مي شود.امروزه دربعضي كشورها به منظور استفاده از جلبك ها ، پژوهش هاي زيادي در 

با مراجعه به منابع معتبر در باره استفاده چنين كشورهايي از جلبك ها اطالعاتي جمع آوري و در كالس ارائه  

 دهيد. 

 فعاليت

آب هاي راكد محيط مناسبي براي رشد انواعي از آغازيان است. نمونه هايي از اين آب ها را در ظرف هاي 

روي هر ظرف مشخصاتي مانند محل و زمان نمونه برداري را يادداشت كنيد.با استفاده ، و كوچكي جمع آوري 

 از ميكروسكوپ)ابتدا با بزرگنمايي كم و سپس زياد( نمونه ها را با توجه به پرسش هاي زير مشاهده كنيد. 

 الف( آيا تك سلولي هاي كلروفيل دار مي بينيد؟

 ت وجود دارد؟ ب( آيا انواع يكساني در آب محل هاي متفاو

 ب( اگر اين جانداران متحرك اند؛ حركت آنها چگونه است؟
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بعضي آغازيان پوسته هايي از جنس سيليس دارند.سيليس در صنايع متفاوت، مثال شيشه سازي به كار مي 

 (.12شكل رود)

 

 

 آغازيان تك سلولي كاربردهاي متفاوتي دارند. .پوسته هاي اين12شكل 

 

(.لكه هاي زرد روي برگ و خوشه هاي سياه 11شايد در مزارع گندم ،چنين تصاويري ديده باشيد)شكل  قارچ ها .

 ، نشان دهنده وجود قارچ در اين گياهان است. اين قارچ ها آفت گياه اند.

 

 

 

 

 

 .قارچ و خوشه گندم آلوده به  .برگ11شكل

نوعي قارچ ميكروسكوپي بين انگشتان پا رشد مي كند و سبب پوسته يا زخم شدن آنها مي شود. با اين حال بيشتر 

 (. 12قارچ ها مفيدند.قارچ ها انواع متفاوتي دارند.بعضي قارچ ها پرسلولي و بعضي تك سلولي اند)شكل 

            

 

 

 

 

 ب                                           

 ب( قارچ مخمر در مشاهده با ميكروسكوپ نوري الف (انواعي از قارچ هاي پرسلولي،-12شكل 
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 ؟جاندار يا بي جان 

موجوداتي به نام ويروس مي دانيد عامل اين بيماري ها ،هر يك از ما آنفلوآنزا و سرماخوردگي را تجربه كرده ايم . 

 و تكثير نمي استبلوررحالي كه خارج از آن شبيه . ويروس سرماخوردگي درون  بدن ما تكثير مي شود داست 

  زنده دانست؟جودات آيا با چنين ويژگي هايي مي توان ويروس ها را از موندارند. هم  سلولويروس ها .  شود

ويروس . د و آنها را وادار به ساختن ويروس كنند مي توانند به درون سلول هاي همه جانداران وارد بشونويروس ها 

و وسايل آلوده به آن ها مانند خون بعضي مايعات بدن  همراه با .اين ويروس(13)شكل ايدز از اين ويروس هاست

سلول  با ازبين بردن اين ايدز در گلبول هاي سفيد تكثير مي شود وشود. ويروس مي از فردي به فرد ديگر منتقل 

ي را از دست مي ديگر نتيجه بدن فرد قدرت مبارزه با ميكروب هادر مي كند. سيستم ايمني بدن را ضعيف ها ، 

ممكن است تا سال ها هيچ عالمتي از بيماري نشان ، باشند آلوده افرادي كه به ويروس ايدز  دهد و بيمار مي شود.

  ن مدت مي توانند ويروس را به افراد سالم منتقل كنند.همياما در  ،ندهند

                                                                                       

                                            .مشاهده با .ويروس ايدز روي گلبول سفيد13شكل                                      

 ميكروسكوپ الكتروني                               

 

 

 

 كنيد فكر

  دانشمندان ويروس ها را زنده نمي دانند؟چرا 

  

 اطالعات جمع آوري 

در صنعت غذايي، كشاورزي ، و آغازيان قارچ ها ،بامراجعه به منابع معتبر مثال هايي ازاستفاده باكتري ها 

بخشي از اين كاررا انجام محيط زيست و ...  جمع آوري و گزارش آن را در كالس ارائه دهيد.هر گروه مي تواند 

 .دهد

 

 آيا مي دانيد

 از راه هاي انتقال ويروس ايدز است.از وسايل تيز و برنده مانند تيغ مشترك استفاده 
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به این فكر كرده اید كه انسان بتواند بدون گیاهان زندگی كند؟ گیاهان چنان نقشی در زندگی انسان و 
جانداران دیگر دارندكه آنها بدون گیاهان دوام نمی آورند.انسان حتی قبل از شناخت دقیِق گیاهان 

از آنها استفاده می كرد، اما شناخت ویژگی های گیاهان به ما كمك كرد تا بتوانیم از آنها استفاده های 
بیشتری ببریم.در این فصل ضمن آشنایی باگروه ها و ویژگی های كلی گیاهان فرصت می یابید تا 

گیاهان محل زندگی خود را بشناسید.

فصل 12
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بیشتر گیاهان آوند دارند
سلول های گیاهی ، مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند. آب و مواد 

معدنی در خاك و جود دارند. مولكول های كربوهیدرات فقط در اندام های سبز گیاه، مانند برگ 
ساخته می شوند. بنابراین با این پرسش مواجه می شویم كه چگونه آب و مواد معدنی از ریشه به برگ 

منتقل می شوند ، وكربوهیدرات های ساخته شده از برگ به ریشه می روند.

مشاهده بافت آوندی 
وسایل و مواد مورد نیاز: بِشر با حجم

cc500،آب ، رنگ غذا، چاقو، دستكش، كرفس.
1-بِشر را با آب پركنید واندكی رنگ درآن 

بریزید تا آب كامال رنگی شود. 
2-انتهای دمبرگ كرفس را با چاقوی تیز به طور 

مورب ببریدوآن را درون بشر بگذارید.دربه 
كارگیری چاقواحتیاط كنید!

3-بعد از 24 ساعت، قطعه ای از دمبرگ را جدا 
كنید و از وسط ، از طول برش دهید.چه اجزایی 

پررنگ ترند؟ مسیر رنگی در ساقه چه چیزی را 
نشان می دهد؟

آزمایش کنید

انتقال مواد مغذی دربسیاری ازگیاهان  از راه بافت هایی به نام های 
بافت چوبی و بافت آبكشی  انجام می شود. به این بافت ها بافت آوندی 

نیز می گویند ؛زیرا اجزای لوله مانندی به نام آوند دارند. بافت آوندی 
در سراسر پیكرگیاه وجود دارد. 

آوندهای چوبی كه در بافت چوبی قرار دارند ، آب و 
مواد معدنی را از ریشه به اندام های دیگر می برند، 

در حالی كه آوندهای آبكشی كه در بافت آبكشی 
هستند، مواد ساخته شده در اندام های فتوسنتز كننده 

را به سراسر گیاه می برند. آوندها به خصوص در برگ ها به 
خوبی مشخص اند)شكل 2(.

شكل 2. برگ نعنا . رگبرگ ، 
دسته ای از آوندهای چوبی و 

آبكشی است.
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مشاهده آوندهای چوبی 
وسایل و مواد الزم: تیغ ، ظرف ِپتری، قطره چكان، تیغه و تیغك ، میكروسكوپ 

نوری ، مایع سفید كننده ، آب مقطر، رنِگ آبی متیل،یونولیت، ساقه جوان و نازك یا 
دمبرگ گیاه انگوریا هر گیاه دیگر. 

1-با تیغ برش هایی طولی و بسیار نازك از ساقه یا دمبرگ تهیه كنید.برای انجام دادن 
این كار از معلمتان كمك بگیرید

.2- برش ها را درون ظرف پتری قراردهیدو چند قطره مایع سفید كننده به آنها اضافه 
كنید. بعد از بی رنگ شدن برش ها ، آنها را با آب مقطر شست و شو دهید تا مایع سفید 

كننده خارج شود. 
3- چند قطره رنگ آبی متیل روی بر ش ها بریزیدوصبر كنید تا آبی شوند.

4-یك برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغك بپوشانید.نمونه را با 
میكروسكوپ مشاهده كنید.آیا می توانید آوندهای چو بی را تشخیص دهید؟

آزمایش کنید

دیواره های عرضی آوند آبكشی ، مانند ظرف آبكش سوراخ دار است. به همین علت به آنها آوند 
آبكشی می گویند. 

دیواره آوندهای چوبی بخش هایی از جنس چوب دارد كه سبب می شود آوندهای چوبی شكل 
های متفاوتی داشته باشند. بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوندچوبی ساخته شده 

است.

آیا می دانید

۱۲۵

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير



4

از خاك تا برگ  
چرا با مشاهده برگ های پژمرده گیاه، به گیاه آب 
می دهیم؟ آب چگونه از خاك به برگ ها می رود 
و سبب شادابی آنها می شود؟ ریشه ، آب و مواد 

معدنی موردنیاز گیاه را جذب می كند. آیا می 
دانید چه قسمتی از ریشه این كار را انجام می 
دهد؟ به شكل 3. الف . نگاه كنید. رشته های 

ظریفی كه روی ریشه قرار دارند ، تارِكشنده نامیده می شوند.هر تارِكشنده در واقع یك سلول بسیار 
طویل است)شكل 3. ب(.دیواره تاركشنده نازك است ، بنابراین آب و مواد معدنی محلول درآب می 

توانند از آن عبور كنند و وارد ریشه شوند.
آب و مواد معدنی بعد از ورود به تار كشنده در عرض ریشه حركت می كنند و وارد آوندهای چوبی 
می شوند )شكل 4(. بنابراین حجمی از آب و موادمعدنی در آوندهای چوبی جریان می یابد كه به آن 

شیره خام می گویند.

شكل 3.الف( تاركشنده ،ب( سلول تاره كشنده

شكل 4. شیره خام از ریشه تا باالترین قسمت های گیاه 
جریان دارد و آب و مواد معدنی موردنیاز سلول ها ی گیاه 

را تامین می كند.

شكل 5.الف(ساختار برگ، ب( روزنه های برگ

توجه كرده اید وقتی از كنار مناطق پوشیده از 
درخت عبور می كنید ، هوا خنك تر است ؟ 

گفته می شود جنگل ها در خنك كردن هوای 
كره زمین نقش دارند. شاید با توجه به شكل 5 

بتوانید دلیلی برای این وضع ارائه دهید.
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گیاه همه آبی را كه جذب كرده است ، مصرف نمی كند ؛ بلكه بخشی زیادی از آن به صورت بخار از 
روزنه های برگ خارج می شود. خارج شدن بخار آب از برگ ، نیروی مكشی در گیاه ایجاد می كند.

این نیرو به حركِت رو به باالی  آب در گیاه نقش دارد.

به شكل 5 نگاه كنید ! كدام سلول ها فتوسنتز انجام می دهند؟ چرا ؟ می دانید گیاهان با استفاده از 
كربوهیدراتی كه می سازند و مواد مغذی كه از خاك می گیرند، مواد موردنیاز برای رشد و نمو خود 

را تامین می كنند، مثال می توانند پروتئین و چربی بسازند.
موادی كه در برگ ها ساخته می شوند، همراه با آب وارد آوندهای آبكشی می شوند . این مواد را 

شیره پرورده می نامند. شیره پرورده ،مواد مغذی را به سلول هایی می دهدكه فتوسنتز نمی كنند.شیره 
پرورده مقدارزیادی كربوهیدرات دارد. 

گیاهانی که آوند دارند
سرخس ها. استان های شمالی ایران از جاهایی است كه در آن سرخس به طور خودرو رشد می 

كند. سرخس ها اولین گروه از گیاهان آونددار و دارای ساقه زیرزمینی اند. از این ساقه برگ ها یی 
با  دمبرگ طویل ایجاد می شود كه ظاهری شبیه شاخه دارند)شكل 6(. به همین علت به برگ سرخس 

، برگ شاخه می گویند. پشت برگ های سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوه ای ظاهر می 
شود. هر یك از این برآمدگی ها مجموعه ای از تعدادی هاگدان است كه در آنها هاگ تشكیل می 

شود.هاگ ها با قرار گرفتن درجای مرطوب، رشد و سرخس جدیدی ایجاد می كنند.همان طور كه 
می دانید سرخس ها دانه تولید نمی كنند. آیا در استان شما سرخس به طور خودرو رشد می كند؟

شكل 6.الف(اجزای سرخس،              ب(مجموعه هاگدان ها در پشت برگ سرخس،                      پ(نوعی سرخس

كاغذ آغشته به كبالت كلرید در برخورد با بخار آب صورتی می شود.برای نشان دادن این واقعیت 
آزمایشی طراحی كنید:"بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد 

روزنه ها در دو طرف برگ فرق می كند."

فعالیت
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بازدانگان .شاید كاج و سرو را از نزدیك دیده باشید)شكل 7(. چه ویژگی هایی از این درختان 
می شناسید؟ كاج و سرو چه تفاوت اساسی با سرخس دارند؟ بازدانگان گل ندارند اما دانه تولید 

می كنند. آیا می دانید تخمك و گرده در چه بخش هایی از این گیاهان تشكیل می شوند؟ 
كاج و سرو دارای مخروط های نر و ماده اند.هر مخروط از تعدای پولك ساخته شده است. دانه های 

این گیاهان درون میوه تشكیل نمی شوند، بلكه روی پولك های مخروط های ماده ایجاد می شوند.

دریك فعالیت گروهی درباره موارد زیر اطالعاتی جمع آوری و به صورت تصویری در كالس 
ارائه دهید. 

الف ( مقایسه مخروط نرو ماده در گیاه كاج.
ب( مقایسه كاج و سرو

جمع آوری اطالعات

شكل 7. كاج ،

مخروط ماده ،

دانه كاج  مخروط نر، 

۱۲۸

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
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نهاندانگان .بسیاری از گیاهانی كه امروزه روی زمین وجود دارند ،ازگیاهاِن گل دارند.ساختار گل 
و نقش آن را در تولید مثل جنسِی گیاهان گلدار می دانید.گیاهان گلدار بسیار گوناگون اند و در آب 

و هواهای متفاوتی رشد می كنند.دانه گیاهان گلدار در میوه محصور شده است و به همین علت به 
آنها نهان دانه نیز می گویند.آیا می دانید نهان دانگان را بر چه اساسی گروه بندی می كنند؟ جدول 1. 

بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه) تك لپه ای ها و دو لپه ای ها( را نشان می دهد.

جدول1. مقایسه تك لپه ای ها و دولپه ای ها

تک لپه

دانه تک لپه ای

دانه دو لپه ای

دو لپه

گل

گلبرگ ها 3 عدد یا 
مضربی از 3

رگبرگ ها  موازی

رگبرگ ها  مشعب

آوندهای چوب و آبکش 
در چند حلقه

آوندهای چوب و آبکش 
در یک حلقه

آوندهای چوب و آبکش 
روی یک حلقه

آوندهای چوب به شکل 
ستاره در مرکز ریشه

گلبرگ ها 3 عدد یا 
مضربی از 3

برگ ساقه ریشه دانه

اندام های رویشی )ریشه ، ساقه و برگ( در نهاندانگان متنوع اند.موارد زیر را درهرشكل مشخص 
كنید.

الف ( برگ ، ساقه و ریشه 
ب( مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

خود را بیازمایید

۱۲۹

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
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بعضی گیاهان آوند ندارند
خزه ها قدیمی ترین گیاهان روی زمین اند .این گیاهان ارتفاع زیادی ندارند و پوشش مخمل مانندی 

روی زمین ایجاد می كنند)شكل 8.الف(.

دیدید كه بخش های برگی شكل و ساقه مانند خزه از سلول های مشابهی  
تشكیل شده اند؛بنابراین گفته می شود كه خزه ساقه و برگ حقیقی ندارد.

خزه ها ریشه هم ندارند و به جای آن اجزایی به نام ریشه سا دارند كه از 
یك یا چند سلول ساخته شده اند. خزه ها مانند سرخس ها به جای دانه 

با هاگ تكثیر می شوند .هاگ ها در هاگداِن  موجود در راس خزه ، 
تشكیل می شوند. هاگ وقتی درجای مرطوب قرارمی گیرد رشد می كند 

و از آن خزه جدیدی ایجاد می شود. 

شكل 8. الف ( نوعی خزه ، 

ب( بخش های متفاوت خزه

مشاهده سلول های خزه
وسایل و مواد الزم : تیغه، تیغك میكروسكوپ 
نوری ،آب ، مایع سفید كننده ، بخش های برگی 

شكل و ساقه مانند خزه.
برای مشاهده میكروسكوپِی بخش های برگی 

شكل و ساقه مانند خزه، نمونه میكروسكوپی تهیه 
كنید.می توانید در آغاز با مایع سفید كننده رنگ 

سبز خزه را از بین ببرید.آیا بخش های برگی 
شكل و ساقه مانند، سلول های متفاوتی دارند؟ آیا 

آوند در آنها دیدید؟ 

آزمایش کنید

۱۳۰

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
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شكل 11.گیاهان با مصرف پزشكی و دارویی

شكل10 .گیاهانی كه كاغذ می شوند.

به نظر شما چرا اندازه خزه ها كوچك است و در جاهایی رشد می كنندكه حتما رطوبت وجود 
دارد؟

فکر کنید

خزه ، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیرو با استفاده از كلید دوراهی گروه 
بندی كنید.این گروه بندی را به چندشكل می توانید انجام دهید؟

داشتن : دانه ، گل ، آوند، دانه تك لپه ای ، دانه دو لپه ای.

فعالیت

گیاهان در زندگی ما
اگر بخواهید از نقشی كه گیاهان در زندگی ما دارند ، سخن بگویید، كافی است همین كتابی راكه 

در دست دارید، مثال بزنید.كاغذ كتابی كه در دستان شماست از گیاهان به دست آمده است)شكل 
9(.گیاهان می توانند منبع تولید ثروت باشند،زیراعالوه براستفاده های رایج، به عنوان ماده اولیه بعضی 

مواد و داروها درپزشكی و داروسازی نیز به به كار می روند)شكل10( . داروهایی مانند كینین و 
آسپرین  قبل از تولید صنعتی از گیاهان استخراج می شدند. مثال نوعی دارو كه برای بیماران قلبی به 

كار می رود از گیاهی به نام گل انگشتانه به دست می آید یا از نوعی باقال ماده ای به دست می آورند كه 
با استفاده از آن گروه خونی را تعییین می كنند. شما چه نمونه هایی از كاربرد گیاهان در زندگی انسان 

می شناسید؟

۱۳۱

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
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مهم ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشكی زی ، مربوط به فتوسنتز است. فتوسنتز عالوه 
بر تامین غذای جانداران ، درتولید اكسیژن و مصرف كربن دی اكسید نقش دارد.دانستید كه مقدار 
كربن دی اكسید دركره زمین افزایش یافته است .آیا با توجه به اینكه گیاهان این ماده را مصرف می 

كنند ، افزایش پوشش گیاهی به تنهایی می تواند مشكل افزایش كربن دی اكسید و گرم شدن زمین را 
برطرف كند؟ 

نمودار 1. اثر كربن دی اكسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد.این 
نمودار را تفسیر كنید.

دریك فعالیت گروهی درباره نمونه هایی از گیاهانی كه در محل زندگی شما وجود دارند، گزارش 
تصویری همراه با متن كوتاه تهیه و ارائه كنید.در تهیه گزارش به این موارد توجه كنید: نوع  و 

نام محلی گیاه، ویژگی های ظاهری، شرایطی كه در آن رشد می كند، نقشی كه در زندگی مردم 
محلی دارد و نیز باورهای مردم در باره آنها.

فعالیت

فعالیت

۱۳۲

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير



 

 

 هبي مهر  جانوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق کم عمق خلیج فارس یا دریا های دیگر دیده باشید. در این  ها و جانوران دیگر را در مرجان شاید تصاویر

تنوع زیستی و مهره داران در کنار هم زندگی می کنند . وجود  ه هامتفاوت مثل انواع بی مهر زیستگاه ها جانداران

آلودگی یا تغییرات زیس  محیطی دیگر دمای کره زمین ، . افزایش  آب دریاس م  الدر این محیط ها نشانه س

 می شود .ها از بین رفتن آن و برهم خوردن تعادل این زیستگاه باعث 

این فصل در  ؟چه اهمیتی برای ما و دیگر موجودات روی کره زمین داردها وجود این جانوران در دریا به نظر شما 

 آشنا می شوید .بیشتر   ، جانوران بی مهرهو اهمی  برخی  ویژگی ها  با

 

    

 

 

 

 

 

تصویر از بی مهرگان مختلف                           

موجود در سواحل کم عمق دریا                         

خلیج فارس "ترجیحا                             

۱۳۳

ناد
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 جانور چيست؟

را می شناسید. چرا  1بسیاری از جانورانی شكل "احتماال 

دهیم ؟جانوران چه همة اینها را در گروه جانوران قرار می

 دارندو از چه گروه هایی تشكیل شده اند ؟ویژگی ها یی 

 

 

 

 

یل تشك یوکاریوت سلول هایاز  اند  همه جانوران پرسلولی

دیواره شده اند همچنین می دانید سلول های جانوری 

ا حد تجانوران سازمان بندی سلولی در اکثرسلولی ندارند . 

. هر  وجود دارداندام و دستگاه های مختلف تشكیل 

در  دستگاه در بدن با اهداف خاصی بوجود آمده اس  .

بیشتر جانوران اسكل  خارجی یا داخلی وجود دارد که 

ضمن اتصال ماهیچه ها به آن از باف  های بدن حفاظ  

 می کنند. 

 خود را بيازماييد 

 کنید . کاملآن ها را نشان می دهد . آن را عملكرد برخی از دستگاه ها و  زیرجدول 

 مثلتوليد  تنفس دفع عصبي گوارش گردش مواد  حركتي دستگاه

 

 عملكرد

 دریاف  اثر   حرک 

 هامحرك

  جذب اکسیژن 

ارتباط با  

 دیگرهایدستگاه

 جذب مواد

 مغذی

تنظیم آب  

 بدن

 حفظ نسل 

جابجایی  ز موجودات زنده دیگر تغذیه می کنند.تند و برای تامین ماده و انرژی اجانوران مصرف کننده هسهمه 

آوردن آب و غذا ، جف  یابی ، فرار از صیاد و مقابله  آن ها برای بدس  جانوران اس   و بیشتردیگر از ویژگی های 

توانایی زیاد آنها در . با تغییرات محیطی حرک  می کنند یا در بخشی از مراحل زندگی شان جابجا می شوند 

  سازگاری با محیط باعث شده اس  که بتوانند در سراسر کرة زمین در محیط های متفاوت زندگی کنند.

 

۱۳۴

ناد
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 مهرگان )جانوران بي مهره(  بي

روه جانوران را در دو گ ةسلسل ،. دانشمندانی بیشتری دارندگوناگونموجودات زنده  جانوران نسب  به بقیه

دارند و همانطور که از اسكل  خارجی . بیشتر بی مهره ها کنندمی رده بندی، داران مهرهها و  مهرهبي اصلی

جانوران، اکثر دارند .و اسكل  داخلی  ستون مهره مهره داراندرحالی که ندارند  ستون مهرهامشان پیداس  ن

  .شده اند تشكیل های متنوعی گروهو از اند مهرهبی

آنها  %89که حدود انددو میلیون، گونة جانوری را شناسایی کرده یك تا بین  دانشمندان تا به حالدانيد؟آيا مي

های مختلف شوند. جدول زیر تنوع گونهساله انواع جدیدی از آنها نیز کشف میهمه. دارند  آن ها مهره %2بی مهره و

 دهد.جانوران را نشان می

  دارانمهره بي مهره ها شاخه 

  همه آنها* خارپوستان بندپايان تناننرم هاكرم كيسه تنان هااسفنج گروه 

 هاونهتنوع گ

 )نوع(

11111 8011 110111 111111 1111111 0111 01111 

 

 

 داري سوراخندبا ب يجانوران 

 را نشان می دهد . این جانوران دریازی، نوعی اسفنج  2شكل 

 وجود کوچكی های سوراخاسفنج  پیكر در اند. ثاب در جای خود 

 از سوراخ بزرگ از آن ها وارد می شود. آب وارد شده  آب هکدارد 

سلول های رشته داری وجود دارد که حرک  آن ها  سبب در دیواره بدن آن ها  شود.خارج می اسفنج بدن ی باال

کار دیگر این سلول ها (  3شكل ) حرک  آب در بدن اسفنج می شود .

از این  همه سلول هاگرفتن ذرات غذایی از آب و گوارش آن ها اس  

فس تنمواد گوارش یافته استفاده می کنند . جریان آب در اسفنج ها به 

ه دستگااسفنج ها به همین دلیل  می کند .کمك و دفع مواد زائد نیز 

 ندارند.در بدن خود دیگری 

 

 

 

 

 

 

 

 اسفنج ،ساده ترین جانور دریازی -2شكل   

 

 

 اسفنج ساده ترین جانوران دریازی -2شكل 

 آيا مي دانيد

 یا مواد پروتئینی اس  .آهك  ،سیلیسمانندی از جنس  قطعات سوزن ها به عل  وجوداستحكام دیوارة بدن اسفنج
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 مانند جانوراني با بدن كيسه •

دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد ای اس  آنها شبیه کیسه  بدنشاید شقایق و عروس دریایی را دیده باشید. 

ل بعضی مث بجا نمی شوند وضی از اینها مثل شقایق دریایی جامتصل اس . بعاطراف آن که بازوهایی به اس  

 (4عروس دریایی شناوراند. )شكل 

 (4متفاوتی وجود دارد . )شكل سلول های  ها  تشكیل شده که در آن تنان از دو الیه سلولیاره بدن کیسهدیو

تنفس  ،با توجه به آنچه دربارة اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و چگونگی تغذیه فعاليت : 

 آن را توضیح دهید.دفع مواد زائد  و

 

 
 

                           الف                                                                            ب               

 - الف( عروس دریای ب( شقایق دریایی4شكل 
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كال شاَاین ترکیبات آهكی دارند. از تجمع ترکیبات ها هستند که تنان، مرجانگروه کیسه نتریبزرگ

جزایر خارك و کیش نمونه ای از (0)شكل . شودمرجانی تشكیل میجزایر  آبسنگ ومختلف مرجانی و در نهای  

 (7)شكل جزایر مرجانی هستند .

 

 هاانواعی از مرجان  -0 شكل

 

 کیش  ب( خاركجزایر مرجانی الف(  – 7شكل 

 كرم هاي پهن

 مانندکرم های پهن  . ارنددساده ای های عصبی و گوارش دستگاه وبدنی پهن هستند و گروه کرم ها  ساده ترین

 (8و 9)شكل  به بدن دارند . مواد ورود و خروجتنها یك راه برای تنان کیسه
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 کرم پالناریا 

 

 

 کرم برگی شكل

 

 

 کرم نواری)کدو(                   

 .هستندهای پهن سه گروه عمدة کرم، پالناریا، برگی و نواری  -8شكل 

طی اند و مراحل رشد و نمو خود را در بدن چند موجود زنده از جمله انسان انگل ،های پهنکرمبیشتر 

نوزاد . این شودوارد بدن ما  تواندکند، میگاو ، زندگی میآلوده کنند. مثالً نوزاد کرم کدو که در گوش  می

یافته ممكن اس   ضمن مصرف غذای گوارش . ماندمی ها در روده باقی سالشود و  دردستگاه گوارش بالغ می

 (11)شكل  باعث انسداد روده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند همراه های این کرم میکند. تخمهای پهن در رودة سگ، زندگی مینوع دیگری از کرم آيا ميدانيد:

يست كمانند و پرآب تولید کندکه به آن  هایی کیسهها شود و در کبد و شش غده، وارد بدن انسان و دامسبزیجات

 گویند.می هيداتيك
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 كرم هاي لوله اي

دستگاه در این کرم ها برخالف بی مهرگان گفته شده 

انواع انگل آن معرفی  "معموالمخرج دارد. اگر چه  وگوارش دهان 

 دار، ولی، کرمك و کرم قالب( 11)شكل  شود، مثل آسكاریسمی

 .بعضی زندگی آزاد دارند 

 کنند که پس از خوردنی از آنها در خاك، زندگی میتعداد

د کنند که باعث رشها، ترکیباتی را به خاك اضافه میها و قارچباکتری

 شود.بهتر گیاهان می

تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق آب و سبزیجات آلوده، 

 شود.و دردستگاه گوارش به کرم بالغ، تبدیل می می شود وارد بدن 

 

                                        

 كرم هاي حلقوي 

و مویرگ های  شدابهمیشه مرطوب باید آن ها  پوس دارند . ای حلقه، نرم و ماهیچه حلقه یبدنکرم های حلقوی 

م های کراگر چه بیشتر  کند.میاز طریق پوس  فراهم اکسیژن مورد نیاز را امكان جذب  وضعی این  .فراوانی دارد

رش عالوه بر دستگاه گوابرخالف کرم های قبلی اند. این کرم ها نیز انگل زندگی آزاد دارند ولی تعداد کمی حلقوی

روف آنها اس  که وجود آن در عکرم خاکی، نمونه مدارند.هم را ، دفع مواد زائد و گردش خونعصبی،  یهادستگاه

 دانيد؟آيا مي

آسكاریس باشد. وجود  کرم بدخوابی، ممكن اس  از عالئم وجود اشتهایی، اسهال ودرد ناحیة شكم، بی

خونی ممكن اس  وجود خارش در ناحیة مخرج کودکان از عالئم احتمالی وجودکرمك و یكی از دالیل کم

یص های تشخهای انگلی در بدن، مراجعه به آزمایشگاهترین راه تشخیص کرممطمئن دار در بدن باشد.قالبکرم

 آزمایش مدفوع اس .طبی و انجام 

 

 آسكاریس -نمونه ای از کرم های لوله ای -11شكل 
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گلی دارد و از های حلقوی اس  که زندگی انزالو، نمونة دیگری از کرمدارد، های کشاورزی، اهمی  زیادی زمین

 (12شكل )کند.تغذیه می خون جانوران دیگر

                               

 

 

 کرم های حلقوی -12شكل 

 م خاکی   ب( زالوالف ( کر 

 

 نرم تنان

و از ته گرف بر نام صدف بدن را دردر بیشتر آنها بخشی سخ  به و دارند و بدون حلقه بدنی نرم نرم تنان 

رم انواعی از ن کنند.بیشتر آن ها در آب )دریا یا آب شیرین( و بعضی در خشكی، زندگی می کند.آن حفاظ  می

 می بینید . 13تنان را در شكل 

 

 حلزون

 

 

 ليسه

 

 

 هشت پا

 

 الف(                     

  

  

 ب (

استفاده از آن ها برای تولید کود حاصل خیزی خاك ها کرم خاکی در نقش در مورد الف ( : جمع آوري اطالعات 

 اطالعاتی را جمع آوری و گزارش آنرا در کالس ارائه کنید.

ب( در طب سنتی از زالو استفاده می شد در علم پزشكی نوین نیز به آن رو آورده اند. در مورد استفاده از زالو در 

 پزشكی  نیز اطالعات را جمع آوری کنید .
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 دوكفه اي

 

 

 ده پا ) نرم تن مركب (

 

 

 ............. 

 انواعی از نرم تنان – 13شكل 

ی داروئی , بهداشتصنایع  ،تهیه ابزار های زینتی در آن ها از صدف نرم تنان در زندگی ما کاربرد های زیادی دارند . 

استخراج مروارید از درون صدف دوکفه  (14)شكل .می کنند استفاده ، تولید کلسیم قابل جذب  تهیه نخ بخیه و ،

حلزون  تنان مثلبعضی از نرمالبته ای ها نیز یكی از فواید نرمتنان اس  که از لحاظ اقتصادی بسیاراهمی  دارد . 

 د.انهای انگلی به انسانروند و برخی واسطة انتقال بعضی از کرمو لیسه، از آفات گیاهی به شمار می

 

 

 

 بنداندام هاي حركتي بندجانوراني با 

بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بند هایی تشكیل شده به همین دلیل به آن ها بندپایان می 

کند. میحفاظ   های داخلیانداماز  اس  و به آن متصل اسكل  خارجی و سختی دارند که عضالتگویند. 

د، کنناندازی میگیرد. به همین دلیل، بسیاری از آنها پوس بودن اسكل  خارجی، جلوی رشد جانور را میسخ 

 (10)شكل سازند.تر و جدید برای خود میکنند و یك اسكل  بزرگاسكل  قبلی را از خود جدا می

 

و پرورش صدف های مروارید سازچندین قرن اس  که در کشورهای مجاور دریا منبع درآمد می باشد  کش 

با ارزش ترین مرواریدهای جهان از صدف های مرواریدساز خلیج فارس بدس  می آمده اس .  مشهورترین و

قشم پروژه پرورش صدف ها در حال انجام اس  .در جزیره 
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جانوران را در روی زمین، ترین گروه بندپایان، بزرگ

، های روی زمینتقریباً در همه زیستگاه که دهندتشكیل می

  شوند.یاف  می

های بدن، به ویژه تعداد بندپایان را براساس زائده

و 1جدول کنند.بندی میپاهای حرکتی در چهار گروه، طبقه

 (10شكل 

 

 

 بندی بندپایانطبقه  -1جدول

 مثال تعداد پاي حركتي نام گروه

 ملخ، پروانه، زنبور، پشه و ... 0 حشرات

 عنكبوت، رطیل، عقرب، کنه 9 عنكبوتيان

 خرچنگ، میگو، خرخاکی 11 پوستانسخت

 هزارپا، صدپا جف   11بیشتر از  هزارپايان

 

 حشرات

 

 عنكبوتيان

   

 

 پوس  اندازی حشرات  -10شكل 
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 پوستانسخت

 

 

 هزارپايان

 بندپایان نمونه ای از چهار گروه -12شكل 

شاید تعداد حشراتی که در یك باغ تر هستند.از بقیه، فراوان ز بندپایان هستند که گروهی ا حشرات

ایم، های حشرات شنیدهاگر چه ما بیشتر از آزار و ضرر .شهر شما بیشتر باشدکوچك، وجود دارد از تعداد ساکنان 

های مگس ها، مزاحم مثل از بین بردن محصوالت کشاورزی توسط ملخ، خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه

حشرات در دنیای ما، خیلی بیشتر اهمی  ولی ، زا توسط حشراتانتشار عوامل بیماری و و پشه در هنگام استراح ،

ها و محصوالت کشاورزی ها، سبزیاز ضررهای روزمره آنها اس . اگر دنیای ما بدون حشره باشد، بسیاری میوه

موم و عسل نخواهیم داش  چون اینها را حشرات  شود. ابریشممینافشانی آنها انجام شوند، چون گردهتولید نمی

چون از حشرات و الرو آنها  میرندهای آب شیرین از گرسنگی میماهیانوران مثل جبسیاری از  تولید می کنند .

مدرسه، ملخ وجود دارد، یك نمونه از آن را به کالس بیاورید و اگر در اطراف محل شما یا آزمایشگاه فعاليت:

ویژه ها، شش عدد پا، دو جف  بال، قطعات بدن بههای مرکب، ساده، شاخكبین مشاهده کنید.چشمبا ذره

توانید های تولید مثلی را ببینید.اگر نمونة شما زنده اس ، میهای تنفسی در ناحیة شكم و اندامشكم، سوراخ

 ا در طبیع  رها کنید ولی اگر زنده نیس ، روی آن الكل بریزید و در یك ظرف سربسته، نگهداری کنید.آن ر
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تاثیر آن ها در بهداش  اهمی  حشرات بعنوان موجود آزمایشگاهی بویژه در آزمایشگاه ژنتیك  .تغذیه می کنند 

 محیط بویژه تخریب الشه جانوران مرده را نیز نباید از نظر دور داش  .

 جمع آوري اطالعات

 اطالعاتی را جمع آوری و ، عقرب و کنه ( رطیلعنكبوت ،  ) یانعنكبوت در مورد گرو ه های مختلف 

 گزارش آن را در کالس ارائه کنید .

خرچنگ پهن، خرچنگ پوستی سخ  و محكم دارند.پیداس  همانطور که از نامشان  ،پوستانسخت

مثل  جانوران بزرگ غذایاند و و دریازی بینیذره ،پوستانسخ هایی از آنها هستند، ولی بیشتر دراز و میگو، نمونه

 )تصویر خرخاکی(پوستان اس .زی از سخ خشكی یادهند. خرخاکی نمونهها را تشكیل میماهی

 ندپایان،ة برا از بقی آنها ،پاهازیاد ترند. شكل ظاهری و تعداد نسب  به بقیه بندپایان کمیاب ،هزارپايان

 د.خوارنبعضی از آنها، گوشتخوار و بعضی گیاهرسد.پا هم نمیپاهای هزارپایان به پانصدکند. تعداد متمایز می

 جانوراني با بدن خاردار

آنها، بدن درون  خارهایی وجود دارد. شان در سطح بدن و زیر پوست خارپوستان جانورانی هستند که

همة خارپوستان، .دهدانجام میگردش خون ، تنفس و دفع را  هایکار دستگاه وجود داردکه یدستگاه گردش آب

 (13هایی از آنها هستند. )شكل شنی، نمونهو سكه،توتیا دریایی ستاره . انددریازی

 ستاره دريايي

 

 توتیا 

 

 خارپوستاندو نمونه از  – 13شكل 
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 باهم زيستن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گرسنه اي آن را شكار مي كند، به سويِ كندو در پرواز است كه زنبورخوارِ خوردهزنبوري كه تازه شهد گلي را 

گرسنه اي آن را در آسمان شكار كند يا هنگام جست وجو   باشد! شايد شاهينِ اين پرندهشايد اين آخرين غذاي 

 بين گل ها براي يافتن غذاي بيشتر، شكارِ روباهي گرسنه شود! 

جانوري مانند روباه يا شاهين با  چه ارتباطي بين زنبورخوار، زنبور، شاهين يا روباه وجود دارد؟ چگونه زندگيِ

اسخ تالش براي پواملي بر زندگي اين جانداران تاثير مي گذارد؟ زندگيِ گياهي گلدار ارتباط پيدا مي كند؟ چه ع

عالقه زيست شناساني است كه به مطالعه ارتباط هايي مي پردازندكه جاندران باهم ، مورد چنين پرسش هايي به 

 وبا محيط دارند.
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 بوم سازگان 

وجود دارندكه بر زنبور خوار تاثير در اين محيط زنبورخوار در محيط زندگي اش تنها نيست. جانداران ديگري نيز 

مي گذارندو زنبورخوار نيز بر آنها تاثير دارد.از طرفي اين پرنده بدون آب و هوا زنده نمي ماند و مانند جانداران 

انداران )جعوامل زندهديگر اكسيژن مصرف وكربن دي اكسيد دفع مي كند.بنابراين محيط زندگي زنبور خوار از 

اثير مي گذارند.عوامل زنده و غير ت)مانند آب ، هوا ، دما (تشكيل شده است كه بر هم  ندهعوامل غير زديگر( و 

زگان د.انواع متفاوتي از بوم ساسازنمي  بوم سازگانسيستمي به نام زنده محيط و تاثيرهايي كه برهم مي گذارند، 

 آبي وجود دارد.  –هاي خشكي ، آبي و خشكي 

بوم  وعين در استان كردستان درياچه زريوارنمونه اي از بوم سازگان خشكي و  در استان مازندران جنگل گلستان

وم باغچه ، آكواري خشكي است.-بوم سازگان آبيدر استان خوزستان شادگان درحاليكه تاالب ،سازگان آبي است 

 يا حتي گلدان داراي گياه نيز مثال هايي از بوم سازگان اند.

انرژي و چرخه مواد در  انتقالاندازه اي است دو فرايند مهمِ در چه چه نوع و  صرف نظر از اين كه بوم سازگان از

 آن اتفاق مي افتد. انتقال انرژي در زنجيره ها و شبكه هاي غذايي رخ مي دهد.

 

  . شبكه غذايي از تعدادي زنجيره غذايي1شكل 

 تشكيل شده است. 

 

 

 

 مصرف كننده تااز توليدكننده 

جانداري ،.اولين حلقه هرزنجيره غذايي (1)شكل زنجيره غذايي از تعدادي جاندارتشكيل مي شودهر مي دانيد كه 

حلقه يند.مي گو توليد كنندهبه چنين جانداراني  است كه با انجام دادن فتوسنتز از مواد معدني، مواد آلي مي سازد.

 مصرف كنندهچنين جانداراني ، كنند.كه نمي توانند فتوسنتز ،جانداراني اند هاي غذايي هاي بعدي زنجيره 

موردنياز را از آنها به ماده و انرژي زيرا ، وابسته اند ناميده مي شوند. مصرف كنندگان به جانداران توليد كننده

 توليد كنندگاني كه فتوسنتز انجام مي دهند براي ماده و انرژي به چه چيزهايي وابسته اند؟ .دست مي آورند
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نجيره هاي غذايي در يك بوم سازگان ، به هم ديگر وصل اند و شبكه غذايي مي بينيد ،ز 1همين طور كه در شكل 

 (.1را تشكيل مي دهند)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 نآخريبه ساخته است خورشيد با استفاده از انرژي  ياهگماده اي كه همه  توجه كنيد! مي بينيد كه  2شكل به 

 . )آيا مي دانيد چرا ؟(كم مي شود ماده و در نتيجه انرژي آندر هرتراز مقداري از  بلكه، مصرف كننده نمي رسد 

مقدار انرژي و ماده اي كه در هر زنجيره غذايي از جانداري  به جاندار ديگر منتقل مي شود، به شكل يك  بنابراين

انرژ از يك تراز به تراز بعدي  ماده و درصد 11حدود فقط  .هرم نشان مي دهند اندازه گيري ها نشان مي دهد 

  . منتقل مي شود

 طالعاتي چه ا . هرم ماده و انرژي.با مطالعه اين هرم2شكل 

 ؟به دست مي آوريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودرا بيازماييد

 ملخ           عنكبوت             است : گياه 1شكل اين زنجيره ،يكي از زنجيره هاي غذايي 

 شما زنجيره هاي ديگر اين شكل را رسم كنيد.

 مي دانيدآيا 

حداكثر  است.از طرفي از مسائل انسان در حال حاضر تامين غذاي كافي براي جمعيت روبه رشد كره زمين 

درصد نور خورشيددر فرايند فتوسنتز به انرژي شيميايي تبديل مي شود. به همين علت يكي از زمينه  2

د بيشتري در استفاده از نور خورشيهاي پژوهشي زيست شناسان، شناسايي و توليدگياهاني است كه كارايي 

 د.رندا

   

 فكر كنيد

 الف (آيا مي توانيم بگوييم كه همه شبكه هاي غذايي كه روي كره زمين قرار دارند به هم وصل اند ؟

 ب( دانش آموزي مي گويد كه توليد كنندگان در هر زيستگاهي ،گياهان اند. شما چه فكر مي كنيد؟ 

 

 

 گفت و گو كنيد

شيوع سرطان در منطقه اي زياد شده است.كارشناسان 

علت آن را وجود نوعي ماده آالينده در خاك زمين 

هاي كشاورزي و مراتع آن منطقه مي دانند.چگونه اين 

ماده كه در خاك است عامل سرطان در مردم آن 

 منطقه شده است؟   
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كربن  ؟دن، در بقاياي گياهان و جانوران باقي مي مان مي شوندي كه در فتوسنتز به كربوهيدرات تبديل هاي كربنآيا 

  كنندگان تجزيهدارند. تجزيه كنندگينقش در بوم سازگان مصرف كنندگان بعضي  چگونه به محيط بر مي گردد؟

ها و باكتري ها نقش  قارچانواعي از  .(3)شكل جانداران ديگر به دست مي آورندخود را از بقاياي  نيازانرژي مورد 

ي ازهاي گوگردگ،  دي اكسيد ربنكدارند.آنها مولكول هاي آلي را تاحد تشكيل  مهمي در تجزيه بقاياي جانداران 

  .مي شوندوا ه آب و، خاك  تجزيه مي كنند و سبب برگشت آنها بهآب ، و و نيتروژن دار 

 

 

 

 

 

 

 

 قارچ روي تنه درخت رشد كرده است..3شكل 

 

 

 

 

  بين جانداران روابط 

 را مي توان تشخيص داد. رقابتو شكار و شكارچي ، همزيستي بين جانداران در هر بوم سازگان سه نوع ارتباط 

يك  همسفرگيدر  .(4)شكل وجود دارد همسفرگي ، همياري و انگليبه سه شكل : اين نوع ارتباط همزيستي 

هر دو جاندار سود مي  ياريهمدر  د.ينيا زياني نمي بنمي برد كه جاندار ديگر سود  در حالي ،مي بردجاندار سود 

 انگل وبدن ميزبان زندگي مي كند يا رويِ  درونكه جانداري  ولي، زيان مي بيند  ميزبان،  انگليدر رابطه .برند 

 سود مي برد.، ناميده مي شود

 

 فعاليت

در يك فعاليت گروهي ،به شكل تصويري گزارش يك بوم سازگان طبيعي يا مصنوعي را در محل زندگي خود 

 بوم سازگان باشد.ويژگي هاي كلي ، اجزاي زنده و غير زنده  دربردارندهاين گزارش  .كنيد
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 خودرا بيازماييد

 همزيستي را نشان مي دهد؟هر يك از اين شكل ها چه نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 .......................پ                              ...................ب                           .............الف      

ماهي هاي كوچك همراه باكوسه شنا مي ب( ،الف( ميگوي تميز كننده در حال خوردن انگل هاي دهان مارماهي

 . پ( كنه در حال مكيدن خون انسانو پس مانده شكار كوسه را مي خورند. كنند

 

 

 

 

 

از  است كهنين موجودي چ گلسنگ.مي انجامد جديد يتشكيل موجودبه  دو جاندار رابطه همزيستيِگاهي 

قارچ مواد معدني رابراي جلبك فراهم مي آورد و جلبك با (.4)شكل  قارچ و جلبك تشكيل مي شود همزيستي 

سنگ ها به هواي آلوده گلبعضي  انجام دادن فتوسنتز، كربوهيدرات هاي مورد نياز خود و قارچ را فراهم مي كند.

ا سبب گلسنگ هبنابراين مرگ گلسنگ ها ممكن است دليلي براي آلودگي هوا باشد..از بين مي روندحساس اند و 

 غذايبخشي از موادرنگي و دارويي استخراج مي شود.همچنين گلسنگ ها تشكيل خاك از سنگ مي شوند ، از 

    را تشكيل مي دهند.جانوراني مانند گوزن 

 

 هايي. گلسنگ ، به ويژه روي سنگ ها و به صورت اليه 4شكل 

  رشد مي كند. به رنگ هاي متفاوت 

 

 فكر كنيد 

انواعي از حشره ها در گرده افشاني گل ها نقش دارند، اما چرا گفته مي شود كه نقش زنبورعسل از همه مهم 

 تر است؟ 
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. بعضي  جانورانِ شكارچي به استجانوران گوشتخوار تامين غذا در ي كردن از راه هاشكار :  شكار و شكارچي

كوچك  طعمه هايدرجاي خود ثابت است و دريايي شقايق  ، اما جانوري مانندالف(-5)شكل دنبال طعمه مي دوند

 .ب(-5)شكل را شكار مي كردند

 

 

 

 

 

 نوعي خرچنگدرحال شكارشقايق دريايي  ب(                                                       وحشي شير درحال شكار گاوالف(

 متفاوتي شكار مي كنند. راه هاي. جانوران به 5شكل 

 

 

 

 

 

 

 فكر كنيد

اين نمودار رابطه بين جمعيت گرگ ها و جمعيت گوزن ها را در يك منطقه نشان مي دهد.درستي عبارت زير را 

 با استفاده از آن نشان دهيد.

تعداد شكارچياني كه مي توانند در يك بوم سازگان زندگي كنند به تعداد جانوراني بستگي دارد كه طعمه آنها "

 "مي شوند.

 

 

 جمع آوري اطالعات

 ،هر گروه كمك مي كند. هشكاركردن طعمجانوران شكارچي ويژگي هاي متفاوتي دارند كه به آنها در الف (

كمك مي كند،اطالعاتي جمع  درشكاركردن يك جانورشكارچي را انتخاب و در باره ويژگي هايي كه به آن

 .جمله هاي كوتاه ارائه دهدبه صورت تصويري ورا و گزارش كند آوري 

 يد.ب( در باره اهميت جانوران شكارچي در طبيعت اطالعاتي جمع آوري و گزارش كن
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غ يد. جوجه تيغي  با تنرا كم مي كن آنهااحتمال شكار شدن  ويژگي هايي دارند كهجانوراني كه شكار مي شوند 

لكه هاي رنگي چشم مانندي در انتهاي بدن  بعضي حشرات هايش شكارچي را فراري مي دهد.نوزادكرمي شكل

شكل مار مي بينيد و در نتيجه آن را شكار  پرنده شكارچي هر دو را به. (6)شكل كه آن را شبيه مار مي كند دارد 

 نمي كند.

 

 

 

  (است.ب(كه شبيه مار )الفزادكرمي شكل حشره )ون. 6شكل 

 ب                            الف                                                                                                                    

سازوكاري است كه شكار و شكارچي ، هر دو از آن بهره مي برند. جانوردرجايي قرار مي گيرد كه تشخيص :  استتار

مي بينيد  الف-7ماهي كه شكل  آن از زمينه دشوار است و به اين شكل از ديد شكار يا شكارچي مخفي مي ماند.

  .مناسب  طعمه شكار كندكه ديده شود ، در فرصت  بدون اينمي تواند و همرنگ محيط است 

 

 

 

 

 

 

 را تشخيص مي دهيد؟اوكاليپتوس برگ هاي بين ،  برگي . الف( ماهي همرنگ با محيط، ب( حشره7شكل 

 ه ك نيز براي جلوگيري از خورده شدن ويژگي هايي دارند.بعضي گياهان مواد تلخ و سمي توليد مي كنندگياهان 

 و كاكتوس با در كرك هاي سطح برگ داردي كه كند.گياه گزنه با اسيد را از خوردن دوباره آن منصرف ميجانور 

 (.8اران را از خود دور مي كنند)شكل گياهخوبسياري از، شخارهاي

 

 .الف(گزنه ، ب( كاكتوس 8شكل 
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نگاه كنيد. سنجاب ايراني در جنگل هاي بلوط در ارتفاعات زاگرس زندگي مي كند.فرض كنيد  9كل به ش : رقابت

؟كدام شكارچي موفق مي شود تا سنجاب را شكار كند؟ شايد باشدشكارچي گرسنه گير افتاده دواين سنجاب بين 

رچه گ هم رقابت مي كنند باسنجاب براي شكار  جانوراننتوانيم جواب اين پرسش را بدهيم، اما مسلم است كه اين 

 خود از اين رقابت آگاه نيستند!

 

 

 

 

 

 

 

 چابك تر باشد يا اين كه با آرامش بيشتر به سنجاب حمله كند.شودكه اي برنده مي . شكارچي9شكل 

جاندران معموال براي غذا ،  ايجاد مي شود كه جانداران نيازهاي مشابهي داشته باشند. هنگامي رقابت ديديم كه 

 كلگاهي رقابت چنان شديد مي شود كه دو جانور باهم مي جنگند)شبا هم رقابت مي كنند.آب و محل زندگي 

12) . 

 

 

 

 

 

 الف(                                                                                   ب(

  الف( رقابت درون گونه اي براي غذا ، ب( رقابت بين گونه هاي متفاوت ..12شكل 

است. يدترشدبين دوجاندار  رقابتد، نباشبيشتري داشته  شباهت و منابع تامين آنهاجانداران يازاست هر چه نواضح  

به نظر (.ب -12)شكلباشدگونه هاي متفاوت  افرادِيا بين  ،الف(-12)شكل بين افراد يك گونه  رقابت ممكن است

 شما رقابت درون افراد يك گونه شديدتر است يا بين افراد گونه هاي متفاوت؟

  جمع آوري اطالعات

در حفظ و گسترش جنگل هاي سنجاب ايراني 

بلوط در ارتفاعات زاگرس نقش مثبتي دارد. با 

مراجعه به منابع معتبر در اين باره اطالعاتي 

 جمع آوري و گزارش كنيد.
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 منابع غذايي به اين مثال توجه كنيد! وجود دارد.متفاوت اي هگونه افراد سازو كارهايي براي كاهش رقابت بين 

جغد در شب و شاهين در روز شكار مي اما جغد و شاهين يكي است .هر دو از جوندگان كوچك تغذيه مي كنند.

 .   را كم مي كندشكار، رقابت بين اين دوگونه  بنابراين تقسيم بنديِ زمانِ؛كند

 فكر كنيد

در آزمايشي جوجه هاي تازه از تخم درآمده را به دو گروه تقسيم كردند. گروهي را با غذاي معمولي و گروهي را 

يماري نوعي باكتري دادند كه ب، با غذايي تغذيه كردند كه انواعي باكتري بي ضرر داشت.بعداز مدتي به هر دو گروه 

 ع باكتري را در دو گروه جوجه نشان مي دهد.زير تعداد هر دو نوهاي روده اي ايجاد مي كند.نمودار 

 ؟را با هم مقايسه كنيدنمودار دو اين الف ( 

 

 

 

 

 

 

اين  ،اين نمودار ها  باتوجه بهباكتري هاي مفيد اضافه مي كنند.خوراكي ها،مثال ماست و پنير امروزه به بعضي ب( 

  چه نقشي در سالمت انسان دارند؟خوراكي ها 

 تنوع زيستي 

 است كه در آن زندگي مي كنند. محيطيبه معني تنوع گونه هاي جانداران و در تعريفي ساده تنوع زيستي 

 31هر چه تعداد گونه هاي جانداران در محيطي بيشتر باشد، تنوع زيستي آن محيط بيشتر است.مثال محيطي كه

 تنوع زيستي بيشتري دارد. ،گونه جاندار 21گونه جاندار در آن زندگي مي كند از محيطي با 

هايي با آب و هواي متفاوت زندگي مي كنند،بنابراين  زيستگاه جانداران نيازهاي متفاوتي دارند و در مي دانيد كه 

 انواعي از جانداران است.ي زيستن مناسب برا زيستگاه هايتنوع محيط به معني فراهم شدن 

 ,كشور ما ازكشورهايي است كه تنوع زيستي زيادي دارد .رانايبه علت وجود محيط ها ي متنوع در  بر اين اساس

 مي دانيد آيا  

 وپاار؛در حالي كه اروپاستگونه هاي گياهاي در ايران برابر با كل  در شناسايي شدهگونه هي گياهاي تعداد 

 حدود چهار برابر كشور ما وسعت دارد.
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تنوع زيستي كه امروزه روي كره زمين وجو دارد در ميليون ها سال شكل گرفته است . در طول عمر زمين عوامل 

ي از بين رفتن گونه ها و در نتيجه كاهش تنوع زيست سقوط شهاب سنگ ،سببطبيعي متفاوتي مانند يخ بندان يا 

ه گسترش شهرها ، جادانسان با  وع زيستي اند.شده ؛ اما امروزه فعاليت هاي انساني مهم ترين خطر براي كاهش تن

 جانوران وتعدادي از زيستگاه سبب تخريب  ،و آلوده كردن محيط در دل طبيعت  تاسيسات متفاوتايجاد ها و 

شده است كه درنتيجه آن تعدادي از گونه هاي جانوري و گياهي منقرض شده اند.وقتي مي گوييم كه گياهان 

 معني است كه هيچ فرد زنده اي از آن گونه درطبيعت وجود ندارد.ببر مازندراني گونه اي منقرض شده به اين

 است. جانوران منقرض شده نمونه اي از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياهميت تنوع زيست

گرچه انسان قبل از شناختن دقيقِ طبيعت از آن استفاده مي كرد، اما با شناخت بوم سازگان ها توانست از مواهب 

 .بهره بيشتري ببردطبيعي 

از جانداران ي فراواني داروهاماده اوليه چند صد نوع دارو از جنگل هاي باراني به دست مي آيد . ارزش دارويي:

يماري هاي يك ، بانواع آنتي بيوتيك از قارچ ها به دست مي آيند .قبل از كشف آنتي بيوتاستخراج مي شوند ،مثالً 

  ها بودند.عفوني عامل اصلي مرگ و مير انسان 

 (.13حشراتي مانند كفش دوزك با خوردن آفت ها به حفظ گياهان كمك مي كنند)شكل  ارزش غذايي:

  گياهان نقش دارند. بسياري از اين جانوران به ويژه حشرات در گرده افشانيِ

 كفشدوزك در حال خوردن شته. .13شكل 

 عاتجمع آوري اطال

با مراجعه به منابع معتبر گزارشي مبني بر فعاليت هاي انساني كه تنوع زيستي را كاهش مي دهند،تهيه و 

 ارائه دهيد.  يتصويربه صورت 

 گفت و گو كنيد

گاه بعضي گونه هاي تازه وارد ، با رشد سريع و استفاده بيشتر از منابع ، مانع از رشد گونه هاي ديگر و كاهش 

به نظر شما استفاده از گونه هاي بيگانه ، يعني گونه هايي كه به طور طبيعي در يك تنوع زيستي مي شوند.

چه زيان هايي ممكن است در برداشته باشد و چه چيزهايي را براي منطقه نبوده اند، براي توسعه فضاي سبز 

  اين كار بايد در نظر گرفت؟

۱۶۸

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير



 آيا مي دانيد 

آبسنگ ها يا جزاير مرجاني در خليج فارس ،خانه و منبع غذاي بسياري از جانوران دريا زي اند. بنابراين در 

 رنگ شدن آنها ميحفظ تنوع زيستي خليج فارس نقش مهمي دارند.آلودگي آب سبب مرگ و درنتيجه بي 

 شود. آلودگي آب درياها سبب مرگ مرجان ها مي شود كه نشانه آن بي رنگ شدن مرجان است.

     

الٌ مث مي كنند از موضوعات مورد عالقه مهندسان است.و فعاليت هايي كه جانداران عالوه بر مواردي كه گفتيم ، 

ويژگي هاي تار عنكبوت مورد توجه مهندساني است كه مي خواهند موادي با استقامت ،انعطاف پذيري و در عين 

مقاومتي  ،اما ه پروتئيني استتارعنكبوت گرچ حال سبكي تار عنكبوت توليد كنند تا در وسايل متفاوت به كار برند.

 شما چه فايده هاي ديگر ي براي تنوع زيستي مي شناسيد؟ دارد!ابر استيل چند بر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 فعاليت 

به علت هاي طبيعي و انساني كاهش يافته است .در حال شواهد نشان مي دهند كه تنوع زيستي در ايران 

ايراني ، خرس سياه و ماهي كور غار از اين گونه ها  حاضر بعضي گونه ها در حال انقراض اند، سمندر

اگر شما مسئوليتي در باره حفظ  ط در ايران يافت مي شود.ور غار فقماهي كجالب است بدانيد كه هستند.

    تنوع زيستي ايران داشته باشيد چه كارهايي انجام مي دهيد؟ 
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