باهم زيستن

ﻏ
ﻴﺮ
ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ
ﺳﺘﻨ

ﺎﺩ

زنبوري كه تازه شهد گلي را خورده  ،به سويِ كندو در پرواز است كه زنبورخوارِگرسنه اي آن را شكار مي كند.
شايد اين آخرين غذاي اين پرنده باشد! شايد شاهينِ گرسنه اي آن را در آسمان شكار كند يا هنگام جست وجو
بين گل ها براي يافتن غذاي بيشتر ،شكارِ روباهي گرسنه شود!

چه ارتباطي بين زنبورخوار ،زنبور ،شاهين يا روباه وجود دارد؟ چگونه زندگيِ جانوري مانند روباه يا شاهين با
زندگيِ گياهي گلدار ارتباط پيدا مي كند؟ چه عواملي بر زندگي اين جانداران تاثير مي گذارد؟ تالش براي پاسخ
به چنين پرسش هايي  ،مورد عالقه زيست شناساني است كه به مطالعه ارتباط هايي مي پردازندكه جاندران باهم
وبا محيط دارند.

۱۵۹

بوم سازگان
زنبورخوار در محيط زندگي اش تنها نيست .جانداران ديگري نيز در اين محيط وجود دارندكه بر زنبور خوار تاثير
مي گذارندو زنبورخوار نيز بر آنها تاثير دارد.از طرفي اين پرنده بدون آب و هوا زنده نمي ماند و مانند جانداران
ديگر اكسيژن مصرف وكربن دي اكسيد دفع مي كند.بنابراين محيط زندگي زنبور خوار از عوامل زنده(جانداران
ديگر) و عوامل غير زنده (مانند آب  ،هوا  ،دما )تشكيل شده است كه بر هم تاثير مي گذارند.عوامل زنده و غير

ﻏ

زنده محيط و تاثيرهايي كه برهم مي گذارند ،سيستمي به نام بوم سازگان مي سازند.انواع متفاوتي از بوم سازگان

ﻴﺮ

هاي خشكي  ،آبي و خشكي – آبي وجود دارد.

جنگل گلستان در استان مازندران نمونه اي از بوم سازگان خشكي و درياچه زريوار در استان كردستان نوعي بوم
سازگان آبي است ،درحاليكه تاالب شادگان در استان خوزستان بوم سازگان آبي-خشكي است .باغچه  ،آكواريوم
يا حتي گلدان داراي گياه نيز مثال هايي از بوم سازگان اند.

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

صرف نظر از اين كه بوم سازگان از چه نوع و در چه اندازه اي است دو فرايند مهمِ انتقال انرژي و چرخه مواد در
آن اتفاق مي افتد .انتقال انرژي در زنجيره ها و شبكه هاي غذايي رخ مي دهد.

شكل  .1شبكه غذايي از تعدادي زنجيره غذايي
تشكيل شده است.

ﺳﺘﻨ

از توليدكننده تا مصرف كننده

مي دانيد كه هر زنجيره غذايي از تعدادي جاندارتشكيل مي شود(شكل .)1اولين حلقه هرزنجيره غذايي ،جانداري

ﺎﺩ

است كه با انجام دادن فتوسنتز از مواد معدني ،مواد آلي مي سازد .به چنين جانداراني توليد كننده مي گويند.حلقه

هاي بعدي زنجيره هاي غذايي ،جانداراني اند كه نمي توانند فتوسنتز كنند .چنين جانداراني ،مصرف كننده

ناميده مي شوند .مصرف كنندگان به جانداران توليد كننده وابسته اند ،زيرا ماده و انرژي موردنياز را از آنها به
دست مي آورند .توليد كنندگاني كه فتوسنتز انجام مي دهند براي ماده و انرژي به چه چيزهايي وابسته اند؟

۱۶۰

همين طور كه در شكل  1مي بينيد ،زنجيره هاي غذايي در يك بوم سازگان  ،به هم ديگر وصل اند و شبكه غذايي
را تشكيل مي دهند(شكل.)1
خودرا بيازماييد
اين زنجيره ،يكي از زنجيره هاي غذايي شكل  1است  :گياه

ملخ

عنكبوت

ﻏ

شما زنجيره هاي ديگر اين شكل را رسم كنيد.

ﻴﺮ

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؟

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

به شكل  2توجه كنيد! مي بينيد كه همه ماده اي كه گياه با استفاده از انرژي خورشيد ساخته است به آخرين
مصرف كننده نمي رسد  ،بلكه در هرتراز مقداري از ماده و در نتيجه انرژي آن كم مي شود(آيا مي دانيد چرا ؟) .
بنابراين مقدار انرژي و ماده اي كه در هر زنجيره غذايي از جانداري به جاندار ديگر منتقل مي شود ،به شكل يك
هرم نشان مي دهند اندازه گيري ها نشان مي دهد  .فقط حدود  11درصد ماده و انرژ از يك تراز به تراز بعدي
منتقل مي شود.
شكل  .2هرم ماده و انرژي.با مطالعه اين هرم چه اطالعاتي
به دست مي آوريد؟

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
منطقه شده است؟

ﺎﺩ

ماده كه در خاك است عامل سرطان در مردم آن

ﺳﺘﻨ

گفت و گو كنيد

آيا مي دانيد
تامين غذاي كافي براي جمعيت روبه رشد كره زمين از مسائل انسان در حال حاضر است.از طرفي حداكثر
 2درصد نور خورشيددر فرايند فتوسنتز به انرژي شيميايي تبديل مي شود .به همين علت يكي از زمينه
هاي پژوهشي زيست شناسان ،شناسايي و توليدگياهاني است كه كارايي بيشتري در استفاده از نور خورشيد
دارند.
۱۶۱

آيا كربن هايي كه در فتوسنتز به كربوهيدرات تبديل مي شوند  ،در بقاياي گياهان و جانوران باقي مي مانند؟ كربن
چگونه به محيط بر مي گردد؟ بعضي مصرف كنندگان در بوم سازگان نقش تجزيه كنندگي دارند.تجزيه كنندگان
انرژي مورد نياز خود را از بقاياي جانداران ديگر به دست مي آورند(شكل  .)3انواعي از قارچ ها و باكتري ها نقش
مهمي در تجزيه بقاياي جانداران دارند.آنها مولكول هاي آلي را تاحد تشكيل كربن دي اكسيد  ،گازهاي گوگردي
و نيتروژن دار  ،و آب تجزيه مي كنند و سبب برگشت آنها به خاك  ،آب و هوا مي شوند.

ﻏ
ﻴﺮ
ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

شكل .3قارچ روي تنه درخت رشد كرده است.

فعاليت

يك بوم سازگان طبيعي يا مصنوعي را در محل زندگي خود در يك فعاليت گروهي ،به شكل تصويري گزارش

روابط بين جانداران

ﺳﺘﻨ

كنيد .اين گزارش دربردارنده ويژگي هاي كلي  ،اجزاي زنده و غير زنده بوم سازگان باشد.

بين جانداران در هر بوم سازگان سه نوع ارتباط همزيستي  ،شكار و شكارچي و رقابت را مي توان تشخيص داد.

ﺎﺩ

همزيستي  :اين نوع ارتباط به سه شكل همسفرگي  ،همياري و انگلي وجود دارد(شكل  .)4در همسفرگي يك
جاندار سود مي برد ،در حالي كه جاندار ديگر سود نمي برد يا زياني نمي بيند .در همياري هر دو جاندار سود مي
برند .در رابطه انگلي  ،ميزبان زيان مي بيند  ،ولي جانداري كه درون يا رويِ بدن ميزبان زندگي مي كند و انگل
ناميده مي شود ،سود مي برد.

۱۶۲

خودرا بيازماييد
هر يك از اين شكل ها چه نوع همزيستي را نشان مي دهد؟

ﻏ
ﻴﺮ

ب ...................

الف .............

پ.......................

الف) ميگوي تميز كننده در حال خوردن انگل هاي دهان مارماهي،ب) ماهي هاي كوچك همراه باكوسه شنا مي

فكر كنيد

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

كنند و پس مانده شكار كوسه را مي خورند.پ) كنه در حال مكيدن خون انسان .

انواعي از حشره ها در گرده افشاني گل ها نقش دارند ،اما چرا گفته مي شود كه نقش زنبورعسل از همه مهم
تر است؟

ﺳﺘﻨ

گاهي رابطه همزيستيِ دو جاندار به تشكيل موجودي جديد مي انجامد.گلسنگ چنين موجودي است كه از

شكل  .4گلسنگ  ،به ويژه روي سنگ ها و به صورت اليه هايي
به رنگ هاي متفاوت رشد مي كند.

۱۶۳

ﺎﺩ

همزيستي قارچ و جلبك تشكيل مي شود (شكل .)4قارچ مواد معدني رابراي جلبك فراهم مي آورد و جلبك با
انجام دادن فتوسنتز ،كربوهيدرات هاي مورد نياز خود و قارچ را فراهم مي كند .بعضي گلسنگ ها به هواي آلوده
حساس اند و از بين مي روند.بنابراين مرگ گلسنگ ها ممكن است دليلي براي آلودگي هوا باشد.گلسنگ ها سبب
تشكيل خاك از سنگ مي شوند  ،از گلسنگ ها موادرنگي و دارويي استخراج مي شود.همچنين بخشي از غذاي
جانوراني مانند گوزن را تشكيل مي دهند.

شكار و شكارچي  :شكار كردن از راه هاي تامين غذا در جانوران گوشتخوار است .بعضي جانورانِ شكارچي به
دنبال طعمه مي دوند(شكل -5الف) ،اما جانوري مانند شقايق دريايي درجاي خود ثابت است و طعمه هاي كوچك
را شكار مي كردند(شكل -5ب).

ﻏ
ﻴﺮ

ب) شقايق دريايي درحال شكارنوعي خرچنگ

الف)شير درحال شكار گاو وحشي

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

شكل  .5جانوران به راه هاي متفاوتي شكار مي كنند.

جمع آوري اطالعات

الف )جانوران شكارچي ويژگي هاي متفاوتي دارند كه به آنها در شكاركردن طعمه كمك مي كند .هر گروه،
يك جانورشكارچي را انتخاب و در باره ويژگي هايي كه به آن درشكاركردن كمك مي كند،اطالعاتي جمع
آوري كند و گزارش را به صورت تصويري وجمله هاي كوتاه ارائه دهد.

فكر كنيد

ﺳﺘﻨ

ب) در باره اهميت جانوران شكارچي در طبيعت اطالعاتي جمع آوري و گزارش 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.

ﺎﺩ

"تعداد شكارچياني كه مي توانند در يك بوم سازگان زندگي كنند به تعداد جانوراني بستگي دارد كه طعمه آنها
مي شوند".

۱۶۴

جانوراني كه شكار مي شوند ويژگي هايي دارند كه احتمال شكار شدن آنها را كم مي كنند .جوجه تيغي با تيغ
هايش شكارچي را فراري مي دهد.نوزادكرمي شكل بعضي حشرات لكه هاي رنگي چشم مانندي در انتهاي بدن
دارد كه آن را شبيه مار مي كند(شكل . )6پرنده شكارچي هر دو را به شكل مار مي بينيد و در نتيجه آن را شكار
نمي كند.

ﻏ
ﻴﺮ

شكل  .6نوزادكرمي شكل حشره (الف)كه شبيه مار (ب)است.
ب

الف

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

استتار  :سازوكاري است كه شكار و شكارچي  ،هر دو از آن بهره مي برند .جانوردرجايي قرار مي گيرد كه تشخيص
آن از زمينه دشوار است و به اين شكل از ديد شكار يا شكارچي مخفي مي ماند .ماهي كه شكل -7الف مي بينيد
همرنگ محيط است و مي تواند بدون اين كه ديده شود  ،در فرصت مناسب طعمه شكار كند.

ﺳﺘﻨ

شكل  .7الف) ماهي همرنگ با محيط ،ب) حشره برگي  ،بين برگ هاي اوكاليپتوس را تشخيص مي دهيد؟

ﺎﺩ

گياهان نيز براي جلوگيري از خورده شدن ويژگي هايي دارند.بعضي گياهان مواد تلخ و سمي توليد مي كنند كه
جانور را از خوردن دوباره آن منصرف مي كند.گياه گزنه با اسيدي كه در كرك هاي سطح برگ دارد و كاكتوس با
خارهايش ،بسياري ازگياهخواران را از خود دور مي كنند(شكل .)8

شكل . 8الف)گزنه  ،ب) كاكتوس

۱۶۵

رقابت  :به شكل  9نگاه كنيد .سنجاب ايراني در جنگل هاي بلوط در ارتفاعات زاگرس زندگي مي كند.فرض كنيد
اين سنجاب بين دوشكارچي گرسنه گير افتاده باشد؟كدام شكارچي موفق مي شود تا سنجاب را شكار كند؟ شايد
نتوانيم جواب اين پرسش را بدهيم ،اما مسلم است كه اين جانوران براي شكار سنجاب با هم رقابت مي كنند گرچه
خود از اين رقابت آگاه نيستند!

ﻏ
ﻴﺮ
جمع آوري اطالعات

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

سنجاب ايراني در حفظ و گسترش جنگل هاي
بلوط در ارتفاعات زاگرس نقش مثبتي دارد .با
مراجعه به منابع معتبر در اين باره اطالعاتي
جمع آوري و گزارش كنيد.

شكل  .9شكارچياي برنده مي شودكه چابك تر باشد يا اين كه با آرامش بيشتر به سنجاب حمله كند.

ديديم كه رقابت هنگامي ايجاد مي شود كه جانداران نيازهاي مشابهي داشته باشند .جاندران معموال براي غذا ،
آب و محل زندگي با هم رقابت مي كنند.گاهي رقابت چنان شديد مي شود كه دو جانور باهم مي جنگند(شكل
.)12

ﺳﺘﻨ
شكل .12الف) رقابت درون گونه اي براي غذا  ،ب) رقابت بين گونه هاي متفاوت .

ﺎﺩ

الف)

ب)

واضح است هر چه نيازجانداران و منابع تامين آنها شباهت بيشتري داشته باشند ،رقابت بين دوجاندار شديدتراست.
رقابت ممكن است بين افراد يك گونه (شكل -12الف) ،يا بين افرادِ گونه هاي متفاوت باشد(شكل -12ب).به نظر
شما رقابت درون افراد يك گونه شديدتر است يا بين افراد گونه هاي متفاوت؟

۱۶۶

سازو كارهايي براي كاهش رقابت بين افراد گونه هاي متفاوت وجود دارد .به اين مثال توجه كنيد! منابع غذايي
جغد و شاهين يكي است .هر دو از جوندگان كوچك تغذيه مي كنند.اما جغد در شب و شاهين در روز شكار مي
كند؛بنابراين تقسيم بنديِ زمانِ شكار ،رقابت بين اين دوگونه را كم مي 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

ﻏ

با غذايي تغذيه كردند كه انواعي باكتري بي ضرر داشت.بعداز مدتي به هر دو گروه  ،نوعي باكتري دادند كه بيماري

ﻴﺮ

روده اي ايجاد مي كند.نمودار هاي زير تعداد هر دو نوع باكتري را در دو گروه جوجه نشان مي دهد.

الف ) اين دو نمودار را با هم مقايسه كنيد؟

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

تنوع زيستي

ﺳﺘﻨ

ب) امروزه به بعضي خوراكي ها،مثال ماست و پنير باكتري هاي مفيد اضافه مي كنند.باتوجه به اين نمودار ها  ،اين
خوراكي ها چه نقشي در سالمت انسان دارند؟

تنوع زيستي در تعريفي ساده به معني تنوع گونه هاي جانداران و محيطي است كه در آن زندگي مي كنند.

ﺎﺩ

هر چه تعداد گونه هاي جانداران در محيطي بيشتر باشد ،تنوع زيستي آن محيط بيشتر است.مثال محيطي كه31
گونه جاندار در آن زندگي مي كند از محيطي با  21گونه جاندار ،تنوع زيستي بيشتري دارد.

مي دانيد كه جانداران نيازهاي متفاوتي دارند و در زيستگاه هايي با آب و هواي متفاوت زندگي مي كنند،بنابراين
تنوع محيط به معني فراهم شدن زيستگاه هاي مناسب براي زيستن انواعي از جانداران است.
بر اين اساس به علت وجود محيط ها ي متنوع در ايران,كشور ما ازكشورهايي است كه تنوع زيستي زيادي دارد .
آيا مي دانيد
تعداد گونه هي گياهاي شناسايي شده در ايران برابر با كل گونه هاي گياهاي در اروپاست؛در حالي كه اروپا
حدود چهار برابر كشور ما وسعت دارد.
۱۶۷

ﻏ

تنوع زيستي كه امروزه روي كره زمين وجو دارد در ميليون ها سال شكل گرفته است  .در طول عمر زمين عوامل
طبيعي متفاوتي مانند يخ بندان يا سقوط شهاب سنگ ،سبب از بين رفتن گونه ها و در نتيجه كاهش تنوع زيستي
شده ؛ اما امروزه فعاليت هاي انساني مهم ترين خطر براي كاهش تنوع زيستي اند .انسان با گسترش شهرها  ،جاده
ها و ايجاد تاسيسات متفاوت در دل طبيعت و آلوده كردن محيط  ،سبب تخريب زيستگاه تعدادي از جانوران و
گياهان شده است كه درنتيجه آن تعدادي از گونه هاي جانوري و گياهي منقرض شده اند.وقتي مي گوييم كه
گونه اي منقرض شده به اين معني است كه هيچ فرد زنده اي از آن گونه درطبيعت وجود ندارد.ببر مازندراني
نمونه اي از جانوران منقرض شده است.

ﻴﺮ

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

تنوع زيستي مي شوند.به نظر شما استفاده از گونه هاي بيگانه  ،يعني گونه هايي كه به طور طبيعي در يك

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

منطقه نبوده اند ،براي توسعه فضاي سبز چه زيان هايي ممكن است در برداشته باشد و چه چيزهايي را براي
اين كار بايد در نظر گرفت؟

جمع آوري اطالعات

با مراجعه به منابع معتبر گزارشي مبني بر فعاليت هاي انساني كه تنوع زيستي را كاهش مي دهند،تهيه و
به صورت تصويري ارائه دهيد.
اهميت تنوع زيستي

ﺳﺘﻨ

گرچه انسان قبل از شناختن دقيقِ طبيعت از آن استفاده مي كرد ،اما با شناخت بوم سازگان ها توانست از مواهب
طبيعي بهره بيشتري ببرد.
ارزش دارويي :ماده اوليه چند صد نوع دارو از جنگل هاي باراني به دست مي آيد .داروهاي فراواني از جانداران

ﺎﺩ

استخراج مي شوند ،مثالً انواع آنتي بيوتيك از قارچ ها به دست مي آيند .قبل از كشف آنتي بيوتيك  ،بيماري هاي
عفوني عامل اصلي مرگ و مير انسان ها بودند.
ارزش غذايي :حشراتي مانند كفش دوزك با خوردن آفت ها به حفظ گياهان كمك مي كنند(شكل .)13
جانوران به ويژه حشرات در گرده افشانيِ بسياري از اين گياهان نقش دارند.
شكل .13كفشدوزك در حال خوردن شته.

۱۶۸

عالوه بر مواردي كه گفتيم  ،جانداران و فعاليت هايي كه مي كنند از موضوعات مورد عالقه مهندسان است .مثالٌ
ويژگي هاي تار عنكبوت مورد توجه مهندساني است كه مي خواهند موادي با استقامت ،انعطاف پذيري و در عين
حال سبكي تار عنكبوت توليد كنند تا در وسايل متفاوت به كار برند .تارعنكبوت گرچه پروتئيني است ،اما مقاومتي
چند برابر استيل دارد! شما چه فايده هاي ديگر ي براي تنوع زيستي مي شناسيد؟
آيا مي دانيد

ﻏ

ﻴﺮ

آبسنگ ها يا جزاير مرجاني در خليج فارس ،خانه و منبع غذاي بسياري از جانوران دريا زي اند .بنابراين در
حفظ تنوع زيستي خليج فارس نقش مهمي دارند.آلودگي آب سبب مرگ و درنتيجه بي رنگ شدن آنها مي
شود .آلودگي آب درياها سبب مرگ مرجان ها مي شود كه نشانه آن بي رنگ شدن مرجان است.

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

فعاليت

ﺳﺘﻨ

شواهد نشان مي دهند كه تنوع زيستي در ايران به علت هاي طبيعي و انساني كاهش يافته است .در حال
حاضر بعضي گونه ها در حال انقراض اند ،سمندر ايراني  ،خرس سياه و ماهي كور غار از اين گونه ها
هستند.جالب است بدانيد كه ماهي كور غار فقط در ايران يافت مي شود .اگر شما مسئوليتي در باره حفظ
تنوع زيستي ايران داشته باشيد چه كارهايي انجام مي دهيد؟

ﺎﺩ

۱۶۹

