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علوم هشتم 8زوه ی درس ج                                            به نام خدا                                                                                           

  

همه ی جاندارانی كه پیرامون ما هستند يا تك سلولی و يا پر سلولی هستند هر يك از اين جانداران توانايی دارند كه هم نوع 

 خود را به وجود آورند. به عبارت ديگر تولید مثل كنند.

  

 اهمیت تولید مثل:

   
مترين كردن، .... انجام می دهند. اما يكی از مههمه ی موجودات زنده برای بقای خود فعالیت هايی مانند: تنفس كردن، رشد 

ین می كارهای موجودات زنده فعالیت در جهت بقای نسل خود است. اگر جانداری نتواند فعالیت غیر تولید مثل انجام دهد از ب

اندار نسل در جرود اما اگر اين گونه از جانداران نتواند فعالیت تولید مثل انجام دهد نسل جاندار منقرض خواهد شد. بقای 

 به عوامل ارثی محیطی جاندار مربوط می شود.

زله، نند زلتوانايی مقاومت يك جاندار در برابر بیماری ها، شكار شدن، عوامل محیطی، آب و هوا، تغییرات دما، باليای طبیعی ما

 سیل، آتشفشان از جمله عوامل محیطی و ارثی هستند.

   
 

  
 تولید مثل غیر جنسی:

   
آورد.  د مثل غیر جنسی جاندار به مرحله ای از رشد خود كه می رسد می تواند تكثیر شود و افراد جديدی را به وجودتولی در 

ا، تك بسیاری از جانداران ساده كه ساختمان بدنی ساده ای دارند و برخی گیاهان به اين روش زياد می شوند مانند: باكتريه

 سلولی ها، برخی گیاهان و جانداران.

اتی ش تولید مثل غیر جنسی همه ی جانداران تكثیر يافته يك گونه و كامال مانند هم بوده و خصوصیات ساختمانی و حیدر رو

ی بین م يكسانی دارند. در اين جانداران اگر شرايط محیطی تغییر كند و اين شرايط برای جاندار مضر باشد همه ی نسل آنها از

 رود.

 

  
 دونیم شدن:

 دار مانند: آسیب تقسیم می شود و به جاندار كه از نظر اندازه تقريبا ساده است تبديل می شود.جان يك روش اين در 

 
 

 
   

 
 

 جوانه زدن:
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 مك و شود می ايجاد جاندار بدن در كوچكی برآمدگی روش اين در شوند می زياد روش اين به هیدر مانند جانداران از بعضی 

آب  است از بدن جاندار اولیه جدا شود يا همچنان متصل باقی بماند مانند: هیدر ممكن و شده تبديل مستقل جانداری به كم

 شیرين و مخمرنان.

 
   

 
 

 قطعه قطعه شدن:

لبك در اين روش بدن جاندار به چندين قطعه تقسیم می شود پس بعضی، يا همه ی آنها به جاندار بالغ تبديل می شود مثال ج

 يا خزه با

 گیاهان نیز با روش تولید مثل غیرجنسی زياد می شوند. اين روش زياد می شود. اين

 

 
 

 تولید مثل رويشی در گیاهان به دو طريق طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد.
   

 
  

 ساقه زير زمینی:

   
س بعضی از گیاهان با ساقه زير زمینی زياد می شوند،ساقه های زير زمینی كلروفیل ندارند و دارای برگ های قهوه ای فل

 مانند دارند.

 
  

 ريزم:

 .سلیمان مهد مانند دارد، وجود انتهای جوانه ها ساقه اين انتهای در كند می رشد خاك در افقی صورت به تقريبا ريزم 
   

 غده:
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 .زمینی سیب مانند است غذايی اندوخته دارای كه است ساقه انتهای ی منزله به غده 

   
 پیاز:

 وجود دارد كه اطراف جوانه قرار دارد. )مانند پیاز خوراكی( سنبل. سبزينه بدون برگ تعدادی پیاز در 

 

 بنه:

 .گاليل و زعفران: مانند است، متعدد های فلس فاقد اما دارد تری بزرگ ساقه پیاز به نسبت بنه 

   
  

 هاگزايی:

ی و د می شود. و به تنهايدر اين روش تولید مثل هاگ به وجود می آيد هاگ يك سلول ويژه است كه توسط جاندار اولیه تولی

ز ابه طور مستقیم جاندار به وجود می آورد. مثال در كپك نان هاگ ها در اندام هايی به نام هاگدان تولید می شود. پس 

 رسیدن هاگ در هاگدان، هاگدان پاره می شود و هاگ ها همراه باد و آب به نقاط مختلف می روند.

   
 

 
 تولید مثل جنسی:

نر در  ومی تواند به تنهايی تولید مثل كند؟ وجود دو فرد يا دو نوع سلول ماده  ۷تولید مثل جنسی كدام يك از جانوران شكل 

تولید مثل جنسی ضروری است. شكل ظاهری نر و ماده در بعضی جانداران با هم متفاوت است؛ به طوری كه به آسانی از 

 همديگر تشخیص داده می شوند.
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 ماده، ن نر و ماده اندام های تولید مثلی دارند. در اين اندام ها سلول های جنسی يا گامت تولید می شوند. جاندارجاندارا

ب ه تركیگامت ماده و جاندار نر، گامت نر تولید می كند.گامت نر با گامت ماده تركیب می شود و سلول تخم به وجود می آيد. ب

شكیل تخم بارها تقسیم و درنهايت از رشد و نو سلول های حاصل از آن جاندار كاملی گامت نر و ماده لقاح می گويند. سلول ت

 ۹می شود.شكل 
  

 
 

  
نر  بنابر اين در روش تولید مثل جنسی گامت نر )سلول جنسی نر( و گامت ماده )سلول جنسی ماده( در اندام های تولید مثل

 وجود آيد. به تركیب شدن سلول نر و ماده لقاح می گويند.و ماده تولید می شود و از تركیب آنها سلول تخم به 

 انواع تقسیم در سول های جانوری:
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 تولید مثل جنسی در گیاهان گل دار:

   
 بیشتر گیاهان با كاشتن دانه زياد می شوند و دانه ها توسط گل ها تشكیل می شوند.

پیدايش گل موجب آغاز دوره ی جديد )تولید مثل جنسی گیاه( گل اندام تولید مثلی در گیاهان گل دار است در گیاهان 

 است. نقش گل، تشكیل گامت ها و فراهم كردن شرايط تركیب آنها با يكديگر است.

   
 

 
  

 بعضی از گل ها ممكن است يك يا چند بخش دانه داشته باشند كه به آنها گل ناقص می گويند.
  

 لعوام توسط و شوند می پراكنده ها دانه و شده پاره  كامل می شود كیسه بساكهنگامی كه دانه گرده در درون بساك پرچم 

 .شوند می پراكنده...  و حشرات باد، مانند مختلف

ی به قرار گرفتن دانه گرده گل بر روی كالله مادگی گردافشانی می گويند. كه به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت م

 گیرد.

 ه مادگیروی كالله مادگی همان گل بیافتد گردافشانی را مستقیم و چنانچه دانه گرده ای روی كاللچنانچه دانه گرده ی يك گل 

 گل ديگر از همان نوع قرار گیرد گرده افشانی را غیر مستقیم می گويند.

ه در درون دانه گرده دو نوع هسته رويشی و زايشی وجود دارد از تقسیم شدن هسته زايی سلول جنسی نر )گامت نر( ب

مك وجود می آيد. گامت نر با گامت ماده موجود در تخمدان تركیب می شود و سلول تخم به وجود می آيد. سلول تخم درون تخ

 قرار دارد تبديل به دانه و تخمدان تبديل به میوه می شود.
  

مراه داشته باشد. بنابر اين میوه تخمدان رشد كرده و رسیده ی گل است كه ممكن است قسمت های ديگر گل را نیز به ه

 میوه موجب حفاظت از دانه و موجب پراكندگی و زمانبندی الزم برای رويش دانه می شود.

 
  

افشانی زنبور نقش مهمی در گرده مانند حشره هايی 

درنتیجه حشره دارند.گرده های گل به بدن حشره می چسبند. 

 برد.می به گل ديگر گرده ها را از گلی 
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 تولید مثل جنسی در جانوران:

ندام در جانداران نیز مانند گیاهان سلول جنسی نر )اسپرم( در اندام تولید مثلی نر )بیضه( و سلول جنسی ماده تخمك در ا

دا جاندار جتولید مثلی ماده به وجود می آيد. در همه ی مهره داران و بعضی از بی مهره ها اندام تولید مثلی نر و ماده در دو 

 از هم وجود دارد اما مانند اسفنج ها، مرجان ها، بعضی كرم ها، نرم تنان.

 

 در بعضی از جانداران ساده تر: 

 روش تولید مثل جنسی در جانداران متفاوت است اما دو ويژگی مشترك در اين روش ها وجود دارد.

   
 كنند و تركیب شوند و سلول تخم به وجود آيد.( الف( ايجاد امكان لقاح: )كامت نر و ماده بايد با هم برخورد

   
  

 ب( ايجاد امكان رشد تخم تا ايجاد نوزاد:

   
  

 یغذاي ارتباط مادر خون با جفت نام به اندامی طريق از و يابند می پرورش  جنین بعضی از جانداران در داخل رحم )شكم(

رايط برای شرا به خون مادر می ريزند در اين گونه جانداران بهترين  زايد مواد و گیرند می مادر خون از را الزم مواد و دارند

 رشد جنین فراهم است.

 
ست ادر جانداران تخم گذار اندوخته غذايی در تخم وجود دارد و حفاظت از تخم در جانداران, بسته به نوع جاندار متفاوت 

 )الك پشت( تخم های خود را مخفی می كنند.بعضی مثل پرندگان بر روی تخم ها می خوابند و برخی مثل خزنده ها 
  

 تولید مثل در انسان:

ر دتولید مثل در انسان نیز مانند ساير پستانداران با تشكیل سلول جنینی نر )اسپرم( بیضه و سلول جنسی ماده يا تخمك 

 تخمدان و تركیب هسته های آنها با يكديگر و ايجاد سلول تخم صورت می گیرد.

 ن بیضه و در زنان تخمدان نام دارد.غدد جنسی در مردا
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 وظايف غدد جنسی تولید گامت و هورمون های جنسی است.

  
 

 
 

 بیضه:

 بیضه ها شامل يك جفت غده هستند كه در زير شكم و درون كیسه بیضه قرار دارند اين غدد شامل لوله های نازك و پرپیچ

ايان ها عمل اسپرم سازی از دوران بلوغ شروع می كنند و تا پو خمی هستند كه به لوله های اسپرم ساز موسومند. اين لوله 

 عمر ادامه می دهند.

 
  

 تخمدان:

تخمدان ها شامل دو عدد غده ی بیضی شكل است كه در دو طرف داخل شكم، در پايین و جلوی روده ها قرار دارند تخمدان 

 ادامه می دهند. سالگی 40الی  30ها,تخمك سازی را ازدوران بلوغ شروع كرده و تا حدود 

ه بمعموال هر ماه يك تخمك نارس فعال می شود و به يك تخمك كامل تبديل می شود اين سلول به و سیله ی لوله های فالوب 

 دورن رحم انتقال می يابد و چنانچه با سلول نر يا اسپرم تركیب شود به سلول تخم تبديل می شود تخم با تقسیمات خود

 كه از طريق جفت با خون مادر ارتباط غذايی پیدا می كنند.جنین را به وجود می آورد 

 
 


