
  ات رو قورت بده!زيست

گذره و كم كم راه و رسم مدرسه ريزه! يه چند سالي كه ميبه هم مي توهارو ببينه، دنياي كودكيخواد مشقاز خانم معلم و اين كه مي ترسروزهاي اول كه 

و  به كنكوررسي كه خيلي زود مي ،ايمدرسهو دوستان هم فضاي گرم و صميمي مدرسهبراي لذت بردن از  كنيهايي پيدا ميو تازه راه يگيررفتن رو ياد مي

   كنكور نيست، جنگ تحميليه! گن كنكور، در واقعفهمي كه اون چيزي كه بهش ميتازه مي

  تر هم هست!ها آشفتهبازاري داريم به نام كنكور و توي اين آشفته بازار، كنكور تجربي از ساير رشتهيه آشفته

كار بايد بكني كه حاال اين وسط موندي كه با اين همه درس چيات كنن! خوان لهكنن كه انگار ميدبيرستان يه جوري نگاهت ميهاي سال چهارم درس

خوان در راه رضاي خدا و فقط و فقط به خاطر آيندة تو، نه به خاطر يك مشت پول افته به يه تعداد آدم به ظاهر تحصيل كرده و با تجربه كه ميچشمت مي

توني بري گه كه تو خودت نمينام كني، يكي ديگه ميثبت ماخواهي دكتر بشي فقط بايدتوي آموزشگاه يا مدرسة گه اگر مييكي مي ف بهت كمك كنند!كثي

هارو  باور هاي اون فرشتهحرفبا تمام وجود  توي اتاق و شروع كني به درس خوندن و من بايد بگم كي درس بخون، كي آب بخور و كي برو دستشويي!

  كني خرج دو سال كل خانواده رو بريزه توي حلق آموزشگاه كه تو بري و دكتر بشي و برگردي جبران كني!كني و  پدرت رو مجبور ميمي

ونه، اما يه طور اش مشكوك به سندرم داسه برابر وزنش منم منم داره! طرف قيافهرسه . آقا هر كي از راه ميشنها شروع ميبعد از كلي ادا و اصول، كالس

تر از دانشگاه آزاد رفتنش نگذشته، ولي معتقده كه نفر اول درس آد كه هر جوري حساب كني پنج سال بيشيكي ديگه مياس! كنه كه انگار نابغهرفتار مي

اون يكي معتقده كه كالً طراحاي ندن؟! خويعني قبل از اين كه ايشون تشريف بيارند، واقعاً مردم اون درس مربوطه رو چه جوري ميخودش توي كل ايرانه! 

  كنن و ...ايشون انتخاب مي پيتها رو از جزوة درِقدر بدبختن كه تستكنكور  اون

هاي عمومي و اختصاصي رو مطالعه خواد بگه كه درسش خيلي مهمه. البته براي موفقيت در كنكور، بايد همة درساز همه بدتر هم اينه كه دبير هر درسي مي

آموز بندة خدا سابقة كنكور نداره اما عقل كه داره! چطوري ممكنه يك درس عمومي ضريب دو از يه درس اختصاصي ضريب دوازده ولي خُب دانشكني، 

دا گمراه به خكنه ديگران عقل ندارن! آره و يا اين كه فكر ميگه خودش هم از كنكور سر درنميتر باشه؟! از دو حال خارج نيست، يا كسي كه اينو ميمهم

  هاي مردم، گناه بزرگيه! كردن بچه

. اولويت اول با دروس اختصاصي است. قطعاً و در هر ها بستگي دارهها به ضرايب اوندوني كه ميزان تأثير درسهايي و ميتر از اين حرفولي تو با هوش

  تر از دروس عموميه. شرايطي ميزان تأثير دروس اختصاصي خيلي بيش

شه بدون كالس كه تقريباً نميشناسي قابل مقايسه با ساير دروس نيست. از بين دروس اختصاصي هم تأثير زيست رو قورت بدي!ات بايد زيست

دانش آموز تجربي كه ات بايد زيست باشه! هاي مطالعهاميدوار بود،  جزوه و كتاب درسي و كتاب تست رو بايد بارها قورت بدي و تقريباً يك چهارم كل ساعت

همه ميزنن، اما جهت  تجربه بهت بگن زيست رو كههاي بيشايد بعضي آدماي نداره. رو بلد باشه، فايدههم هاي ديگه تش خوب نباشه، حتي اگه درسزيس

كنكور  ترين درسترين و چالشيترين و مؤثرترين درس تجربيه، بلكه در كنكور چند سال اخير، سختاطالع شما بايد عرض كنم كه زيست نه تنها مهم

  تجربي هم هست!

  ادامه دارد... 

Telegram:@alipanahishayegh 
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زيستيفصل اول : مولكول    هاي 

  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

تـارِ   ي تشـكيل دهنـدة  هاسازند. پروتئينكنند و تار مياي را با مواد ديگري مخلوط ميهايي وجود دارند كه پروتئين ويژه در سطح شكمي عنكبوت، غده
  ساني زيادي دارند. عنكبوت، استحكام، چسبندگي و كش

انـد، چسـبناك و   ماننـد روي يكـديگر پـيچ و تـاب خـورده     هايي كه درون اجسام مهره. رشتهدارند وجودي مانند مهره اجسام تار عنكبوت، ساختار در   
  .سان هستندكش
پـس از قطـع كشـش يـا      .يابد شيافزا برابر 4 تا تواند يم تار طولشود و مي ها بازپيچ و تاب آن ،شود يم دوار بر اثر نيرويي كه به اين قسمت از تارها

  گردند.خورند و به حالت اول باز ميها پيچ و تاب ميرانش، دوباره اين رشته
  مانند است.اجسام مهرههاي درون خوردگي و باز شدن مجدد رشتهسانيِ زياد تار عنكبوت، قابليت پيچعلت كش: نكته
هايشكل مولكول به را تار دنيتنيي توانااطالعات مربوط به  جانور DNA برد يم ارث به خود نيوالد از .  

  است. جانداراني گوناگون ةنيزم ها،DNA و هانيتئوپرگوناگونيِ  :نكته
شوند، كربن دارند.ها ساخته ميهايي كه در سلولمولكول تقريباً همة  
دهند.هاي بدن جانداران را تشكيل ميترين تركيبدار، بيشهاي كربناز آب، مولكول بعد  
شوند، مواد آلي نام دارند.داري كه در سلول ساخته ميمواد كربن  
شوند.هايي كه در ساختار خود فقط كربن و هيدروژن دارند، هيدروكربن ناميده ميمولكول  
شود.كلت كربني ناميده ميهاي آلي، اسكربنيِ مولكول زنجيرة  

  هاي زيستيمولكولدرشت
  شوند.مولكول ناميده مياند و درشتهاي غيرزيستي بسيار بزرگهاي زيستي به نسبت مولكولبسياري از مولكول

و بـيش يكسـان تشـكيل     مر مولكولي است كه از واحدهايي كـم شوند. پلي(بسپاره) ساخته مي مرپليها در سلول به صورت مولكولبسياري از درشت
  شده باشد. 

20ها فقـط  اند. مثالً انواع بسياري پروتئين وجود دارد؛ در حالي كه تنوع آمينواسيدهاي به كار رفته در آنمرها در دنياي جانداران بسيار گوناگونپلي 
  نوع است!

مر است كه از اتصال تعداد زيادي مونـومر بـه   عنوان مثال، سلولز يك پليشود. به پاره) ناميده مي(تك مونومرمر، يك پلي هر يك از واحدهاي سازندة
  نام گلوكز ساخته است.

ها)، نوكلئيك اسيدها (ساكاريدها (گروهي از كربوهيدراتها، پليپروتئينDNA  وRNA.و بعضي ليپيدها درشت مولكول هستند ( 

آينـد كـه در افـراد     وجـود مـي   هايي به ها به هم، درشت مولكول جانداران يكسان هستند اما از اتصال آن ك (مونومرها)، در همةهاي كوچ مولكول: 1نكتة 
  اند. مختلف جانداران، متفاوت

و هاي فردي كه بين افراد يك گونه از جانداران وجود دارد، به علـت تنـوع مونومرهـا، تعـداد و تكـرار      هاي بين جانداران، از جمله اختالفتفاوت: 2نكتة
  آورند.وجود ميمرهاي متفاوتي  بههاست كه پليترتيب قرارگيري متفاوت آن

محسـوب    مـر هسـتند و درشـت مولكـول     ها (ماننـد كـوتين)، پلـي   نيستند؛ اما گروهي از ليپيدها موسوم به موم  تر ليپيدها، درشت مولكول بيش :3نكتة 
  شوند! مي
  

   

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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     ها مولكول درشت ليتشك
 الناكـو  ونديپ ليتشك با همزمان ،يآبده سنتز در .رديگ يم صورتي آبده سنتز نام بهي واكنش قيطر از
از  OHاز يك مونومر بـا گـروه    H. هنگام اتصال دو مونومر، گروه شود يم آزاد آب مولكول، مونومرها نيب

  گردد.شود و يك مولكول آب آزاد ميمونومر ديگر تركيب مي

 

n آن ليتشـك  هنگام ، باشد رفته كار بهي ا رشته x مولكول درشت ساختمان در مونومر n اگر :نكته   x

  .است شده ليتشك الناكو ونديپ تعداد همان به و شده آزاد آب مولكول

    ها مولكول درشت ةيتجز 
آن  مونومرهاي سـازندة مر به يك پلي تجزية  . رديگ يم صورت زيدروليه نام بهي واكنش قيطر از

  گيرد.از طريق هيدروليز صورت مي

n ،دارد مونومر n كهي ا رشته  xمولكول درشت يك زِيدروليدره: نكته x  مصرف آبمولكول 
  .شود يم هشكست الناكو ونديپ تعداد همان به و

 ها كربوهيدرات 

  ها هستند. از كربوهيدراتساكاريدها سه گروه مهم  ساكاريدها و پلي مونوساكاريدها، دي 
  ترين مونوساكاريدها عبارتند از: ساكاريدها هستند. مهم مونومرهاي پلي مونوساكاريدها:

  ترين پنتوزها هستند. روند، مهم كار مي ريبوز كه در ساختمان نوكلئوتيدها بهريبوز و دئوكسي ـ پنتوزها (قندهاي پنج كربني):1 
  ترين هگزوزها هستند.   گلوكز، فروكتوز و گاالكتوز، مهم ـ هگزوزها (قندهاي شش كربني):2 
هـا مصـرف    رسـد و بـه عنـوان سـوخت اصـلي سـلول      شود، به صورت غذا به بدن ما مي گلوكز توسط جاندارانِ فتوسنتزكننده مانند گياهان ساخته مي    
  شود. مي
ها و گاالكتوز در شير وجود دارد. فروكتوز در ميوه  
اكارز (شـكر)،  شـود. سـ   سـاكاريد حاصـل مـي    دهي به هم متصل شوند، يك مولكول دي ر دو مولكول مونوساكاريد با واكنش سنتز آباگ ساكاريدها: دي

 ساكاريد هستند. جو) و الكتوز (قند شير) سه نوع دي مالتوز (قند جوانة

  OH2 ساكارز        فروكتوز + گلوكز  
OH2 مالتوز          گلوكز + گلوكز  
OH2 الكتوز        گاالكتوز + گلوكز  

دهد:ساكاريد را نشان ميتشكيل يك دي ، نحوةشكل زير  

  
پيوندنـد  دهي به هم مي : چند صد تا چند هزار مونوساكاريد با واكنشِ سنتز آبساكاريدها پلي 

انرژي، در ساختار  عالوه بر ذخيرةساكاريدها آورند. پليوجود ميساكاريد را بهو يك مولكول پلي
سـاكاريدها  ها نقش دارند. نشاسته، گليكوژن، سلولز و كيتـين از پلـي  ها و استحكام نيز آنسلول

  هستند.
اي گياهان است. گياهـان، گلـوكز اضـافي خـود را بـه صـورت        ساكاريد ذخيره پلي نشاسته: ـ1 

  گندم، برنج و ذرت مقدار زيادي نشاسته دارند. هايي مانند زميني و دانه كنند. سيبنشاسته ذخيره مي
هـر   .كنـد  يم هيدروليز مالتوز به را نشاسته و شود يم فعال الزيآم ميآنز، يانرژ بهي اهيگ سلول ازين هنگام :1ةنكت

  شود.مولكول مالتوز توسط آنزيم ديگري به نام مالتاز به دو مولكول گلوكز هيدروليز مي
  نشاسته را دارند. مله انسان آنزيم هيدروليز كنندةبسياري از جانوران از جگياهان و  همة :2نكتة
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  كنند.   هاي جانوري، گلوكز اضافي خود را به صورت گليكوژن ذخيره ميها است. سلول اي جانوران و قارچ ساكاريد ذخيره : پليگليكوژن ـ2 
شود.اي ذخيره ميهاي ماهيچهسلولهاي جگر و هايي در سلولدر بدن انسان، گليكوژن به صورت ذره  
شود.گليكوژن موجود در غذاهاي جانوري، در دستگاه گوارش ما هيدروليز مي  

ي گيـاهي  هـا  سـلول  ي است كـه در ديـوارة  ساكاريد ساختار پلي سلولز: ـ3 
  اي و بدون انشعاب است. رشته وجود دارد. مولكول سلولز

سلولزي فيبريلگيرند و يك ميسلولز كنار يكديگر قرار  چند هزار رشتة 
  دهند.را تشكيل مي

شـوند. اليـاف    ناميده مـي  الياف (فيبر)هاي سلولزي موجود در غذا،  رشته
  هاي گوارشي الزم هستند. ها و جلوگيري از بعضي بيماري سلولزي براي كار منظم روده

دهد.ترين تركيب آلي طبيعت را تشكيل ميسلولز، بيش  
  :كه تفاوت نيا با اند شده ليتشك گلوكز از منحصراً سلولز و كوژنيگل،نشاسته : نكته
 است انشعاب بدون وي خط سلولزي ول اند منشعب كوژنيگل و نشاسته.  
 است نشاسته از تر شيب كوژنيگل هاي انشعاب . 

 نوع از نشاسته و كوژنيگل در گلوكزها اتصال است محكم نوع از سلولز در اما ستس . 

 است. دراتيكربوه نوعي سلولزاما  ينيپروتئ مينزآ ،زسلوال  
گوارشـي بعضـي جـانوران،     سازند، امـا در لولـة   الز) را نميسلولز (آنزيم سلو جانوران، آنزيم هيدروليزكنندةهاي دستگاه گوارش هيچ يك از سلول نكته:  

گـوارش انسـان، نشـخواركنندگان (گـاو،      ها در لولةسازند. اين ميكروب يكنند كه سلوالز مورد نياز براي هضم سلولز را م هاي مفيدي زندگي مي ميكروب
  كنند.گوزن، گوسفند، بز)، موريانه، اسب و فيل به صورت هم زيست زندگي مي

  
  
  
  
  
  
  
  

 جذب نيست؛ چون محل تجزيةن قابل كند، اما گلوكز حاصل از آ زيست، مقداري از سلولز غذا را تجزيه مي ها و آغازيانِ هم انسان با كمك باكتري :1نكتة  
   بزرگ است. سلولز در انسان، رودة

  هستند. اي از آغازيان)(شاخه گوارشيِ موريانه از تاژكدارانِ جانورمانند زيست در لولةآغازيانِ هم :2ةنكت
  ها وجود دارد. سلولي قارچ در اسكلت خارجي حشرات و ديوارة ساكاريد ساختاري است كه پليكيتين:  ـ4 

 ليپيدها  

ها و استروئيدها، انـواعي از ليپيـدها    ها، فسفوليپيدها، موم گريز هستند. چربي ها آب آن گيرند كه همة ه ليپيدها قرار ميهاي بسيار متفاوتي در گرو تركيب 
  كنند.هستند كه هر كدام نقش مهمي ايفا مي

گليسريد، سه اسيد چرب و يك  است. در ساختار هر مولكول تري  تشكيل شدهها از اسيدهاي چرب و گليسرول ساختار آن گليسريدها): ها (تري چربي 
  مولكول گليسرول به كار رفته است.

  انرژي است.  ها، ذخيرة هاي چربي درون سلولترين وظايف مولكول يكي از مهم
كند.ساكاريد (مانند نشاسته) انرژي آزاد مييك گرم چربي بيش از دو برابر يك گرم پلي  
هـاي چـرب   ، اسـيد هـاي چربـي  گليسريد ممكن است مشابه و يا متفاوت باشند. در بسياري از مولكوليد چرب به كار رفته در يك مولكول تريسه اس

  متفاوت به كار رفته است.
 هـا در دمـاي    شوند. اين چربي ناميده مي سيرنشدهگانه وجود داشته باشد،  ها حداقل يك پيوند دوگانه يا سه هايي كه در دم اسيدهاي چرب آن چربي

هـاي چربـي از    شوند مولكـول  ها باعث مي شود. اين خميدگي ها مي گانه باعث خميدگي اسيدهاي چرب آن اند زيرا وجود پيوند دوگانه يا سه معمولي مايع

  محل زندگي ميكروب   نوع ميكروب     جاندار
  ي بزرگ روده  ها، آغازيانباكتري  انسان

  نشخواركنندگان
  (گاو،گوزن،گوسفند، بز) 

  هايي از معده  در بخش    ها، آغازيانباكتري
   (سيرابي و نگاري) 

  ي كور ي بزرگ و روده روده    باكتري  اسب و فيل
  ي گوارشي لوله  آغازيان  موريانه



 علي پناهي شايق                        1/ فصل 1شناسي زيست 

 
 

4 
Telegram:@alipanahishayegh 

 استروئيدهاساختار كلي 

 مولكول چربي سيرنشده          مولكول چربي سير شده        

  هم فاصله بگيرند.
 ايي كه حداكثر تعداد ممكن هيدروژن را دارند و به عبـارت ديگـر دم اسـيدهاي    ه چربي

هـا در دمـاي    هسـتند. ايـن مولكـول    سيرشـده گانه ندارد،  ها پيوند دوگانه يا سه چرب آن
  معمولي جامد هستند.

 هاي جانوري سير شده و در نتيجه جامد هسـتند. خـوردن ايـن گونـه    تر چربيبيشنكته: 
هـا را افـزايش   هاي قلب و رگها و ابتال به بيماريرگ خت شدن ديوارةها احتمال سچربي
  دهد.مي

اجزاي اصلي غشاهاي سلولي هسـتند. هـر مولكـول فسـفوليپيد، شـامل يـك گليسـرول، يـك گـروه فسـفات و دو اسـيد چـرب اسـت.               فسفوليپيدها:
  گليسريدها دارند. فسفوليپيدها شباهت زيادي به تري

هـاي   گريزترند. به همين دليل پوشش مناسبي بـراي بخـش   ها آب مري از اسيدهاي چرب طويل هستند و از چربيپلي ها: موم
  كنند. روند. بعضي جانوران مانند زنبور عسل نيز موم توليد مي ها و ... به شمار مي جوان گياه، ميوه

ي استروئيدها مشابه كلسترول اسـت. كلسـترول در غشـاي     ترين استروئيد، كلسترول نام دارد. ساختار همه : مهماستروئيدها 
  كنند.   ها از اين ماده براي ساختن ساير استروئيدها استفاده مي هاي جانوري وجود دارد. سلول سلول
ها شود. تواند موجب بيماري مربوط به رگ افزايش كلسترول خون مي  

و كورتيزول ساختار استروئيدي دارنـد و از كلسـترول    هاي جنسي (تستوسترون، استروژن و پروژسترون)، آلدوسـترون  هورمون :نكته 
  آيند. وجود مي  به
  

  ها پروتئين 
انـد.  آمينواسيد تشكيل شـده مرهايي هستند كه از مونومرهايي به نام  ها، پلي ها نقش اساسي دارند. اين درشت مولكول ها در ساختار و كار سلول پروتئين 

  شود.   كنند. اين واكنش باعث برقراري پيوند پپتيدي بين آمينواسيدها مي دهي به هم متصل مي ها آمينواسيدهاي مختلف را با واكنش سنتز آب سلول
آيد.پپتيد به وجود ميشوند، يك مولكول ديوقتي دو آمينواسيد با پيوند پپتيدي به يكديگر متصل مي  
آيد.  وجود مي پپتيد به تصال چند عدد تا چند هزار آمينواسيد، پلياز ا  
آيد كه شكل فضايي خاصي دارد.  وجود مي به  پپتيد پيچ و تاب بخورند، پروتئين اگر يك يا چند پلي  
ها نقش دارند.ي كارهاي درون سلولها در انجام همهپروتئين  
شوند: گروه اصلي تقسيم مي 7دهند به  ها از نظر كاري كه در بدن انجام مي پروتئين  

  
 ها آنزيم 

هاي شيميايي درون واكنش هاي زيستي هستند و بسياري ازدهندهها واكنشترين ابزارهاي سلول هستند. آنزيم ها و در واقع مهم ترين گروه پروتئين مهم 
  ي زندگي با اين حالت ممكن نيست. شوند كه ادامه هاي زيستي به قدري آهسته انجام مي ها، واكنش كنند. بدون آنزيمها را عملي ميسلول
ي سميِ پراكسيد هيدروژن (كاتاالز آنزيمي است كه با سرعت باال مادهH O2 Hو  O2) را به 2 O2  كند.تجزيه مي  
نام  سلوليبرونهاي هايي، آنزيمشوند. چنين آنزيممي وليد به بيرون از سلول راندهها پس از تشوند. بعضي آنزيمها درون سلول ساخته ميآنزيم همة

   ناميـده   سـلولي درونهـاي  ها درون سلول فعاليـت دارنـد و آنـزيم   شوند. ساير آنزيمترشح ميهاي گوارشي كه به درون معده و روده دارند. مانند آنزيم
  شوند.مي

 هامثال  گروه
   )كالژن( طربا وي زردپ ي موجود درنيپروتئهاي رشته )،نيتكرا( ناخن و موي ها نيپروتئ ،شميابر ،عنكبوت تارپروتئين     يساختار
    شوند (اكتين و ميوزين)مي هاي پروتئيني كه باعث حركت ماهيچهرشته    شونده منقبض
  ، كازئين شير     )مرغ تخم ةديسف( نيآلبوم    يارهيذخ

  هاي ليزوزومي، ليزوزيم، آنزيممكملي ها نيپروتئ، نترفرونيا، نيپرفور، پادتن    يدفاع
  ، ميوگلوبيننيگلوب همو    دهندهانتقال
  تونينو كلسي گلوكاگون ،نيانسول مانند ينيپروتئي ها رمونوه    يانهنشا
  مراز، ليگاز، محدودكننده و... پلي RNAمراز،  پلي DNAهليكاز، ز، ليپاز، نوكلئاز، كربوهيدراز، كاتاالز، ليزوزيم، پپسين، رنين، پروتئا    يميآنز
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 چگونگي عمل آنزيم هيدروليزكننده

هـاي ديگـر نيـز    بخشند، در تنظيم كار آنـزيم ها سرعت سلول ميسلول هاي زيستيِ درونتر واكنشكه به بيشسلولي، عالوه بر آنهاي درونآنزيمنكته: 
  مؤثرند.

  
  دارند: ها پنج ويژگي آنزيم

  ها نيز ساختار غيرپروتئيني دارند.  ها پروتئيني هستند. تعدادي از آن تر آن ـ بيش1 
  شوند.هاي غيرپروتئيني محسوب ميهاي ريبوزومي، خاصيت آنزيمي دارند و آنزيمRNAبعضي نكته:

  دهند.ها واكنش خاصي را انجام ميـ عمل اختصاصي دارند و هر كدام از آن2 
    كنند. دهند، هيچ تغييري نميكند. چون در واكنشي كه انجام مي ها استفاده مي ـ سلول، بارها از آن3 
گذارد. بنابراين براي انجام هميشگي واكنشي خاص، سلول بايد دائماً آن را توليد كند.مقدار آنزيم، پس از توليد، رو به كاهش مي  
غيرفعـال   C045هاي بدن ما در دمـاي بـاالتر از   دهند. بسياري از آنزيممي گرماي زياد خواص خود را از دست در اند و ـ به تغييرات شديد دما حساس4 

  شوند. مي
  خنثي فعاليت دارند. pHهاي بدن ما در  اند. بسياري از آنزيم محيط حساسpHـ به تغييرات شديد5 

  اسيدي فعاليت دارند. pHي انسان (مانند پپسين) در معده هاي شيرة آنزيم : نكته 
طـور   ها كه جايگاه فعال نام دارد، بـه  از آنزيماي دارند. بخشي  ها شكل سه بعدي ويژه ها مانند ساير پروتئين آنزيم

  گردد. شود. سپس واكنش انجام شده و فرآورده توليد مي خاصي متصل مي مادةاختصاصي به يك پيش 
 گرما و تغييراتpHسازد. ، شكل سه بعدي آنزيم را تغيير داده و اتصال پيش ماده به آنزيم را غيرممكن مي 

  دهد. چون احتمال برخورد پيش ماده به آنزيم را  ايش ميهاي زيستي را افز افزايش محدود دما، سرعت واكنش
  اثر منفي دارد.  هاكند. البته گرماي بيش از حد، بر فعاليت آنزيم تر مي بيش

 ها و مواد معدني، اتصال پيش ماده به آنزيم را آسان نمـوده و بـه ايـن ترتيـب سـرعت واكـنش        بعضي ويتامين
 دهند. آنزيمي را افزايش مي

   ها، جايگاه فعال آنزيم را اشغال كرده و از فعاليت آن  كش ها مانند سيانيد، آرسنيك و حشره سمبعضي
  كنند. جلوگيري مي

  هااستفاده از آنزيم
  شود.ها در خانه و صنعت استفاده مياز آنزيم

 شويي هايي مانند پروتئازها و ليپازها در پودرهاي لباسها در خانه است. از آنزيم، مثالي از كاربرد آنزيمييشولباسي پودرهااستفاده از آنزيم در
دهند و نيازي به آب گرم ندارند. بعضي شويي، در دماي پايين كار خود را به خوبي انجام ميهاي لباسكار رفته در پودرهاي بهشود. آنزيماستفاده مي

  ها آلرژي دارند.افراد به اين پودر
اند از:صنعت عبارت ها درترين كاربردهاي آنزيممهم  
 يمو زدودن، سالمندان و كودكاني غذا پروتئين ، تجزيةگوشت كردن نرم، يماه كندن پوستها) براي پروتئين هاي تجزيه كنندةـ پروتئازها (آنزيم1
  كاربرد دارند. جانوران پوستي رو
  شود.و ساير مواد مشابه استفاده مي شكالت ،وهيم آب هيتهها براي كنند. از اين آنزيمـ آميالزها، نشاسته را به قندهاي شيرين تبديل مي2
  رود.در كشاورزي به كار مي ها دانه ةپوست كردن خارج براي نرم كردن مواد گياهي و سلوالزـ 3
  كاربرد دارد. اسفنج ساختن كاتاالز براي ـ4

  متابوليسم
هاي مواد، از واكنش ساختن و تجزية .شود يم دهينام) ساز و سوخت( سميمتابول شوند،هاي زنده انجام ميي كه درون سلوليها واكنش مجموع

   متابوليسمي هستند.
شوند.ها انجام ميهاي متابوليسمي با كمك آنزيمتر واكنشبيش  
هاي از ساده، فتوسنتز، واكنش هاي پيچيدهشوند. ساخته شدن مولكولمي ناميدهخواه انرژيهاي متابوليسمي به انرژي احتياج دارند و بعضي واكنش

  خواه هستند.ها بين سلول و محيط آن انرژيهاي مختلف سلول و يا تبادل آندهي، انتقال بعضي مواد در بخشسنتز آب
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نشي شود. تنفس سلولي واكها مقداري انرژي آزاد ميهستند. يعني هنگام انجام اين واكنشزا انرژيهاي متابوليسمي بعضي ديگر از واكنش    
  زاست.انرژي
ها را فراهم كنند.زا، انرژي مورد نياز آنهاي انرژيشوند كه واكنشخواه در صورتي انجام ميهاي انرژيواكنش  

  فسفاتآدنوزين تري
شود كه انرژي دي مصرف ميآيد، اما بخش ديگري از آن براي توليد موامي شود، به صورت گرما درا آزاد ميزهاي انرژياي كه در واكنشبخشي از انرژي

  اي است.) چنين مادهATPفسفات (كنند. آدنوزين تريرا در خود ذخيره و در مواقع لزوم آزاد مي
 ATP :شامل دو بخش است  
  ـ آدنوزين، كه خود از يك باز آلي آدنين و يك قند پنج كربني (پنتوز) به نام ريبوز تشكيل شده است.1
  ـ سه مولكول (گروه) فسفات.2

  :پس ندهست انرژي پر فسفات ـ فسفاتي وندهايپ نكته:
AMP  نداردي پرانرژ ونديپ.  
ADP  داردي پرانرژ ونديپ كي.  
ATP  داردي پرانرژ ونديپ دو.  

زا، مقداري از انرژي آزاد شده صرف اتصال گروه فسفات به همزمان با واكنش انرژيADP شود و به اين ترتيب ميATP شود. به عبارت تشكيل مي
   شود.ذخيره مي ATPديگر انرژي در 

H o2  +ATP  ي + انرژPi  +ADP    
خواه، مولكول براي انجام واكنش انرژيATP  با از دست دادن يك گروه فسفات، بهADP  شود شود. ضمن اين عمل، مقداري انرژي آزاد ميميتبديل

  گيرد.خواه مورد استفاده قرار ميكه براي انجام واكنش انرژي
Pi  +ADP   Hي + انرژ o2 +ATP  

تبـديل شـود.    ATPتواند با يك واكـنش بـه   نمي AMPشود. حاصل مي AMPشوند و دو گروه فسفات از آن جدا مي ATPگاهي نيز ضمن هيدروليز 
  گردد. تبديل مي ATPبا دريافت يك گروه فسفات ديگر به  ADPشود، سپس تبديل مي ADPبا دريافت يك گروه فسفات به  AMPبديهي است كه 
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 خواني پيشهاي ويژة يادداشت
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  ساخته شده است.  ي ديگري مواد ويژهـ تار عنكبوت از پروتئين ساختاري و 1
 برد. از والدين به ارث مي DNAـ تنيدن تار يك رفتار غريزي است و عنكبوت، اين توانايي را به صورت مولكول 2

  ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟3
 سان و چسبناك هستند. تار عنكبوت، كشپپتيدي به كار رفته در  هاي پلي رشته

تواند تا  ها طول تار عنكبوت مي اند. با باز شدن پيچ و تاب اين رشته هاي پروتئيني درون اجسام مهره مانند پيچ و تاب خورده رشته
 چهار برابر افزايش يابد.

  

 : مونوساكاريدها، آمينواسيدها، نوكلئوتيدها و اسيدهاي چرب.هاي كوچك مونومر هستند. مانند ـ برخي از مولكول1

 ).RNAو  DNAها، نوكلئيك اسيدها ( ساكاريدها، پروتئين مر هستند مانند:پلي ها پلي مولكول ـ بسياري از درشت2

 درشت مولكول هستند. كوتينـ از بين ليپيدها موادي مانند 3

آيند كه در افراد مختلف  هايي پديد مي ها درشت مولكول يكسان دارند اما از اتصال آنـ مونومرها در جانداران مختلف ساختاري 4
 .جانداران، متفاوت هستند

 است. هاي آب آزاد شدن مولكولاست كه علت آن  تركممر از وزن مجموع مونومرها  ـ وزن مولكول پلي5

 شود. ميتشكيل و به همان تعداد پيوند كواالن آزاد ب آ n-x مونومر دارد،  nاي كه رشته  xيك درشت مولكول ـ هنگام سنتز6

 شود. آب مصرف و به همان تعداد پيوند كواالن شكسته مي n-x مونومر دارد،  nاي كه رشته x درهيدروليزِ يك درشت مولكولـ 7

  

  و هگزوزها (گلوكز، فروكتوز، گاالكتوز). ريبوز)  ترين مونوساكاريدها عبارتند از پنتوزها (ريبوز، دئوكسي ـ مهم1
ساكاريدها به  و يا هيدروليز پليدهي  سنتز آبهاي  واكنشو از ساكاريدها (ساكارز، مالتوز، الكتوز) قندهاي شيرين هستند  ـ دي2

 آيند. وجود مي

 شوند.  دهي توليد مي هاي طويلي از مونوساكاريدها هستند و از طريق سنتز آب زنجيرهساكاريدها،  ـ پلي3

 هايي مانند ذرت و گندم) است. زميني و دانه اي گياهان (سيب ساكاريد ذخيره ـ نشاسته، پلي4

 هاست.  ها) و قارچ اي جانوران (جگر و ماهيچه ساكاريد ذخيره ـ گليكوژن، پلي5

 ها (ديوارة سلولي) است.  د ساختاري گياهان و جلبكساكاري ـ سلولز، پلي6

 ها (ديوارة سلولي) است.  ساكاريد ساختاري جانوران (اسكلت خارجي حشرات) و قارچ ـ كيتين، پلي7

 اند با اين تفاوت كه: نشاسته،گليكوژن و سلولز منحصراً از گلوكز تشكيل شدهـ 8

دون انشعاب است.اند ولي سلولز خطي و ب نشاسته و گليكوژن منشعب 

ر از نشاسته است.ت  هاي گليكوژن بيش انشعاب  
.ست اما در سلولز از نوع محكم استاتصال گلوكزها در گليكوژن و نشاسته از نوع س  
ها  . اما در لولة گوارشي بسياري از آنسازند سلولز) را نمي ةكنند  (آنزيم تجزيه سلوالزهاي بدن هيچ يك از جانوران،  ـ سلول9

: هاي مفيد به صورت همزيست زندگي مي ميكروب   كنند و اين آنزيم را مي سازند. مثالً
 ها و آغازيان همزيست موجود در سيرابي و نگاري نشخواركنندگان[گاو، گوسفند، گوزن، بز و ... ] باكتري 

 هاي موجود در رودة بزرگ و رودة كور اسب و فيل باكتري 

 هانكات كربوهيدرات

 نكات تار عنكبوت

 پاره و بسپارهنكات تك
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 در لولة گوارشي موريانه تاژكداران جانور مانند موجود 

 ها و آغازيان هم زيست در رودة  انسان باكتري 

 ي سلولزي است. ـ فيبريل سلولزي ساختاري متشكل از هزاران رشته10

 ها الزم است. ها براي كار منظم روده هاي سلولزي موجود در غذاست و وجود آن ـ الياف غذا شامل رشته11

  

 ژن توليد سلوالز را دارند، .......... بعضي از جانداراني كه

  ) اتوتروف هستند.1
  ) ريبوزوم ندارند.2
  معدة چهار قسمتي دارند.) 3
  سلولي دارند. غشاهاي درون) 4
  
  

  

 گريز هستند. ـ همة ليپيدها داراي بخش آب1

 انرژي است.  ةها، ذخير چربي درون سلول ةترين وظيف مهمـ مولكول چربي از يك مولكول گليسرول و سه اسيد چرب تشكيل شده و 2

 ها حداكثر تعداد ممكن هيدروژن را دارند. گانه ندارند. اين مولكول سير شده، در دم خود پيوند دوگانه يا سهـ اسيدهاي چرب 3

 ي خميدگي هستند.گانه دارند و در محل اين پيوند دارا سير نشده، در دم خود پيوند دوگانه يا سهـ اسيدهاي چرب 4

 اند. هاي سازندة غشا هستند، از يك گليسرول، يك گروه فسفات و دو اسيد چرب تشكيل شده ترين مولكول ـ فسفوليپيدها مهم5

  گريز دارند.] هاي آب دوست و دم هايي دوگانه دوست هستند. [سر آب ـ فسفوليپيدها مولكول6
 شوند. ها) توليد مي هاي جوان گياهان (مانند ميوه بخشها توسط جانوران (مانند زنبور عسل) و  ـ موم7

 . ساختار ساير استروئيدها مشابه كلسترول است.كلسترول نام دارداستروئيد، ترين  مهمـ 8

 وجود دارد.كربني  5و يك حلقه كربني  6، سه حلقه كلسترولساختار ـ در 9

 آلدوسترون و كورتيزول ساختار استروئيدي دارند و از كلسترولهاي جنسي (تستوسترون، استروژن و پروژسترون)،  هورمونـ 10
 آيند. وجود مي به

  شود. ها تواند موجب بيماري مربوط به رگ افزايش كلسترول خون ميـ 11

  

 ؟نيستكدام گزينه به ليپيدها مربوط 

  ها به برگ ) جلوگيري از ورود ميكروب1  
  ي رحم ) افزايش ضخامت ديواره2  
  ها ها و اندام ايجاد هماهنگي بين اعمال سلول) 3  
  گياههاي جوان  ) استحكام بخشيدن به بخش4  

  
  
  
  

تست

 هانكات ليپيد

 تست
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 شوند: دهند به هفت گروه اصلي تقسيم مي ها از نظر كاري كه در بدن انجام مي *پروتئين

 هاي ساختاري، مانند:  ـ پروتئين1

هاي تار عنكبوت پروتئين 

كراتين، يكي از پروتئين هاي مو است. هاي مو و ناخن ( پروتئين 

كالژنهاي رباط و زردپي ( پروتئين( 

 ابريشم 

هيستون 

 كازئين (پروتئين شير)اي، مانند: آلبومين (سفيدة تخم مرغ)،  هاي ذخيره ـ پروتئين2

 .هاي ليزوزومي م، آنزيميرفرون، ليزوزوهاي مكمل، اينت پرفورين، پروتئينهاي دفاعي، مانند: پادتن،  ـ پروتئين3

 هاي منقبض شونده، مانند: ـ پروتئين4

اكتين و ميوزين (هاي ماهيچه  پروتئين (  
 

هاي  كولين و انكفالين، پروتئين لهاي عصبي از قبيل استي دهندهانتقال  ميوگلوبين، هموگلوبين،هاي انتقال دهنده، مانند:  ـ پروتئين5
 انتقال دهندة غشايي.

 تونين. انسولين، گلوكاگون و كلسياي، مانند:  هاي نشانه ـ پروتئين 6

 ها). هاي آنزيمي (اغلب آنزيم ـ پروتئين 7

 ها عبارتند از: هاي پروتئين * بعضي ديگر از گروه

ترومبوپالستين، پروترومبين، ترومبين، فيبرينوژن، فيبرين8هاي انعقادي مانند فاكتور  پروتئين ، 

ضد انعقاد خون مانند هپارين هاي پروتئين 

ها مانند هيستامين هاي تغيير دهندة قطر رگ پروتئين 

  

 ها عبارتند از : پنج ويژگي آنزيم ـ1

 .rRNAغيرپروتئيني دارند، مانند ها ساختار  ها ساختار پروتئيني دارند. برخي آنزيم تر آن بيش *

 كند. ها واكنش خاصي را كاتاليز مي عمل اختصاصي دارند و هر يك از آن *

 يابد. مانند. البته پس از مدتي به داليل ديگري مقدار آنزيم كاهش مي كنند، بدون تغيير مي در واكنشي كه آن را كاتاليز مي *

 شوند. مي غيرفعاله درج 45هاي بدن ما در دماي  از آنزيم بسيارياند.  به تغييرات شديد دما حساس *

 حساس اند. pHبه تغييرات شديد  *

از آنزيم هاي درون بدن ما در  بسياريpH  فعاليت دارند.خنثي 

ي معده انسان در  پروتئازهاي شيرهpH  فعاليت دارند.اسيدي 

  كند: هاي زير دو نوع واكنش را كاتاليز مي يك از آنزيمهر ـ 2
  ـ 1
  ـ 2
  ـ 3
 ـ 4

 هانكات آنزيم

 هانكات پروتئين
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هاي  بخشند، در تنظيم كار آنزيم ميهاي زيستيِ درون سلولي سرعت  واكنش تر سلولي، عالوه بر آن كه به بيشهاي درون  آنزيمـ 7
  !ديگر مؤثرند

مانند . شود عاملي كه باعث افزايش احتمال برخورد پيش ماده و آنزيم به يكديگر شود، باعث سرعت بخشيدن به عمل آنزيم ميـ هر 8
 افزايش دما.

 سازد. با تغييرشكل سه بعدي آنزيم، اتصال پيش ماده به آنزيم را غير ممكن مي pHحد و تغييرات شديد بيش از ـ گرماي 9

. به عنوان دهند كنند و سرعت واكنش آنزيمي را افزايش مي ماده به آنزيم را آسان مي ها و مواد معدني،اتصال پيش ويتامينـ بعضي 10
 مثال:

 براي تبديل پيرووات به استيل كوآنزيمA 1، وجود ويتامينB .(تيامين) الزم است 

اين . در كنند ها، جايگاه فعال آنزيم را اشغال و از فعاليت آنزيم جلوگيري مي كش سيانيد] و حشرهو  ها [مانندآرسنيك  ـ بعضي سم11
 است. موقتيو بعضي ديگر  ائميها د تواند به آنزيم متصل شود. اثر بعضي سم حالت، پيش ماده نمي

  ـ چند آنزيم:12
 آنزيم تجزيه كنندة ليپيدها ليپاز:

 ها آنزيم تجزيه كنندة پروتئين پروتئاز:

 نوكلئاز: آنزيم تجزيه كنندة نوكلئيك اسيدها

 كاتاالز: آنزيم تجزيه كنندة آب اكسيژنه

 آميالز: آنزيم تجزيه كنندة نشاسته[به مالتوز]

 تجزيه كنندة ديوارة باكتريليزوزيم: آنزيم 

 پتيالين: نوعي آميالز ضعيف در بزاق [ تجزيه كنندة نشاسته]

 كربني چرخة كالوين 5به مولكول CO  2يا  2Oروبيسكو: افزودن 

 مالتاز: آنزيم تجزيه كنندة مالتوز

  استفاده كرد:ها  توان از سلول استخراج و به منظور مصارف صنعتي يا خانگي از آن را ميها  ـ آنزيم13
هاي پروتئاز، ليپاز و ... در پودر لباسشويي استفاده از آنزيم 

جانورانزدودن موهايي پوست  ،تجزية پروتئين كندن ماهي،پوست  براي نرم كردن گوشت، استفاده از آنزيم پروتئاز 

براي تهيه شكالت و آب ميوه آميالز 

ها دانهسته خارج كردن پو براي نرم كردن مواد گياهي، سلوالز 

براي ساختن اسفنج كاتاالز 

  

  شوند. هاي متابوليسمي با كمك آنزيم انجام مي واكنشتر  ـ بيش1
خواه هستند. ساخته شدن  هاي متابوليسمي انرژي واكنشـ بعضي 2

  خواه است. مر از مونومرها انرژي پلي

 است.خواه  فتوسنتز، واكنش متابوليسمي انرژيـ 3

هستند. تجزيه  زا هاي متابوليسمي انرژي ديگر از واكنشـ بعضي 4
 زا هستند.  مواد انرژي

  زاست. تنفس سلولي، واكنش متابوليسمي انرژيـ 5
 

 نكات متابوليسم
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 شود:  زا، مقداري انرژي آزاد مي واكنش انرژيـ طي 6

آيد. بخشي از اين انرژي به صورت گرما در مي 

 هاي پرانرژي مانند مولكولبخش ديگر آن براي توليد ATP  مصرف  
 شود. مي

  است. سنتز آبدهي و تجزيه آن از طريق هيدروليزاز طريق  ATPـ تشكيل 7
  .دئوكسي ريبوزو داراي قند  ريبوزوجود دارد؛ داراي قند  ATPنوع ـ دو 8

   شود. دار حاصل مي ، مواد زايد نيتروژنATPي  تجزيهـ از 9

 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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دوم                           سفري به درون سلول: فصل 
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
  كنيم.هاي آن را بررسي ميدر اين فصل ساختار و كار  سلول و اندامك

ايـن جانـدار    .دارد دهنـده  اتصـال ي خارها و مژكي تعداد، يسلول دهان، هستهو  است دار مژك انِيآغاز گروه ازي سلول تكزيِ آب جاندارِي نوع اينكوديتر
  كند.ها تغذيه ميها حركت و از باكتريهمانند فرفره روي بدن ماهي

  يافته است:تريكودينا سلولي بسيار تخصص
شود.حركت جاندار ميراند و هم موجب ها را به سوي دهان سلولي ميها، هم باكتريزنش مژك  
كنند.گاه، يعني بدن ماهي متصل ميخارهاي اتصال دهنده جاندار را به تكيه  
يافته است.هاي سلول تخصصهسته براي تنظيم فعاليت  

  هاي انسان و تريكوديناسلول مقايسة
اي كـه دارد،  يافته هستند و هر سلول برحسب وظيفهصهاي بدن ما همانند تريكودينا تخصبدن انسان از تعداد زيادي سلول تشكيل شده است. سلول

  اي پيدا كرده است.شكل و ساختار ويژه
اي محتوي هاي ما نيز همانند تريكودينا، هستهسلولDNA .دارند  
محتويـات سـلول را از محـيط    هاي انسان، غشاي پالسمايي دارند. غشا، سيتوپالسم را احاطه كـرده و  هاي زنده از جمله تريكودينا و سلولسلول همة

  كند تا مواد مورد نيازش را از محيط گرفته و مواد زايد را به محيط دفع كند.كند. همچنين به سلول كمك ميبيرون جدا مي
هاي پوششي مجاري تنفسي، همانند تريكودينا مژك دارند.هاي انسان، مانند سلولبعضي سلول  
ن سلولي ندارند.هاي انسان برخالف تريكودينا دهاسلول  

خاصي  هاي سيتوپالسمي، وظيفةع اندامكهاي مختلفي در آن جاي دارند. هسته و هر يك از انوااي نسبتاً روان (سيال) است كه اندامكسيتوپالسم ماده
  بر عهده دارند.

يافته است.هاي سلول تخصصهسته، براي تنظيم فعاليت  
شوند.آن مي ها، باعث حركت سلول يا مايع پيرامونمژك  

  ميكروسكوپ نوري
تر كنند.برابر بزرگ 10توانند تصوير اشيا را تا حدود هاي معمولي ميبينذره  
كنيم.شوند، از ميكروسكوپ استفاده ميبين ديده نميبراي ديدن اشياي بسيار ريز كه با ذره  
ها، پس از عبـور  وسكوپهاي نوري هستند. در اين ميكرهاي معمولي، از نوع ميكروسكوپميكروسكوپ

  شود.اي حاصل ميها، تصوير بزرگ شدهنور مرئي از نمونه و عدسي
شود. نمونه ممكن اسـت يـك جانـدار    خواهيم با ميكروسكوپ مطالعه كنيم، نمونه ناميده ميچه ميآن

  مانند تريكودينا، يا برشي از بافت گياهي يا جانوري و ... باشد.
نمايي و قدرت تفكيك.بزرگ مهم در ميكروسكوپي، عبارتند از اده از ميكروسكوپ است. دو عاملميكروسكوپي، به معني استف  
نمـايي را  برابر بزرگ كنـد. معمـوالً بـزرگ    2000تواند تصوير نمونه را تا مينامند. ميكروسكوپ نوري ايي مينمبزرگ كردن تصوير يك جسم را بزرگ

  برابر بزرگ شده است.  500به اين معني است كه تصوير × 500نويسند. مثالً اگر كنار تصوير بنويسند: كنار تصوير مي

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي



 علي پناهي شايق                        2/ فصل 1شناسي زيست 

 
 
 

15 
Telegram:@alipanahishayegh 

    آن  قدرت تفكيك عبارت است از توانايي يك ابزار نوري در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از يكديگر. توانايي هر ابزار نـوري بـه قـدرت تفكيـك
  بستگي دارد.

هـايي ماننـد هسـته، ميتوكنـدري،     توان سلول گياهي، جانوري، قارچ، آغازي و باكتري را مشاهده كرد. همچنـين بخـش  با ميكروسكوپ نوري مي نكته:
  ها را به وضوح ديد.توان ساختار دروني باكتري و اندامككلروپالست و جسم گلژي را مشاهده كرد؛ اما نمي

  وان سلول زنده را بررسي كرد.تهاي نوري ميبا بعضي ميكروسكوپ نكته:
) براي تميز كردن عدسي از كاغذ مخصوصlens paperبدون پرز، همراه با آب مقطر يا زايلول ( ) يا پارچةxylolشود.) استفاده مي  
كند.ديافراگم، ميزان نور ورودي را كم و زياد مي  
شيئي نمايي عدسيبزرگ×  چشمي نمايي عدسيميكروسكوپ= بزرگ نماييبزرگ  
شود.از روغن مخصوص (ايمرسيون) استفاده مي× 100براي استفاده از عدسي  

  ميكروسكوپ الكتروني
شود.هاي الكتروني، به جاي نور از الكترون استفاده ميدر ميكروسكوپ  
تر از قدرت تفكيك ميكروسكوپ نوري است.قدرت تفكيك ميكروسكوپ الكتروني، به مراتب بيش  
هاي بزرگـي ماننـد   ها، ساختار درون باكتري و حتي مولكولهاي سلول و ساختار دروني آنتروني، اندامكبا ميكروسكوپ الكDNA    و پـروتئين قابـل

  اند.مشاهده
كنند:تر استفاده ميشناسان از دو نوع ميكروسكوپ الكتروني بيشزيست  
  بعـدي از سـطح نمونـه را فـراهم     كنند. اين ميكروسكوپ تصوير سهمي با اين ميكروسكوپ، سطح اجسام را مشاهده ـ ميكروسكوپ الكتروني نگاره:1

  كند.مي
  كنند.ميها را مطالعه ني سلول و اندامكبا اين ميكروسكوپ، ساختار درو ـ ميكروسكوپ الكتروني گذاره:2

  توان سلول زنده را بررسي كرد.هاي الكتروني نگاره و گذاره نميبا ميكروسكوپنكته: 
 
  
  
  
  
  

  
  هاي ناي خرگوش: تصويري از مژك                                                                                

  با ميكروسكوپ الكتروني گذاره: با ميكروسكوپ الكتروني نگاره، چپ  :ست را                                                                                                                                                

  هاي متفاوتي دارند.هاي مختلف، اندازهسلول
ها، بدون ميكروسكوپ ممكن نيست.ي اغلب سلولمشاهده  
ها هستند.ها، باكتريترين سلولكوچك  
.اندازه و شكل سلول به عوامل متفاوتي بستگي دارد  
ها درازترند.اي، از ساير سلولعصبي و ماهيچههاي سلول  
 اند.ك ميكروسكوپ نيز قابل مشاهدهبزرگي دارند و بدون كم تخمك بسياري از جانوران، اندازةسلول تخم و  
هاي قرمز خون، فقط گلبولmμ8 هاي بدن عبور كنند.ترين رگتوانند از درون باريكقطر دارند و مي  

  شود.تر نميتر و از حد معيني كوچكمعيني بزرگها از حد سلول اندازة
اي باشد كه بتواند به مقدار كافي ترين سلول بايد به اندازهكوچكDNA.پروتئين و ساختارهاي الزم براي زيستن و تكثير را در خود جاي دهد ،  
ي باشد كه بتواند به مقدار كافي مواد غذايي از محيط بگيرد ااندازه سلول، نسبت سطح به حجم است. سطح سلول بايد به ي اندازةعامل محدود كننده

  و مواد زايد به محيط دفع كند.
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تر اسـت. در شـكل   شكل خود، كوچكترِ همهاي كوچكها در مقايسه با سلولتري دارند، اما نسبت سطح به حجم آنتر، سطح بزرگهاي بزرگسلول
  است.   مكعبي شكل مقايسه شدهسلول كوچك  27زير يك سلول بزرگ مكعبي شكل با 

  
   :3هر دو مورد حجم يكساني دارندmμ 27000 =m μ30  ×mμ30 ×m μ30  

ها متفاوت است:اما مساحت آن  
  2mμ 5400 ) =mμ30  ×mμ30× (6 مساحت سلول بزرگ:                         

  2mμ 600 ) =mμ10  ×mμ10( ×6 مساحت هر سلول كوچك:                     
  2mμ 16200  =2mμ600  ×12                         سلول كوچك: 27مجموع مساحت 

تر است.تر، كوچكنتيجه آن كه نسبت سطح به حجم در سلول بزرگ  
ل از حـد  دهـد سـلو  تواند احتياجات سلول را برآورده كند؛ بنابراين نسبت سطح به حجـم اجـازه نمـي   اگر حجم سلول خيلي زياد باشد، سطح آن نمي

  تر باشد.معيني بزرگ
توانند بسيار دراز باشند اما بـه  اي و عصبي ميماهيچههاي اند. مثالً سلولچيره شده ها وجود دارند كه بر محدوديت اندازههاي متعددي از سلولشكل

  هاي كروي و يا مكعبي داشته باشند.توانند سطح بيشتري نسبت به سلولمي دليل باريك بودن،

  :شوند يم ميتقس كلي گروه دو به جانداران
  ها هستند.ها و سيانوباكتريها كه شامل باكتري وتيپروكارـ 1
  ها و آغازيان هستند.ها كه شامل جانوران، گياهان، قارچ وتييوكار ـ2
  اند و ساختار ساده دارند.هاي پروكاريوتي كوچكسلول 

مشـخص و   هسـتة  هـا، هـا و سـيانوباكتري   بـاكتري هـاي پروكـاريوتي كـه عمـدتاً عبارتنـد از       سلول
هسته مانندي به نـام   هاي همراه آن در ناحية پروتئين وDNAها، يافته ندارند. در اين سلول سازمان
نوكلئوئيـدي توسـط هـيچ غشـايي احاطـه       اند. توجه كنيد كه ناحية گرفته قرار نوكلئوئيدي ناحية

  نشده است.  
  

  گيرد. : همانند غشاي سلول يوكاريوتي از دو اليه فسفوليپيد، پروتئين و كربوهيدرات تشكيل شده است و سيتوپالسم باكتري را در بر ميپالسماييغشاي 
يـواره در حفاظـت   نامند. د سلولي مي سخت فرا گرفته كه آن را ديوارة اي تقريباً ها، اطراف غشاي پالسمايي را ديواره باكتري تر بيش درسلولي:  ديوارة  

  از باكتري و حفظ شكل آن نقش دارد.
   سلولي ندارند. ها، ديوارة برخي باكتري نكته: 

كند تا به سطوح  كمك مي  ها وجود دارد. كپسول عالوه بر نقش حفاظتي، به باكتري بعضي باكتري چسبناكي است كه در اطراف ديوارةپوشش كپسول: 
  مختلف بچسبد.

  ها كپسول ندارند.تر باكتريبيشنكته: 
  پالسمايي متصل است. حلقوي است كه به غشايDNAشامل يك مولكولكروموزوم:  

  كروموزوم باكتري در تماس مستقيم با سيتوپالسم قرار دارد. نكته:
  حلقوي كوچكي به نام پالزميد است. DNA ها، عالوه بر كروموزوم اصلي، كروموزوم كمكي نيز دارند. كروموزوم كمكي، برخي باكتري نكته: 
  سازي هستند. درون سيتوپالسم باكتري قرار دارند و محل پروتئينها:  ريبوزوم 
هاي باكتري، ميتوكندري و كلروپالسـت   ها دارند؛ اما ريبوزوم هاي موجود در سيتوسلِ يوكاريوت تر از ريبوزوم اي كوچك هاي باكتري اندازه ريبوزوم نكته: 

  هم اندازه هستند.تقريباً 
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  اند: ها دو نوع هاي مو مانند سطح باكتري برآمدگي   
هـاي كوتـاه را    شوند. هريك از برآمدگي ناميده مي تاژكها بلند باشند،  هاي مومانندي روي سطح خود دارند. اگر اين برآمدگي ها برآمدگي بعضي باكتري

    كند. باكتري به سطوح مختلف كمك مينامند. پيلي به چسبيدن  مي پيلي ها را و مجموع آن پيلوس
  كند. با كمك آن حركت مي  هر تاژك باكتري از يك تار پروتئيني تشكيل شده است و باكتري :1نكتة 

يوغي فرآيندي است كه طي آن دو نيز نقش دارد. هم يوغي همكند تا به سطوح مختلف بچسبد، در  پيلي، عالوه بر اين كه به باكتري كمك مي :2نكتة
  كنند.  ميي ژنتيك مبادله سبند و مادهچباكتري به هم مي

  مجزايي وجود دارند. هاي عمل كنندةي يوكاريوتي، بخشهادرون سلول
 هـاي اساسـي دارنـد و بـا        هاي يوكاريوتي از هر نوعي كه باشند با يكديگر شـباهت شوند. سلولها يوكاريوت محسوب ميجانوران، گياهان، آغازيان و قارچ 

  اند.هاي پروكاريوتي بسيار متفاوتسلول
هاي يوكاريوتي وجود دارد.هاي گوناگوني در سيتوپالسم سلولاندامك يوتي و يوكاريوتي در اين است كههاي پروكارآشكارترين تفاوت سلول  
ناميـده   انـدامك انـد،  بـا غشـا احاطـه شـده    هايي كـه  كنند. قسمتهاي مجزا تقسيم ميهاي يوكاريوتي، غشاهايي سيتوپالسم را به قسمتدر سلول     
  زوم.پراكسيي، واكوئل، ميتوكندري، ليزوزوم، آندوپالسمي، جسم گلژ شوند. مانند هسته، شبكةمي

  رنگ هستند.ها بيتر اندامكدرسلول زنده، بيش: 1نكتة
  د.ريبوزوم، سانتريول، تاژك، مژك و اسكلت سلولي از ساختارهاي بدون غشا هستن :2نكتة

  هاي گياهي و جانوريسلول مقايسة
هـاي گياهـان   هاي جانوري سانتريول دارند؛ اما سـلول تر سلولبيش

هـاي گياهـان   پيشرفته سانتريول ندارند. در بين گياهان، فقـط سـلول  
  ها سانتريول دارند.ها و سرخسابتدايي مانند خزه

       سلول جانوري ممكن است يك يـا چنـد تـاژك داشـته باشـد؛ امـا
هاي گياهي معموالً تاژك ندارند. در بين گياهان فقط گامـت نـرِ   سلول

  ها] تاژك دارند.ها و سرخسها [خزهبعضي گونه
سلول هـاي يوكـاريوتي از نظـر سـاختار و عملكـرد بـا تـاژك        تاژك

  ها تفاوت دارد.باكتري
 هاي بسياري از گياهان تاژك، سانتريول و ليـزوزوم وجـود    در سلول

  ندارد.
 سلولي،كلروپالست و واكوئـل مركـزي    هاي جانوري ديوارة در سلول

  وجود ندارد.
ها و بسـياري از آغازيـان)   هاي قارچهاي گياهي (همانند سلولسلول
-سلولي سخت و ضخيمي دارند؛ در حالي كه هيچ يك از سلول وارةدي

  هاي جانوري ديواره ندارند.
هـاي بـالغ   ز سـلول هـاي جـانوري، بسـياري ا   تر سلولبرخالف بيش

  گياهي به شكل چندوجهي هستند.
سـلولي   ز نظـر سـاختار شـيميايي بـا ديـوارة     سلوليِ گياهان ا ديوارة

سـلولز تشـكيل   سلول گيـاهي عمـدتاً از    تفاوت دارد. ديوارةها باكتري
  سلول باكتري سلولز ندارد. شده است اما ديوارة

تـرين نـوع   مهـم هاي گياهي اندامكي بـه نـام پالسـت دارنـد.     سلول
  هاي جانوري پالست وجود ندارد. كلروپالست در بعضي آغازيان نيز وجود دارد.شود. در سلولپالست، كلروپالست نام دارد كه در آن فتوسنتز انجام مي
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رگ مركزي ندارند.هاي جانوري واكوئل دارند اما واكوئل بزهاي بالغ گياهي وجود دارد. سلوليك واكوئل مركزي بزرگ در بسياري از سلول  
هاي بسياري از گياهان، ليزوزوم وجود ندارد.در سلول  

  توان گفت كه:به طور خالصه مي
ريبـوزوم و   ها)، ها و ريزرشته گلژي، پراكسي زوم، ميتوكندري، اسكلت سلولي (ريزلولهآندوپالسمي (زبر و صاف)، دستگاه  غشاي پالسمايي، هسته، شبكة

  هاي جانوري وجود دارند. هاي گياهي و هم در سلول واكوئل، هم در سلول
  ها وجود دارند!] ني در بعضي از آنيعهاي گياهي وجود ندارند. [ از سلولهاي جانوري هستند و در بسياري  تاژك، سانتريول و ليزوزوم از اجزاي سلول  
 هاي جانوري وجود ندارند. يك از سلول هاي گياهي هستند و در هيچ  ز اجزاي سلولسلولي، واكوئل مركزي و كلروپالست ا ديوارة  

  هاي يوكاريوتياجزاي سلول 
ها و ساختارهاي بدون غشا. ريبوزوم، سانتريول، تاژك، مژك و اسكلت سـلولي  اندامكـ 1توان به دو گروه تقسيم كرد: هاي يوكاريوتي را مياجزاي سلول

ها كه ساختارهاي غشادار هستند و عبارتنـد از: هسـته، شـبكة آندوپالسـمي زبـر و صـاف، دسـتگاه گلـژي،         ـ اندامك2 ا هستند.از ساختارهاي بدون غش
  زوم، ميتوكندري و كلروپالست.واكوئل، ليزوزوم، پراكسي

  ريبوزوم
 و نيپروتئ ها ازاز دو بخش غيرمساوي تشكيل شده است. هر دو اين بخش كه غشاست بدون ساختاري نوع

RNA ) ريبوزوميrRNA( هاي پروكاريوتي و يوكاريوتي وجود دارند ها در سلولريبوزوم .است شده ليتشك
سازند. مي پپتيدكنند و پليگر متصل ميرسد، آمينواسيدها را به يكديمي DNAو با توجه به اطالعاتي كه از 

  سازي در سلول هستند.ها محل پروتئينبه عبارت ديگر، ريبوزوم
و درون سيتوپالسم فعاليت دارند. [دقت كنيد كه پـروتئين ريبـوزومي در سيتوسـل سـاخته      شوندكاريوتي درون هسته توليد ميهاي يوريبوزوم :1ةنكت
  شود.]مي

  سازي نخواهد داشت.اگر يك سلول يوكاريوتي فاقد هسته باشد، ريبوزوم و پروتئين: 2نكتة   
  توان يافت: هاي زير مي هاي يوكاريوتي را در بخش ريبوزوم :3نكتة 

  ـ درون كلروپالست 6ـ درون ميتوكندري 5ـ درون سيتوسل 4آندوپالسميِ زبر  ـ روي غشاي شبكة3ي بيروني هسته ـ روي غشا2ـ درون هسته 1
  سيتوسـل (مـادة  هـاي موجـود در   تند و نسـبت بـه ريبـوزوم   ها هسهاي باكتريهاي موجود در ميتوكندري و كلروپالست شبيه ريبوزومريبوزوم :4نكتة
  تر دارند.تر و ساختاري سادهاي كوچكاي سيتوپالسم) اندازهزمينه

  سانتريول، تاژك و مژك
  اند.هاي پروتئيني (ميكروتوبول) تشكيل شدهاين ساختارهاي بدون غشا از ريزلوله هر سة
  تايي ميكروتوبول (ريزلوله) تشكيل شده و ساختاري از جنس پروتئين است. 3 دستة 9هر سانتريول از  
ها، تشكيل دوك تقسيم و تشكيل تاژك و مژك دخالت دارند.دهي ميكروتوبولها در سازمانسانتريول  
 سانتريول ندارند. دانگان) هاي گياهان پيشرفته (بازدانگان و نهان سلول  
ها بلندند.ها كوتاه هستند در حالي كه تاژكاند. مژكادي ميكروتوبول تشكيل شدهمژك و تاژك يوكاريوتي از تعد  

  .شوند مي محسوبيي پالسما يغشاهاي  يخوردگ نيچ بلكه ؛ستندين مژك رودهي زپرزهاير :نكته

  اسكلت سلولي
هـا  هـا) و ريزرشـته  ها (ميكروتوبولاست و از ريزلوله هايي بدون غشا هستند كه در سلول يوكاريوتي وجود دارند. اسكلت سلولي از جنس پروتئينساختار

  تشكيل شده است.

  سلولي گياهان ديوارة 
هاي سلولز تشكيل شده است كه در سـيماني از جـنس   برابر ضخامت غشاي سلول است، عمدتاً از رشته 100تا  10سلول گياهي كه ضخامت آن  ديوارة

  اند. ساكاريدها و پروتئين قرار گرفته ساير پلي
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 دستگاه غشايي دروني 

اند، اما بعضـي ديگـر از    اند. بعضي از اين غشاها از نظر فيزيكي به هم پيوسته هاي سلول يوكاريوتي از غشاي مرتبط با هم تشكيل شده تعدادي از اندامك 
هـاي مهـم زيسـتي بـا يكـديگر       نامند كه در ساخت، ذخيره و ترشح مولكول دروني ميجدا هستند. مجموع اين غشاهاي درون سلولي را دستگاه غشايي هم 
  كنند.   مي كاري هم

  دستگاه غشايي دروني عبارتند از: هاي سازندة اندامك
 ــ 4آندوپالسمي صاف  شبكة ـ3آندوپالسمي زبر  شبكة ـ2هسته  ـ1

  ليزوزوم. ـ6 واكوئل ـ5دستگاه گلژي 
دروني در ساخت، ذخيره و ترشح هاي دستگاه غشايي اندامك

  كنند.هاي مهم زيستي با يكديگر همكاري ميمولكول
هاي مختلف دستگاه غشايي دروني ارتباط اندامك شكل زير نحوة

آندوپالسمي ساخته  . مثالً وزيكول انتقالي در شبكةدهدرا نشان مي
رود و سرانجام به ليزوزوم يا شود، سپس به جسم گلژي ميمي

شود و يا اين كه با پيوستن به غشاي سلول، تبديل ميواكوئل 
  شود.مي محتواي آن از سلول به بيرون ترشح

كار اصلي دستگاه غشايي دروني تقسـيم كـردن فضـاي درون     : نكته
  هاي مختلف است. سلول به قسمت

  
  هسته

  ي ژنتيك سلول را در خود جاي داده است.تر مادهاندامكي است كه بيش  
  هاي يوكاريوتي يك هسته و بعضي نيز دو يا چند هسته دارند.اغلب سلول: 1نكتة
هاي هادي آبكشي، عناصر آوندي چـوبي، تراكئيـد، فيبـر و    هاي بالغ يوكاريوتي هسته ندارند؛ مانند اريتروسيت (گلبول قرمز)، سلولبعضي سلول: 2نكتة

  اسكرئيد.
 .هسته، مركز تنظيم ژنتيك سلول يوكاريوتي استDNA كند.لول را رهبري ميهاي سهسته، فعاليت موجود در  
.ـ يب يغشا پوشش هسته از دو غشاي منفذدار تشكيل شده است تبـادل مـواد بـين هسـته و      .دارد بـوزوم ير زبـر ي آندوپالسـم  ةشـبك  ماننـد  آني رون

  .رديگ يم صورتهسته  منافذ قيطر از سيتوپالسم
 كه كند يم پر هسته ةريشمايعي به نام  را هسته درون DNA و همچنـين   شـوند] ناميده مـي   كروموزومكه در مجموع [هاي متصل به آن و پروتئين

  . در آن قرار دارند ايهاي اسكلت هستهها و پروتئينهستك يا هستك
اي در هسته قرار دارنـد و  در هم رفته اي به صورت شبكةهاي اسكلت هستهپروتئين

  شوند.اي ميپوشش هسته موجب پايداري شكل هسته و پايداري
ها و دانهاز رشته كه دارد وجود هستكمتراكم به نام  تودة چند يا يك هسته درون-

هـاي  و پـروتئين  DNAاند. هستك، محـل قـرار گـرفتن بخشـي از     هايي تشكيل شده
  متصل به آن است. 

شوند.مي ها در هستك ساختهبوزومير سازهايپيش   
ةسازندهاي  ژن RNA دارند قرار هستك دروني بوزومير.  
  

  آندوپالسمي شبكة
سته تشكيل شده است. دو نوع شبكة آندوپالسمي وجود دارد: شبكة آندوپالسمي زبر و بخشي از دستگاه غشايي دروني است كه از غشاهاي به هم پيو

  آندوپالسمي صاف. شبكة
به معنيِ درونِ سلول است.» آندوپالسم« واژة  

  اند.هم پيوسته آندوپالسمي زبر و غشاي خارجي هسته به شبكة آندوپالسمي صاف، غشاي شبكةنكته:  
آندوپالسمي و فضاي بيرون آن.  كند: فضاي درون شبكة ت تقسيم ميآندوپالسمي فضاي درون سلول را به دو قسم شبكة  

هـاي ريبـوزوم وجـود دارنـد كـه بـا        ايـن شـبكه، دانـه    اند. روي غشـاي هاي پهني ساخته شده است كه به هم متصل از كيسه: آندوپالسمي زبر شبكة
  اند. ميكروسكوپ الكتروني قابل مشاهده
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  آندوپالسمي، ريبوزوم وجود ندارد. درون شبكةنكته: 
ساختن پروتئين ترشحي. ـ2غشاسازي   ـ1ي مهم بر عهده دارد:  آندوپالسمي زبر دو وظيفه شبكة  

آندوپالسـمي زبـر و    هاي روي شبكة به وسيلة ريبوزوم هاي ساخته شده پروتئينبعضي از  غشاسازي: 
شـوند، درون غشـاي    ساخته مي آندوپالسمي زبر هاي شبكة ليپيدهايي كه توسط آنزيمهمچنين فسفو

تـر شـده و    آندوپالسـمي زبـر وسـيع    نتيجـه، غشـاي شـبكة   گيرند. در  آندوپالسمي زبر قرار مي شبكة
  شوند. ده ميهاي ديگر فرستا هايي از آن به اندامك قسمت

شـوند توسـط   هـايي كـه قـرار اسـت بـه بيـرون از سـلول ترشـح          پروتئين توليد پروتئين ترشحي: 
  ها.  شوند؛ مثالً پادتن آندوپالسمي زبر ساخته مي هاي روي شبكة ريبوزوم
هـاي شـبكة آندوپالسـمي،    پپتيد تشكيل شـده اسـت. ريبـوزوم   پلي كول پادتن از چند رشتةهر مول 
 ها پـس از آزاد شـدن بـه درون شـبكة    پپتيـد پلـي كنند. ايـن  پادتن را توليد مي ةسازند پپتيدهايپلي

گيرند و مولكول پادتن كامل و فعال را پديـد  آندوپالسمي زبر، كنار هم قرار  مي
  آورند. مي
پپتيـدي  پلي روتئين ترشحي كه فقط از يك رشتةبندي پمراحل توليد و بسته

  ساخته شده، به صورت زير است:
  شود.آندوپالسمي زبر آزاد مي پپتيد ساخته و به درون شبكةپليـ 1
شود و به ايـن  پپتيد اضافه ميهاي قند به پليهاي كوچكي از مولكولـ زنجيره2

  شود.حاصل مي» گليكوپروتئين«ترتيب يك مولكول 
ي بـه نـام وزيكـول    هاي ريزآندوپالسمي، گليكوپروتئين را درون كيسه ـ شبكة3

  كند.بندي ميانتقالي) بسته چة(كيسه انتقالي
زنـد. سـپس   آندوپالسمي بـه بيـرون جوانـه مـي     ـ اين وزيكول از غشاي شبكة4

كارهاي الزم براي ترشـح   بقية شود تاپروتئين ترشحي به جسم گلژي منتقل مي
 اين پروتئين را به سـوي غشـاي سـلول   آن انجام شود. در نهايت وزيكول انتقالي 

  به بيرون ترشح كند. برد تا آن رامي
  

    آندوپالسمي صاف شبكة
هاي غشادار است و ريبـوزوم نـدارد. درون غشـاي ايـن انـدامك،       ها و كيسه اي از لوله به هم پيوسته شبكة
  دهند. اند كه كارهاي اصليِ اين اين شبكه را انجام مي هاي متعددي قرار گرفته آنزيم
آندوپالسمي صاف، ساخت موادي مانند اسيدهاي چرب، فسفوليپيدها و  ترين كارهاي شبكةيكي از مهم

  استروئيدهاست.
  شود. آندوپالسمي صاف نوع خاصي سلول ساخته مي هريك از اين مواد توسط شبكة نكته:

 سلول شبكة دهند: اي انجام مي هاي زير، اعمال ويژه آندوپالسمي صاف  
در تنظيم مقـدار قنـدي     هاي آن اي دارند كه آنزيم گستردهآندوپالسمي صاف  شبكة هاي جگر: ـ سلول1 

هاي ديگري نيـز دارنـد كـه     شود نقش دارند. همچنين آنزيمهاي جگر به جريان خون آزاد ميكه از سلول
  دهند. زدايي انجام مي دهند و در واقع سمداروها و مواد شيميايي مضر را تغيير مي

 شـبكة اي دارنـد كـه    آندوپالسـمي صـاف گسـترده    هـا نيـز شـبكة    ايـن سـلول   اي: هاي ماهيچه ـ سلول2 
  كند.   شود و يون كلسيم ذخيره مي ناميده مي ساركوپالسمي

كنـد، بـه   ساركوپالسمي صاف نشـت مـي   هاي كلسيم از شبكة اي، يون هيچهيون كلسيم براي انقباض ماهيچه الزم است. با رسيدن پيام عصبي به سلول ما
شود. عالوه بر انقباض ماهيچه، براي انعقاد خون و ترشح بعضي مواد از سلول نيـز كلسـيم    اي مي شود و باعث انقباض سلول ماهيچهسم وارد ميدرون سيتوپال

  الزم است.

    يگلژ دستگاه 
  آميزي سلول، موفق به كشف اين اندامك شد. هاي رنگبا استفاده از ميكروسكوپ نوري و روش كاميلو گلژي
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دهـد ايـن   ي جسم گلژي با ميكروسـكوپ الكترونـي نشـان مـي    مشاهده
انـد.  هاي پهني تشكيل شده است كه روي هم قـرار گرفتـه  سهيك ازاندامك 

 متصـل  هـم  بـه ي كيزيف نظر از هااين كيسه ها از غشاست.جنس اين كيسه
  .ستندين
      تعداد اجسام گلژي از چند عدد تا چند صد عـدد اسـت. ايـن تعـداد بـه

  يت سلول در ترشح پروتئين و ساير مواد بستگي دارد.ميزان فعال
دهد آندوپالسمي، كارهاي زيادي انجام مي جسم گلژي با همكاري شبكة

 هـاي توليـد شـده توسـط شـبكة     مولكـول گـذاري  هـا نشـانه  كه يكي از آن
اي كه دارند به نقـاط مختلـف   ها بر اساس نشانهآندوپالسمي است. مولكول

  شوند.سلول فرستاده مي

   ليزوزوم
هاي تجزيـه كننـده اسـت و بـه عبـارت      اي غشادار و حاوي آنزيمكيسه

هاي گوارشـي را در  ديگر، جزئي از دستگاه غشايي دروني است كه آنزيم
 خود جاي داده است. 

 شود يم ساختهي گلژ جسم و زبري آندوپالسم ةشبك توسطليزوزوم.  
هـاي  ليـزوزوم، سـاير قسـمت   هـاي گوارشـي در   به دليل تجمع آنزيم

  مانند.هاي گوارشي در امان ميسيتوپالسم از گزند آنزيم
هاي گوارشـي را بـه   هاي غذايي، آنزيمها با پيوستن به واكوئلليزوزوم

ــه مــي  ــل را تجزي ــواي درون واكوئ ــه و محت ــل تخلي كننــد. درون واكوئ
صـرف  كنند و بـه م را ترك ميمونومرهاي حاصل از اين تجزيه، واكوئل 

  رسند.ميسلول 
 هاي آسـيب ديـده يـا    يكي از كارهاي ليزوزوم، بلع و گوارش اندامك

  پيرِ سلول است. 
هـايي را در  . مـثالً بافـت  دارد حيـاتي  نقش زين نيجن نمو در زوزوميل

 هم از را انگشتانزمان جنيني بين انگشتان دست و پا قرار دارد، نابود و 
  .  كند يم جدا

    هاواكوئل 
ها هستند كه به دستگاه غشايي دروني تعلق دارند. واكوئل غشا جنس ازي ياه سهيكها، همانند ليزوزوم
    دهند.هاي متفاوتي دارند و كارهاي مختلفي نيز انجام ميشكل و اندازه

ها با جـذب  كنند. عالوه بر آن، واكوئلها در خود آب و مواد شيميايي گوناگوني را ذخيره ميواكوئل
  توانند به بزرگ شدن سلول كمك كنند.اضافي و منبسط شدن ميآب 

  شود.ها، رشد محسوب نميبزرگ شدن آب بر اثر انباشته شدن آب درون واكوئلنكته: 
  انواع واكوئل

هاي بالغ گياهي وجود دارد و يـك ليـزوزوم بـزرگ محسـوب     تر سلولدرون بيش ـ واكوئل مركزي:1
  براي گوارشِ درون سلولي است.هايي شود؛ چون حاوي آنزيممي
 كند.هاي حاصل از متابوليسمِ سلول را ذخيره ميمواد شيميايي و فرآورده  
 شوند.افشاني ميهايي داشته باشند كه باعث جذب حشرات به هنگام گردههاي مركزي در گلبرگ گياهان، ممكن است رنگيزهواكوئل  
هاي گياهي نقش دارند.اد سمي هستند و در دفاع گياه در برابر جانورانِ گياهخوار يا آفتهاي مركزي حاوي مودر بعضي گياهان، واكوئل  
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كند دار آب اضافي را از سلول جمع ميواكوئل ضربان كنند، مانند پارامسي وجود دارد.ني كه در آب شيرين زندگي ميايآغاز در ار:دضربان واكوئلـ 2
  راند.و به بيرون مي

دار در اين جانداران براي حفظ محيط دروني سلول ضروري است.نوجود واكوئل ضربا  
  يابد. حاوي ذرات غذاييِ بلعيده شده توسط سلول است. با پيوستن به ليزوزوم، محتويات واكوئل غذايي گوارش مي ـ واكوئل گوارشي:3

    هازوم يپراكس  
 دروژنيه ديپراكس ها واكنش نياي فرع محصوالت ازي يك شود. انجام ميي سميمتابولي ها واكنش هاآن درونآندوپالسمي قرار دارند و  در مجاورت شبكة

)22OH (استي سم سلولي برا ژنهياكس آب .است.  
22 علت وجود غشا، بهOH ي هـا  بخـش محتويـات   تا شود يم هيتجز ژنياكس و آب به كاتاالز ميآنز توسط سرعت به و ماند يمي باق زوم يپراكس درون
شـوند. اگـر آب اكسـيژنه بـا      موادي چـون اسـتروئيدها توليـد مـي     صافي آندوپالسم ةشبك مثالً درون .بمانند امان در هستند آن مجاور كه سلول گريد

  شد. ها مي كرد باعث تخريب آن استروئيدها تماس پيدا مي

  كلروپالست 
شود. كلروپالست در گياهان و بعضـي   اندامكي است كه در آن فتوسنتز انجام مي

  شود.   ها يافت مي آغازيان، مانند جلبك
   فتوسنتز فرآيندي است كه طي آن، انرژي نوري خورشيد جذب و بـه انـرژي

گردد. بخشي از ايـن   هاي قند ذخيره مي شود كه در مولكول شيميايي تبديل مي
  رود.ي مواد غذايي ديگر به كار ميقندها براي تهيه

 كنند: غشاها، فضاي درون كلروپالست را به سه قسمت تقسيم مي  
فضاي باريكي است كه بين غشاي خارجي و  ـ فضاي بين دو غشا:1 

   غشاي داخلي كلروپالست وجود دارد.
 استروما ي سيالي به نام اين فضا توسط ماده ـ فضاي بزرگ دروني:2

ي غشاي داخلي احاطه شده است. درون اين  وسيله (بستره) پر شده و به
  هاي غشادار و توخالي وجود دارند.  ها و قرص بخش، لوله

نام دارد. تيالكوئيدها به صورت  تيالكوئيدها، يك  هريك از اين قرص
  افتد. ها به دام مي نور خورشيد، توسط گرانوم شوند. انرژي ناميده مي گرانومگيرند. هر دسته هاي چندتايي روي هم قرار مي دسته

  شود. ترين فضاي كلروپالست محسوب مي (فضاي تيالكوئيدها) كه داخلي هاي غشادار ها و قرص ـ فضاي درون لوله3 
ثل نشاسـته، ذرات رنگـي،   ها مواد متفاوتي، مهاي ديگري نيز ديده شوند كه در  آنها، پالستهاي گياهان، ممكن است عالوه بر كلروپالستدر سلول

  شوند.ها و ليپيدها ذخيره ميپروتئين

  ميتوكندري  
  كند. ميتوكندري، محل انجام تنفس سلولي است. اندامكي است كه انرژي شيميايي را از شكلي به شكل ديگر تبديل مي

 هاي سوختي سلول، يعني مولكولدر تنفس سلولي، انرژي شيميايي غذاهايي مانند قندها آزاد و به صورت انرژي شيميايي در ATPشود. تبديل مي 
  .ميتوكندري همانند كلروپالست داراي دو غشا است: غشاي خارجي و غشاي داخلي  

كنند: اين غشاها فضاي درون ميتوكندري را به دو قسمت تقسيم مي  
  فضاي كوچكي است كه بين غشاي خارجي و غشاي داخلي وجود دارد. فضاي بين دو غشا: -1 
  پر شده است. ماتريكسي سيالي به نام  توسط غشاي داخلي احاطه شده و با مادهفضاي دروني:  -2 
 دهند. هاي مربوط به تنفس سلولي در ماتريكس رخ مي بسياري از واكنش  

 هايي كه ساختن  نزيمخورده است و آ غشاي دروني ميتوكندري بسيار چينATP  را برعهده دارند، درون اين
    اند.غشا و نيز بر سطح آن جاي گرفته

(تيغـه) نـام دارد. كريسـتاها، موجـب      كريسـتا هاي غشاي داخلي ميتوكندري، يك  خوردگي هريك از چين
  شوند.مي ATPافزايش سطح غشاي دروني ميتوكندري و باعث باال رفتن توانايي ميتوكندري در توليد
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 .شوندچگونه مواد به درون سلول وارد، يا از آن خارج مي

ـ انتقال فعال.3ـ انتشار تسهيل شده 2ـ انتشار ساده 1شوند:    هاي زير به سلول وارد و يا از آن خارج مي هاي كوچك با روش مولكول 

ها در جهت شيب غلظت، يعني از جايي كه تراكم آن ماده زياد است به جايي  حركت مولكول انتشار ساده: 
هاي غشايي يـا انـرژي زيسـتي     است، انتشار نام دارد. انتشار ساده نيازي به پروتئين  كه تراكم همان ماده كم

  ندارد.
گذرند.  ها از بين فسفوليپيدهاي غشا مي در انتشار، مولكول  
نحوي كـه پـس از مـدتي،     گيرد. به ها در انتشار، به طور اتفاقي در تمام جهات صورت مي حركت مولكول

  شود. مورد نظر در دو محل يكسان مي غلظت مادة
 توانند از طريق انتشار ساده از غشا عبور كنند؟  هايي مي چه مولكول  

  و ...   2O ،2COهاي بسيار كوچك و بدون بار، مانند مولكول -1
  ها، استروئيدها، تيروكسين و ... شوند: مانند چربي هايي كه در ليپيد حل مي مولكول -2
شود.افزايش گرماي محيط باعث افزايش سرعت انتشار مي  

ها  ونهاي كانالي غشا و بدون صرف انرژي است. موادي چون ي انتشار مواد با كمك پروتئين انتشار تسهيل شده:
هـا   توانند از درون اين كانال ي فسفوليپيدي غشا بگذرند. در حالي كه مي توانند از طريق انتشار ساده از دو اليه نمي

  عبور كنند.
هاي پروتئيني و با صرف انرژي زيسـتي  ها برخالف جهت شيب غلظت و با كمك ناقل انتقال مولكول انتقال فعال: 

  كنند.   توانند از طريق انتقال فعال نيز از غشا عبور ميا عالوه بر انتشار تسهيل شده، ه است. يون
كنند. هاي گياهان، بعضي مواد را از طريق انتقال فعال از خاك جذب مي ريشه  
  
  
  
  
 گيرد. اگزوسـيتوز، بـرعكسِ    صورت مي اگزوسيتوز ها از طريق و خروج آن آندوسيتوزها و ذرات بزرگ به داخل سلول از طريق  ورود درشت مولكول

  شوند.  آندوسيتوز است. هر دوي اين فرآيندها با صرف انرژي انجام مي
 گيرد.  انتقالي درون وزيكول انتقالي قرار مي وسيتوز و هم در اگزوسيتوز، مادةهم در آند  

كنند ها مانند آميب از طريق آندوسيتوز تغذيه مي سلولي بعضي تك  
و  هـا  ليـ نوفيائوزهـا،   ليـ نوتروف ماننـد  دهنـد  يمـ  انجام توزيآندوس انساني ها سلولي بعض :1نكتة

  .ژهاماكروفا
ي كمـ  غشـا  يانـدازه  توزياگزوسـ  در اما تر كوچكي كم سلول يغشا ةانداز توزيآندوس در :2نكتة   

  .شود يم تر بزرگ
سلول)، اسمز ناميده انتشار آب از عرض يك غشاي داراي نفوذپذيري انتخابي (مانند غشاي : اسمز 

  شود.مي
آب، توسط غشايي با نفوذپذيري اسمز جايي روي مي دهد كه دو محلول با غلظت متفاوت

  اند.انتخابي از هم جدا شده
ها و مواد ديگرند كه غشاي هاي انساني محتوي محلولي از نمكسلول اسمز در سلول انساني:

  است.سلولي با نفوذپذيري انتخابي آن را فراگرفته 
تركد.اگر گلبول قرمز را در آب خالص فرو ببريم، به دليل ورود آب مي  
تواند بيش از حد به طريق اسمز ها دارند. بنابراين، در بدن انسان، به طور معمول آب نميخون و ديگر مايعات بدن، غلظتي مشابه غلظت درون سلول

  وارد سلول شود.
ها قرار ها و ساير مواد حل شده در آب وجود دارد. بسياري از اين مواد درون واكوئلنيز محلولي از نمك درون سلول گياهي، اسمز در سلول گياهي:

  دارند.
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پذيري انتخابي غشاي پالسماييِ سلول گياهي همانند غشاي پالسماييِ سلول جانوري نفوذ
  ست.سلول گياهي نسبت به آب و مواد حل شده در آن، كامالً تراوا دارند اما ديوارة

 تركد يم تر از سيتوپالسم (مثالً آب خالص) قرار گيرد، در محيطي رقيقي جانور سلول اگر 
 به و شوند مي متورم در چنين محيطي قرار گيردي اهيگ سلول اگر اما .ندارد وارهيد چون
  .استي اهيگ سلولي عيطب حالت كه ديآ يم در (آماس) تورژسانسي يعن كرده باد حالت
پژمرده  تورژسانس خود را از دست داده، دهد يم دست از آبي اهيگ سلول كهي هنگام
  .ديآ يم در زيپالسمول حالت به شود يم
كند ها به گياه كمك ميتورژسانس در گياهان خشكي بسيار مهم است. تورژسانس سلول

  تا استوار بماند.
 دارند، به تورژسانس خود را راست نگه زيادي ندارند و براي آن كه ساقةگياهان علفي چوب

  اند.متكي
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  كند. سلولي استفاده ميها به سوي دهان ها براي حركت و  راندن باكتري زيادي مژك دارد كه از آنـ تعداد 1
 پذير دارد. سلولي سخت اما انعطافـ ديوارة 2

 نوع واكوئل دارد: واكوئل غذايي، واكوئل ضربان دارـ دو 3

  هاست. هاي گوارشي براي هضم باكتري آنزيمـ ليزوزوم دارد كه حاوي 4

 دهان سلولي است.هاي غذايي آن  ـ محل تشكيل واكوئل5

  

 2000تواند نمونه را تا  ـ بزرگنمايي ميكروسكوپ نوري، حاصلضرب بزرگنمايي عدسي شيئي در بزرگنمايي عدسي چشمي است و مي1
  برابر بزرگتر كند.

 توان موارد زير را را مشاهده كرد : اين ميكروسكوپ ميـ با 2

.(جانوري، گياهي، قارچ، آغازي و باكتري) هر نوع سلول 

ا (هسته، ميتوكندري، كلروپالست، دستگاه گلژي)ه بعضي اندامك  

 توان سلول زنده را مطالعه كرد. هاي نوري مي بعضي ميكروسكوپـ با 3

ها را  ها و ساختار درونيِ باكتري توان ساختار دروني اندامك هاي نوري نمي ـ با ميكروسكوپ4
 مشاهده كرد.

 
  

  كرد.را مشاهده  پروتئينو  DNAهاي بزرگي چون  ها و حتي مولكول توان ساختار اندامك الكتروني مدرن ميهاي  ـ با ميكروسكوپ1
 كند. فراهم مي الكتروني نگاره تصوير سه بعدي از سطح نمونهـ ميكروسكوپ 2

 كرد.ها را مطالعه  توان ساختار دروني سلول الكتروني گذاره ميـ با ميكروسكوپ 3

 .را مطالعه كرد زنده توان سلول ميكروسكوپ الكتروني گذاره و نگاره نميـ با 4

  

  ـ هسته مشخص و سازمان يافته ندارند.1
 هاي همراه آن در ناحيه نوكلئوئيدي قرار دارند.   و پروتئين DNAـ 2

 با ساير اجزاي سلول قرار دارند.هاي همراه آن در تماس مستقيم  و پروتئين DNAـ 3

 كند. ها ديوارة سلولي دارند كه از سلول محافظت و شكل آن را حفظ مي تر باكتري ـ بيش4

ساكاريد است، از  باكتري ها در اطراف ديوارة خود كپسول دارند. كپسول از جنس پلي بعضيـ 5
  كند و در چسبيدن به سطوح مختلف نيز نقش دارد. باكتري محافظت مي

 مانندي به نام تاژك دارند كه از يك تار پروتئيني تشكيل شده است و نقش حركتي دارد.مو  هاي بلندها برآمدگي  باكتري بعضيـ 6

شود. پيلي در  ناميده مي پيليها  و مجموع آن ها پيلوس مو مانند كوتاهي دارند كه هر يك از آنهاي  ها برآمدگي باكتري بعضيـ 7
 نقش دارد.هچسبيدن به سطوح مختلف و 

  

 ميكروسكوپ الكترونينكات 

 تريكودينانكات 

 ميكروسكوپ نورينكات 

 هاي پروكاريوتينكات سلول
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  هاي گوناگون در سيتوپالسم سلول يوكاريوتي است. تفاوت سلول يوكاريوتي با سلول پروكاريوتي، وجود اندامكـ آشكارترين 1
 .آورند هاي غشادار را به وجود مي هاي مجزا تقسيم مي كنند و اندامك يوكاريوتي، غشاهايي سيتوپالسم را به قسمتهاي  ـ در سلول2

متابوليسمي متفاوت، به طور همزمان در يك سلول به انجام مي رسند. چون فضاي درون هر اندامك وضعيتي خاص ـ فرايندهاي 3
 دارد.

 .دهد حت غشاهاي سلولي را افزايش ميغشاهاي درون سلولي، مجموع مساـ وجود 4

 .از گياهان تاژك، سانتريول و ليزوزوم وجود ندارند هاي بسياري سلولـ در 5

  .هاي جانوران ديوارة سلولي، واكوئل مركزي و كلروپالست وجود ندارد هيچ يك از سلولـ در 6
 لولي سخت و ضخيم دارد.ها و بسياري از آغازيان ، ديوارة س هاي قارچ گياهي همانند سلولـ سلول 7

 هاي بالغ گياهي به شكل چندوجهي هستند. هاي جانوري، بسياري از سلول سلولتر  ـ برخالف بيش8

  

  ها و گياهان ديوارة سلولي دارند. ، بسياري از آغازيان، همة قارچها باكتري تر بيشـ 1
 تشكيل شده است. سلولزسلول گياهي عمدتاً از ـ ديوارة 2

 .اند قرار گرفته سلولزي در سيماني از ساير پلي ساكاريدها و پروتئينهاي  ـ رشته3

  بين دو سلول گياهي مجاور:ـ ديوارة 4

 ديوارة نخستين)  2+ ميانيتيغه  1دارد (اليه  3حداقل 

ديوارة دومين) 2ديوارة نخستين +  2+ ميانيتيغه  1اليه دارد ( 5 حداكثر 

 .چسباند ها را به هم مي مياني، بين دو سلول مجاور مشترك است و آنـ تيغه 5

 است. ديوارة نخستينترين الية ديوارة هر سلول گياهي،  ـ خارجي6

 چوبي شدن نام دارد.اين تغيير،  شود. ميآن  سلول گياهي باعث مرگ ةديوار(چوب) بر روي  رسوب ليگنينـ 7

 گياهي، ديوارة نخستين وجود دارد.هاي  همة سلولـ در ديوارة 8

 .كند هاي مسن در سطح درونيِ ديوارة نخستين، ديوارة دومين رسوب مي هاي گياهي، به ويژه سلول بعضي سلولـ در ديوارة 9

 

 نكات ديوارة سلول گياهي

 هاي يوكاريوتينكات سلول

 اجزاي سلول يوكاريوتي
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 است. مربوط دومين ةديواربه  سلول گياهي معموالً ةافزايش قطر ديوارـ 10

 .دارند نخستين ضخيم ةها ديوار اين سلول است. قطورها  آن ةدومين ندارند اما ديوار ةديوار هاي كالنشيمي سلولـ 11

هاي گياهي مجاور معموالً در مقابل  هاي سلول الن .شوند مي ناميده اين مناطق، الن. استتر  سلول گياهي نازك ةبعضي نقاط ديوارـ 12
 .يكديگر قرار دارند

 .گيرد ر از طريق منافذ ديواره صورت ميهاي گياهي مجاو بين سلولـ ارتباط 13

ها و ...)  (آب، مواد غذايي، هورمونهاي زنده گياهي، پالسمودسم  منافذ ديوارة سلولـ از 14
 .كند عبور مي

  هاي زير را تعيين كنيد: ـ درستي يا نادرستي عبارت15

 الف ـ همة گياهان، ديوارة سلولي دارند.

  ب ـ هر سلول گياهي، ديوارة دارد.
  ج ـ هر ديوارة سلول گياهي، الن دارد.

  

  .كند درون سلول را از محيط بيرون آن جدا ميـ مواد 1
 .دهد بعضي مواد اجازه عبور مييعني فقط به  نسبي دارد،ـ تراوايي 2

يابند كه سر آب دوست  طوري آرايش ميها به صورت دو اليه  اين مولكولهستند  هاي غشا، فسفوليپيدها تعداد مولكولترين  ـ بيش3
 نيز وجود دارد. ها به طرف آب باشد. در غشاي سلول جانوري، كلسترول آن

 .گذرند ميبه علت كوچكي به مقدار اندك از غشا  آبهاي  ـ مولكول4

 .گذرند ميبه آساني از بين فسفوليپيدهاي غشا  ليپيدي هاي  ـ مولكول5

 هستند. هايي پذيرنده لغشا، مولكوهاي  ـ بعضي پروتئين6

 .كنند ها  را به سلول وارد يا از آن خارج مي يونهستند و موادي مانند  هايي ناقل غشا، مولكولهاي  ـ بعضي پروتئين7

 اند. ها يا فسفوليپيدها متصل آن قرار دارند و به پروتئين خارجيتر در بخش  هاي غشا بيش ـ كربوهيدرات8

  
 .دهند كنند و هر كدام به مولكول خاصي اجازة عبور مي ميعمل  تخصصي پروتئيني غشا،هاي  ـ كانال9

 .دهند ميرا از خود عبور  غشايي، آبهاي  ـ همة كانال10

دار هستند و فقط موقع عبور مواد باز  هاي غشايي دريچه اما بعضي ديگر از كانال هاي غشايي، هميشه باز هستند بعضي كانالـ 11
 .شوند مي

 هاي زير را تعيين كنيد: نادرستي هر يك از عبارتيا ـ درستي 12

 .هاي غشايي انسان، نقش آنزيمي دارند الف ـ بعضي پروتئين

  ها نقش دارد. غشايي در اتصال فيزيكي سلول  ب ـ هر پروتئين

  غشاي سلولي نكات
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   شوند: هاي زير ديده مي در بخشهاي يوكاريوتي  ـ ريبوزوم1
ـ درون 4ـ روي غشاي شبكة آندوپالسمي زبر 3بيروني هسته ـ روي غشاي 2ـ درون هسته 1

 ـ درون كلروپالست6ـ درون ميتوكندري 5سيتوسل 

. چون درون هسته پروتئين سازي صورت نمي شودهسته، ريبوزوم كامل و فعال يافت ـ درون 2
 گيرد. نمي

اي كوچك و  كندري و كلروپالست هستند، يعني اندازههاي ميتو پروكاريوتي از نظر اندازه و ساختار مشابه ريبوزومهاي  ـ ريبوزوم3
 ساختاري ساده دارند.

  

  هاست. تايي از ميكروتوبول 3دستة  9ـ هر سانتريول، يك استوانة توخالي متشكل از 1
 ساختارهاي سلولي بدون غشاست.ـ از 2

 وجود دارد. سرخسو  خزهو گياهان ابتدايي مانند  سلول هاي جانوريـ در 3

 .ندارد(بازدانگان و نهاندانگان) وجود  گياهان پيشرفتهـ در 4

 اعمال زير دخالت دارد:ـ در 5

 ها دهي ميكروتوبول سازمان 

 تشكيل دوك تقسيم  
 تشكيل تاژك و مژك  
  

در . باكتري فقط از يك تار پروتئيني تشكيل شده استاست. تاژك ـ تاژك يوكاريوتي از نظر ساختار و عمل با تاژك باكتري متفاوت 1
  ها از تعدادي ميكروتوبول تشكيل شده است. حالي كه هر تاژك يا مژك يوكاريوت

 جانوري ممكن است يك يا چند تاژك داشته باشند.هاي  ـ سلول2

 رند.گياهي تاژك نداهاي  . ساير سلولتاژك دارند(خزه و سرخس) نرِ بعضي گياهان هاي  ـ گامت3

شود، با غشاي پالسمايي احاطه  و مژك جزء ساختارهاي بدون غشا هستند اما دم اسپرم كه يك تاژك محسوب ميـ اگر چه تاژك 4
 شده است.

شود، با غشاي پالسمايي احاطه  و مژك جزء ساختارهاي بدون غشا هستند اما دم اسپرم كه يك تاژك محسوب ميـ اگر چه تاژك 5
 شده است.

  غشاي سلولي است.ها  گيرد در حالي كه منشأ تاژك باكتري منشأ مي سيتوپالسمها از  اريوتـ تاژك يوك6
 دار: هاي يوكاريوتي تاژك ـ سلول7

  
  
  
 دار: هاي يوكاريوتي مژك ـ سلول8

  
  

 نكات ريبوزوم

 نكات سانتريول

 نكات تاژك و مژك
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  دو نوع ساختار پروتئيني تشكيل شده است:ـ از 1
هاي پروتئيني (ميكروتوبول) ريزلوله 

هاي پروتئيني (ميكروفيالمنت) ريزرشته 

 اند. هاي سطح داخلي غشا متصل پروتئينهاي اسكلت سلولي به  ـ ريز رشته2

  

هاي غشادار است.  ـ دستگاه غشايي دروني شامل تعدادي از اندامك1
 ها عبارتند از: اين اندامك

  ـ هسته1
  زبر)ـ شبكة آندوپالسمي (صاف و 2
  ـ اجسام گلژي3
  ـ واكوئل4
  ـ ليزوزوم5

 زوم جزء دستگاه غشايي دروني نيستند. ـ ميتوكندري، كلروپالست و پراكسي2

  

  ژنتيك سلول يوكاريوتي را در خود جاي داده است.تر مادة  ـ بيش1
  زير درست است يا نادرست؟ـ عبارت 2

 يافته دارد.هر سلول يوكاريوتي، يك هستة سازمان 

هاي يوكاريوتي يك هسته دارند. اغلب سلول 

هاي يوكاريوتي دو يا چند هسته دارند. برخي سلول 

هاي يوكاريوتي هسته ندارند. برخي سلول 

 هسته، مركز تنظيم ژنتيك سلول است.ـ 3

 گيرد. ريق همين منافذ صورت ميمنفذدار تشكيل شده است. تبادل مواد بين هسته و سيتوپالسم از ط پوشش هسته از دو غشايـ 4

 پوشش هسته از دو غشاي منفذدار تشكيل شده است.ـ 5

 شيرة هسته شامل موارد زير است:ـ 6

 و پروتئين)  DNA(ها  ـ كروموزوم

  سازي] ـ يك يا چند هستك [محل ريبوزوم
 مراز و .... پليDNAمراز،  پليRNAهاي مختلف مانند  ـ آنزيم

 .]كه باعث پايداري پوشش هسته و شكل هسته است هاست اي از پروتئين درهم رفتهاي [شبكة  ـ اسكلت هسته7

 ها هستند. ها و دانه هاي متراكمي متشكل از رشته ها توده هستكـ 8

 باشد. هستهتواند  مبدأ يا مقصد وزيكول انتقالي نميـ 9

  

  و بر روي غشاي آن، ريبوزوم وجود دارد. هاي پهن غشايي تشكيل شده است كيسهـ از 1

 نكات دستگاه غشايي دروني

 نكات اسكلت سلولي

 نكات شبكه آندوپالسمي زبر

 نكات هسته
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 مهم برعهده دارد:ـ دو وظيفة 2

 الف ـ غشاسازي:

كنند. هاي اين شبكه پروتئين غشايي توليد مي ريبوزوم 

كنند. هاي اين شبكه فسفوليپيد توليد مي آنزيم 

يابد. وسعت غشاي شبكه افزايش مي 

شود. هايي از غشاي شبكه به صورت وزيكول جدا مي بخش 

شود. ها ملحق مي وزيكول به غشاي سلول و يا اندامك 

 هاي ترشحي مانند پادتن: ب ـ توليد پروتئين

شود. پپتيد توليد شده توسط ريبوزوم، به درون شبكه آزاد مي پلي 

شود با اضافه شدن قند، گليكوپروتئين حاصل مي. 

گيرد گليكوپروتئين درون وزيكول انتقالي قرار مي. 

رود انتقالي به سوي جسم گلژي مي وزيكول. 

 به ترتيب، محل كامل شدن و محل فعال شدن پادتن كدام است؟ـ 3

 ـ محل كامل شدن: درون شبكة آندوپالسمي زبر

 ـ محل فعال شدن: درون شبكة آندوپالسمي زبر

  

  ـ بر روي غشاي اين شبكه، ريبوزوم وجود ندارد.1
 هاست. ها و كيسه اي از لوله به هم پيوستهـ شبكة 2

 اسيد چرب، فسفوليپيد و استروئيدهاست.ترين كارهاي اين شبكه، ساخت موادي از قبيل  ـ يكي از مهم3

 هاي جگر، عالوه بر توليد مواد ليپيدي، در موارد زير نقش دارد: ـ شبكة آندوپالسمي صاف سلول4

تنظيم مقدار قند خون 

ي (تغيير دادن داروها و مواد شيميايي مضر)زداي سم 

شود و مخزن يون كلسيم است. يون كلسيم  اي، شبكة ساركوپالسمي ناميده مي هاي ماهيچه سلولـ شبكة آندوپالسمي صاف در در 5
 .ها، انعقاد خون و ترشح بعضي مواد الزم است براي انقباض ماهيچه

 د:ـ درستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كني6

 »تواند استروئيد و اسيد چرب بسازد شبكة آندوپالسمي صاف يك سلول، مي«

ترين كارهاي شبكة آندوپالسمي صاف، ساخت موادي مانند اسيدهاي چرب، فسفوليپيدها و استروئيدهاست.  يكي از مهم  
  
  
 اند: هاي زير به هم پيوسته ـ غشاي اندامك7

  

  .اند اما از نظر فيزيكي به هم متصل نيستند كيسة پهن ساخته شده است كه روي هم قرار گرفتهـ جسم گلژي از تعدادي 1
تر باشد، تعداد اجسام گلژي  اجسام گلژي از چند عدد تا چند صد عدد متغير است. هر چه ميزان فعاليت ترشح سلول بيشـ تعداد 2

  تر خواهد بود. آن نيز بيش

 نكات شبكه آندوپالسمي صاف

 نكات جسم گلژي



 علي پناهي شايق                        2/ فصل 1شناسي زيست 

 
 
 

32 
Telegram:@alipanahishayegh 

 جسم گلژي:ـ كارهاي 3

همكاري با شبكة آندوپالسمي براي ترشح مواد (نشانه گذاري( 

همكاري با شبكة آندوپالسمي براي توليد ليزوزوم و واكوئل  
سيتوكينز سلول گياهي 

  

 اند؟ هاي زير نادرست چند مورد از عبارت

 شود. يافت مي RNAالف ـ درون شبكة آندوپالسمي زبر، 

  .جايگاه صادركنندة گلژي، به طرف شبكة آندوپالسمي استب ـ 
  .تري دارد ج ـ اجسام گلژي در آرماديلو نسبت به براسيكا، وظايف متنوع

  .كند د ـ شبكة ساركوپالسمي، به ترشح مواد از نورون كمك مي
1 (1                           2 (2                             3 (3                                4 (4 

  

 ) است.هاي تجزيه كننده (هيدروالز آنزيمـ حاوي 1

 شود. آندوپالسمي زبر و جسم گلژي توليد ميـ توسط شبكة 2

هاي گوارشي را به درون آن تخليه  پيوندد و آنزيم واكوئل غذايي ميـ به 3
  كند. مي

 دهد. بلعد و گوارش مي ميپير و يا آسيب ديدة را هاي  ـ اندامك4

ها  هاي بين انگشتان، آن بين بردن بافتـ در نمو جنين نقش حياتي دارد و با از 5
 كند. را از هم جدا مي

  شوند. شبكة آندوپالسمي توليد مي توسطليزوزومي هاي  ـ همة آنزيم6
 
  
  ـ1
 دار ـ واكوئل ضربان3واكوئل مركزي ـ 2ـ واكوئل غذايي 1ـ انواع واكوئل عبارتند از : 1

 واكوئل غذايي:ـ 2

.حاوي ذرات غذايي بلعيده شده توسط سلول است 

هاي ليزوزومي به آن، واكوئل گوارشي  پيوندد و پس از ريخته شدن آنزيم به ليزوزوم مي
 شود. ناميده مي

  واكوئل مركزي:ـ 3

هاي بالغ گياهي وجود دارد. تر سلول در بيش 

توان آن را  يك ليزوزوم بزرگ در نظر گرفت. و مي هاي گوارشي است زيمحاوي آن 

كند. مي  مواد مختلفي از قبيل آب، رنگيزه، مواد سمي و ... را در خود ذخيره 

 دار: واكوئل ضربانـ 4

 آب شيرين و در آغازيان ساكن آب شيرين وجود دارد، مانند پارامسي، تريكودينا، اوگلنا، كالميدوموناس، ولوكس، آميب... 

شود. با دفع آب اضافي از سلول باعث حفظ محيط دروني سلول مي  

 نكات ليزوزوم

 تست

 نكات واكوئل
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  هاي زير درست است؟ مورد از عبارت* چند 
 .ي آنزيم كاتاالز است زوم، برعهده هاي اصلي پراكسي الف ـ واكنش

  .كند ب ـ آب اكسيژنه، فسفوليپيدها را تجزيه مي
  .ي آندوپالسمي صاف قرار دارد در مجاورت شبكهزوم،  ج ـ پراكسي

 شود. هاي متابوليسمي انجام مي زوم، واكنش درون پراكسي 

 ها آب اكسيژنه است كه براي سلول سمي است. يكي از محصوالت فرعي اين واكنش 

 كند. آنزيم كاتاالز، آب اكسيژنه را به اكسيژن و آب تجزيه مي 

 كند. آب اكسيژنه استروئيدها را تجزيه مي 

  

  است.فتوسنتز  ، محل انجامـ كلروپالست1
 شود. ذخيره مي هاي قند فرآيندي است كه طي آن انرژي نور خورشيد جذب، به انرژي شيميايي تبديل و در مولكولـ فتوسنتز 2

 كنند: تقسيم مي ، فضاهاي درون كلروپالست را به سه قسمتـ غشاها3

  ـ فضاي بين دو غشا1

 پر شده است.ـ فضاي بزرگ دروني كه توسط استروما 2

 هاي غشايي  ها و قرص ـ فضاي درون لوله3

  هاي غشايي درون كلروپالست، يك               نام دارد.  يك از قرصـ هر 4
ها (تيالكوئيدها) به دام  شود. انرژي نور خورشيد توسط گرانوم ناميده مي اند، گرانوم يك مجموعه تيالكوئيد كه بر روي هم قرار گرفته

 افتد. مي

، ها مواد مختلفي مانند نشاسته نيز ممكن است در سلول گياهي ديده شود كه در آن بر كلروپالست، انواع ديگري از پالستـ عالوه 5
 شوند. مواد رنگي ذخيره ميو  پروتئين، ليپيد

 ؟نادرستهاي زير درست است يا  يك از عبارتـ هر 6

 .شود الف ـ كلروپالست، اندامكي است كه فقط در گياهان ديده مي

  .كنند ب ـ غشاهاي كلروپالست، فضاي سلول را به چهار قسمت تقسيم مي
  

  كند. شيميايي را از شكلي به شكل ديگر تبديل ميـ انرژي 1
 انجام تنفس سلولي است.ـ محل 2

) ATPتنفس سلولي، انرژي شيميايي مواد غذايي مانند قندها انرژي سوختي سلول (ـ در 3
 .شود مي

  كنند: ، فضاي درون ميتوكندري را به دو قسمت تقسيم ميـ غشاها4

 ـ فضاي بين دو غشا1

 اي) پر شده است. مادة زمينه( ماتريكسـ فضاي دروني كه توسط 2

  شوند. انجام مي تنفس سلولي در ماتريكسهاي مربوط به  از واكنشـ بسياري 5

 نكات كلروپالست

 زومنكات پراكسي

 نكات ميتوكندري
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را برعهده دارند، درون  ATPهايي كه ساختن  هاي غشاي دروني، يك كريستا (تيغه) نام دارد. آنزيم  يك از چين خوردگيـ هر 6
ر توليد تر باشد، توانايي ميتوكندري د سطح غشاي دروني ميتوكندري بيشغشاي داخلي و نيز بر سطح آن قرار دارند. هر چه قدر 

ATP .باالتر است  
 هاي زير درست است؟ مورد از عبارتـ چند 7

 .كند الف ـ ميتوكندري، همانند كلروپالست، انرژي را از شكلي به شكل ديگر تبديل مي

  .ب ـ ميتوكندري، برخالف كلروپالست، داراي دو فضاي دروني است
  .سيال در تماس استاي  ج ـ غشاي درونيِ ميتوكندري، همانند كلروپالست با ماده

  .شود د ـ درون ميتوكندري، برخالف  كلروپالست، آنزيم يافت مي
1 (1      2 (2      3 (3            4 (4  
  

ها در جهت شيب غلظت (از محل پرتراكم به محل  ـ در انتشار ساده، حركت مولكول1
  پروتئين است.كم تراكم) بدون مصرف انرژي و بدون كمك 

كنند كه خيلي كوچك، بدون بار  از طريق انتشار ساده از غشا عبور ميهايي  ـ مولكول2
 .الكتريكي و يا محلول در ليپيد باشند

 زير درست است يا نادرست؟ـ عبارت 3

ها بدون صرف انرژي برخالف جهت شيب غلظت  در انتشار ساده، تعدادي از مولكول
  كنند. حركت مي

  
  
 زير درست است يا نادرست؟ـ عبارت 4

 شوند. ها از طريق انتشار وارد سلول هدف مي برخي هورمون

  
انرژي با كمك (از محل پرتراكم به محل كم تراكم) بدون مصرف ها در جهت شيب غلظت  مولكولـ در انتشار تسهيل شده حركت 5

 پروتئين كانالي است.

هاي پروتئيني با  توانند از درون كانال توانند از طريق انتشار ساده از غشا عبور كنند، مي الكتريكي نميكه به دليل داشتن بار ها  ـ يون6
 انتشار تسهيل شده بگذرند.

 ؟نادرستزير درست است يا ـ عبارت 7

 گيرد. اي همراه با آب صورت مي انتشار تسهيل شدة هر ماده

  
شيب غلظت (از محل كم تراكم به محل پرتراكم) با كمك پروتئين ناقل با مصرف  ها برخالف جهت ـ در انتقال فعال، حركت مولكول8

 انرژي زيستي است.

 ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟9

 ممكن نيست. ATPانتقال فعال، بدون مصرف 

شود: تواند از دو طريق تأمين  براي انتقال فعال، انرژي زيستي الزم است. اين انرژي مي 

  
  

 نكات ورود و خروج مواد از غشا
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تر  هاي آب از جايي كه آب بيش اي با نفوذپذيري انتخابي (نيمه تراوا) مانند غشاست. مولكول هاي آب از پرده انتشار مولكولـ اسمز، 10
  روند. تر دارد، مي است به جايي كه آب كم

  :شوند نميزير اسمز محسوب ـ موارد 11
 ـ 1

 ـ 2

 ـ 3

به دارند.  السمو ساير مايعات بدن انسان، غلظتي مشابه غلظت سيتوپـ خون 12
 تواند بيش از حد از طريق اسمز وارد سلول شود. همين دليل آب نمي

تواند در  . چون غشا نميتركد گلبول قرمز را در آب خالص فرو ببريم، ميـ اگر 13
 برابر فشار مقاومت كند. 

آيد.  درمي سلول گياهي را در آب خالص فرو ببريم، به حالت تورژسانسـ اگر 14
 آيد. درمي سلول گياهي آب از دست بدهد، به حالت پالسموليزاما اگر 

خروج و  ها و ذرات بزرگ به سلول، از طريق آندوسيتوز درشت مولكولـ ورود 15
 است. ها از سلول، از طريق اگزوسيتوز آن

 شوند. انجام مي ATPتشكيل وزيكول انتقالي و مصرف ـ آندوسيتوز و اگزوسيتوز با 16

 كنند. از طريق آندوسيتوز تغذيه مي تك سلولي  مانند آميب جاندارانـ بعضي 17

 ماكروفاژ، نوتروفيل، ائوزينوفيل و ... دهند: مانند انسان، آندوسيتوز انجام مي هاي ايمني سلولـ بعضي 18

ورون، سلول مانند پالسموسيت، ماستوسيت، ن ريزند: هاي انسان، از طريق اگزوسيتوز، ترشحات خود را بيرون مي سلولـ بعضي 19
 ...ريز و  درون

 شود. مي تربزرگو در اگزوسيتوز كمي تر كوچكغشا، در آندوسيتوز كمي ـ اندازة 20

 ؟است  هاي زير درست مورد از عبارتـ چند 21

 .الف ـ ديوارة سلول گياهي، نسبت به آب و مواد محلول در آن، كامالً تراواست

  نيستند ساقة خود را راست نگه دارند.ب ـ گياهان علفي، بدون تورژسانس قادر 
  .ج ـ كاغذ سلوفان، همانند غشاي سلول، نفوذپذيري انتخابي دارد
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 )86سراسري(                   تر است؟ ـ اندازة ريبوزومِ كدام، از سايرين بزرگ1 

  خرگوش) ماتريكسِ ميتوكندري 2    ) استروماي كلروپالست كاج1   
  بوتولينوم) سيتوسلِ كلستريديوم 4    ) شبكة آندوپالسمي زبرِ كبد موش3   
 )86سراسري خارج از كشور(                                  گيرد.  ـ توليد هورمون در فوليكول تخمدان انسان، در........... صورت مي2

  آندوپالسمي زبرشبكة ) 4  شبكة آندوپالسمي صاف) 3  ) جسم گلژي2  ) ريبوزوم1  
 )87سراسري(                . محل توليد و فعاليت .......... در سيتوپالسم انسان است ـ 3

  سورفاكتانت) 4  ) ليزوزيم3   ) كاتاالز2  ) نوكلئوزوم 1   
 )87خارج از سراسري(                                       . شود نميمطالعة ..........، از ميكروسكوپ الكتروني استفاده ـ براي 4

  سلولي ديوارةهاي سلولزي در  ) رشته4  ) كپسيد چند وجهي باكتريوفاژ3  كشنده Tهستة لنفوسيت ) 2  هاي تريكودينا ) زنش مژك1  
 )87سراسري خارج از كشور(                              داشت. نخواهدطور حتم، ..........  شبكة آندوپالسمي باشد، بهـ اگر سلولي فاقد 5

  كروموزومي DNA) 4  ) غشاي هسته3  ) تنفس هوازي2  ريبوزوم )1
 )89سراسري(                               ؟شود نميهاي گياهي محسوب  سازندة پروتوپالسم سلوليك از اجزاي  ـ كدام6

  سلولي) اسكلت 4  ) پالسمودسم3  ) غشا2  ) الن1
 )90سراسري(                      كدام، دستگاه گلژي فعالي دارد؟ ـ 7

  پالسموسيت) 4  ) اريتروسيت3  ) ريزوبيوم2  ) آنابنا1 
 )90سراسري(                     .نداردريبوزومِ فعال، در ................. وجود  ـ 8

  كالميدوموناس) ميتوكندريِ 4  برگ پنبه ) كلروپالست ميان3  هستة نورون انسان) 2  ) هموفيلوس آنفلوانزا1 
 )90سراسري(                                        .......... هاي جانوري قرار دارند،  هاي پروتئيني كه در غشاي سلول همة كانالـ 9

  دهند. هاي آب اجازه عبور مي ) به مولكول2  كنند. توانند به طور غيرتخصصي عمل  ) مي1
  دهند. هاي كوچك را عبور مي بازاند و مولكول) هميشه 4  شوند. ) فقط در موقع عبور برخي مواد باز مي3
 )90سراسري(                     ـ در هر سلولِ جوان گياهي،........ 10

  شود. شبكة آندوپالسمي صاف ساخته مي) موم و كلسترول توسط 2  ها در تشكيل دوك تقسيم و تاژك دخالت دارند. ) ميكروتوبول1
  .ها است ديدة سلول، بر عهدة ليزوزومهاي آسيب  ) گوارش اندامك4  سازند. تابوليسم را ممكن ميهاي غشايي، انجام م هايي با آنزيم ) اندامك3
 )90سراسري خارج از كشور(                            ؟ـ كدام عبارت صحيح است11

  دهند.هاي آب اجازة عبور ميهاي پروتئيني به مولكولهمة كانال) 1
  كنند.شده غيرتخصصي عمل ميدر انتشار تسهيل هاي پروتئيني) كانال2
  شوند.هاي پروتئيني از سلول خارج مي) بعضي مواد برخالف شيب غلظت، توسط كانال3
  .شوندوسيلة انتقال فعال يا آندوسيتوز وارد سلول بهتوانند هاي كوچك ميها و مولكول) يون4
  گيرد؟زبر، در ساختار غشاي پالسمايي سلول سازندة خود قرار ميشبكة آندوپالسمي ـ كدام يك، پس از ساخته شدن در 12

 )90سراسري خارج از كشور(                                           

  پتاسيم) پمپ سديم ـ ATP  4كنندة ) پروتئين توليد 3  تيروكسينگيرندة  )2   ) غالف ميلين1
 )90سراسري خارج از كشور(                            هاي ............. همة سلولـ 13

  ) فتوسنتز كننده، رنگيزه دارند.4  اند. دار، فتوسنتز كننده) اندامك3  ) فتوسنتز كننده، اندامك دارند.2  اند.دار، فتوستز كننده) رنگيزه1
       شبكة آندوپـالسمي صاف، در غشاي پالسمايي سلول سازندة خود قرار گيرد؟ تواند پس از ساخته شدن در ـ كدام يك مي14

 )91سراسري(                           

 هاي كنكور سراسريتست
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  ) كلسترول 4  ) استروژن3  ) كاتاالز 2  ) انيدراز كربنيك1
 )92سراسري(                             ؟كندتكميل مي نادرستيي زير را به طور ـ چند مورد،جمله15

  غشايي، .........هر پروتئين 
  الف ـ براي ايفاي نقش خود نياز به صرف انرژي دارد.

  كند.ب ـ براي عبور مواد از منافذ خود، اختصاصي عمل مي
  اي از مونوساكاريدها اتصال دارد.ج ـ حداقل با زنجيره

  كند.ها كمك ميد ـ به برقراري اتصال فيزيكي ميان سلول
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )95(سراسري         شود، .......... دارد.پروتئين .........، كه در غشاي يك سلول جانوري يافت ميـ هر 16

  هاي مجاور تماسدوست مولكولآب ) سراسري ـ با بخش1
  هاي اسكلت سلولي اتصال) سطحي ـ به ريز رشته2
  هاي تخصصي براي عبور مواد) سراسري ـ كانال3
  مونوساكاريدها اتصالاي از ) سطحي ـ با زنجيره4
 )95(سراسري خارج از كشور     توانند ...........باشند، مييهاي سطحي غشا كه به .......... متصل مدر يك سلول جانوري، پروتئينـ 17

  هاي اسكلت سلولي ـ منافذي براي عبور مواد ايجاد كنند.) ريز رشته1
  از مونوساكاريدها پيوند يابند. هاي اسكلت سلولي ـ به زنجيرة كوتاهي) ريز رشته2
  هاي اسكلت سلولي متصل شوند.هاي سراسري عرض غشا ـ به ريز رشته) پروتئين3
  هاي غشا در تماس باشند.گريز مولكولهاي سراسري عرض غشا ـ با بخش آب) پروتئين4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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دنياي جانداران:  سومفصل                            سفري به 
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
 محدوديت است. در ميان هاي غلبه بر اين كند. پرسلولي شدن، يكي از راهسلول را محدود مي ديم كه نسبت سطح به حجم، اندازةدر فصل قبل دي

  توان يافت. ميها را ها و اندازهاي از شكلجانداران پرسلولي، تنوع گسترده
راهميت در چند آن نداران پيشنهاد شده است كه در همةبندي جاهاي مختلفي براي ردهدر طول تاريخ، روشها، ابتدا جانداران را براساس صفات پ

  كنند.تر تقسيم ميهاي كوچكهر گروه را به گروهدهند، سپس گروه بزرگ جاي مي
نام دارد.  فرمانروترين گروه، بندي رايج امروزي، بزرگدر نظام رده  
كنند. جانداران را به پنج فرمانرو تقسيم مي شناسان، همةزيست

ها، گياهان و ها، آغازيان، قارچاين پنج فرمانرو عبارتند از: باكتري
  جانوران.

ـ رده  3ـ شاخه  2ـ فرمانرو  1بندي عبارتند از: ليِ ردهسطوح اص
  ـ گونه.7ـ سرده  6ـ تيره  5راسته   ـ4
است: شكل مقابلبندي گرگ به به عنوان نمونه، رده  
دهند. مثالً نام علميِ شناسان به هر جاندار يك نام علمي ميزيست

شته است. نام علمي به زبان و حروف التين نو Canis lupusگرگ 
  شود.مي
  نام علمي از دو قسمت تشكيل شده است: قسمت اول نام سرده

  شود.شود و قسمت دوم نام گونه است كه تماماً با حروف كوچك نوشته مياست كه با حرف بزرگ شروع مي

  ترين جانداران پرسلولي هستندها سادهكلني
شود. مثالً آميب آب شيرين يك كارهاي زيستي چنين جانداراني درون همان سلول انجام مي .است شده ليتشك سلول يك ازي سلول تك جانداران كريپ

  جاندار تك سلولي است. 
گيرند با هم رقابت دارند. همچنين از طريق موادي كه از خود ترشح كنند، بر سر موادي كه از محيط ميهايي كه در يك محيط زندگي ميآميب 
  گذارند. يكنند بر يكديگر تأثير ممي
ندارندي توپالسميس اتصال گرييكد باهاي جانداران تك سلولي سلول.   
 دارندي توپالسميس اتصال گريكدي با ها سلولاز بيش از يك سلول ساخته شده است و اين  ،يپرسلول جانداران پيكر .  

 و متصـل بـه    مشـابه كم و بيش ي ها سلول ازجانداران  . پيكر اينشوند يم دهينام ينلُكُي سلول پر جانداران نيتر ساده
 محسـوب ي نـ كل كـه  هسـتند ي پرسـلول  سـبز  جلبك نوع دو ريروژياسپ و ولوكس مثال عنوان به است. شده ساختههم 

  . شوند يم
كند.هاي مجاور دارد، به طور مستقل زندگي مينظر از اتصالي كه با سلول در يك كلني، هر سلول صرف  
 كلروفيـل   هـا  سلول است. شده ليتشكشامل هزاران سلول  اليه يك از كه استي توخال ةكر يك ماننده لوكسو كريپ

  چرخد. جاندار هنگام حركت در آب مي .هستند رونيب طرف به تاژك دودارند و هر كدام داراي 
 در شيـ زا نـوع  نيتـر  سـاده انـد.   هاي خاصي براي توليدمثل اختصاصـي شـده   هاي ولوكس، سلول در بعضي گونه :1نكتة 

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  . شود يم دهيد ولوكس
  . پس اين جانداران فتواتوتروف هستند.دارند كلروپالست ريروژياسپ و ولوكسي ها سلول :2ةنكت 
  د.ندارن تمايزيافته بافتجزء آغازيان هستند. آغازيان  ريروژياسپ و ولوكس :3ةنكت 

  يافته دارندهاي تخصصبسياري از جانداران پرسلولي، سلول
ها تقسيم كار صورت گرفته است و هـر  دهد. در چنين جانداراني بين سلولنميي را يك سلول به تنهايي انجام كارهاي زيست پرسلولي، همةجانداران در 

  ها وظايف خاصي را برعهده دارد.گروه از سلول
نـام دارد. تمـايز باعـث تشـكيل      تمايزنند، كهاي جانداران، براي انجام وظايف خاصي، شكل و ساختار اختصاصي پيدا  ميفرآيندي كه طي آن سلول

  شود.هاي مختلف در جانداران ميبافت
دهند.را تشكيل ميبافت دهند، يك مي با يكديگر وظايف خاصي را انجام اند و هماهنگهايي كه در كنار يكديگر قرار گرفتهمجموعه سلول  

ها وظايف خاصـي   پيكر هيدر از چند نوع سلول ساخته شده است. هر گروه از اين سلول .دارد وجود دريه در بافت نوع نيتر سادهدر بين جانوران،  :نكته 
  برعهده دارند.

  هاي جانوريبافت
  ي.عصببافت  وي ا چهيماهبافت  ،يونديپبافت  ،يپوششبافت : داران، چهار نوع بافت اصلي وجود دارددر مهره 
هـا،  گـوارش، قلـب و رگ   ها و مجاري درون بدن ماننـد لولـة  است؛ سطح بدن و سطح درونيِ حفره هاي جانوريترين بافتيكي از سادهبافت پوششي:  

  پوشاند.مجاري تنفسي و مجاري ادراري را مي
دارد قرار  هيپا يغشاي پوشش بافت ريز در .دارد وجوداندكي ي خالي فضا ها آن نيب و اندبسيار به يكديگر نزديك يپوشش بافت يها سلول.   
دارد.هاي زير آن متصل نگه ميو بافت پوششي را به بافت است چسبناكي دهايساكار يپل وي ا رشتهي ها نيپروتئ ازاي غشاي پايه، شبكه  

 ـ بافت پوششي چند اليه (مركب) 2ـ بافت پوششي تك اليه (ساده) 1توان به دو گروه عمده ممكن تقسيم كرد: انواع بافت پوششي را مي.  
اي باشد.هاي پوششي ممكن است سنگفرشي، مكعبي يا استوانهشكل سلول  
اي كه آن نوع بافت برعهده دارد، متناسب است.ساختار هر نوع بافت پوششي با وظيفه  

هـايي كـه از   هاي جديد جـاي سـلول  اند تا سلولهاي اين بافت دائماً درحال تقسيمسلول بافت پوششي سنگفرشي چنداليه:
اي است. سـطح درونـي دهـان و مـري نيـز      ند را بگيرند. پوست انسان از بافت پوششي سنگفرشي چنداليهشوسطح آن كنده مي

  اي پوشانده شده است. توسط بافت پوششي سنگفرشي چنداليه
هاي آن در معرض فرسوده شدن و كنده شدن قرار دارند.سطح دروني مري دائماً در معرض غذاهاي زبر قرار دارد و سلول  

هاي ششي و سـطح  اين بافت براي تبادل مواد مناسب است. سطح خانه اي:اليهپوششي سنگفرشي يكبافت 
  اي پوشيده شده است.اليههاي خوني از بافت پوششي سنگفرشي يكدرونيِ رگ

هاي نفـرون را  اين نوع بافت پوششي در كليه وجود دارد و سطح درونيِ لوله اي:اليهبافت پوششي مكعبي يك
  شاند.پومي
هاي مختلف نفرون عبارتند از :بخش  

  دور. خوردةخوردة نزديك، لولة هنله و لولة پيچكپسول بومن، لولة پيچ
  پوشاند.اي مياليهاي يكگوارش، سطح دروني معده و روده را بافت پوششي استوانه لولة در اي:اليهاي يكبافت پوششي استوانه

آن داراي بافـت پوششـي    اي امـا ادامـة  ي سنگفرشـي چنداليـه  گوارش انسان (دهان و مري) داراي بافت پوششـ  ابتداي لولة :نكته
  پوشاند.تري را مياي سطح بيشاليهاي يكگوارشي انسان، بافت استوانه اي است. بنابراين در لولةاليهاي يكاستوانه
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كنند. اين نـوع بافـت پوششـي، غشـاي موكـوزي      ميادي نرم، لزج و چسبنده ترشح موبعضي از انواع بافت پوششي بر روي سطح خود  غشاي موكوزي:
  پوشاند.گوارش و مجاري تنفسي را مي نوع بافت پوششي سطح درونيِ لولةشود. به عنوان مثال، اين (مخاطي) ناميده مي

هـاي ايـن   هـاي سـلول  كند. حركـت مـژك  موجود در هوا را جذب ميي تنفسي، ذرات گرد و غبار لزج و چسبنده كه موكوز نام دارد، در لوله اين مادة
  راند. [تشكيل خلط]بافت، دائماً موكوز را همراه با مواد چسبيده به آن، به سوي گلو مي

  غشاي پايه، ساختار سلولي ندارد؛ در حالي كه غشاي موكوزي ساختار سلولي دارد و در واقع بافت پوششي است.: 1نكتة
  گوارشي فاقد مژك هستند. دار و در لولةتنفسي از نوع مژك غشاي موكوزي در لولة هايسلول: 2نكتة
  انواع بافت پوششي، غشاي پايه قرار دارد. در زير همة :3نكتة
  .كند يم پري ا نهيزم ةماد را يسلول نيبي فضااين  .داردوجود ي اديز بافت پيوندي فضاي بين سلولي يها سلولبين   :يونديپ بافت
باشد.جامد  و يا جامد مهين كنند. اين ماده ممكن است مايع،سازند و ترشح ميهاي بافت پيوندي مياي را سلولزمينه مادة   
ها هسـتند كـه   پذير) دو نوع از اين رشتههاي االستيك (انعطافهاي كالژن و رشتهشود. رشتههاي پروتئيني يافت ميدر بافت پيوندي انواعي از رشته

  كند.در انواع بافت پيوندي فرق ميمقدارشان 
شوند.هاي كالژن، عمدتاً سبب استحكام بافت پيوندي ميرشته  
هاي االستيك، خاصيت ارتجاعي دارند.رشته  
 شوديافت ميي ونديپ بافت نوع شش انساندر:  
دراين بافت،   .كند يم متصل نيريزي ها چهيماه به را آن و دارد قرار پوست ريز در بافت نيا :ستسي ونديپ بافتـ 1 

  هاي بافت پيوندي در آن وجود دارد.اي از رشتهها از هم زياد است و شبكهسلول فاصلة
  . دارد هم فشرده كالژن به يها رشته بافت نيا ):محكمي (ا رشتهي ونديپ بافتـ 2 
  :  هستند) محكمي (ا رشتهي ونديپ بافت از ريز موارد :نكته 

ــ بافـت   6پوشـاند.   هـاي اسـكلتي را مـي   غالف پيوندي كه ماهيچه ـ 5  ـ صلبيه4ـ سخت شامه  3ـ زردپي  2ـ رباط  1
  ... پوشاند و استخوان دراز را مي پيوندي كه تنة

كنند.ي اسكلتي را به استخوان متصل ميها، ماهيچهزردپي  
كنند.ها را در محل مفصل به هم متصل ميها، استخوانرباط  
 :دارد مهـم  ةفـ يوظ سـه  بافت نيا .كنند يم رهيذخ گليسريد) (تري يچرب خود در بافت نياي ها سلول ي:چرب بافتـ 3 
  ي.ريگ ضربه و بدن كردن قيعا، يانرژ ةريخذ
اندازة سلول كاهش چربي در خود ذخيره دارد. در صورت مصرف شدن اين چربي،  هر سلول چربي مقدار زيادي مادة

  گردد.اوليه بازمي يافته و به اندازة

شكل نـوار بـاريكي    شود و سيتوپالسم بهسلول رانده مي هاي چربي به كنارةبا تجمع مادة چربي، هستة سلولنكته : 
  گيرد.چربي قرار مي در اطراف مادة

 و پالسـما  از خـون ي يعنـ  .اسـت  پالسـما مايعي به نام  آني سلول نيب ي ماده كه استي ونديپ بافتي نوع :خونـ 4 
  .است شده ليتشك) ها پالكت و ديسف هاي گلبول، قرمز هاي گلبول( يخوني ها سلول
ها و مواد ديگري تشكيل شده است.ها، پروتئينپالسما از آب، نمك  
  ـ ايمني بدن2هاي ديگر ـ انتقال مواد ازيك بخش بدن به بخش1مهم دارد:  دو وظيفةبافت خوني.  
ـ  ةمـاد  بين سلولي آن داراي قابليت انعطاف است. مادة كه استي ونديپ بافتي نوع :غضروفـ 5  بافـت  ي سـلول  نيب

  . دهدشدن را ميپذيري و نيز مقاومت در برابر فشارهاي مكانيكي بدون پارهبه آن قابليت انعطاف غضروفي
:ها. مهره نيب ةصفح، مفصل درمحل ها استخوان سر، گوش يالله، ينيب نوك  موارد زير از بافت غضروفي هستند   

   اند. هاي غضروفي ها فاقد حلقه اما نايژك دارد زيادي وجود يغضروفي ها حلقه ،ها ژهينا وي نا در ساختار نكته: 
 دار ميكلسـ  مـواد  و كـالژن  يها رشته بين سلولي اين بافت از  ةماد. استي ونديپ بافت نوع نيتر سخت :استخوانـ 6 

  به عبارت ديگر: .است شده ليتشك
دار) تشكيل شده است.هاي كالژن و مواد كلسيماي (رشته زمينه هاي استخواني و مادة از سلولاني بافت استخو  
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  شوداي باعث حركت ميبافت ماهيچه

تر است.ي بدن بيشهااز وزن ساير بافتي ا چهيماه وزن بافت ،در بدن جانور  
اي وجود دارد:داران، سه نوع بافت ماهيچهدر بدن مهره  
ي ارادي نيـز  اي، ارادي است؛ به همـين دليـل ماهيچـه   اين بافت ماهيچه ):مخططي(اسكلت اي چهيماهـ بافت 1

  شود.  ناميده مي
هاي تيـره و روشـن وجـود دارد و بـه     ها بخشاي، دراز و بدون انشعاب هستند و در آنهاي اين بافت رشتهسلول
  گويند. دار) هم مي(خط ها مخططآن
بزرگ شدن شوند ينم ميتقسها يابد چون اين سلولافزايش نمي تولد از پس اي مخططماهيچههاي تعداد سلول .

  گيرد.ها صورت ميهاي آنها با افزايش حجم سلولماهيچه
سـر ران، تـوأم، خياطـه، حلقـوي      سر ران، دو سر بازو، چهار سر بازو، دو  اي، دلتايي، سه هاي زير از نوع اسكلتي (مخطط) هستند: ذوزنقه ماهيچه :1نكتة 

  اي و ... دنده هاي بين  چشم، سريني، ديافراگم، ماهيچه
پـس از  هـا  اين سـلول اي مخطط در دوران جنيني هم ميتوز دارند و هم سيتوكينز.  هاي ماهيچه سلول: 2نكتة 

  دهند اما سيتوكينز ندارند.تولد، ميتوز انجام مي
اي قلبـي  هاي بافت ماهيچهسلول قلب و غيرارادي است. نقبض كنندةاين بافت، م ي:قلب اي چهيماهـ بافت 2

  اند.  ها منشعبدار هستند اما برخالف آني اسكلتي، خطهمانند ماهيچه
ي صـاف  هـا ماهيچـه  دار نيستند و به همين دليل بـه آن اين بافت خطي ها سلول :صاف اي چهيماهـ بافت 3 

  گويند. مي
توانند  مي و شوند يم منقبضي آهستگ به وي اراد ريغ صورت بهو  دندار هسته يكدوكي شكل است،  ها سلول نيا شكل

  .دارند نگهي طوالن مدت به را خود انقباض
هـايي كـه بـه    و ساير انـدام   هاو سياهرگ ها رگسرخ ةواريد، يادراري مجاري، مثانه، گوارش ةلولساختار  در صاف ةچيماه

  كنند [به جز قلب] وجود دارد.ميصورت غيرارادي كار 

  دهداي ارتباطي در بدن تشكيل ميشبكه يعصب بافت 
  هاي مختلف بدن يك جانور نقش دارد.هاي محيطي و هماهنگ كردن بخشبافت عصبي در پاسخ به محرك

ديگـري از بـدن   هاي عصبي را توليد و از بخشـي بـه بخـش    دهد و پياماي ارتباطي در بدن تشكيل ميبافت عصبي، شبكه
  كند.هدايت مي

 است شده ليتشك سلول نوع دو ازبافت عصبي :  
  )اينوروگل( بانيپشت نام بهي رعصبيغي ها سلولـ 2 )ها نوروني (عصبهاي  سلولـ 1 
  اند: سه نوع اينوروگلي ها سلول :1نكتة 

كنند.ها كمك مينورون به تغذية ها بعضي از آن  
كنند.ها كمك مينورونها به حفاظت از بعضي از آن  
هـا را  پيچند و با توليـد غـالف ميلـين آن   ها ميها و دندريتها در پيرامون آكسونبعضي از آن

  كنند.عايق       مي
 تعداددار، هاي ميليندر بخش اما دارند ها نورون از تر كوچك اي اندازه بانيپشت يها سلول :2ةنكت 

  . هاست از نورون تر شيب ها آن
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   هاي گياهانبندي سلولسازمان 

  .يمركز ي استوانه ـ3 پوست ـ2) درمياپ( روپوستـ 1: شود كه از خارج به داخل عبارتند ازسه بخش ديده ميي علفگياهان  يهاو ريشه  ساقهبرش  در 
پوشانند.هاي روپوست (اپيدرم) سطح ريشه، ساقه و برگ را ميسلول  
هـدايت مـواد    اند كه وظيفـة آوندها قرار گرفتهمركزي،  درون استوانة

مركـزي، عـالوه بـر آونـدها،      گياه برعهده دارند. در استوانة مختلف را در
  بافتي به نام مغز وجود دارد.

 پوشـاند، پوسـت نـام    مركزي را مـي  و استوانةبافتي كه بين روپوست
  دارد.

تـرميم، رشـد   هاي بدن جانوران، براي هاي بسياري از بخشسلولنكته: 
اهـان، تقسـيم سـلولي در چنـد     شوند؛ امـا در گي يا توليدمثل تقسيم مي

  شود.خاص كه مناطق مريستمي نام دارند، انجام مي منطقة
هـاي   مريستمدر گياهانِ جوان و علفي،  ترين مناطق مريستمي مهم

هـاي جـانبي،   هـا و شـاخه  ساقه نوك در ها نام دارند. اين مريستم رأسي
  .دارند قرار شهير نوك كينزد و اهكنار برگ

هـا را      شوند و مريسـتم ؛ تقسيم ميندهست واكوئل فاقد و دارند بزرگ ةهست ها كهلولس نام دارند. اين هاي بنياديسلولهاي رأسي، گروهي از سلول
  سازند. مي
هاي  ـ بافت3اي  ـ بافت زمينه2ـ اپيدرم (روپوست) 1:از عبارتند كه آورند يم وجود به را اهيگ ياصلي ها بافتشوند و سه گروه  ها تقسيم مي مريستم نيا

  شوند.گياهان علفي و جوان ديده مي سه نوع بافت اصلي در ساختار همةهادي. اين 
هـاي  هـاي جـوان يـا فلـس    برگ كند. در رأس ساقه وظيفة حفاظت از مريستم برعهدةافظت ميكالهك از نوك ريشه مح

  جوانه است.
   پوشاند.هاي گل را ميها و بخشها، ميوههاي ديگرِ جوانِ گياه مانند برگعالوه بر ساقه و ريشه، بخش (روپوست) : درمياپ 

پوشـاند هـاي اپيـدرمي را مـي   سـلول ) پوستك( كوليكوت نام بهي نازك ةيال هاي هوايي گياه، مانند ساقه و برگ،در اندام. 
   .كندمحافظت مي سرما ها و اثرميكروب بخير آب، حملةين خود در برابر تهاي زيرپوستك از سلول

هاي هوايي گياه هستند.  در اپيدرمِ اندام ها دو نوع سلول تمايزيافتهككرو  روزنه نگهباني ها سلول  
آيند.هاي اپيدرم ريشه به وجود ميتارهاي كشنده از تمايز سلول  

  كنند. آندوپالسميِ صاف گسترده دارند؛ چون نوعي ليپيد به نام كوتين را ترشح مي شبكةهاي اپيدرمي،  سلول :1نكتة 
  مري از اسيدهاي چرب طويل است. كوتين، پلي :2نكتة 
ي زيـر تشـكيل   هـاي سـاده  اي از بافتهاي اصلي زمينهبافت اي:هاي زمينهبافت 

  كلرانشيميـ بافت اس3ـ بافت كالنشيمي   2ـ بافت پارانشيمي  1اند:  شده

   يميپارانش بافت
هاي نازك دارند. بافت پارانشيمي، ديوارهي ها سلول  
هـا  آن پروتوپالسـم شـود و  دومين تشكيل مـي  ها، به ندرت ديوارةدر اين سلول

   .است فعال و زنده
مواد غذايي و آب دخالت دارند. نشيمي در فتوسنتز، ترشح و ذخيرةهاي پاراسلول  
پارانشيمي، فضاهاي بين سلولي زيادي وجود دارد. هاي بافت بين سلول  
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شود. هاي سبزرنگ گياه ديده مينام دارد و در بخش ميكلرانش ِ فتوسنتز كننده، ميپارانش 

دارند شدن ميتقس قدرت تا حدوديي ميرانشاپجوان ي ها سلول.  
  برگ اسفنجي.اي و ميان ميان برگ نردههاي كلرانشيمي هستند. مانند  برگ، انواعي از سلولهاي ميان سلول: نكته  

  يميكالنش بافت
هـاي  هـا، سـلول  تر اسـت. ايـن سـلول   هاي آن ضخيمنخستيني دارند كه بعضي بخش هاي جوان، ديوارةپوست ساقه خارجيِ هاي بخشبسياري از سلول

  كالنشيمي نام دارند.
شوند.هاي گياه ميساير بخش ها وماندن ساقه كالنشيمي باعث استحكام و برافراشته هايسلول  
 كنند.اند و هماهنگ با رشد گياه، رشد ميهاي كالنشيمي، قابليت رشد خود را حفظ كردهسلول  
دهند.هاي كالنشيمي كلروپالست دارند و فتوسنتز انجام ميگاه سلول  

  هاي جوان وجود دارند. هاي كالنشيمي، در بخش خارجي پوست ساقه سلول :1نكتة  
  سلولزيِ ضخيم و غيريكنواخت دارند. هاي كالنشيمي، ديوارةسلول :2ةنكت 

  

  يمياسكلرانش بافت
ي  (مـاده  هاي دومين ضخيمي دارنـد كـه در آن ليگنـين    ديواره هاي اين بافت، اند. سلولهاي اين بافت براي استحكام بخشيدن به گياه تمايز يافتهسلول 

  چوب) وجود دارد. 
شود.دومين، اغلب باعث از بين رفتن پروتوپالسم و مرگ سلول مي چوبي شدن ديوارة  
:دو نوع سلول اسكرانشيمي در گياهان وجود درد  

هـاي  ي ديگـر، بـه ويـژه در نزديكـي بافـت     هـا  بافت در ميان كه ي هستنددراز و مردهي ها سلول هابريف ـ1 
  اند.  آوندي قرار گرفته

ها  وهيم و ها دانه ششپوتر در  هستند و بيش منشعب، گاه كوتاه ةمردي ها سلول :هادياسكلرئ ـ2 
  شوند. يافت مي

شود. ديده مي مغز اي در ساقه در دو بخش پوست و هاي زمينهبافت  
هاي مغـز داراي فضـاي   هاي علفي، از بافت پارانشيمي ساخته شده است. سلولمغز بسياري از ساقه

  كنند.ميند و معموالً مواد غذايي ذخيره بين سلولي فراوان هست
مغزي نام دارد. هاي آوندي قرار گرفته است، اشعةبخشي از مغز كه در ميان دسته  
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  هاي هاديبافت
  .يآبكش آوند ـ2 يچوب آوند ـ1  :دنداربافت هادي  نوع وگياهان براي انتقال آب و مواد محلول در آن، د 

  آورند.ميآورند كه مواد را در سراسر گياه به گردش درهاي باريكي را به وجود ميگيرند و لولهقرار ميهم  هاي هر دو بافت، پشت سرسلول
ي چـوب  و مرده بلوغ حالت دري چوبهادي ي ها سلولي گياه است. ها برگي سو به هاشهير از (آب و مواد معدني) خام ةريش تيهدا مسئول :يچوب آوند 

  .است مانده يباق ها آن ةشدي چوب ةواريد تنها و اند داده دست از را خودي ها اندامك و متوپالسيس، هسته، غشاي يعن. اند شده
 يآوند عناصرـ 2 ديتراكئـ 1: دارد وجودي چوبي هاد سلول نوع دو.   

ي خام را برعهده بگيرند، هسته، غشـاي پالسـمايي و سيتوپالسـم    هاي آوند چوبي، قبل از آن كه هدايت شيرهسلول
  ماند.ها باقي ميآن دهند و فقط ديوارةرا از دست ميخود 

  شكل است. يمخروطها آن يانتها و اند شده هايي باريك، طويل، مرده و چوبي  سلول ،دهايتراكئ 
  ها.جز خزهگياهان به هان آوندي وجود دارند؛ يعني همةگيا تراكئيدها، در همة نكته:
ديواره هستند.شود. النها انجام ميحركت آب از هر تراكئيد به تراكئيد مجاور از راه الن ها، نواحي نازك  
دار عالوه بر تراكئيد، عناصر آوندي نيز دارند.گياهان گل  
به همـين دليـل، جريـان آب در    هاي خود منافذ بزرگي دارندگشادتر از تراكئيدها هستند و در پايانهي آوند عناصر .
  تر است. ها سريعآن
سلولي وجود دارد. بين عنصرهاي آوندي، صفحة منفذدار از جنس ديوارة  

رتاسـر  پـروده را در س  هايي است كه شـيرة داراي سلول  :يآبكش آوند
پرورده، حاوي قندها و سـاير مـواد غـذايي     كنند. شيرةگياه هدايت مي

  ساخته شده در گياه است. 
سـلولي، غشـاي    انـد؛ داراي ديـوارة  ي آبكشـي زنـده  هاي هـاد سلول

ها هسته و انـدامك ندارنـد،   پالسمايي و سيتوپالسم هستند. اين سلول
  ها تغييريافته است.هاي آنيا اندامك

از را خـود ي هـا  اندامك و هسته اما اند زندههادي آبكشي ي ها سلول 
  هاي تغيير يافته دارند.و يا اندامك اند داده دست
هـاي غربـالي، سيتوپالسـم دو سـلول     ميان سلول آيد. منافذ موجود در ديوارةد ميغربالي پدي دي آبكشي به دنبال يكديگر، لولةهاي هااز اتصال سلول

  كنند.  مجاور را به هم متصل مي
سـازي و ديگـر فرآينـدهاي    هـا پـروتئين  هاي همـراه داراي انـدامك هسـتند و در آن   هاي همراه قرار دارند. سلولغربالي، سلولهاي در مجاورت سلول

    شود.هاي آبكشي انجام ميمتابوليسمي مورد نياز سلول
  .است دار منفذ زيني غربالهاي  سلول و همراههاي  سلول نيب ةواريد :1ةنكت

  (آبكشي) نازك و سلولزي است. غرباليهاي  سلول ديوارة :2نكتة 
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

    كنند: تقسيم مي فرمانروـ در رده بندي رايج امروزي، جانداران را به پنج 1
 ها، گياهان، جانوران قارچها، آغازيان،  باكتري

شود. تقسيم مي هر فرمانرو به چند شاخه 

شود. تقسيم مي هر شاخه به چند رده  

شود. تقسيم مي هر رده به چند راسته 

شود. تقسيم مي هر راسته به چند تيره 

شود. تقسيم مي هر تيره به چند سرده 

شود. تقسيم مي هر سرده به چند گونه  
  ام علمي دو قسمتي دارد كه در آن:ـ هر جاندار يك ن2
است. قسمت اول نام سرده 

است. قسمت دوم نام گونه 

 شود. ـ نام علمي به زبان و حروف التين نوشته مي3

شود. نام سرده با حرف بزرگ آغاز مي 

شود. نام گونه تماماً با حروف كوچك نوشته مي 

 )Canis lupusمثال: نام علمي  گرگ (

  

  هاي زير با هم ارتباط دارند: مستقيمي با يكديگر ندارند. اين جانداران از راهسلولي معموالً ارتباط سيتوپالسمي  ـ جانداران تك1
 .كنند ب) موادي كه از خود به محيط ترشح مي. گيرند الف) رقابت بر سر موادي كه از محيط مي

 ها با هم اتصال مستقيم سيتوپالسمي دارند. پرسلولي سلول ـ در پيكر جانداران2

 ها از چندين سلول كم و بيش همانند ساخته شده است. نام دارند و پيكر آن جانداران پرسلولي، كلنيترين  ـ ساده3

 ؟نادرستزير درست است يا ـ عبارت 4

 .»شندتوانند فاقد اتصال مستقيم سيتوپالسمي با كلني، ميهاي سازندة  سلول« 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 بندي نكات رده

 هاجانداران تك سلولي و كلنينكات 
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  ساكن آب شيرين است.پرسلولي (كلني) و  سبزـ نوعي جلبك 1
 دار دارد. ضربانـ واكوئل 2

  توخالي متشكل از هزاران سلول در يك رديف است.ـ پيكر آن يك كرة 3

 .چرخد آب، ميسلول دو تاژك به طرف بيرون دارد و جاندار به كمك هزاران تاژك هنگام حركت در ـ هر 4

هاي توليدمثلي  اند. سلول اختصاصي شده هاي خاصي براي توليدمثل هاي ولوكس، سلول بعضي گونهـ در 5
 .شود آورند كه با هضم چند سلول مادر، خارج مي شوند و كرة نوزاد را به وجود مي درون كرة مادر تقسيم مي

 
  

  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت
 ها، بافت سازمان يافته ندارند. هيچ يك از كلنيالف ـ 

  .شود ترين نوع بافت در ولوكس مشاهده مي ب ـ ساده
  ترند. هاي پيكري آن بزرگ هاي توليدمثليِ ولوكس از سلول ج ـ سلول
  .كنند، هيچ نوع اتصال زيستي ندارند هايي كه در يك محيط زندگي مي د ـ آميب

  1 (1                            2 (2        3 (3                 4 (4  
 هاي پرسلولي، از آغازيان هستند و به طور كلي آغازيان بافت تمايزيافته (سازمان يافته) ندارند. نكته: همة كلني

  

  زير درست است يا نادرست؟  ـ عبارت1
 .»چهار نوع بافت اصلي تشكيل شده استهر جانور، از پيكر «

اي و عصبي. : پوششي، پيوندي، ماهيچهبافت اصلي دارندچهار نوع  داران مهره 

مانند سطح  پوشاند، ميو مجاري بدن را   ها . سطح بدن و سطح دروني حفرههاي جانوري است ترين بافت از سادهـ بافت پوششي يكي 2
 مجراي ادراري.دروني لولة گوارش، مجاري تنفسي، 

 هاي بافت پوششي فضاي اندكي وجود دارد. سلولـ بين 3

اي از  . غشاي پايه، شبكهدارد زير بافت پوششي، غشاي پايه قرار دارد كه بافت پوششي را به بافت زيرين متصل نگه ميـ در 4
 است. ساكاريدهاي چسبناك اي و پلي هاي رشته پروتئين

 را مشخص كنيد:درستي يا نادرستي عبارت زير ـ 5

 .نداردهاي بافت پوششي رودة انسان، فضاي بين سلولي وجود  در بين سلول

  
 
  

براي تبادل مواد مناسب است.به همين دليل  ها باالست، نسبت سطح به حجم سلول  
 مثال:

 هاي ترشح كنندة سورفاكتانت] سلول[ششي هاي  ـ سطح خانه1

 ...]آئورت، گلومرول و [هاي خوني  ديوارة رگـ 2

تست

 نكات ولوكس

 هاي جانورينكات بافت

 اياليهبافت سنگفرشي تك 
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  پوشاند. سطح دروني معده را ميـ 1
هاي معدي غده 

هاي سازندة  سلولHCl... فاكتور داخلي، پپسينوژن، گاسترين و ، 

  پوشاند. سطح دروني روده را ميـ 2

 شيرة پانكراس)(محل ورود صفرا و دوازدهه 

محل اصلي گوارش و جذب مواد غذايي 

رو، رودة كور و ... كولون باالرو، افقي و پايين 

  

  پوشاند. نفرون را ميهاي  ـ لوله1
هاي پيچ خورده، لولة هنله و ... لوله 

 ،محل بازجذب آبNaClكربنات، گلوكز، آمينواسيد و ... ، بي 

 يا نادرست؟زير درست است ـ عبارت 2

 هاي پوششي نفرون، از نوع مكعبي هستند. همة سلول

 
 
  
  ـ1
 اند. آن دائماً در حال تقسيمهاي  ـ سلول1

 اي است. انسان از بافت سنگفرشي چنداليهـ پوست 2

پوشاند. هاي مرده و شاخي آن را مي اي ضخيم از سلول اليه 

اولين خط دفاعي بدن 

 اي است. دروني دهان و مري از بافت سنگفرشي چنداليهـ سطح 3

محل شروع گوارش شيميايي و مكانيكي 

... محل شروع حركات دودي و 

  

  كند. (مايع مخاطي) ترشح ميبافت پوششي است كه موكوز ـ نوعي 1
 اي نرم، چسبنده و لزج است. ، مادهـ موكوز2

ها دائماً مايع موكوزي را همراه با ذرات به دام افتاده در آن به  است. زنش اين مژك دار در مجاري تنفسي، مژكموكوزي ـ غشاي 3
 راند. سوي گلو مي

 اي باشد. اي يا چند اليه موكوزي ممكن است تك اليهـ غشاي 4

 زير درست است يا نادرست؟  ـ عبارت5

 .»تشكيل شده استترشحي   موكوزي همانند غشاي پايه، از سلولغشاي «

.غشاي پايه ساختار سلولي ندارد 

.غشاي موكوزي ساختار سلولي دارد، چون نوعي بافت پوششي است 

 ايتك اليه مكعبيبافت 

 اياي تك اليه بافت استوانه

 اي بافت سنگفرشي چند اليه

 نكات غشاي موكوزي
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  هاي آن فضاي بين سلولي فراواني وجود دارد. سلولـ بين 1
 شود. پر مي(مايع، نيمه جامد يا جامد) اي  هاي بافت پيوند با مادة زمينه بين سلولـ فضاي 2

 هاي پروتئيني وجود داشته باشد. اي از رشته است در آن، شبكهـ ممكن 3

 هاي پروتئيني در بافت پيوندي: از رشتهـ انواعي 4

كالژنهاي استحكامي ( رشته ( 

كه خاصيت ارتجاعي دارند.االستيكپذير ( هاي انعطاف رشته ( 

  متفاوت است.هاي پروتئيني در انواع بافت پيوندي  رشتهـ مقدار 5
 شش نوع بافت پيوندي دارد:ـ انسان 6

 ـ غضروف6ـ استخوان 5ـ خون 4ـ بافت چربي 3اي  بافت پيوندي رشتهـ 2سست ـ بافت پيوندي 1

 ـ درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد:7

 »شوند. هاي كالژن در هر نوع بافت پيوندي يافت مي رشته«

  
  

  زير پوست وجود دارد.ـ در 1
  كند. هاي زير آن وصل مي را به ماهيچهـ پوست 2

  هاي آن زياد است. بين سلولـ فاصلة 3
 
  

  اي هستند: زير از بافت پيوندي رشتهـ موارد 1
 ]زردپي [اتصال ماهيچه به استخوانـ 1

 ] ها به يكديگر رباط [اتصال استخوانـ 2

 سخت شامهـ 3

 ـ صلبيه4

 پوشانندة تنة استخوان درازـ بافت پيوندي 5

  ـ غالف پيوندي اطراف ماهيچه6
 موارد زير نيز از بافت پيوندي هستند:ـ 7

  ـ1
  ـ2
  ـ3
  ـ4
  ـ5
 

 

 بافت پيوندي سست

 نكات بافت پيوندي

 ايبافت پيوندي رشته
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  گيري نقش دارد. ـ در ذخيرة انرژي، عايق كردن بدن و ضربه1
 شود. مي كند و بزرگ ذخيره ميچربي در خود مقدار زيادي چربي ـ سلول 2

 شود. مي مصرف چربي، مجدداً سلول كوچكـ با 3

 شود. سلول به اطراف رانده ميسيتوپالسم  پي ذخيرة چربي،ـ در 4

 گيرد. سلول چربي مانند نگين انگشتر در يك طرف قرار ميـ هستة 5

  

  :كلي تشكيل شده است از دو بخش و انتقال مواد و ايمني بدن نقش داردـ در 1
ها و مواد ديگر  ها، پروتئين اي كه مايعي به نام پالسماست. پالسما شامل آب، نمك  مادة زمينهـ 1

 .است

  ها است. هاي سفيد، پالكت هاي قرمز، گلبول ها كه شامل گلبول ـ سلول2

  

  :شود هاي زير ديده مي محلپذيري دارد و در  بين سلولي آن، قابليت انعطافـ مادة 1
 ها در محل مفصل ـ سر استخوان1

 ها صفحة بين مهرهـ 2

 ـ نوك بيني3

 اللة گوشـ 4

 ها هاي غضروفي ناي و نايژه ـ حلقه5

 گيرند. يك يا دو سلول غضروفي در حفرة كپسول مانندي قرار ميـ هر 2

  

  موارد زير است:. شامل نوع بافت پيوندي استترين  ـ سخت1
  هاي استخواني الف ـ سلول

  دار] هاي كالژن و مواد كلسيم رشته[اي  ب ـ مادة زمينه

 بافت استخواني متراكم و بافت استخواني اسفنجي نوع بافت استخواني وجود دارد:ـ دو 2

 .است مجراي هاورسمركزي، همان ـ كانال 3

  

  است. تر ها بيش اي از ساير بافت وزن بافت ماهيچهبدن جانوران، ـ در 1
 اي وجود دارد: داران، سه نوع بافت ماهيچه ـ در بدن مهره2

  اي صاف ـ بافت ماهيچه3اي قلبي ـ بافت ماهيچه2اي اسكلتي ـ بافت ماهيچه1  
 هاي ماهيچة قلبي همانند ماهيچة اسكلتي مخطط هستند، اما غيرارادي. ـ سلول3

 اي اسكلتي ماهيچهبافت *

  اي ارادي است. ماهيچهـ بافت 1
 اي اسكلتي: هاي بافت ماهيچه ـ سلول2

 بافت غضروف

 بافت خون

 بافت چربي

 ايبافت ماهيچهنكات 

 بافت استخوان
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اي و بدون انشعاب هستند. رشته 

شوند. هاي تيره و روشن دارند. به همين دليل مخطط ناميده مي بخش  

شوند. يابد. چون تقسيم نمي ها افزايش نمي پس از تولد، تعداد آن 

ارند اما سيتوكينز ندارند.پس از تولد، ميتوز د 

گيرد. ها از طريق افزايش حجم صورت مي بزرگ شدن آن 

 هاي اسكلتي كنكوري: ـ ماهيچه3

 ها، حلقوي چشم و ... اي، حلقوي لب هاي بين دنده سه سر و دو سر بازو، چهار سر و دو سر ران، خياطه، توأم، دلتايي، ديافراگم، ماهيچه

 اي قلبي: بافت ماهيچه*

  دهد و منقبض كنندة قلب است. قلب را تشكيل ميـ ميوكارد 1
  دار هستند. آن همانند ماهيچة مخطط خطهاي  ـ سلول2

 مخطط منشعب هستند.ـ برخالف ماهيچة 3

 مخطط غيرارادي هستند.ـ برخالف ماهيچة 4

 شود. ي آن توسط اعصاب خودمختار تنظيم مـ انقباض 5

 اي صاف: بافت ماهيچه*

 اند. دار نيستند؛ صاف اين بافت خطهاي  ـ سلول1

 اند. مانند: كنند (به جز قلب) از نوع صاف هاي داخلي بدن كه غير ارادي كار مي اندامهاي  ـ ماهيچه2

(به جز دهان، ابتداي حلق و دريچة پاييني مخرج) لولة گوارش 

مثانه و مجاري ادراري 

هاي خوني رگ 

 تري نگه دارند. توانند انقباض خود را به مدت بيش شوند و مي ميآهستگي منقبض ـ به 3

  

  سلول دارد: نورون و نوروگليا  دو نوع* بافت عصبي 
كامالً تخصص يافته و شامل جسم سلولي، دندريت ـ نورون (سلول عصبي) كه سلولي 1

 و آكسون است.

 ها پشتيبان  غيرعصبي هستند و  به آنهاي  كه انواعي از سلولهاي نوروگليا  ـ سلول2
 اند: هاي پشتيبان سه نوع ، سلولگويند نيز مي

پيچند و غالف ميلين را  هاي نوروگليا، اطراف دندريت و آكسون مي يك نوع از سلول
 آورند.  به وجود مي

كنند. ها كمك مي هاي نوروگليا، به تغذية نورون يك نوع از سلول 

كنند. ها كمك مي روگليا، به حفاظت نورونهاي نو يك نوع از سلول  
 
  

  شود: برش ريشه و ساقة گياهان علفي سه بخش ديده ميـ در 1
 پوشانند سطح اندام را مي(اپيدرم) [روپوست[. 

كند پوست [بين روپوست و استوانة مركزي را پر مي[. 

 بافت عصبي

 هاي گياهينكات بافت
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مغز است استوانة مركزي [حاوي آوندها و بافتي به نام[. 

 شود. گياهان، تقسيم سلولي فقط در چند منطقة خاص به نام مناطق مريستمي انجام ميـ در 2

 هاي رأسي هستند. مناطق مريستمي گياهان جوان و علفي، مريستمترين  ـ مهم3

هاي جانبي ها و شاخه نوك ساقه 

نزديكي نوك ريشه 

ها كنار برگ  
 ـ ساختار ريشه ، ساقه ، برگ:4

  
شوند و  ها هستة بزرگ دارند، فاقد واكوئل هستند، تقسيم مي هاي بنيادي هستند. اين سلول هاي رأس ساقه، سلول گروهي از سلولـ 5

 سازند. ها را مي مريستم

 سازند. شوند و سه گروه بافت اصلي گياهي را مي ها نيز تقسيم مي ـ مريستم6

 هاي هادي ـ بافت3اي  هاي زمينه ـ بافت2ـ اپيدرم (روپوست) 1

 . [البته گياهان آوندي]شود سه نوع بافت اصلي در همة گياهان علفي و جوان ديده ميـ اين 7

 كند. ، از مريستم نوك ريشه محافظت ميـ كالهك8

 هاي جوانه است. هاي جوان يا فلس ساقه، حفاظت از مريستم برعهدة برگـ در 9

  

  پوشاند. هاي گل را مي ها و بخش ها، ميوه ديگر جوانِ گياه مانند برگهاي  ، ساقه و بخشـ ريشه1
 پوشاند. اي كوتيني به نام كوتيكول (پوستك) مي هاي هوايي گياه را اليه اپيدرمي اندامهاي  ـ سلول2

 مري از اسيدهاي چرب طويل است. ، پليـ كوتين3

 ها ميكروبكوتيكول: محافظت در برابر سرما، تبخير آب، حملة ـ نقش 4

 اپيدرمي تمايزيافته:  ـ چند نوع سلول5

هاي هوايي مانند برگ و ساقه در اندامهاي نگهبان روزنه [ سلول[ 

 برگكرك [در[ 

[در ريشه] تار كشنده 

 اپيدرم نكات بافت
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  است: پارانشيم، كالنشيم، اسكرانشيم. هاي سادة زير تشكيل شده  بافتـ از 1
 شود: پوست و مغز اي ساقه در دو بخش ديده مي زمينههاي  ـ بافت2

 هاي علفي از بافت پارانشيم است. بسياري از ساقهـ مغز 3

 كنند. مغز فضاي بين سلولي زياد دارند و معموالً مواد غذايي ذخيره ميهاي  ـ سلول4

 هاي آوندي قرار دارد. مغزي، بخشي از مغز است كه بين دستهـ اشعة 5

  

  نخستين نازك دارند.ـ ديوارة 1
 شود. ها ديوارة دومين تشكيل مي ندرت در آنـ به 2

 هاي آن، فضاي زيادي وجود دارد. سلولـ بين 3

  ها زنده و فعال است. آنـ پروتوپالسم 4

 مواد غذايي و آب دخالت دارند.  پارانشيمي در فتوسنتز، ذخيرةهاي  ـ سلول5

 جوان پارانشيمي تاحدي قدرت تقسيم شدن دارند.هاي  ـ سلول6

 نام دارد.كلرانشيم  فتوسنتز كننده،ـ پارانشيم 7

 ميانبرگ، نوعي كلرانشيم هستند.هاي  ـ سلول8

  

  بخش خارجي پوست (زير اپيدرم) قرار دارد.ـ در 1
دارد كه در بعضي مناطق نخستينِ ضخيمِ سلولزي دارد (غيريكنواخت) ي  ـ ديواره2

   تر است. ضخيم
ها و  ها، نقش استحكامي دارد و باعث برافراشته ماندن ساقه وجود زنده بودن سلولـ با 3

 شود. ها مي ساير بخش

 كنند. دارند و هماهنگ با رشد گياه، رشد مي رشدـ قابليت 4

 دهند. دارند و فتوسنتز انجام مي ها كلروپالست از آنـ بعضي 5

  

  اند. استحكام بخشيدن به گياه تمايز يافتهـ براي 1
  دهند. تشكيل مي دومين ضخيم چوبيـ ديوارة 2

 ميرد. رود و سلول مي ، با چوبي شدن، پروتوپالسم از بين ميـ اغلب3

 نوع سلول اسكلرانشيمي وجود دارد:ـ دو 4

 هاي ديگر، به ويژه در نزديكي بافت آوندي. بافتدراز و كشيده در ميان   : سلولالف ـ فيبر

  ها. ها و ميوه تر در پوشش دانه كوتاه، گاه منشعب، بيش  : سلولب ـ اسكلرئيد
  
  
  

 پارانشيم بافتنكات 

 ايهاي زمينهنكات بافت

 كالنشيم نكات بافت

 اسكرانشيم نكات بافت
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  آوند آبكشـ 2آوند چوبي ـ 1براي ترابري آب و مواد محلول در آن، دو نوع بافت هادي دارند: ـ گياهان 1
 آورند. هاي باريكي را پديد مي گيرند و لوله دو نوع بافت، به دنبال يكديگر قرار ميهر هاي  ـ سلول2

 اند: هاي هادي چوبي دو نوع . سلولها را برعهده دارد شيرة خام از ريشه به برگـ آوند چوبي هدايت 3

 الف ـ تراكئيدها كه در همة گياهان آوندي وجود دارند.

 دانگان وجود دارند. ب ـ عناصر آوندي كه فقط در نهان

.تراكئيدها باريك و طويل با انتهاي مخروطي هستند 

هاي خود منافذ بزرگي دارند. تر و گشادتر از تراكئيدها هستند و در پايانه عناصر آوندي كوتاه 

فقط  دهند و دو نوع سلول، قبل از اين كه هدايت شيرة خام را برعهده بگيرند، پروتوپالسم خود را از دست ميـ هر 4
  ماند. ها باقي مي ديوارة آن

 هاي هادي آبكش: . سلولشيرة پرورده در سرتاسر گياه را برعهده داردـ آوند آبكشي هدايت 5

اند، ديوارة سلولي، غشا و سيتوپالسم دارند. زنده 

.هسته و اندامك ندارند يا اندامك تغيير يافته دارند  

 غربالي نام دارد.آوند آبكش، لولة هدايت كننده لولة ـ در 6

هاي غربالي آبكش مانند است و امكان عبور  ميان سلولـ ديوارة 7
 كند. آزادانة مواد را فراهم مي

  شود. هاي همراه انجام مي هاي غربالي از جمله پروتئين سازي توسط سلول متابوليسمي مورد نياز لولههاي  ـ واكنش8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  هاي هاديبافت نكات
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 )87سراسري(                                                 ؟نيستديوارة نخستين در سلول كدام بافت،يكنواخت ـ ضخامت 1

  كلرانشيم) 4  ) كالنشيم3  ) اسكلرئيد2  ) فيبر 1
 )87سراسري(      .هاي هوايي مشابه است ......... با كيسه ـ در انسان، ساختار بافت پوششي2

  معدي) غدد 4  ) گلومرول3  لولة هنله) 2  ) نايژك1
 )87سراسري خارج از كشور(              ؟تر است صحيح» پوستك«ـ كدام تعريف براي 3

  الية زير اپيدرم برگمري از اسيدهاي چرب، مترشحه از  ) پلي2  هاي اپيدرم ساقة جوان مادة ترشح شده از سلول) 1
  هاي ويژة نگهبان روزنه و كرك الية محافظي داراي سلول) 4  ها خارجي برگالية سلولي، قرار گرفته بر سطح ترين  ) خارجي3

 )87سراسري خارج از كشور(    ..... ، فاقد پالسمودسم هستند. هاي بالغ ... ـ سلول4

  آبكشي) هادي 4  ) عناصر آوندي3  ) كلرانشيم2  ) كالنشيم1
 )87(سراسري خارج از كشور       دهد؟  ميـ شكل مقابل، سلولي از كدام بافت را نشان 5

    ) فيبر1
    ) اسكلرئيد2
    ) كلرانشيم3
   كالنشيم) 4

 )88سراسري خارج از كشور(    است؟  نادرستـ در مورد ولوكس، كدام عبارت 6

    ) متعلق به فرمانروي آغازيان و اتوتروف است.1
  هاي پيكري است. تر از سلول هاي زايشي آن بزرگ ) سلول2
    شود.  ) حركت چرخشي جاندار به كمك هزاران تاژك انجام مي3
  .شود ، از درون آن خارج ميدار با هضم چند سلول مادر ) نوزاد اين مژك4

 )89سراسري(      هستند. .......... همة نوروگلياها،  ـ 7

    دار هاي غيرعصبي هسته ) سلول2    دهندة پيام عصبي ) انتقال1 
  ها ها و اكسون كنندة دندريت) عايق 4    ها تغذية نورونهاي مؤثر در  ) سلول3 

 )89سراسري خارج از كشور (      ..........گوشتيِ گالبي،   هاي اسكلرئيد در بخش سلول......... ساقة نعناع، هاي كالنشيم  ـ سلول 8

  ديوارة خود الن دارند. ) برخالف ـ در 2    دار است.نند ـ كوتاه و انشعاب) هما1
  ) همانند ـ قابليت رشد خود را حفظ كرده است. 4  ديوارة ضخيم خود هستند. ) برخالف ـ فاقد ليگنين در 3

 )90سراسري(  .. دارند.                      ...هايي نياز دارد كه ..... ـ گياه گوجه فرنگي، براي هدايت مواد معدني به سلول9

  طويل هستند و انشعاب ) باريك و2    هاي تغيير شكل يافته ) اندامك1
    اي با منافذ بزرگ ديوارة سلولي و پايانه) 4  ) غشاي سلولي و انتهاي مخروطي شكل3
 )90سراسري خارج از كشور(               همة گياهانِ توليد كننده، ........... ـ در 10

  هاي غربالي هستند.لولههاي همراه در مجاورت ) سلول2  ريشة رويان است.زني، ظهور ) اولين عالمت جوانه1
  هايي با غشاي پالسمايي، هدايت قندها را برعهده دارند.) سلول4  استوانة مركزي وجود دارند.) تراكئيدهايي باريك و طويل در 3
 ) 91سراسري(  ............                                هاي جوان هاي واقع در بخش خارجي پوست ساقه سلولـ بسياري از 11

  ديوارة نخستين ضخيم دارند. ) 2    كنند. اي كوتيني ترشح مي) ماده1
  .ديوارة دومين با ضخامت غيريكنواخت دارند) 4  اند. ي رشد خود را از دست داده) تواناي3
  

 هاي كنكور سراسريتست
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 )92سراسري(  ـ در يك فرد خردسال، بخش اعظم سرِ استخوانِ زند زيرين از بافتي تشكيل شده است كه .......  12

  باشد.ِ متعدد موازي مياي خود داراي مجاريمادة زمينه) در 2  باشند.حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد مي) 1
  هاي آن به صورت نامنظم در كنار يكديگر قرار دارند.) سلول4  باشد.هاي كالژن فراوان مي) داراي فضاهاي بين سلوليِ اندك و رشته3
 )92سراسري(    باشد، .......... يـ هر سلول گياهي كه ......... م13

  كند.هسته ـ شيرة پرورده را به نقاط مختلف گياه منتقل مي) فاقد 1
  هاي گياهي نقش دارد.پروتوپالسم زنده ـ در استحكام اندام) فاقد 2
  كند.نخستين ـ قابليت رشد خود را در طول حيات حفظ مي) واجد ديوارة 3
  .باشدمي نوكلئوتيددي آدنين آميد توانايي توليد نيكوتينپوشش كوتيني ـ فاقد ) داراي 4
 )95(سراسري   است؟ نادرستترين مناطق مريستمي در يك گياه علفي، كدام عبارت، دربارة مهمـ 14

  ها قرار دارند.ها و نزديك نوك ريشه) تنها در نوك ساقه1
  شوند.هاي زنده يا غير زنده محافظت مي) توسط سلول2
  شوند.ايجاد سه گروه بافت اصلي گياه مي) باعث 3
  ) در رشد قطري ريشه و ساقه نقش دارند.4
 )95(سراسري خارج از كشور    است؟ نادرستترين مناطق مريستمي موجود در ريشة هويج كدام عبارت، دربارة مهمـ 15

  گردد.هاي غير زنده محافظت مي) توسط سلول2  شود.هايي از پوست يافت مي) در بخش1
  باشد.هاي بدون واكوئل مي) حاصل تقسيم سلول4  ) در تشكيل سه گروه بافت اصلي نقش دارد.3
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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  گوارش:  چهارمفصل                        
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
  ها، وال كوژپشت از نظر اندازه متوسط است. زمين هستند. در بين وال ترين جانوران كرةها بزرگوال
كند.هاي ريز ساكن دريا تغذيه ميكوچك و خرچنگ هايوال كوژپشت از ماهي  
،چند رديف اندام شانه به جاي دندان بااليي خود دارد. آروارة مانند در دو طرف  
  كنـد و مقـدار   براي غذا خوردن، ابتدا دهان و گلوي خود را بـاز مـي

زيادي آب را همراه جانداران كوچك داخـل آن را وارد دهـان و گلـوي    
شـود و  بندد، آب از آن خارج مـي كند. سپس دهان خود را ميخود مي

هاي شانه ماننـد آن گيـر   جانداران و ذرات موجود در آب، در الي اندام
  كند.كنند. وال اين مواد را بلعيده و وارد معده خود ميمي
شود.وال آغاز مي گوارش غذا از معدة  

  متفاوت است ،در جانوران مختلفغذا گوارش  
         شوند: خورند به سه گروه عمده تقسيم مي ن از نظر نوع غذايي كه ميجانورا 

  و ...  بزرگ زميني ، سهرةمانند ملخ، گوريل، توتيا، نوزاد قورباغه، گاو، گوسفند، آهو، گوزن خوارگياهجانوران ـ 1
  و ...  ، سسكدريايي، جغد، شير، كوسه، عقاب، مار بالغ، عنكبوت، ستارة مانند هيدر، قورباغة خوار گوشتجانوران ـ 2
  مانند انسان، كرم خاكي، گنجشك و مرغ خانگي.خورند؛ كه هم مواد گياهي و هم مواد جانوري مي چيزخوار همهجانوران  ـ3
 كنـد، دهـان و لولـة     سـان زنـدگي مـي   ان ةكل است و به صـورت انگـل در رود  گوارشي ندارند. مثالً كرم كدو كه نواري ش هاي انگل رودة انسان، لولة رمك

  كند. گوارشي ندارد و از پوست بدن خود، مواد غذايي گوارش يافته را جذب مي
 فقـط گـوارش درون سـلولي دارنـد. ايـن جانـداران درون        پرسـلولي اسـت،   كـه اي به نام اسفنج  سلولي مانند آميب و همچنين جانور ساده جانداران تك

  دهند. دارند و غذا را درون آن گوارش مي هاي گوارشي واكوئلهاي خود،  سلول
هاي گوارشي ايجاد كند. اين محيط بايد در جاي مجزايي باشد هر جاندار براي تغيير دادن و جذب و استفاده از غذا بايد محيطي براي عمل كردن آنزيم

   هاي زيستي خود جاندار آسيب نرسانند.هاي گوارشي به مولكولتا آنزيم

   جانوران درغذا  گوارشهاي  روش
 .شود يم انجامها  سلول درون فقط گوارش) بيآم مانندي (سلولتك نراادجان همانند ،ها اسفنجگروهي از جانوران به نام  در ي:سلول درون گوارشـ 1

 يي).ايدر قيشقا ويي ايدر عروس ،دريه( شود مي دهيد تنانسهيكگروهي از جانوران به نام  در گوارش نوع نيا ي:سلول درونـ   يسلول برون گوارشـ 2
 گـوارش  ادامـه  سـپس  ،شـود  مـي  ليتبد كوچك قطعات بهي گوارش سهيك در ابتدا غذا ،جانوران نيا در

  .  رديگ مي صورتها  سلول درون
 ند. تنان هست اي مانند هيدر، عروس دريايي و شقايق دريايي از كيسه جانوران ساده ي گوارشي: كيسه

  شود.  گوارشي دارند كه فقط يك راه به خارج دارد و دهان جانور محسوب مي جانوران، كيسةاين 
 ابتدا برون سلولي و سپس درون سلولي است.، تنانكيسه درگوارش غذا 

كشد. صيد اين جـانور در شـكل زيـر،    هاي زهري خود ميهيدر جانوري صياد است و صيد را با نيش
  است.» دافني«ام جانور سخت پوست كوچكي به ن

 هاي هيدروليز هاي پوشانندة كيسه، آنزيمپس از قرار گرفتن طعمه درون كيسة گوارشي، بعضي سلول
كننـد.  مخلوط  مي اند، غذا را با آنزيمها بيرون زدههايي كه از بعضي سلولكنند و تاژككننده ترشح مي

    .كند تر تقسيم مي به ذرات كوچك غذادرون در نتيجه 

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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شـود.   سـلولي انجـام مـي   هـاي درون   مراحل گوارشي توسـط آنـزيم   د و بقيةشون گوارشي مي هاي پوشانندة كيسة وارد سلول توزيآندوس قيطر ازذرات  اين
  گردد. بدن صيد كه گوارش نيافته است، از راه دهان جانور دفع مي ماندة باقي

از دهان آغاز و به مخـرج خـتم   گوارشي  لولة .استي سلول برون تماماًها  آن درغذا  گوارش و دارند گوارش ةلول جانوران تر شيب ي:سلول برون گوارش ـ 3
  اند:براي انجام كارهاي اختصاصي، شكل و عمل اختصاصي پيدا كرده گوارش ةلول مختلفهاي  بخشد. شو مي
موقت غذا هستند. هاي ذخيرةمحل دان و سنگدان،معده، چينهموقت غذا:  محل ذخيرة  
 تر شدن غذا نيز هست.دان، محل نرمچينه  
 غذا در گوارش آن نيز نقش دارند.  معده و سنگدان، عالوه بر ذخيرة  
ترند. دان قويهاي چينهماهيچهاز  هاي معده،ماهيچه .استيي ايميش وي كيانمك گوارش محل ،معده  
شود مي ردخُها  زهير سنگ كمك به غذا دان سنگ در .  
:در اغلب جانوران، جايگاه اصلي گوارش و جذب غذاست. روده  

  جانور مختلفنوع سه  يگوارش لولة
  :سر راه خود را همراه مواد آلي درون آن مي  جانوري همه كرم خاكي دان،  جـا بـه چينـه    بلعد. اين مواد از دهان بـه مـري و از آن   چيزخوار است و خاك

جانور، گوارش شـيميايي انجـام    شود. در رودة يده است، آسياب ميهايي كه جانور بلع ريزه ا به كمك سنگدان، غذ د. درون سنگنرو دان مي سپس به سنگ
 شود.  شود و مواد قابل جذب آن جذب مي مي

 .ندارد معدهي خاك كرم :نكته

  :هـا و   كنـد. غـذاي ملـخ معمـوالً بـرگ      هـا غـذا را خـرد مـي     مانندي دارد كه با آن هاي آرواره خوار است و در اطراف دهان خود، صفحه جانوري گياه ملخ
پس غذا وارد كند. س دان به ذرات ريز خرد مي تر كرده و آن را با كمك سنگ دان خود غذا را نرم ي گياه هستند. ملخ نيز با كمك چينه هاي نرم و تازه بخش

 ريزند.  هاي گوارشي را به درون معده مي ملخ، آنزيم هاي اطراف معدة شود. كيسه ده ميمع

ميايي و جـذب مـواد غـذايي در معـدة ملـخ      گوارش شي : 1نكتة
ملخ در جذب آب و فشرده كردن مواد براي  شود. رودة انجام مي

 دفع نقش دارد.

 مواد جذب ويي ايميش گوارشي اصل محل معده ملخ در :2ةنكت
-بـاقي  نِكـرد  فشرده و آب جذب در فقط ملخ ةرود. استيي غذا

  .دارد نقش دفع يابر مواد ماندة
  :چيزخوار است. اين جـانور، غـذايي را    جانوري همه گنجشك

 كند.   ذخيره ميخود دان  كه به سرعت بلعيده، درون چينه

ي گنجشك آغـاز   گوارش شيميايي و مكانيكي هر دو از معده
شــود و بــا كمــك  دان مــي شــوند. ســپس غــذا وارد ســنگ مــي
گردد. گوارش شـيميايي در   ها به ذرات ريز تبديل مي ريزه سنگ
گنجشـك جـذب    يابد. آب و مواد غـذايي از رودة  ادامه مي  روده
 شوند. مي

  كندبه تأمين آب و مواد غذايي كمك مي دستگاه گوارش انسان
  هاي گوارشي است.  گوارش و غده ستگاه گوارش انسان، شامل لولةد
بزرگ و راست روده است.  امل دهان، حلق، مري، معده، رودة باريك، رودةگوارش ش لولة  
ريزند. ي گوارشي مي ها و مواد الزم را به لوله ها، آنزيم هاي گوارشي هستند. اين غده معده و روده، پانكراس و جگر، غده هاي ديوارة هاي بزاقي، غده غده  

  زير است: از خارج به داخل شامل پنج الية ي گوارش، تقريباً در تمام طول آن به ترتيب لوله ديوارة گوارش: اختار لولةس  
  مخاطي. الية -5 مخاطي زير الية -4اي حلقوي  ماهيچه الية -3اي طولي   ماهيچه الية -2 پيوندي خارجي  الية -1
 كند. شكمي را از خارج به هم متصل مي هاي حفرة دهد كه اندام تشكيل ميبند) را  صفاق (روده پردةية پيوندي خارجي در حفرة شكمي، بخشي از ال  
 پاييني مخرج كه از نوع مخطط و ارادي  هاي دهان، ابتداي حلق و دريچة هگوارش از نوع صاف و غير ارادي هستند؛ به جز ماهيچ هاي لولة چهاغلب ماهي

  هستند.
هاي خوني فراوان وجود دارد.وندي با رگپي در زيرمخاط، يك الية  



 علي پناهي شايق                        4/ فصل 1شناسي زيست 

 
    

 
 

62 
Telegram:@alipanahishayegh 

 كند. اين بافت در دهان و  مخاطي نوعي بافت پوششي دارد كه موكوز ترشح مي اقع اليةمخاطي شامل بافت پوششي و يك آستر پيوندي است. در و يةال
  اي است. اليه اي يك اي و در معده و روده از نوع استوانه مري از نوع سنگفرشي چنداليه

 ي مواد قرار دارند. كننده هاي پوششي جذب ريز و همچنين سلول هاي ترشحي برون مخاطي، سلول اليةر د  

  
  

  رانندهاي روده، غذا را به جلو ميماهيچه
  گوارش به دو صورت است: دودي و موضعي. حركات لولة

رانند. را در طول روده به جلو مي اي جلوتر، موادو انتقال حركت به تارهاي ماهيچه هاهماهيچ انقباض با دودى حركات  
شوند.كيموس به دوازدهه مي شوند كه موجب تخليةيد ميحركات دودي، هنگام پايان يافتن گوارش در معده، به حدي شد  
برند.سانتيمتر به جلو مي 15الي  10باريك ضعيف است. اين حركات، مواد موجود در روده را در هر نوبت حدود  حركات دودي در رودة  
شود.اندازي حركات دودي ميآن و راه اتساع لولة گوارش باعث تحريك اعصاب ديوارة  
باريـك  كرار اين حركات در ابتداي رودة كنند. تهاي جدا از هم، محتويات روده را به قطعات جدا از يكديگر تقسيم ميحركات موضعي به صورت انقباض

  شود.ث رانده شدن مواد به جلو ميتر از انتهاي آن است. اين اختالف باعبيش
  طولي و حلقوي نقش دارند.  اهيچةگيري حركات دودي و موضعي، هر دو نوع مدر شكلنكته: 

  گوارش در دهان
گـوارش  هـاي موجـود در بـزاق نيـز      كنند. آنـزيم  ها تا حدي غذا را خرد مي شود. دندان در انسان، گوارش مكانيكي و گوارش شيميايي غذا از دهان آغاز مي 

  كنند. را آغاز مي(نشاسته) غذا  هايبعضي كربوهيدرات شيمياييِ
ها نيز توجه كنيد:دندان به شكل ريشة ها در هر نيم آرواره، يك آرواره و كل دهان به خاطر بسپاريد. همچنينبه شكل زير نگاه كنيد و تعداد دندان  
:به طور معمول در فرد بالغ و سالم  
 آسياي بزرگ 3آسياي كوچك و  2نيش،  1پيش،  2 نيم آرواره:هر  
 آسياي بزرگ 6آسياي كوچك و  4نيش،  2پيش،  4 آرواره:هر  
 آسياي بزرگ 12آسياي كوچك و  8نيش،  4پيش،  8 دهان:كل  
آروارههر يك از دندان ي مخروطي دارد.ي پائين يك ريشههاي پيش، نيش و آسياي كوچك  
 كوچك جلويي داراي دو ريشه و آسياي كوچك عقبي داراي يك ريشه است.در آروارة باال، آسياي  
ي پائين دو ريشه دارند.هاي آسياي بزرگ آروارههر يك از دندان  
ي باال سه ريشه دارند.هاي آسياي بزرگ آروارههر يك از دندان  

 دهدبزاق كارهاي مختلفي انجام مي

  موسين است.  هاي كوچك ترشح كنندة ترشحات غدهاي و زيرزباني) و همچنين  بزاقي (بناگوشي، زيرآرواره مخلوطي از ترشحات سه جفت غدة ،بزاق 
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وجود دارد كه نشاسته را بـه مـالتوز    پتيالينهاي ديگر است و در آن نوعي آميالز ضعيف به نام  تر از غده تر و بيش هاي بزاقي بناگوشي رقيق ه ترشح غد
  نمايد. ها را آغاز مي گوارش كربوهيدراتكند و در واقع  تبديل مي

 چسباند و با لغزنـده كـردن آن، عمـل     آورد كه ذرات غذا را به هم مي موجود در بزاق پس از جذب آب، محلولي چسبناك به نام موكوز پديد مي موسين
  كند. تر مي بلع را آسان

   .ستهااز ساير بخش تر شيب معده درها  آن تعداد اما دارند وجود گوارش ةلول سراسر در) موكوز( نيموس كننده ترشحهاي  غده : نكته 
 كند. ، دهان را ضدعفوني ميزاي بيماريها سلولي باكتري موجود در بزاق با تخريب ديوارة ليزوزيم  
  كند. چشايي نيز كمك ميشود و به احساس  ها هنگام سخن گفتن مي ترشح بزاق دائمي است و باعث مرطوب شدن دهان و تسهيل حركت زبان و لب 
  يابد. ترشح بزاق هنگام خواب بسيار كاهش مي نكته: 

  رساندبلع، غذا را از دهان به معده مي
با باال آمدن زبان و چسبيدن آن به كام، غذا  شود. نام دارد و توسط مركز عصبي خاص خود تنظيم ميبلع غذايي جويده شده از دهان به معده  نتقال لقمةا 

  كند. كند و انعكاس بلع را ايجاد مي گلو را تحريك مي هاي مكانيكي ديوارة شود، گيرنده به سوي گلو رانده مي
  شوند هنگام بلع، اعمال زير انجام مي:  
  بندد. رود و راه بيني را مي زبان كوچك باال مي ـ1 
  شود. گلوت بسته مي نجره و پايين رفتن اپيراه ناي با باال آمدن ح ـ2 
  شود.ـ غذا وارد مري مي3
شود هنگام بلع، تنفس قطع شود. مركز عصبي بلع با اثر بر روي مركز عصبي تنفس باعث مي  

 رود.   غذا پس از ورود به مري با حركات دودي مري به سوي معده مي  
ها در حالـت   هاي حلقوي است. اين ماهيچه كارديا وجود دارد كه از ماهيچه در بخش انتهايي مري، دريچة

  كنند.   عادي منقبض هستند و از بازگشت محتويات معده به مري جلوگيري مي
شود. رود و غذا وارد معده مي با رسيدن حركات دودي به كارديا، انقباض آن از بين مي  

  گوارش غذا در معده 
معـده نيـز باعـث     نسبي باعث گوارش مكانيكي و شيرةاند. حركات معده به طور م غذا مدتي در معده مي 

  آيد.  درمي كيموسخميري شكلي به نام  شوند و غذا به صورت مادة غذا ميگوارش شيميايي 
شود. هر چه حجم كيموس  باريك) مي دةپس از گوارش معدي، غذا به تدريج وارد دوازدهه (ابتداي رو
تـري صـورت    اي معده نيـز بـا شـدت بـيش     تر باشد، حركات تخليه معده شديد ارةتر و كشيدگي ديو يشب

  معده، تركيب شيميايي و حجم كيموس موجود در دوازدهه است. ترين عامل مؤثر بر تخلية ما مهمگيرد، ا مي
 انتهـايي معـده) قطـورتر از     در نزديكي پيلور (دريچةاي معده ه يابد. به همين دليل، ماهيچه هاي معده به تدريج از باال به پايين افزايش مي قطر ماهيچه

  نواحي بااليي هستند و انقباض شديدتري دارند.

  شوددر معده مواد مختلفي ترشح مي
 معده (آنزيم، اسيد، فاكتور داخلي) و هورمون گاسترين است. شامل موسين، شيرةترشحات معده 

ه چسـبناك و  كننـد كـ   ضخيم موكوزي در سطح داخلي معده ايجـاد مـي   وجود دارند و يك اليةهاي ترشح كنندة موسين در سراسر ديوارة معده  سلول
  كند. معده محافظت مي قليايي است و ديوارة معده را از اثر شيرة

 كتور داخلـي معـده را   ، اسـيدكلريدريك و فـا   هاي غدد معده، آنـزيم  نند. سلولك معده را ترشح مي كه شيرة ريز دارد برون يوارة معده، تعداد زيادي غدةد
  سازند. مي

  هـاي نـواحي بـاالتر، عـالوه بـر آنـزيم، اسـيد         سـازند. امـا غـده    معده را مي هاي شيرة ترند، آنزيم لور نزديكپي نواحي پاييني معده كه به دريچة هاي غده
  كنند. كلريدريك و فاكتور داخلي را نيز ترشح مي

 شوند. اي توليد مي هاي حاشيه سيد كلريدريك و فاكتور داخلي توسط سلولهاي اصلي (پپتيك) اما ا ها توسط سلول آنزيم  
  21ويتامينحفظ فاكتور داخلي معده، نوعي گليكوپروتئين حامل است كه باعثB   21شـود. وجـود   آن در روده مـي  جـذب در معـده وB    بـراي توليـد

  شود. هاي قرمز مي آن، باعث كاهش تعداد گلبول ل، برداشتن معده يا آسيب ديوارةخون الزم است. به همين دلي هاي قرمز گلبول
) بـه  HClشوند. پپسينوژن پس از تماس بـا اسـيد كلريـدريك (    شامل چند پروتئاز است كه به طور كلي، پپسينوژن ناميده مي ي معده: هاي شيره آنزيم 

  نام دارند. پپسينشود كه  ل ميتري تبدي هاي كوچك مولكول
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دهـد. در   ي نوزادان آدمي و بسياري از پستانداران ديگر وجـود دارد و پـروتئين شـير (كـازئين) را رسـوب مـي       معده ، آنزيم ديگري است كه در شيرةرنين 
  شود.  پنير استفاده مي مايةصنعت، از رنين به عنوان 

  فعال است. پروتئازِ ،پپسينفعال اما ، پروتئازِ غيرپپسينوژن :1ي نكته 
  شود و هم با اثر پپسين! فعال مي HClتر كند. يعني پپسينوژن هم با اثر  تواند با اثر بر روي پپسينوژن، تبديل آن را سريع پپسين مي :2ي نكته 
پپسـين،   كنـد؛ بلكـه بـا اثـرِ     ي سـازنده تبـديل نمـي   ها را به آمينواسيدها شكند اما پروتئين ها، پيوندهاي پپتيدي را مي پپسين با اثر بر پروتئين :3ي نكته 

  گردند. تر تبديل مي ها به پپتيدهاي كوچك پروتئين
ريزد و با  معده مي و مستقيماً به خون ديوارة شود هاي معدي مجاور پيلور ترشح مي ريز غده هاي درون گاسترين، نوعي هورمون است كه از سلول :4ي نكته 

  شود. معده مي هاي شيرة ريدريك و تا حدي آنزيمر باعث افزايش اسيد كلهاي نواحي باالت اثر بر غده
  

  
  است رودهيي باالهاي  قسمت و معده ةيتخل آن هدف كه استي دفاع انعكاس يكاستفراغ .  
هيـ تخل دهـان  راه از آن اتيمحتو ،معده بر فشار شيافزا و شكمهاي  چهيماه انقباض با و شده بسته حنجره سپس شود مي آغاز قيعم دم يك با استفراغ 
  . شود مي

  باريك وارش شيميايي در رودةگ 
و با كمك صـفرا و ترشـحات    پانكراس هاي شيرة در روده با اثر آنزيم باريك، محل اصلي گوارش شيميايي و جذب مواد غذايي است. گوارش شيميايي ودةر 

  رسد. باريك به پايان مي ديوارة روده
  هـاي تجزيـه   پـانكراس، آنـزيم   ريزد. شيرة ه ابتداي دوازدهه ميسازد و ب گوارش را مي هاي لولة ترين آنزيم نكراس، قويريز پا بخش برون پانكراس: يرةش  

 ها، ليپيدها و نوكلئيك اسيدها را دارد.  ها، پروتئين ي كربوهيدرات كننده

كند. برد و محيط دروني روده را قليايي مي عده را از بين ميكربنات دارد كه اثر اسيدي كيموس م ها، مقداري بي عالوه بر آنزيم 

  كند. پانكراس را عوامل عصبي و هورموني تنظيم مي ترشح شيرة :1كتةن 
 كربنات شيرة مؤثري بر ترشح بي محرك ]شود! كه از روده ترشح مي[هورمون سكرتين  :2كتةن 

  پانكراس است.
غيرفعـال هسـتند و پـس از     (لوزالمعـده)  پـانكراس، درون پـانكراس   پروتئازهاي شـيرة  :3كتةن 

  آيند. رسيدن به روده به صورت فعال درمي
مجـراي  باريك از طريـق يـك مجـراي مشـترك اسـت.       ارتباط جگر و پانكراس با رودة :4كتةن 

سـازند   پيوندند و مجراي مشـتركي را مـي   پانكراس و مجراي خروج صفرا به هم مي خروج شيرة
  ه دوازدهه متصل است.كه ب
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كند و يـك امولسـيون    كند. صفرا پس از ورود به روده، ذرات ريز چربي را در آب پراكنده مي سازد و ترشح مي اي قليايي است كه جگر آن را مي : مادهصفرا 

  ها اثر كند. تر بر چربي نمايد تا ليپاز پانكراس آسان پايدار ايجاد مي
  كند. ها كمك مي به گوارش چربي صفرا آنزيم ندارد ولي نكته:

 هموگلـوبينِ  ي  وردين نام دارند كـه از تجزيـه   روبين و بيلي بيلي ،صفرا حاوي مواد رنگي، امالح، كلسترول و لسيتين (نوعي ليپيد) است. مواد رنگي صفرا
  آيند. وجود مي هاي كبد به خون توسط ماكروفاژ هاي قرمز مردة گلبول

 شود. صفرا يا مجراي خروج صفرا، باعث ايجاد سنگ صفرا مي سوب كلسترول در كيسةر  
 شود. مي زردي (يرقان)گيرد، باعث بيماري  هاي خوني و كبدي صورت مي روبين به خون كه بر اثر سنگ صفرا و يا بيماري ورود بيلي    

  ريز ديگري نيز وجود دارند كه مايعي نمكـي ترشـح    هاي برون موكوز، غده هاي ترشح كنندة ك، عالوه بر غدهباري در ديوارة رودة باريك: رشحات رودةت
 كنند.   كنند. اين مايع حركت مواد در روده را آسان مي مي

شوند. ها آزاد مي هاي آن ها به درون روده، آنزيم باريك، عمر كوتاهي دارند. پس از كند شدن و افتادن اين سلول هاي پوششي ديوارة روده سلول  
  ريز ندارد. درون رودة باريك، غدة :1ي نكته 
  ساز ندارد.آنزيم رودة باريك، غدة :2ي نكته 
باريك هستند كـه پـس از    هاي پوششي روده رون سلوليِ سلولهاي د پانكراس نيست، آنزيمها  باريك كه منشأ آن هاي درون رودة آن دسته از آنزيم :3ي نكته 
  اند. شدهآزاد ها به درون روده،  فتادن اين سلولا

  جذب مواد غذايي 
گيرد،  شود. جذب مواد غذايي در روده صورت مي ها به خون، جذب ناميده مي سطح روده و سپس ورود آن هاي پوشانندة هاي كوچك به سلول ورود مولكول

  شوند. اما بعضي داروها از مخاط دهان و معده نيز جذب مي
 شوند سطح جذب در روده، چندين برابر شود. ها، پرزها و ريزپرزهاي فراواني دارند كه باعث مي خوردگي مخاطي روده، چين يةال  

  شوند. * اغلب قندهاي ساده به روش انتقال فعال و همراه با سديم جذب مي 
  م الزم است.ها سدي شوند و براي جذب بعضي از آن آمينواسيدها به روش انتقال فعال جذب مي همة * 
 هـاي پوششـي   شوند. اين مواد به روش انتشار وارد سـلول  گليسريدها تبديل مي ها پس از گوارش به اسيدهاي چرب، گليسرول، مونوگليسريدها و دي چربي*  

  گردند. هاي لنفي مي گاه وارد رگ آيند، آن گليسريد درمي شوند و مجدداً به صورت تري روده مي
  شوند. هاي خوني مي و امالح وارد رگ Cو  Bهاي  اريدها، نوكلئوتيدها، ويتامين* آمينواسيدها، مونوساك

  شوند. هاي لنفي مي ) همراه با ذرات چربي و از طريق انتشار وارد رگD و A ،K ،Eهاي محلول در چربي ( * ويتامين 
  شود. با كمك گليكوپروتئين حاملي به نام فاكتور داخلي معده جذب مي 21B* ويتامين 
  شوند. * بعضي تركيبات معدني از طريق انتشار و بعضي ديگر از طريق انتقال فعال جذب مي 
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  بزرگ رودة 
  گوارشي است.  خش انتهايي لولةب 

     خـتم   آپانـديس  ابتداي رودة بـزرگ، رودة كـور نـام دارد و بـه زايـدة
  شود. مي

 كولون باالرو (در سـمت راسـت    -1بزرگ شامل سه قسمت است:  ودةر
  رو (در سمت چپ شكم).  كولون پايين -3كولون افقي   -2شكم)  
شود. هاي مخرج ختم مي رو به راست روده و ماهيچه كولون پايين  
  هـاي   بـااليي (داخلـي) از ماهيچـه    داراي دو دريچـه اسـت. دريچـة   مخرج

پـاييني (خـارجي) از    دريچـة صاف و غيـرارادي اسـت در حـالي كـه     حلقوي 
  حلقوي مخطط و ارادي ساخته شده است.هاي  ماهيچه
 كنند.  گلوكز  كنند، موادي مانند سلولز را تجزيه مي بزرگ زندگي مي هايي كه در رودة ذب كند. باكتريتواند آب و امالح را ج بزرگ فقط مي يوارة رودةد

هـاي   شود. همچنين باكتري سازند كه جذب مي مي Kو  Bهاي  ها مقداري ويتامين رسد. در عوض، اين باكتري ها مي ايجاد شده به مصرف خود اين باكتري
  كنند.   اد مي،متان و هيدروژن آزSH2فوق، مقداري گازهاي 

 شود. بزرگ، مقدار كمي پتاسيم و موكوز ترشح و دفع مي ز ديوارة رودةا  

  خواران سازش دستگاه گوارش علف 
 خــورد. طــول رودة اســت كــه جــانور مــينــوع غــذايي  ول لولــة گوارشــي، تعيــين كننــدةطــ 

  تر از ساير جانوران است. خواران، كوتاه گوشت
از گوارش گوشت و ساير غذاهاي جانوري اسـت. عـالوه    گوارش مواد غذايي گياهي دشوارتر

  تر از غذاهاي جانوري است. بر آن، غلظت مواد غذايي قابل جذب در غذاهاي گياهي كم
 تـر از قورباغـة   وزاد قورباغه بـيش بدن، اين نسبت در ن نسبت به اندازة  ر مقايسة طول رودهد 

خوار اسـت. بـه همـين دليـل،      بالغ گوشت غةولي قورباخوار  بالغ است. چون نوزاد قورباغه گياه
  تر است. ها كم ، رشد روده نسبت به ساير اندام هنگام دگرديسي قورباغه

و كـور   تر از طـول رودة خوار، بسيار بيشبزرگ در يك جانور گياه طول رودة كور و رودةنكته: 
تري اريك طويلب خوار، رودةر عوض، جانوران گوشتخوار است. دبزرگ يك جانور گوشت رودة

  دارند.
   شـود.   در جانوراني مانند اسب و فيل، مقدار زيادي از مواد غذايي موجود در روده دفـع مـي

كـور   هـاي مفيـد تجزيـه كننـدة سـلولز در رودة بـزرگ و رودة       ن، ميكروبچون در اين جانورا
  د.شو كور جذب مي ة سلولز در رودة بزرگ و رودةكنند. گلوكز حاصل از تجزي زندگي مي

 (... مانند گاو، گوزن، گوسفند، بز و) دستگاه گوارش نشخواركنندگان
ي چهـار   تري حاصل كـرده اسـت. ايـن جـانوران معـده      سازگاري بيش

ــيرد      ــزارال و ش ــاري، ه ــيرابي، نگ ــد از: س ــه عبارتن ــد ك ــمتي دارن ان. قس
ســلولز در ســيرابي و نگــاري زنــدگي  كننــدة  هــاي مفيــد تجزيــه ميكــروب

  كنند. مي
كنـد و   جانور ابتدا غـذاي نيمـه جويـده را وارد سـيرابي و نگـاري مـي       

كننـد. هنگـام اسـتراحت،     ها مقدار زيادي از سلولز را تجزيه مي باكتري
گردانـد و   غذاي موجود در سيرابي و نگاري را دوبـاره بـه دهـان بـازمي    

 بلعد. غذا اين بـار وارد هـزارال   جود و بار ديگر آن را مي مجدداً آن را مي
گـردد.   شود، سپس بـه شـيردان منتقـل مـي     شود. آب آن جذب مي مي

شـوند. در   هاي گوارشيِ شيردان، موجـب گـوارش شـيميايي مـي     آنزيم
  يابند. نيز گوارش مي اندوارد شدههايي كه همراه با غذا  شيردان، باكتري

  تر است. سيرابي به دم و نگاري به دهان جانور نزديك :1كتةن 
  اين جانوران است. شود. پس شيردان، بخش اصلي معدة نشخواركنندگان، توسط شيردان ساخته مي شيرة معدة :2كتةن 
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  هستند. ها والترين جانوران،  ـ بزرگ1
 است. اندازه، متوسطاز نظر ـ وال كوژپشت 2

 هاي ريز ساكن درياهاست. هاي كوچك و خرچنگ خوار است. غذاي اين جانور، ماهي ـ جانوري گوشت3

 مانند در دو طرف آروارة باال دارد. چند رديف اندام شانه جاي دندان،  ـ به4

  شود. آن آغاز مي معدةـ گوارش غذا در 5
  
  
  
 
  

  شوند: خورند، به سه گروه تقسيم مي از نظر نوع غذايي كه ميـ جانوران 1
 زي و ... ها، بعضي از جانوران آب گاو، گوسفند، آهو، گوزن، گوريل، موريانه، ملخ، بعضي از سهرهخوار:  ـ گياه1

، انواعي از ي دريايي، سسك سرخ، هيدر، ستاره شير، كوسه، عقاب، جغد، عنكبوت، مار، پلنگ، چيتا، سينهخوار:  ـ گوشت2
 ها، راكون .... سهره

 انسان، گنجشك، كرم خاكي، مرغ خانگي ...چيزخوار:  ـ همه3

 ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟2

 »كنند. هاي گوارشي استفاده مي هاي خود از آنزيمجانوران، در سلولهمة «

هاي گوارشي است. همة جانوران ليزوزوم دارند كه اندامك حاوي آنزيم 

 شوند: به صورت زير گروه بندي ميمواد غذايي ـ جانوران از نظر گوارش 3

  
  
  
  
  
  
  
 
  

   كشد. هاي زهري مي است و صيد خود را با نيش صيادـ جانوري 1

 كند. ـ شكار را با كمك بازوها وارد دهان خود مي2

 كنند. هيدروليزكننده ترشح ميهاي  آنزيمگوارشي، كيسة هاي پوششي ـ بعضي سلول3

 نكات گوارش در هيدر

 نكات وال

 نكات تغذيه جانوران
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 كنند. گوارشي مخلوط مي هاي  تاژك دارند و غذا را با آنزيمكيسة گوارشي، هاي پوششي ـ بعضي سلول4

 شوند. ي گوارشي مي هاي پوششي كيسه وارد سلول آندوسيتوزـ ذرات غذايي از طريق 5

 شود. انجام مي ها سلول درونـ مراحل بعدي گوارش، 6

 شود. دفع مي دهانـ مواد گوارش نيافته، از طريق 7

  

  دان، معده، سنگدان. ي موقت غذا در جانوران عبارتند از چينه ذخيرههاي  ـ محل1
 اما محل ذخيره و نرم شدن غذاست. ، محل گوارش غذا نيست؛دان ـ چينه2

 ، محل ذخيرة غذا، گوارش مكانيكي و گوارش شيميايي است. ـ معده3

 ، محل ذخيرة غذا و گوارش مكانيكي است. ـ سنگدان4

 كرم خاكي معده ندارد.ـ 5

 ندارند. گنجشك و ملخ، حلقـ 6

 ....دان  چينه سنگدان روده:        .... شوند كرم خاكي، مواد غذايي از سنگدان مستقيماً به روده وارد ميـ در 7

 دان .... چينه سنگدانمعدهروده:            .... شوند از معده مستقيماً به روده وارد ميـ در ملخ، مواد غذايي 8

 دان .... چينه معدهسنگدانروده:... شوند از سنگدان مستقيماً به روده وارد ميـ در گنجشك، مواد غذايي 9

 و گنجشك: لخمقايسة دستگاه گوارش انسان، كرم خاكي، مـ 10

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  الف ـ  هر جانوري كه سنگدان دارد، داراي لولة گوارشي است.
  ب ـ هر جانوري كه دهان دارد، لولة گوارشي نيز دارد.

  شود. سلولي انجام مي ج ـ در همة جانوران، گوارش درون
  سلولي است. گوارش غذا درون سلولي، د ـ در همة جاندارانِ تك

  ترين جانور كرة زمين است. ـ وال كوژپشت، بزرگ  ه
1 (2                                   2 (3                               3 (4                           4 (5  

  
  

 نكات محل ذخيرة موقت غذا

 تست
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 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  شوند. مستقيماً از ......... ميدر .........، مواد غذايي 
  ) گنجشك، برخالف ملخ ـ سنگدان وارد روده 1
  دان وارد سنگدان ) كرم خاكي، همانند ملخ ـ چينه2
  ) ملخ، برخالف سهره ـ سنگدان وارد روده3
  دان وارد سنگدان ) كرم خاكي، همانند گنجشك ـ چينه4
1 (1                        2 (2                       3 (3                            4 (4  

  

  گوارش انسان شامل موارد زير است:ـ دستگاه 1
 ]روده رودة بزرگ، راست ـ لولة گوارشي [دهان، حلق، مري، معده، رودةباريك، 1

 هاي ديوارة معده و روده] ، غدههاي بزاقي هاي گوارشي [پانكراس، جگر، غده ـ غده2

  زير درست است يا نادرست؟ـ عبارت 2
 .»ديوارة لولة گوارش در تمام طول آن شامل پنج اليه است«

اي  ـ الية ماهيچه2ـ الية پيوندي خارجي1هاي زير است:  ديوارة لولة گوارش، تقريباً در تمام طول آن از خارج به داخل شامل اليه
 الية مخاطي.ـ 5ـ الية زيرمخاطي 4اي حلقوي ـ الية ماهيچه3طولي 

هاي حفرة شكمي را از خارج به هم وصل  سازد كه اندام بند) را مي خارجي در حفرة شكمي، بخشي از پردة صفاق (رودهـ الية پيوندي 3
 كند. مي

 ها از نوع گوارش در دهان، ابتداي حلق و دريچة پاييني مخرج از نوع مخطط (ارادي) و در ساير قسمتهاي ديوارة لولة  ـ ماهيچه4
 صاف (غيرارادي) است.

هاي خوني  زيرمخاطي شامل بافت پيوندي با رگـ الية 5
 فراوان است.

با آستر پيوندي  مخاطي شامل بافت پوششيـ الية 6
 است.

  زير در سمت راست بدن قرار دارند:ـ موارد 7
 

 ... كيسة صفرا، بخش عمدة جگر، پيلور، رودة كور، كولون باالرو، آپانديس 

 در سمت چپ بدن قرار دارند: زيرـ موارد 8

 رو ... كارديا، معده، كولون پايين 

 بافت پيوندي، رگ خوني، رگ لنفي و عصب :ة زيرمخاطي، موارد زير وجود داردـ در الي9

 قرار دارد. زير معدهدر ـ پانكراس 10

  .............كارديا      كنند؟ تكميل مي م موارد جملة مقابل را به طور صحيحكداـ 11
  است. الف ـ  بخش بااليي معده

  واقع شده است. ب ـ پشت كبد
  قرار دارد. نزديكي قلبدر ج ـ 

 نكات دستگاه گوارش انسان

 تست
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 توانند باعث آسيب در جگر شوند: عواملي كه ميـ 12

 ـ تكثير ويروس هپاتيت1

 باكتريوم ديفتريا كورينه ـ سم 2

 ـ تكثير عامل ماالريا (پالسموديوم)3

  

  اي) است. لولة گوارش به صورت حركات دودي و موضعي (قطعهـ حركات 1
 دودي:ـ حركات 2

شوند. ديوارة آن ايجاد مي اعصابي لولة گوارش و تحريك  ديواره بر اثر اتساع 

رانند. اي جلوتر، مواد را در طول روده به جلو مي ها و انتقال حركت به تارهاي ماهيچه با انقباض ماهيچه 

شوند كه باعث  يابد. هنگام پايان يافتن گوارش درون معده به حدي شديد مي مي در معده، شدت آن افزايش با پيشرفت گوارش
 شوند. تخليه كيموس مي

برند. سانتيمتر به جلو مي 15تا  10است و در هر نوبت، مواد موجود در روده را  در روده، ضعيف 

كنند. تكرار اين حركات در  ت روده را به قطعات جدا از يكديگر تقسيم ميهاي جدا از هم، محتويا انقباضـ حركات موضعي به صورت 2
 شود. تر از انتهاي آن است و  باعث رانده شدن مواد به جلو مي ابتداي رودة باريك بيش

  

هاي مخصوص  ماهيچه اصلي را دارند.ها در گرفتن و خرد كردن غذا نقش  شود. دندان مكانيكي غذاها از دهان آغاز ميـ گوارش 1
  دهند. فك پايين را حركت ميجويدن، 

 شوند. هاي جمجمه محسوب نمي هاي چهره هستند و جزء استخوان باال و پايين هر دو جزء استخوانهاي فك  ـ استخوان2

اي و زيرزباني) و  (بناگوشي، زيرآروارهكه مخلوطي از ترشحات سه جفت غدة بزاقي  شود  كمك بزاق انجام مي بهگوارش شيميايي ـ 3
  است. هاي كوچك ترشح كنندة موسين غده

 هاي بزاق عبارتند از: ـ پروتئين4

 ضدعفوني كردن دهان (تخريب ديوارة سلولي باكتري)ـ ليزوزيم: 1

 كند. نوعي آميالز ضعيف كه نشاسته را به مالتوز تجزيه ميـ پتيالين: 2

 شود. (مايع مخاطي) تبديل مي با جذب آب به موكوزـ موسين: 3

  يابد. مي كاهشاست، هر چند ترشح آن هنگام خواب  ترشح بزاق دائميـ 5

 هاي يك فرد بالغ و سالم: دندانـ 6

  
  
  
  
  
  
 پيش و نيش، آسياي كوچك پايين، آسياي كوچك عقبي باال هايي كه يك ريشه دارند: دندانـ 7

 پايين، آسياي كوچك جلويي باال آسياي بزرگ هايي كه دو ريشه دارند: دندانـ 8
 آسياي بزرگ باال هايي كه سه ريشه دارند: دندانـ 9

 نكات حركات لوله گوارش

 ارش در دهاننكات گو
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  شود. غذا از دهان به معده است و توسط مركز عصبي تنظيم ميـ انتقال 1
 شوند: ـ هنگام بلع اعمال زير انجام مي2

راند. ميچسبد و لقمه را به سوي گلو  رود، به كام مي زبان باال مي 

بندد. رود و راه بيني را مي زبان كوچك باال مي 

شود. گلوت بسته و غذا وارد مري مي راه ناي با باال آمدن حنجره و پايين رفتن اپي 

 شود. مركز بلع با اثر خود بر مركز تنفس، باعث قطع تنفس هنگام بلع ميـ 3

   رسانند. ا را به معده ميشوند و غذ پس از ورود غذا به مري، حركات دودي آغاز ميـ 4

است و از بازگشت  اي از ماهيچة صاف در انتهاي مري كه در حالت عادي منقبض كارديا دريچهـ 5
  رود. كند، اما با رسيدن حركات دودي، انقباض آن از بين مي محتويات معده به مري جلوگيري مي

 شود. نيز وارد معده مي هنگام بلع، عالوه بر آب و مواد غذايي، مقداري هواـ 6

 عبارت زير درست است يا نادرست؟ـ 7

 »زبان به كام نتيجة انعكاس بلع است.چسبيدن «

 شود. هاي مكانيكي ديوارة گلو ايجاد مي انعكاس بلع با تحريك گيرنده�

 شود. آغاز مي مخططهاي  و ماهيچه بلع با عمل اعصاب پيكريـ 8

  

در  هاي شيرة معده (گوارش شيميايي) به صورت كيموس غذايي در معده بر اثر حركات معده (گوارش مكانيكي) و آنزيمـ مواد 1
  ريزد. ) ميكيموس به تدريج به ابتداي رودة باريك (دوازدههآيند.  مي

 روند. هاي زيادي دارد كه با پر شدن معده از بين مي خوردگي داخليِ معدة خالي چينـ سطح 2

 هاي طولي و حلقوي آن قطورتر از نواحي ديگر هستند. لور، دريچة انتهاي معده است و ماهيچهپيـ 3

از باال به  روند. شوند و به تدريج به سوي پيلور پيش مي چند دقيقه پس از ورود غذا به معده، از زير كارديا آغاز ميـ حركات معده 4
 .هاي پيلور است اهيچهمشوند و حداكثر انقباضات مربوط به  پايين شديدتر مي

شود؛ در پايان گوارش معدي، انقباضات به حدي شديد است كه در هر حركت،  گذشت زمان بر شدت حركات معده افزوده ميـ با 5
 . گردد شود و به علت بسته شدن مجدد پيلور، بقية كيموس به معده باز مي بخشي از كيموس به دوازدهه تخليه مي

 .اي معده نيز شديدتر خواهد بود تر باشد، حركات تخليه كشيدگي ديوارة معده بيش هر چه حجم كيموس و شدتـ 6

 زير درست است يا نادرست؟ـ عبارت 7

 .»ترين عامل مؤثر بر تخلية معده، تركيب شيميايي و حجم كيموس موجود در معده است مهم«

در دوازدهه است.ترين عامل مؤثر بر تخلية معده، تركيب شيميايي و حجم كيموس موجود  مهم 

 ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟8

 »شوند. همة ترشحات معده، جزء شيرة معده محسوب مي«

  
  
  
  
  

 نكات گوارش در معده

 نكات بلع
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 معدي مجاور پيلور:هاي  ـ غده9

بنابراين آنزيم،  ريز دارند. هاي اصلي، موكوزي و درون سلول
 كنند. موسين و هورمون گاسترين ترشح مي

و فاكتور داخلي معده  اي ندارند، پس اسيد سلول حاشيه
 .كنند ترشح نمي

  هاي معدي نواحي باالتر: ـ غده10

كنند. اي و موكوزي دارند بنابراين آنزيم، اسيد، فاكتور داخلي و موكوز ترشح مي هاي اصلي، حاشيه سلول 

كنند. ريز ندارند، پس هورمون ترشح نمي سلول درون 

 داخلي معده:ـ فاكتور 11

 شود. اي غدد معده توليد مي هاي حاشيه كه توسط سلولگليكوپروتئيني است 

در معده باعث حفظ ويتامين B12 شود. و در روده باعث جذب اين ويتامين مي 

 وجود ويتامينB12 شود. مي خوني كمهاي قرمز ضروري است. بنابراين برداشتن معده يا آسيب ديوارة آن باعث  براي توليد گلبول 

 ه:شيرة معدهاي  ـ آنزيم12

شوند. ناميده مي شامل چند پروتئاز است كه به طور كلي، پپسينوژن 

شود. تبديل مي پپسينوژن پس از برخورد با اسيد كلريدريك به پپسين 

كند. تر تبديل مي ها را به پپتيدهاي كوچك ها، آن پپسين با اثر بر پروتئين 

د.تواند با اثر بر پپسينوژن، تبديل آن را تسريع كن پپسين مي 

  
  

ريزد و بر  به خون ديوارة معده ميشود.  ريز) ترشح مي هاي دورن (سلولهاي معدي مجاور پيلور  گاسترين توسط غدهـ هورمون 13
 شود. هاي شيرة معده مي آنزيمو تا حدي  كلريدريك كند.باعث افزايش اسيد هاي معدي نواحي باالتر اثر مي غده

) را رسوب كازئينشود. پروتئين شير ( ديگر از پستانداران يافت مي بسياريآدمي و  نوزادان معدة است كه در شيرةـ رنين، آنزيمي 14
 دهد. مي

 كند. هاي پپتيك تحريك مي از سلول  اي غدد معدي را بيش هاي حاشيه هورمون گاسترين، سلولـ 15

 همانند پپسين، قادر به شكستن پيوند پپتيدي است. HClـ 16

 اي هستند. هاي حاشيه غدد معدي، سلولهاي  ترين سلول بزرگـ 17

 ـ استفراغ:18

.يك انعكاس دفاعي است كه هدف آن تخليه محتويات معده و بخش بااليي رودة باريك از راه دهان است 

هاي مختلف ممكن است اين انعكاس را ايجاد كند. هاي و روده و بيماري تحريك ناحية گلو و گيرنده 

شود. زبان كوچك آغاز ميو باال رفتن  حنجرهعميق، بسته شدن  با يك دم 

كند.  هاي شكم و سينه و افزايش فشار وارد بر معده، محتويات آن را از راه دهان خالي مي با انقباض ماهيچه 

  شود. نيز باز مي پيلورشود، اگر استفراغ شديد باشد، دريچة  حتماً باز مي كاردياـ در استفراغ، دريچة 19
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، پرزها و ريزپرزها، سطح تماس روده با ها خوردگي ـ چين1
  دهند. مواد غذايي را افزايش مي

اي  هاي استوانه هاي غشاي سلول خوردگي ، چينـ ريزپرزها2
  روده هستند.

هاي خوني و رگ لنفي  پرز رودة باريك، داراي مويرگـ هر 3
  است.

 روند. مي طريق سياهرگ روده، مستقيماً به سوي كبد، سپس به سوي قلبشوند، از  كه در روده جذب خون ميـ موادي 4

 شود. هاي شيرة پانكراس و با كمك صفرا و ترشحات رودة باريك انجام مي شيميايي در رودة باريك توسط آنزيمـ گوارش 5

 است. ساختار پرزها و ريزپرزهاي روده اساساً متفاوتـ 6

 برد. مي شوند، مستقيماً به سوي كبد روده جذب خون ميسياهرگ روده، موادي را كه در ـ 7

 هاي روده، عرضي هستند، نه طولي! خوردگي چينـ 8

 هاي مخاطي و زيرمخاطي وجود دارند. در پرز رودة باريك، فقط اليهـ 9

  

  ريزد: موارد زير است و به ابتداي رودة باريك ميـ شيرة پانكراس حاوي 1
 گوارشهاي لولة  ترين آنزيم ـ قوي1

 كند. مي قلياييـ مقدار زيادي بيكربنات سديم كه اثر كيموس معده را از بين برده و محيط روده را 2

  .آيند اند و پس از ورود به روده به صورت فعال درمي پروتئازهاي شيرة پانكراس، در پانكراس غيرفعالـ 2
 كنند. پانكراس را تنظيم ميعصبي و هورموني، ترشح شيرة ـ عوامل 3

 مترشحه از روده، محرك مؤثري بر ترشح بيكربنات شيرة پانكراس است. سكرتينـ هورمون 4

كاهش ترشح باعث  سمپاتيككه تحريك اعصاب   دهد،درحالي مي افزايشترشح شيرة پانكراس را  اعصاب پاراسمپاتيكـ تحريك 5
 گردد. شيرة پانكراس مي

  

  كند. سازد و ترشح مي آن را مي قليايي است كه جگراي  ـ ماده1
 صفرا محل ذخيره و غليظ شدن صفراست.ـ كيسة 2

ليپاز شود؛ در نتيجه، اثر  پايدار مي آنزيم ندارد اما پس از ورود به روده، باعث پراكنده شدن ذرات چربي و ايجاد امولسيونـ صفرا 3
 كند. پانكراس را آسان مي

 است.(كلسترول و لسيتين)  ليپيدهاوردين)،  روبين و بيلي (بيليآب، امالح، مواد رنگي  اويحـ صفرا 4

 كند. بودن صفرا به خنثي كردن كيموس كمك ميـ قليايي 5

خروج صفرا با مجراي پانكراس به هم پيوسته و مجراي مشتركي را ـ مجراي 6
 ريزد. مي سازند كه محتويات خود را به دوازدهه مي

   كنند. مي صفرا، حركات دودي روده را تشديدح ـ امال7
هاي قرمز مرده توسط ماكروفاژهاي  رنگي صفرا از تجزية هموگلوبين گلبولـ مواد 8

 آيند. جگر به وجود مي

 باريك نكات رودة

 نكات پانكراس

 نكات صفرا
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 شود سنگ صفرا ميدر كيسة صفرا يا مجاري خروج آن، باعث تشكيل  كلسترولـ رسوب 9

هاي خوني و يا كبدي رخ بدهد، باعث بيماري زردي يا يرقان  بر اثر سنگ صفرا، بيماريتواند  مواد رنگي صفرا به خون كه ميـ ورود 10
 شود. مي

  

  كنند. ترشح مي موكوزهاي ديوارة رودة باريك،  ـ بعضي غده1
 كنند. ميمايع نمكي، حركت مواد در روده را آسان هاي ديوارة رودة باريك، با ترشح  ـ بعضي ديگر از غده2

هاي درون  افتند و آنزيم ها پس از كنده شدن از ديوارة روده، به درون آن مي هاي پوششي روده عمر كوتاهي دارند. اين سلول ـ سلول3
 شوند. ها آزاد مي آن

 .شود توليد نمي ATPهاي غذا در رودة انسان،  همزمان با هيدروليز مولكولـ 4

  

  شود. ناميده مي مواد گوارش يافته از لولة گوارش به خون يا لنف، جذبـ ورود 1
 ها و ... ـ بعضي مواد براي جذب نياز به گوارش ندارند. مانند آب، ويتامين2

 شوند. نيز جذب مي گيرد، اما بعضي مواد دارويي از مخاط دهان و معده مواد غذايي در روده صورت ميـ جذب 3

 شود. بنات سديم شيرة پانكراس مجدداً در روده جذب ميبيكرتر  ـ بيش4

 شود. از مواد رنگي صفرا در روده جذب خون و از طريق ادرار دفع ميـ بخشي 5

 گيرد. هاي پوششي مخاط روده و همراه سديم و به كمك آن صورت مي وسيلة سلول انتقال فعال بهقندهاي ساده با  اغلبـ جذب 6

 ها الزم است. براي انتقال برخي از آن گيرد و وجود سديم با انتقال فعال صورت ميهمةآمينو اسيدها ـ جذب 7

هاي پوششي مخاط روده، مجدداً به صورت  گليسريدها پس از ورود به سلول چرب، گليسرول، مونوگليسريدها و ديـ اسيدهاي 8
 شوند. مي لنفيهاي  آيند، سپس وارد مويرگ درمي گليسريد تري

 پوشيده شده است. ساكاريد اي از پلي هاي لنفي با اليه ني برخالف مويرگخوهاي  ـ مويرگ9

هاي محلول در آب  شوند اما ويتامين هاي لنفي مي ) همراه با ذرات چربي وارد مويرگE،K،A،Dمحلول در چربي (هاي  ـ ويتامين10
)BوCيابند. ) به خون انتشار مي 

 شود. يكوپروتئين حامل) جذب مي(گلفاكتور داخلي معده با كمك  B12ـ ويتامين 11

 شوند. معدني از طريق انتشار يا انتقال فعال جذب ميـ تركيبات 12

 شوند:  آمينواسيدهايي كه در روده جذب ميـ منبع 13

 هاي غذا  ـ گوارش پروتئين1

 هاي موجود در ترشحات لولة گوارش  ـ گوارش پروتئين2

 پوششي لولة گوارش.هاي مرده و جدا شده از بافت  ـ گوارش سلول3

  

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  ريز ندارد. رودة باريك انسان سلول درون الف ـ
  ريز ندارد. رودة باريك انسان غدة درون ب ـ
  شود. در انسان، جذب مواد از روده آغاز مي ج ـ
  شود. فضاي درون رودة انسان، جزء محيط دروني محسوب مي د ـ

 نكات جذب در رودة باريك

 ترشحات رودة باريك

 تست



 علي پناهي شايق                        4/ فصل 1شناسي زيست 

 
    

 
 

75 
Telegram:@alipanahishayegh 

1 (1      2 (2         3 (3       4 (4  
  

  رو است. سه قسمت تقريباً مستقيم به نام كولون باالرو، كولون افقي و كولون پايينـ شامل 1
 شود. ختم مي آپانديسنام دارد و به زايدة  رودة بزرگ، رودةكورـ ابتداي 2

و ماهيچة خارجي  شود. (ماهيچة داخلي صاف خارجي مخرج ختم مي هاي حلقوي داخلي و روده و ماهيچه رو به راست پايينـ كولون 3
 است) مخطط

 كند. بزرگ آّب و امالح را جذب ميـ رودة 4

 .بزرگ تحرك زيادي نداردـ رودة 5

 كنند، برخي مواد مانند سلولز كه در رودة بزرگ زندگي ميهايي  ـ باكتري6
 كنند. كنند و از گلوكز ايجاد شده براي تغذية خود استفاده مي را تجزيه مي

ها ساخته و جذب  توسط اين باكتري Kو  Bهاي  كمي ويتامينـ مقدار 7
 شود. خون مي

 هاي روده است. اي باكتري ) مربوط به عمل تجزيهاز گازهاي روده (هيدروژن، متان، سولفيد هيدروژنـ بخشي 8

 شود. هاي ديوارة رودة بزرگ  ترشح و دفع مي پتاسيم و موكوز از غدهكمي ـ مقدار 9

 است.                      رودة بزرگ بر ميزان پتاسيم خون، شبيه اثر ـ تأثير 10

 شود. مدفوع انسان عالوه بر مواد گوارش نيافته، بخشي از مواد رنگي صفرا، موكوز، و پتاسيم نيز يافت ميـ در 11

 است چون نقش گوارشي خود را از دست داده و نقش متفاوتي (ايمني) را برعهده گرفته است.                             ، ـ آپانديس12

 اختالل ايجاد كند.                          تواند در  هاي خوراكي، مي بيوتيك روية آنتي مصرف بيـ 13

  

خورد. طول رودة  دهندة نوع غذايي است كه جانور مي گوارش نشانلولة ـ طول 1
  تر از ساير جانوران است. [نسبت به اندازة بدن]، كوتاه خواران گوشت

 دشوارتر از گوشت و ساير مواد جانوري است. مواد گياهيـ گوارش 2

 از غذاهاي جانوري است. تر غذايي قابل جذب در غذاهاي گياهي كمـ مواد 3

 خوار) است.  (گوشت خوار حشرهو قورباغة بالغ  خوار قورباغه گياهد ـ نوزا4

 تر از قورباغة بالغ است. طول روده به اندازة بدن در نوزاد قورباغه بيشـ نسبت 5

دگرديسي (تبديل نوزاد قورباغه به قورباغة بالغ) رشد روده نسبت به ـ هنگام 6
 ها اندك است. ساير اندام

  

  كنند. كنندة سلولز در رودة بزرگ يا رودة كور اسب و فيل زندگي مي تجزيههاي  ـ ميكروب1
 كنند. بزرگ و رودة كور اسب و فيل، مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب ميـ رودة 2

 شوند. ها به صورت مدفوع دفع مي از مواد موجود در رودة آنـ بسياري 3

  
  
  

 نكات دستگاه گوارشي علفخواران

 نكات رودة بزرگ

 اسب و فيلنكات گوارش در 
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هاي تجزيه كنندة سلولز و گوارش كامل غذا،  تر براي زندگي ميكروب به علت سازش بيش...) نشخواركنندگان (مانند گاو، گوزن و ـ در 1
 ها باالتر از اسب و فيل است. كارآيي دستگاه گوارش آن

  و شيردان.قسمتي است: سيرابي، نگاري، هزارال ـ معدة نشخواركنندگان چهار 2
 كنند. زندگي مي سلولز در سيرابي و نگاري نشخواركنندگانكنندة  هاي مفيد تجزيه ـ ميكروب3

 شوند. ترشح مي گاو، پپسينوژن و رنين [در نوزاد] توسط شيردانـ در 4

 رودة بزرگ انسان است.نشخواركنندگان و  رودة ملخ، همانند هزاراليـ نقش 5

  

  كند. سيرابي و نگاري خود ميبلعد و وارد  ـ جانور مواد گياهي نيمه جويده را مي1
 كنند.  هاي تجزيه كننده، مقدار قابل توجهي از سلولز غذا را تجزيه مي ـ ميكروب2

 جود. گرداند و آن را دوباره مي ـ هنگام استراحت، غذاي موجود در سيرابي و نگاري را به دهان خود بازمي3

 شود. آن جذب مي آبكند. در هزارال  مي هزارالبلعد و آن را وارد  ـ غذا را مي4

 شوند. هاي گوارشيِ جانور موجب گوارش شيميايي مي شود و آنزيم مي شيردانـ غذا وارد 5

 يابند. هاي وارد شده به آن گوارش مي ـ در شيردان، غذا همراه با باكتري6

 يابند. هاي وارد شده به آن گوارش مي باكتريدر شيردان، غذا همراه با ـ 7

 شود. ـ مراحل نهايي گوارش و جذب مواد غذايي در روده انجام مي8

  

  بخش معدة گاو به دهان جانور نگاري است.  ترين ـ نزديك1
 بخش معدة گاو به دم آن سيرابي است.  ترين ـ نزديك2

 بخش معدة گاو به رودة آن شيردان است.ترين  ترين ـ نزديك3

 است. بخش معدة گاو سيرابيترين  ـ بزرگ4

  بخش معدة گاو نگاري است.ترين  ـ كوچك5
 
 

  

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  تواند مستقيماً به خون جذب شود. الف ـ در رودة انسان، ويتامين محلول در ليپيد مي
  ب ـ در جانوران، جذب گلوكز در رودة بزرگ ممكن نيست.

  گيرد. ج ـ در انسان، همواره دفع پتاسيم همراه با دفع موكوز صورت مي
  تر است. خوار بيش خوار، طول رودة كور در مقايسه با جانوران گوشت د ـ در جانوران گياه

1 (1      2 (2         3 (3       4 (4  
  

  

 نكات شكل دستگاه گوارشي گاو

 گانمراحل گوارش در نشخواركنند

 گوارشي نشخواركنندگانكات دستگاه ن

 تست
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  )87(سراسري   در هيدر، ............ ـ 1
  باشد. طرفه مي گوارشي، يك ) جهت حركت مواد در كيسة1  
  طور مستقل به تبادل مواد با محيط بپردازند. توانند به ها مي سلول ) همة2  
  شود. ديده مي شدن قطعه هاي جنسي، جوانه زدن و قطعه روش ) توليدمثل به3  
  كنند.  مي هيدروليزكننده ترشح هاي گوارشي مژك دارند و بعضي آنزيم سةهاي كي ) برخي سلول4  
 )87 سراسري(  . ندارند............. را  انسان، غدد مجاور پيلور، توانايي ر معدةد ـ 2

 اي هاي حاشيه ) تحريك سلول4  ) سنتز اسيد كلريدريك3  ) توليد پپسينوژن2  ) ترشح گاسترين1  

  )87سراسري خارج از كشور (  انسان، توانايي سنتز ........... را دارد.  لوزالمعدةـ 3
  ) ليپاز4  ) موسين3  ) سكرتين2  ) گاسترين1  
  )88 سراسري(  را بر عهده دارد. آب  ......... جذب عمدةدر دستگاه گوارش ملخ، ........... مانند .. ـ 4
  ) روده ـ هزارال در گوزن4  ) روده ـ هزارال در اسب3  ) معده ـ شيردان در گوسفند2  ) معده ـ شيردان در فيل1  
  )88 سراسري(  . شود نميانسان، مانع جذب ...........  ودةهاي خوني ر ساكاريدها در سطح مويرگ وجود پلي ـ 5
  K) ويتامين D  4) ويتامين 3  ) كلسترول2  ) تيامين1  
  )88سراسري خارج از كشور ( است؟  نادرستباريك انسان  كدام عبارت دربارة حركات رودةـ 6
  دهد. ) صفرا حركات دودي روده را افزايش مي1  
  كند. ديگر تقسيم مي ) حركات دودي، محتويات روده را به قطعات جدا از يك2  
  ي باريك بيش از انتهاي آن است. ) تكرار حركات موضعي در ابتداي روده3  
  راند. متر به جلو مي سانتي 15) حركات دودي، محتويات روده را در هر نوبت حدود 4  
  )88سراسري خارج از كشور ( است؟  نادرستگوارش انسان،  كدام مطلب، دربارة ساختار لولةـ 7
    ) هر سلول مخاط روده، صدها ريز پرز دارد.1  
  هاي خوني فراوان است. پيوندي با رگ ) مخاط، يك الية2  
  گرفته است.هاي حلقوي قرار  هاي طولي در خارج ماهيچه ) ماهيچه3  
  پوشاند.  ضخيم چسبنده و قليايي موكوزي مي الية معده را يك ) سطح داخلي4  
  )89 سراسري(  .نداردطور معمول، .......... در سمت راست بدن انسان قرار  به ـ 8
  پيلور ) دريچة4  صفرا ) كيسة3 كارديا ) دريچة2  كور ) رودة1  
  )89 سراسري(  شوند.  .. روده، به تري گليسريد تبديل مي...در ....ها پس از گوارش، مجدداً  چربي در انسان، ـ 9
  هاي خوني ) مويرگ4  هاي لنفي ) مويرگ3  اي ) پوشش استوانه2  ) زير مخاط1  
  )89 سراسري(  كنند.  در انسان، غددي كه در نزديكيِ پيلور قرار دارند، ........... ساير غدد معدي ............ ترشح مي ـ 10
  ) همانند ـ فاكتور داخلي معده4  اسيد) همانند ـ 3  ) برخالف ـ گاسترين2  برخالف ـ آنزيم) 1  
  )89 سراسري(  در .......... ، غذا ...........  ـ 11
  شود. ) گنجشك ـ پس از سنگدان به معده وارد مي2   كند. ) ملخ ـ قبل از سنگدان گوارش پيدا نمي1  
  كند. ها، گوارش پيدا نمي ) گاو ـ بدون وجود باكتري4   شود. روده وارد مي) كرم خاكي ـ پس از سنگدان به 3  
 )89(سراسري خارج از كشور   باريك انسان، .......... در رودةـ 12

  شوند.  ) تركيبات معدني از راه انتشار يا انتقال فعال جذب مي2  ) وجود سديم براي جذب اغلب آمينواسيدها ضروري است. 1  
  باشد. ) جذب اغلب قندهاي ساده از طريق انتشار تسهيل شده مي4  گيرد.  هاي حامل صورت مي ها به كمك پروتئين ) جذب اكثر ويتامين3  

 )89(سراسري خارج از كشور   كدام عبارت، در مورد انسان صحيح است؟ ـ 13

    شود. كوچك به سمت پايين كشيده مي) در هنگام بلع، زبان 1  
  عكس دارد.  تخلية معده، با كشيدگي ديوارة آن رابطة) حركات 2  
    ند.اهاي حلقوي بخش انتهايي مري، در حالت عادي منبسط ) ماهيچه3  
  شود.  تر مي ) سرعت تبديل پپسينوژن به پپسين، در حضور پپسين بيش4  

  هاي كنكور سراسريتست
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 )89(سراسري خارج از كشور   .نداردبه طور معمول در ......... انسان .......... وجود ـ 14

  سلول ترشح كننده ـ بزرگ ) رودة2    كالژن ـ ) بافت پيوندي سست1  
  صفراي ـ آنزيم ليپاز ) كيسة4    آنزيم غيرفعال ـ پانكراس ) شيرة3  

گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذايي مورد نياز  تر اوقات به تكيه كدام جاندار در محيط زيست خود بيشـ 15
  )90 سراسري(  كند؟ برون سلولي و درون سلولي تأمين مي خود را با گوارش

  ) كپك مخاطي سلولي4        ) كشتي چسب3  ) اسفنج2  ) هيدر         1  
   )90(سراسري خارج از كشور   است؟  نادرست كدام عبارت در مورد جانداري كه در شكل با عالمت سؤال مشخص شده،ـ 16

     اين جاندار و .......... 

  زيستي دارند.ي همرابطه ) هيدر،1  
   كنند.دار دفع مي) شته، مواد زايد آمين2  
  ) كشتي چسب، در يك گروه جاي دارند.3  
  ) خرچنگ دراز، گردش خون بسته دارند.4  

  )91سراسري (  در ملخ ........... گنجشك، ........... مي شود. ـ 17
  آب در روده جذب                                                        ـ ) برخالف1  
  ) برخالف ـ مواد غذايي در معده جذب 2  
    مواد گوارش نيافته در چينه دان ذخيره  ـ) همانند 3  
  غذا پس از گوارش شيميايي وارد سنگدان  ـ) همانند 4  

  )91سراسري (  هاي ........... ل زير، بخش مشخص شده، داراي سلولدر شك ـ 18
  شود. ها به كندي كوتاه ميمنشعب است و طول آن) 1  
  باشد.     هاي تيره و روشن مياي است و داراي بخش) رشته2  
  باشد.ميكلسيم  ذخيرة ) غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي3       
  شود. ميتنظيم  ها توسط اعصاب پيكرياي است و فعاليت آنرشته) غير4  
 )91(سراسري خارج از كشور   هاي لنفي روده، ......... در يك فرد سالم، مويرگـ 19

  اند.شدهساكاريدها پوشيده اي از پلي) با اليه2   كنند.) محتويات خود را مستقيماً به كبد وارد مي1  
  لنف به دو سياهرگ بزرگ بدن نقش دارند.) در بازگرداندن 4   زا نقش دارند.) در مبارزه با بعضي از عوامل بيماري3  
 )91(سراسري خارج از كشور   شود. مي در ........ گوارش شيميايي غذا در روده و در ....... گوارش مكانيكي غذا در معده آغازـ 20

  ) كرم خاكي ـ گنجشك4  ) گنجشك ـ كرم خاكي3  ) ملخ ـ گنجشك2  ) گنجشك ـ ملخ1  
 )91خارج از كشور  (سراسري  است؟ نادرستكدام ـ 21

  در انسان، بخشي از مواد رنگي صفرا، .........
  شود.ماكروفاژها تجزيه مي ) به وسيلة2   كند.هاي گوارشي تغيير مي) بر اثر آنزيم1  
  شود.ها دفع مي) پس از جذب در روده، از طريق كليه4   شود.هاي كبدي وارد خون مي) بر اثر بعضي بيماري3  

 )92سراسري (  در انسان، سكرتين برخالف گاسترين، .......... ـ 22

  شود.ي خود به خون وارد ميهاي سازنده) از سلول2   دهد.كربنات را به خون افزايش مي) ترشح بي1  
  دارد.) در خنثي نمودن كيموس اسيدي موجود در دوازدهه نقش 4   باشد.) محرك ترشح پروتئازهاي فعال در لوزالمعده مي3  

تواند مواد غذايي را به طور موقت ذخيره نموده و تنها در دستگاه گوارشِ .......... ، بخشي كه بالفاصله قبل از ......... قرار دارد، ميـ 23
 )92سراسري (  به .......... مواد غذايي بپردازد. 

  ) گاو ـ شيردان ـ گوارش شيميايي2    ) ملخ ـ روده ـ جذب1  
  ) گنجشك ـ سنگدان ـ گوارش شيميايي4  وده ـ گوارش مكانيكي) كرم خاكي ـ ر3  

 )92سراسري (  در دستگاه گوارش انسان ......... ، در سمت ......... قرار گرفته است. ـ 24

  صفرا ـ چپ ) دريچة پيلور برخالف كيسة2    كور ـ راست ) كارديا همانند رودة1  
  رو برخالف كارديا ـ چپ  كولون پايين) 4  صفرا ـ راست ) كولون باالرو همانند كيسة3  
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  ؟ندارددر دستگاه گوارش .........، بخشي كه بالفاصله پس از .......... قرار دارد، توانايي گوارش شيميايي مواد غذايي را  ـ25
  )92 خارج از كشور (سراسري           
  دان) گنجشك ـ چينه4  ) كرم خاكي ـ مري3  ) گاو ـ هزارال2  ملخ ـ سنگدان ) 1  
  )92 خارج از كشور (سراسري     ـ در دستگاه گوارش انسان، ...........، در سمت ............ بدن قرار گرفته است.26

  ) كيسة صفرا برخالف كولون باالرو ـ راست2  رو ـ چپ) رودة كور همانند كولون پايين1  
  رو ـ چپپايين ) كارديا برخالف كولون4  ) دريچة پيلور همانند كولون باالرو ـ راست3  
  )92 خارج از كشور (سراسري     هاي صاف ......... دارند.رو، ماهيچهـ در بخش مشخص شدة شكل روبه27

    ) طولي، بالفاصله پس از بافت پوششي قرار1  
  ) حلقوي، بالفاصله پس از بافت پيوندي خارجي قرار2  
    تري) طولي، نسبت به عضالت طولي نواحي باالتر، قطر كم3  
  تري) حلقوي، نسبت به عضالت حلقوي نواحي باالتر، توانايي انقباض بيش4  
  )92 خارج از كشور (سراسري       ـ در انسان، هورمون سكرتين، ........28
  شود.) پس از ورود كيموس معدي به دوازده، ترشح مي2  دهد.) ترشح بيكربنات را به خون افزايش مي1  
  باشد.هاي جدار دوازدهه مي) محرك توليد اسيد كلريدريك از سلول4  باشد.فعالِ شيرة پانكراس مي) محرك ترشح پروتئازهاي 3  
  )93(سراسري        نمايد؟تكميل مينادرستي كدام گزينه عبارت زير را به  ـ29

  ........»در فرد مبتال به سنگ كيسة صفرا، بخشي از «  
  گردد.گليسريدها، از طريق روده دفع ميي) تر2  شود.) مواد رنگين صفرا به خون وارد مي1  
  شوند.هاي خوني ديوارة روده وارد ميها به مويرگ) چربي4  نمايد.) تركيبات صفرا حين غليظ شدن رسوب مي3  
گاه ......... شوند كه جايكه گوارش مكانيكي را آغاز نمودند، بالفاصله وارد بخش ديگري ميـ در ........، محتويات لولة گوارش، پس از آن30

  )93(سراسري          است.
  ) گنجشك برخالف ملخ ـ اصلي جذب مواد غذايي و آب2  هاي گوارشي) كرم خاكي برخالف گنجشك ـ ترشح آنزيم1  
  ) گنجشك همانند ملخ ـ هضم شيميايي و مكانيكي مواد غذايي4  ) ملخ همانند كرم خاكي ـ آغاز گوارش شيميايي مواد غذايي3  
  )93(سراسري       نمايد؟تكميل مي نادرستيـ كدام گزينه عبارت زير را به 31

  ..........»باشند، ها ميهايي كه آغازگر روند هضم پروتئيندر يك فرد بالغ، آنزيم«  
  شوند.مي ) فقط از غدد مجاور دريچة انتهايي معده ترشح2  هاي كوچك پپتيدي نقش داشته باشند.توانند در توليد مولكول) مي1  
  گيرند.ريز قرار مي) تحت تأثير نوعي پيك شيميايي دستگاه درون4  شوند.هاي غدد معدي، فعال مي) توسط ترشحات بعضي از سلول3  
در .........، محتويات لولة گوارش پس از آن كه از نخستين محل ذخيره و نرم شدن موقتي خارج شدند، بالفاصله به بخش ديگري وارد  ـ32
  )93 خارج از كشور (سراسري       شوند كه جايگاه ........ مواد غذايي است.مي

  ) ملخ برخالف كرم خاكي ـ خرد و آسياب شدن2  ) ملخ همانند گنجشك ـ آغاز گوارش مكانيكي1  
  هاي گوارشي) گنجشك برخالف كرم خاكي ـ ترشح آنزيم4  ) كرم خاكي مانند گنجشك ـ اصلي گوارش و جذب3  
  )93 خارج از كشور (سراسري       مبتال به سنگ كيسة صفرا، .........ـ در فرد 33
  يابد.) ميزان دفع ليپيدها از طريق روده، كاهش مي2   شود.) بخشي از مواد رنگين صفرا به خون وارد مي1  
  يابد.ه، افزايش ميهاي لنفي رودگليسريدها در مويرگ) ميزان تري4   شود.ها متوقف ميهاي هضم كنندة چربي) ترشح آنزيم3  
  )93 خارج از كشور (سراسري     شوند.باشند، ......... ميها ميهايي كه آغازگر روند هضم پروتئينـ در يك فرد بالغ، آنزيم34
  ) فقط توسط غدد مجاور دريچة انتهايي معده ساخته 2    دوازدهه ترشح ) از ابتداي1  
  هاي غدد معدي، فعالتوسط ترشحات بعضي از سلول) 4  ) مستقيماً باعث توليد تعدادي آمينواسيد3  
  )94(سراسري      هاي موجود در رودة باريك انسان درست است؟كدام عبارت دربارة همة آنزيم ـ35
  گردند.با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه وارد مي ) همراه2  شوند.هايي غيرفعال ترشح مي) ابتدا به صورت مولكول1  
  شوند.هايي با فضاهاي بين سلولي اندك، توليد مي) توسط سلول4  گردند.هاي سازندة خود، آزاد ميانرژي توسط سلول) تنها با صرف 3  
  )94(سراسري      توانند .........هاي ديوارة بخش .......... ميهاي ديوارة بخش ......... سلولـ در شكل زير سلول36
  ـ در عدم حضور اكسيژن انرژي زيستي توليد كنند. 3همانند ـ  1) 1  
  ـ سلولز موجود در مواد غذايي را تجزيه نمايند. 3همانند ـ  4) 2  
  ـ در مجاورت با غذاي دوباره جويده شده، قرار گيرند. 1برخالف ـ  4) 3  
  ـ جذب بخشي از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند. 2برخالف ـ  4) 4  

  
)3( 

)2( 

)4( 

)1( 

؟
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  )94 خارج از كشور (سراسري    است؟ نادرستهاي موجود در رودة باريك انسان، دربارة همة آنزيمـ چند مورد 37
  شوند.الف ـ همواره به صورت غيرفعال، ترشح مي  
  گردند.زمان با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه، وارد ميب ـ هم  
  گردند.هايي با فضاهاي بين سلولي اندك، توليد ميج ـ در سلول  
  شوند.ي توسط غشاي سلول سازندة خود، خارج ميـ با مصرف انرژد   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   گردد، ابتدا .......... متوقف، سپس ......... خواهد يافت.در نوعي انعكاس دفاعي كه با يك دم عميق و بسته شدن حنجره آغاز ميـ 38
  )94 خارج از كشور (سراسري          
  معده ـ انقباض عضالت حلقوي بخش انتهايي مري، كاهشهاي ) تحريك گيرنده1  
  هاي سطح داخلي معده، افزايشخوردگي) انقباض عضالت ناحية كارديا ـ چين2  
  ) انقباض عضالت مورب داخلي و خارجي شكم ـ حجم كيموس معده، كاهش3  
  ) انقباض عضالت دريچة پيلور ـ كشيدگي ديوارة معده، افزايش4  
  شوند.هاي .......... ميانسان، همة موادي كه در از بين بردن اثر اسيدي كيموس معده نقش مؤثري دارند، توسط سلول در رودة باريكـ 39

 )95(سراسري           

  ) داراي ريزپرزهاي فراوان، ساخته2    ) مستقر بر روي غشاي پايه، توليد1  
  بين سلولي، وارد ريز به مايع) غدد برون4  ) سازندة صفرا به ابتداي دوزادهه، ترشح3  

 )95(سراسري ............  توانندنميهاي ديوارة رودة باريك در اسب، هاي ديوارة ........... در گنجشك همانند سلولبه طور معمول، سلولـ 40

  نمايند.هاي هيدروليز كنندة سلولز را ترشح ) سنگدان ـ آنزيم2  ) روده ـ مواد حاصل از تجزية سلولز را جذب نمايند.1  
  ماده بسازند.فسفات را در سطح پيشدان ـ آدنوزين تري) چينه4  هاي غيرپروتئيني استفاده نمايند.هاي آنزيم) معده ـ از فرآورده3  

 )95(سراسري خارج از كشور     .......... توانندنمي هاي ديوارة رودة كور در فيلهاي ديوارة .......... در گنجشك، همانند سلولسلولـ 41

  ) روده ـ مواد حاصل از تجزية سلولز را جذب كنند.1  
  ) معده ـ در مجاورت با واحدهاي سازندة سلولز قرار گيرند.2  
  هاي هيدروليز كنندة سلولز را ترشح نمايند.دان ـ آنزيم) چينه3  
  فسفات را در سطح پيش ماده بسازند.) سنگدان ـ آدنوزين تري4  
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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گازها:  پنجمفصل                           تبادل 
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
  دستگاه تنفسي پرندگان

  هاي الزم را پيدا كرده است.  حداكثر كارآيي و سازگاري2COو دفع2Oدستگاه تنفسي پرندگاني مانند غازهاي وحشي، براي جذب      
اند، عبارتند از:  داران متفاوت كرده هايي كه دستگاه تنفس پرندگان را از دستگاه تنفسي ساير مهره بعضي ويژگي  
  هوادار نيز دارند.  كيسة تعداديها،  پرندگان، عالوه بر ششـ 1
  د. نر اندك اكسيژن هوا را نيز جذب كناديد مقنتوان آيي بااليي دارد و ميها كار هاي آن ششـ 2
  ها پيوستگي زيادي با اكسيژن دارد.   هموگلوبين آن ـ3
  هاي خوني فراواني دارند.  ها، مويرگ هاي پروازي آن ماهيچه ـ4
  تواند هميشه مقداري اكسيژن ذخيره داشته باشد. وجود دارد كه مي ميوگلوبيناي شبيه هموگلوبين، به نام  ها ماده هاي پروازي آن در ماهيچهـ 5
 بدن مشترك است. ين دو نيمةهاي هوادار نيز بهوادار قرار دارند و يكي از كيسه . در هر طرف بدن چهار كيسةهوا دارند كيسة 9پرندگان  

  ًهـاي هـوادار    هـا بـه كيسـه    حاصل از دم قبلي از شـش  حال، هواي تهويه شدةود. در اين ر هاي هوادار عقبي مي درصد هوا به كيسه 70هنگام دم حدودا
  شود. پيشين منتقل مي

 هـاي هـوادار پيشـين     حاصل از دم قبلي از كيسه ود. در اين حال، هواي تهويه شدةش ها مي حاصل از دم قبلي وارد شش نگام بازدم، هواي تهويه نشدةه
  شود. خارج مي

  
  

  ]نفس پرنده، جريان هوا دوطرفه است.[دقت كنيد كه در دستگاه ت هاي پرندگان، يك طرفه و از عقب به جلو است. شش جريان هوا درون: 1كتةن 

  كنند. ازه (تهويه نشده) دريافت ميهاي پرندگان، هنگام بازدم هواي ت شش :2كتةن 
  گردند. شوند و هنگام بازدم تخليه مي هاي هوادار پرندگان، هنگام دم از هوا پر مي كيسه همة :3كتةن 
زياد)  2COها فقط هواي دفعي (داراي هاي هوادار پيشين آن هاي هوادار عقبي پرندگان، فقط هواي تازه (داراي اكسيژن زياد) و به كيسه به كيسه :4كتةن 

  شود. وارد مي
 كنند مي دفع انتشار قيطر از را كربن دياكسي د و جذب انتشار قيطر از را مورد نياز خود ژنياكس يسلول تك جانداران . 

 تنفس پوستي

  كرم خاكي و پالناريا (نوعي كرم پهن) از جمله جانوراني هستند كه تنفس پوستي دارند.   
كنند.   سطوح بدن خود براي تبادل گازهاي تنفسي استفاده مي ران از همةاين جانو  
  :در جانوراني كه تنفس پوستي دارند  
  پوست نازك و مرطوب است.    -1
هـا وارد خـون شـود و     هـاي فراوانـي وجـود دارد تـا اكسـيژن از جـدار آن       در زير پوست، مويرگ -2

  اكسيدكربن نيز به همين طريق از بدن دفع گردد.    دي
  ياري از اين جانوران، بدني دراز (مانند كرم خاكي) و يا پهن (مانند پالناريا) دارند.بس -3

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  از تمـام سـطوح بـدن    ترين مطالبي كه بايد از اين شكل ياد بگيريد اين است كه  دهد. يكي از مهم ، تنفس پوستي در كرم خاكي را نشان ميمقابلشكل
  برش عرضي از سطح تنفسي توجه كنيد.ه گيرد. ب گازهاي تنفسي صورت مي جانور، مبادلة

  
 تنفس آبششي

هـا   هـايي از آبشـش   ها قرار دارد. در دو طرف سر ماهي، رديف ها در طرفين سر آن كنند. سطوح تنفسي ماهي ها و نوزاد دوزيستان با آبشش تنفس مي ماهي
  وجود دارند. 

هاي استخواني، معموالً چهار جفت كمان آبششي (در هر طـرف سـر دو جفـت كمـان      در ماهي
  آبششي) وجود دارد. 

شود  ها مي ها وارد مويرگ ها هزاران مويرگ دارند. اكسيژن محلول در آب از سطح آبشش آبشش
  يابد.  ها به درون آب انتشار مي اكسيدكربن برخالف جهت اكسيژن از مويرگ و دي
   آب، رشـته هـاي آبششـي بـه هـم      آبشش، فقط براي تنفس در آب مناسب است. زيـرا در نبـود
  توانند اكسيژن موجود در هوا را جذب كنند. چسبند و نمي مي

 تنفس نايي

هاي دروني بـه نـام نـاي تشـكيل      حشرات، سيستم تنفسي نايي دارند. اين سيستم از تعدادي لوله 
هـا بـا يـك منفـذ بـه       تعداد زيادي ناي دارند كه هريك از آنشده است. به عبارت ديگر، حشرات 

  بيرون راه دارد. 
شوند. هريك از انشعابات كوچك بـه   تري تقسيم مي ها درون بدن جانور به انشعابات كوچك ناي

  رسند. هاي بدن مي مجاورت سلول
 ا انجـام  هـ  هاي بدن حشرات، تبادل گازهاي تنفسي را به طور مسـتقيم توسـط ايـن لولـه     سلول
 مكاري دسـتگاه گـردش مـواد، مبادلـة    دهند. بنابراين دستگاه تنفسي حشرات، بدون نياز به ه مي

  دهد. گازهاي تنفسي را انجام مي
  

  تنفس ششي
هـا از يـك   هستند كه جـدار آن هايي ها كيسهدارانِ ساكن خشكي، شش دارند. ششتر مهرهبيش
  هاي پوششي درست شده است.نازك سلول الية
هاي بدن، با كمك سيستم گردش مواد (گردش خـون) انجـام   ها و سلولانتقال گازها بين شش
  شود.مي

  

  

  

 دستگاه تنفسي انسان

  سينه است. ها، مجاري هوا، پردة جنب و قفسة بستة ن، شامل ششدستگاه تنفسي انسا 
ها است. ها و نايژك مجاري هوا شامل بيني، ناي، نايژه  

 هـا   چسبد. بنابراين پردة جنب، شـش  مي سينه قفسةها و ديگري به سطح داخلي  ها به سطح شش جنب، دو ديواره (جداره) دارد. يكي از اين ديواره ردةپ
  كند. ها را آسان مي جنب، مقدار كمي مايع وجود دارد كه لغزنده است و حركت شش كند. بين دو جدارة سينه متصل مي را به قفسة

 ها، استخوان جناغ و پردة ديافراگم است. پردة ديافراگم، قفسة سـينه را از حفـرة    ن مهرهستو اي، هاي بين دنده ها، ماهيچه سينه، شامل دنده فسة بستةق
  كند.   شكمي جدا مي

  ديافراگم كامل دارند. گذار) پردة دار، تخم دار، كيسه پستانداران (جفت همة نكته: 
سينه است. از حركات قفسةها  دم و بازدم، نتيجة تبعيت شش  
گيرد.اي صورت ميهاي بين دندهها با كمك ماهيچهحركات دنده  
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يش و بـا  سـينه را افـزا   اگم با حركت به پايين، حجـم قفسـة  ها بر عهده دارد. ديافر ت ششادر تنفس آرام و طبيعي، ديافراگم نقش اصلي را در حرك نكته: 

  دهد. سينه را كاهش مي حركت به باال، حجم قفسة
 دهند حجم قفسة سينه را افزايش مياعمال زير  ،هنگام دم :  

  روند. ها به باال و خارج مي دنده ـ1
  كند.   جناغ به طرف جلو (خارج) حركت مي ـ2
  شود. رود و مسطح مي ديافراگم پايين مي ـ3
  دهند ي سينه را كاهش مي حجم قفسههنگام بازدم اعمال زير:  
  روند.  ها به پايين و داخل مي دنده ـ1
  كند.   جناغ به طرف عقب (داخل) حركت مي ـ2
  شود.  رود و گنبدي شكل مي ديافراگم باال مي ـ3

 كند. سينه كمك مي هاي شكم نيز به تغيير حجم قفسة در تنفس شديد، انقباض ماهيچه نكته: 

 هـاي دم و   هدهنـد، ماهيچـ   برند و حجم آن را افزايش مي سينه را باال مي هايي كه قفسة اهيچهم
هـاي بـازدم    دهنـد، ماهيچـه   برند و حجم آن را كاهش مي سينه را پايين مي هايي كه قفسة ماهيچه

  شوند. محسوب مي
 هـاي هـوايي،    كيسه هاي ديوارة بعضي سلول پوشاند كه كشش سطحي آن زياد است. به همين دليل، ها را مايعي مي هاي هوايي شش سطح دروني كيسه

هاي هوايي  دهد و باز شدن طبيعي كيسه ها را كاهش مي اين سلول اكتانت، كشش سطحي مايع پوشانندةكنند. سورف ترشح مي سورفاكتانتاي به نام  ماده
  كند. را تسهيل مي

 شوند، سورفاكتانت به مقدار كافي  بعضي نوزاداني كه زودتر از موعد متولد مي شود. به همين دليل در توليد سورفاكتانت از اواخر دوران جنيني شروع مي
  كنند. شود. اين نوزادان به زحمت تنفس مي ساخته نمي

يم. نمـائ  از دستگاه تنفس خود خـارج مـي   كنيم و يا طي يك بازدم معمولي مقدار هوايي است كه در يك دم معمولي وارد دستگاه تنفس ميهواي جاري:  
 رسد. ها مي است. حدوداً دو سوم هواي جاريِ دمي به شش ml005هواي جاري حدودحجم 

 تواند گازهاي تنفسي خود را با خون مبادله كند. ماند و نمي حدوداً يك سوم هواي جاري است كه در مجاري تنفسي مي هواي مرده:

 ها كرد. توان با يك دم عميق وارد شش مي ،مقدار هوايي است كه پس از يك دم معمولي دمي (هواي مكمل): واي ذخيرةه 

 ها خارج كرد. توان با يك بازدم عميق از شش مقدار هوايي است كه پس از يك بازدم معمولي، مي بازدمي: واي ذخيرةه 

  دهد. يك بازدم عميق بيرون ميشود كه هر فرد پس از يك دم عميق، طي  به مجموع هوايي گفته مي ظرفيت حياتي: 
  بازدميذخيرة دمي+ حجم  ذخيرةظرفيت حياتي = حجم هواي جاري+ حجم  

 ماند. ها باقي مي مقدار هوايي است كه پس از حداكثر بازدم، درون شش مانده: هواي باقي 

 ضرب حجم هواي جاري در تعداد حركات تنفسي در يك دقيقه است. حاصل حجم تنفسي: 
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 انتقال گازهاي تنفسي در خون 

 شود: ها منتقل مي به دو روش در خون به سوي بافتاكسيژن: 

  ). 2HbOدرصد به صورت تركيب با هموگلوبين ( 97حدود  -1   
 درصد به صورت محلول در پالسما. 3حدود  -2   

 د. هـر چـه فشـار اكسـيژن     ميزان اكسيژن متصل به هموگلوبين به فشار اكسيژن بستگي دار
شـود. هرگـاه فشـار اكسـيژن كـم       تري از آن با هموگلوبين تركيب مي تر باشد، مقدار بيش بيش

  شود.  از هموگلوبين رها مي 2Oباشد، مقداري
2در شرايط عادي كه فشارO متر جيوه اسـت،   ميلي 401ها هاي هوايي شش در هواي كيسه

هـايي كـه از    گيرد و در خـون سـياهرگ   درصد توان خود اكسيژن مي 97هموگلوبين در حدود 
  اشباع است. 2Oدرصد هموگلوبين با 78گردند، هنوز  بازميبه سوي قلب ها  بافت
 كنـد. هـر    آزاد مـي  ها اكسيژن را شود و در بافت ها با هموگلوبين تركيب مي اكسيژن در شش

  تركيب شود. 2Oتواند با چهار مولكول دارد بنابراين مي» هم«دار به نام  مولكول هموگلوبين، چهار گروه آهن
  

  شود:  ها حمل مي به سه روش در خون به سوي شش اكسيد كربن: دي 
  كربنات   درصد به صورت يون بي 70حدود  -1
  )  2HbCOصورت تركيب با هموگلوبين ( درصد به 23حدود  -2
 درصد به صورت محلول در پالسما. 7حدود  -3

 كنـد و اسـيد كربنيـك    اكسـيد كـربن را بـا آب تركيـب مـي      وجود دارد كـه مقـداري از دي   انيدراز كربنيكهاي قرمز، آنزيمي به نام  در غشاي گلبول
(H CO )2 كربنات ( ترين مقدار آن به يون بي بيش سازد كه مي 3

3HCO) و يون هيدروژن (Hشود. ) تجزيه مي 

بـا   2Oميل تركيبي مونو اكسيد كربن بسيار شديدتر از اكسيژن است. در واقع مونو اكسيد كربن با اتصال به هموگلـوبين، مـانع از تركيـب شـدن     :1كتةن 
  شود. هموگلوبين مي

  ها، سياهرگ ششي و سياهرگ بند ناف به رنگ روشن است كه علت آن مقدار زياد اكسيژن است. خون موجود در اغلب سرخرگ :2كتةن 
  خون است. 2COو افزايش ها، سرخرگ ششي و سرخرگ بند ناف به رنگ تيره است كه علت آن كاهش اكسيژن سياهرگ خون موجود در اغلب :3كتةن 

  
 اعمال مجاري تنفسي 

هـا وجـود دارد،    ناي و نايژه هاي غضروفي زيادي كه در ديوارة شوند. حلقه تر تقسيم مي بار به انشعابات باريك 02بعد از ناي و نايژه، مجاري تنفسي بيش از 
  دارد. ها را هميشه باز نگه مي مجراي آن

  كنند. شوند و تنفس را مشكل مي تر مي ها تنگ ، نايژكآسمدر بيماري  
 هـا عـالوه بـر     دار پوشيده شده است. ترشحات مخاطي روي اين سـلول  هاي انتهايي، از يك بافت پوششي مژه سطح داخلي مجاري هوا، از بيني تا نايژك

  كنند.  مرطوب كردن هواي تنفسي، ذرات ريز موجود در هواي دمي را جذب مي
شود و يا بـا عمـل بلـع بـه      د. در اين محل، مايع مخاطي يا به صورت ارادي خارج ميران ها، مخاط را همراه با ذرات خارجي به سوي حلق مي حركت مژه

 گردد. معده منتقل مي
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 شـود.  ها محبوس مـي  شود. در شروع سرفه، حنجره بسته شده و هوا داخل شش ها با ورود گازها و مواد خارجي انجام مي در اثر تحريك ناي و نايژهسرفه:  
 شود. شود و همراه آن، ذرات خارجي به بيرون پرتاب مي ره، هوا از راه دهان خارج ميپس با باز شدن ناگهاني حنجس

كنـد. سـپس عـالوه بـر بـاز       ها محبوس مي شود و هوا را داخل شش شود. در شروع عطسه، حنجره بسته مي در اثر تحريك مجاري بيني ايجاد ميعطسه:  
 شود. گردد و ذرات خارجي نيز همراه آن به بيرون پرتاب مي و هوا از راه بيني خارج مي شود شدن ناگهاني حنجره، زبان كوچك به پايين كشيده مي

 سازي به وسـيلة  واژهي ارتعاش تارهاي صوتي حنجره است، اما  همكاري دستگاه تنفس و مراكز عصبي مربوط به تكلم است. توليد صدا نتيجه نتيجة تكلم: 
 گيرد. ها، دهان و زبان صورت مي لب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 علي پناهي شايق                        5/ فصل 1شناسي زيست 

 
    

 
 
 

88 
Telegram:@alipanahishayegh 

  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  دستگاه تنفسي غازهاي وحشي:هاي  ـ سازگاري1
توانند مقادير بسيار اندك اكسيژن هوا را جذب كنند.   ها باالست و مي هاي آن كارآيي شش 

ها قدرت پيوستگي زيادي با اكسيژن دارد.  هموگلوبين آن 

تواند هميشه مقداري اكسيژن ذخيره داشته باشد. اي به نام ميوگلوبين وجود دارد كه مي ها ماده هاي پروازي آن در ماهيچه 

رسانند.  هاي پروازي مي دارند و خون فراواني به ماهيچه هاي فراوان مويرگ 

 .داران متفاوت است ساير مهره پرندگان در اساس با دستگاه تنفسيِ تنفسيـ دستگاه 2

 يك طرفه و از عقب به جلو است. هاي پرندگان، جريان هوا درون ششـ جهت 3

 ها بين دو نيمة بدن مشترك است. يكي از كيسهكيسه در سمت چپ و  4ست، كيسه در سمت را 4كيسة هوادار دارند؛  9ـ پرندگان 4

 پرندگان، هنگام دم :ـ در 5

شود. هاي هوادار عقبي مي هواي تهويه نشده از ناي وارد كيسه 

هاي هوادار  ها خارج و به كيسه حاصل از دم قبلي از شش هواي تهويه شدة
  شود. جلويي وارد مي

 هنگام بازدم :پرندگان، ـ در 6

شود. ها وارد مي هاي هوادار عقبي خارج و به شش از كيسه هواي تهويه نشده  

شود. هاي هوادار جلويي خارج و از طريق ناي دفع مي هواي تهويه شده از كيسه  
 دهند. تغيير حجم نميهاي پرندگان در دم و بازدم ـ شش7

 هاي انسان ميوگلوبين دارند.  ماهيچه  همانند هاي پروازي پرندگان، ماهيچهـ 8

 دار است. هموگلوبين، پروتئيني آهن همانندـ ميوگلوبين 9

 شوند. هنگام دم از هوا پر و هنگام بازدم تخليه مي هاي هوادار پرندگان همة كيسهـ  10

 هاي هوادار پرنده، محل انجام تبادالت گازهاي تنفسي با خون نيستند. كيسهـ 11

 شود: ها مي وارد ششدم و بازدم در پرندگان، هوا هنگام ـ 12

شود. ها مي % هواي تهويه نشده وارد شش30تر از  هنگام دم، كم 

شود. ها مي هنگام بازدم، هواي تهويه نشدة حاصل از دم قبلي وارد شش 

 هاي زير را با ذكر دليل مشخص كنيد: يا نادرستي هر يك از عبارتـ درستي 13

 لوبين، همانند هموگلوبين درون سيتوپالسم قرار دارد.الف ـ ميوگ

  
 شود.  ـ هواي دمي وارد شده به دستگاه تنفسيِ سسك، بالفاصله با بازدم خارج مي ب

  
 ـ جهت جريان هوا در دستگاه تنفسيِ پرنده، يك طرفه است. ج

  
  
  
  
  

 نكات دستگاه تنفسي پرندگان
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 انتشار است؟اكسيدكربن از طريق  سؤال: در كدام جانداران، جذب اكسيژن و دفع دي

  
  
  
  

هاي  هاي حلقوي مانند كرم خاكي و كرم [كرمكنند.  خود براي تنفس استفاده مي كه تنفس پوستي دارند، ازتمام سطح بدنـ جانوراني 1
  پهن مانند پالناريا]

 كه تنفس پوستي دارند:ـ جانوراني 2

شان  دارند [نسبت سطح به حجمـ جثة كوچك دارند و بدني دراز يا پهن 1
 باالست]

 كنند. هاي مرطوب زندگي مي ـ در آب و يا محيط2

هاي پوستي  مويرگاكسيدكربن) از جدار نازك  ـ گازهاي تنفسي (اكسيژن و دي3
 كنند. ها عبور مي آن

  

  كنند. و نوزاد دوزيستان با آبشش تنفس ميها  ـ ماهي1
 ها قرار دارند. هايي از آبشش دو طرف سر ماهي، رديفـ در 2

 شود. ها مي ها وارد مويرگ محلول در آب از سطح آبششـ اكسيژن 3

 يابد. ها به درون آب انتشار مي در خالف جهت اكسيژن از مويرگاكسيدكربن  ـ دي4

چسبند و قادر به جذب اكسيژن موجود  هاي آبششي به هم مي نبود آب، رشتهـ در 5
 هوا نيستند. در

  

  سيستم تنفس نايي دارند. ـ حشرات 1
 تشكيل شده است. هاي دروني به نام ناي سيستم از تعدادي لولهـ اين 2

 شوند. ناي در سراسر بدن منشعب ميهاي  ـ شاخه3

به  هاي بدن به طور مستقيم و بدون نياز گازها از اين انشعابات با سلولـ تبادل 4
  شود. انجام مي همكاري دستگاه گردش مواد

 
  

  داران ساكن خشكي، شش دارند. مهرهتر  ـ بيش1
 هاي پوششي درست شده است. ها از يك الية نازك سلول ششـ جدار 2

ها به دفعات چين خورده و سطح تنفسي بزرگي تشكيل داده  داخلي ششـ سطوح 3
 است.

  
 

 نكات دستگاه تنفسي نايي

 نكات دستگاه تنفسي آبششي

 نكات دستگاه تنفسي پوستي

 نكات دستگاه تنفسي ششي
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  ـ جانداراني كه سيستم تنفسي ندارند:1
... جانداران تك سلولي مانند آميب، پارامسي، تريكودينا، اوگلنا، كالميدوموناس و 

تنان. ها و كيسه برخي جانوران مانند اسفنج 

 است. حفرة گلوييهاي آبششي،   ـ منشأ كمان2

 شود. انجام مي ها مويرگـ تنفس نايي بدون دخالت 3

هاي بدن با كمك سيستم  دارند، انتقال گازها بين دستگاه تنفس و سلول ششي، آبششي و يا پوستي ـ در جانداراني كه تنفس 4
 شود. گردش مواد انجام مي

 زير را با ذكر دليل مشخص كنيد:  يا نادرستي عبارتـ درستي 5

 .»شود خون حشرات، اكسيژن يافت نميدر «

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  است. حركات قفسة سينهها از  و بازدم نتيجة تبعيت ششـ دم 1
 ، قفسة سينه به وسيلة پردة ديافراگم از حفرة شكمي جدا شده است.پستاندارانانسان و ساير ـ در 2

ترين نقش را  دهد و در تنفس آرام و طبيعي، مهم حجم قفسة سينه را افزايش و كاهش مي با حركت خود به پايين و باال، ديافراگمـ  3
 ها دارد. در حركات شش

  شود: دم، اعمال زير باعث افزايش حجم قفسة سينه ميـ هنگام 4

روند. ها به باال و خارج مي دنده 

رود.  مي جناغ به جلو  
شود. مي رود و مسطح ديافراگم پايين مي 

 شود: بازدم، اعمال زير باعث كاهش حجم قفسة سينه ميـ هنگام 5

روند. ها به پايين و داخل مي دنده 

رود.  مي جناغ به عقب 

 نكات دستگاه تنفسي انسان

 خالصة دستگاه تنفس انسان 

 نكات كلي از دستگاه تنفسي 
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شود. مي شكل رود و گنبدي ديافراگم باال مي 

 كند. هاي شكم، نيروهاي قبلي را تقويت مي تنفس شديد، انقباض ماهيچهـ در 6

 هاي دم نام دارند. دهند، ماهيچه برند و حجم آن را افزايش مي باال مي كه قفسة سينه راهايي  ـ ماهيچه7

 هاي بازدم نام دارند. دهند، ماهيچه برند و حجم آن را كاهش مي كه قفسة سينه را پايين ميهايي  ـ ماهيچه8

ها  سطحي مايع پوشانندة آن كنند كه كشش ترشح مي اي به نام سورفاكتانت ها ماده هاي هوايي شش هاي ديوارة كيسه سلولـ بعضي 9
 دهد. را كاهش مي

شود. به همين دليل بعضي نوزادان زودرس سورفاكتانت كافي ندارند و به زحمت  آغاز مياواخر دوران جنيني سورفاكتانت از ـ توليد 10
 كنند. تنفس مي

 شود. ة سينه مكيده ميخوابند و هوا به درون حفر ها به روي خود مي اثر ايجاد شكاف در جدار سينه، ششـ بر 11

  

) خارج كردن هوا از دستگاه تنفسي) و بازدم (مقدار هوايي است كه در يك دم (فرو بردن هوا به درون دستگاه تنفسي: هواي جاريـ 1
  كنيم. جا مي جابه
تواند گازهاي  ) و نميمرده ماند (هواي تنفسي ميرسد و حدود يك سوم آن در مجاري  ها مي نزديك به دو سوم هواي جاري به شش

  تنفسي خود را با خون مبادله كند.
 كنيم. ها مي وارد شش مقدار هوايي كه پس از يك دم معمولي، با يك دم عميق): هواي ذخيرةدمي (مكملـ  2

 كنيم. ها خارج مي از شش مقدار هوايي كه پس از يك بازدم معمولي، با يك بازدم عميق هواي ذخيرةبازدمي:ـ  3

 دهد. مجموع هوايي كه فرد پس از يك دم عميق، طي يك بازدم عميق بيرون مي ظرفيت حياتي:ـ 4

 ماند.  ها باقي مي مقدار هوايي كه پس از حداكثر بازدم، درون شش هواي باقي مانده:ـ  5

 قه.حاصلضرب حجم هواي جاري در تعداد حركات تنفسي در يك دقي تنفسي:ـ حجم 6

  
 .است يكسان هاي مختلف تنفسي در شرايط طبيعي، مقدار هواي مردة يك فرد، در حالتـ 7

 متصل شود.استيل كولين به ساركولم هاي تنفسي، ابتدا بايد  براي انقباض ماهيچهـ 8

 شود. ها خارج مي مانده از شش هواي باقيبا ايجاد شكاف در قفسة سينه،ـ 9

 هاي زير را با ذكر دليل مشخص كنيد: از عبارتيا نادرستي هر يك ـ درستي 10

 مانده برخالف هواي مرده، جزء ظرفيت حياتي نيست. الف ـ هواي باقي

  
 هاست. مانده همانند هواي مرده، جزء ظرفيت كلي شش ب ـ هواي باقي

  
  

 نكات هواهاي تنفسي انسان



 علي پناهي شايق                        5/ فصل 1شناسي زيست 

 
    

 
 
 

92 
Telegram:@alipanahishayegh 

  

  شود: ـ اكسيژن در خون به دو روش منتقل مي1
97  شود.  [ اكسيژن خون به صورت تركيب با هموگلوبين منتقل ميدرصد ازHbO2[ 

3 شود. درصد از اكسيژن خون به صورت محلول در پالسما منتقل مي 

 شود: اكسيدكربن در خون به سه روش منتقل مي ـ دي2

70 شود.   [ اكسيدكربن خون به صورت يون بيكربنات منتقل مي درصد از ديHCO 
3[ 

23 شود.  [ اكسيدكربن خون به صورت تركيب با هموگلوبين منتقل مي درصد از ديHbCO2[ 

7 شود. اكسيدكربن خون به صورت محلول در پالسما منتقل مي درصد از دي 

 يابد. ميهاي قرمز انتقال  اكسيدكربن خون با دخالت گلبول ديدرصد از  93ـ 3

 شود. مي تر توان هموگلوبين صرف انتقال اكسيژن خون روشن همانند خون تيره انسان، بيشـ در 4

است. در اين شرايط هموگلوبين در حدود متر جيوه  ميلي 104ها  هاي هوايي شش شرايط عادي، فشار اكسيژن در هواي كيسهـ در 5
 گيرد. مياكسيژن  % توان خود97

 اشباع است. % توسط اكسيژن78گردند، هموگلوبين هنوز در حدود  ها برمي هايي كه از بافت سياهرگخون ـ در 6

 تركيبي مونواكسيد كربن با هموگلوبين، بسيار شديدتر از اكسيژن است.ـ ميل 7

 گردد. مي مرگو سرانجام  شود و در نتيجه باعث مسموميت مانع از تركيب اكسيژن با هموگلوبين ميـ مونواكسيدكربن 8

 هموگلوبين:ـ مولكول 9

پپتيدي تشكيل شده است. رشتة پلي چهاراست كه از  داري پروتئين آهن 

دو رشتة اند.  دو مشابه اين چهار رشته، دوبه]  و دو رشتة[ 

م وجود دارد. داري به نام هاي آن، بخش آهن در وسط هر يك از زنجيرهه 

اكسيد كربن تركيب شود. تواند با چهار مولكول اكسيژن و يا دي مي 

 شوند. انسان يافت نمي ـ به طور طبيعي هموگلوبين و ميوگلوبين در پالسماي خون10

 ـ با فرض اين كه بتوانيم آنزيم انيدراز كربنيك را مهار كنيم:11

يابد مقدار بيكربنات خون كاهش مي. 

 يابد. اكسيدكربن آزاد خون افزايش مي ديمقدار 

 تر است، در آن سلول: بيش هر سلولي كه در آن مصرف ويتامينـ 12

تر است. اكسيدكربن بيش مصرف اكسيژن و توليد دي 

تر است. هاي مؤثر در گليكوليز، چرخة كربس و ... بيش فعاليت انيدراز كربنيك و آنزيم 

توليدNADH, FADH , ATP2 تر است. بيش 

  

انتشار سريع اكسيژن به مايع بين سلولي ها، موجب  اكسيژن بين خون و مايع بين سلولي، در مجاورت مويرگ فشار زيادـ اختالف 1
  شود. مي

 شود. مي شديدترو ورود اكسيژن به آن  تر بين سلولي كمتر باشد، فشار اكسيژن در مايع  ها بيش چه مصرف اكسيژن در سلولـ هر 2

گيرد؛  از اكسيژن صورت مي تر سريعاست اما انتشار آن بسيار  اكسيدكربن بين خون و مايع بين سلولي، كم فشار ديـ اختالف 3
  شود. يها منتشر م ها، از مايع بين سلولي به داخل مويرگ اكسيدكربن توليد شده به وسيلة سلول بنابراين دي

 

 گازهاي تنفسي در مايع بين سلولي نكات تبادل

 نكات انتقال گازهاي تنفسي
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  دارد. مي ها را هميشه باز نگه هاي غضروفي زيادي وجود دارد كه مجراي آن ها حلقه ديوارة ناي و نايژهـ در 1
 كند. ها در بيماري آسم، تنفس را دشوار مي هاي غضروفي را ندارند و تنگ شدن آن اين حلقهها  ـ نايژك2

ترشحات مخاطي، الية چسناكي روي اين پوشيده شده است و  دار هاي انتهايي از بافت مژه بيني تا نايژكتنفسي انسان از ـ مجاري 3
 آورد. ها پديد مي سلول

كند. ترشحات مخاطي، هواي تنفسي را مرطوب كرده و ذرات ريز موجود در هواي دمي را جذب مي 

راند. ها، ذرات را به سوي گلو (حلق ) مي حركت ضرباني مژه 

 گيرد. صورت مي ، با همكاري دستگاه تنفس و مراكز عصبي تكلمـ تكلم4

 گيرد. ها، زبان و دهان صورت مي به وسيلة لب سازي واژهبا ارتعاش تارهاي صوتي حنجره و  صداـ توليد 5

 .است  ها ناي و نايژه اما سرفه حاصل تحريك  مجاري بيني، نتيجة تحريك ـ عطسه6

شود؛ سپس با باز شدن ناگهاني حنجره، هوا با فشار خارج  ها محبوس مي حنجره بسته شده و هوا در شششروع عطسه و سرفه، ـ در 7
 شود. مي

 گردد. شود و هوا از راه بيني خارج مي عطسه، زبان كوچك به پايين كشيده ميـ هنگام 8

  

 آلرژيك: نوعي بيماري آسمـ 1

 استرپتوكوكوس نومونيا: نوعي بيماري عفوني بر اثر آلودگي به الريه ذاتـ 2

 مايكوباكتريوم توبركلوسيز: نوعي بيماري عفوني بر اثر آلودگي به سلـ 3

 كلستريديوم بوتولينم: مسموميت كشنده بر اثر آلودگي به توكسين بوتوليسمـ 4

  

  آيد. مي دميده شود، به رنگ شيري درآب آهك اكسيدكربن به  ـ اگر دي1
 شود. زرد رنگ ميدميده شود،  بيكربناتاكسيدكربن به  ـ اگر دي2

 شود. زرد رنگ مي(به رنگ آبي) دميده شود،  برم تيمول بلواكسيدكربن به محلول  ـ اگر دي3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 اعمال مجاري تنفسي

 هاي مرتبط با دستگاه تنفسبيماري

 اكسيدكربن هاي ديمعرف
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  )87(سراسري   ؟  كند نميـ كدام عبارت، جهت حركت هوا در دستگاه تنفس چلچله را به درستي بيان 1
    ........  در هنگام  
  شود. ها خارج مي ) دم، هواي تهويه شده از شش1      
  شود. ها مي ) بازدم، هواي تهويه نشده وارد شش2   
  شود. وارد ميهاي هوايي پيشين  ) دم، هواي تهويه نشده به كيسه3   
  شود. هاي هوايي پيشين خارج مي ) بازدم، هواي تهويه شده از كيسه4   

  )87(سراسري   ..... دارد. دهد كه .... جانوري را نشان مي رو، سطح تنفس شكل روبه ـ 2
  مويرگي كامل ) شبكة1  
    ) طناب عصبي فاقد گره2  
  ) توانايي دفع اسيد اوريك3  
  كيتين) اسكلت داخلي، از جنس 4  

  )87(سراسري خارج از كشور   . ندارددار  هاي مژك ...... ، سلولـ در انسان، ...3
  دايره ) مجراي نيم4  هوايي ) كيسة3  ) لولة فالوپ2  ) نايژك انتهايي1  

  د. ده سطح داخلي آن را ........ مي ترشح و كشش سطحي مايع پوشانندة هاي ........ ـ در انسان، مايع سورفاكتانت از سلول4
 )88(سراسري خارج از كشور    

  كاهشـ  ) نايژك4  كاهشـ  ) سنگفرشي ساده3  افزايشـ  ) سنگفرشي ساده2  افزايش ـ  ) نايژك1  
  )88(سراسري خارج از كشور  ؟   نيستهاي حشرات  يك از ويژگي ـ كدام5

  هاي ليزوزومي هستند. ) داراي ليزوزوم و آنزيم1  
  كنند. اوره دفع ميدار را به شكل  ) مواد نيتروژن2  
  عصبي است. در هر قطعه از بدن داراي يك گره) طناب عصبي 3  
  شود. طور مستقيم انجام مي هاي سوماتيك و هوا به ) تبادل گازهاي تنفسي بين سلول4  

  )89(سراسري   ..... فراوان دارد. ...ندي است كه ..ناي انسان وجود دارد، نوعي بافت پيو هايي كه در ديوارة حلقه ـ 6
  چربي هايي با ذخيرة ) سلول2    سان هاي كش ) رشته1   
  دار هاي كالژن و مواد كلسيم ) رشته4    هم فشردة اي به هاي رشته ) سلول3   

 )89(سراسري خارج از كشور   ؟كند نميهاي سوماتيكي كدام جانور، از رگ عبور  ـ اكسيژن براي رسيدن به سلول7

  ) كشتي چسب4  پوس) مريكي3  ) كرم خاكي2  ) برگ متحرك1  
  )91 سراسري(  است؟   نادرستكدام ـ 8

    شهد خوار، .......... در پرندة  
  باشد. هاي هوادار يكسان نميكيسه ) كيفيت هواي همة1  
  گيرد. ي بازدم صورت ميي هوا، هميشه در مرحله)  عمل تهويه2  
  باشد. نميهاي هوادار پيشين زياد ) هنگام دم، ميزان اكسيژن در درون كيسه3  
  باشد. ها ميتر از ششهاي هوادار عقبي كم) ميزان اكسيژن در هواي كيسه4  

  )91 سراسري(  ششي .......... نايژك ..........  در انسان، خانةـ 9
  دار است.هاي مژه) همانند ـ فاقد سلول2   باشد.) برخالف ـ واجد غشاي پايه مي1  
  كنند. اي مخاطي ترشح مي) برخالف ـ ماده4  است.  هاي غضروفي) همانند ـ فاقد حلقه3  

 )91(سراسري خارج از كشور   هاي جانداري يك طرفه است، در اين جاندار ......... ـ جريان هوا در شش10

  كند.سينه جدا مي شكم را از قفسةي ديافراگم، محوطه ) پردة2   روده، تنها محل گوارش شيميايي غذاست. )1  
  دار با خروج آب زيادي همراه است.) دفع مواد زايد نيتروژن4   اي و گردش خون از نوع مضاعف است.ره) قلب چهار حف3  

  
  
  

 هاي كنكور سراسريتست
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  )93(سراسري   در سسك پشت سياه، حين عمل ......... ـ11
  شود.هاي هوادار، فشار منفي ايجاد مي) دم، ابتدا در همة كيسه1  
  كند.عبور مي هاي هوادار، از سطوح تنفسي) دم، هواي همة كيسه2  
  شود.هاي هوادار خارج مي) بازدم، هواي غني شده از اكسيژن، از همة كيسه3  
  شود.هاي هوادار، به مجاري تنفسي منتقل مي) بازدم، هواي تهويه شدة همة كيسه4  

  )93(سراسري   ترين نقش را در تنفس آرام و طبيعي دارد، ........ اي كه مهمـ در يك فرد، با ......... شدن عضله12
  شود.هاي هوايي تسهيل مي) غيرمسطح ـ باز شدن كيسه2  كند.سمت عقب حركت مي) مسطح ـ جناغ سينه به 1  
  ماند.) مسطح ـ مقداري از هواي جاري دمي در مجاري تنفسي باقي مي4  كنند.ها به سمت باال و بيرون حركت مي) غيرمسطح ـ دنده3  
  )93(سراسري خارج از كشور   ........ـ در چلچله، حين عمل 13

  شود.هاي هوادار، به مجاري تنفسي منتقل مي) بازدم، هواي تهويه شده از همة كيسه1  
  گيرد.تري قرار ميهاي هوادار، تحت فشار بيش) بازدم، هواي موجود در همة كيسه2  
  شود.هاي هوادار وارد مي) دم، هواي تهويه نشده به داخل همة كيسه3  
  كند.هاي هوادار، از سطوح تنفسي عبور مي) دم، هواي همة كيسه4  

  )93(سراسري خارج از كشور   نمايد؟تكميل مي نادرستيـ كدام گزينه عبارت زير را به 14
  ...........»ترين نقش را دارد، اي كه در تنفس آرام و طبيعي مهمدر انسان با مسطح شدن عضله«  
  نمايد.جناغ سينه به سمت جلو حركت مي) 2   ماند.دمي در مجاري تنفسي باقي ميمقداري از هواي جاري ) 1  
  كنند.ها به سمت پايين حركت مي) دنده4   شوند.هاي هوايي به طور طبيعي باز ميكيسه) 3  
ـ با توجه به منحني اسپيروگرام در يك فرد سالم، ميـ 15 واي ............... بخشـي از ظرفيـت   توان بيان داشت كه هواي ................ برخالف ه

 )95(سراسري   شود.حياتي محسوب مي

  ) باقي مانده ـ ذخيرة بازدمي4  مانده) مرده ـ باقي3  ) ذخيرة دمي ـ ذخيرة بازدمي2  مكمل ـ مرده) 1  
 )95(سراسري   واكنش، ابتدا ..........شود. در اين در انسان، به دنبال تحريك يا حساسيت زياد ...........، نوعي واكنش دفاعي آغاز ميـ 16

  گردند.ها ـ عضالت شكم به شدت منقبض مي) نايژه1  
  گردد.هاي روده ـ زبان كوچك به سمت پايين متمايل مي) گيرنده2  
  يابد.ها به سرعت افزايش مي) مجاري بيني ـ فشار هواي داخل ريه3  
  رود.ش انتهايي مري از بين ميهاي حلقوي بخهاي معده ـ انقباض ماهيچه) گيرنده4  

 شود.توان بيان داشت كه هواي ............ جزئي از ظرفيت تنفسي محسوب ميبا توجه به منحني اسپيروگرام در يك فرد سالم، ميـ 17 

  )95(سراسري خارج از كشور     
  ) مكمل همانند هواي مرده2    مانده) مكمل همانند هواي باقي1  
  مانده برخالف هواي ذخيرة دمي) باقي4  ذخيرة بازدمي برخالف هواي مرده )3  
    شود.گردد. در اين واكنش، ابتدا ............ ميبه دنبال تحريك زياد ............. در انسان، نوعي واكنش دفاعي آغاز ميـ 18

 )95(سراسري خارج از كشور     

    متمايلها ـ زبان كوچك به سمت باال ) نايژه1  
  ) مجاري بيني ـ با باز شدن ناگهاني حنجره، هوا با فشار خارج2  
    ها فرستادههاي روده ـ حجم زيادي از هوا به درون شش) گيرنده3  
  هاي حلقوي بخش انتهايي مري كاستههاي معده ـ از انقباض ماهيچه) گيرنده4  
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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  گردش مواد: ششمفصل         
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.       خوانيپيش                                                           

  
  .آورد يدرم حركت به را مواد نيزم ةجاذبي روين بر غلبه با دستگاه نيا .دارندي ا ژهيو دستگاه خود بدن در مواد درآوردن گردش بهي برا اهانيگ و جانوران

 تنان گردش مواد در كيسه 

  تنان دستگاه گردش خون ندارند.  تنان هستند. كيسه هيدر، شقايق دريايي و عروس دريايي از كيسه 
توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محيط بپردازند. ها مي سلول است. بنابراين همة ي سلولي ساخته شده بدن اين جانوران از دو يا سه اليه  
گردد. شود، سپس بار ديگر از همان طريق خارج مي گوارشي مي تنان، آب از دهان وارد كيسة يسهدر ك  
  ،دريـايي، داراي   گوارشي عـروس  رد؛ كيسةنان، يك كيسة گوارشي دات را دارد. اين جانور همانند سايركيسه ترين دستگاه گردش مواد سادهعروس دريايي
  اند.  اي متصل دايره ست كه به صورت شعاعي به يك لولةهايي ا لوله
آورد. فقـط   ها به حركت درمـي  ها، آب را درون لوله ها، مژك دارند. زنش اين مژك هاي پوششي درون اين لوله سلول

  ند.ا ها مستقيماً با مواد غذايي موجود در آب در تماس اين سلول
 ،تنـان خـون ندارنـد.     چـون كيسـه   در واقـع نـوعي دسـتگاه گـردش آب اسـت.     دستگاه گوارش مواد عروس دريايي
حتي دستگاه گردش آب نيز ندارند.تر از عروس دريايي (مانند هيدر تنان ابتدايي كيسه (  

 دستگاه گردش خون  

  سلولي دارد، به دستگاه گردش خون نياز دارند. دو نوع دستگاه گردش خون وجود دارد: الية ها چندين جانوراني كه بدن آن 
مهرگان، مانند ملخ، خرچنگ دراز و عنكبوتيان، گردش خون باز دارند. در اين جـانوران، خـون از انتهـاي بـاز      بسياري از بيدستگاه گردش خون باز:  ـ1 

  هاي بدن مستقيماً با خون در تماس هستند. كند. به عبارت ديگر، سلول دش ميها گر شود و در ميان سلول ها خارج مي بعضي رگ
هـا   مهرگان (مانند كرم خاكي)، گردش خون بسته دارند. در اين جانوران، خون هنگـام گـردش از رگ   داران و بعضي بي مهره همةگردش خون بسته:  ـ2

  ها تماس مستقيم دارد. داخلي قلب و رگ هاي الية شود، بنابراين خون فقط با سلول خارج نمي
  ساده است.گردش خون كرم خاكي، بسته ـ نكته: 

  
  

هاي  اي شكل است و با انقباض آن، خون به سوي سر و ساير بخش قلب ملخ لولهگردش خون ملخ:  
  كند.   هاي بدن مبادله مي رود و مواد غذايي را مستقيماً با سلول بدن مي

راند. هنگام استراحت قلب، خـون از   هاي عقبي مي ملخ، خون را به بخشهاي بدن  حركت ماهيچه
 گردند. طريق منافذي كه در سطح پشتي قلب قرار دارند، به آن بازمي

اند و هنگام استراحت قلب  ها هنگام انقباض قلب بسته دار هستند. دريچه منافذقلب ملخ دريچه نكته: 
  شوند. باز مي

  

  خواني:  پيش
  شركت در كالس:

  تكميل اساليدهاي كالسي:
  مطالعة كتاب درسي:

  :ها همراه با تحليلزدن تست
  :آزمون كالسي
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اي كـه بـه    ساده است. ساده به اين معني است كه خون تيـره  ـ  ماهي، بستهگردش خون گردش خون ماهي: 
گردد، بلكـه بـه    رود و پس از تبادل گازها به سوي قلب برنمي ها مي آيد، با انقباض قلب به سوي آبشش قلب مي

 رود. هاي بدن مي طور مستقيم به بافت

 شود  يره از سياهرگ شكمي وارد دهليز مياي است و يك دهليز و يك بطن دارد. خون ت قلب ماهي دو حفره
رود و بـه   ها مي شود و به سوي آبشش رود. با انقباض بطن، خون وارد سرخرگ شكمي مي جا به بطن مي و از آن

رود و نهايتاً خـون تيـره از طريـق سـياهرگ      ها به سراسر بدن مي پردازد. خون روشن از آبشش تبادل گازها مي
  گردد. شكمي به قلب بازمي

  بطني دارد. -دهليزي قلب ماهي، فقط يك دريچة:1كتةن 
  ماهي، سياهرگ پشتي ندارد.:2كتةن 
سرخرگ پشتي ماهي، داراي خون روشن است، اما سرخرگ شـكمي و سـياهرگ شـكمي خـون تيـره      :3كتةن 

  دارند.
  در ماهيان استخواني معموالً چهار جفت كمان آبششي و هزاران مويرگ آبششي وجود دارد. :4نكتة

 ران از چهار حفره تشكيل شده اسـت  قلب خزندگان، پرندگان و پستاندا
. گردش خون اين جـانوران شـامل دو   است دو دهليز و دو بطنكه شامل 

  مسير است:
در اين مسير، سمت راست قلـب، خـون را   گردش كوچك (ششي):  ـ1 

شـود   فرستد. گردش كوچك (ششي) از بطن راست آغاز مي ها مي به شش
  شود. يز چپ ختم ميو به دهل

در اين مسير، سمت چپِ قلب، خوني را كه گردش بزرگ (عمومي):  ـ2 
فرسـتد.   اندازد و بـه سراسـر بـدن مـي     ها آمده است، به جريان مي از شش

  شود. شود و به دهليز راست ختم مي گردش بزرگ از بطن چپ آغاز مي
  

 قلب انسان
  قلب انسان از سه اليه تشكيـل شـده است:  يوارةد 

  ها) است.  هاي قلب (دهليـزها و بطن نام دارد، بافت پوششي حفـره آندوكاردداخلـي كه  ـ الية1
  باشد. اي قلب است و در واقع بخش قابل انقباض قلب مي ضخيم و ماهيچه نام دارد و الية ميوكاردمياني،  ـ الية2
  سازد. ي قلب را مي نام دارد، از بافت پيوندي است و آبشامه پريكاردخارجي كه  ـ الية3

و  سيستولي قلـب را   مركزي دستگاه گردش خون است. به انقباض درآمدن ماهيچه آورد و تلمبة ن را به گردش درميقلب با انقباض خود، خوكار قلب:  
  كشـد و شـامل مراحـل زير است:  ثانيه طول مي /80اًكار قلبـي حدود نامنـد. هر دورة مي دياستولبازگشت آن به حالت آرامـش را 

 ثانيه). /40استراحت عمومي (ـ 3ثانيه)  /30ها ( انقباض بطن ـ2ثانيه)  /10(انقبـاض دهليـزها  ـ1

 شود. ليتر آن در سيستول بعدي از بطن خارج مي ميلي 07شود كه تقريباً ليتر خون در هر بطن جمع مي ميلي 021در پايان دياستول، حدود  
 ليتر است. ميلي 07نام دارد و در افراد سالم بالغ، حدوداً اي حجم ضربهشود،  مقدار خوني كه در هر ضربان از هر بطن خارج مي  
 قلب نـام   ده برونهاي قلب در دقيقه،  اي در تعداد زنش ضرب حجم ضربه حاصل

 ليتر است. 5دارد كه در افراد سالم بالغ، حدوداً 

 ها عبارتند از:  اين دريچهها:  هاي قلب و رگ دريچه

هاي دهليزي ـ بطني: شـامل دو دريچـه اسـت كـه خـون را بـه صـورت          ـ دريچه1
) بـين دهليـز   دولختي (ميترال دهند؛ دريچة ها راه مي ا به بطنفه از دهليزهطر يك

سه لختي بين دهليز راست و بطن راست قـرار دارد. ايـن    چپ و بطن چپ، دريچة
هـا را بـاز و بسـته     و فقط جهت جريان خون آن اي ندارند بافت ماهيچهها  دريچه

  كند. مي
ها در ابتداي آئورت و سـرخرگ   هاي سرخرگي (سيني شكل): اين دريچه ـ دريچه2

شوند، سپس بسته شـده و   ها باز مي ششي قرار دارند. هنگام ورود خون به سرخرگ
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 كنند. ها جلوگيري مي ها به بطن از بازگشت خون از سرخرگ

شوند و بـه   طرفه به سوي قلب باز مي نواحي پايين بدن وجود دارند و به صورت يكهاي  ها در سياهرگ هاي سياهرگي (النه كبوتري): اين دريچه ـ دريچه3
 كنند. بازگشت خون سياهرگي به قلب كمك مي

 كنند. ها جلوگيري مي هاي لنفي از بازگشت مايع درون آن هاي موجود در رگ دريچهـ 4

بطنـي   ـ   هـاي دهليـزي   تر بوده و مربوط به بسته شدن دريچـه  تر و بم شود. صداي اول طوالني قلبي، دو صدا از قلب شنيده مي در هر دورةصداهاي قلب: 
 هاي سيني شكل است. تر بوده و مربوط به دريچه است. صداي دوم، زيرتر و كوتاه

  
 الكتروكارديوگرافي 

الكتريكي  دةشود. قلب در هر انقباض، يك پدي ي حاصل، الكتروكارديوگرام (نوار قلب) ناميده ميو منحن الكتروكارديوگرافيثبت تغييرات الكتريكي قلب،  
 شود. هاي بدن، تا سطح پوست منتشر مي كند كه با توجه به هادي بودن بافت توليد مي

 موج  -1شود:   در يك منحني عادي الكتروكارديوگرام، سه موج ثبت ميP   مـوج   -2كمي قبل از انقباض دهليزهاQRS      كمـي قبـل از شـروع انقبـاض
  ها. كمي قبل از پايان انقباض بطن Tموج  -3ها  بطن

 هاي مختلف آن باشد. شوند. اين تغييرات ممكن است در شكل منحني، ارتفاع يا زمانِ بخش هاي قلبي باعث تغييراتي در نوار قلب مي بيماري  
 هاي قلب باعث افزايش ارتفاع موج  چنين تنگي دريچه واردي مانند فشار خونِ مزمن، همبزرگ شدن قلب در مQRS شود. مي 

  قلبي) كه ناشي از نرسيدن خون به ميوكارد است، موجب كاهش ارتفاع موج  قلبي (سكتةانفاركتوسQRS شود. مي 

 بين  ها هدايت شود، فاصلة به سوي بطندهليزي، كندتر از حالت عادي  ـ سينوسي  گر تحريك ايجاد شده در گرهاP  وQ شود. تر مي از حد طبيعي بيش 

  .استدهليزي ـ بطني   تحريك گره ناشي ازQRSپيشاهنگ و موج   رهتحريك گ ناشي ازPموج :1كتةن 
  ، دهليزها در انقباض هستند.  Rو  Pبين   در فاصلة:2كتةن 

اند. هاي سيني شكل بسته باز و دريچههاي دهليزيـ بطني  هنگام انقباض دهليزها، دريچه  
  ها منقبض هستند.   ، بطنTتا پايان موج  Rبين  در فاصلة:3كتةن 

هاي سيني باز هستند. هاي دهليزي ـ بطني بسته و دريچه ها، دريچه هنگام انقباض بطن  
  بعدي، استراحت عمومي است. Pپايان تاTاز پايان موج:4كتةن 

 ،اند. هاي سيني بسته بطني باز و دريچهـ  هاي دهليزي دريچههنگام استراحت عمومي  
  

 بافت گرهي 

اي آن، قادر به انقباض ذاتي هستند ولـي بـه تـدريج بـا      تارهاي ماهيچه آمدن قلب در جنين، همة وجود هنگام به
در بافـت گرهـي    رود و منحصراً اي قلب، اين توانايي در ميوكارد معمولي قلب از بين مي تمايز يافتن بافت ماهيچه

  ماند.  (بافت هادي) باقي مي
اي خودكار است، زيرا بافت گرهـي آن، تحريكـات الزم بـراي انقبـاض را      بافت گرهي، در توليد و هدايت تحريكات قلب نقش اساسي دارد. قلب، ماهيچه

  كند. توليد مي
 هاي زير است: بافت گرهي (هادي) شامل بخش  

  تر است. دوم بزرگ  و از گرهپشتي دهليز راست است و زير منفذ بزرگ سياهرگ زبرين قرار دارد  در ديوارةسينوسي ـ دهليزي (پيشاهنگ):   گره ـ1 
  ها و كمي متمايل به دهليز راست قرار گرفته است. در حد فاصل بين دهليزها و بطندهليزي ـ بطني:   گرهـ2 

دهليـزي ـ بطنـي متصـل       پيشاهنگ را به گـره   هگرهي نيز گر دو بطن وجود دارد. تعدادي رشتة ي بين ها و ديواره بطندر ميوكارد هاي گرهي:  رشتهـ3 
  كند. مي

 ي قلب كه توسـط گـره   كننده منقبض تحريكات طبيعي  
ي دهليزها را فرا  شوند، سراسر ماهيچه پيشاهنگ توليد مي

ينـد. ايـن   آ درمـي  گيرد. در نتيجه، دو دهليز به انقباض مي
و سـپس بـه تارهـاي    بطنـي   -دهليـزي   تحريكات به گـره 
هـا را بـه    شوند و بطـن  دو بطن منتقل مي گرهي در ديوارة
  آورند. انقباض درمي
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بـين دو   چنين ديوارة ها و هم راست دو گره وجود دارد. ديوارة بطن در دهليز تري دارد. رات قلب،  بافت گرهي كمدهليز چپ، در مقايسه با ساير حف:1كتةن
  گرهي دارد كه آن هم در شكل كتاب درسي، چندان مشخص نيست! ي رشتةهاي گرهي دارد. اما دهليز چپ فقط تعداد كم بطن مقدار زيادي رشته

كه تحريك به سرعت و به صورت همزمان ماهيچه هر دو بطن را فرا  سرعت انتشار تحريك در ميوكارد قلب و بافت گرهي آن زياد است، به طوري :2نكتة
  گيرد.مي

 ها گردش خون در رگ 

ها خاصـيت ارتجـاعي دارد و    سرخرگ ديوارةها:  گردش خون در سرخرگ ـ 1
بخشي از انرژي سيستول قلب را در خود ذخيره كرده و در دياستول بـه خـون   

  شوند.  گردانند و باعث پيوستگي جريان خون مي برمي
هاي صاف حلقوي فراوان دارنـد   خود، ماهيچه هاي كوچك در ديوارة سرخرگ

هـاي   ر عهده دارنـد. ماهيچـه  ها ب ترين نقش را در تغيير مقدار خون بافت و مهم
ها، بر اثر مواد شيميايي و يا تحريك عصبي به سـرعت بـه    حلقوي اين سرخرگ

  دهند. آيند و قطر رگ را تغيير مي انقباض يا انبساط درمي
  هاست. هاي آن تر از كناره ها بيش سرعت متوسط خون در وسط رگنكته: 
تـا   03هاي ديگر بـوده و حـدوداً    تر از رگ سرعت متوسط خون در آئورت بيش 

  متر در ثانيه است. سانتي04

خون در سياهرگ است. چـون   ترين مقدار بيشها:  گردش خون در سياهرگ 
توانند حجـم زيـادي خـون را در     ها قطر زياد و مقاومت كم دارد و مي آن ديوارة

  خود جاي دهند. 
:عوامل مؤثر در گردش خون سياهرگي عبارتند از 

  ي فشار خون سرخرگي   مانده باقي -1 
  ي سينه  فشار منفي (مكش) قفسه -2
  ي ديافراگم  فشار حاصل از پايين رفتن پرده -3 
  هاي النه كبوتري. دريچه -5كنند.   هاي مجاور خود وارد مي ها به سياهرگ زون ماهيچهفشاري كه حركات مو -4

هـا   مـويرگ  كننـد. ديـوارة   بافتي، مبادله مي ها، مواد را بين خون و مايع ميان مويرگها:  گردش خون در مويرگ 
 فقط از يك رديف سلول ساخته شده و نفوذپذيري زيادي دارد.

 كنـد. در اغلـب    ي صاف حلقوي وجود دارد كه مانند يـك دريچـه عمـل مـي     ك ماهيچهدر ابتداي هر مويرگ، ي
 ها باز هستند. ها، در هر لحظه فقط تعدادي مويرگ بافت

 شود. از اين منافذ، آب، گازهاي تنفسـي، مـواد غـذايي سـاده و      ها مي خود، منافذ زيادي دارند كه باعث افزايش نفوذپذيري آن ها در ديوارة غلب مويرگا
 كنند. هاي درشت عبور نمي هاي قرمز و مولكول كنند، اما گلبول هاي ريز عبور مي مولكول

  دارند.تري  ها نفوذپذيري كم هاي مغز، نسبت به ساير مويرگ مويرگنكته: 
خـود،   ليـل داشـتن منافـذ زيـاد در ديـوارة     هاي بدن بـه د  گفتيم كه اغلب مويرگدقت كنيد!  

هـا   هاي مغز نسبت به سـاير مـويرگ   نفوذپذيري زيادي دارند. از طرف ديگر، نفوذپذيري مويرگ
هـا   هاي مغز در مقايسه با ساير مـويرگ  گيري كنيد كه مويرگ تر است. مبادا اين طور نتيجه كم
هاي مغز اصالً منفذندارند! و فقط بعضي مـواد   تري دارند! واقعيت اين است كه مويرگ فذ كممنا

د از طريق ها عبور كنند. عبور اين موا اين مويرگ توانند از ديوارة و گلوكز مي 2O،2COمانند
  هاست. مويرگ هاي ديوارة غشاي سلول

ي دو عامل است: خون و مايع ميان بافتي نتيجه تبادل مواد بين  
  تفاوت فشار اسمزي. -2فشار تراوشي -1 
كند.  عمل مي  ي فشار خون است و در جهت بيرون راندن مواد از مويرگ نتيجه فشار تراوشي  

بين پالسماي درون مويرگ و مايع بـين سـلولي در جهـت عكـس عمـل       فشار اسمزيتفاوت 
  كند. مي
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  2تر از فشار اسـمزي اسـت. در نتيجـه مـوادي ماننـد      مويرگ، فشار تراوشي بيش در ابتدايO  گلـوكز و ... از ،
  شوند. مويرگ خارج مي

  درصد مايع بين سلولي همراه با مواد دفعي  09تر است. در نتيجه حدوداً در انتهاي مويرگ، فشار اسمزي بيش
هاي لنفي به گردش  مانده نيز از طريق رگ درصد باقي 01گردند. در حدود ، اوره و ... به مويرگ باز مي2COمانند

  گردد. خون سياهرگي بازمي

شـود كـه اصـطالحاً خيـز (ادم)      هـا مـي   ها باعث متورم شدن آن افزايش غيرطبيعي مايع ميان بافتي در اندامخيز: 
  شود.   ناميده مي

توان به موارد زير اشاره كرد:  ي خيز مي ترين عوامل ايجاد كننده از مهم  
آسـيب   ـ4هاي لنفي رگ بسته شدن ـ3ها  افزايش فشار درون سياهرگ ـ2هاي پالسماي خون  كمبود پروتئين ـ1

  افزايش سديم بدن ـ5ها ي مويرگ ديواره

 خون 

  ترين وظايف آن عبارتند از: خون نوعي بافت پيوندي است و مهم 
به تنظيم دماي بدن و يكسان كردن دما در نواحي مختلف بدن كمك  ـ2ها و ... را بر عهده دارد.  اكسيد كربن، هورمون انتقال مواد غذايي، اكسيژن، دي ـ1

  در ايمني و دفاع در برابر عوامل خارجي، نقش اساسي دارد. ـ3كند.  مي
 درصـد حجـم خـون را    55ها) در يك محيط مايع به نام پالسما شناورند. به طور طبيعـي   ها (گرده هاي سفيد و پالكت هاي قرمز، گلبول در خون، گلبول 

  دهند. هاي خوني تشكيل مي درصد آن را نيز سلول 45پالسما و 
اي  اجزاي خود را از دست داده و از مـاده  اند، تقريباً همة ران بدون هستهها در انسان و بسياري ديگر از جانو اين سلول ها): هاي قرمز (اريتروسيت گلبول 

 اند. به نام هموگلوبين پر شده

 شـوند. پـس از تولـد، مغـز      هـاي لنفـي و مغـز اسـتخوان سـاخته مـي       زرده، سپس در كبد، طحال، گره قرمز ابتدا در كيسةهاي  ، گلبولجنيني ر دورةد
  دهند.  هاي قرمز ادامه مي هاي دراز و پهن به توليد گلبول استخوان

 شوند. از كه به تنه متصل هستند، توليد ميهاي در هاي پهن و بخش كوچكي از استخوان هاي قرمز در مغز استخوان سالگي به بعد، گلبول 5از حدود 

  مغـز اسـتخوان، توليـد     هـاي زاينـدة   ود و با اثر بر سلولش ها از كليه و كبد ترشح مي رساني به بافت بر اثر كاهش اكسيژن اريتروپويتينهورموني به نام
 و فوليك اسيد ضرورت دارد. 21Bهاي دهد. براي توليد گلبول قرمز وجود ويتامين هاي قرمز را افزايش مي گلبول

 هـاي كمـي دارنـد و هنگـام عبـور از       هـاي قرمـز پيـر، غشـاي شـكننده و آنـزيم       روز است. گلبول 021هاي قرمز پس از ورود به خون حدود عمر گلبول
شود. آهن آن جـذب شـده و بـه مغـز اسـتخوان       ماكروفاژها تجزيه مي وسيلةها به  هموگلوبين اين سلولشوند.  هاي باريك كبد و طحال تخريب مي مويرگ

 شود. ها مي متابوليك پروتئين چرخةشود. گلوبين نيز وارد  منتقل مي

كوچك شود. مثالً كمبود آهن باعث  خوني مي ها باعث بيماري كم هاي قرمز و يا كاهش مقدار هموگلوبين اين سلول كاهش تعداد گلبول خوني): آنمي (كم 
  شود. ها مي هاي قرمز و كاهش هموگلوبين آن شدن گلبول

ها و يا پركاري غيرطبيعي مغز استخوان  هاي قرمز خون است كه علت اصلي آن، كم رسيدن اكسيژن به بافت افزايش غيرطبيعي تعداد گلبول سيتمي: پلي 
 است.

هاي سفيد بـه دو   است. گلبولهاي قرمز  تر از گلبول ها به مراتب كم تعداد آن هاي سفيد: گلبول 
 شوند: گروه اصلي تقسيم مي

  ها هستند. ها و بازوفيل ها، ائوزينوفيل ها: شامل نوتروفيل گرانولوسيت -1 
  ها هستند. ها و مونوسيت ها: شامل لنفوسيت آگرانولوسيت -2 
هـاي در   بافـت هايي هستند كه تحرك زياد دارند، به سوي ذرات خارجي و يا سلول ها: نوتروفيل 

 شوند.ها ميشوند و با انجام فاگوسيتوز موجب از بين رفتن آنحال تخريب كشيده مي

تـري دارنـد. تعـداد     هاست اما قـدرت آندوسـيتوز كـم    ها شبيه نوتروفيل ظاهر آن ها: ائوزينوفيل 
  برند. ها را از بين مي ز انگلها با ترشح موادي، بسياري ا يابد. ائوزينوفيل ها در عفونت انگلي افزايش مي ائوزينوفيل

  كنند. ها) و هپارين (ضد انعقاد خون) ترشح مي رگ ين (گشاد كنندةهيستامها:  بازوفيل 
  برند.  ها را از بين مي ها و ساير ذرات خارجي حمله كرده و آن ها، ويروس ها به باكتري قدرت آندوسيتوز دارند و به همراه نوتروفيلها:  مونوسيت 

دياپـدز شـكل    در پديـدة شـوند.    توانند با عمل دياپدز از خون خارج شده و وارد بافـت  ها داراي حركات آميبي هستند و ميها و نوتروفيل سيتمونو نكته :
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  هاي خوني عبور كنند.توانند از منافذ مويرگكند به طوري كه ميهاي سفيد تغيير ميگلبول
هـاي فـراوان دارنـد و بـا عمـل فاگوسـيتوز، عوامـل         ها ليزوزومشوند. ماكروفاژها و نوتروفيل ناميده مي ماكروفاژها پس از خروج از خون، مونوسيت نكته :
  برند. زا را از بين مي بيماري

  رجوع كنيد.) 2زيست  1شوند و در دفاع اختصاصي نقش دارند. (به فصل  تقسيم مي Tو Bبه دو گروه كلي ها:  لنفوسيت 
  
  
  
  
  

  گروه خوني
  . OوA،B،ABاند: خوني چهار نوع هاي اصليِگروه
هاي قرمز بستگي دارد:ژن موجود بر روي گلبولگروه اصلي خوني، به نوع آنتي  

  دارند. Aژن ، روي گلبول قرمز خود آنتيAـ افرادي با گروه خوني 
  دارند. Bژن ، روي گلبول قرمز خود آنتيBـ افرادي با گروه خوني 
  .Bژن دارند، هم آنتيAژن گلبول قرمز خود هم آنتي، روي ABـ افرادي با گروه خوني 
  .Bژندارند و نه آنتيAژن قرمز خود نه آنتي گلبول، رويOـ افرادي با گروه خوني

ژنژن رزوس (آنتيژن ديگري به نام آنتيگروه اصلي خوني، آنتي ژنهاي قرمز اكثر افراد، عالوه بر آنتيگلبولRh.نيز دارند (  
 ژن كه آنتيبه افراديRh  ،را دارندRh گويند.مثبت مي  
ژن به افرادي كه آنتيRh  ،را ندارندRh گويند.منفي مي  
 اگر خونِ فردRh+ را به فرد–Rh تزريق كنند، پادتن ضدRh شود. اگر چنين تزريقـي تكـرار شـود، بـدن ميزبـان واكـنش       ساخته مي فرد گيرندهدر بدن

  دهد.شديدي نشان مي
هايي كه مادر در بارداريRh  منفي، داراي جنينRh شـود. در بـدن مـادر    هاي جنين از طريق جفت وارد خون مادر ميژنمثبت باشد، مقداري از آنتي

  ها) است.آن آگلوتينه شدن خون جنين (رسوب گلبول شود كه نتيجةوارد خون جنين مي ساخته شده و از طريق جفت Rhپادتن ضد 
شود كه ممكن است بسيار خطرناك باشد.ها ايجاد ميخوني و انسداد رگون، كمبه دنبال آگلوتينه شدن خ  

 انعقاد خون 

دهد كه اگر پارگي زياد نباشـد، منجـر بـه بسـته شـدن آن       ريزي، تغييراتي در محل زخم رخ مي شود، براي جلوگيري از خون وقتي يك رگ خوني پاره مي 
  ارند.ها در انعقاد خون نقش اساسي د شود. پالكت مي

  شود:  ريزي جلوگيري مي در محل بريدگي رگ با انجام اعمال زير از خوننكته: 
  خون. تشكيل لختة ـ3ها   آماس و به هم چسبيدن پالكت ـ2ي رگ   هاي صاف ديواره انقباض ماهيچه ـ1
اي بـه نـام    ها، مـاده  ها و يا از پالكت جدار رگ ديدة هاي آسيب ز بافتا 

شود. ترومبوپالستين در حضور يون كلسيم،  آزاد مي ترومبوپالستين
 پروتـرومبين هـاي پالسـما بـه نـام      شود يكـي از پـروتئين   باعث مي

ايجاد شود. ترومبين خود با اثـر بـر روي يكـي از     ترومبينشكسته و 
 فيبـرين هاي  ، آن را به رشتهفيبرينوژنهاي پالسما به نام  پروتئين
سـازند كـه    تورمانندي را مي شبكةهاي فيبرين،  كند. رشته مي تبديل
  سازد. خون را مي را با خود جمع كرده و لختة هاي خون گلبول

و فاكتورهاي انعقاد خون نيـز   Kعالوه بر يون كلسيم، وجود ويتامين  
  .براي روند انعقاد خون الزم است

هاي محلول در پالسما هستند كه  فيبرينوژن و پروترومبين از پروتئيننكته: 
ــه      ــالي ك ــد. در ح ــود دارن ــون وج ــماي خ ــز در پالس ــادي ني ــت ع در حال

وجـود   ترومبوپالستين، ترومبين و فيبـرين فقـط در رونـد انعقـاد خـون بـه      
  آيند. مي
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  كنددستگاه لنفي به گردش خون و ايمني بدن كمك مي

،شـود و  هاي لنفي مـي آيد.بخشي از اين مايع كه وارد مويرگگيرد و در بافت مجاور مويرگ به گردش درمياز پالسماي خون منشأ مي مايع ميان بافتي
  رنگ است.شود. لنف، مايعي بيناميده مي لنفآيد، در دستگاه لنفي به گردش درمي

دهند. لنف سرانجام بـه  لنفي را تشكيل مياي به نام دستگاه هاي لنفي در همه جاي بدن حضور دارند و شبكهرگ
  گردد.ريزد و دوباره به جريان خون بازميهاي بدن مييكي از سياهرگ

كنند.هاي لنفي قرار دارند، از بازگشت لنف جلوگيري ميهايي كه در رگدريچه  
وجود دارند. هاي لنفيگرههاي اسفنجي به نام هاي لنفي، گرهدر مسير رگ  
كنند.ي، غده نيستند چون از خود موادي ترشح نميهاي لنفگره  
كنـد و ميكـروب  ها حركت مـي هاي لنفي داراي حفرات و مجاري هستند كه مايع لنف در ميان آنگره  هـا و ذرات

  كنند.ها مبارزه ميهاي لنفي حضور دارند و با ميكروبها در گرهگذارد. ماكروفاژها و لنفوسيتدرشت را بر جاي مي
ران، تعداد زيادي گره لنفي وجود دارد. طراف گردن، زير بغل و كشالةدر ا  
ها نيز ساختار لنفي دارند.لوزه  
  

  اهانيگ در مواد گردش
  .آورند يدرم گردش به را موادي هاد بافت از استفاده با اهانيگ 

است پرورده رهيش تيهدا لئومس كه يآبكشي آوند بافتـ 2 است. خام رهيش انتقال لئومس كه يچوبي آوند بافتـ 1  :دارد وجودي هاد بافت نوع دو. 
 شهيرة كشندي تارها قيطر از مواد نيا .ابدي يم انتقال ها برگ به شهير از يچوب آوند توسط و شود يم دهينام خامةريش آن در موجودي معدن مواد و آب 

  . شوند يم جذب
كنند. سطح وسيعي براي جذب آب فراهم مي اند و قابل مشاهده نزديك رأس ريشه در كه هستندي ا شده ليطوي درمياپي ها سلول ،كشندهي تارها  
دندار يم نگه خاك در را اهيگ، خام ةريش جذب بر عالوه ها شهيرهاي معدني محلول از خاك است. ها، جذب آب و يون ترين نقش ريشه مهم .  

 -6آنـدودرم    -5 پوسـت   -4اگـزودرم    -3اپيـدرم    -2تار كشـنده    -1هاي زير وجود دارند:  يك گياه فرضي، از خارج به داخل اليه در عرض ريشةنكته:  
  آوندهاي چوبي. -7محيطيه)   پريسيكل (دايرة

ها را نداشته باشد. بديهي است كه ممكن است يك گياه، بعضي از اين قسمت  
آنـدودرم در   هـاي  دهـد. سـلول   پوست را تشـكيل مـي   ين اليةتر داخلي آندودرم (درون پوست): 

ليپيـدي كـه بـه آن     (چـوب پنبـه) دارنـد. ايـن اليـة      سوبرينمومي به نام  اطراف خود، يك الية
دهد. نوار كاسـپاري نسـبت بـه آب نفـوذ      را تشكيل مي نوار كاسپاريگويند،  نيز مي آندودرمين
  ناپذير است.

ها فاقد نوار كاسپاري است. در نتيجه، آب فقط در يـك جهـت در    ودرمي ريشه، نوار كاسپاري دارد و دو سطح اين سلولهاي آند چهار سطح از سلولنكته: 
  كند. عرض ريشه حركت مي

سطحي پوست بـه صـورت    بعضي گياهان، چند الية در ريشة اگزودرم (برون پوست): 
هـا نيـز نـوار     هاي جانبي (شعاعي و عرضي) اين سلول كند. ديواره اگزودرم تمايز پيدا مي

 كند. هاي معدني را دو چندان مي كاسپاري دارند. وجود برون پوست، كنترل ورود يون

بـه محـض ورود آب بـه سـلول تـار كشـنده،        چگونگي حركت آب در عرض ريشه: 
ها باالتر از سـلولِ   يابد. حال پتانسيل آب اين سلول ها افزايش مي لپتانسيل آب اين سلو

شـود.   جاور آن منتقل مـي ترِ مجاور آن است. بنابراين آب از تار كشنده به سلول م دروني
كند تا به آوند چوبي  قدر ادامه پيدا مي انتقال از يك سلول به سلول مجاور، آن اين نحوة

  ريشه برسد.
  
عبارتند از مسير پروتوپالستي و مسير غيرپروتوپالستي. راه اصلي عبور آب از عرض ريشهكند. دو ز چند مسير عبور ميآب در عرض ريشه ا  

ها از سيتوپالسم يك سلول به سيتوپالسـم   شود و از طريق پالسمودسم هاي تار كشنده مي در اين مسير، آب وارد سيتوپالسم سلول مسير پروتوپالستي:
 كند. ها عبور مي . بنابراين در مسير پروتوپالستي، آب از درون سلولرود سلول مجاور مي
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هـا عبـور    هـاي سـلول   در مسـير پروتوپالسـتي، آب از درون واكوئـل   نكته: 
  كند. مي

شود، در عـرض   بخشي از آب كه وارد ريشه مي مسير غيرپروتوپالستي: 
كنـد.   هاي سلولي و فضاهاي برون سلولي حركت مـي  ريشه از طريق ديواره

 شود. اين مسير غيرپروتوپالستي ناميده مي

هاي اگزودرم و آندودرم فقط از مسـير پروتوپالسـتي    عبور آب از اليهنكته: 
هاي معـدني در مسـير    امكان دارد. چون نوار كاسپاري از حركت آب و يون

  كند. غيرپروتوپالستي جلوگيري مي

 حركت آب در داخل گياه

است. خروج آب بـه صـورت    تعرقحركت آب درون آوند چوبي، وابسته به  
  نامند.  بخار از سطح گياه را تعرق مي

گيـرد. مقـداري آب    ها صورت مـي  هاي هوايي برگ قسمت اعظم تعرق از طريق روزنه
  شود. ها از گياه دفع مي (كوتيكول) و عدسك نيز از طريق پوستك

 ي دو عامل اسـت:   ي خام درون آوندهاي چوبي ساقه به طرف باال نتيجه حركت شيره
  رانده شدن از پايين. -2كشيده شدن از باال  -1

هاي پارانشيمي برگ، از بخار آب اشباع  فضاهاي خالي بين سلول كشيده شدن از باال: 
اين سلول به روش اسمز از سلول مجـاور آب    آب از هر سلول، هستند. به محض تبخير

كند و آخـرين   كند. به اين ترتيب، هر سلول از سلول قبلي خود آب جذب مي جذب مي
  گيرد.  سلول از آوند چوبي آب مي

كند كه بـه آن،   خروج آب از آوند چوبي با نيروي اسمز، يك كشش (مكش) ايجاد مي
هـاي آب   تعرقي باعث كشـيده شـدن سـتون مولكـول    گويند. كشش  مي كشش تعرقي

  شود.  موجود در آوندهاي چوبي ساقه مي
هـاي آب بـا    چسبي يعني مولكـول  چسبي دارند. هم چسبي و دگر هاي آب، هم مولكول

سـبندگي  چسـبي نيـز بـه معنـي چ     انـد. دگـر   پيوندهاي هيـدروژني بـه يكـديگر متصـل    
  آوندهاي چوبي است. هاي آب به ديوارة مولكول

  
 

هـاي   محيطيـه، يـون   هاي دايرة اي است. سلول ار ريشهفش نتيجة رانده شدن از پايين: 
  دهند.   محلول در آب را با روش انتقال فعال به آوندهاي چوبي انتقال مي

است.شود كه حاصل آن، ورود آب به درون اين آونده ها به آوند چوبي، باعث كاهش پتانسيل آب آوندهاي چوبي مي ورود فعال يون  
  شود. اي مي هاي معدني به درون آوند چوبي، باعث ايجاد فشار ريشه انتقال يونكته:ن

 تعريق

شـود كـه فشـار آب در داخـل      موقعي انجام مي اي است. اين پديده ارز فشار ريشههاي ب نامند. تعريق از نشانه خروج آب به صورت مايع از گياه را تعريق مي
از شدت جذب آب باشد. مثالً هنگامي كه هوا گرم و اتمسفر از بخار آب اشباع است، شدت تعرق كـم اسـت، امـا بـه علـت      تر  گياه زياد، اما شدت تعرق كم

  شود. اي، تعريق انجام مي افزايش فشار ريشه
 هاي الدن، عشقه و گوجه فرنگي  برگ هاي آبي در حاشية دارند. روزنه اليه آوندهاي چوبي قرار شود كه در منتهي هاي آبي انجام مي تعريق از طريق روزنه
  گندم وجود دارد. هاي گياهان تيرة در انتهاي برگ و يا

  هاي آبي، همواره باز هستند! روزنهنكته: 

 تعرق 

هاي جـوان گيـاه وجـود     بخش هاي هوايي در همة شود. روزنه ميهاي هوايي انجام  تر از طريق روزنه خروج آب به صورت بخار از گياه، تعرق نام دارد و بيش 
  تر است.  ها بيش ها در برگ دارند، اما تعداد آن
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 احاطـه   نگهبـان روزنـه  هر روزنه را دو سلول لوبيايي شكل به نام
هاي مجاور خـود آب جـذب    هاي نگهبان از سلول كنند. وقتي سلول مي
هـا از يكـديگر، روزنـه بـاز      شوند و با دور شـدن آن  كنند، متورم مي مي
  كند.   ها، امكان تعرق را فراهم مي ود. باز شدن روزنهش مي
تـر و بـه    هـا كوتـاه   هاي نگهبان، اين سلول هنگام خروج آب از سلول

شوند. در نتيجه، روزنه بسته شده و تعرق متوقـف   تر مي يكديگر نزديك
  گردد. مي

هاي اپيدرمي  هاي نگهبان از سلول براي باز شدن روزنه، سلول:1نكتة
هاي نگهبان به  كنند. هنگام بسته شدن روزنه نيز، آب از سلول جذب ميمجاور آب 

  رود. هاي اپيدرمي مي سلول
  هاي نگهبان روزنه، كلروپالست دارند. سلول :2نكتة 
  ها بر عهده دارد؛ ساختار سلول نگهبان نقش مهمي در باز و بسته شدن روزنه  

 هبان، به صورت شـعاعي اسـت.   هاي نگ ي سلول هاي سلولزي ديواره گيري رشتهجهت
كند اما از انبسـاط   ها را فراهم مي ها، امكان طويل شدن سلول گيري رشته اين نوع جهت

 نمايد. ها جلوگيري مي عرضي آن

 تري نسبت بـه   و ضخامت كم تر هاي نگهبان، طول بيش پشتي (خارجي) سلول ديوارة
تر منبسـط   پشتي بيشديوارة ر نتيجه، هنگام جذب آب، شكمي (داخلي) دارد. د ديوارة

  شود. گردد و منفذ روزنه باز مي مي
 هاي گياهان براي كاهش تعرق: بعضي سازش  

  ها. داشتن كرك روي برگ -1 
  هاي گرم (مانند كاكتوس). هاي سرد و خشك (مانند كاج) و يا اقليم ها در اقليم هاي فرو رفته و كاهش تعداد روزنه داشتن روزنه -2 
  ها در شب (مانند گل ناز و كاكتوس). ها در روز و باز شدن آن بودن روزنهبسته  -3 

  گيدارشدحباب 
 خـام  ةريشـ  حركت در بزرگي ها حباب .شود يم ليتشكي چوب آوند درون هوا حباب باشد ديشد تعرق اگر 

  .  كنند يم جاديا اختالل
  .دنكن يم ديتشد راي دارشدگ حباب حشرات شين و هخاش شكستن، انجماد 
 دهد يم كاهش راي دارشدگ حباب) قيتعر( يا شهير فشار. 

 نـام  هـوا  يبذرافشان به آوند چوبي يا تراكئيد ديگر، ديتراكئ اي يچوب آوند يك از هواي ها حباب انتقال 
 .دارد

  حركت مواد آلي در گياه 
كنند. حركت تركيبات آلي درون گياه از منبع به محـل مصـرف را    تركيبات آلي گياه، درون آوندهاي آبكشي حركت مي 

  گويند. مي جايي جابه
 نام دارد. مثالً بـرگ يـك منبـع اسـت؛ چـون بـا فرآينـد فتوسـنتز،         منبعشود،  هاي ديگر از آن جا تأمين مي بخشي از گياه كه تركيبات آلي مورد نياز بخش 

  شود. كند نيز منبع محسوب مي گياهي كه قند ذخيره مي كند. ريشة كربوهيدرات توليد مي
  

  د.شون محسوب مي» محل منبع«و هنگام صدور تركيبات آلي، » محل مصرف«اي گياه، هنگام وارد كردن تركيبات آلي،  هاي ذخيره بافتنكته: 
 تر است: به سه دليل حركت تركيبات آلي در گياه نسبت به حركت آب پيچيده  
  آبكشي عبور كنند.   هاي زندة هاي سلول مكند، در حالي كه تركيبات آلي بايد از طريق پالسمودس هاي توخالي آوند چوبي آزادانه حركت مي آب در سلول ـ1
  كنند.   جهات حركت مي آلي درون آوندهاي آبكشي در همة كند، در حالي كه تركيبات آب در آوند چوبي فقط به سمت باال حركت مي ـ2
  لي قادر به انتشار از غشا نيستند.تواند از طريق غشاي سلولي نيز منتشر شود، اما تركيبات آ آب مي ـ3
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  جـايي تركيبـات آلـي در چهـار مرحلـه انجـام        جابـه  اي) (مدل جريان تـوده  جريان فشاريبر اساس مدل
  شود: مي
  )بارگيري آبكشيشوند. ( هاي آوند آبكشي مي در محل منبع، قندها به روش انتقال فعال وارد سلول -1 
يابد و آب به روش اسمز از آونـد چـوبي وارد    با افزايش غلظت قند در آوند آبكشي، پتانسيل آب كاهش مي -2 

  د.شو آوند آبكشي مي
اي بـه   پرورده به صورت جريان تـوده  نتيجه، قند و ساير محتويات شيرةيابد. در  فشار داخل آوند آبكشي افزايش مي - 3 

  آيند. حركت درمي
  )باربرداري آبكشيشود. ( كننده مي هاي مصرف در محل مصرف، قند به روش انتقال فعال وارد سلول -4 

  گيرد. حركت ساكارز و آمينو اسيدها در آوند آبكشي با سرعت زياد و با روش انتقال فعال صورت مي :1نكتة 
  كنند. هاي مختلف حركت مي هاي متفاوت و حتي در جهت مختلف با سرعت درون آوند آبكشي، مواد حل شدة: 2نكتة 

  رود.كه براي اندازه گيري سرعت صعود آب از ساقة گياه به كار مياي است دهد. آشام سنج وسيلهشكل مقابل يك آشام سنج را نشان مي: 3نكتة
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل        اساليدهاي كالسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تنان دستگاه گردش خون (قلب، رگ، خون) ندارند. يك از كيسهـ هيچ 1
  [پيكر هيدر دواليه است] و يا سه اليه سلول ساخته شده است.تنان از د كيسهـ پيكر 2
 توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محيط بپردازند. تنان مي هاي كيسه سلولـ همة 3

 [هيدر] دستگاه گردش مواد ندارند.تنان،  كيسهـ بعضي 4

 [عروس دريايي] ع دستگاه گردش آب است.اي دارند كه در واق تنان، دستگاه گردش مواد ساده كيسهـ بعضي 5

اي محيطي و تعدادي لولة شعاعي  گردش مواد عروس دريايي، از يك لولة دايرهـ دستگاه 6
 شده است. مركزي تشكيل

 مواد، همكاري نزديكي با كيسة گوارشي دارد. تنان، دستگاه گردش كيسهـ در 7

اي  هاي شعاعي است كه به يك لولة دايره گوارشيِ عروس دريايي، داراي لولهـ كيسة 8
 اند. محيطي متصل

 آورد. ها آب را به گردش در مي دارند و زنش مژك ها مژك پوششي درون اين لولههاي  ـ سلول9

 اند. ها و كيسة گوارشي به طور مستقيم با مواد غذايي موجود در آب در تماس هاي پوششي درون اين لوله سلولـ فقط 10

  

  اي پشتي دارد كه از مجاورت سنگدان تا مجاورت روده امتداد دارد. قلب لولهـ يك 1
ها به قلب باز  شوند و خون از طريق آن ميدار وجود دارند كه هنگام استراحت قلب باز  سطح پشتي قلب آن، منافذ دريچهـ در 2

 گردد. مي

 دار است. كنند اما باز گشت خون به قلب از طريق منافذ دريچه سرخرگ خون را از قلب آن خارج ميـ چندين 3

  .كند رود چون خون حشرات گاز تنفسي حمل نمي ـ در ارتباط با خون ملخ و ساير حشرات، اصطالح خون تيره و روشن به كار نمي4
  
  

 دش خون ملخنكات دستگاه گر

 بندي جانوران بر اساس گردش مواد گروه

 در كيسه تناننكات گردش مواد 
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  زي است. پوست و آب سختـ جانوري 1
 دار قرار دارند. اي نيست. در سطح پشتي قلب آن منافذ دريچه قلب پشتي دارد كه لولهـ يك 2

 شود. قلب آن فقط خون روشن وارد ميـ به 3

 كنند. چهار سرخرگ، خون روشن را از قلب آن خارج ميـ 4

  
  
  
  
 خرچنگ دراز، هر سرخرگي خون روشن دارد. در*

  

  دارد.اي  ) قلب لوله10ـ چندين (1
 شود. قلب آن فقط خون تيره وارد ميـ به 2

برند، سپس  مي شوند، خون تيره را به سوي پوست كه از قلب خارج ميهايي  ـ سرخرگ3
 رسانند. هاي بدن مي بافتهاي ديگري خون روشن را به  سرخرگ

  
  
  
 در كرم خاكي، هر سياهرگي خون تيره دارد.*

  

  اي دارد. [شامل يك دهليز و يك بطن] قلب شكمي دو حفرهـ يك 1
 شود. قلب آن فقط خون تيره وارد ميـ به 2

 پشتي ندارد. ـ سياهرگ 3

ها و  دارند اما در سطح شكمي سرخرگها خون روشن  سطح پشتي آن سرخرگـ در 4
  ها خون تيره دارند. سياهرگ

  
  
  
  
 در ماهي، هر سياهرگي خون تيره دارد.*

 قلب ماهي يك دريچة دهليزي ـ بطني دارد.ـ 5

 تر از سرخرگ پشتي است. ها، فشار خون سرخرگ شكمي، بيش در ماهيـ 6

 سرخرگ شكمي است.تر از  ها،آمونياك موجود در سرخرگ پشتي، كم در ماهيـ 7

  هاي استخواني، معموالً چهار جفت كمان آبششي دارند. ماهيـ 8

 نكات دستگاه گردش خون خرچنگ دراز

 نكات دستگاه گردش خون كرم خاكي

 نكات دستگاه گردش خون ماهي
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  يك مسير عمومي (بزرگ) و يك مسير ششي (كوچك) است.* شامل 
شود. ختم مي مسير عمومي از بطن چپ آغاز و به دهليز راست 

شود. ختم مي مسير ششي از بطن راست آغاز و به دهليز چپ  
  
 
 
  

نيمة چپ آن فقط خون روشن و به نيمة راست آن فقط خون تيره وارد ـ به 1
  شود. مي

شود و در باالي قلب كمان آئورت  بطن چپ، سرخرگ آئورت خارج ميـ از 2
 دهد. را تشكيل مي

 بازوهاو  شود كه به سوي سر كمان آئورت سه سرخرگ منشعب ميـ از 3
 روند. مي

شود كه در زير كمان آئورت به  بطن راست، سرخرگ ششي خارج ميـ از 4
 شود. دو سرخرگ ششي چپ و راست تقسيم مي

  ] قطورتر است.سياهرگ ششي[حاوي خون روشن] از ششي[حاوي خون تيرهـ سرخرگ 5
 ابتداي سرخرگ آئورت، دريچة سيني قرار دارد.ـ در 6

 دريچة سيني قرار دارد.ابتداي سرخرگ ششي [قبل از انشعاب]، ـ در 7

 ريزند. خون روشن را به دهليز چپ ميسياهرگ ششي  رود. هر چهار هر شش دو سياهرگ سوي قلب ميـ از 8

شود. بزرگ سياهرگ زيرين، بزرگ سياهرگ زبرين و سياهرگ كرونري. پس ديوارة ديوارة  دهليز راست، سه سياهرگ وارد ميـ به 9
 منفذ كوچك دارد.دهليز راست دو منفذ بزرگ و يك 

  شود. پس ديوارة دهليز چپ چهار منفذ كوچك دارد. دهليز چپ چهار سياهرگ ششي وارد ميـ به 10
 قلب انسان شامل سه اليه است:ـ ديوارة 11

شود. است و آبشامة قلب نيز ناميده مي الية بيروني (پريكارد) از بافت پيوندي 

 اي،قطور و داراي قابليت انقباض است ماهيچهالية مياني (ميوكارد) از بافت. 

پوشاند از بافت پوششي است و سطح دروني حفرات قلب را مي) الية دروني (آندوكارد. 

 شود. اي ديگر نيز وجود دارد كه بافت گرهي (بافت هادي) ناميده مي ساختار قلب، عالوه بر ميوكارد، نوعي بافت ماهيچهـ در 12

 هاي قلب نقش اساسي دارد. د و هدايت تحريكـ بافت گرهي در تولي13

  
  زير را مشخص كنيد:  درستي يا نادرستي عبارت

 .»شوند انشعابات سرخرگ آئورت از باالي قوس آئورتي خارج مياولين « 

  
  
  

 گردش خون مضاعف

 سؤال
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  آيند. اي به هم پيوسته به انقباض درمي تارهاي ماهيچهها، هر كدام جداگانه به صورت يك مجموعه  دهليزها و ميوكارد بطنـ ميوكارد 1
 يابد. چون تارهاي دهليزها به هم اتصال دارند. يك تار دهليز، به سهولت به تمام تارهاي  دو دهليز انتشار ميـ تحريك 2

 به هم اتصال دارند. ها نيز يابد. چون تارهاي بطن يك تار بطن نيز به سهولت به تمام تارهاي دو بطن انتشار ميـ تحريك 3

  ها يك بافت عايق وجود دارد. ها فقط از طريق بافت گرهي امكان دارد چون بين دهليزها و بطن ها از دهليزها به بطن تحريكـ انتشار 4
  
به تدريج با تمايز يافتن بافت اي آن قابليت انقباض ذاتي دارند ولي  به وجود آمدن قلب در جنين، همة تارهاي ماهيچهـ هنگام 1

(بافت هادي) باقي  رود و فقط در بافت گرهي اي قلب و افزايش قدرت انقباض تارها، اين خاصيت در ميوكارد معمولي از بين مي ماهيچه
  ماند. مي

 ها و الياف گرهي است. شامل دو گره، رشتهـ بافت گرهي قلب 2

 :اول: گره سينوسي ـ دهليزي(گره پيشاهنگ)*گره 

تر است. در ديوارة پشتي دهليز راست، زير منفذ بزرگ سياهرگ زبرين قرار دارد، از گره دوم بزرگ 

شود. اين تحريك به ساير  گره پيشاهنگ، محل زايش تحريكات طبيعي قلب است و متناوباً به صورت خود به خودي تحريك مي
 رد.آو ها را به انقباض درمي شود و آن تارهاي ميوكارد منتقل مي

 دوم (گره دهليزي ـ بطني):*گره 

ها، كمي متمايل به دهليز راست قرار گرفته است. در حدفاصل بين دهليزها و بطن 

سازند. هاي اول و دوم را به هم مربوط مي يگرهي، گره چند رشته 

 گرهي:*الياف 

تحريكات را به سوي نوك بطن و سپس سراسر ميوكارد ها قرار گرفته است.  در ديوارة بين دو بطن و همچنين در سراسر ديوارة بطن
 كند. ها منتشر مي بطن

 
  

  كند. ها را باز و بسته مي اي ندارند و فقط جهت جريان خون آن هاي قلب، بافت ماهيچه دريچهـ 1
 دهليزي ـ بطني دارد:ـ قلب انسان دو دريچة 2

دهليز چپ و بطن چپ قرار دارد.) بين دريچة دو لختي (ميترال 

.دريچة سه لختي بين دهليز راست و بطن راست قرار دارد 

ها هنگام انقباض دهليزها و همچنين هنگام استراحت عمومي باز  اند. اين ديچه ها بسته دريچة دهليزي ـ بطني هنگام انقباض بطن
 شوند. مي

 .كنند گ ششي قرار دارند و از بازگشت خون به قلب جلوگيري ميسرخرو  آئورتهاي سرخرگي (سيني) در ابتداي  ـ دريچه3

 ها قلب و رگهاي  دريچه

 نكات بافت هادي قلب

 نكات انقباض قلب 
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 شوند. ها باز مي هاي سيني فقط هنگام انقباض بطن دريچه 

 كبوتري): (النههاي سياهرگي  دريچهـ 4

را تسهيل شوند و بازگشت خون به قلب  باز مي طرفه به سوي قلب تر از قلب قرار دارند و به صورت يك هاي نواحي پايين در سياهرگ
 كنند. مي

 كنند. ها (لنف) جلوگيري مي هايي دارند كه از بازگشت مايع درون اين رگ هايلنفي دريچه رگـ 5

دهند. اي به نام دستگاه لنفي را تشكيل مي هاي لنفي در همه جاي بدن حضور دارند و شبكه رگ 

گردد. مي ريزد و دوباره به خون باز هاي بدن مي از سياهرگ لنف سرانجام به يكي 

 وجود دارد كه از ماهيچة صاف و حلقوي است.  يك دريچه  ابتداي هر مويرگـ  در 6

 اند. ها بسته ها باز هستند و دريچة ابتداي ساير مويرگ ها فقط تعدادي از مويرگ در هر لحظه، در اغلب بافت 

  

شود. [به كمك گوشي طبي از  هاست، صداهايي از قلب شنيده مي دهليزها و بطنهر دورة قلبي كه شامل سيستول و دياستول ـ در 1
  سمت چپ قفسة سينه]

 صداي اصلي قلب:ـ دو 2

شود. هاي دهليزي ـ بطني ايجاد مي تر است و هنگام بسته شدن دريچه تر و بم صداي اول، طوالني 

هاي سيني (سرخرگي) است. صداي دوم مربوط به بسته شدن دريچه 

ها ممكن است صداهاي غيرطبيعي و ممتد از قلب  هاي قلب و در نقايص مادرزادي در جدار بين دهليزها يا بطن برخي بيماريدر ـ 3
 شنيده شود.

  

  :دوره كار قلبي شامل موارد زير استـ هر 1
 ) ثانيه) 0/1انقباض دهليزها 

 ثانيه) 0/3ها ( انقباض بطن 

 ) ثانيه) 0/4استراحت عمومي 

ليتر آن در سيستول بعدي وارد  ميلي 70شود كه تقريباً  ليتر خون در هر بطن جمع مي ميلي 120پايان دياستول، حدود ـ در 2
 شود. ها مي سرخرگ

 )ml70شود. ( اي: مقدار خوني كه در هر ضربان، از هر بطن خارج مي ضربهـ حجم 3

 هاي قلب در يك دقيقه. اي در تعداد زنش قلب: حاصلضرب حجم ضربهده  ـ برون4

  

هاي بدن  كندكه با توجه به هادي بودن بافت در هر انقباض يك پديدة الكتريكي توليد ميـ قلب 1
  نام دارد. شود و ثبت آن الكتروكارديوگرافي تا سطح پوست منتشر مي

 نوار قلب نيز شهرت دارد.است كه به  الكتروكارديوگرامثبت شده، ـ منحني 2

دهند. جريان الكتريكي قلب  قرار مي دستگاه الكتروكارديوگراف را بر روي پوستـ الكترودهاي 3
شود و به صورت يك منحني بر روي كاغذ يا صفحة حساس نمايان  به وسيلة دستگاه تقويت مي

 شود. مي

 ها و پاها) ثبت كرد. (دست ها قفسة سينه يا از اندامتوان از جلوي  قلب را ميـ نوار 4

 نكات الكتروكارديوگرافي

 نكات صداهاي قلب

 نكات كار قلب
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 است. ها در انواع مختلف ثبت كميمتفاوت منحنيـ شكل 5

 شود: يك الكتروكارديوگرام عادي سه موج ثبت ميـ در 6

 دهليزها انقباضكمي قبل از  Pـ موج 1

 ها بطن كمي قبل از انقباض QRSـ موج 2

  ها نبط انقباض كمي قبل از پايان Tـ موج 3
  شود. مي QRSهاي قلب باعث افزايش ارتفاع موج  شدن قلب در مواردي مانند فشار خون مزمن و تنگي دريچهـ بزرگ 7
 شود. مي QRSقلب كه ناشي از نرسيدن خون به ميوكارد است باعث كاهش ارتفاع موج ـ انفاركتوس 8

از حد طبيعي  Qتا  Pها هدايت شود، فاصلة زماني  تحريك ايجاد شده در گره سينوسي، ديرتر از حالت عادي به سوي بطنـ اگر 9
 شود.  تر مي بيش

  

  هاي زير را مشخص كنيد: درستي يا نادرستي هر يك از عبارت
  .كنند مل ميطرفه ع هاي سيني به صورت يك هاي النه كبوتري، برخالف دريچه الف ـ دريچه

 

  هاي دهليزي ـ بطني برابر است. هاي سيني و دريچه ب ـ در يك الكتروكارديوگرام، زمان بسته بودن دريچه
 

 شود. ها شروع مي ، انقباض بطنQج ـ به طور معمول همزمان با نقطة 

 
  

  است:اغلب نقاط بدن، مسير گردش خون به ترتيب زير ـ در 1
 سرخرگ، سرخرگ كوچك، مويرگ، سياهرگ كوچك، سياهرگ بزرگ.

 ـ موارد زير استثنا هستند:2

 ـ بخشي از مسير گردش خون كليوي به صورت زير است:1

 سرخرگ آوران، شبكة مويرگي گلومرول، سرخرگ وابران

 ـ بخشي از مسير گردش خون كرم خاكي به صورت زير است:2

  رگهاي پوست، سرخ سرخرگ، مويرگ
 ـ بخشي از مسير گردش خون ماهي به صورت زير است:3

 هاي آبششي، سرخرگ پشتي سرخرگ شكمي ، مويرگ

  

گردانند تا  ديوارة قابل ارتجاعي خود، بخشي از انرژي سيستول قلب را در ديوارة خود ذخيره كرده و در دياستول به خون بازميـ با 1
  پيوسته باشد.جريان خون 

ها بر عهده  ترين نقش را در تعيين مقدار خون بافت هاي صاف و حلقوي فراوان دارند و مهم هاي كوچك ماهيچه سرخرگـ ديوارة 2
 دارند.

آيند و قطر رگ را تغيير  ها بر اثر مواد شيميايي يا تحريك عصبي به سرعت به انقباض يا انبساط در مي ديوارة اين رگهاي  ـ ماهيچه3
 دهند. مي

 ـ قطر رگ.2هاي قلب  ـ تعداد ضربان1ها به دو عامل بستگي دارد: خون بافتـ مقدار 4

 سؤال

 ها نكات گردش خون در رگ

 ها نكات گردش خون در سرخرگ
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 گردد. هاي لنفي به گردش خون سياهرگي بازمي شود و از طريق رگ هاي لنفي مي رگدرصد از مايع ميان بافتي نيز وارد 10ـ حدود 11

 شود. بافتي، خيز (ادم) ناميده ميغيرطبيعي مايع ميان ـ افزايش 12

 ايجاد ادم:ـ داليل 13

آسيب ـ 4هاي لنفي  ـ بسته شدن رگ3ها  ـ افزايش فشار درون سياهرگ2هاي پالسما  ـ كمبود پروتئين1
 ـ افزايش سديم بدن.5ها  ديوارة مويرگ

هاي  ها و ويتامين چربيتواند موجب اختالل در جذب  هاي لنفي، عالوه بر ايجاد خيز، مي شدن رگـ بسته 14
 محلول در چربي شود.

  

  تماس مستقيم دارد.  ها هاي سطح دروني قلب و رگ جانوراني كه گردش خون بسته دارند، خون فقط با سلولـ در 1
 سازد. شود و مايع بين سلولي را مي ها وارد مي اين جانوران، بخشي از پالسماي خون به فضاي بين سلولـ در 2

و خون مستقيماً به فضاي بين  ها شبكة كامل مويرگي وجود ندارد ها و سياهرگ جانوراني كه گردش خون باز دارند، بين سرخرگـ در 3
 شود. ها وارد مي سلول

 نامند كه نقش خون، لنف و مايع ميان بافتي را برعهده دارد. مي ها را همولنف اين جانوران، خون خارج شده از رگـ در 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تقريباً همة اجزاي سلولي خود را از اند بدون هستههستند. در انسان و بسياري ديگر از جانوران،  شكل و در دو طرف مقعرـ قرصي 1
  اند. پر شده هموگلوبيناي به نام  دست داده و از ماده

 شود. هاي قرمز افزوده مي گلبولارتفاعات كه فشار اكسيژن كم است، بر تعداد ـ در 2

 هاي قرمز: گلبولـ محل توليد 3

هاي لنفي و مغز استخوان در دوران جنيني: ابتدا در كيسة زرده، سپس در كبد، طحال، گره 

هاي دراز و پهن پس از تولد [تا پنج سالگي]: مغز استخوان 

هاي دراز كه به تنه متصل است. استخوانهاي پهن و بخش كوچكي از  از پنج سالگي به بعد: مغز استخوان 

ها و كبد  كليهها از  نام دارد كه در پاسخ به كاهش اكسيژن رساني به بافت تنظيم كنندة توليد گلبول قرمز، اريتروپويتينـ عامل 4
 شود. ترشح مي

 ضروري است.و فوليك اسيد  هاي  توليد گلبول قرمز، وجود ويتامينـ براي 5

 ميوگلوبينو بخشي نيز در  هموگلوبينوجود دارد كه بخش اصلي آن در  گرم آهن 4فرد سالم و بالغ در حدود  بدن يكـ در 6
 هاست. ماهيچه

 نكات خون

 هاي قرمز نكات گلبول
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 شود. ها مي هاي قرمز و كاهش هموگلوبين آن آهن باعث كوچك شدن گلبولـ كمبود 7

 دارد. همدار به نام  و يك بخش آهن مولكول هموگلوبين، يك بخش پروتئيني به نام گلوبينـ هر 8

  اكسيدكربن خون نقش دارند. % دي93هاي قرمز خون در انتقال  ـ گلبول9
 روز است. 120هاي قرمز پس از ورود به خون، حدود  گلبولـ عمر 10

ها هنگام عبور از  گلبولشود. اين  ها شكننده مي ها كاهش يافته و غشاي آن هاي غشاي آن هاي قرمز، آنزيم افزايش سن گلبولـ با 11
 .روند بينند و از بين مي هاي باريك كبد و طحال آسيب مي مويرگ

يابد و  شود. آهن آن دوباره به مغز استخوان انتقال مي تجزيه مي ها، توسط ماكروفاژهايكبد آزاد شده از اين گلبولـ هموگلوبين 12
 شود. ها مي هاي متابوليك پروتئين گلوبين نيز وارد چرخه

  

يابد و داليل مختلفي  هاي قرمز يا مقدار هموگلوبين خون كاهش مي گلبولخوني) نوعي بيماري است كه در آن تعداد  ـ آنمي (كم1
  تواند داشته باشد: مي

يا فوليك  هاي  ـ كمبود ويتامين3ـ كمبود آهن در رژيم غذايي2 شكل و تاالسمي خوني داسي انند كمهاي ژنتيك م ـ بيماري1
 ـ خونريزي و ... 5 آسيب مخاط معده يا برداشتن معده ـ كمبود فاكتور داخلي معده به دليل4 اسيد

  تواند ناشي از موارد زير باشد:  يشود و م تمي ناميده مييس هاي قرمز پلي تعداد گلبولـ افزايش 2
 ها كم رسيدن اكسيژن به بافتـ 2ـ پركاري غيرطبيعي مغز استخوان1      

  

  سازند. دفاعي بدن را ميـ سيستم 1
توانند تا بيش از يك  هاي سفيد، ماكروفاژها مي هاي سفيد از چند ساعت تا چند هفته است. از بين گلبول عمر اغلب گلبولـ طول 2

 .سال زنده بمانند

 هاي سفيد خون نيستند. هستند اما جزء گلبولهاي سفيد  ـ ماكروفاژها جزء گلبول3

 ها: ـ نوتروفيل4

ها را با فاگوسيتوز شوند و آن هاي درحال تخريب كشيده مي تحرك زياد دارند،به سوي ذرات خارجي يا بافت 
 برند. از بين مي

 ها: ـ ائوزينوفيل5

تر است. ها كم آن ها دارند اما قدرت آندوسيتوز ظاهري شبيه نوتروفيل 

كنند. ها را نابود مي شوند و با ترشح موادي، بسياري از انگل هاي انگلي زياد مي در عفونت  
 ها: ـ بازوفيل6

هاست. كنند كه گشاد كنندة رگ هيستامين ترشح مي 

كنند كه ضد انعقاد خون است. هپارين ترشح مي 

 ها: ـ مونوسيت7

برند. ها را از بين مي كنند و آن جي حمله ميها و ساير ذرات خار ها به باكتري همراه با نوتروفيل 

شوند. تبديل مي هاي درشتي به نام ماكروفاژ ها، به سلول پس از خروج از خون و ورود به بافت 

  هاي خون  از منافذ مويرگ توانند با عمل دياپدز هاي سفيد خون مي همة انواع گلبولـ 8
  .شوند خارج 

 

 هاي سفيد نكات گلبول

 هاي خوني نكات بيماري
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  شوند: شود، اگر پارگي زياد نباشد، تغييرات زير منجر به بسته شدن آن و جلوگيري از خونريزي مي رگ خوني پاره مييك ـ وقتي 1
  شود. هاي صاف جدار رگ كه باعث كاهش قطر آن مي ماهيچهـ انقباض 1
 بندد. كه محل زخم را مي ها پالكتـ آماس و به هم چسبيدن 2

 لختة خونـ تشكيل 3

 و فاكتورهاي انعقادي ضروري است. Kانعقاد خون، وجود يون كلسيم، ويتامين ـ براي 2

 تشكيل لختة خون:ـ مراحل 3

اي به نام   ها، ماده هاي آسيب ديدة جدار رگ يا از پالكت ـ از بافت1
 شود. آزاد مي ترومبوپالستين

هاي پالسما به نام  ـ ترومبوپالستين با اثر بر روي يكي از پروتئين2
 كند. تبديل مي پروترومبين، آن را به ترومبين

 فيبرينوژنهاي پالسما به نام  ـ ترومبين بر روي يكي ديگر از پروتئين3
 كند. هاي فيبرين تبديل مي رشتهاثر كرده و آن را به 

هاي خون را با خود جمع كرده و لختة خون  هاي فيبرين، گلبول ـ رشته4
 سازد. را مي

  

مايع ميان است كه درون دستگاه لنفي جريان دارد. در واقع لنف، بخشي از  رنگ مايعي بيـ لنف: 1
  هاي لنفي شده است. بافتي است كه وارد مويرگ

كنند. اين  اي به نام دستگاه لنفي را ايجاد مي در همه جاي بدن حضور دارند و شبكههاي لنفي:  ـ رگ2
 كنند. ها جلوگيري مي بازگشت مايع درون آنهايي دارند كه از  ها دريچه رگ

هاي لنفي قرار دارند.  هايي با ساختار اسفنجي هستند كه در مسير رگ برآمدگيهاي لنفي:  ـ گره3
ها و ذرات درشت را  كند و ميكروب ها حركت مي مانند اين گره ها و مجاري اسفنج لنف در ميان حفره
 گذارد. در آن برجاي مي

 ،زير بغل و كشالة ران تعداد زيادي گره لنفي وجود دارد.اطراف گردنـ در 4

 هانيز ساختار لنفي دارند. لوزهـ 5

 هاست. هاي لنفي، نشانة مبارزة بدن با باكتري گرهـ تورم 6

 كنند. ها مبارزه مي ها حضور دارند و با ميكروب ها، تعدادي از ماكروفاژها و لنفوسيت هاي لنفي و لوزه گرهـ در 7

  

  هاي زير را مشخص كنيد: درستي يا نادرستي هر يك از عبارت
  به دليل نداشتن منفذ، نفوذپذيري ندارند. مغز هاي  الف ـ مويرگ

 

  مانند هستند. هايي با حفرات و مجاري اسفنج هاي لنفي، غده ب ـ گره
 

 هاي سنگفرشي دارد. شود، سلول ج ـ ساختاري كه باعث اتصال مويرگ به سرخرگ مي

 

 سؤال

 نكات انعقاد خون

 نكات دستگاه لنفي
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  هاي معدني محلول از خاك است. نقش ريشه، جذب آب و يونترين  ـ مهم1
 شوند. نزديكي رأس ريشه، تارهاي كشنده از الية خارجي يعني اپيدرم (روپوست) ايجاد ميـ در 2

 كشنده، در اصل سلول اپيدرمي طويل شده است.ـ تار 3

 خارج به داخل عبارتند از:سازندة ريشه از هاي  ـ اليه4

 ـ بافت آوندي7ـ پريسيكل (دايرة محيطيه) 6ـ آندودرم 5ـ بخش معمولي پوست 4ـ اگزودرم 3ـ اپيدرم (روپوست) 2ـ تار كشنده 1

  

ها منتقل  سوي برگشود. شيرة خام از طريق تارهاي كشنده جذب و به  و مواد معدني محلول در آن شيرة خام ناميده ميـ آب 1
  شود. مي

 طور كلي عوامل صعود شيرة خام عبارتند از:ـ به 2

 اي است. فشار ريشهـ رانده شدن از پايين كه نتيجة 1

  كشش تعرقي است.ـ كشيده شدن از باال كه نتيجة 2
  ترين الية پوست ريشة همة گياهان آوندي است. آندودرم، داخليـ 3
 ريشة برخي گياهان است.اگزودرم، چند الية سطحي پوست ـ 4

نوار كاسپاري اي،  پنبه (چوب پنبه) دارند. اين الية چوب آندودرم و اگزودرم در اطراف خود يك الية مومي به نام سوبرينهاي  ـ سلول5
 شود. ناميده مي

 سلولي در محلي كه نوار كاسپاري دارد، نسبت به آب نفوذناپذير است.ـ ديوارة 6

 هاي آندودرم است و سلول ندارد. مان نوار كاسپاريِ سلول، در واقع هـ آندودرمين7

  كند. تر دارد، حركت مي تر دارد به محلي كه پتانسيل آب كم همواره از محلي كه پتانسيل آب بيشـ آب 8

 
  

  

  

  

  

  

 انتقال مواد در گياهان

 صعود شيره خام

 محل رسم شكل
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  شود.  تر منتقل مي يابد. در نتيجه آب به سلول دروني محض ورود آب به تار كشنده، پتانسيل آب سلول تار كشنده افزايش ميـ به 1
 كند.  طي مي هاي عرض ريشه را تا رسيدن به الية پريسيكل به دليل تفاوت فشار اسمزي، اليهـ آب 2

دهند. در نتيجه پتانسيل آب  محلول در آب را به آوندهاي چوبي انتقال ميهاي  الية پريسيكل از طريق انتقال فعال، يونهاي  ـ سلول3
 يابد.  مي افزايشو فشار اسمزي آن  آوند چوبي كاهش

 شود. اي و رانده شدن آب به درون آوند چوبي مي هاي محلول به آوند چوبي، باعث ايجاد فشار ريشه يونـ حركت 4

  

كند. دو راه اصلي عبور آب از  در عرض ريشه از چند مسير عبور ميـ آب 1
  ـ مسير غيرپروتوپالستي.2مسير پروتوپالستي ـ 1عرض ريشه عبارتند از: 

مسير پروتوپالستي آب و مواد محلول در آن از ديواره و غشاي سلولي ـ در 2
 ها شود. سپس از طريق پالسمودسم عبور كرده و وارد بخش زندة سلول مي

 رسد. يابد و نهايتاً به آوندهاي چوبي مي به سلول مجاور انتقال مي

هاي  مسير غيرپروتوپالستي آب و مواد محلول در آن از طريق ديوارهـ در 3
 كند تا به آوندهاي چوبي برسد. ها حركت مي سلولي و فضاهاي بين سلول

پروتوپالستي ، فقط از مسير و اگزودرم ي آندودرمها حركت آب در اليهـ 4
 كند. پذير است. چون نواركاسپاري از مسير غيرپروتوپالستي جلوگيري مي امكان

  

  شوند. هاي آب، سبب صعود شيرة خام مي مولكول دگرچسبيو  چسبي همشود، همراه با نيروهاي  ايجاد مي كه بر اثر تعرقـ كششي 1
گيرد. عالوه بر آن،  صورت مي هاي هوايي شود. قسمت اعظم تعرق از طريق روزنه از گياه تعرق ناميده ميخروج آب به صورت بخار ـ 2

  شود. نيز خارج مي عدسكو  كوتيكولآب از راه 
برگ  شود، آب از سلول ميان هاي بخار آب هستند. وقتي آب از روزنة هوايي برگ خارج مي درون برگ داراي مولكولـ حفرات 3

 شود. مي جايگزين آن

كند و باالخره آخرين سلول، كمبود آب خود را با دريافت آب از آوند چوبي برگ جبران  سلول از سلول قبلي خود آب جذب ميـ هر 4
 كند. مي

آب از آوند چوبي، يك كشش (مكش) در ستون آب درون ـ خروج 5
 گويند. كند كه به آن كشش تعرقي مي آوند ايجاد مي

پيوندهاي هستند، يعني با  چسبي ي همآب داراهاي  ـ مولكول6
چسبي احتمال ايجاد  اند. نيروي هم هيدروژني به هم متصل

 دهد. گسستگي در ستون آب را كاهش مي

هاي آب به ديوارة آوندهاي چوبي،  مولكولـ چسبندگي 7
شود. دگرچسبي نيز از گسستگي ستون آب  ناميده مي دگرچسبي

 كند. جلوگيري مي

 

 

 نكات حركت آب در عرض ريشه

 اي ايجاد فشار ريشه

 چگونگي كشيده شدن آب از باال
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تر از شدت جذب  شود كه فشار آب در داخل گياه زياد اما شدت تعرق كم آب به صورت مايع از گياه است و هنگامي انجام ميـ خروج 1
  آب باشد.
 هاي تابستان كه خاك هنوز گرم است و جذب آب ادامه دارد اما به علت سرد شدن هوا، تعرق كاهش يافته است. : در شب1مثال

 گرمسيري، هنگامي كه هوا گرم و اتمسفر از بخار آب اشباع است.: در مناطق 2مثال

 ها هميشه باز است. اليه آوندهاي چوبي قرار دارند و دهانة آن گيرد كه در منتهي هاي آبي صورت مي از طريق روزنهـ تعريق 2

 وجود دارند. تيرة گندمفرنگي و عشقه و يا در انتهاي برگ گياهان  هاي الدن، گوجه آبي در حاشية برگهاي  ـ روزنه3

  

  شود. هاي نگهبان احاطه مي هوايي، توسط دو سلول لوبيايي شكل به نام سلولـ روزنة 1
 هاست. تر از ساير بخش ها بسيار بيش ها در برگ هاي هواييِ جوانِ گياه وجود دارند اما تعداد آن هوايي در همة بخشهاي  ـ روزنه2

 شود: هوايي كمك مي  ها و باز شدن روزنه هاي نگهبان، دو عامل باعث خميده شدن اين سلول انبساط سلولـ هنگام 3

 نگهبان آرايش شعاعي دارند.هاي  هاي سلولزي ديوارة سلول رشته آرايششعاعيـ 1

  هاست. تر از ديوارة پشتي اين سلول هاي نگهبان بيش ضخامت ديوارة سطح شكمي سلولـ 2
ها  شود اما از انبساط طولي آن ها مي هاي شعاعي مانع از انبساط عرضي آن شود، رشته هاي نگهبان مي آب وارد سلولوقتي ـ 4

 شود. تر از ديوارة شكمي منبسط مي كند. همچنين به دليل تفاوت در ضخامت، ديوارة پشتي بيش جلوگيري نمي

 ماند. ها ثابت مي ايي، طول ديوارة مشترك آنهاي نگهبان و باز شدن روزنة هو هنگام انبساط سلولـ 5

 
  

  هاي خشك و سرد (درختان كاج) و يا گرم (تيرة كاكتوس). ها در گياهان اقليم هاي فرورفته و كاهش تعداد روزنه روزنهـ داشتن 1
 ها. روي برگ كركـ داشتن 2

  ناز) مانند گياهان تيرة كاكتوس و تيرة گل CAMها در شب (گياهان  ها در روز و باز شدن آن بسته شدن روزنهـ 3
  

  

  

  

 هاي نگهبان و تعرق نكات سلول

 نكات تعريق

 هاي گياهان براي كاهش تعرق سازش
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هاي بزرگي  كه تعرق شديد باشد، گازهاي درون شيرة خام به هم پيوسته و حبابـ هنگامي 1
  دهند. تشكيل مي

  حشرات، شكستن شاخه، انجمادنيش دار شدگي: افزايندة حبابـ عوامل 2
 دارشدگي شود.  احتمال حباب اي ممكن است باعث كاهش فشار ريشهـ افزايش 3

انتقال حباب از يك تراكئيد به تراكئيد مجاور و يا از يك عنصر آوندي به عنصر آوندي ـ 4
 شود. ناميده مي مجاور، بذرافشاني هوا

  
  
  
 
  

  تر از حركت آب است: پرورده به سه دليل پيچيده شيرةـ حركت 1
 هاي زنده عبور كند. سيتوپالسم سلولكند در حالي كه تركيبات آلي بايد از  هاي خالي آوند حركت مي ـ آب در سلول1

 د.كنن در همة جهات حركت ميكند در حالي كه تركيبات آلي در آوند آبكش  ـ آب در آوند چوبي فقط به سمت باال حركت مي2

  نيستند. انتشار از غشاي پالسماييتواند از غشاي سلول نيز انتشار يابد اما تركيبات آلي قادر به  ـ آب مي3
 اي): جريان فشاري (جريان تودهـ در مدل 2

هاي منبع، مواد قندي به روش انتقال فعال وارد آوند آبكش  ـ در محل سلول1
 شوند. [بارگيري آبكشي] مي

يابد و آب به روش  آوند آبكشي، پتانسل آب آن كاهش مي ـ با افزايش قند در2
 شود. اسمز از آوند چوبي وارد آوند آبكشي مي

يابد و محتويات درون آن به صورت  ـ فشار درون آوند آبكشي افزايش مي3
 آيد. به حركت درمي اي توده

ـ در محل مصرف، مواد قندي موجود در شيرة پروده به روش انتقال از آوند 4
  شوند. [باربرداري آبكشي] هاي مصرف كننده وارد مي ي خارج و به سلولآبكش

حركت ساكارز و آمينواسيدها در آوند آبكشي بسيار سريع است و با نيروي ـ 5
 اي قابل توجيه نيست. غيرفعال توده

مختلف در آوند آبكشي كنند و حتي جهت حركت مواد  هاي متفاوت حركت مي درون آوند آبكشي، مواد حل شدة مختلف با سرعتـ 6
 است. با هم متفاوت

 كنند. هاي فراوان دارند و انرژي مورد نياز براي حركت فعال تركيبات آلي در آوند آبكشي را تأمين مي هاي همراه ميتوكندري سلولـ 7

 گذرد. شيرة پروده هنگام ورود به آوند آبكشي يا خروج از آن، از سلول همراه ميـ 8

 است. دار بكشي همانند آوندهاي چوبي النديوارة آوندهاي آـ 9

 رود. شود؛ در حالي كه در محل مصرف، آب از آوند آبكش به آوند چوبي مي در محل منبع، آب از آوند چوبي وارد آوند آبكش ميـ 10

 هاست. هاي استخراج شيرة پرورده، استفاده از برخي حشرات، مانند شته يكي از راهـ 11

 نكات حركت شيرة پرورده

 دار شدگي حباب
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هاي گياهان  كنند و به صورت كُلُني بر روي ساقه ورده تغذيه ميها از شيرة پر شتهـ 12
كند و شيرة پرورده  آوند آبكشي فرو ميدهاني خود را تا  كنند. شته خرطوم زندگي مي

 مكد. را مي

كرده،  حس آوري شيرة پرورده، ابتدا آن را بي براي استفاده از شته براي جمعـ 13
 كنند. سپس خرطوم آن را قطع مي
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  )87سراسري (  هاي دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز عبارت است از:  از جمله ويژگيـ 1
  ) ورود خون غني از اكسيژن به قلب4  ) خروج تنها يك سرخرگ از قلب3   ي مويرگي كامل ) وجود شبكه2  اي شكل هاي لوله ) وجود قلب1   
  )87سراسري (   يابد. ..... ميز كربنيك تزريق شود، ..........ي انيدرا اين كه به انساني، مهاركنندهبا فرض  ـ 2
   1 (HCO 

  هايش، افزايش بافتCO2) توليد2    خونش، كاهش3
  هايش، كاهش سياهرگ CO2) فشار4  در خونش، افزايش O2) ظرفيت حمل3   
  )87سراسري (  گياهان درست است؟   ي عبور آب جذب شده از طريق ريشةها كدام عبارت، در ارتباط با راه ـ 3
  كند. ) آب در مسير پروتوپالستي از درون واكوئل عبور نمي1   
  ندارد.) نيروي اسمزي، در حركت آب در مسير غيرپروتوپالستي، دخالت 2   
  شود.   آب به سمت باالمي آوندهاي چوبي، مانع حركت  هاي آب به ديواره گرچسبي مولكول) نيروي د3   
  هاي آب است. بين مولكول چسبي ) تنها نيروي مؤثر در حركت آب در مسير پروتوپالستي، نيروي هم4    
  )87سراسري (  شود. منتشر مي ها، ................ ي بطن هاي عضله تحريك الكتريكي در بين سلولـ 4
  اي ) از محل اتصال تارهاي ماهيچه2  ي دهليزي ـ بطني ي گره ) به واسطه1  
  اي ) از طريق بافت پيوندي ميان تارهاي ماهيچه4    ي بطن ) توسط الياف گرهي ديواره3  
  )87(سراسري خارج از كشور   شود.   افزايش .......... ، مانع بروز خيز در انسان ميـ 5
  ها ) نفوذپذيري مويرگ4  ) پروتئين در ادرار3  ) جريان لنف2  ) ترشح آلدوسترون1  
  )87سراسري خارج از كشور (  در بيماري مياستني گراويس[نوعي بيماري خود ايمني]، عامل تخريب بافت، كدام است؟  ـ 6
  ) ائوزينوفيل4  ) لنفوسيت3  ) مونوسيت2  ) بازوفيل1  
  )87(سراسري خارج از كشور   است؟   نادرستهاي آبي، كدام عبارت  در مورد روزنهـ 7
  شوند. اي باز مي ) با افزايش فشار ريشه2    برگ الدن قرار دارند. ) در حاشية1  
  كنند. اي به تعريق كمك مي ) با افزايش فشار ريشه4  ) در انتهاي آوندهاي چوبي قرار دارند.3  
  )87(سراسري خارج از كشور   ؟  شود نميطور معمول در پالسماي خون مردان يافت  يك پروتئيني است كه به كدامـ 8
  ) گاماگلوبولين4  ) انيدراز كربنيك3  ) استروژن2  ) گلوكاگون1  
  )87(سراسري خارج از كشور   كدام عبارت صحيح است؟   ـ 9
  شوند. ها در مغز استخوان ساخته مي گرانولوسيت ) همة1  
  تري دارند. ندوسيتوزي كمها، قدرت آ ها از ائوزينوفيل وفيل) نوتر2  
  ها در عمل فاگوسيتوز و ترشح هپارين نقش دارند. ) آگرانولوسيت3  
  توانند تا بيش از يك سال زنده بمانند. هاي تغيير يافته مي ) برخي گرانولوسيت4  
  )88سراسري (  . ندارندهاي سفيد انسان، توانايي سنتز ......... را  گلبول ـ 10
  ) گاماگلوبولين4  ) ترومبوپالستين3  ) هيستامين2  ) هپارين1  
  )88سراسري (  كدام عبارت صحيح است؟   ـ 11
  ) سرعت و جهت حركت مواد مختلف در آوندهاي آبكشي، متفاوت است.1  
  رود. هاي مصرف گياه مي آبكشي به محل) قند با انتقال غيرفعال از آوند 2  
  جهات حركت كند. واند مانند تركيبات آلي، در همةت ) در گياه، آب نمي3  
  شود. مي برگ به روش غيرفعال وارد آوند آبكش ) كربوهيدرات ساخته شده در ميان4  
  )88سراسري (  دهد. در اين جاندار:   شكل مقابل قستمي از دستگاه گردش مواد را در جانوري نشان مي ـ 12

  باشد. موقتي غذا مي دان محل ذخيرة ) معده و سنگ1
  شود. مانند اطراف دهان، خردمي ) غذا توسط صفحات آرواره2  
  است. عضالت طولي و حلقوي زير پوست ممكن  ) حركت به واسطة3  
  گردش خون نيست. هاي سوماتيك، نيازي به دستگاه براي انتقال گازهاي تنفسي به سلول) 4  

  )88سراسري (  كار قلب انسان، ..........  اي از دورة ثانيه 3/0 در مرحلة ـ 13
  شود. ) مقداري خون در دهليزها جمع مي1  
  شوند. ها از خون پر مي ) با انقباض دهليزها، بطن2  

 هاي كنكور سراسري تست
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  شوند. هاي سيني بسته مي ها، دريچه خون در بطن ) با افزايش فشار3  
  شوند. هاي دهليزي ـ بطني باز مي ) با افزايش فشار خون در دهليزها، دريچه4  
  )88سراسري (  در هيدر ...............  ـ 14
  باشد. طرفه مي گوارشي، يك ) جهت حركت مواد در كيسة1  
  ل مواد با محيط بپردازند.طور مستقل به تباد توانند به ها مي سلول ) همة2  
  شود. مي قطعه شدن ديده  هاي جنسي، جوانه زدن و قطعه ) توليدمثل به روش3  
  كنند. هاي هيدروليزكننده ترشح مي گوارشي مژك دارند و بعضي آنزيم هاي كيسة ) برخي سلول4  

  )88سراسري (  رود.  در ماهي حوض، خون پس از عبور از ................ مي ـ 15
  ها ها ابتدا به قلب سپس به اندام ) آبشش2  ها سپس به قلب ها، ابتدا به اندام ) آبشش1  
  ها ) سياهرگ شكمي، بدون عبور از قلب، به آبشش4  ها ها و سپس به آبشش ) قلب، ابتدا به اندام3  
  )88(سراسري خارج از كشور  خاكي، .......... دارند.  ملخ و كرمـ 16
  اي ) قلب لوله4  دان و معده ) چينه3  خون باز ) گردش2  ) تنفس پوستي1  

  )88(سراسري خارج از كشور  .گيرد نميهاي انسان، ........ صورت  ريزي در هنگام پارگي رگ طور معمول، براي جلوگيري از خون بهـ 17
    ) توليد فيبرينوژن از فيبرين2    ها ) تغيير حجم پالكت1  
  ها رگ اي ديوارة قباض ماهيچه) ان4    ) توليد ترومبين از پروترومبين3  

  )88(سراسري خارج از كشور   جريان خون ماهي حوض، ساده است زيرا خون ........... ـ 18
  رود. ها مي ها، پس از عبور از قلب به اندام ) آبشش2  رود. ها مي ها، به اندام ) قلب، پس از عبور از آبشش1  
  كند. ها و سپس از قلب عبور مي ها، ابتدا از آبشش ) بافت4  رود. ميها  ها، به اندام ) قلب، بدون عبور از آبشش3  
  )89سراسري (  است؟ نادرستها  ائوزينوفيل كدام عبارت دربارة ـ 19
  ها شبيه هستند. ) از نظر ظاهري به نوتروفيل2    ها هستند. ) از انواع گرانولوسيت1  
  يابد. افزايش مي (نوعي آلرژي) ها در افراد مبتال به تب يونجه آن) تعداد 4  ضد انعقاد خون نقش دارند. ) در ترشح مادة3  
  )89سراسري (  كدام عبارت درست است؟   ـ 20
  شود. ها افزوده مي ي هوايي، بر طول اين سلول هاي نگهبان روزنه ) با تورژسانس سلول1  
  شوند. ميها از يكديگر دور  ي هوايي، اين سلول هاي نگهبان روزنه ) با پالسموليز سلول2  
  شود. هاي آبي، تعريق متوقف مي اي و بسته شدن روزنه ) در گياهان با كاهش فشار ريشه3
  شوند. جا مي ها بين تراكئيدها جابه هاي هوا همراه با پالسمودسم ) در بذرافشاني هوا، حباب4

  )89سراسري (  ............ ، Rتا  Qي  در زمان رسم الكتروكارديوگرام يك فرد سالم، در فاصله ـ 21
  يابد. ها كاهش مي ) فشار خون در بطن2  شود. هاي دهليزي ـ بطني بسته مي ) دريچه1  
  ) مانعي براي ورود خون به سرخرگ ششي وجود دارد.4  شود. ) مقدار زيادي خون در دهليزها جمع مي3  

  )89سراسري (  شود.   ...... ميآال ............ سرخرگ ششيِ انسان، ....... اهي قزلسرخرگ پشتيِ م ـ 22
  ) مانند ـ به دستگاه تنفس وارد2    ) مانند ـ از دستگاه تنفسي خارج1   
  ) برخالف ـ به دستگاه تنفس وارد4  ) برخالف ـ از دستگاه تنفسي خارج3   

 )89(سراسري خارج از كشور   در خرچنگ دراز، .............ـ 23

  كنند.  ديگر متصل مي هاي پشتي و شكمي را به يك اي شكل، رگ هاي لوله ) قلب1  
  رساند.  ها مي كند و پس از تصفيه به بافت ) قلب، خون كم اكسيژن را دريافت مي2  
  فرستند.  هاي بدن مي ) قلب، خون پر اكسيژن را از دستگاه تنفس دريافت كرده و به سلول3  
  گردد.  كند، خون كم اكسيژن از طريق چندين منفذ به قلب بازمي مي ) هنگامي كه قلب استراحت4  

 )89(سراسري خارج از كشور   شود؟   كدام عامل، مانع تشكيل فيبرين ميـ 24

  VIII) فاكتور 4  ) ترومبوپالستين3  ) فيبرينوژن2  ) هپارين1  
 )89(سراسري خارج از كشور   است؟   نادرستكدام عبارت ـ 25

  گردد.  اي مي ها از پريسيكل به آوند چوبي، باعث ايجاد فشار ريشه ) خروج فعال يون1  
  گردد. هاي هوايي، سبب كشش تعرقي در آوندهاي آبكشي مي ) خروج بخار آب از روزنه2  
  گردد.  هاي آب، سبب حركت آب در مسير غير پروتوپالستي مي چسبي بين مولكول ) نيروي هم3  
  گردد. ، سبب حركت آب در مسير پروتوپالستي مي عرضي ريشههاي  ) اختالف فشار اسمزي سلول4  
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 )89(سراسري خارج از كشور   دريك فرد سالم با عملكرد طبيعي قلب، ...........ـ 26

  هاي سيني باز هستند.  ) درطول دياستول بطني، دريچه1  
  شود.  ) در طول سيستول بطني، مقداري خون در دهليزها جمع مي2  
  شوند. بطني بسته ميـ  هاي دهليزي دياستول بطني، دريچه) در ابتداي 3  
  يابد.  ها به طور ناگهاني افزايش مي ) در ابتداي سيستول بطني، فشار خون دهليزها و بطن4  

  )90سراسري (  كدام عبارت در مورد قلب انسان سالم وبالغ به درستي بيان شده است؟ـ 27
  گيرد. بافت گرهي صورت مي) زايش تحريكات طبيعي قلب در سرتاسر 1  
  ها، فقط از طريق بافت گرهي ممكن است. ) انتشار تحريك از دهليزها به بطن2  
  اند. هايي از بافت گرهي به يكديگر مربوط ي رشته اول است و به وسيله  تر از گره دوم بزرگ  ) گره3
  ي ميوكارد است. هي ديوارهي گر ي بين دو بطن، بيش از شبكه ) سرعت انتشار تحريك در الياف ديواره4  

 )90(سراسري خارج از كشور   كدام عبارت صحيح است؟ـ 28

  شود.ي محيطيه وارد نميي آندودرمين، آب از آندودرم به دايره) به علت وجود اليه1  
  شوند.هايي كه در گياهان نقش استحكامي دارند، غيرزنده محسوب ميي سلول) همه2  
  شود.اي ايجاد مياز آوند چوبي ريشه به پريسيكل، فشار ريشه هاي معدني) با حركت يون3  
  شود.ي گياهان تشكيل نميي سطحي پوست ساقهگاه در اطراف اليه) نوار كاسپاري هيچ4  

 )90(سراسري خارج از كشور   هاي لنفاوي، .......است؟ گره نادرستكدام عبارت ـ 29

  حاوي تعداد زيادي ماكروفاژ هستند.) 2  نمايند.) موادي به داخل خون ترشح مي1  
  اند.دار قرار گرفتههاي لنفي دريچه) در مسير رگ4  باشند.ها مي) از نظر ساختار شبيه به لوزه3  

 )90(سراسري خارج از كشور   شود، بالفاصله ........در زماني كه با گوشي، صداي دوم قلب انساني سالم شنيده ميـ 30

  يابد.ها افزايش مي) مقدار خون بطن2  شوند.مي هاي سيني بسته) دريچه1  
  نمايند.) دهليزها شروع به انقباض مي4  شوند.هاي دهليزي ـ بطني بسته مي) دريچه3  

  )91سراسري(  است؟   نادرستكدام ـ 31
  كند. به طور معمول در انسان، ........... مستقيماً خون .......... مي  
  روشن را به يكي از حفرات قلب وارد  ـ ) چهار سياهرگ2  ره را به يكي از حفرات قلب وارد تيـ )دوسياهرگ 1  
  ي قلب خارج روشن را از يك حفره ـ) يك سرخرگ 4  ي قلب خارج ) دو سرخرگ ـ تيره را از دو حفره3  

  )91سراسري(  است؟   نادرستكدام ـ 32
  ...........مول در يك فرد بالغ، به طور مع

  ممكن است. ي غيرها از طريق بافت پيوندانتشار تحريك از دهليزها به بطن )1  
  باشد. ها خون در بهبود ادم مؤثر ميين) كاهش سديم بدن و افزايش پروتئ2  
  شود.ها مستقيماً به قلب وارد ميي باريك، از طريق سياهرگآوري شده از روده) خون جمع3  
  گذار است.كوچك تأثيرهاي طر سرخرگخون، مستقيماً بر تغيير قCO2و افزايش  O2) كاهش 4  

  )91سراسري(  بالفاصله پس از شنيدن صداي اول قلب در يك فرد سالم، .......... ـ 33
  شود. ) خون در دهليزها جمع مي2  شوند. هاي سيني بسته ميدريچه )1  
  كند. ها شديداً افت مي) فشار خون در بطن4  شوند. ـ بطني بسته مي دهليزيهاي دريچه )3  

 )91(سراسري خارج از كشور   ساله به درستي بيان  شده است؟ي گياه يكبه طور معمول، كدام در مورد ريشهـ 34

  شوند.ي كالهك ريشه تشكيل مي) تارهاي كشنده در منطقه1  
  ي كوتيني وجود دارد.ماده هاي پوست،) در سطح خارجي سلول2  
  باشند.پوست فاقد نوار كاسپاري ميهاي درون) سلول3  
  ) دستجات چوب و آبكش نخستين به طور متناوب در كنار يكديگر قرار دارند.4  

 )91(سراسري خارج از كشور   ي افراد مبتال به ..........در همهـ 35

  شود.هاي معده تخريب ميتوسط آنزيمB12) آنمي، ويتامين2  يابد.مي هاي قرمز كاهش) آنمي، مقدار هموگلوبين گلبول1  
  يابد.سيتمي، مقدار هماتوكريت خون افزايش مي) پلي4  شود.هاي قرمز شكننده ميسيتمي، غشاي گلبول) پلي3  

 ت به چپ) از كدام منشأ گرفته است؟  به ترتيب (از راسكند، رگي كه مواد غذايي و اكسيژن را براي مغز كبوتر و ماهي تأمين ميـ 36
 )91(سراسري خارج از كشور     
  ) دستگاه تنفس ـ دستگاه تنفس4  ) قلب ـ قلب3  ) دستگاه تنفس ـ قلب2  ) قلب ـ دستگاه تنفس1  
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 )91(سراسري خارج از كشور   به طور معمول در انسان، واكنش تشكيل ........... درون سلولي است.  ـ 37

  حلقوي AMP) 4  ) ترومبين3  ) پپسين2  ) فيبرين 1  
  )92سراسري(  شود.در ماهي خاردار ....... انسان، خون خارج شده از ........ ، ابتدا به ........ وارد ميـ 38
  ) مانند ـ قلب ـ روده2    ) مانند ـ روده ـ قلب1  
  ) برخالف ـ دستگاه تنفس ـ قلب4    ) برخالف ـ دستگاه تنفس ـ مغز3  

 )92سراسري(  گياهان، ...........  در همةـ 39

  كند.) كالهك از مريستم رأس ريشه محافظت مي2  ) صعود آب در عناصر آوندي، ناشي از فرآيند تعريق يا تعرق است.1  
  شود.ها از يكديگر، هاگ تشكيل مي) در پي تفكيك الل4  ) دو مسير براي حركت آب در عرض ريشه وجود دارد.3  
 )92سراسري(  .........اي از منحني زيركه با عالمت سؤال مشخص گرديده،..نقطهدر ـ 40

  
  كنند.) دهليزها خود را براي انقباض آماده مي1  
  باشند.ي حفرات قلب در حال استراحت مي) همه2  
  ) مانعي براي خروج خون از دهليز راست وجود دارد.3  
  دارد.) مانعي براي خروج خون از بطن چپ وجود 4  
  )93سراسري(      ها، .........توانند همانند نوتروفيلهمة .........، مي ـ41
  هاي ليزوزومي فراوان دارند ـ تا بيش از يك سال زنده بمانند.كه آنزيم هاييگرانولوسيت)1  
  دهند ـ در دفاع غيراختصاصي شركت كنند.هايي كه فاگوسيتوز انجام مي) آگرانولوسيت2  
  شوند ـ مادة ضد انعقاد خون ترشح نمايند.ها زياد ميهايي كه در حساسيتيت) گرانولوس3  
  ها را نابود سازند.خواري ميكروبسازند ـ با ذرههايي كه پروتئين دفاعي ميآگرانولوسيت) 4  

  )93سراسري(    صادق است؟C3دارشدگي گياهانـ كدام عبارت، در مورد پديدة حباب42
  توانند سبب توقف كامل جريان شيرة خام شوند.ها مي) به طور معمول، حباب1  
  توانند از تراكئيدي به تراكئيد ديگر منتشر شوند.ها ميدر اغلب موارد، حباب) 2  
  يابد.) در هنگام شب، تمايل گازهاي محلول به خروج از شيرة خام كاهش مي3  
  شود.هاي بزرگي در مسير شيرة خام ايجاد ميقطعاً حباب اي در گياه،) با باال رفتن فشار ريشه4  

  )93سراسري(      نمايد؟تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به ـ 43
  »يابد.در انسان، با كاهش اكسيژن محيط، ......... افزايش مي«    
  رسان به كبدهاي خون) قطر رگ2    به مصرف اسيد فوليك ) نياز1  
  هايي هواييهاي ديوارة كيسهقطر همة رگ) 4  هااحتمال تغيير شكل اريتروسيت ي) در موارد3  

  .........   توانندنمياند، ها قرار دارند و براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شدهاي كه در نوك بطني ماهيچههادر انسان، رشتهـ 44
  )93سراسري(          
  ) سبب انقباض همة تارهاي ميوكارد قلب شوند.2  بطن شوند.هاي هر دو زمان سلول) سبب انقباض هم1  
  ) تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار، فعاليت خود را تغيير دهند.4  هاي سرخرگي نقش داشته باشند.) در باز شدن دريچه3  
  نمايد؟تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به ـ 45

  .........»در ماهي ......... خرچنگ، «  
    شوند.هاي قلب توسط خون روشن تغذيه مي) مانند ـ سلول1  
  .) مانند ـ سرخرگ پشتي داراي خونِ غني از اكسيژن است2  
  رساند.هاي مختلف بدن مي) برخالف ـ سرخرگ شكمي، خون غني از اكسيژن را به بافت3  
  شود.فضاهاي بين سلولي وارد ميها به ) برخالف ـ مقدار زيادي از تركيبات پالسما، از ابتداي مويرگ4  

اند و براي انتقال پيام الكتريكي ها به سمت ديوارة ميوكارد قلب گسترش يافتهاي كه از نوك بطنهاي ماهيچهدر انسان، رشته ـ46
  )93خارج از كشور سراسري(      ........  توانندنمياند، اختصاصي شده

  ) با سرعت زيادي، تحريكات ايجاد شده را منتشر سازند.2  شوند. زمانِ همة تارهاي ميوكارد) سبب انقباض هم1  
  ) تحت تأثير اعصاب سمپاتيك، ميزان فعاليت خود را تغيير دهند.4  هاي دهليزي ـ بطني نقش داشته باشند.) در بسته شدن دريچه3  
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  )94يسراسر(    هاي سازندة تار كشندة ريشة هويج، درست است؟كدام عبارت، دربارة سلولـ 47
  شوند.هاي مردة نوك ريشه محافظت مي) توسط سلول2  ) در پيوستگي شيرة خام در آوندهاي چوبي نقش دارند.1  
  مري از اسيدهاي چرب بر روي ديوارة خود دارند.) همواره پلي4  گيرند.ساز قرار ميهاي بنيادي مريستم) در مجاورت سلول3  

  )94سراسري(      برخالف .......... Aـ با توجه به منحني زير، در نقطة 48
  1 (Cم قلب شنيده ميتر و بم، صدايي طوالنيشود.تر از صداي دو  
  2 (Dباشند.هاي مخطط و منشعب بطني در حالت استراحت مي، سلول  
  3 (Bشود.ها منتشر مي، جريان الكتريكي به شبكة گرهي ديوارة ميوكارد بطن  
  4 (E، كند.نوسي ـ دهليزي به تارهاي ماهيچة دهليزي سرايت ميجريان الكتريكي از گره سي  

  )94سراسري(        كدام گزينه درست است؟ـ 49
  گردد.) در خرچنگ دراز همانند ملخ، خون توسط يك رگ شكمي به قلب باز مي1  
  شود.ارد مي، خون غني از اكسيژن به قلب ودر كرم خاكي برخالف خرچنگ دراز) 2  
  راند.ها ميماهي، رگ پشتي، خون را از انتهاي بدن به سوي سر و ساير قسمت) در ملخ برخالف 3  
  يابد.هاي عقبي بدن جريان ميخون از طريق يك رگ شكمي به سمت بخش) در ماهي همانند كرم خاكي، 4  

  )94خارج از كشور  سراسري(      با توجه به منحني زير، كدام عبارت درست است؟ـ 50
  
  شود.تر از صداي دوم قلب شنيده ميتر و بم، صدايي طوالنيCبرخالف  B) در نقطة 1  
  باشند. هاي مخطط و منشعب بطني در حالت استراحت مي، سلولAهمانند  D) در نقطة 2  
  گردد.هاي دهليزها به گره دوم منتقل مي، جريان الكتريكي از سلولDبرخالف  C) در نقطة 3  
  شود.ها منتشر مييان الكتريكي به شبكة گرهي ديوارة ميوكارد بطن، جرBهمانند  A) در نقطة 4  
  

 )95(سراسري   شود؟داري درست است كه خون تيره پس از ورود به قلب، از آن خارج ميكدام عبارت، دربارة هر جانور مهرهـ 51

  ها يك طرفه است.) جريان هوا درون شش1
  اي است.) گردش خون ساده و قلب دو حفره2
  در تشكيل اسكلت دروني، سه نوع استخوان شركت دارند.) 3
 شود.دار به صورت آمونياك يا اوره دفع مي) مواد زايد نيتروژن4

 )95(سراسري     دهد؟هاي قرمز در يك فرد بالغ، كدام اتفاق روي ميدر پي مرگ گلبولـ 52

  ستخوان) انتقال هموگلوبين آزاد شده به مغز ا2    ) هضم آهن توسط ماكروفاژها1
 ها) ورود تركيبي به چرخة متابوليك پروتئين4  توليد دو مادة رنگي در كيسة صفرا) 3

 )95(سراسري     هاي موجود در برگ گياه گوجه فرنگي درست است؟كدام عبارت، دربارة همة روزنهـ 53

  شوند.) باعث انجام تبادالت گازي گياه با محيط خارج مي1
  كنندآوندهاي چوبي حفظ مي) پيوستگي شيرة خام را در 2
  شوند.هاي گرم و خشك بسته مي) با قرار گرفتن در موقعيت3
 دهند.هاي نگهبان، تغيير اندازه مي) در پي تغيير فشار آب در سلول4

 )95(سراسري       كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 54

  ، ............ .در هر جانوري كه ............. وجود دارد   
  نمايد.) چهار نوع بافت اصلي ـ پروتئين شير توسط آنزيم رنين رسوب مي1
  شود.هاي بدن مبادله مي) رگ شكمي ـ مواد غذايي به طور مستقيم بين خون و سلول2
  هاي اكسيژن بسيار زياد است ) تعدادي كيسة هوادار ـ قدرت پيوستگي هموگلوبين به مولكول3
 ترين مقدار را دارد.مضاعف ـ سطح قشر چين خوردة مخ نسبت به اندازة بدن، بيش) گردش خون 4

 )95(سراسري   دهد؟در يك فرد سالم، در فاصلة زماني شروع صداي اول قلب تا خاتمة صداي دوم، كدام اتفاق روي ميـ 55

  در نوار قلب QRS) ثبت موج 2    ) انقباض دو دهليز راست و چپ1
  ) انتشار پيام الكتريكي از گره پيشاهنگ به گرة دوم4  در منحني الكتروكارديوگرام T) ثبت موج 3
 )95(سراسري خارج از كشور ؟دهدنميدر يك فرد سالم، در فاصلة زماني شروع صداي اول قلب تا خاتمة صداي دوم، كدام اتفاق روي ـ 56

  در منحني الكتروكارديوگرام T) ثبت موج 2  ) افزايش فشار خون در سرخرگ ششي1
  در نوار قلب P) ثبت موج 4    ها) كاهش فشار خون درون بطن3
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 )95(سراسري خارج از كشور       كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 57

  در هر جانوري كه ............. وجود دارد، ..............
  ترين مقدار را دارد.خوردة مخ نسبت به اندازة بدن، بيش هاي بدون هسته ـ سطح چين) اريتروسيت1
  ) گردش خون مضاعف ـ دستگاه عصبي از دو بخش اصلي تشكيل شده است.2
  تر از فشار تراوش است.ها بيش) رگ شكمي ـ فشار اسمزي در انتهاي مويرگ3
  نمايد.) چهار نوع بافت اصلي ـ پروتئين شير توسط آنزيم رنين رسوب مي4
 )95(سراسري خارج از كشور     هاي موجود در برگ گياه گندم درست است؟ كدام عبارت، دربارة همة روزنهـ 58

  شوند.اي، باز مي) در پي افزايش فشار ريشه2  شوند.) تحت تأثير آبسيزيك اسيد بسته مي1
  پردازند.محيط خارج مي) به مبادلة گازهاي تنفسي با 4  ) در تداوم شيرة خام در آوندهاي چوبي نقش دارند.3
 )95(سراسري خارج از كشور     دهد؟ هاي قرمز پير، كدام اتفاق روي ميدر يك فرد بزرگسال، به دنبال مرگ گلبولـ 59

  هاي پهن) انتقال آهن به مغز استخوان2    روبين در كيسة صفرا) توليد بيلي1
  هاي كبد و طحالگلوبين توسط سلول) تجزية كامل 4  ) تجزية هموگلوبين بدون مصرف انرژي زيستي3
 )95(سراسري خارج از كشور       كند؟ كامل مي نامناسبكدام گزينه، عبارت زير را به طور ـ 60

  راند، .............دار بالغي كه قلب، خون تيره را دريافت و سپس به خارج ميدر هر مهره
  ) اسكلت دروني از سه نوع استخوان تشكيل شده است.1
  گردد.اي ممكن ميحركات بدن توسط سه نوع بافت ماهيچه) 2
  كند.ها نفوذ مي) بخشي از پالسماي خون به فضاي ميان سلول3
  رود.هاي مختلف بدن مي) خون پس از تبادل گازهاي تنفسي، ابتدا به سمت اندام4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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دفع مواد :  هفتمفصل                                      داخلي و  محيط    زايدتنظيم 
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
 حالـت  حفـظ  .بمانـد  ثابـت  نسبتاً طيمح نيا طيشرا است الزمو  دارند قرار يداخل طيمح نام بهي ا ژهيو طيمح دري پرسلولان جاندار كريپي ها سلول       

   است. و دفع مواد زايد pH، ها وني ،ها نمك، قند تنظيم آب، چوني مختلف ياعمالشامل ي هومئوستاز. شود ناميده مي يهومئوستاز يداخل طيمح داريپا

  دار مواد زايد نيتروژن 
  شوند. دار مي به ويژه مواد زايد نيتروژنشوند، منجر به توليد مواد زايد،  هايي كه در بدن جانوران انجام مي واكنش

دار محصول سـوختن آمينواسـيدها    تر اين مواد نيتروژن شوند. بيش دار حاصل مي آمينواسيدها و بازهاي آلي نيتروژن دار از تجزية مواد زايد نيتروژن :1كتةن 
  شود. دار مي نوكلئيك اسيدها نيز منجر به توليد مواد زايد نيتروژن عالوه بر آن، تجزية هستند.

ي كـه جـانوران   دار ترين مـواد زايـد نيتــروژن    تر به زيستـگاه آن بستگـي دارد. مهـم كنـد، بيش داري كه جانور توليد و دفع مي دفعـي نيتـروژن وع مـادةن 
  يك اسيد.ـ اور3ـ اوره 2ـ آمونياك 1عبارتند از:  كنندتوليد مي

  اوريك اسيد. >اوره  >سميت اين سه ماده به ترتيب زير است:      آمونياك  درجة :2كتةن 
تري نياز است. بنابراين براي دفع آمونياك آب زيادي الزم اسـت. بـه همـين     تر باشد، براي دفع آن به آب بيش دار، سمي زايد نيتروژن چه مادةهر  :3كتةن 

  كنند. زي، آمونياك دفع مي دليل، بسياري از جانوران آب
تر سمي باشـد، توليـد و دفـع آن بـه انـرژي       دار، كم دفعي نيتروژن هر چه مادة :4كتةن 

بنابراين جانوراني كـه بـا محـدوديت آب در زيسـتگاه خـود مواجـه        تري نياز دارد. بيش
كنند تا آمونياك را به اوره و اوريك اسيد تبديل كننـد   هستند، انرژي زيادي مصرف مي

جلوي هدر رفتن آب را بگيرند. به عبارت ديگر براي توليد و دفع اوريك به اين ترتيب تا 
  .، اما آب چنداني نياز نيستاسيد، انرژي زيادي الزم است

كنند. هاي خود، آمونياك دفع مي ها با آبشش بسياري از ماهي 

هـاي سـطحي بـدن     سـلول  مانند كرم پهن پالناريا از همة زي، مهرگان كوچك آب بي
 كنند. خود آمونياك دفع مي

 كنند. هاي استخواني، اوره دفع مي ها و بعضي ماهي پستانداران، دوزيستان، كوسه 

برند،  ها، هنگامي كه در آب هستند، آمونياك و وقتي در خشكي به سر مي بعضي وزغ
 كنند. اوره دفع مي

 ،اسـيد دفـع     هـاي خشـكي اوريـك   حشرات و بسياري از خزندگان و حلزون پرندگان
توانند اوريك اسيد را به شكل بلورهاي جامد دفـع   كنند. جانوران مناطق خشك، مي مي

 كنند.

  
 دفع ادرار انساندستگاه  

  دستگاه دفع ادرار انسان، از دو كليه، دو ميزناي، يك مثانه و يك ميزراه تشكيل شده است.
 هـايي ماننـد    . اين مواد به همراه مواد خارجي مانند داروهـا و سـم  اوريك اسيد كند عبارتند از اوره ون دفع ميانسا ي كهدار مواد زايد نيتـروژنترين مهم

  شوند. ها دفع مي كليه وسيلةها به  كش حشره
 دارد نفـرون ها، در بخش پشتي شكم قرار دارند. هر كليه، حـدوداً يـك ميليـون     انسان سالم، دو كليه دارد كه به صورت قرينه در دو طرف ستون مهره. 

  كنند. ميادرار هستند؛ خون را پااليش كرده و مواد زايد آن را به صورت ادرار خارج  هاي سازندة ها، لوله نفرون

اي در  ريزنـد. لگنچـه حفـره    ها ادرار را به لگنچه مي شود. اين لوله ادرار مي هاي جمع كنندة ها وارد لوله رونادرار پس از تشكيل در نفمسير حركت ادرار:  
  شود. اه از مثانه خارج ميبرد. هنگام تخليه، ادرار از طريق مجراي ميزر كليه است. مجرايي به نام ميزناي، ادرار را از لگنچه به مثانه مي

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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ــرون:  ــاختمان نف ــر س ــش    ه ــار بخ ــرون از چه نف

 خـوردة  لولة پيچ -2 كپسول بومن  -1 است: شده تشكيل
 دور. خوردة لولة پيچ -4هنله  لولة -3نزديك 

اليـه   بافت پوششي مكعبي يك، نفرون ديوارة در :1كتةن 
  شود.ديده مي

كــار  ي، شــكل وادرار ختلــف لولــةدر نقــاط م :2كتــةن 
  ها تفاوت دارد. سلول

كليه از دو بخـش تشـكيل شـده اسـت:     ساختار كليه:  
 بخش قشري و بخش مركزي.

 ،ها منظـرة  به دليل وجود گلومرول بخش قشري كليه 
  دار دارد.  دانه
هايي تشكيل شده است كه  بخش مركزي كليه از هرم

  ي مخطط دارد. هاي ادراري، منظره به علت وجود لوله
ي نزديـك و لولـة    خـورده  كپسول بومن، لولة پيچ نكته: 

رار دارنـد. در  دور در بخـش قشـري كليـه قـ     خوردة پيچ
 ادرار در بخش مركزي كليه قرار دارند. هاي جمع كنندة حالي كه بخش عمدة لولة هنله و لوله

گويند. سرخرگ كليوي وارد بخش مركزي كليه  كليه ميشود كه به آن سرخرگ  ها، يك انشعاب از آئورت وارد مي به هر يك از كليه گردش خون كليوي: 
شـوند. هـر يـك از ايـن انشـعابات       تـري تقسـيم مـي    هاي كوچك كنند و در بخش قشري به سرخرگ ها عبور مي شود و انشعابات آن از فواصل بين هرم مي

سـازد. از كپسـول بـومن، سـرخرگ      ل بـومن) را مـي  هاي مـويرگي درون كپسـو   (كالفه ها گلومرولشود كه سرانجام،  ناميده مي سرخرگ آورانكوچك، 
دوم  شـبكة هنله، انشعابات ديگري به نـام   خوردة دور و لولة لولة پيچنزديك،  خوردة شود كه دراطراف لولة پيچ خارج مي سرخرگ وابرانكوچكي به نام 

هاي كوچك، سـرانجام سـياهرگ    ند. از به هم پيوستن سياهرگآور وجود مي پيوندند و سياهرگ كوچكي را به ها به هم مي سازد. اين مويرگ را مي مويرگي
  پيوندد. برد. سياهرگ كليه به بزرگ سياهرگ زيرين مي آيد كه خون را از كليه بيرون مي وجود مي كليه به
  در واقع داراي خون تصفيه شده است.تري دارد و  دار كم سياهرگ كليه نسبت به سرخرگ كليه، مواد دفعي نيتروژن :1نكتة

   انشعابات سرخرگ كليه در بخش قشري و انشعابات سياهرگ كليه در بخش مركزي قرار دارند.: 2نكتة 

 تشكيل ادرار

  ترشح. -3بازجذب  -2تراوش  -1ي سه پديده است:  ساخته شدن ادرار، نتيجه 
همين دليل، حجم زيـادي از مـواد موجـود درپالسـماي       بهدو منفذدار و نفوذپذير هستند.  كپسول بومن، هر ول و ديوارةهاي گلومر مويرگ ديوارةتراوش:  

  شود.  خون، به درون كپسول بومن ترواش مي
شود.  شود. بنابراين تراوش، بدون صرف انرژي انجام مي هاي گلومرول باعث تراوش پالسما به درون نفرون مي فشار خون در مويرگ  
شوند. شوند، اما ساير مواد همراه پالسما به درون كپسول بومن وارد مي معموالً تراوش نميها  هاي درشت مانند پروتئين هاي قرمز و مولكول گلبول 

  دفعي نيستند! شوند، مادة كپسول بومن تراوش ميموادي كه به درون  همة دقت كنيد! 
  گيرد. تر صورت مي تر باشند، تراوش كم هاي پالسما بيش هرچه پروتئين نكته: 
شـوند. بـه ايـن     هاي ادراري بازجـذب مـي   هاي اطراف لوله اند، به مويرگ موادي كه از گلومرول به كپسول بومن تراوش شدهدرصد  99در حدود  بازجذب: 

  شود. ترتيب، از هدر رفتن مواد مهمي مانند آب، گلوكز، سديم، آمينواسيدها و ... جلوگيري مي
 بازجذب فعال كه بـرخالف جهـت شـيب     -2اختالف غلظت است.  ار) كه نتيجةزجذب غيرفعال (انتشبا -1گيرد:  بازجذب دركليه به دو روش صورت مي

  نياز دارد. ATPگيرد و به  غلظت صورت مي
ادراري ترشـح   ن) از خون گرفته و به درون لولةسيلي ادراري، بعضي مواد مانند يون هيدروژن، يون پتاسيم و بعضي داروها (مانند پني در طول لولةترشح: 

  شوند. مي
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تر  ي ادرار، بيش ي جمع كننده غلظت اوره در لوله :1كتةن 

ي  هاست. به همين دليـل، در لولـه   از مايع اطراف اين لوله
ي ادرار، مقـداري از اوره بـه روش غيرفعـال     جمع كننـده 
 شود. بازجذب مي

هم به  ترشح مواد، فقط در بخش قشري كليه، آن :2كتةن 
دور صورت  ةخورد خوردة نزديك و پيچ هاي پيچ درون لوله

  گيرد. مي
    شود. ترشح، از طريق انتقال فعال انجام مي :3كتةن 
نزديك  خوردة ي پيچ مينواسيدها از لولهگلوكز و آ :4كتةن 

  شود. به صورت فعال بازجذب مي
كربنات ( يون بي :5كتةن 

3HCO  خـوردة   ) از لولـة پـيچ
دور بـه   خـوردة  پـيچ  غيرفعال و از لولـة  نزديك به صورت

  شود. صورت فعال بازجذب مي
در بخش بـاالروي   NaClشود. بازجذب  فعال بازجذب ميادرار به روش  جمع كنندة خوردة دور و لولة خوردة نزديك، لولة پيچ ي پيچ از لوله NaCl :6كتةن 

  شود. بازجذب نمي NaClروي هنله،  شود. از بخش پايين هنله هم به صورت فعال و هم به صورت غيرفعال انجام مي
  شود. به صورت غيرفعال بازجذب مي ادرار لولة جمع كنندةروي هنله و  نزديك، بخش پايين خوردة آب از لولة پيچ :7كتةن 

  محيط داخلي pHها و تنظيم كليه
pH  شود. نگهداري مي 4/7محيط داخلي بدن (خون، لنف، مايع ميان بافتي) ثابت است و در حد تقريبي  
ـ باز در بدن هستند و با كم و زياد كردن دفع هيدروژن و بيكربنات، از اسيدي و يـا قليـايي شـدن خـون     م تعادل اسيد  ها يكي از عوامل مهم تنظيكليه

  كنند.جلوگيري مي
كنند.تري دفع ميها بيكربنات بيشكند، كليهداخلي بدن به حالت قليايي تغيير مي هنگامي كه محيط  
شود.تر ميكند، دفع هيدروژن از طريق ادرار بيشهنگامي كه خون وضعيت اسيدي پيدا مي  

 ادرار خليةت 

گـردد. بـا افـزايش ادرار درون مثانـه،      زايش فشار درون مثانـه مـي  شود و به تدريج باعث اف ها، از طريق دو ميزناي وارد مثانه مي ادرار تشكيل شده در كليه 
  شود.  ي آن كشيده مي ديواره
را  مثانـه  انعكاس نخاعي تخليةفرستند كه  هايي را به نخاع مي شوند و پيام هاي آن تحريك مي مثانه به حد خاصي برسد، گيرنده اگر كشيدگي ديوارة

  كند.   فعال مي
مثانه را مهار يا تسهيل كند. و به صورت ارادي، انعكاس تخلية مراكز مغزي وسيلة تواند به  شخص بالغ مي  

  كنند:دو دريچه دفع ادرار را كنترل مي  
ميـزراه را بسـته    در حالت عادي منقبض است و دهانةهاي حلقوي صاف است كه در نواحي پاييني مثانه قرار دارد.  از ماهيچهـ اسفنگتر داخلي مثانه: 1 

  دارد.  ينگه م
شود.  مثانه، باعث باز شدن اين دريچه مي بي نخاعي مربوط به انعكاس تخليةپيام عص  
كنـد.   هاي حلقوي مخطط است. اين دريچه نيز معموالً بسته است ولي هنگام دفع ادرار، فرد به صورت ارادي آن را بـاز مـي   از ماهيچهميزراه:  دريچة ـ2

  رود. عصبي مغزي از بين مييعني انقباض اين دريچه، با پيام 
  صورت غيرارادي است.  مثانه به ور كامل برقرار نشده است، تخليةها به ط در نوزادان و كودكاني كه هنوز ارتباط بين مغز و نخاع آن  
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  كلية مصنوعي
اند، با استفاده از اين دسـتگاه، عمـل ديـاليز را انجـام     ها از كار افتادههاي آنافرادي كه كليه

دهند. براي استفاده از كليـة مصـنوعي، ابتـدا بـا يـك عمـل جراحـي كوچـك، يكـي از          مي
كننـد. سـپس دو لولـه بـه     هـاي آن متصـل مـي   هاي دست را به يكي از سـياهرگ سرخرگ

بـرد و  ها خون را به سوي دستگاه دياليز ميكنند. يكي از اين لولهسياهرگ دست متصل مي
  گرداند.ميديگري خون تصفيه شده را به بدن باز 

 اين است كه فشار خـون سـياهرگ كـم اسـت و      دستعلت اتصال سرخرگ به سياهرگ
تواند خون را به درون دستگاه بفرستد و از طرف ديگر قطر سـرخرگ نيـز كـم اسـت و     نمي

  براي اتصال لوله به آن مناسب نيست.
 اسـت  فان)مر (شبيه سـلو از جنس نوعي مادة پلي دياليز كنندهدر كلية مصنوعي، غشاي .

  اي مارپيچي باشد.اين غشا ممكن است به صورت صفحات مسطح موازي و يا شبيه لوله
       .در يك سوي اين غشا خون فرد بيمـار و در سـوي ديگـر آن، محلـول ديـاليز قـرار دارد

هاي مورد نيـاز بـدن   محلول دياليز، محلولي آبي است كه حاوي مواد مختلف با همان غلظت
  مك از جملة اين مواد هستند.باشد. گلوكز و نمي
.ها هاي درشت و گلبولشود در حالي كه پروتئينمواد زايد از خون به درون محلول دياليز رانده مي غشاي دياليز كننده داراي نفوذ پذيري انتخابي است

  مانند. درون خون باقي مي
شود، غلظت مواد درون آن بـا غلظـت   كند. هنگامي كه خون از دستگاه خارج مييمحلول دياليز دائماً در حال جريان است و مواد زايد را از محل دور م

  مواد موجود در محلول دياليز تقريباً برابر است.
اي سه بار و هر بار حدود پنج ساعت از كلية مصنوعي استفاده كند.اند بايد هفتههايش كامالً از كار افتادهفردي كه كليه  

    اهانيگ در مواد دفع
2: از عبارتند اهانيگي دفع مواد نيتر مهمO  ،2COوOH2 .  
شود يم مصرفي سلول تنفس در و ديتول فتوسنتز در اكسيژن.  
 2CO وOH2 دنشو يم مصرف فتوسنتز در و ديتول تنفس در .  
صمغ و تانن ،نيرز مانند .دارد وجود زيني گريدي دفع مواد ،يچوب اهانيگ در .شود يم دفع ها روزنه قيطر از مواد نيا از يك هري اضاف ريمقاد.   
شود يم دفع ساقه پوست ازي قطعات يا ها برگ ماننديي ها بخش افتادن قيطر از اي و شود يم انبار ساقه مغز دري چوب اهانيگي دفع مواد.  
شود يم رهيذخ يسلولي ها وارهيد و ها واكوئل دري دفع موادي علف اهانيدرگ.   
دارندي دفاع نقش اهانيگي دفع موادي بعض .  
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  داخلي بدن، شامل خون، لنف و مايع ميان بافتي است.ـ محيط 1
 شود. ناميده مي شوند، هومئوستازي اعمالي كه در بدن جانداران پرسلولي براي حفظ پايداري محيط داخلي انجام ميـ مجموعه 2

 .، شامل اعمالي نظير تنظيم آب، قند، نمك، اسيد ـ باز، گرما و همچنين دفع مواد زايد استـ هومئوستازي3

  

تر  شوند. [بيش ) حاصل ميدار بازهاي آلي نيتروژناسيدها ( ) و نوكلئيكها (آمينواسيدها دار از متابوليسم پروتئين زايد نيتروژنـ مواد 1
  دار محصول سوختن آمينواسيدها هستند.] مواد زايد نيتروژن

شوند، يكسان نيستند. آمونياك، اوره و اوريك اسيد از مواد  بدن جانوران مختلف توليد و دفع مي داري كه در زايد نيتروژنـ مواد 2
 دار هستند. زايد نيتروژن

 رود. دار يك جانور، زيستگاه جانوران عامل مهمي به شمار مي تعيين نوع مادة دفعي نيتروژنـ در 3

 اوريك اسيد >اوره  >آمونياك  سميت و ميزان آب مورد نياز براي دفع:ـ درجة 4

 آمونياك >اوره  >اوريك اسيد داري در بدن: انرژي الزم براي توليد و دفع، مدت نگهـ ميزان 5

زي  آساني از بدن جانور آب بسيار سمي است اما بهاست.آمونياك اگرچه  تر آمونياك زي، بيش دار در جانوران آب زايد نيتروژنـ مواد 6
 د.ياب مي به آب پيراموني انتشار

 كنند. دفع مي هاي سطح بدن خود، آمونياك زي مانند پالناريا، از همة سلول كوچك آبمهرگان  ـ بي7

 كنند. هاي خود، آمونياك دفع مي ، با آبششها ـ ماهي8

ها را  آنتوانند  تر سمي هستند و مي كنند كه كم زي، با مصرف انرژي، آمونياك را به اوره يا اوريك اسيد تبديل مي خشكيـ جانوران 9
 ها را دفع كنند. دارند و سپس به تناوب آن مدتي در بدن خود نگه

 كنند. جانوران هم اوره هم اوريك اسيد دفع ميـ بعضي 10

ها هنگامي كه در آب هستند آمونياك و  كنند؛ مثالً بعضي وزغ جانوران به تناسب زيستگاه خود آمونياك يا اوره دفع ميـ بعضي 11
 كنند. برند، اوره دفع مي به سر مي هنگامي كه در خشكي

پالناريا، بسياري از  كنند: كه آمونياك دفع ميـ جانوراني 12
 ها، نوزاد وزغ ماهي

پستانداران، دوزيستان،  كنند: كه اوره دفع ميـ جانوراني 13
 هاي استخواني ها، بعضي از ماهي كوسه

 پرندگان، حشرات، كنند: كه اوريك اسيد دفع ميـ جانوراني 14
 هاي خشكي. بسياري از خزندگان و حلزون

و اوريك اسيد  هر مولكول آمونياك داراي يك، اوره داراي دوـ 15
 اتم نيتروژن است. چهارداراي 

  دار است. مولكول اوريك اسيد، داراي دو حلقة نيتروژنـ 16
  
  
 

 نكات هومئوستازي 

دار نكات مواد زايد نيتروژن
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  يك ميزراه است. ، دو ميزناي، يك مثانه و دو كليهـ شامل 1
 شوند. ها دفع مي ها از جمله موادي هستند كه به وسيلة كليه كش ، اوريك اسيد و مواد خارجي مانند داروها و حشرهـ اوره2

 شكم قرار دارند. ها، در بخش پشتي به صورت قرينه در دو طرف ستون مهرهها  ـ كليه3

 ار) دارد.(لولة سازندة ادر كليه تقريباً يك ميليون نفرونـ هر 4

 كنند. خارج مي دهند و مواد زايد آن را به صورت ادرار خون را پااليش ميها  ـ كليه5

در انتهاي خود به مجاري جمع كنندة ادرار اتصال دارند ها  ـ نفرون6
 كنند. تخليه مي و اين مجاري، ادرار را به لگنچه

 د.بر مي ميزناي، مجرايي است كه ادرار را از لگنچه به مثانهـ 7

ادرار را از مثانه به خارج از بدن انتقال  به نام ميزراهـ مجرايي 8
 دهد. مي

 درون حفرة لگن قرار دارد.ـ مثانه 9

از كلية راست قرار دارد، پس ميزناي چپ  كلية چپ كمي باالترـ 10
 از ميزناي راست است. تر طويلكمي 

  كند. انسان، هم اوره هم اوريك اسيد دفع ميـ 11
 
  

  دو بخش تشكيل شده است:ـ از 1
 است. دار ها، داراي منظرة دانه بخش قشري كه به علت وجود گلومرولـ 1

به نظر  هاي ادراري، مخطّط بخش مركزي كه از تعدادي هرم ساخته شده است و به علت وجود لولهـ 2
 رسد. مي

 شود.  هر كليه، يك سرخرگ كليوي وارد ميـ به 2

هاي  ها عبور كرده و در بخش قشري به سرخرگ سرخرگ كليوي از فواصل بين هرمـ انشعابات 3
 شود. تري تقسيم مي كوچك

ـ انشعابات سرخرگ كليوي در بخش قشري و انشعابات سياهرگ كليوي در بخش مركزي كليه قرار 4
 دارند.

  ـ بخش قشري كليه رنگ تيره و بخش مركزي آن رنگ روشن دارد. 5

 

 نكات دستگاه دفع ادراري انسان:

 ساختار كليه:نكات 
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  تشكيل شده است:  از چهار بخشـ نفرون 1
 ـ لولة پيچ خوردة دور4ـ لولة هنله 3ـ لولة پيچ خوردة نزديك 2ـ كپسول بومن 1  

 هاي پيچ خوردة نزديك و دور در بخش قشري كليه قرار دارند. بومن و لولهـ كپسول 2

 كنندة ادرار متصل است. لولة جمع كنندة ادرار جزء نفرون نيست. انتهاي خود به لولة جمعدر ـ نفرون 3

 كنندة ادرار در بخش مركزي كليه قرار دارد. عمدة لولة هنله و لولة جمعـ بخش 4

يا  ها يك انشعابات سرخرگ كليه، سرخرگ آوران نام دارد و سرانجام گلومرولـ هر 5
 سازند. هاي درون كپسول بومن را مي كالفه

هاي  شود كه در اطراف لوله گلومرول سرخرگ كوچكي به نام سرخرگ وابران خارج ميـ از 6
 سازد. پيچ خورده و لولة هنله، انشعابات مويرگي جديدي به نام شبكة دوم مويرگي را مي

و از به هم پيوستن آيد  ادامة شبكة دوم مويرگي، سياهرگ كوچكي پديد ميـ در 7
آيد كه خون را از كليه خارج  هاي كوچك، نهايتاً سياهرگ كليوي به وجود مي سياهرگ

 كند. مي

  

كپسول و ديگري ديوارة داخلي  هاي گلومرول بين خون و حفرة كپسول بومن، دو ديوارة نفوذپذير وجود دارد؛ يكي ديوارة مويرگـ 1
  بومن.

شود و نتيجه، حجم زيادي از مواد موجود در  هاي گلومرول باعث تراوش پالسما به درون كپسول بومن مي مويرگ فشار خون درـ 2
 شوند. پالسما وارد نفرون مي

نفوذناپذير  ها پروتئينهاي درشت، مانند  و مولكول هاي قرمز هاي گلومرول و ديوارة كپسول بومن نسبت به گلبول ديوارة مويرگـ 3
 است.

 كاهد. هاي پالسماي خون تا حدي از نيروي تراوش مي پروتئين وجودـ 4

ليتر  180روز حدود   هاي بومن در هر شبانه . حجم مايع تراوش شده به درون كپسولاستليتر  3پالسماي خون انسان حدود ـ كل 5
  .است

  

هاي ادراري دوباره جذب خون (بازجذب)  هاي اطراف لوله مويرگاند در  ها تراوش شده درصد موادي كه در گلومرول99ـ حدود 1
  شود. ها جلوگيري مي شوند و به اين ترتيب از هدر رفتن آن مي

 ها به دو روش است: مواد در كليهـ بازجذب 2

 يعني به روش انتشار (در جهت شيب غلظت) و بدون مصرف انرژيـ غيرفعال: 1

 رخالف جهت شيب غلظت) و با مصرف انرژييعني به روش انتقال فعال (بـ فعال: 2

 شوند. بازجذب مي گلوكز و آمينواسيدها در لولة پيچ خوردة نزديك به روش فعالـ 3

  تر از شبكة دوم مويرگي است. غلظت گلوكز و آمينواسيد در لولة ادراري كم 

 شود. بازجذب مي دور به روش فعال كربنات در لولة پيچ خوردة نزديك به روش غيرفعال و در لولة پيچ خوردة يون بيـ 4

تر از شبكة دوم مويرگي است. كربنات در لولة پيچ خوردة نزديك بيش غلظت بي 

تر از شبكة دوم مويرگي است. كربنات در لولة پيچ خوردة دور كم غلظت بي 

 نكات بازجذب

 نكات تراوش

 نكات نفرون:
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 شود. بازجذب ميروي هنله و لولة جمع كنندة ادرار  آب به روش اسمز در لولة پيچ خوردة نزديك، بخش پايينـ 5

براي هورمون ضد ادراري  توانند ها نمي بخش باالروي هنله و لولة پيچ خوردة دور نسبت به آب نفوذناپذير است. پس اين بخشـ 6
)ADH.گيرنده داشته باشند ( 

ادرار بازجذب در لولة پيچ خوردة نزديك، بخش باالروي هنله، لولة پيچ خوردة دور و لولة جمع كنندة  NaClـ سديم به صورت 7
 شود: مي

   NaClشود. ها به صورت فعال باز جذب مي در ابتداي بخش باالروي هنله كه نازك است به صورت غيرفعال و در ساير بخش 

 يابد. ـ در طول لولة ادراري، به تدريج غلظت اوره افزايش مي8

 شود. ـ اوره در لولة جمع كنندة ادرار به روش غيرفعال بازجذب مي9

 شوند. كليه بازجذب مي كربنات فقط در بخش قشري گلوكز، آمينواسيدها و بيـ 10

 شود. كليه بازجذب مي اوره فقط در بخش مركزيـ 11

 شود. آب هم در بخش قشري هم در بخش مركزي كليه بازجذب ميـ 12

  گيرد. خش قشري صورت ميمركزي، اما بازجذب فعال آن هم در بخش مركزي هم در بفقط در بخش  NaClبازجذب غيرفعال ـ 13
  

شوند. اين عمل برخالف جهت شيب غلظت و به روش انتقال  طول لولة ادراري، برخي مواد از خون گرفته و به داخل لوله وارد ميـ در 1
  شود. فعال انجام مي

  شوند. نفرون ترشح ميها به درون  سيلين و بعضي سم هيدروژن و پتاسيم، بعضي داروها مانند پنيهاي  ـ يون2
 شوند. (فعال) ترشح مي دورو لولة پيچ خوردة  ها به لولة پيچ خوردة نزديك يون هيدروژن و بعضي سمـ 3

  شوند. (فعال) ترشح مي بعضي داروها مانند پني سيلين به لولة پيچ خوردة دورـ 4
 شود. كليه انجام مي ترشح فقط در بخش قشريـ 5

 

  

 نكات ترشح
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  شود.  نگهداري مي 4/7محيط داخلي بدن ثابت و در حد تقريبي  pHـ 1
كربنات، از اسيدي يا  هيدروژن و بيدر بدن هستند به اين ترتيب كه با كم و زياد كردن دفع  pHيكي از عوامل مهم تنظيم ها  ـ كليه2

 كنند. قليايي شدن خون جلوگيري مي

ترشح هيدروژن و بازجذب بيكربنات ها  شود. در نتيجه كليه مي اسيديمحيط داخلي بدن كمي  pHي جانوري، پي مصرف غذاهاـ در 3
 دهند. را افزايش مي

ها ترشح هيدروژن و بازجذب بيكربنات  شود. در نتيجه كليه قليايي ميمحيط داخلي بدن كمي  pHپي مصرف غذاهاي گياهي، ـ در 4
 دهند. را كاهش مي

  

  شود. وارد مثانه مي هاي صاف ديوارة ميزناي ، با واسطة حركات دودي ماهيچهـ ادرار1
 شود. يابد و ديوارة آن كشيده مي ورود ادرار از دو ميزناي به مثانه، به تدريج فشار درون مثانه افزايش ميـ با 2

هاي عصبي به نخاع، انعكاس تخلية  شوند و با ارسال پيام يك ميهاي آن تحر كشيدگي ديوارة مثانه به حد خاصي برسد، گيرندهـ اگر 3
 كند. مثانه را فعال مي

 فرد بالغ، انعكاس تخلية مثانه توسط مراكز مغزي و به صورت ارادي قابل مهار يا تسهيل است.ـ در 4

ارادي انجام ست، تخلية مثانه به صورت غير ده اها به طور كامل برقرار نش كودكان و نوزاداني كه هنوز ارتباط بين مغز و نخاع آنـ در 5
 شود. مي

 كنند: دريچه، خروج ادرار را كنترل ميـ دو 6

 ـ اسفنگتر داخلي مثانه:1

.ماهيچة صاف و حلقوي در نواحي پاييني مثانه است 

دارد. مي معموالً منقبض است و دهانة ميزراه را بسته نگه 

 ـ اسفنگتر خارجي ميزراه:2

   مخطط است كه در ميزراه قرار دارد و ارادي است.ماهيچة حلقوي  
  
  

هاي دست  دياليز، ابتدا با جراحي كوچكي، يكي از سرخرگـ براي 1
  كنند. هاي آن متصل مي را به يكي از سياهرگ

كنند. خون از يك لوله به  دو لوله به سياهرگ متصل ميـ سپس 2
 گردد. از لولة ديگر به سياهرگ بازمي رود و سوي كلية مصنوعي مي

 علت جراحي: قطر سرخرگ كم است و فشار خون سياهرگ كافي
 .نيست

اي از جنس نوعي  درون دستگاه در تماس با غشاي ويژهـ خون 3
 نامند. را غشاي دياليز كننده مي مر (شبيه سلوفان) است كه آن پلي

سطح دياليزكننده، ممكن است به صورت صفحات مـ غشاي 4
 باشد. اي مارپيچي موازي و يا لوله

 ادرار نكات تخليه

 در تعادل اسيد ـ بازها نكات نقش كليه

كليه مصنوعي 
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كند و بيرون آن محلول دياليز قرار دارد كه محلول آبي از مواد مختلف مورد نياز بدن است  درون اين لولة مارپيچي حركت ميـ خون 5
 مانند گلوكز و نمك.

ها  هاي درشت و گلبول شود اما پروتئين رانده ميدياليزكننده نفوذپذيري انتخابي دارد. مواد زايد از خون به محلول دياليز ـ غشاي 6
 مانند. درون خون باقي مي

 كند. دياليز دائماً در جريان است و مواد زايد را بالفاصله از محل دور ميـ محلول 7

 .شود، غلظت مواد درون آن با غلظت اين مواد در محلول دياليز تقريباً برابر است كه خون از دستگاه خارج ميـ هنگامي 8

  

  است. اكسيدكربن و آب مواد دفعي حاصل از متابوليسم در گياهان شامل اكسيژن، ديتر  ـ بيش1
 شود. ها دفع مي از روزنه شود. مقادير اضافي اكسيژن با روش انتشار در فتوسنتز توليد و در تنفس سلولي مصرف ميـ اكسيژن 2

از  ها نيز با روش انتشار شوند. مقادير اضافي اين مولكول تنفس سلولي توليد و در فتوسنتز مصرف ميو آب در اكسيدكربن  ـ دي3
 شود. ها دفع مي روزنه

 شوند. دفع مي پوستهايي از  و بخش ها مواد دفعي گياهان چوبي، از طريق افتادن برگـ برخي 4

 شوند. هايي از مغز ساقه انبار مي آيند، در بخش اهان به وجود مياز قبيل رِزين، تانن و صمغ كه بر اثر متابوليسم گيـ موادي 5

 شوند. هاي سلولي جمع مي ها و ديواره گياهان علفي، مواد دفعي در واكوئلـ در 6

 :مواد دفعي گياهان، نقش دفاعي دارندـ برخي 7

 ـ پپتيدهاي غني از گوگرد در يونجه1

 شوند. از خورده شدن گياه توسط جانوران ميـ تركيبات ثانويه (مانند روغن خردل) كه مانع 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دفع مواد زايد در گياهان
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  )87سراسري ( شود. ي انسان، غيرفعال شوند،......... به طور كامل متوقف مي دركليه ATPي  هاي هيدروليز كننده با فرض اين كه آنزيمـ 1
  ادرار ) تشكيل4  ) بازجذب3  ) تراوش2  ) ترشح     1  
ي نزديك، در جهت  خورده ي پيچ ي دور، برخالف شيب غلظت و در لوله خورده ي پيچ ي انسان سالم، بازجذبِ ........ در لوله در كليهـ 2

  )87 سراسري خارج از كشور(        شيب انتشار است. 
  1 (H  23  ) آمينواسيد (Nacl  4 (HCO 

3  
  )88سراسري (  .هاي هوايي مشابه است با كيسه ........ انسان، ساختار بافت پوششيِدر ـ 3
  ) غدد معدي4  )گلومرول3  ي هنله ) لوله2  ) نايژك1  
  )88 سراسري(  ي نزديك، نسبت به .............. نفوذپذير است.  خورده ي پيچ ي ادرار، برخالف لوله كننده ي جمع در انسان، لوله ـ 4
  ) كلريد سديم4  كربنات ) بي3  اوره )2  ) آب1   

  )88 سراسري(        ي ............ همهـ 5 
    مهرگان، قلب منفذدار دارند. ) بي2   اند. جانوران داراي چشم مركب، حشره )1  
  ) حشرات، چشم مركب دارند. 4  كنند. يان استخواني، اوره دفع مي) ماه3  
  )88 سراسري خارج از كشور(     به درون نفرون ترشح كند.تواند ........ را  ي دور، مي ي خميده لولهـ 6
  سيلين ) پني4  ) آمينواسيد3  ) بيكربنات2  ) اوره1  
  )88 سراسري خارج از كشور(   هاي حشرات نيست؟   يك از ويژگي كدامـ 7
  هاي ليزوزومي هستند. ) داراي ليزوزوم و آنزيم1  
  كنند. ميدار را به شكل اوره دفع  ) مواد نيتروژن2  
  ي عصبي است. ) طناب عصبي در هر قطعه از بدن داراي يك گره3  
  شود. طور مستقيم انجام مي هاي سوماتيك و هوا به ) تبادل گازهاي تنفسي بين سلول4  
 )89 سراسري خارج از كشور(    ها باشد.  تر از مقدار دفع آن تواند كم ي يك انسان سالم، ميزان تراوش ......... مي در كليهـ 8

  ) گلوكز و برخي داروهاK  4سيلين و ) پني3  و اوره H   2 (Nacl) آمينواسيدها و1  
 )90 سراسري خارج از كشور(      مار زنگي همانند زنبور عسل .......... ـ 9

  كند.) اوريك اسيد دفع مي4  كند.را حس مي) امواج فروسرخ 3   ) فاقد هومئوستازي است.2  ) همولنف دارد.1  
  )91 سراسري(         است؟ نادرستكدام ـ 10
    ها ................هاي انسان، گلومرولدر كليه  
  باشند. ) محتوي آمينواسيدها و گلوكز مي2  در يكي از دو بخش درون كليه، قرار دارند.  )1  
  كنند. خود را به يك سمت نفرون وارد مي ) محتويات4  باشند. هاي سرخرگي و سياهرگي ميز مويرگمتشكل ا )3  
  )91 سراسري(    اند. شود، از تغيير ......... حاصل شدهداري كه توسط ......... دفع ميمواد زائد نيتروژنـ 11
  آمونياك  ـ) پالناريا 4  اوريك اسيد  ـ) كبوتر 3  آمونياك  ـ) سنجاقك 2  اوره  ـفيل  )1  
آيند كه ........... ي كامل يك مولكول گلوكز، تركيبات مختلف بدون نيتروژني پديد ميي گياهان از تجزيهمعمول در همهبه طور ـ 12

   )91 سراسري(         شوند.
  ي گياه منتقل شده و سپس انبار هاي مردهتوانند به بخش) مي1  
  ي تنفس نوري اه باقي مانده و سبب افزايش كارآي)  در هر شرايطي در گي2  
  ها به محيط خارج دفع ت طبق قوانين اسمز از طريق روزنه) ممكن اس3  
  ها به محيط خارج وارد ت شيب تراكم خود و از طريق روزنهجهتوانند در) مي4  

 )91 سراسري خارج از كشور(        است؟ نادرستكدام ـ 13

  در انسان به طور معمول، گلومرول ...........  
  انتهاي  نفرون وجود دارد. ) تنها در يك1  
  باشد.هاي حاوي مواد دفعي مياي از مويرگ) توده2  
  رساند.) همواره خون تيره را به شبكه دوم مويرگي مي3  
 ي قشري كليه قرار دارند.ي دور در منطقهخوردهي پيچ) و لوله4  

 سؤاالت كنكور سراسري
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  )93(سراسري   ها برگرداند.  هاي اطراف نفرون..... را با صرف انرژي به مويرگتواند .......ـ در كلية انسان، .......... برخالف ........... ، مي14
  ) لولة پيچ خوردة دور ـ لولة پيچ خوردة نزديك ـ گلوكز2  ) لولة جمع كننده ـ بخش ضخيم باال روي هنله ـ اوره 1
HCOلة پيچ خوردة دور ـ ) لولة پيچ خوردة نزديك ـ لوNaCl  4) لولة جمع كننده ـ بخش نازك باال روي هنله ـ 3

3  
 )95(سراسري       هاي انسان صحيح است؟كدام عبارت، دربارة كليهـ 15

  كند، نسبت به آب نفوذناپذير است.را در جهت شيب غلظت بازجذب مي NaCl) بخشي از نفرون كه 1
  از نظر شكل و اندازه مشابهند.گردانند، هاي يك نفرون كه بيكربنات را به خون برمي) همة سلول2
  شود.) اوره همواره از طريق آخرين بخش يك نفرون به مايع بين سلولي برگشت داده مي3
  سازد.ها، نخستين شبكة موبرگي را ميهرم ننشعابات سرخرگ كليه در فواصل ميا) ا4
 )95(سراسري خارج از كشور       هاي انسان درست است؟كدام عبارت، دربارة كليهـ 16

  گيرد.ها انجام مياي كه مخالف بازجذب مواد است، فقط در بخش مركزي كليه) پديده1
  ) لولة جمع كننده همانند لولة پيچ خوردة نزديك نسبت به نوعي تركيب نفوذپذيري دارد.2
  شود.هاي سازندة ادرار وارد مي، همواره مقداري آب به داخل لولهNaCl) همراه با بازجذب 3
  ها منتقل شود.تواند با دو روش متفاوت به فضاي درون نفرونهاي پيچ خورده، نوعي تركيب ميلوله) در 4
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  حركت:  هشتمفصل                                     
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
 قـرار  نيپـروتئ  جـنس  ازي ا نـه يزم ةماد درون نيتيك نام بهي ديساكار يپل محكمي ها رشته .دارندي نيتيكي خارج اسكلت انيبندپاحشرات و ساير       
  . سازند يم را حشراتي خارج اسكلت و رنديگ يم

 حركت در جانوران 

اند زيشوند. اين جانوران عموماً آبجا نمياند و جابهتعداد اندكي از جانوران ثابت
  آورند. ميو آب را در پيرامون خود به حركت در

انـد.   هـا جـانوراني ثابـت    اسفنجتنان) و  از بين جانوران، شقايق دريايي (از كيسه
  ساير جانوران متحرك هستند.

كنند.  اسكلت خارجي دارند و با كمك سه جفت پاي بندبند حركت ميحشرات: 
به عنوان مثال، هر يك از شش پاي مورچه از چند بند ساخته شده است. بندها با 

و لوله  اند. هريك از بندهاي پاي مورچه، توخالي مفصل گوي و كاسه به هم متصل
  مانند هستند.  

اي از جنس پروتئين قرار  اي زمينه ساخته شده است كه درون ماده كيتينساكاريدي به نام  هاي سخت و مستحكم پلي اسكلت خارجي حشرات از رشته
  اند. گرفته
ها پا را به طـرف بـاال و ديگـري پـا را بـه       درون هر پاي مورچه، دو ماهيچه وجود دارد كه يكي از آن
  برد.  ف پايين ميطر

شـود. در   جا مـي  زير پوست خود جابههاي طولي و حلقوي  پا ندارد و با حركت دادن ماهيچه كرم خاكي: 
هـاي حلقـوي در حـال     هاي طولي در حال انقباض و ماهيچـه  بدن جانور، ماهيچه قطعات كوتاه و قطور شدة

هـاي   ولي در حـال اسـتراحت و ماهيچـه   هاي ط استراحت هستند، اما در قطعات بلند و باريك شده، ماهيچه
  حلقوي منقبض هستند.

  پرندگان و پستانداران، چهار اندام حركتي دارند. ر دوزيستان، بعضي خزندگان و همةت بيش :1كتةن
داران  هاي بيروني دارند. اسكلت دروني در اغلب مهـره  داران، اسكلت دروني و ماهيچه مهره همة ::2كتةن 

 ها غضروفي است. از نوع استخواني و در بعضي ماهي

  هاي دروني دارند. حشرات، اسكلت بيروني و ماهيچه :3كتةن 
 

هـا،   ستون مهرههاي دو طرف  هاي متناوب ماهيچه كنند. انقباض دمي به جلو حركت مي با كمك بالةها:  ماهي 
  دمي در آب به چپ و راست ضربه بزند و ماهي به جلو حركت كند.  شود بالة باعث مي

كنند.   اي استفاده مي هاي سينه ها براي تغيير سرعت شنا، از باله ماهي  
روند.  كار مي هاي پشتي و مخرجي، براي تغيير جهت به اي با كمك باله هاي سينه باله  
رونـد و حركـات    آن در آب بـاال و پـايين مـي    دارند و به كمـك  (مثانة شنا) ها بادكنك شنا بسياري از ماهي

  دهند.عمودي انجام مي
  
  
  
  

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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شود. اين اعمـال باعـث صـعود پرنـده      يابد و در همان حال از فشار هواي باالي بال كاسته مي يهنگام پرواز پرنده، فشار هوا در زير بال افزايش م پرندگان:
  شود.  مي
ها و  كند. حركت پرنده در هوا، معموالً با حركت دادن بال ها، به صعود پرنده كمك مي بالك نيز با جلوگيري از آشفته شدن جريان هوا در زير و روي بال

 هاست.  آن گاهي نيز بدون حركت دادن

  .است پنجه جزء بالك :نكته

   

  
  
  
  
 مخطط انسان اهيچةم

اي مخطـط (اسـكلتي)    هاي ماهيچه اند. هر يك از سلول اي براي حركت تمايز يافته هاي ماهيچه سلول 
  شود.   اي ناميده مي يا تار ماهيچه ميون
اند و مجموع  در هر ماهيچه، تعدادي ميون توسط سيماني از بافت پيوندي كنار يكديگر قرار گرفته
وجـود   را بـه  هـا  زردپـي هـا،   پوشاند. امتداد اين غالف در دو سـر ماهيچـه   ها را غالفي پيوندي مي آن
  كند. آورد. زردپي به استخوان متصل است و نيروي انقباض ماهيچه را به استخوان منتقل مي مي

  ود. درون ســاركولم، تعــدادي تارچــةشــ ناميــده مــي ســاركولماي،  ماهيچــه  غشــاي ســلول 
اي، تعدادي هسته، تعدادي ميتوكنـدري و كمـي سيتوپالسـم وجـود دارد. سيتوپالسـمِ       ماهيچه

  شود. ناميده مي ساركوپالسماي،  سلول ماهيچه
  درسـت شـده اسـت. هـر      ومرسـارك اي (ميوفيبريـل) از تـوالي تعـدادي     ماهيچـه  هر تارچة

  متوالي قرار دارد. Zساركومر، بخشي از تارچه است كه بين دو خط 
  هر ساركومر، شامل يك نوار تيره در وسط و دو نوار روشن در دو طرف آن است. :1كتةن 
  بسيار روشن قرار دارد.  در وسط هر نوار تيره، يك صفحة :2كتةن 
هاي ضخيم پروتئيني تشكيل شـده اسـت. در حـالي     رشتههاي نازك و  نوارتيره از رشته :3كتةن 

  هاي نازك پروتئيني است. كه نوار روشن فقط شامل رشته
هـاي  هاي ضخيم و پروتئين اكتين در سـاختار رشـته  پروتئين ميوزين در ساختار رشته: 4نكتة

  نازك وجود دارد.
در نتيجـه سـاركومر    رونـد و هاي نازك و ضخيم در هنگام انقباض در هم فرو مـي رشته: 5نكتة

  شود.كوتاه مي
 شـود،   ساركوپالسـمي ناميـده مـي    اي، شـبكة  ف كه در تارهاي ماهيچهآندوپالسمي صا بكةش

كند. اين شبكه در فواصل معين به صورت  گسترش زيادي يافته و اطراف هر تارچه را احاطه مي
  كند.   هايي را به درون ساركومرها وارد مي هايي متسع شده و لوله كيسه
شـود و موجـب آغـاز فرآينـد     نگام تحريـك ماهيچـه آزاد مـي   اي دارند. كلسيم ههاي عرضي آن، مقدار زيادي كلسيم ذخيره ساركوپالسمي و لوله شبكة

  گردد.انقباض مي
  

شـود. حركـات بـدن بـا انقبـاض       اگر هنگام انقباض ماهيچه، طول آن تغيير كند، انقبـاض ايزوتونيـك ناميـده مـي     انقباض ايزوتونيك (با كشش ثابت): 
 گيرند. ايزوتونيك صورت مي

اگر انقباض ماهيچه، به علت مقاومت شديدي كه در مقابل آن وجود دارد نتواند طول ماهيچه را كم كنـد، انقبـاض ايزومتريـك (بـا      انقباض ايزومتريك: 
 سنگيني را برداريد و بدون آن كه دستتان را خم كنيد، آن را نگه داريد. اين نوع انقباض را بفهميد، وزنةخواهيد مفهوم  شود. اگر مي طول ثابت) ناميده مي

 است اما طول آن كاهش نيافته است.ي جلوي بازوي خود توجه كنيد. اين ماهيچه سفت شده و منقبض  حاال به ماهيچه
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هـاي گـردن و تنـه     شود. تونوس ماهيچه ها مي ها، در حالت آرامش وجود دارد و باعث سختي نسبي آن انقباض خفيفي است كه در ماهيچه اي: تونوس ماهيچه 
  شود.   باعث حفظ وضعيت سر و تنه مي

رود. بـه همـين دليـل، هنگـام بـه       يها از بين مـ  شوند تا ماهيچه خسته نشود. هنگام خواب تونوس ماهيچه اي به نوبت منقبض مي ، تارهاي ماهيچهدر تونوس
 افتند.   ها به پايين مي خواب رفتن، گردن و پلك

 ستخوانا 

  دار تشكيل شده است. هاي كالژن و مواد كلسيم اي آن از رشته زمينه رين نوع بافت پيوندي است و مادةت سخت
 داران، سه نوع استخوان دارند: انسان و ساير مهره  

  .نند ران، درشت ني، نازك ني، بازو، زند زيرين و زند زبريندراز؛ ما هاياستخوان -1 
  .ها، لگن و كتف مهره پهن؛ مانند جمجمه، هاياستخوان -2 
  هاي مچ دست و مچ پا. كوتاه؛ مانند بندهاي انگشتان، استخوان هاياستخوان -3 
 :دو نوع بافت استخواني وجود دارد  
هـاي   هـاي دراز و بخـش   اسـتخوان  تنةبافت استخواني متراكم: ـ 1 

هاي پهـن و كوتـاه از نـوع متـراكم اسـت. در بافـت        خارجي استخوان
هــاي  هــاي اســتخواني بــه صــورت دايــره اســتخواني متــراكم، ســلول

اي  زمينـه  اطـراف يـك مجـراي هـاورس درون مـادة     المركز در  متحد
سـازند. اجتمـاع    انـد و سيسـتم هـاورس را مـي     استخواني قرار گرفتـه 

هاي هاورس در اطراف مغز استخوان، بافت استخواني متـراكم   سيستم
  آورد. وجود مي را به

هـاي دراز و بخـش    دو سر اسـتخوان  بافت استخواني اسفنجي: ـ 2
هاي كوتـاه و پهـن از نـوع اسـفنجي اسـت. در بافـت        مياني استخوان

 ها به صورت نامنظم در كنار يكـديگر قـرار   استخواني اسفنجي، سلول
هـا وجـود    اي استخواني در بين آن زمينه هايي از مادة و تيغهاند  گرفته

  كند. ها را پر مي هاي متعددي وجود دارد كه مغز استخوان آن ها، حفره دارد. بين اين تيغه
هـاي دراز در افـراد بـالغ،     مركزي استخوان شود. حفرة هاي خوني توليد مي ولبافت استخواني اسفنجي داراي مغز قرمز استخوان است و در آن، سل :1نكتة

  هاي خوني نيست. حاوي مغز زرد است كه قادر به توليد سلول
  پوشاند. اي مي ي نازكي از بافت پيوندي رشته استخوان دراز را اليه تنة :2نكتة 

 مفصل 

  شود.  ها به يكديگر، مفصل ناميده مي محل اتصال استخوان 
د دارد: متحرك، نيمه متحرك و ثابت.به طور كلي سه نوع مفصل وجو  
هاي متحرك، مايع مفصلي بين دو استخوان قـرار دارد. ايـن مـايع، اصـطكاك      در مفصل

هـا، غضـروفي    دهد. انتهاي دو استخوان در محل اين مفصل ميان دو استخوان را كاهش مي
  كند. تر مي ها در محل مفصل را آسان است. مايع مفصلي و غضروف، حركت استخوان

 توانند در تمام جهات بچرخند. در اين نوع مفصل، دو استخوان ميمفصل گوي و كاسه: 

  كند. در مفصل گوي و كاسه، رباط داخلي مفصلي دو استخوان را به هم متصل مي: 1كتةن 
هـاي   مفصل ران (بـين اسـتخوان   -1اي هستند:  هاي زير از نوع گوي و كاسه مفصل :2كتةن 

مفصل بين بندهاي پاي  -3هاي بازو و شانه)  شانه (بين استخوانمفصل  -2ران و نيم لگن) 
 مورچه.

 كنند. يعني يك چيزي شبيه لوالي در! ها در جهات عقب و جلو حركت مي در اين نوع مفصل، استخوان مفصل لواليي: 

  دارند. ها را به يكديگر متصل نگه مي هاي خارجي مفصلي، استخوان در مفصل لواليي، رباط :1كتةن 
 هاي بازو و زندزبرين و زند ـ مفصل آرنج (بين استخوان2هاي ران و درشت ني)  ـ مفصل زانو (بين استخوان1هاي زير از نوع لواليي هستند:  مفصل :2نكتة 

  ـ مفصل بين بندهاي انگشتان.3زيرين) 
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  رسد. متصل است و به استخوان ران نميكند. نازك ني در باال فقط به درشت ني  استخوان نازك ني در مفصل زانو شركت نمي :3كتةن 
  ها از نوع نيمه متحرك است.مفصل بين مهره: 4نكتة
  هاي جمجمه از نوع ثابت است.مفصل بين استخوان: 5نكتة

 هاي گياهي حركت 

  گياهان دو نوع حركت دارند: 
ها) و باز  ها (پراكنده شدن هاگ شوند. مانند باز شدن هاگدان ميفقط تحت تأثير عوامل بيروني مانند تغييرات رطوبت هوا انجام هاي غيرفعال:  حركت -1 

  اند. هايي كه چنين وظايفي را بر عهده دارند، مرده ها). سلول ها (پراكنده شدن دانه شدن ميوه
هـاي   شوند: حركت تقسيم ميهاي فعال گياهي به دو گروه عمده  شوند. حركت گياه انجام مي هاي زندة ها، فقط در بخش ن حركتاي هاي فعال: حركت -2 

  هاي القايي. خودي و حركت خودبه
هاي مختلف يك اندام و يا تغيير حجم سلول در اثر گرفتن يـا از دسـت دادن    در اثر عوامل دروني گياه مانند رشد نابرابر بخش خودي: هاي خودبه حركت 

واران  پروانـه چنين پيچش نوك برگ گياهان تيرة   پيچك، و هم خودي است. رشد مارپيچي نوك ساقة  به ، نوعي حركت خودپيچشگيرند.  آب صورت مي
 خودي است.  به (مانند نخود، لوبيا، عدس، سويا، شبدر) حركت خود

هاي تـاكتيكي   حركت -2ايشي هاي گر حركت -1شوند:  هاي القايي به سه گروه تقسيم مي شوند. حركت در اثر عوامل بيروني انجام مي هاي القايي: حركت 
  هاي تنجشي. حركت -3
 

هاي خارجي است. گياه به سوي اين عوامل  هاي در حال رويش به محرك پاسخ اندام هاي گرايشي: حركت 
گرايـي و گرمـاگرايي، انـواعي از     گرايـي، آب  گرايي، شـيمي  شود. نورگرايي، زمين يا به سمت مخالف، خم مي

عيدتان را چند روزي پشت پنجره بگذاريد، مشاهده خواهيد كرد كـه   ف سبزةها هستند. اگر شما ظر ايشگر
 شوند! ها مانند شكل زير به طرف نور خم مي ساقه

 
هاي گياهي به سمت نور، بعضي مواد شيميايي و ... است. مثالً گامـت   حركت سلول هاي تاكتيكي: حركت 

 د.كن نر گياهان با حركت تاكتيكي به سوي گامت ماده حركت مي

 سه نوع حركت تنجشي وجود دارد: هاي تنجشي: حركت

 هـاي ايـن گياهـان در روز گسـترده      نـام دارد. بـرگ   شب تنجيهاي مركب اقاقيا و گل ابريشم به هنگام شب (يعني پاسخ به تاريكي)،  بسته شدن برگ
 شوند. مي

 نام دارد. لرزه تنجيهاي مركب گياه حساس در اثر لمس،  بسته شدن برگ 

 نـام دارد. گيـاه ديونـه (    بسـاوش تنجـي  خوار) در اثر برخورد اشيا و لمس،  خوار (حشره هاي گياهان گوشت ته شدن برگبسDionea   ،بـا ايـن روش (
  كند. حشرات و جانوران كوچك را شكار مي

  
 گياه ديونه در حال خوردن ملخ!      برگ گياه حساس (قبل از لمس)         لمس)برگ گياه حساس (پس از                                                                        
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  ساير جانوران متحرك هستند.[شقايق دريايي و اسفنج] شوند.  جا نمي اند و جابه تعداد اندكي از جانوران ثابتـ 1
چسب بالغ چسبيده به صخره است و  چسب در مرحلة نوزادي متحرك است اما كشتي ـ كشتي2

  شود. جا نمي جابه
قرار دارد و گاهي نيز به تر اوقات به حالت ساكن و چسبيده به يك تكه سنگ  ـ هيدر بيش3

 شود. جا مي آهستگي جابه

 پرندگان و پستانداران چهار اندام حركتي دارند. همةخزندگان و  دوزيستان، بعضيتر  ـ بيش4

 داران، اسكلت دروني دارند. مهرهـ همة 5

  داران استخواني است. تر مهره ها غضروفي اما در بيش داخلي بعضي ماهيـ اسكلت 6
 دهد: بل، اندام حركتي عقبي اسب را نشان ميشكل مقاـ در 7

  

  دارند. ، اسكلت خارجي محكمي از جنس كيتينـ حشرات1
گيرند و اسكلت كيتيني را  اي از جنس پروتئين قرار مي ساكاريد سخت است درون مادة زمينه كيتين كه نوعي پليهاي  ـ رشته2

 سازند. مي

 اند. به هم متصل گوي و كاسهپاي بند بند دارند. بندها با مفصل  حشرات شش همانند سايرها  ـ مورچه3

  مانند اما محكم هستند.  پاي مورچه، توخالي و لولهـ بندهاي 4
 ها عكس هم است. هر پاي مورچه [و ساير حشرات] دو ماهيچه وجود دارد كه كار آنـ درون 5

 كند. و انقباض ماهيچة ديگر پا را به پايين خم مي برد ها پا را به باال مي يكي از ماهيچهـ انقباض 6

 
  

هاي طولي و حلقوي زير پوست  خاكي پا ندارد و با حركت دادن ماهيچهـ كرم 1
كند. تارهاي سطح بدن كرم خاكي نيز به اين حركت كمك  خود، حركت مي

  كنند. مي
هاي حلقوي  و ماهيچه طولي در انقباضهاي  هاي كوتاه و قطور، ماهيچه بخشـ در 2

 اند. در استراحت

هاي طولي  و ماهيچه هاي حلقوي در انقباض هاي دراز و باريك، ماهيچه بخشـ در 3
  اند.  در استراحت

 حركت در كرم خاكي:

 نكات حركت در جانوران:

 حركت در حشرات:
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  كنند. ها شنا مي با كمك بالهها  ـ ماهي1
 بالة دمي به نسبت زياد است.ـ مساحت 2

 كند. بدن ماهي،حركت آن را در آب آسان مي دوكيـ شكل 3

 حركت به جلو:ـ براي 4

شوند. منقبض مي ها به طور متناوب هاي دو طرف ستون مهره ماهيچه 

شود. زند و اين عمل باعث ضربه به عقب و حركت ماهي به جلو مي بالة دمي در آب به چپ و راست ضربه مي 

 كند. حركت ماهي كمك مي سرعتبه تغيير  اي هاي سينه بالهـ حركت 5

 روند. هاي پشتي و لگني براي تغيير جهت حركت به كار مي اي با كمك باله سينههاي  ـ باله6

 كند. ها كمك مي ها درون بدن خود بادكنك شنا (مثانة شنا) دارند كه به حركات عمودي آن از ماهيـ بسياري 7

 
  

  ها. توانند پرواز كنند: حشرات، پرندگان و خفاش ميـ سه گروه از جانوران 1
  شود: پرنده به سه قسمت تقسيم ميـ بال 2

 كه شامل يك استخوان استـ بازو 1

 كه شامل دو استخوان زند زيرين و زند زبرين است.ـ ساعد 2

 ها مچ، كف و انگشتان است. كه شامل استخوانـ پنجه 3

 اند. ساعد و پنجه متصلاي به  پروازي توسط رشتهـ پرهاي 3

اي است كه به  است. در واقع بالك انگشت تغيير يافته بالك، جزء پنجهـ 4
 كند. صعود پرنده كمك مي

 تواند پرواز كند. آيد و پرنده نمي بالك، جريان آشفتة هوا در زير و روي بال به وجود ميـ بدون 5

  

  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت
 .شود هاي زنده ديده مي ـ حركت در همة سلولالف 

  كنند. هاي زنده حركت مي ب ـ همة سلول
  شود. ج ـ حركت در همة جانوران ديده مي

  كنند. د ـ همة جانوران حركت مي
  شود. ـ حركت در همة جانداران ديده مي  ه

 سؤال:

 حركت در ماهي:

 حركت در پرندگان:
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  .كنند و ـ همة جانداران حركت مي
1 (      2 (2      3 (3        4 (4  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اند. اي اساساً براي حركت تمايز يافته هاي ماهيچه شود اما سلول هاي زنده ديده مي هاي مختلف در همة سلول به صورتـ حركت 1

 اند و سه نوع هستند: مخطط (اسكلتي)، صاف و قلبي. اي به صورت تارهاي قابل انقباض درآمده ماهيچههاي  ـ سلول2

 شوند.] دار ديده مي هستند [در زير ميكروسكوپ، خط مخططهاي ماهيچه اسكلتي و ماهيچه قلبي،  ـ سلول3

 هستند. اي مخطط، تارهايي به نام ميون هاي ماهيچه سلولـ 4

 گيرند. ها توسط سيماني از بافت پيوندي در كنار هم قرار مي در ماهيچه، ميونـ 5

 آورد. را به وجود مي پوشاند. امتداد اين غالف در دو سر ماهيچه، زردپي پيوندي مي ها را غالفي از بافت مجموع ميونـ 6

 مخزن يون كلسيم است.شود و  ناميده مي شبكة آندوپالسمي صاف گسترده كه شبكة ساركوپالسميـ 7

 احاطه شده است.اي توسط ساركولم  ار ماهيچههر تـ 8

 احاطه شده است. شبكة ساركوپالسمياي توسط  هر تارچة ماهيچهـ 9

 احاطه شده است. غالف پيوندياي توسط   مجموع تارهاي ماهيچهـ 10

 احاطه شده است. ساركولماي توسط  هاي ماهيچه مجموع تارچه ـ11

 احاطه شده است. سيماني از بافت پيوندي اي توسط ماهيچههاي  ـ تار12

صورت ساركوپالسمي در اطراف هر تارچه، در فواصل منظم، به ـ شبكة 13
 كند. هاي عرضي به درون ساركومر وارد مي لولهشود و  مي هايي متّسع كيسه

هاي عرضي آن مقدار زيادي كلسيم  ساركوپالسمي و لولهـ شبكة 14
اي دارند كه هنگام تحريك ماهيچه آزاد و سبب آغاز فرآيند انقباض  ذخيره

 شود ماهيچه مي

تشكيل  ساركومرتعدادي ) از توالي اي (ميوفيبريل تارچة ماهيچهـ هر 15
 شده است.

 قرار دارد. Z ساركومر، بخشي است كه بين دو خطـ هر 16

 انسان: نكات ماهيچه
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) به دو بخش برابر تقسيم صفحة هنسن) وجود دارد كه توسط يك صفحة روشن (وسط هر ساركومر يك بخش تيره (نوار تيرهـ در 17
 شده است.

 طرفين نوار تيره، نوارهاي روشن قرار دارند.ـ در 18

 هستند. هاي نازك داراي پروتئين اكتين رشتهو  هاي ضخيم داراي پروتئين ميوزين ساركومر، رشتهـ در 19

هاي نازك و ضخيم درهم فرو  انقباض ماهيچه، رشتهـ هنگام 20
 روند، در نتيجه: مي

اي  ها و تارهاي ماهيچه ساركومرها، تارچه 

يابد اما طول نوارهاي تيره  طول نوارهاي روشن كاهش مي  
  
  
  
  
  

  يابد. مانند حركات بدن. (با كشش ثابت) كه در آن طول ماهيچه كاهش مي ايزوتونيكـ انقباض 1
يابد. مانند  (با طول ثابت) كه در آن به علت مقاومت شديدي كه در برابر ماهيچه وجود دارد،طول آن كاهش نمي ايزومتريكـ انقباض 2

 داشتن وزنه بدون حركت دادن نگه

 شود. ها مي ها وجود دارد و باعث سختي نسبي آن اي: انقباض خفيفي است كه در حالت آرامش در ماهيچه ماهيچه تونوسـ 3

 آيند تا ماهيچه خسته نشود. اي به نوبت به انقباض درمي تارهاي ماهيچهحفظ تونوس، ـ در 4

 شود. مي ها هنگام به خواب رفتن متوقف ماهيچهـ تونوس 5

  

  استخوان عبارتند از:ـ وظايف 1
 آيند. درميها به حركت  ها هستند و با انقباض ماهيچه گاه ماهيچه ها محور و تكيه نقش حركتي: استخوانـ 1

هاي مكانيكي خارجي  ها را از آسيب ها نخاع و قفسة سينه قلب و شش هاي جمجمه مغز، ستون مهره نقش محافظتي: استخوانـ 2
 كنند. محافظت مي

 شوند. ترين تعداد عناصر خوني در مغز استخوان ساخته مي سازي: بيش خونـ 3

 دراز، كوتاه و پهن.داران، سه نوع استخوان دارند:  و ساير مهرهـ انسان 2

  بافتي هر سه نوع استخوان، شامل بافت اسفنجي و بافت متراكم است.ـ ساختار 3
 

 بافت استخواني متراكم:

 تعدادي سيستم هاورس تشكيل شده است.ـ از 1

 (كانال مركزي) قرار دارد.مركز هر سيستم هاورس، يك مجراي هاورس ـ در 2

 اند. اي قرار گرفته هاي متحدالمركز در اطراف مجراي هاورس، درون مادة زمينه دايرهاستخواني به صورت هاي  ـ سلول3

 هاي كوتاه و پهن از بافت استخواني متراكم است. هاي خارجي استخوان استخوان دراز و بخشـ تنة 4

  آورد. را به وجود مي، بافت استخواني متراكم حفرة مركزيهاي هاورس در اطراف  ، اجتماع سيستمتنة استخوان درازـ در 5
  

 استخوان:

 انواع انقباض:
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 بافت استخواني اسفنجي:

 ها وجود دارد.  اي استخواني در بين آن هايي از مادة زمينه تيغهدر كنار يكديگر قرار دارند و  به صورت نامنظمها  ـ سلول1

 شود. هاي متعددي وجود دارد كه با مغز استخوان پر مي هاي استخواني اين بافت، حفره تيغهـ بين 2

 هاي كوتاه و پهن از بافت اسفنجي است. استخوان دراز و بخش مياني استخوان سرـ دو 3

 
  

  پر شده است. سال توسط مغز قرمز و در افراد بالغ توسط مغز زرد 5تر از  مركزي تنة استخوان دراز در كودكان كمـ حفرة 1
 پوشاند. مياي  استخوان دراز را بافت پيوندي رشتهـ تنة 2

 هاورس به موازات حفرة مركزي قرار دارند.ـ مجاري 3

 هاي بنيادي هستند. موجود در سر استخوان دراز، حاوي مغز قرمز و سلولـ حفرات 4

 روند. شوند، سپس به سوي بخش اسفنجي سر استخوان مي تنة استخوان وارد مي خوني از بخش متراكمهاي  ـ رگ5

 بافت غضروفي پوشيده شده است.استخوان دراز، توسط ـ سر 6

  
  

  شود. ها به يكديگر مفصل ناميده مي اتصال استخوانـ محل 1
ها را در مجاورت يكديگر آسان نموده و  مفصلي وجود دارد كه لغزيدن استخوان  ها مايع هاي متحرك، بين استخوان مفصلـ در 2

 دهد. ها را كاهش مي اصطكاك ميان آن

ها در محل مفصل را  تر است و حركت استخوان است. غضروف از استخوان نرم ها غضروفي هاي متحرك، انتهاي استخوان مفصلـ در 3
 كند. تر مي آسان

 ها الزم است. نقاط ضعف اسكلت هستند؛ بنابراين نگهداري و محافظت از آنها  ـ مفصل4

  

  متحرك و ثابت تقسيم كرد. ها را به سه گروه متحرك، نيمه توان مفصل بندي كلي، مي يك دستهـ در 1
 هايي از مفاصل متحرك هستند. گوي و كاسه مثالو مفصل  لوالييـ مفصل 2

 است. متحرك ها از نوع نيمه بين مهرهـ مفصل 3

 انواع مفصل:

 ساختار يك استخوان دراز:

 مفصل:
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 است. هاي جمجمه از نوع ثابت بين استخوانـ مفصل 4

 كند. عقب حركت ميلواليي، مانند لوالي در، در جهات جلو و ـ مفصل 5

 ـ مفصل بين بندهاي انگشتان3ـ مفصل زانو 2ـ مفصل آرنج 1مفصل لواليي: هاي  ـ مثال6

 ها بتوانند در تمام جهات بچرخند. شود استخوان گوي و كاسه باعث ميـ مفصل 7

 هـ مفصل بين بندهاي پاي مورچ3ـ مفصل شانه 2لگن  ـ مفصل ران و نيم1مفصل گوي وكاسه: هاي  ـ مثال8

 هاي زند زبرين و زند زيرين. مفصل آرنج بين سه استخوان است؛ از باال استخوان بازو، از پايين استخوانـ 9

  ني، در مفصل زانو  ني برخالف درشت استخوان نازكـ 10
 مفصل شانه بين استخوان بازو و شانه است. شانه خود شامل ترقوه و كتف است اما ـ 11

 دارند: مي  و استخوان را به يكديگر متصل نگهزير در محل مفصل دـ موارد 12

 ها. ـ ماهيچه3ها  ـ رباط2پوشاند  اي كه مفصل را مي ـ كپسول رشته1

 اي هستند. ها از بافت پيوندي رشته همانند زردپيها  ـ رباط13

  ها داخل مفصلي و بعضي ديگر خارج مفصلي هستند. رباطـ بعضي 14
  
 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي گياهي:حركت
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 اند. مرده غيرفعالهاي  هاي مسئول حركت كه سلول شوند درحالي هاي زنده انجام مي در بخش فعالهاي  ـ حركت1

 ها. ها يا ميوه شوند. مانند باز شدن هاگدان بر اثر عوامل بيروني انجام مي غيرفعالهاي  ـ حركت2

نورگرايي داراي محرك دروني (اكسين) و محرك بيروني (نور)  القايي، هم محرك دروني دارند هم محرك بيروني! مثالًهاي  ـ حركت3
 است.

 تواند تماس بدن حشره، جانور كوچك ديگر و يا حتي شئ غير زنده باشد. ـ محرك بساوش تنجي مي4

  
  
  
  
  
  

 فتوتروپيسم ساقه                                   واران پيچش نوك برگ پروانه                                 بساوش تنجي ديونه                  

 

  
  

  
 برگ گياه حساس (عادي)            برگ گياه حساس (تنجش)                                                    
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  )87(سراسري        ـ در استخوان ران انسان: 1 
  ) مغز قرمز، مجاري هاورس را پر كرده است.1   
  ) بافت پيوندي سست، سطح تنه را پوشانده است.2  
  ي مركزي را احاطه كرده است. ) سيستم هاورس، حفره3   
  تر تنه، از بافت استخواني اسفنجي تشكيل شده است. ) بيش4  
  )87(سراسري      ي دو سر بازو، هرميوفيبريل .................  در ماهيچه ـ 2
  اي از بافت پيوندي قرار دارد. ) در زمينه1   
  هاي متعدد دارد. ) در ساركوپالسم خود هسته2  
  ي ساركوپالسمي است. هايي از شبكه ) محتوي لوله3   
  ) توسط غشايي به نام ساركولم احاطه شده است.4  
  )87(سراسري    دهد.  هاي مركبِ گياه ..........، پاسخي است كه در برابر ........... از خود بروز مي سترده شدن برگگ ـ 3
  ) گل ابريشم ـ روشنايي روز4  ) اقاقيا ـ تاريكي شب3  لمس كردن  ) حساس ـ2  ) ديونه ـ تماس بدن حشره1   
  )87(سراسري      .. نقش ندارد. ي ساركوپالسمي، در فعاليت ......... كلسيمِ شبكه ـ 4
  ) اسفنكتر داخلي مثانه4  ي ميترال ) دريچه3  ) كارديا2  ) پيلور1  
 )87(سراسري خارج از كشور         است؟  نادرستـ كدام بيان 5

    هاي دلتايي، هر ميوفيبريل .........   در ماهيچه
  باشد. ساركومري مي) داراي تعدادي توالي 2   ) در سيماني از بافت پيوندي قرار دارد.1  
  ي ساركوپالسمي احاطه شده است. ) توسط شبكه4  باشد. هاي نازك و ضخيم مي ) متشكل از رشته3  
  )87(سراسري خارج از كشور       بيان شده است؟  نادرستـ در انسان، محل قرار گرفتن كدام، 6
  ي مغز ) مخچه در پشت ساقه2    ) تيموس در جلوي ناي1  
  ) گلومرول در بخش مركزي كليه4    پشت ران ي دو سر در ) ماهيچه3  
  )88(سراسري خارج از كشور     ـ برگ ديونه، حركت ....... دارد. 7
  ) تاكتيكي4  ) گرايشي3  ) پيچشي2  ) تنجشي1  
 )89(سراسري       تأثير است.  در انسان، تغييرات كلسيم بر فرآيند ................. بي ـ 8

  ن ساركومرها) كوتاه شد2    ) تشكيل ترومبين1  
  ي تيروئيد ) ترشحي غده4  گلوكز از روده ) جذب فعال3ِ  
 )89(سراسري       است؟  نادرستاي انسان،  ي ذوزنقه كدام عبارت در مورد ماهيچه ـ 9

  ) واحد انقباضي، ساركومر نام دارد.1   
  ) هر ميون شامل تعدادي ميوفيبريل است.2  
  ) هر تار ماهيچه، تعدادي ميون دارد.3   
  هر ميوفيبريل از تعدادي ساركومر تشكيل شده است. )4  
 )89(سراسري خارج از كشور       . ندارندـ فسفوليپيدها در ساختار ......... نقش 10

  ي ساركوپالسمي ) شبكه4  ) ساركوپالسم3  ) ساركومر2  ) ساركولم1  
  )90(سراسري       ـ در كبوتر، بالك بخشي از .......... است. 11
  ) مچ4  ) پنجه3  ) ساعد     2  ) بازو1  

 سؤاالت كنكور سراسري
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  )90(سراسري          است؟ نادرستـ كدام عبارت 12
  در شكل مقابل، بخشي كه با عالمت سؤال مشخص شده، داراي .............. است.      

  هاي پروتئيني كالژن ) رشته1  
 ) بافت پيوندي بسيار مقاوم2  

 اي و فاقد فضاي بين سلولي هاي رشته ) سلول3  

  سان و فاقد كلسيم فراوان ي كش هاي به هم فشرده ) رشته4  
  )90(سراسري       ي حلقوي دور چشم انسان،............ ـ در ساختار ماهيچه13
  ها را در برگرفته است. اي، مجموع ميون ) بافت پيوندي رشته1  
 ) هر تارچه شامل تعدادي هسته، ميتوكندري و كمي ساركوپالسم است.2  

 اند. اي احاطه شده ي ساركوپالسميِ گسترده با شبكه ) واحدهاي ساختاري3  

  اند. هاي ضخيم در دو انتهاي ساركومر قرار گرفته هاي نازك در مركز و رشته ) رشته4  
  )90(سراسري        ي نوزاد انسان، ........... وجود دارد. ـ در بخش مياني استخوانِ جناغ سينه14
  هاورس و مغز قرمز  ) سيستم4  هاورس  ) مغز زرد و سيستم3  ن) مغز قرمز و كالژ2  ) كالژن و مغز زرد1  

  )91(سراسري         ـ كدام عبارت صحيح است؟ 15
  يابد. هاي سهره افزايش مي) هنگام صعود، فشار در باالي بال1  
  شوند.جا ميي طولي جابهي سه جفت ماهيچهها به واسطهطور معمول مورچه) به2  
  باشند.هاي حلقوي در حالت انقباض ميكرم خاكي، ماهيچه ي بدن) در بخش قطور شده3  
  شود.ي دمي به همان سمت متمايل ميهاي سمت چپ بدن، باله) در ماهي خاردار، با انقباض ماهيچه4   
 )91(سراسري خارج از كشور       . نداردـ در بسياري از ماهيان استخواني ........ وجود 16

  ) همولنف4  ) بادكنك شنا3  ح خارجي) لقا2  ي الكتريكي) گيرنده1  
 )91(سراسري خارج از كشور       ي زير را تكميل نمايند؟توانند جملهـ كدام موارد مي17

  ي  دو سر بازوي انسان .........براي ساخته شدن ماهيچه  
  الف ـ به حضور بيش از يك نوع بافت اصلي نياز است.  
  گيرند.قرار ميها در يك ساركولم اي از ميونب ـ مجموعه  
  گيرند.ميكرومتر در كنار هم قرار مي 100تا  10هايي با قطر ج ـ تارچه  
  كند.ي ساركوپالسمي اطراف هر ميوفيبريل را احاطه ميد ـ شبكه  
  ) ج ـ د4  ) ج ـ ب3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ب1  

 )92(سراسري    است كه ...........ـ در يك فرد خردسال، بخش اعظم سر استخوانِ زند زيرين از بافتي تشكيل شده 18

  باشد.) حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد مي1  
  باشد.اي خود داراي مجاريِ متعدد موازي ميي زمينه) در ماده2  
  باشد.هاي كالژن فراوان مي) داراي فضاهاي بين سلولي اندك و رشته3  
  ارند.هاي آن به صورت نامنظم در كنار يكديگر قرار د) سلول4  
 )92(سراسري      شود.ـ در گياهان، هر حركت .........، نوعي حركت ......... محسوب مي19

  ) پيچشي ـ غيرالقايي4  ) غيرالقايي ـ فعال3  ) تنجشي ـ خود به خودي2  ) خود به خودي ـ القايي1  
  )93(سراسري         بالة پشتي ..........ـ 20
  شود.) برخالف بالة دمي، باعث حركت ماهي به سمت جلو مي2   ماهي نقش دارد. همانند بالة لگني، در تغيير جهت حركت) 1  
  تأثير است.اي، بر تغيير سرعت حركت ماهي بي) همانند بالة سينه4   شود.اي، باعث تغيير مسير حركت ماهي مي) برخالف بالة سينه3  
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  )93(سراسري     حركت ........... است.شود، نوعي در گياهان، هر نوع حركتي كه ........... ايجاد ميـ 21
  هاي زنده ـ خود به خودي) در بخش2    هاي غير زنده ـ القاييدر بخش) 1  
  هاي بيروني ـ فعال) تحت تأثير محرك4  هاي دروني ـ غيرالقايي) فقط تحت تأثير محرك3  

  )93(سراسري خارج از كشور     شود............. محسوب ميـ در گياهان، هر نوع حركتي كه ............ ايجاد شود، نوعي حركت 22
  هاي دروني ـ فعال) تحت تأثير محرك2    هاي زندة گياه ـ القاييدر بخش) 1  
  هاي بيروني ـ غيرفعال) تحت تأثير محرك4  هاي غير زندة گياه ـ خود به خودي) در بخش3  

با  تواند تحت شرايطي در تماس مستقيموار ............. ساركومر، ميـ در يك سلول ماهيچة حلقوي چشم، هر رشتة مستقر در ن23
  )94(سراسري         ............. قرار گيرد.

  هاي كلسيم) تيره ـ يون4  ها) روشن ـ ميتوكندري3  ها) تيره ـ هسته2  روشن ـ ساركولم) 1  
 )95(سراسري   شوند.هاي بيروني انجام ميدخالت محركهاي ............ بدون هاي ............ حركتـ در گياهان، حركت24

  خودي) غيرفعال همانند ـ خودبه2    خودي برخالف ـ تاكتيكي) خودبه1  
  ) غيرفعال برخالف ـ گرايشي4    ) تاكتيكي همانند ـ تنجشي 3  

 )95(سراسري       در ماهيچة سه سر بازو، هنگام انجام انقباضي ...........ـ 25

  شود.از طول نوارهاي روشنِ ساركومرها كاسته مي ) با كشش ثابت،1
  شوند.تر ميهاي ضخيم نزديكبه رشته Z) از نوع ايزومتريك، خطوط 2
  گردند.هاي موجود در ساركومرها به نوبت كوتاه مي) خفيف و مداوم، رشته3
  شود.مي ترين مقدار انرژي توليد) از نوع ايزوتونيك، قطعاً با مصرف يك مولكول گلوكز، بيش4
 )95(سراسري خارج از كشور       هاي گياهي درست است؟كدام عبارت، دربارة حركتـ 26

  شود.گاه محكم ميخودي، فقط ساقة گياه به تكيه) با انجام هر حركت خودبه1
  دهند.) همة حركات تنجشي فقط در گياهان داراي برگ مركب رخ مي2
  كنندة رشد الزامي است.) براي انجام نوعي حركت فعال، وجود تنظيم 3
  شوند.هاي زندة گياه انجام مي) حركات گياهي فقط در بخش4
 )95(سراسري خارج از كشور       اي انسان، هنگام انجام انقباضي ...........در ماهيچة ذوزنقهـ 27

  شود.) با كشش ثابت، از طول نوارهاي روشنِ ساركومرها كاسته مي1
  گردند.هاي ضخيم و نازك ساركومرها كوتاه مي) از نوع ايزوتونيك، رشته2
  گردند.ها به نوبت منقبض ميهاي موجود در تارچه) خفيف و مداوم، رشته3
  شوند.مربوط به هر ساركومر، به يكديگر نزديك مي Z) از نوع ايزومتريك، خطوط 4
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