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سال* هر ، بالغ مونارک کههپروانه دارند وجود )نورون( عصبی های یاخته پروانه این بدن در . پیماید می را کیلومتر هزاران

دهد می تشخیص را مقصد جهت و خورشید جایگاه ها آن از استفاده با ،:نکتهجاندار کند می تغذیه برگ از پروانه این نوزاد

ج دیگر نوزاد همانند و کند نمی مهاجرت ، ندارد پرواز مثلقدرت تولید توانایی فاقد حیات(انداران های ویژگی از  است)یکی

علمی* بررسی به که است زیستی علم از ای شاخه شناسی پردازدجانورانفقطنهانداران)جزیست می زیستی فرایندهای و )!

م* برخی حل از و دهد پاسخ ما های پرسش ی همه به تواند نمی و دارد هایی محدودیت تجربی استعلم ناتوان بشری سائل

: جانداران تمام های ویژگی ترتیب_1* و ایستایی)هومئوستازی_2نظم نمو_3(هم و از_4رشد استفاده و جذب فرایند

محیط_5انرژی به مثل_6پاسخ محیط_7تولید با سازش

*. شود می زیاد ادرار طریق از آن دفع ، یابد می افزایش خون سدیم وقتی

استرشد* شدن بزرگ معنی به افزایشو: ناپذیرشامل دربرگشت یاخته ابعاد افزایش )مثال هاست یاخته تعداد یا ابعاد

)! شود نمی محسوب رشد ، آب جذب اثر

*: .نمو است جدید های بخش تشکیل معنی گیاهبه در گل اولین تشکیل مثال

که* است واحدی ترین کوچک حیاتیاخته های ویژگی .همه دارد را

که* شود می گفته جانداران از گروهی به اندگونه شبیه هم هاییبه زاده مثل تولید طریق از توانند می خودو به باشبیه

)زیستا(قابلیت ماندن )زایا(وزنده مثل وجودتولید آورندبه

گونهافراد* دریک جاکه آورندیک می وجود به را جمعیت یک ، کنند می زندگی

آورند* می وجود به را اجتماع یک و دارند تعامل هم با مختلف های جمعیت ، سازگان بوم هر در

شامل* کره هازیست زیستگاه ی هایوهمه بوم زیست ی .زمینهمه است

*، بافت ، )یاخته حیات سطوح تمام در موضوع این و است آن ی دهنده تشکیل اجزای مجموع از بیشتر چیزی ، یاخته هر

مجموعه آن ، بریزیم ظرفی در و کرده جدا هم از را گیاه یک ی دهنده تشکیل اجزای اگر مثال ! کند می صدق ) .... و اندام

. شود نمی محسوب گیاه یک ؟؟دیگر ندارندچونچرا ارتباط هم با اجزا درک!این برای امروزی شناسان زیست عقیده به

. است جزءنگری از بهتر نگری کل ، زنده های سامانه

را* آن نخست ، یاخته مشاهده برای پیش چندی کُشتندتا سپسمی آمیزیو ببینندرنگ را آن اجزای بتوانند تا کردند می

های* ژن که دیگرافرادجاندارانی ای .گونه شوند می نامیده تراژن جانداران ، دارند خود در را

*، قبل ی نکته ازمثالطبق را ایمنی دستگاه آنزیم یک ساخت برای الزم ژن که انسانی

شود نمی محسوب تراژن ، کند دریافت دیگر !انسانی

ناپذیر* تجدید های شدنیانرژی تمام . گازوئیل و بنزین ، گاز ، نفت ، فسیلی های سوخت :

. شوند می زیست محیط تخریب و زمین گرمایش ، هوا آلودگی سبب و هستند

پذیر* تجدید های و:انرژی گرمایی زمین ، خورشید ، باد ، روان های آب انرژی

. زیستی های سوخت

از* مستقیم غیر یا مستقیم طور به انسان .گیاهانغذای آید می دست به

برابر* در گیاهان حفاظت و مغذی مواد ی تهیه در ، خاک در میکروبی پیچیده های اجتماع

دارند مهمی های نقش ، ها بیماری و ها آفت

بیمار* عوامل مقابل در گیاهان مقاومت بهبود همچنین و محصول افزایش ازبرای ، زا ی

. شود می استفاده ژن مهندسی

*. نامند می سازگان بوم خدمات ، دارد سازگان بوم هر که را سودهایی و منابع کلی طور به

. دارد بستگی آن کنندگان تولید میزان به سازگان بوم هر خدمات میزان

*. شود می تهیه فسیلی منابع از انرژی به جهان کنونی نیاز چهارم سه از بیش

سلول* از سرشار شناسانزگیاهان زیست و تبدیدرتالشندند زیستی های سوخت به کنندلآنرا

جانداران* از که شود می گفته هایی سوخت به زیستی نهامروزیسوخت ! آید می دست به

! جانداران این فسیل از

تشکر افراوانبا در همکاری بابت پور درویش نوید دکتر پروژهنجاماز ️❤این

سازگانجمعیتجانداراهدستگاندامبافتیاخته بوبوم کرمزیست هزیست
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دارند* قرار ای یاخته بین مایع نام به مایعی درون انسان بدن های دریافتکهیاخته مایع این از را خود نیاز مورد مواد

خوناب شبیه ، ای یاخته بین مایع در مواد ترکیب . کنند می دفع آن داخل به را دفعی مواد و کنند .)پالسما(می است

ای یاخته بین ممایع مبادله خون با را مختلفی مواد دائم طور کنبه .ی  د

کنند* عبور یاخته غشای از باید ، آن از خروج یا یاخته به ورود برای مختلف .مواد است انتخابی نفوذپذیری دارای غشا این .

ورود ی اجازه مواد بعضی به نهیایعنی بعضی به و دهد می هایخروج مولکولی از غشا این +د)لیپی! دوالیه های فسفولیپید

کربوهیدراتکلسترول و پروتئین ، است( شده تشکیل

را:نکته غشا وزن بیشترین پروتئین های مولکول

دهند می تشکیل

غشا:نکته اجزای بیشترین فسفولیپید های مولکولی

دهند می تشکیل تعداد( لحاظ )از را

یا:نکته منشعب توانند می ها باشندکربوهیدرات  خطی

اند:نکته چسبیده پروتئین یا فسفولیپید به غشا خارجی سطح در فقط ها  قند

گیرند:نکته قرار غشا داخلی یا خارجی سطح در توانند می سطحی های پروتئین

باشند:نکته منفذ بدون یا دار منفذ توانند می سراسری های کنیدپروتئین دقت داراما منفذ پروتئین استکه سراسری  قطعا

غشا:نکته اجزای داردبین وجود کواالنسی پیوند شوند، می متصل پروتئین یا فسفولیپید به اشتراکی پیوند با ها قند فقط .

: شده ذکر حاالت پیرامون نکاتی *

بریانجامبا_1 پسدرون ، شود می کیسه یک به تبدیل یاخته غشای از مقداری ، 

کاهش غشا یابد!سطح می

،با_2 شود می ملحق یاخته غشای به کیسه یک ، رانی برون غشابنابراینانجام سطح

!افزایش یابد می

از_3 توانیم می صورتی در آبفقط در نظر مورد ی ماده که بگوییم سخن محلولاسمز

مثال اگر یعنی ! غشاباشد طرف یک آبدر در هنوز که باشیم داشته آب در نشاسته مقداری

نشده باشیمحل داشته خالص آب دیگر طرف در غشاو طرف دو بین اسمزی فشار هیچ ،

شود نمی استآبوایجاد صفر آب عبور برایند ( است. برابر غشا خروجی و (!ورودی

به:نکته ها مولکول انتقال اما شود می متوقف انتشار ، محیط دو غلظت شدن یکسان از پس

خر و ورودی های مولکول تعداد )یعنی دارد ادامه همچنان غشا سوی است(هردو برابر وجی

است:نکته الزامی نسبی تراوایی با غشایی وجود اسمز، منافذدر از آب عبور بنابراین ؛

!! شود نمی محسوب اسمز ها مویرگ منافذ مانند ای یاخته  بین

الزاما:نکته اما شود می مصرف انرژی قطعا ، فعال انتقال فرآیند شود!ATPدر نمی   مصرف

طریق:نکته از قطعا مصرفی انرژی ، فعال انتقال برخالف رانی برون و بری درون ATPدر

شود می  تامین

بافت* نوع چهار از انسان واصلیبدن بافت( ترین )سنگین ای ماهیچه ، پیوندی ، پوششی

استعصبی شده .ساخته

: پوششی بافت های* یاخته . پوشاند می را بدن درون مجاری و ها حفره سطح و بدن سطح

از ای )شبکه پایه غشای ، ها یاخته این زیر در و دارند اندکی ای یاخته بین فضای ، بافت این

دارد قرار گلیکوپروتئینی( و پروتئینی های رشته

موی:نکته پوششی بافت استدر زیاد بسیار ها سلول بین فاصله ، ناپیوسته  رگ

بافت ایشاملاین الیه یک فرشی ششی)سنگ های حبابک و ها مویرگ ی سنگ(دیواره ،

ای الیه چند مری)فرشی و ای(دهان الیه یک مکعبی گردیزه)، یا یک،(نفرون ای استوانه

ای روده)الیه و پودوس(معده بافت وی، ای غده بافت حبابکتی، دوم نوع های باشسلول .دمی

دهد می تشکیل غده روده( و معده ، دهان )مانند بدن های بخش از برخی در پوششی بافت

را موادی مجراوساختهکه طریق کننداز می ترشح ها اندام این درون به ،

مواد  ورود حاالت انواع
آن از خروج و یاخته به

ساده انتشار
انرژی به نیاز غلظت-بدون شیب جهت رقیق)در به غلیظ (از

فیزیکی انرژی میشود(جنبشی)از استفاده ها O2وCO2:مثال.مولکول

ش تسهیل غشادهانتشار های پروتئین انرژی-توسط به نیاز غل-بدون شیب جهت ظتدر

گذرندگی 
(اسمز)

نسبی تراوایی با غشایی از آب عبور)انتشار به دادن اجازه (موادعضیبتوانایی

دارد نام انرژی-اسمز به نیاز غلآبجابجایی-بدون به رقیق محل یظاز

فعال غشاانتقال های پروتئین انرژی-توسط غل-نیازمند شیب جهت خالف ظتدر

بری درون
(آندوسیتوز)

های ذره داردبعضیتوسطبزرگجذب نام آندوسیتوز ها .یاخته

انرژی است-نیازمند همراه غشایی های کیسه تشکیل .با

رانی برون
(اگزوسیتوز)

های ذره داردبزرگخروج نام اگزوسیتوز ها یاخته .از

انرژی است-نیازمند همراه غشایی های کیسه تشکیل .با

ازتوجه منظورمان :

انرژی همان ، انرژی

سلول مصرفی رایج

(ATPاست البته( .

که داریم هم استثنا

شده اشاره جلوتر در
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مکعبی:نکته ها یاخته تدریج به عمق به سطح از ، چندالیه سنگفرشی پوششی بافت پایهدر غشای با که ای الیه و شوند می تر

است شکل مکعبی کامال است تماس  در

است:نکته یاخته شکل از تابعی هسته شکل ، پوششی بافت  در

بزاق:نکته کننده ترشح های اند،یاخته شکل مکعبی بزاقی مجرای های یاخته اما دارند هرمی  حالت

: پیوندی بافت *. دهد می پیوند هم به را مختلف های بافت و ها هاییاخته رشته ، ها یاخته انواع از بافت این

کشسانپر های رشته و هایوتئینی)کالژن( یاخته را ای زمینه ی ماده . است شده تشکیل ای زمینه ی ماده و )ارتجاعی(

. سازند می بافت ،همین ای زمینه ی ماده و ها رشته نوع و .مقدار است متفاوت پیوندی بافت انواع در

شامل بافت سستاین پیوندی کند)بافت می پشتیبانی را پوششی بافت معموال و است پذیر متراکم(انعطاف یا،

دارد)ایرشته کمتری پذیری انعطاف و بیشتر مقاومت سست پیوندی بافت به چربینسبت ، انرژی)( از سرشار های یاخته

. دارد داردفراوان نیز حرارتی عایق و گیری ضربه نقش . است بدن در انرژی ذخیره بزرگترین بافت خون(این دو)، شامل

: ای_2خوناب_1بخش یاخته استخوان(بخش پیوندی)، بافت غضروف(محکمترین پذیر)و باشد(انعطاف می

نیز:نکته پوششی بافت درنتیجه و خونی رگ ، سست پیوندی بافت دارددر  وجود

است:نکته زیاد پروتئینی های رشته و ای یاخته بین فضای اما بوده اندک ای زمینه ماده ، متراکم پیوندی بافت  در

دارند:نکته شکل دوکی حالت ، متراکم بافت های  یاخته

اند:نکته شده رانده یاخته ی حاشیه به ها هسته ، چربی بافت  در

: ای ماهیچه بافت ایِ* ماهیچه بافت شامل بافت این . است بدن بافت ترین ارادیقلبی)سنگین ایبیشتر،غیر هسته وتک

ای هسته دو اسکلتیمنشعب،بعضی ، ای،یارادا)( هسته ای،چند هسته،یغیرارادصاف)و(رشته شکل،ایتک (دوکی

. باشد می

: عصبی بافت های* یاخته از عصبی ها(بافت )نورن پشتیبان(وعصبی یا نورگلیا های )سلول عصبی .غیر است شده تشکیل

هاییاختهبهوهدایتراپیاماینآنهاکنند؛میتولیدعصبیپیاموندپذیرتحریک:دارندعملکردسهعصبیهاییاخته

.کنندمیمنتقلدیگر

وظیفه عصبی غیر های ایستایی،حفاظتیاخته دارنداستقراروهم را عصبی های یاخته

ها:نکته نورون بر عصبی(عالوه نیز)یاخته دیگری های عصبی(یاخته غیر دارند)یاخته وجود عصبی بافت  در

ای* لوله ، گوارش ی مختلفپیوستهلوله های بخش و دارد ادامه مخرج تا دهان از که است

. کنند می جدا هم از )اسفنکتر( ها بنداره را لوله مواداین عبور هنگام فقط ها بنداره نه)این

! غذا .(صرفا شوند می داردباز وجود مخطط و صاف بنداره دو نیز گوارش لوله انتهای در

. شوند می باز دفع هنگام ساختارکه ، گوارش ی لوله مختلف های بخش تقریبادیواره

دارند داخلمشابهی به خارج از لوله این ترتیب. داردبه الیه ازتوجه)چهار الیه هر انواع:

ها شدهبافت ازتشکیل عبارتند که ):

بیرونی_1 از:الیه را شکم درون های اندام صفاق . است صفاق از وصلخارجبخشی هم به

. کند می

ای_2 مخرجدر:ماهیچه خارجی بنداره و مری ابتدای ، حلق ، دردهان و است مخطط نوع از

. باشد می صاف ها قسمت سایر

3_: الیهزیرمخاطی روی ، مخاط شود می آنموجب روی راحتی به و بچسبد ای ماهیچه

.غبل بخورد چین یا زد

کارهای:مخاطی_4 ، گوارش لوله مختلف های بخش در که پوششی بافت های یاخته

. کنند می ترشح و جذب مثل متفاوتی

الیه مخاطدر زیر و ای .ماهیچه دارد وجود عصبی های یاخته از ای شبکه ،

هر:نکته در هر4چون در پس ، دارد وجود سست پیوندی پیوند بافت الیه4الیه

است موجود نیز پوششی بافت و خونی  رگ

هرشبکه:نکته در عصبی ی یاخته اما دارد وجود ای ماهیچه و زیرمخاط الیه در تنها عصبی

شود4 می یافت  الیه

غذا* *گوارش

*. شود می آغاز آن مکانیکی گوارش و غذا جویدن ، دهان به غذا ورود غذابا شدن آسیاب

بهبو سبب همچنین و شده مری به رسیدن آسیب مانع ، کرده تر ساده را آن فعالیتبلع د

گوارشی های غذاآنزیم روی شودبر .می

*( بزرگ بزاقی ی غده جفت بین:نکتهسه این بزرگتر،در بناگوشی های واندنیغده )

کنند می ترشح بزاق ، کوچک بزاقی های غده

از* ترکیبی )،آببزاق ها کربناتیون بی )و(مانند ها آنزیم از وانواعی آمیالز مانند

.موسینو(لیزوزیم است
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کند* می ایجاد مخاطی ی ماده آب جذب با که است گلیکوپروتئینی لولهتاموسین ی دیواره به رسیدن آسیب از یمانع

. کند می تر آسان را ها آن بلع و چسباند می هم به را غذایی ذرات همچنین و شود گوارش

بلع* به،هنگام راه یک که است راه چهار یک شبیه حلق شود. می رانده حلق و دهان عقب به غذا ی توده زبان فشار ،دهانبا

به راه بهبینییک راه یک بهنای، راه یک )مریو ارادی غیر صورت به بلع یافتن ادامه و حلق به غذا رسیدن با . االندارد تا

ارادی،ارادی غیر بعد به این .(!از بندد می را بینی راه و رود می باال سمت به کوچک زبان وحنجرهآمدنباالبایزنیناراه،

مییمرواردغذاوشدهبسته،(گلوتپیا)برچاکنایرفتنایینپ معده به کرمی حرکت با و زمانی.رودشده ی فاصله در

مری ابتدای ی بنداره ، ها بلع !(بین مری انتهای شود)نه می مری به هوا ورود از مانع و است مقداری.بسته بلع هنگام البته

شود. می وارد هوا

حرکات* ، گوارش لوله دیواره های ماهیچه :منظمیانقباض از عبارتند که آورد می وجود به آن در را

1_: کرمی .حرکت شود می )حسی( عصبی های یاخته تحریک سبب و کرده گشاد را لوله ، گوارش ی لوله به غذا ورود

در و یابد می ادامه لوله طول در انقباض این و کنند می وادار انقباض به را دیواره های ماهیچه )حرکتی( عصبی های یاخته

سبب بانهایت غذایی مواد رفتن جلو مناسببه شوسرعت غذاییمخلوط مواد شوددن می

آغاز:نکته حلق در کرمی شروعشدهحرکات )نه ادامه مری در یابد!و می )

کننده_2 قطعه قطعه سپس:حرکت . شوند می شل و منقبض میان در یک صورت به لوله از هایی بخش ، حرکت این در

حرکت این . بالعکس و شوند می منقبض شل های کردهقطعه ریزتر را غذایی میکندومواد مخلوط گوارشی شیره با .بیشتر

* می* حرکت جلو سمت به که انقباضی کرمی‹‹‹‹‹‹کندحلقه حرکت

* دربخشی* یک صورت به لوله میاز شل و منقبض کننده‹‹‹‹‹‹شودمیان قطعه قطعه حرکت

مهم ندارند:نکته کننده قطعه قطعه و کرمی حرکات در نقشی مخاط ای ماهیچه های یاخته

*( شود می کشیده آن ی دیواره و شود می باز آن های خوردگی چین ، معده شدن پر باش:نکتهبا خالی معده وقت :دهر

کشیدگی و بیشتر خوردگی آنچین ی حرکات.(استکمتردیواره و معده ی شیره اثر در ، معده در غذایی مواد گوارش

. شود می انجام معده ی دیواره

مانندی سوپ ترکیب ، معده ی شیره و غذا مخلوط . شود آمیخته غذا با بیشتر معده ی شیره شود می باعث حرکات استاین

آن به .کیموسکه گویند بهمی معده باالیی بخش از موجی صورتی به معده کرمی های انقباض معده به غذا ورود از پس

می پیش پیلور انقباضا.روندسمت این اثر غذاییدر مواد ، شدههمت ترکیب معده ی شیره همبا .و شوند می آسیاب

، کرمی حرکات کردن پیدا شدت .با شود می وارد باریک روده به بیشتری کیموس و یافته کاهش پیلور های)انقباض یاخته

طولی معده دیواره ای ماهیچه هستند،الیه مورب و (حلقوی

*. هستند منقبض )پیلور( معده انتهای و )کاردیا( مری انتهای های بنداره معمول طور دربه

، نباشد کافی کاردیا انقباض که بازمیگرددصورتی مری به معده سبب)ریفالکس(اسید و

! نیست روده و معده اندازه به مری مخاط حفاظت زیرا . شود می آن مخاط کنیدآسیب دقت

معده باشدابتدای می مری به متعلق ، معده و مری بین ی بنداره بلکه ؛ ندارد بنداره

گردد:نکته برمی قبلی بخش به بنداره از عبور با ماده ، استفراغ و ریفالکس  در

هم:نکته ریفالکساستفراغ !انند شود مری مخاط آسیب سبب تواند می

های معدهیاخته
سطحی :پوششی

مخاطی +)چسبناک(ماده

)قلیایی(بیکربنات

ها غده :اصلی

معده های آنزیم

لیپاز( و )پروتئاز

ها غده :کناری

+ اسید کلریدریک

داخلی فاکتور

ساز :هورمون

گاسترین
پیلور( )مجاورت

های یاخته

باریک روده

مخاط مخاطی:پوششی هایییونوآب،ماده

بیکربنات کنندمثل می .ترشح

ها یاخته این از دارندگوارشیهایآنزیمگروهی

بزرگ روده پوششی های یاخته : نکته

کنند می ترشح مخاط نیز

لوزالمعده و کبد
: .کبد سازند می را صفرا کبد های یاخته

، صفراوی های نمک از ترکیبی : شامل صفرا

باشد. می فسفولیپید( )نوعی لسیتین و کلسترول

: سدیملوزالمعده بیکربنات + ها آنزیم

. ریزد می دوازدهه درون به را

شوند می فعال دوازدهه در ، ها پروتئاز

*12 ویتامین جذب برای ، معده داخلی )فاکتور( Bعامل

های گویچه ساختن برای استخوان مغز . است ضروری

 12 ویتامین به ، تخریبBقرمز یا معده نبود و دارد نیاز

. شود می خطرناکی خونی کم سبب ، کناری های یاخته

: هورموننکته کننده ترشح های یاخته و ترین سطحی ، مخاطی ماده کننده ترشح های یاخته

هستند معده غدد های یاخته ترین عمقی اصلی های یاخته  و

،:نکته کناری های هستندیاخته معده غدد های یاخته  بزرگترین

مخاطی:نکته ماده سطحی‹‹‹‹‹منشا پوششی های یاخته + غده های یاخته  برخی

کربنات:نکته بی سطحی‹‹‹‹‹منشا پوششی های یاخته  فقط
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مواد* کیموس نهایی گوارش رودهدر .صفراولوزالمعده،شیره دارند نقش ریزند می دوازدهه به که

سبب* باریک روده مکانیکیحرکات تماسوحرکت،گوارش پوششیافزایش های یاخته و گوارشی های شیره با کیموس

. شوند می مخاط

در* ورودصفرا و هاگوارش همچنینچربی و داخلی محیط ماننددفعبه مواد روبینبرخی دارداضافیکلسترولوبیلی نقش

*. شود می ایجاد صفرا کیسه سنگ و کرده رسوب صفرا کیسه در کلسترول مانند صفرا ترکیبات کلسترولگاهی میزان

. دارد بستگی غذا چربی میزان به نیزصفرا خون در روبین بیلی . شود می ایجاد درد و بندد می را خروج مجرای سنگ

یابدافزایش ر)می بیلی اولیه نیستمقدار صفر ، خون در .(!وبین آید می پدید )یرقان( زردی ها بافت در و

!(:نکته مجرا نه ( صفرا کیسه در صفرا میبنددسنگ را خروجی مجرای و کند می رسوب

: محیطنکته در ، معده های محیطاسیدیپروتئاز در پانکراس های پروتئاز اما شوند می !بازیفعال شوند می  فعال

هستند* ساکارید پلی گلیکوژن و نشاسته و بوده ساکارید دی شیر( )قند الکتوز و نیشکر( )قند ساکارز

لوزالمعده* و بزاق بهآمیالز را نشاسته مالتوز، ساکاریدِ ترودی درشت های .مولکول کند می تبدیل

های* هیدرولیزدرموجودآنزیم یا آبکافت واکنش با را آمیلوز ، باریک آب)روده مصرف با پیوند مونوسا(شکستن ریدکابه

کنند می تبدیل است گلوکز همان که  نشاسته

*( معده در ها پروتئین پپسینگوارش فعالیت رودهبا در و آغاز )( هایباریک آنزیم و لوزالمعده پروتئازهای فعالیت با

باریک روده های رسدیاخته می پایان به ). شوند می آبکافت ، است آمینواسید همان که خود مونومر به ها پروتئین و

شوند:نکته می تبدیل )! آمینواسید نه مونومر/ نه کوچکتر) های مولکول به معده فضای در ها  پروتئین

مهمنکا* :ت

روده- به مترشحه کربنات بی +‹‹‹‹‹‹منشا صفرا + روده پوششی های لوزالمعدهیاخته

کوچکتر- های مولکول به ها کربوهیدرات لوزالمعده‹‹‹‹‹‹تبدیل و دهان های آنزیم

جذب- قابل مونومر به ها کربوهیدرات پرز‹‹‹‹‹‹تبدیل های آنزیم

کوچکتر- های مولکول به پروتئین پپسین‹‹‹‹‹‹تبدیل

-: جذب قابل های مونومر به پروتئین پرز‹‹‹‹‹‹تبدیل یاخته و لوزالمعده های آنزیم

گلیسرید* تری ، غذا لیپیدهای ترین وهافراوان صفراوی های نمک . شود می ذوب بدن دمای در چربی . هستند )چربی(

. کند آبکافت را ها آن لیپاز تا کنند می تبدیل ریز بسیار های قطره به را ها آن و چسبند می چربی های قطره به لسیتین

بینی* ،درون مری جمله از بدن مختلف های بخش درون دیدن : و)آندوسکوپی( معده

دارددوازدهه نام آندوسکوپی ،

بینی* ککولون درون دیدن : بزرگ(و)کولونوسکوپی( )روده رودهلون به اتصال محل تا

داردکوچک نام کولونوسکوپی ،

را:نکته گوارش لوله های بخش تمام توان نمی کولونسکوپی و آندوسکوپی وسیله به

کرد مشاهده

نامموادورود* جذب است( بافتی میان آب و لنف ، خون شامل )که بدن داخلی محیط به

. دردارد استمعدهودهانجذب دراندک اصلی جذب باریکو شودروده می البتهانجام

بزرگ .روده کند می جذب را ها یون و آب نیز

شود،یاختهدرونِ:نکته نمی محسوب داخلی محیط  جزو

حلقویدارایرودهمخاط* های خودچین روی بر ها چین این . هایاست فراوانیپرز

به روده فضای سمت در ، ها پرز این ی دهنده تشکیل پوششی های یاخته غشای . دارند

و اند خورده چین هادفعات کهریزپرز کنید دقت )پس اند آورده وجود به دررا پرز ریز

خود بیاختهساختار خود بلکه ! غشاندارد از یاختهخشی واستی پرز ، چین ی مجموعه . )

تماس سطح ها پرز باریکریز .روده دهند می افزایش برابر چندین را کیموس با

*: پرز خونیدر های سرمویرگ لنفی،(!سیاهرگنه/خرگ)نه ومویرگ

ای ماهیچه شود(موکه)یاخته می پرز حرکت دارندجب وجود

رفتن* بین از و روده دیواره های یاخته تخریب : گلوتن( پروتئین اثر سلیاک)در بیماری

جذب شدید کاهش و پرز ریز و پرز

روند:نکته نمی بین از حلقوی های چین سلیاک بیماری  در

گوارش آغاز محل

ها دهان:کربوهیدرات

ها معده:پروتئین

ها روده:چربی



گراوند پور–امیررضا درویش @ :BioGeravandChannel   نوید

Navid's Channel: @zistDVP 

، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث کانالتدریس به شناسی زیست نکات و ها جزوه ، ها آزمون یعنیهایتحلیل .مراجعهzistDVP@وBioGeravand@ما کنید

که:نکته است دار پرز ریز های یاخته از کمتر بسیار ، مخاطی ماده کننده ترشح های یاخته !تعداد باشند می جذب مسئول

شوند* می لنفی مویرگ وارد خونی مویرگ جای به ، ها لیپید گوارش از حاصل های مولکول

سدیم* با همراه ، انتقالی هم روش با .گلوکز شود می روده پرز های یاخته فضای وارد وارد شده تسهیل انتشار با سپس

. شود می ای یاخته بین

یاخته:نکته به گلوکز !هاورود زیستی انرژی نه اما دارد نیاز انرژی به پرز ی

همراه:نکته اینکه )نه شوند می وارد پوششی یاخته به یکدیگر با همراه گلوکز و سدیم

یکدیگر !(جذببا شوند داخلی  محیط

ب:نکته )البته شوند می ای یاخته بین مایع وارد درنهایت گلوکز هم و سدیم طورهم ه

)! جداگانه

عبور* استبیشترروش گلوکز همانند نیز پرز یاخته غشای از ها آمینواسید

سدیم* پمپ با سدیم غلظت شود-شیب می حفظ پتاسیم

ها* لیپید گوارش از حاصل های ، مولکول پرز ی یاخته درون شومنتشربه .می ند

)شامل کیلومیکرون تشکیل با گلیسریدوکلسترول،فسفولیپید،پروتئینسپس (تری

روش با رانیو ایهببرون یاخته بین سپسمایع شوندو می وارد لنفی .مویرگ

ذخیره* چربی بافت یا کبد در ها هاکیلومیکرون لیپید این از کبد در . شوند می

که شود می ساخته کندلیپوپروتئین می منتقل ها بافت به خون در را ها لیپید

*، دارند زیادی کلسترول که هایی )لیپوپرتئین چگال کم وLDLلیپوپروتئین )

هایی )لیپوپروتئین چگال پر لیپوپروتئین ، است بیشتر کلسترول از پروتئین (HDLکه

دارند در.نام موجود دیوارLDLکلسترل در رسوب سبا ته می ها واندرخرگ

. کنند مسدود یا تنگ را خون عبور مسیر

دارند:نکته را ها لیپید ساخت توانایی باریک روده های  یاخته

!:نکته است غلط چگال پر و چگال کم کیلومیکرون عبارت از  استفاده

اسمزآب* معدنی.: مثالمواد . فعال انتقال یا انتشار آهن: و .کلسیم فعال انتقال :

چربی* در محلول های اختالل(K,E,D,A)ویتامین بنابراین . شوند می جذب ها چربی با کمبودهمراه سبب صفرا ترشح در

شود می ها ویتامین محلولاین های آبویتامین .در فعال انتقال یا انتشار : 12 )آندوسیتوز(:Bویتامین بری کمکدرون با

معده داخلی  عامل

بزرگ* کور:شاملروده رو–روده باال افقی–کولون رو–کولون پایین روده–کولون .راست باشد می

بزرگحرکات* .آهسته،روده شوند می انجام

پ* بزرگ نداردروده ماندهرز باقی و مرده های یاخته ، نیافته گوارش و نشده جذب مواد .

راهشیره به دفع انعکاس ، روده راست به مدفوع ورود با . شوند می آن وارد گوارشی های

. شود می انجام ارادی صورت به دفع سرانجام و افتد می

دیگر* های سیاهرگ راه از سپس و کبد به باب سیاهرگ طریق از ابتدا گوارش لوله خون

. رود می قلب به

دستگاه:نکته خونِ بر خونِعالوه ، رودگوارش می کبد به ابتدا نیز طحال

،:نکته چپ سمت ی شاخه که است شده تشکیل شاخه دو از ، کبد به ورودی خونسیاهرگ

رو پایین کولون و لوزالمعده طحال ،معده دیگر ی شاخه روو باال کولون و باریک روده خون

کند می آوری جمع را

مویرگی:نکته شبکه توان می کبد کرددر مشاهده را سیاهرگ دو بین

*( یابد می افزایش گوارش دستگاه خون جریان غذا خوردن از شدیدپس فعالیت (مرحله

( یابد می کاهش جریان این ، غذایی های وعده خوردن بین ی فاصله در مرحلهو

نسبی (خاموشی

و* آهن مانند موادی و شود می ساخته پروتئین و گلیکوژن ، شده جذب مواد از ، کبد در

کبد در نیز ها ویتامین .برخی شوند می ذخیره

دستگاه* با خون گردش دستگاه جمله از بدن مختلف های بخش فعالیت سازی هماهنگ

. کنند می تنظیم هورمونی و عصبی دستگاه ، را گوارش

عصب* غیرارادی(تنظیم و )حرکتی خودمختار عصبی دستگاه را گوارش دستگاه ی

دهد می  انجام

*، بلع آنهنگام نزدیکی در که تنفس مرکز فعالیت بر تاثیر با النخاع بصل در بلع مرکز

دار را،دقرار کندمتوقفتنفس می

که* دارند وجود عصبی های یاخته های شبکه مخرج تا مری از گوارش لوله دیواره در

ای روده عصبی های شبکه کنند می تنظیم را ترشح و توانندتحرک دستگاهمی از مستقل

کنند فعالیت خودمختار عصبی
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*: ریزند می خون به که گوارش دستگاه به مربوط های از_1هورمون )ترشح باعثمعدهگاسترین اسید. ترشح افزایش

پپسینوژن و از_2(معده )ترشح باعثدوازدههسکرتین لوزالمعده. بیکربنات ترشح (افزایش

ترشحات:نکته :غددهمه )مثال شوند نمی یافت معده شیره در الزاما (گاسترینمعده

ترشح:نکته افزایش باعث ، بینایی های گیرنده تحریک و غذا شوددیدن می بزاق( در )موجود لیزوزیم

باعث:نکته ترتیب به گاسترین و نهافزایشسکرتین شوند می پپسینوژن و اسید ، بیکربنات !شروعترشح ها آن ترشح

* جانوران در گوارش *

کدو* ،کرم است شکل نواری نداردکه گوارش دستگاه و جاندادهان سایر )توسط یافته گوارش مغذی مواد قبیلو از ران

کند می جذب بدن سطح از را انسان(

غذایی* مواد ها مژک حرکت است( آغازیان از )که پارامسی حفرهرادر این انتهای در و کند می منتقل دهانی حفره به

. شود می تشکیل گوارشی کریچه و پیوندد می کریچه این به )لیزوزوم( تن کافنده . شود می تشکیل غذایی )واکوئل( کریچه

د )کریچه شوند می دفع و مانده باقی کریچه در نیافته گوارش مواد و شده غذا گوارش سبب لیزوزوم های فعی(آنزیم

دهانی:نکته حفره درون و تاژک،درسطح )نه مژک دارد(!پارامسی وجود

آن* مخرج و دهان که شود می انجام گوارشی حفره نام به ای کیسه در هیدر( )مثال ها مرجان مانند مهرگانی بی در گوارش

است کیسهیکی این در هایی یاخته .()! ها یاخته ی همه ترشحنه گوارشی باآنزیم هایی یاخته و کنند خودتامی های ژک

مژک) روش!(نه به را غذایی مواد ، کیسه این های یاخته . کنند می مخلوط آنزیم با را غذایی میمواد دریافت فاگوسیتوز

( . یابد می ادامه یاخته داخل در گوارش و همکنند داردپس ای یاخته درون گوارش هم و ای یاخته برون (گوارش

دو:نکته از هیدر هستندپیکر مکعبی خارجی های یاخته و ای استوانه داخلی های یاخته که شده تشکیل پوششی ی یاخته الیه

حرکت* و شود می ختم مخرج به دیگر سمت از و دهان به سمت یک از گوارش لوله . دارند گوارش لوله جانوران از بسیاری

)البته است طرفه یک آن در غذایی باشد(مواد عکس بر تواند می ، استفراغ .در شود می دفعی و غذایی مواد اختالط از مانع و

*. است خوار چیز همه خاکی کرم و است خوار دانه کبوتر مانند ای پرنده . است خوار گیاه ای حشره ملخ

ملخ* در مواد عبور مکانیکی(:مسیر )گوارش ها بزاق(-آرواره آمیالز با ها کربوهیدرات شیمیایی )گوارش –مری–دهان

(! حلق فاقد دان-(! مسئول)چینه . بخش ترین وحجیم غذاذخیره شدن کربوهیدراتنرم گوارش ادامه معده-(. پیش

غذا شدن خرد کیسهو)بیشتر های آنزیم کمک به شیمیایی گوارش معده-(معدههایهمچنین های آنزیم)کیسه ترشح

ای یاخته برون گوارش ، معده های کیسه به غذا ورود هنگام . شوند می وارد معده پیش به که شود(تکمیلهایی معده-می

گیرد) می صورت معده در روده–روده-(جذب یونراست و آب )دفع(مخرج-ها()جذب

مهم دارد:نکته نقش گوارش در معده پیش به آنزیم تشرح با معده کنید دقت اما شود نمی انجام گوارش ، ملخ ی معده در

از:نکته تر پایین بزاقی های غده ملخ .در اند گرفته قرار گوارش لوله

خاکی کرم در مواد عبور مسیر *:

بخش–مری–حلق–دهان ترین )حجیم دان غذاچینه ذخیره مسئول )مسئولسنگدان-(.

غذا( کردن معده!)-خرد مخرج–روده–(!فاقد

است:نکته نشده ساخته معده عقبی بخش از الزاما خاکی؛سنگدان کرم مثال برای

ندارد معده

مسیر خوار* دانه پرنده در مواد :عبور

حل!)-مری–دهان !فاقد بخش-(ق ترین )حجیم دان غذاچینه ذخیره مسئول –معده-(.

غذا(سنگدان کردن خرد باریک–)مسئول بزرگ–روده مخرج–روده

)دانه:نکته پرندگان از گروهی همهخوار(فقط نه دارند دار هاآنیچینه

کنندگان نشخوار در مواد عبور مسیر گوسفند* و گاو نظیر اندکدهان:ی آغاز)جویدن .

مکانیکی و شیمیایی ترشحسیرابی-مری-(گوارش ، بدن حرارت کمک به ها )میکروب

می گوارش را غذا های توده حدودی تا ، سیرابی حرکات و -مری-نگاری–دهند(مایعات

کامل(دهان کندسیرابی-مری-)جویدن می پیدا مایع حالت بیشتر غذا بزرگترین)توده .

عقبی پاهای به قسمت ترین نزدیک . معده حدودیهزارال-نگاری-(قسمت تا )غذا

شود( می دهندشیردان-آبگیری می ادامه را گوارش گوارشی های اصلی)آنزیم قسمت .

جلویی پاهای به قسمت نزدیکترین . جانور های آنزیم ترشح اصلی محل و روده-(معده

دُمجذبمسئول) به گوارش لوله قسمت ترین نزدیک مخرج-(.

اغلب* )زیرا . است ضروری سلولز گوارش برای ها میکروب وجود ، نشخوارکنندگان در

تولید توانایی فاقد هستند(جانوران سلوالز آنزیم

ی:نکته معده کننده نشخوار دارند4پستانداران )! گوارش لوله نه ( قسمتی

کور(* روده )در میکروبی گوارش عمل ، اسب( )مانند کننده نشخوار غیر گیاهخواران در

. دهد می رخ آنزیمی گوارش از پس

در* کور روده نشخوارکنندگیاهخوارانطول استغیر نشخوارکنندگان از بیشتر ه
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است* بیشتر دمی هوای به نسبت اکسید دی کربن ، بازدمی هوای در اما دارد بیشتری اکسیژن دمی هوای

*. دارد زیادی اکسیژن روشن اکسیخون کم تیره ونژخون دارداست زیادی اکسید دی .کربن

؟؟* دارند نیاز اکسیژن به ها یاخته اکسیژنچرا کمک با ای یاخته تنفس فرایند در ، گلوکز( )مثل مغذی مواد انرژی

در نهفته انرژی شودATPبه می ذخیره و تبدیل

پرو* را ای یاخته های فرایند از میتئبسیاری انجام ها کهین کاهشدردهند وpHاثر کرده تغییر ها آن ساختار

ها آن .مختعملکرد شود می واکنشل میآاز تولید اسید کربنیک اکسید دی کربن با )ب نتیجهشود (pHکاهشدر

کربن افزایش خطرناکپس اکسید خطرناکدی حتی و استبوده اکسیژن کاهش از !تر

اکسیدهایمعرف* دی :کربن

رنگ(آبآ )بی اکسید‹‹‹‹‹‹هک دی کربن رنگ‹‹‹دمیدن شیری

( بلو تیمول رنگ(آبرم اکسید‹‹‹‹‹‹بی دی کربن رنگ‹‹‹دمیدن زرد

دارد* امتداد انتهایی نایژک تا بینی از تنفس دستگاه هادی .بخش

مژک)موهای* مخاطی/نه مایع بینییابتدابخش(!نه پوستی که

، دارد )نازک ورود داماز به جلوگیری!انداختننه هوا های ناخالصی )

نازکمیکنند پوست این یافتن پایان با میشود،. آغاز دار مژک مخاط

بینی* درونی سطح به شبکه این . کند می گرم را هوا که دارد وجود نازک ی دیواره با هایی رگ از وسیع ای شبکه ، بینی در

پذیری آسیب بنابراین است نزدیک )بسیار . شود می ریزی خون دچار ، نقاط دیگر از تر آسان و دارد تواندبیشتری درمی

شودکنکور مطرح سوال صورت عنوان دربه ای! تنفسهادیبخشازناحیه (دستگاه ........... ، است تر پذیر آسیب که

و* پایین سوی به بینی در ها مژه ضربانی حرکات حلجهت پایین های قسمت باشددر می باال سوی به ق

نشو:نکته اشتباه نای با نیست اسب نعل شکل به حنجره غضروفی !دیواره د

نای:نکته از اصلیهرچقدر های یابدژه می کاهش غضروف میشویم گوسفنددور نای )در

نایبریدن سختژابتدای بیشتر غضروف دلیل به است(ه نای از تر

ت* دارندرشغدد قرار مخاط( )نه زیرمخاط در نای در حی

در* هم و ای مبادله بخش در سازیهم مرطوب عمل هادی بخش

عمده بخش اما میشود انجام سازی خالص آو استی هادی بخش در .ن

.:نکته* است بیشتر مری از نای )! دیواره نه ( مقطع قطرسطح ، عادی حالت در

: حنجره مهم کار دو دارد_1* می نگه باز را هوا عبور مجرای آن غضروفی دیواره

2_. شود می نای به غذا ورود مانع که دارد گلوت( )اپی برچاکنای نام به درپوشی

اصلی2‹‹‹‹‹‹نای* تر‹‹‹‹‹نایژه باریک های غضروف(‹‹‹‹نایژه )بدون  نایژک

*، دارد قرار هوایی( )کیسه حبابک آن روی که نایژکی

ای مبادله دارپایان)نایژک مژک نامیم!(مخاط .می

که شود می ختم ها حبابک اجتماع به ای مبادله نایژک انتهای

. دارد نام حبابکی هایکیسه مویرگ را ها حبابک )نهاطراف

)! سرخرگ و کردهسیاهرگ احاطه فراوانی .خونی است

دودر* ای مبادله :وسازبخش داریم ها میکروب با مبارزه برای کار

نای_1 در موجود مخاطی ایژماده مبادله های ها_2ک حبابک در ها خوار درشت

هر* مادهدر ای مبادله و هادی بخش هادی.داریممخاطیدو بخش در فقط غضروف اما

دارد وجود

زودهنگام* که نوزادان بعضی ،در شوند می سطمتولد مقدار)سورفاکتانت(فعالحعامل به

( نمیشود ساخته باشدکافی نداشته وجود اصال اینکه (!نه

سنگ* )هردو ها مویرگ و ها حبابک پوششی بافت ، متعدد جاهای ،در الیه( تک فرشی

دو .هر شود حداقل ها گاز انتشار مسافت تا کنند می استفاده مشترک پایه غشای یک از

های* الیهگویچه ها خوار درشت و نمیازایقرمز محسوب دنشوحبابک

میکنند(* ترشح را فعال سطح عامل )که دوم نوع های سنگفرشییاخته های سلول روی بر

ال در بلکه ندارند الیقرار قرارنآبه )میها هستندحگیرند الیه تک ها (بابک

*. هستند پوششی نوع از دو هر ، دوم نوع هم و اول نوع های یاخته هم

2 هموگلوبینO97%حمل با خوناب%3ترکیب در محلول

2 کربناتCO70%حمل بی یون
با23% ترکیب

هموگلوبین
خوناب7% در محلول

تنفس عملکرد)دستگاه لحاظ (از

هادی تنفسی)بخش (مجاری

، نایژه ، نای
نایژک

بینی

ای مبادله بخش

ها حبابک
مباد لهنایژک

ای
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حمل:توضیح در قرمز های اکسی93گویچه دی کربن دارندددرصد و23:دخالت مستقیم صورت به بادرصد ترکیب در

و ترکیب70هموگلوبین طریق از و غیرمستقیم صورت به وسیلهآدرصد )به اکسید دی کربن با انیدراز(آب کربنیک نزیم

! اضافه انید:توضیح کربنیک کنین بلکهردقت نمیکنه تولید بیکربنات مستقیما میاز تولید اسید یونکربنیک به بعدا که کنه

میشه تجزیه بیکربنات و !هیدروژن

از* آمینواسیدی۴هموگلوبین پروتیینی2اززنجیره غیر گروه یک به هرکدام که است شده تشکیل نامنوع متصلهِبه م

.شوندیم دارد آهن مولکول یک نیز هِم گروه هر اکس. مولکول یک آهن مولکول هر )شاملبه .2یژن شود می متصل اتم(

هموگلوژاکسی* به پذیر برگشت صورت به صورت به اکسید دی کربن و اتصالبن جایگاه و میشوند متصل فرقآین نیز ها ن

اما اتصالمیکند مونوکسیدجایگاه اکسی(CO)کربن استژبا یکسان بسیار.ن هموگلوبین از مونواکسید کربن جداشدن

بنابرایناستسخت و ناپذیر( برگشت و)تقریبا کرده اشغال را اکسیژن میشودجایگاه محسوب .سمی

نای* از هاژشش هاژنای،ه بیشترین،ک ها حبابک که است شده تشکیل خونی های رگ و ها راآحجمحبابک ن

ساختار بنابراین میدهند داردتشکیل گونه اسفنج

است* شده احاطه پیوندی بافت توسط بیرون از شکم های اندام همانند اندکی)شش چپ استازکوچکترشش !(راست

*. کرده احاطه جنب نام به الیه دو ای پرده را شش هوایهر ماندن باقی باعث که است کمتر بیرون فشار از جنب مایع فشار

شدن جمع از و میشود ها شش در مانده میشوند(جنهاآباقی جمع ها شش جنب پرده شدن سوراخ میکند)درصورت لوگیری

در* هم خارجی ای دنده بین های بیندمماهیچه های ماهیچه اما دارند دخالت عمیق دم در هم و فقطعادی داخلی ای دنده

دارند دخالت عمیق بازدم شش.در مهم ویژگی سینه_1:دو قفسه حرکات از کشسانی_2پیروی

دیافراگم* طبیعی و ارام سینه)درتنفس قفسه حرکات نقش!نه دارداصلی( را

گردن* ناحیه های ماهیجه عمیق دم شکمیودر های ماهیچه عمیق بازدم دارنددر کننده کمک نقش

*: گوسفند شش

از- چپ از2شش راست شش و است3لوب شده تشکیل لوب

رود- می راست شش به که دارد وجود انشعاب یک اصلی نایژه دو از قبل

آ- مقطع در ، ببرید شش از ای تکه سهاگر :نوعن دارد وجود سوراخ

دهانه_1 که ها ولبهآنایژه باز استآن زبر غضروف(ن داشتن خاطر )به

دهانه_2 که استآسیاهرگ بسته ن

دهانه_3 که استآسرخرگ باز ن

جاری درهوای یا وارد عادی دم یک در که هوایی مقدار به میشود: خارج عادی بازدم یک

لیتر(۵00)حدود میلی

دقیقه در تنفسی حاصلحجم تن: تعداد در جاری هوای حجم دقیقهفضرب در س

ذخ دمییحجم میشودره وارد عادی دم یک با معمولی دم یک از پس که هوایی مقدار :

لیتر(3000)حدود میلی

بازدمی ذخیره ازحجم میتوان عمیق بازدم یک با معمولی بازدم یک از پس که هوایی مقدار :

خار ها کردشش ج

مانده باقی توانهوای نمی و ماند می ها شش در هوا مقداری ، عمیق بازدم یک از بعد حتی :

. کرد خارج را ماندهآن باقی :هوای چون دارد زیادی اهمیت

دارد_1 می نگه باز را ها سازد_2حبابک می ممکن تنفس دو ی فاصله در را ها گاز تبادل

مرده کههوای هوایی نمی: ای مبادله بخش حدودوارد ( لیتر(1۵0شود میلی

حیاتی میظرفیت عمیق بازدم یک با عمیق دم یک از پس که هوایی مقدار کرد: خارج توان

بازدمی( ذخیره هوای + دمی ذخیره هوای + جاری )هوای

تام می:ظرفیت ها شش که هوایی هوحداکثر + حیاتی ظرفیت ( دهند جای خود در ایتوانند

مانده مجموعکه.باقی (۶000حدوددر است لیتر میلی

هوای:نکته و بازدمی ذخیره هوای حجم مجموع از دمی ذخیره هوای حجم شکل طبق

)حدودباقی لیتر(2۵00مانده استمیلی  بیشتر

بازدم:نکته و دم چگونگی نه دارد بستگی تنفسی مجاری حجم و قطر به مرده هوای  حجم

ندارد:نکته بستگی بازدم و دم چگونگی وبه است ثابت همواره باقیمانده هوای  حجم

نمی:نکته محسوب باقیمانده هوای جزو مرده هوای کنید شوددقت

وا:تکلم* و بازدمی هوای با صوتی پرده ارتعاش وسیله به صدا لبژتولید وسیله به سازی ه

دها نو

: عطسه و سرفه بینی* راه از فشار با هوا دهانخروج یا که)عطسه( افرادی در . )سرفه(

راه سرفه ، تنفسی مخاط مژکدار های یاخته رفتن بین از دلیل به ، کنند می مصرف دخانیات

. کنند می مکرر های سرفه افراد این دلیل همین به است تری مناسب
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مخا* خوردگی چین حاصل صوتی استپرده داخل سمت به ط

میشود* کنترل مغز پل وسیله به بازدم عمل و النخاع بصل وسیله به دم عمل

کنی وددقت خود به خود صورت به معمولی بازدم عمل زیرا دهد نمی انجام ها شش به پیام ارسال طریق از را دم توقف مغز پل

می انجام ها شش کسسانی ویژگی طریق براز تاثیر با بلکه میکندشود جلوگیری دم ادامه از ) عصبی پیام )ارسال النخاع بصل

ح* از بیش ها شش که نایددرصورتی دیواره صاف های ماهیچه شوند وژپر ها هاژنایه وک شوند می کشیده حد از بیش

النخاع بصل به عصبی پیام ارسال مغزی)با پل می!نه پایان دم به دهند(

کنید ودقت شکمی های ماهیچه عمیق بازدم در زیرا میباشد ها ماهیچه به عصبی پیام ارسال نیازمند عمیق بازدم

دارند شرکت داخلی ای دنده بین

اکسید دی کربن افزایش خونو* اکسیژن .کاهش اند تنفس تنظیم در موثر عوامل دیگر از

است* اکسید دی کربن افزاش به حساس های گیرنده دارای النخاع بصل

دارایآئوسرخرگ* گردن ناحیه های سرخرگ و صورتگرت در که هستند اکسیژن کاهش به حساس های یرنده

می،تحریک ارسال النخاع بصل به عصبی کنندپیام

گازی* تبادالت :تنوع

هادر- ای یاخته نظتک جانورانی پهنیرو شیرینوکرم اب انتشارهیدر طریق یاختهاز و محیط بین

مانند- زی خشکی مهرگان بی پایانوحشراتدر نایدیسیصد تنفس طریق هماز به مرتبط و منشعب های لوله طریق از :

می بدن های یاخته به میهوا مبادله انتشار طریق از و شودرسد

پوستیفتن- مهرس بی در دوزیستانانیگ: و میکنند زندگی مرطوب محیط در که خاکی کرم مانند

ترینبششیآتنفس- ساده درآب: ها دریاییشش .ستاره بالغدراست دوزیستانوماهیان بششآنوزادان

ها مویرگ در خون حرکت جهت و است محدود خاصی نواحی ها)در سرخرگ عبور!نه و طرفینآ( در ب

های استدیکبرخالفبششیآتیغه یگر

ششی- مهرگان:تنفس اولیه‹‹‹‹‹‹بی داران.حلزون ماهی‹‹‹‹‹‹مهره کمک با : وچقورباغه دهان های ه

( سینهحلق قفسه می(!نه وارد ها شش به را هوا مثبت فشار پمپ طریق از .کندو

:مهمنکات*

جدر- ها،ورانانتمام یاخته طورتمام ومستقیمبه انتشار خود اطراف مایعات گازبا تبادل

دارند

جانوراندر- اکسیتمام ها نژیاخته مورد صورتیازن به میمحلولرا کننددریافت

قو- زندگی طول تنفسردر نوع سه میششیوبششیآپوستی،پوستی:باغه کهدیده شود

بیشت بالغ صردرقورباغه به پوستیرتوتبادالت )تنفس میشود علتدیده به دوزیستان

پوستی میباشند،تنفس دارا را داران مهره تنفس اندام ترین (ساده

-( دارد وجود پوستی زیر خونی های مویرگ خاکی کرم و قورباغه پوستی!در (نه

پوست- زیر مویرگی شبکه و قورباغه مختص یکنواخت پوستی زیر مویرگی فراوانشبکه ی

. است خاکی کرم مختص

پوستی- پراکنده و کوچک های برجستگی از تنفسآ،منظور با و است دریایی ستاره بشش

نشود اشتباه پوستی

شامل- که پوستی های برجستگی در فقط اطراف محیط با گاز تبادل دریایی ستاره الیه2در

( شود .الیه1نهمی گیرد می انجام )

ج- ها ماهی حرکتدر جهت بر عمود ها سرخرگ در خون حرکت حرکتآهت جهت اما ب

حرکت جهت برخالف ها مویرگ در میآخون باشدب

شش- بر عالوه پرندگان هوا9در کیسه میدارعدد دودیده بین انها از یکی که نیمهشود

هوا های کیسه و است اختصاصیدارمشترک هوایی های کیسه از عقبی لوییجاختصاصی

بزرگترند
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از* انسان در مواد گردش ها،قلبدستگاه لنفی)رگ مویرگ و خونی مویرگ ، سیاهرگ ، تشکیلخونو(سرخرگ

. است شده

توسط* تیره خون که شود قلبیکدقت از ششی سرخرگ

( شود می سرخرگخارج شاخهششیهاینه دو به سرخرگ این سپس )!

به شاخه هر و شود می .منشعب رود می شش یک

بطنخون:نکته و هموارهدهلیز قلب خونروشنچپ بطنو و راستدهلیز

 استتیرههمواره

،:نکته کند تلمبه بدن سراسر به را خون باید اینکه دلیل به ، قلب چپ بطن دیواره

است راست بطن دیواره از است.قطورتر آن نوک در قلب ضخامت  بیشترین

!:نکته ندارد شامه( برون و پیراشامه )شامل کننده محافظت ی کیسه بطن دو بین ی دیواره در ، )میوکارد( قلب ی ماهیچه

که* )کرونری( اکلیلی های سرخرگ با قلب ی منشمستقیماماهیچه آئورت شونداز می چندعب این سپس . شود می تغذیه

( اکلیلی سیاهرگ و شده یکی هم با سیاهرگسرخرگ .!یک شود می متصل راست دهلیز به که دهند می تشکیل را انسداد(

موج ارتفاع کاهش سبب قلبی آنفارکتوس . شود قلبی )آنفارکتوس( سکته باعث تواند می ها سرخرگ .QRSاین شود می

آ:نکته قوس زیر در ششی دوئسرخرگ شدهورت آ.شاخه پشت از راست سمت سیاهرگئوشاخه بزرگ و ورت زبرین

آ روی از چپ سمت میئشاخه آئگذردورت قوس. محل در می۳ورت ازشودشاخه منشعب های شاخه اولین ورتآئاما

اکلیلی(گ)ر آهای سینی دریچه از باالتر و قوس از دارئقبل قرار دنورتی

ها* بلکه:دریچه ! ندارند ای ماهیچه بافت . شوند می خون شدن طرفه یک هستندباعث پوششی بافت خوردگی چین حاصل

. کند می کمک ها آن استحکام به پیوندی بافت وجود و

)میترال(- لختی دو ی:دریچه قطعه دو از و دارد قرار چپ بطن و دهلیز بین

است شده تشکیل آویخته

لختی- سه آویخته:دریچه ی قطعه سه از و دارد قرار چپ بطن و دهلیز بین

شده استتشکیل

سینی- های از:دریچه و دارند قرار ها بطن از خروجی های سرخرگ ابتدای در

کنند می جلوگیری بطن به خون بازگشت

کبوتری- النه های و:دریچه دارند قرار پا و دست های سیاهرگ کننددر می هدایت باال سمت به و طرفه یک را خون جریان

: درینکته قلب عرضی برش آهچدر بینئسینی داردچدری۳ورتی قرار دیگر ه

قلب* :صداهای

طوالنی- و گنگ ، قوی )پووم( قلب اول لختی:صدای دو های دریچه شدن بسته با همزمان

لختی سه )و ها بطن انقباض شروع ازهنگام پس قلب Rثبتاندکی نوار (در

کوتاه- و واضح )تاک( قلب دوم با:صدای هنگامهمزمان و ها بطن استراحت شروع

باشد می سینی های دریچه شدن خودکه.بسته شدن بسته با ها دریچه برگشتاین مانع

شو می ها بطن به ها سرخرگ )نخون . پسد موجمقداری ثبت قلبTاز نوار (در

درونساختار* به بیرون از :قلب

کننده- محافظت شامه کیسه برون و پیراشامه)پریکارد( کارد(شامل الیه‹‹‹‹‹‹)اپی دو هر

و سنگفرشی پوششی بافت هستنددارای ای رشته پیوندی باشد(بافت هم چربی است )ممکن

)میوکارد(- قلب ی الیه‹‹‹‹‹‹ماهیچه ترین ضخیم . است شامه درون و شامه برون به متصل

: آن های یاخته . دهد می تشکیل را قلب قلبیدیواره ای بافت،(تعداد)بیشترینماهیچه

متراکم ای رشته زیاد(پیوندی کالژن عصبیو)دارای های رشته

)آندوکارد(- شامه می‹‹‹‹‹‹درون ساده سنگفرشی پوششی بافت تشکیلدارای در و باشد

. دارد شرکت نیز قلب های دریچه

های* اییاخته ،)قلبیماهیچه ای هسته دو بعضی و ای هسته تک بیشتر ، ارادی غیر

.(منشعب دارند ارتباط هم با رفته( فرو هم )در بینابینی صفحات طریق ارتباطاز نوع این

سریع انتقال کهپیامباعث ای گونه به ؛ شود می قلبی های یاخته وقلببین انقباض در

تودهاستراحت یک صورت .به کند می عمل واحد ای یاخته

دارد* وجود عایقی پیوندی بافت ، بطن و دهلیز ارتباط محل انتشاردر شود می باعث که

. گیرد انجام قلب هادی شبکه طریق از فقط ، محل این در تحریک

یپوششبافتضخامت)استشتریبشامهبرونضخامتازشامهیپرضخامت:نکته

(استشامهبرونبرابربایتقرییتنهابهشامهیپر

استنآیپوششبافتازترمیضخشامهیپریارشتهیوندیپبافت:نکته



گراوند پور–امیررضا درویش @ :BioGeravandChannel    نوید

Navid's Channel: @zistDVP

، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث کانالتدریس به شناسی زیست نکات و ها جزوه ، ها آزمون یعنیهایتحلیل .zistDVP@وBioGeravand@ما کنید مراجعه

قلب* هادی ازتقریبا:شبکه درصد هاییک ،ماهیچهیاخته قلب تحریکای اندبرای شده اختصاصی قلب سرعتطبیعی )با

باال( تمامانتقال که شود توجه هایالبته هستندیاخته،ایماهیچهیاخته اختصاصی !هایی

دهلیزیگره- ساز(هنگاپیش)سینوسی ضربان دهلیز:یا پشتی دیواره در . قلبی تحریک کننده شروع و گره بزرگترین

زبر سیاهرگ بزرگ منفذ زیر و ینراست

بطنی- دهلیزی لختی:گره سه دریچه عقب در بالفاصله ، راست دهلیز پشتی دیواره در

یافته- تخصص رسانند:تارهای می ها بطن و چپ دهلیز به را تحریک پیام هم ، رسانند می انجام به را گره دو بین ارتباط هم

اند:نکته گرفته قرار راست دهلیز در ، هادی بافت گره دو هر

مهم بلکه:نکته ! ندارند انشعابی بطن دو دیواره در ، بطنی بین تارهای دسته

بطنپس نوک به رسیدن .از شوند می منشعب

قلب ضربان چرخه *:

)استراحت_1 گیرند)ثانیه(4/0عمومی می خون ها حفره !(همه

ها_2 دهلیز کنند)ثانیه(1/0)انقباض نمی گیری خون مرحله این در ها !(دهلیز

ها_۳ بطن ثانیه(۳/0)انقباض

استراحت* عمر طول در اسکلتی های ماهیچه برخالف ایقلب )پیوسته باشدندارد نداشته استراحت اصال اینکه (!نه

از* بطنی انقباض هر در که خونی بطنحجم قلب!(یک از شودخارج)نه می نامیده ای ضربه حجم شود، می سرخرگ وارد و ،

ای* ضربه دقیقه×حجم در قلب ضربان قلبی(75)تعداد ده برون =. کند می تغییر بدن فعالیت سطح با متناسب که ؛

:توضیح** )الکتروکاردیوگرام( قلب منوار ، کند می تولید الکتریکی پیام پیشاهنگ گره الکتروکاردیوگرامPوجوقتی در

و یافته افزایش خونشان فشار و کنند می انقباض به شروع ها دهلیز بعد اندکی و شود می هاثبت میرابطن پر خون .کنناز د

سینوسی گره به گرهی بین های رشته طریق از پیام ، حین این های-در رشته به سرعت به نیز آن از بعد و رسد می دهلیزی

موج زمان این در . شود می داده انتقال بطن دو بین دیواره در ازQRSموجود پس و شود می انقباضRثبت به شروع ها بطن

خونوکرده درفشار هاموجود یابدافزایشآن شوندمی می بسته دهلیزی های دریچه قلب)و اول خونسپس!(صدای

شود می ها سرخرگ پیاموارد همچنین و شد تخلیه ها بطن خون اینکه از پس ،انقباض. شد منتشر ها بطن دیواره سراسر در

آنTموج از پس اندکی و شود می شودثبت می آغاز قلب عمومی هااستراحت سرخرگ از خواهد می خون هنگام این در .

( شوند می خون برگشت از مانع و شوند می بسته سینی های دریچه که برگردد ها بطن قلببه دوم (!صدای

دو:نکته دیواره بین تحریک پخش از،بطنهنگام قبل )کمی دارد وجود ها دهلیز دیواره در تحریک (RتاQهنوز

موجتحریکشروع:نکته ابتدای در شروعPدهلیزها موجانقباضو قله در باشدPآن می

موجتحریکشروع:نکته از قبل ها شروعQبطن قلهانقباضو از پس دهدRآن می رخ

دوم:نکته و اول صدای اولثانیه۳/0بین تا دوم صدای بین است5/0و فاصله ثانیه

ارتفاع* اثرمQRSافزایش در قلب شدن بزرگ نشانه است )زماندارمکن مزمن خون فشار

طوالنی( هایا، دریچه باشدتنگی

ارتفاع* باشدQRSکاهش )آنفارکتوس( قلبی سکته نشانه است ممکن

اشکال* ، قلب هادی بافت در اشکال نشانه است ممکن ها منحنی فاصله کاهش یا افزایش

. باشد قلبی حمله اثر در قلب بافت به آسیب یا و اکلیلی های رگ رسانی خون در

* ها* اصلی::سرخرگ الیه سه الیه‹‹‹‹‹‹داخلیدارای تک غشایسنگفرشی آن زیر )در

دارد( وجود صافبافت‹‹‹‹‹‹میانی پایه ای میماهیچه زیادی کشسان های رشته )دارای

پیوندیبافت‹‹‹‹‹‹خارجیباشد(

خاصیت* ها سرخرگ ی دیواره . رسانند می ها بافت به و کنند می خارج قلب از را خون

گشا خون ورود با و دارد زیادی سرخرگکشسانی ، کند می استراحت بطن وقتی ؛ شود می د

در موجی صورت به ها سرخرگ حجم تغییر . شود می خون حرکت باعث و شود می تنگ

. شود می احساس نبض صورت به و رود می پیش ها آن طول

صاف،هایماهیچهمیزانوکمترکشسان،هایرشتهمیزانتر،کوچکهایسرخرگدر*

است ونکندزیادیتغییرهارگاینقطرخون،ورودباشودیمباعثساختاراین.بیشتر

ماهیچه.کنندمقاومتخونجریانبرابردر ،هااین خود استراحت و انقباض قطربا

و داده تغییر را کسرخرگ می تنظیم را ها مویرگ به خون .نورود ند

پیوندی* و ای ماهیچه الیه حتیضخامت وپوششیو هاست سیاهرگ از بیشتر ها سرخرگ

شوند می دیده تر گرد عرضی برش در

از* قبل که است کوچک های سرخرگ عهده بر ، ها مویرگ در خون جریان اصلی تنظیم

اند گرفته قرار ها مویرگ

: بانکته تماس محل در پیوندی بافت ها استدرسرخرگ هایی چین دارای ای ماهیچه بافت

است صاف ها سیاهرگ در اما
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دیواره* انقباض از ناشی و شود می وارد رگ دیواره بر خون سوی از که است نیرویی خون .سرخرگیابطنفشار است

برخالف:نکته ها سرخرگ دیواره در موجی حرکات اصلی ،عامل گوارش نلوله میباشد االستیک های ماهیچهرشته انقباض !ه

بطن ! میشود دیده موجی صورت به انقباض نیر مواد گردش دستگاه در کنید وهای)دقت صاف عضالت در هم پس ! قلب

می دیده موجی حرکات قلبی عضالت در شود(هم

نامناسب،چاقی* ،تغذیه زیاد( نمک و چربی مصرف ویژه .ژنتیکواسترس،دخانیات)به موثرند خون فشار روی بر

* ها* الیه:مویرگ یک الیه‹‹‹دارای تک دارد(سنگفرشی وجود پایه غشای آن زیر )در

و* هستند بدن های رگ گیردکوچکترین می انجام ها رگ این در بدن های یاخته و خون بین مواد در)تبادل خون جریان

استآن کند ها(ها آن پایه هایغشای مولکول عبور کردن محدود برای مولکولی صافی درشتنوعی آوردبسیار می وجود به

ابتدای* مویرگی(بعضیدر ای)بنداره ماهیچه ای حلقه ها خونوجومویرگ جریان که دارد میآندرد تنظیم را کندها

ها مویرگ شودپیوسته_1:انواع می تنظیم شدت به مواد خروج و ورود :››››، ها ماهیچه

مرکزی عصبی دستگاه و چربی بافت ، ها مثلمنفذدار_2شش درشت های مولکول عبور :

شود می محدود ها روده‹‹‹‹پروتئین و ریز درون غدد ، ها یاختهناپیوسته_۳کلیه فاصله :

شود می دیده حفره صورت به که است زیاد قدری به طحال‹‹‹‹ها و جگر ، استخوان مغز

منفذار:نکته : ها مویرگ در پایه غشای ضخامت پیوسته‹‹پیوسته‹‹‹‹ترتیب نا

شود:نکته می عصبی دستگاه مهم بخش این به ها میکروب ورود از مانع ، مغزی های مویرگ بودن پیوسته

کنید:نکته شکلاطمدقت ای،بق یاخته بین های شکاف

وجود ها مویرگ انواع تمام دارنددر

پتاسیم* و سدیم های یون و گلوکز : ای یاخته بین مایع و مویرگ بین مختلف مواد تبادل منافذ‹‹‹‹نحوه

2 و یاخ‹‹‹‹2OوCOاوره آبغشای های مولکول مویرگ دیواره های غشا‹‹‹‹ته هم و منافذ هم

درشت های های‹‹‹‹پروتئین یاخته وارد بری درون .با شوند می خارج رانی برون با و پوششی

خون* فشار افزایش و خون های پروتئین کمبود

شود اِدِم یا خیز موجب میتواند ، ها سیاهرگ در

اسمزی* فشار شکل استتقریباطبق ثابت

کند می تغییر تراوشی فشار .و

: مویرگنکته سیاهرگی بخش در اسمزی فشار و فشارخون کنید شونددقت می برابر

مویرگ وسط در  نه

: استنکته ان انتهای از بیشتر مویرگ ابتدای در اسمزی فشار و خون فشار اختالف

: نمینکته باز مویرگ به مویرگ از شده خارج مواد از بخشی نیز طبیعی حالت گردنددر

اِ معنای به الزاما دستدِکه وسیله به مواد )این نیست جگم لنفی میآعماه شوند(وری

* ها* اصلی::سیاهرگ الیه سه غشای‹‹‹‹‹‹داخلیدارای آن زیر )در الیه تک سنگفرشی

دارد( وجود پایه

باشد(‹‹‹‹‹‹میانی می زیادی کشسان های رشته )دارای صاف ای ماهیچه ‹‹‹‹‹‹خارجیبافت

پیوندیبافت

*( دارند را قطر بیشترین ها استسیاهرگ سرخرگ به مربوط ، دیواره قطر وبیشترین )!

در را خون حجم دارندبیشتر خود

ها* سرخرگ بیشتر و اند گرفته قرار اندام هر سطحی های قسمت در ها سیاهرگ بیشتر

عمقی های قسمت .در اندام  هر

ادامه* باعث سرخرگی فشار مانده کمکباقی عوامل . شود می سیاهرگ در خون جریان

: سیاهرگ در خون جریان به کننده

اسکلتی- ماهیچه به:تلمبه ، بدن پایینی نواحی در خصوص به ها ماهیچه این انقباض

. شوند می قلب سمت به خون حرکت باعث و کنند می وارد فشار مجاور های سیاهرگ

کبوتری- النه های دریچه:دریچه شونداین می ها سیاهرگ در خون برگشت از مانع ها

زمین() جاذبه با مقابله

سینی- قفسه مکشی در:فشار منفی فشار و یابد می افزایش سینه قفسه حجم ، دم هنگام در

. شود مکیده باال سمت به خون شود می باعث که شود می ایجاد ناحیه این های سیاهرگ
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لنفی* دستگاه بازگرداندن_1:وظایف و گردندتصفیه نمی بر ها مویرگ به که موادی و چربی_2آب جذبانتقال های

ایمنی_۳شده لنفی(حفظ های اندام و ها گره در ها لنفوسیت تجمع و تولید تجمع و )تولید

چپ* ترقوه )زیر سینه های سیاهرگ به لنفی مجرای دو طریق از نهایت در گردشلنف دستگاه به و ریزد می راست( و

شود( می وارد زبرین سیاهرگ بزرگ به )سپس گردد می باز خون

لنفی* های استخواناندام مغز و آپاندیس ، طحال ، تیموس ، ها لوزه متداول): !(اشتباه نیست لنفی اندام کبد کنید دقت :

فضا* لنفی های .هامویرگ شوند بدن در سرطانی های یاخته پخش باعث توانند می و دارند بزرگ ای یاخته بین ی

طحال:نکته و بزرگ روده ، زانو ، ران کشاله ، آرنج ، زیربغل ، ها لوزه و گردن ناحیه در لنفی های گره تجمع

راس لنفی مجرای از تر طویل و قطورتر چپ لنفی مجرای ضمن در . است زیاد استبسیار ت

کنین خروجی:دقت های رگ از بیشتر لنفی گره به ورودی های رگ تعداد الزاما درسی کمک کتب و منابع برخی گقته برخالف

دراواز و نیست میتون هایینیشکل گره ازببینیدد بیشتر وحتی ورودی های رگ برابر خروجی های رگ تعداد هستناونکه

: خون * و* منظم طور به که است پیوندی بافت طرفهنوعی شاملیک و دارد جریان خونی های رگ است2در بخش

از:خوناب- عبارتند آن در محلول مواد . دارد مایع غذایی،آب:حالت ها،مواد ،یون پتاسیم( و سدیم قبیل دفعی)از ،مواد

محلول های ...پروتئین و

ای- یاخته قرمشامل:بخش های سفید،زگویچه های هاوگویچه نیستندج)پالکت یاخته اما بوده ای یاخته بخش !(زء

می:نکته قرار خوناب پایین در و است خوناب از بیشتر خونی های یاخته چگالی ، سانتریفیوژ شکل .یگطبق رند

از:نکته )۹0بیش خوناب خوندرصد استآ(!نه ب

*: خوناب های پروتئین خوننقش اسمزی فشار مواد،حفظ تانتقال انعقاد،pHنظیم،

بدنو)فیبرینوژن(خون ،)ایمنی پرفورینگلبولین ، اینترفرونپادتن مکمل(، پروتئین و

دارد* نقش داروها بعضی انتقال و خون اسمزی فشار حفظ در ایمنی)آلبومین به (کمک

تنظیم* در ها یون انتقال و جذب با ، هموگلوبین و ها گلوبولین موثرندpHانواع خون

بهر)هماتوکریت(* باشدخون می خون کل حجم به خونی های یاخته حجم نسبت درصد):

جرمی درصد نه ؛ سالم!(حجمی فرد در معمول طور به در .45که است افزایش)درصد

مرز تا و نیست خون غلظت افزایش معنای به الزاما بهر باشددرصد50خون نمی (خطرناک

خون وظایف غذاییبا:* مواد و تنفسی گازهای شیمیایی،انتقال هایارتباط بخش بین

با بدن هامختلف هورمون بدن،انتقال دمای خون،تنظیم انعقاد به ایمنیوکمک

انجام* استخوان قرمز مغز در ها )پالکت( گرده و خونی های یاخته تولید ، بالغ فرد یک در

: جنینی دوران در ( . شود استخوانمی (طحالوکبد،مغز

دارد:نکته وجود نیز خوناب در ، خونی های یاخته بر عالوه هموگلوبین

حمل:نکته در خوناب مانند نیز خونی های اکسیدیاخته دی )کربن دارند نقش دفعی مواد

قرمز( گویچه در موجود

خون گردش دستگاه تنظیم

عصبی دستگاه

خودمختار

. دارد برعهده را شرایط با متناسب قلب فعالیت کاهش و افزایش پلوظیفه و النخاع بصل در اعصاب این هماهنگی مرکز

دارد قرار تنفس مرکز نزدیکی در و مغزی

ها هورمون
نور و نفرین اپی مثل ها هورمون برخی ترشح ، ترس و نگرانی مثل حاالتی نفریندر ،اپی کلیه و قلب بر تاثیر افزایشبا باعث

شود می خون فشار و قلب ضربان

موضعی تنظیم

2COصاف های ماهیچه بر تاثیر هابا مویرگ بنداره و کوچک های خونسرخرگ جریان و شود می آنها استراحت باعث این،

افزایش ها یابدرگ می

. شود می ها رگ تنگی سبب ، بدن مایعات به کلسیم مانند مواد بعضی ورود

انعکاس
اک دی کربن ، اکسیژن به شیمیایی)حساس های گیرنده و خون( فشار به فشاری)حساس های ،گیرنده هیدروژن( یون و سید

شود حفظ سرخرگی فشار تا فرستند می پیام عصبی مراکز به تحریک از .پس شود تامین خاص شرایط در بدن های نیاز و
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هستند:نکته دار دانه یاخته میان دارای اولیه بنیادی های یاخته

گیرند:نکته می منشا بنیادی یاخته نوع دو هر از دانه بدون سفید های گویچه

حجیم:نکته میلوئیدی( های یاخته از شده )مشتق ها هستهمونوسیت را آن حجم بیشتر و هستند سفید های گویچه ترین

است قسمتی تک هسته این و است داده  تشکیل

در:نکته و حجیم و گرد هسته انها از یکی در که هستند نوع دو ها( )لنفوسیت لنفوییدی های یاخته از مشتق های گویچه

است( قسمتی تک هسته انها هردوی )در است حجم کم و بیضی دیگری

سلولی:نکته تقسیم )نه قطعه قطعه ها می!مگاکاریوسیت می( وجود به را ها گرده و آورندشوند

م:نکته در ها گرده در موجود مواد اندکاگتمام شده ساخته ها اریوسیت

از* بیش انسان )۹۹در خونی های یاخته ایدرصد یاخته بخش را!نه میگویچه( تشکیل قرمز قرمزدهندهای رنگ که

ها یاخته این . شوند می سبب را هاخون آن یاخته میان و دهند می دست از را خود هسته ، استخوان مغز در تشکیل هنگام در

. شود می پر هموگلوبین از

* 12 اسید،Bویتامین ویتامینفولیک یاخته( B)نوعی تقسیم برای ساختآهنوضروری نیازنبرای مورد قرمز های ندگویچه

*12 ویتامین وجود به وابسته اسید فولیک صحیح .Bکارکرد بزر12Bویتامینمنبعاست روده و جانوری باشدگغذاهای می

کنید مگادقت تبدیل در اسید فولیک قطعهیارککمبود قطعه ها مگاکاریوسیت زیرا ندارد تاثیری ها گرده به نهوسیت میشوند

میلو های یاخته تقسیم برروی تاثیر علت به ولی ! هائتکثیر مگاکاریوسیت به میگذارد،یدی تاثیر ها گرده تعداد روی بر

عمر* قرمزگمتوسط های روز120ویچه هر و است در1ریباتقروز ها آن از .طحالوکبددرصد شود می آهنتخریب

ذ کبد در فرایند این در شده شودآزاد می میشودیاخیره استفاده قرمز های گویچه دوباره ساخت در و رفته استخوان مغز به

هورمون* ترشح به ، ما بدن در قرمز های گویچه میزان دارداریتروپویتینتنظیم ریزبستگی درون های یاخته از وکبدکه

شودکلیه می ،ترشح استخوان مغز بر تاثیر با راو قرمز های گویچه تولید دهدافزایشسرعت  می

کنید شوددقت قرمز( های گویجه )تخریب آن کاهش هم و اریتروپویتین( )تولید بهر خون افزایش باعث میتواند هم کبد

و* انسان )بسیاریدر پستانداران داراناز مهره ونه هسته قرمز های گویچه اندبیشتر( داده دست از را خود های .اندامک

افراد:نکته در گویچهبالغکبد تخریب طریق از نیز طحال همچنین دارد نقش سازی خون در اریتروپویتین تولید طریق از نیز

دارد نقش فرایند این در استخوان مغز به آهن انتقال و قرمز های

ها* ایقطعاتگرده اییاخته هسته بدون و رنگ خودبی درون که هایهستند خوندانه های گویچه از و دارند زیادی

. شوند می ایجاد ها مگاکاریوسیت )سیتوپالسم( ای یاخته میان بخش شدن قطعه قطعه از و ترند کوچک

ورود* و شدن آزاد که هستند فعال ترکیبات از پر ها دانه هاازیکیاین این)آن همه نه

.!(مواد کنند می آغاز را لخته تشکیل فرایند ، خوناب درون به

تشکیل* با ها یالختهگرده شدید( ریزی محدود(درپوش)خون ریزی هدر)خون از مانع

. شوند می خون رفتن

ویتامین* .Kوجود است ضروری لخته تشکیل و خون انعقاد برای کلسیم و

مهم خون:نکته در نیز طبیعی حالت در فیبرینوژن و پروترومبین

های آنزیم و ترومبین و فیبرین وجود اما . دارند وجود

باشد می ریزی خون معنای به ، خون در !پروترومبیناز

و:نکته لخته در هم ها دارندگرده حضور درپوش هم

مختص:نکته فقط ترشح کنید دقت

کتاب متن طبق و ! نیست ها یاخته

! نیستند یاخته ها گرده دانید می که همانطور ! دارند برعهده را مواد ترشح نیز ها گرده

و* خون در ، سفید خونی های هایاخته .بافت کنند می دفاع بدن از و شوند می پراکنده

یهست:بازوفیل          تیرههایدانهبایاختهمیان.افتادههمرویقسمتیدوه

درشتروشنهایدانهبایاختهمیان.دمبلیدوقسمتیهستۀ:ائوزینوفیل        

ریزروشنهایدانهبایاختهمیان.قسمتیچندهستۀ:نوتروفیل

دانهبدونیاختهمیان.لوبیایییاخمیدهتکیهستۀ:مونوسیت

دانهبدونیاختهمیان.بیضییاگردتکیهستۀ:لنفوسیت
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:نکات* مواد گردش تنوع

هاهم- ای پریاخته ،در ها ای یاخته تک در هم ازو را مواد تبادل ها یاخته یاختهتمام میسطح !دهندانجام

موادهاایپریاختهتمام- گردش برای خون)دستگاهی گردش الزاما دارند!(نه

اسفآردشگسامانه- مانند مهرگان بی برخی در )نب ها هاج اسفنچ فقط داردنه وجود )

دار- یقه های بایاخته )ژتااسفنج مک میانیخود(کژنه حفره در آب حرکت میشوندباعث

دار- یقه یاخته تافقطهر داردژیک شکلوک نیست،طبق یکسان ها تاژک !اندازه

-. باشند می دار یقه یاخته یک به متصل معموال ، منفذ سازنده های یاخته از هرکدام

می- کمتر خروجی سوراخ نزدیکی در اسفنج دیواره شودضخامت

مهم ،:نکته آب خروج محل حوالی تاژک(یاختهدر بالتبع )و دار نداریمیقه

اسفنج- حرکتجدر یکآهت )استطرفهب دارد مجزا خروجی و ورودی های سوراخ گوارشیو حفره (برخالف

برای- سوراخ یک از بیشتر ها اسنفج ی هایآعبورهمه سوراخ یا سوراخ + ورودی های دارند)سوراخ خروجی(ب

آبانشعابات- گردش کردهالناریاپدرسامانه نفوذ بدن نواحی تمام انشعاباتدر دریایی عروس اما داردمتعددیاست

عمومی- حفره ای لوله های کرم مثل مهرگانی بی ا)سلوم(در مواد انتقال برای که است شده پر مایعی با استفادهآزبدن ن

)شودمی گردش. مهرگانیدرموادسامانه بخشبی بین فضای شامل ، دارند گوارش لوله که

داخلی دیواره و گوارش لوله دارد؛استبدنخارجی نام سلوم یا عمومی حفره فضا (این

بز- استربخش روشن ای حاشیه دارای خاکی کرم تناسلی دستگاه گتر

نام- به مایعی قلب ، باز گردش سامانه هایهمولنفدر حفره به کندرا می پمپ بدن

دارد برعهده را بافتی میان آب و لنف ، خون های نقش !.همولنف ندارد مویرگ سامانه این

و- پایان دارندبیشتربند باز گردشی سامانه تنان نرم

مهم نمی:نکته تنفس دستگاه و خون گردش سامانه بودن مستقل معنای به الزاما باز گردشی سامانه وجود کنید !باشددقت

جریان- جلوهمولنفجهت سوی به عقب از حشرات پشتی رگ م،در عقب به جلو از شکم در ندارند!!)اشدبیو (سیاهرگ

پشتی- رگ طول تمام در تقریبا خون حشرات قلب انقباض هنگام آندر انتهای می،بجز خارج رگ شوداز

می- باز قلب درون به خون پشتی رگ انتهای )در بازگردد نمیگپس منافذ طریق از الزاما قلب به خون (!دباششت

مهم ندا:نکته معنا روشن و تیره همولنف حشرات !در رد

مهم .:نکته شوند می باز قلب استراحت هنگام و بسته ، قلب انقباض هنگام در حشرات قلب های دریچه

در- خون حرکت دُجهت از خاکی کرم پشتی سمترگ از شکمی رگ در و سر سوی به م

و باال به پایین از ها مویرگ در و دم سوی به استدرسر پایین به باال از کمکی های .قلب

مویرگید:مهمنکته شبکه خاکیر کرم سر استقسمت پایین به باال از خون حرکت جهت ،

خاکی- کمکی)عدد(10فت)ج5کرم رگیقلب پشتی((کمان ای)رگ لوله قلب یک داردو

و- داران مهره ی خاکی)بعضیهمه کرم نظیر مهرگان بستهبی خون گردش ترین (ساده

. باشند می بسته گردش سامانه دارای

هایدر- درسرگ و تیره خون فقط ماهی شکمی داردطحسطح وجود روشن خون فقط پشتی

مهم دو:نکته مویرگیدر شبکه ماهیطرف های دارد،آبشش وجود سرخرگ

داردماهیدهلیز- قرار بطن به نسبت باالتری سطح در

باشد- می سیاهرگی سینوس از بزرگتر سرخرگی مخروط

میشوند- تغذیه روشن خون طریق از آن های سلول اما دارد جریان تیره خون ماهی قلب در

میشود- مخلوط روشن و تیره خون دوزیستان در

مید- پوست و ها شش به که خونی دوزیستان نظرر از میرود بدن تمام به که خونی با رود

است یکسان اکسیژن غلظت

و- است راست دهلیز اکسیژن ازغلظت بیشتر چپ دهلیز اکسیژن غلظت دوزیستان در

است راست دهلیز از بیشتر بطن در اکسیژن غلظت

و- پستانداران ، قلببرخیپرندگان کروکودیل مانند دارند4دوزیستان ای حفره
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محیطی* در انسان بدن های یاخته ی کهمایعهمه است ها یاخته درون مایع غلظت مشابه ، مایع این غلظت . کنند می زندگی

( . شود می یاخته بیرون و درون اسمزی فشار بودن مشابه شودسبب می یاخته شدن چروکیده یا ترکیدن از مانع موضوع !(این

اثر* کردندر افزایش،عرق ها کلیه در آب بازجذب میزان و دهد می دست از آب وبدن شودیافته می کم ادرار .حجم

ایستایی)هومئوستازی(* جاندار):هم درونی وضعیت داشتن نگه پایدار برای که اعمالی جاندارانمجموعه شودهمه می انجام )

مثالبسیاری* . آیند می وجود به ایستایی هم خوردن هم بر نتیجه در ها بیماری شیریناز خوندیابت قند افزایش :

حفظ* در ، اند گرفته قرار شکم پشت در و ها مهره ستون طرفین در و هستند شکل لوبیایی هایی اندام که ها کلیه

نقش بدن ایستایی کبداساسیهم گیری قرار علت به . ،دارند بدن راست سمت استدر چپ از تر پایین اندکی راست کلیه

کنند* محافظت کلیههعوامل ها_1:از کنند(دنده می محافظت ها کلیه از بخشی کلیه_2)از از)کپسول شفاف ای بافتپرده

ایپیوندی شود(رشته می ها کلیه به ها میکروب ورود مانع و کلیه_3است اطراف کلیه(چربی گیری ضربه و موقعیت )حفظ

وزن* کاهش اثر در کلیه اطراف چربی سببشدیدوسریعتحلیل ایستایی: هم اختالل و میزنای تاخوردگی و کلیه !افتادگی

یک:نکته توسط راست کلیه و دنده دو توسط چپ میکلیه محافظت شوددنده

هورمونهرروی* توسط غده این . دارد قرار کلیه فوق غده یک ، کلیه

آلدوسترون هورمون و شده تحریک شود( می ترشح کلیه از )که رنین

بازجذب ، ها کلیه بر اثر با آلدوسترون . کند می ترشح خون درون به را

هم آب بازجذب آن دنبال به که شود می باعث را یابدسدیم می افزایش

. یابد می کاهش ادرار حجم یابدو می افزایش خون فشار ، آب افزایش با

: کلیهنکته سیاهرگ و شوندقبلسرخرگ می شاخه شاخه کلیه به ورود از

میزنای بهبعداما ورود گرددکلیهاز می  منشعب

*: کلیه ساختار برش* در که ناحیه ،طولیسه شوند می دیده کلیه

: از عبارتند درون به بیرون از

قشری_1 بخش

مرکزی_2 قاعدهبخش که دارند قرار کلیه های هرم ، بخش این در :

ها .آن است لگنچه سمت به ها آن راس و قشری بخش سمت به

شدهلگنچه_3 تولید ادرار و است قیف شبیه آن: ،شدهواردبه

به .سپس شود می هدایت میزنای

ها* هرم بین در که دارد انشعاباتی قشری مرکزیبخش بخش شوندی می  دیده

نام کلیه های ستون .و دارند

نامند* می کلیه لَپ)لوب( یک را آن به مربوط قشری ناحیه و هرم هر

: قشرینکته بخش ( کلیه قسمت لگنچه(،هرسه و مستقیممرکزی تماس دارندباهم

: )نکته کلیه های ستون اما هستند مخطط کلیه های هرم و قشری ازبخش بخشقسمتی

نیستند دار خط  قشری(

: هرنکته کلیه های لپ در شکل دارد3طبق وجود کلیه  بخش

ادرار* تشکیل فرایند که است شده تشکیل )نفرون( گُردیزه میلیون یک حدود از کلیه هر

ها آن شودر می است)دآغاز کننده جمع لوله در بلکه نیست گردیزه در آن پایان !(اما

: گردیزه های بومنقسمت نزدیک،کپسول پیچیده هنله،لوله دورولوله پیچیده لوله

نکته :چند مهم

است- ضخیم بخش از تر طویل نازک بخش هنله لوله رو پایین بخش  در

ضخیم- بخش هنله لوله باالرو بخش استدر نازک بخش از تر  طویل

است- ضخیم بخش از بیشتر نازک بخش طول هنله لوله  درکل

است- متصل گردیزه چند کننده جمع مجرای هر  به

*: گردیزه با ارتباط در مویرگی شبکه دو

بومنکالفک_1 کپسول درون ای_2: گردیزهدورِلوله های قسمت سایر اطراف در :

همچنینهربه* و شود می وارد سرخرگ یک ، کلیه

. شود می خارج سیاهرگ یک

بخش* به کلیه های ستون از ، سرخرگ این انشعابات

رو می کوچکترینقشری های سرخرگ به آنجا در و د

شو می آوراننتقسیم های سرخرگ ها سرخرگ این . د

سازند می را کالفک و شوند می کالفک وارد که هستند

ا پس ازو و داده تشکیل را وابران سرخرگ ، آن ز

. شوند می خارج بومن کپسول
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شود:نکته می تر ضخیم رفته رفته کننده جمع  مجرای

است:نکته ارتباط در مویرگی شبکه سیاهرگی بخش با هنله لوله رو پایین بخش  فقط

،:نکته خونی های رگ در خون حرکت حرکتجهت جهت استموادمخالف هنله لوله  در

به:نکته و اند گرفته قرار ها سرخرگ بین در ، ها ماهی آبشش مویرگی شبکه هم و )کالفک( گردیزه اول مویرگی شبکه هم

! نیستند متصل سیاهرگی هیچ

ش* ، هنله و خورده پیچ های لوله اطراف در وابران هممویرگیبکهسرخرگ به ها مویرگ این که سازد می را ای دورِلوله

را کلیه سیاهرگ سرانجام که آورند می وجود به را کوچکی های سیاهرگ و پیوندند دهندمی می .تشکیل

ادرار** تشکیل :مراحل

 تراوش_1

*( خوناب مواد تمام مرحله این خون!در ینه نتیجه در ، ها پروتئین جز به شده( خارج کالفک از خون فشار

شوند می وارد بومن کپسول به تراوشو اساس،)در بر شوند(اندازهمواد می گردیزه وارد

هستند* منفذدار نوع از کالفک های مویرگ . هستند مناسب تراوش برای بومن کپسول ساختار هم و کالفک ساختار وهم

، بزرگ اندازه علت به ها ،معموالپروتئین عبور صورت در اما کنند نمی عبور منافذ این شونداز می رو به رو دیگری مانع با

! هاست مویرگ این پایه غشای همان هاستکه مویرگ سایر در پایه غشای از تر ضخیم برابر پنج حدود در پایه غشای این

از* تراوش برای الزم شودخونفشارنیروی می است.تامین وابران سرخرگ از بیشتر آوران سرخرگ موضوعقطر این و

. دهد می افزایش کالفک های مویرگ در را تراوشی فشار

گردیزه* به مواد ورود برای فراوانی های شکاف و است تماس در کالفک با درونی دیواره . دارد دیواره دو بومن کپسول

. دارد

بیرونی دیواره های هستند،یاخته ساده سنگفرشی درونی.پوششی دیواره های به،یاخته

کالفک هایی،سمت یاخته انداز شده تشکیل دار( پا معنای )به پودوسیت نام به کهپوششی

. دارند فراوانی پامانند و کوتاه های رشته

اند کرده احاطه را مویرگ اطراف ها پا شونداین می باعث :و

برود_1 بین از تقریبا کالفک و گردیزه دیواره بین  فاصله

خوبی_2 به که شود ایجاد متعددی باریک های شکاف

کنند می فراهم را گردیزه به مواد نفوذ امکان

پایه:نکته غشای ، بومن کپسول بیرونی الیه در

! هاست سلول از تر ضخیم

بازجذب_2

آغاز* نزدیک خورده پیچ لوله به شده تراوش مواد ورود از بعد بالفاصله بازجذب فرایند

. شود گردندمی می باز خون به دوباره مفید مواد فرایند این با)در و فعال صورت به بیشتر

اسمز طریق از آب جذب مثل غیرفعال هم ها وقت بعضی . انرژی (صرف

خورده* پیچ لوله کهدیواره است شده تشکیل مکعبی پوششی بافت الیه یک از نزدیک

دارند مژک)ریزپرز .!(نه دهند می افزایش را بازجذب سطح ها ریزپرز این بیشترین.

لوله در نزدیکبازجذب خورده گیردپیچ می دلیلصورت ریزپرز(داشتن)به بیشترین

در:نکته کنید داریم2دقت ریزپرز های_2باریکروده_1قسمت درلوله گردیزهموجود

ترشح_3

از* ، شوند دفع است الزم که موادی ، مرحله این ایدر دورلوله های یاختهیامویرگ خود

گردیزه )های شوند می ترشح گردیزه درون گیردبیشتربه می انجام انرژی صرف (با

از* ها،سمومبعضی ماننددارو هایی یون ترشحاضافیپتاسیموهیدروژن، ی وسیله به

( . شوند می مهمدفع سپس:نکته شود می تراوش ابتدا بلکه ! شود نمی ترشح کربنات بی

کند می تعیین ادرار در را آن نهایی مقدار ، جذب باز میزان تنظیم طریق از (کلیه
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هیدروژنpHاگر* یون ها کلیه ، یابد کاهش اگرخون . کنند می ترشح کلیهpHرا ، یابد افزایش بیکربناتهاخون

)بیشتری ترشح!!دفع کننه می کلمه)دن( شودبیشتراز می دفع بیکربنات مقداری هم عادی حالت در که شوید متوجه (باید

در:نکته ترشح و استبیشتربازجذب غیرفعال همیشه تراوش و فعال  موارد

*: ادرار رودتخلیه می مثانه به ، آن دیواره کرمی حرکت کمک با و میزنای طریق از برگشت.ادرار از مانع ، مثانه دریچه

از مثانه در شده جمع ادرار حجم چنانچه . شود می میزنای به شودادرار بیشتر خاصی :حد باعث مثانه دیواره کشیدگی ،

دیواره_1 کششی های گیرنده نخاع_2تحریک به عصبی پیام مثانه_3ارسال به نخاع از پیام های_4ارسال ماهیچه انقباض

مثانهدیوصاف .اره شود می

انقباض* شدت افزایش .با شود می وارد میزراه به و خارج مثانه از ادرار ،

در:نکته را کرمی :2حرکات بینیم می گوارش_1قسمت میزنای_2لوله دیواره

: شوندنکته می وارد مثانه به پشت از ها میزنای

: ونکته است تر ضخیم کلیه ناف محل در میشودمیزنای نازک سپس

: استنکته چپ کلیه به ورودی سرخرگ از طویلتر راست کلیه به ورودی  سرخرگ

: استنکته راست کلیه به ورودی سیاهرگ از طویلتر چپ کلیه به ورودی  سیاهرگ

: داردنکته قرار آن به ورودی سرخرگ روی و زیر کلیه هر به ورودی سیاهرگ

: بهنکته ورودی آسیاهرگ روی از چپ راستئکلیه کلیه به ورودی سرخرگ و ورت

کند می عبور زیرین سیاهرگ بزرگ زیر از

میزراه* های داخلی_1:بنداره ارادی(بنداره غیر و صاف خارجی_2)ماهیچه ارادی(بنداره و مخطط )ماهیچه

نخاع* و مغز ارتباط هنوز که کودکانی و نوزادان کاملدر طور .به است ارادی غیر مثانه تخلیه ، نگرفته شکل

میمطابق:نکته لگنچه وارد که نهایی مایع نداریمکتاب ادرار ها نفرون در و است ادرار شود

کنید دقت دریچه و بنداره تفاوت چین:به حاصل دهانهمثانهمخاطخوردگیدریچه و است

میبندد را میزراه دهانه و دارد های ماهیچه ساختار بنداره اما میبندد را میزنای

کنید داریم:دقت بازجذب و ترشح نیز کننده جمع لوله  در

تجزیهآمونیاک نتیجه در )آ: ها اسید پروتیینمینو نوکنه و )ئ!!( نوکلوتیدها اسیدئنه (!یک

و شود می سمیحاصل استبسیار

بااوره اکسید دی کربن ترکیب حاصل کبدآ: توسط بسیارمونیاک اوره بودن سمی . باشد می

است آمونیاک از کمتر

درکرآتینین فسفات کرآتینین ساز و سوخت حاصل ایهاییاخته: .ماهیچه باشد می

به خود فسفات گروه دادن با فسفات تبADPکرآتینین بهو آن ماهیچهATPدیل یاخته در

. شود می انرژی تامین سبب ، ای

اسید ودر:اوریک سوخت ی هائنوکلزسانتیجه اسید دریک اسید اوریک . شود می تولید

. کند ایجاد را کلیه سنگ و کرده رسوب کلیه در تواند می بنابراین ! نیست پذیر انحالل آب

سبب و کرده رسوب مفاصل در شودیا مفصل( التهاب و نقرس)درد

*. دارد قرار ها هورمون مثل مختلفی عوامل تنظیم تحت آب موادتنظیم غلظت افزایش اگر

از خوناب در شده رودحل فراتر مشخص حد غلظت)یک افزایش هر های!(ینه گیرنده ،

زیرنهنج .اسمزی شوند می تحریک )هیپوتاالموس(

: باعث تحریک تشنگی_1این مرکز شدن زیر_2فعال غده از ادراری ضد هورمون ترشح

پسین شودمغزی می

باعث:نکته ادراری ضد آبهورمون بازجذب وافزایش ها کلیه ادراردر حجم وکاهش

آن غلظت شودافزایش می

*( ادراری ضد هورمون تولید آنتوقف کاهش ازنه رقیق ادرار زیادی مقدار دفع سبب ، )!

شود می بهبدن حالتی چنین مزهکه بی .دیابت است معروف
ادرار مواد

آلی
آلی)اوره ترین (فراوان

اسید اوریک

کرآتینین

معدنی
ادرار95)آب حجم از (درصد

ها یون
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بر* اثر با رنین . کنند می ترشح رنین آنزیم ها کلیه و یابد می کاهش ها کلیه در خون فشار ، شود کم خون آب مقدار اگر

اینیکی . شود می کلیه فوق غدد از آلدوسترون ترشح باعث ها واکنش از ای مجموعه اندازی راه و خوناب های پروتئین از

سدیم بازجذب ها کلیه بر اثر با هاهورمون کلیه در آب بازجذب آن دنبال به که شود می باعث یابدرا می .افزایش

: ها ای یاخته تک در مواد دفع *

به ، شود می وارد اسمز نتیجه در که آبی ، پارامسی مانند دیگر برخی ولی . شود می انجام انتشار کمک با ها آن از بسیاری در

انقباضی های کریچه توسط دفعی مواد .همراه شود می دفع

: مهرگان بی در مواد دفع .بیشتر* هستند دفع برای مشخصی ساختار دارای مهرگان بی

-: .نفریدی رود می کار به هردو یا اسمزی تنظیم یا دفع برای و شود می باز بیرون به منفذی با که است ای لوله

است نوع دو نفریدی_1:نفریدی .:پروتو هستند ای شعله های یاخته دارای و دارند راه بدن خارج به که هایی کانال

اسپالناریادر آب دفع آن اصلی .کار شود می دفع بدن سطح از نیتروژن بیشتر و ت

تر(متانفریدی_2 پیشرفته مژکدار):)نوع قیف ، جلو در که است ای تاژکلوله نزدیکنه در و )!

می ختم بدن خارج در ادراری منفذ به که است مثانه دارای .انتها طورشود به قیف این دهانه

است. ارتباط در بدن مایعات با حلقویدرمتانفریدیمستقیم های کرم خاکی(بیشتر کرم )نظیر

تنانو .نرم شود می دیده

-: شاخکی اینغدد به عمومی ی حفره از ، دفعی .مایعات شوند می دفع ، شاخک نزدیک دفعی منفذ از و تراوش غده

پوستان سخت از .برخی دارند شاخکی غدد خرچنگ( و میگو )نظیر

شوندمیدفعهاآبششازساده،انتشاربادارنیتروژندفعیموادپوستان،سختدر

-: مالپیگی های هایحشراتلوله لوله نام به روده به متصل دفعی سامانه ،. دارند اسیدمالپیگی اوریک ، آب ، کلر و پتاسیم

مدفوع با همراه نیز اسید اوریک شوند می بازجذب ها یون و آب و شده روده وارد مواد این سپس . شوند می ها لوله این وارد

. شود می دفع

: داران مهره در مواد دفع کههمه* دارند کلیه داران متفاوتمهره مشابهاماساختار .عملکرد دارند

غضروفی* دارندماهیان ای روده راست غدد ، ها کلیه بر عالوه ها( ماهی سفره و ها کوسه )نظیر

شیرین* آب ورودماهیان مانع که است شده پوشیده مخاطی ی ماده با ها آن بدن همچنین . نوشند نمی زیادی آب معموال

هاست آبشش از فعال انتقال طریق از ها یون و نمک جذب ، ماهیان این در . شود می بدن به آب

کنندمیدفعرقیقادرارصورتبهراآباززیادیحجمهاماهیاین

دریازی* .ماهیان نوشند می آب زیادی طریقازهایونازبرخیماهیانایندرمقدار

شوندمیدفعغلیظادرارصورتبهکلیهتوسط،برخیوآبششهاییاخته

استدوزیستانکلیه* شیرین آب ماهیان میکندمشابه ذخیر یون و آب جانوران این مثانه .

واپایشبامتناسبکهدارندراکلیهشکلترینپیچیده،پستاندارانوپرندگان،خزندگان*

آنهاستبدنمایعاتاسمزیتعادل

داردزیادیآببازجذبتوانمندیواستمشابهپرندگانوخزندگاندرکلیهساختار*

دارند* زبان یا چشم نزدیک نمکی غدد ، بیابانی و دریایی پرندگان و خزندگان از برخی

مهم :نکات

دارای- دار شعله های میاخته میژکچندین نزدیک یکدیگر به پایین در که شوندهستند

انسان- کننده جمع لوله برخالف پالناریا کننده جمع لوله در مایعات جریان طرفهجهت یک

!نیست

بدن- درمیانه که اند متصل کرم بدن وسط در مشترک مجرای یک به کننده جمع های لوله

شده دوشاخه

ای- شعله های در،یاخته بدندوبیشتر اندطرف یافته تجمع کرم

در- انزدیکمتانفریدی تر ضخیم که است مثانه دارای هاستزانتها قسمت بقیه

سرخرگ خرچنگ شکمی سطح دارددر قرار سیاهرک از تر پایین

افزایش- ( فعال انتقال با پتاسیم و کلر های یون وورد : مالپیگی لوله به مواد ورود ترتیب

فعال انتقال با اسید اوریک ورود سپس و آن به آب ورود و اسمزی( فشار

می- منشا معده و روده بین از مالپیگی های رودهلوله و معده میانه تا و دارندگیرند امتداد

میشوند- بازجذب دارد ضخیم های سلول که روده انتهای در ها یون و آب

شیرین- آب ها،درماهیان یون فعالوجذب انتقال با ها آبشش از امانمک دراست

شور آب آبششیبرخیدفع،ماهیان های یاخته از ها .یون گیرد می صورت

محیطدر- شدن خشک ذخیره،هنگام برای دوزیستان میبیشترمثانه بزرگتر شودآب
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بیشترنهان* هاییندانگان جانداران)گیاهیگونه دهندنه می تشکیل را زمین روی اند!( ثابت خود جای در گیاهان این .

*. داشت حضور پنبه چوب بافت در ، شد مشاهده که ای یاخته دیوارهاولین فقط و اند مرده پنبه چوب های دارندیاخته

در* ای یاخته زندهدیواره های .بافت گیرد می بر در را پروتوپالست ، درگیاه یاخته ارز هم استجانورانپروتوپالست

کنید هادقت اندییاخته متفاوت گیاهی پروتوپالست با دیسه و کریچه مانند اجزایی در !جانوری

دیواره* یاخته_1:وظایف شکل گیاه_2حفظ و یاخته ها_3استحکام یاخته بین مواد تبادل از_4واپایش)کنترل( جلوگیری

زا بیماری عوامل کنید.ورود دقت کارالبته این !هابازدهی نیست صدی در ورودصد جلوی تواند نمی همیشه دیواره مثال

! بگیرد را یاخته درون به زا بیماری عوامل

پکتین* ساکارید پلی جنس از ای الیه ، گیاهی های یاخته در هسته تقسیم از گلژیتوسطپس وجسم شده ساخته

( کند می تقسیم بخش دو به را نیستندسیتوپالسم مساوی ، بخش دو این ،.!(الزاما دارد نام میانی تیغه که الیه یاین یاخته دو

دارد می نگه هم کنار در را شده .ایجاد

شود:نکته می شروع یاخته وسط از میانی تیغه  ساخت

یا* الیه ، شده تشکیل تازه های یاخته پروتوپالست

سازند می را نخستین دیواره نام به دیگری های الیه

سل* های رشته دیواره این کهوجودولزدر ودارند پروتئین از ای زمینه ایانواعیدر غیررشته ساکاریدهای پلی قراردارنداز

! جالب نکته کربوهیدرازهایه از انواعی و پروتئاز ، سلوالز ؟؟ داریم نیاز آنزیمایی نوع چه به نخستین دیواره تجزیه ��برای

و:نکته شده تشکیل یاخته تقسیم از قبل میانی شودتیغه می تشکیل ، جدید یاخته ایجاد از بعد نخستین دیواره

*. دارد کشش و گسترش قابلیت زیرا شود نمی گیاه رشد مانع ، پسین دیواره خالف بر نخستین دیواره

،یبعضیدر* گیاهی های .اخته گویند می پسین دیواره ها آن مجموع به که شوند می ساخته نیز دیگری های واستحکامالیه

یدیوارازدیوارهاینتراکم یدیوارتشکیلازبعدیاختهرشد.استبیشترنخستینه دشومیمتوقفپسینه

مهم و:نکته الیه چند همیشه پسین دیواره است. الیه یک همیشه میانی باشدتیغه الیه چند یا الیه تک میتواند نخستین دیواره

*. کنند می برقرار ارتباط یاخته دو بین که هستند ای یاخته میان های کانال ها پالسمودسم

مانده نازک آنجا در دیواره که است ای منطقه الن . شوند می یافت فراوانی به الن در ها پالسمودسم

قسمت:نکته همه از پسین استدیواره تر ضخیم دیواره  های

باشد:نکته تر نازک یا تر ضخیم میانی تیغه از تواند می نخستین دیواره

کنید الندقت محل در ها فراوانیپالسمودسم دارندبه باشنوجود داشته وجود الن در فقط که این د!نه

: اجزاینکته همه با یاخته غشای ، پالسمودسم محل در

است مستقیم تماس در  دیواره

متفاوت* های یاخته در ، دیواره شیمیایی ترکیب

کند می فرق یاخته یک عمر طول در حتی و

است* شده چوبی و دارد لیگنین چوبی های آوند دیواره

خود* ی دیواره در ، گندم گیاه برگ سطح های دارندیاخته سیلیس

است شدن کانی نوع از تغییر این . شود می برگ شدن زبر سبب که

*. شود می ای ژله و متورم ، آب جذب با دیواره .پکتین دارد نام شدن ای ژله تغییر این

( است متفاوت مختلف گیاهان در پکتین گیاهانمقدار در نیز گلژی جسم فعالیت نتیجه در

است متفاوت مث!(مختلف این. شدن خیسانده با و دارند فراوانی پکتین ، ِبه مانند هایی دانه ال

شود می ایجاد لعاب یا ژله ، آب در ها دانه

*. هستند لیپیدی ترکیبات از پنبه چوب و ،کوتین دیواره در مواد این گیری قرار با

زا بیماری عوامل ورود از جلوگیری و آب دادن دست از کاهش باعث توانند .می شوند

کنید دقت شدهپس ذکر ترکیبات بر تونهالیپید،عالوه می باشنهم دیواره ترکیبات !نجزو

شده* پر ای کریچه ی شیره توسط که دارند )واکوئل( کریچه نام به هایی اندامک گیاهان

در ای کریچه شیره ترکیب . است مختلف مواد و آب از ترکیبی ، شیره این . گیاهاناست

حتیمختلف مختلفو های بافت های گیاهیاخته استیک متفاوت ،

بهبعضی* درشتی کریچه ، گیاهی های .یاخته دارند مرکزی کریچه رقیقوقتینام ترمحیط

اسمزی فشار اختالف و کریچهیاختهبوده و شده کریچه این وارد آب ، باشد زیاد محیط و

. شود می آن به فشار کردن وارد و دیواره به پروتوپالست چسبیدن سبب و شده حجیم

حالت داردتورژسانساین )نام .، کنند تورژسانس دیواره فاقد های سلول که صورتی در

ترکند غیر!(می های اندام ماندن استوار سبب شودتورژسانس می برگ مثل چوبی

*، باشد زیاد محیط و یاخته اسمزی فشار اختالف و بوده غلیظتر محیط مرکزیوقتی کریچه

حالت این . شود می چروکیده و جمع پروتوپالست و داده دست از را خود آب از مقداری

. دارد نام رفپالسمولیز نیز فراوان آب با حتی ، باشد مدت طوالنی پالسمولیز شوداگر نمی !ع
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: ،تورژسانسبرخالفپالسمولیزدرحالتنکته

شکل تغییر دهدندیواره می

کنید دیواردقت نیز پالسمولیز حالت هایهدر یاخته  ی

هستند چسپیده یکدیگر به کامال گیاهی

باشد* نیز شوند می ساخته گیاه در که رنگی و اسیدی ، پروتئینی ترکیبات ی ذخیره محل ، آب بر عالوه تواند می کریچه

*. شود می ذخیره کریچه در که است رنگی ترکیبات از یکی وبنفشکلم،قرمزچغندرهریشدرآنتوسیانینآنتوسیانین

در.داردوجودفراوانیمقداربه،توسرخپرتقالمانندهاییمیوه آنتوسیانین )pHرنگ کند می تغییر مختلف رخهای تغییر

تغییرگیاهنمود نمودبدون !!(آنژن

درگلوتن* که است هایی پروتئین از وکریچهیکی رشد برای گلوتن ، بذر رویش هنگام . شود می ذخیره جو و گندم بذر ی

. شود می مصرف رویان شوندبعضینمو می جدی مشکالت و رشد اختالل دچار ، دار گلوتن های فراورده خوردن با افراد

*. شود می دیده گیاهان در ها رنگ از کریچهبعضیانواع در رنگی مواد وجود علت به ها .رنگ است

*: از عبارتند که دارند وجود گیاهان در ها )پالست( دیسه از انواعی

)کلروپالست(- دیسه فراوانی:سبز مقدار )کلروفیل(به .سبزینه شود می گیاه رنگ شدن سبز سبب که دارد

)کروموپالست(- دیسه نام:رنگ به هایی رنگیزه ، آن شوندهاکاروتنوئیددر می درذخیره مثال های. هویجیاخته ،ریشه

فراوانی استکاروتنمقدار رنگ نارنجی که دارد وجود

کنید !دقت شوند نمی محسوب کاروتنوئید ، سبزدیسه و آنتوسیانین

در ترکیبات این . هستند اکسیدان( )آنتی پاداُکسنده ، دیسه و کریچه در رنگی سرطانترکیبات از کارکردبوپیشگیری هبود

دیگر های اندام و .مغز دارند مثبتی سرخ:یادآورینقش یا کباب ، شده دودی یا سود نمک غذاهای زیاد ومصرف ، شده

، کالباس و سوسیس مثل دار نیتریت مواد وهمچنین دارد رنگی ترکیبات برعکس تواننقشی شوددمی سرطان سبب

)آمیلوپالست(- هایبعضی:نشادیسه یاخته خوراکی بخش در نشادیسه . ندارند رنگیزه نشادیسه مثل ها دیسه

. دارد عهده بر را فراوان مقدار به نشاسته ی ذخیره ، زمینی سیب

می* ها کاروتنوئید رنگ شدن نمایان از مانع ها سبزینه رنگ البته . دارند هم کاروتنوئید ها دیسه شودسبز

*... و پوشاک صنایع ، رنگ تولید ، دارویی مصارف ، غذا تولید : گیاهان کاربرد

زیرا* ! هستند ضرر بی همواره گیاهی محصوالت گفت توان ،متفاوتمقادیردرکهشودمیساختهگیاهاندرترکیباتینمی

دباشنکشندهحتییاکنندهمسموم،زاسرطاناستممکن

رنگ* سفید شیره برش محل در ، انجیز تازه ی میوه یا دمبرگ بریدن اثر شیرابهدر

بار اولین برای الستیک . است متفاوت ، مختلف گیاهان در شیرابه ترکیب . شود می خارج

درخت نوعی شیرابه انجیر)از درخت شد!(نه ساخته

شوند* می یافت فراوانی به ها آلکالوئید ، گیاهان برخی شیرابه گیاهاندر از دفاع نقش که

. دارند برعهده را خواران گیاه مقابل امادر دارند دارویی کاربر ها هابعضیآلکالوئید آن از

هستند آور اعتیاد

میتبدیلدیسهرنگبهوکندمیتغییرگیاهانبعضیدرهاسبزدیسهساختار،پاییزدر*

یابدمیافزایشکاروتنوئیدهامقداروشودمیتجزیهبرگدرسبزینههنگامایندر.شوند

فعالیت ی آن:نکته های برگ که رنگدرگیاهانی دارها مختلفی سبب،دنهای نور کاهش

می سبزینه  شودافزایش

بافتی* سامانه سه از آوندی گیاهان :پیکر است شده تشکیل

بافت- .:پوششیسامانه کند می حفاظت آن از و پوشاند می را گیاه اندام سراسر

مانند نقشی .بنابراین دارد جانوران در وهاساقه،هابرگدرپوششیبافتهسامانپوست

.استشدهتشکیلیاختهالیهیکازمعموالوشودمینامیدهروپوستجوانهایریشه

را روپوست های یاخته بیرونی سطح پوستک نام به ای الیه ، گیاه هوایی های اندام در

و پوشاند از،آبتبخیرکاهشمانندعواملیدرمی حشراتجلوگیری عواملورودونیش

زا همچنینبیماری سرماو مقابل در گیاه داردحفظ این)نقش همواره گفت توان نمی البته

فرو گیاه به را خود نیش شته دانیم می مثال ! دهد می انجام صدی در صد طور به را خود کار

کند می تغذیه آبکشی آوند پرورده شیره از و !،ریشهروپوستِ(کرده ندارد پوستک

کوتین مانند لیپیدی ترکیبات از کوتین)پوستک فقط روپوست!(نه های یاخته و شده ساخته

. سازند می را کنید)آن استدقت لیپید بلکه ! نیست ای یاخته ی الیه یک پوستک (که

هوایی های اندام بعضیدر های، یاخته به روپوستی های روزنهیاخته وکرک،نگهبان

ترشحی های یابندیاخته می .تمایز

ه یاخته تنها روزنه نگهبان های هستندیاخته روپوستی ای

میکنند فتوسنتز و دارند سبزینه .که
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شوند می ایجاد روپوست های یاخته تمایز از کشنده های تار ، جوان های ریشه .در

!:نکته ندارد وجود ترشحی های یاخته و کرک ، روزنه نگهبان سلول ، است خاک زیر در که ساقه از قسمتی و ریشه در

بافت- ایسامانه  سهاز،کندیمپرراآوندیبافتوروپوستبینایضفکهسامانهاین:زمینه

)پارانشیمینرمبافتنوع چسب)آکنه )کالنشیمی(، .شودمیتشکیل()اسکلرانشیمینهآکسختوآکنه

های آکنهویژگی نرم سامانهبافت این بافت ترین رایج نشده–: چوبی و نازک نخستین –دیواره

آب به نسبت پذیر شوند–نفوذ تقسیم توانند کنند–می می فتوسنتز و مواد ذخیره مثل –کارهایی

شود می دیده برگ مانند گیاه سبز های اندام در فراوانی به ، دار سبزینه آکنه نرم

نرم:نکته های هریاخته در ای دارند3آکنه وجود گیاهی سامانه نوع

آکنه چسب بافت های ندارند:ویژگی پسین ضخامت–دیواره که دارند ضخیمی نخستین دیواره

است متفاوت ، مختلف های قسمت در شوندمیاندامپذیریفانعطاسبب،استحکامایجادضمن-آن

شود– نمی گیاهی اندام رشد .گیرندمیقرارروپوستزیرمعموالایآکنهچسبهاییاخته-مانع

آکنه سخت بافت های دارند:ویژگی شده چوبی و ضخیم پسین می–دیواره اندام استحکام -شوندسبب

شوند می اندام استحکام هستند–سبب کوتاه های یاخته ها یاخته–اسکلرئید ها هستندفیبر دراز های

هستند:نکته الن دارای ، ای زمینه بافتی سامانه های یاخته ی  همه

اسکلرئید:نکته های توانندهاالن داشتهمی  باشندانشعاب

کنید ،شدنچوبیدقت پروتوپالستسبباغلبدیواره !میمرگ همیشه نه ، شود

کنید هادقت ای آکنه نرم زیرا ! هستند نقش فاقد گیاه استحکام در ها ای آکنه نرم گفت نمیتوان

! شود می گیاه استحکام سبب نیز دیواره و دارند نخستین دیواره گیاهی های یاخته همه مانند

هایازایمجموعه،کنیممیحسدندانزیرگالبیخوردنهنگامکهسختیهایذره یاخته

باشتراکئیدی کنندمیاستفادهنیزپارچهوطنابتولیددرفیبرهااز.دنمی

بافت- و:آوندیسامانه چوبی آوند بافت دارای و دارد عهده بر را گیاه در مواد ترابری

. است آبکشی آوند بافتبافت این های یاخته ترین کهاصلی هستند هایی یاخته ،

. دهند می تشکیل را ها آوند

! شوند می یافت نیز دیگر های بافت های یاخته ، ها آوند بر عالوه بافت این قبیلدر از

فیبر و آکنه نرم

چوبی آوند بافت های های:ویژگی اییاخته ماندهمرده جا به ها آن چوبی دیواره که هستند

شکل–است دوکی های یاخته از ها )تراکئید(  درازنایدیس

اند شده های–ساخته یاخته گرفتن قرار هم دنبال به اثر در

شوندکوتاه می تشکیل آوندی عناصر های دسته ، آوندی .عنصر

شکل ،چوبیآوندهاییاختههدیواردرلیگنین،مقابلمطابق

.گیردمیقرارمتفاوتیهایشکلبه

دیواره ، چوبی آوند های یاخته استعرضیدر شده تشکیل ای پیوسته لوله و رفته بین از

آبکشی آوند بافت های دیواره:ویژگی دارای و هسته بدون ، زنده های یاخته از آبکش آوند

یاخته میان که شود می تشکیل سلولزی اند)سیتوپالسم(نخستین کرده حفظ را –خود

دارد آبکشی صفحه ها یاخته این در عرضی شیره–دیواره ترابری در همراه های یاخته

به .پرورده کنند می کمک آبکش های  آوند

گیرندد* می بر در را ها آوند ، فیبر های سته

بوده:نکته کوتاه و گشاد آوندی عناصر

در هاسمتو نایدیس ! دارند قرار خارج

دارند! قرار داخل در و هستند تنگ و طویل

هستند* )مریستمی( سرالدی های یاخته ، بافتی های سامانه منشا

ساقه* نوک در ها یاخته تقسیمنوکنزدیکواین حال در دائما و دارند قرار ریشه

!!)هستند دارن کوتاه اینترفاز یعنی ؟ چی درشت(یعنی ی سرالدیهسته های سببیاخته

یاخته میان مقدار که هاشده باشآن دیگر های یاخته از تر دکم

ریشه* نخستین و:سرالد دارد قرار ریشه نوک به نزدیک

بخش مانندیبا استانگشتانه شده پوشیده کالهک نام به

دیدن) آسیب از جلوگیری برای س وسیله یه ؟ چیه انگشتانه

کند(گشتان می محافظت ریشه نخستین سرالد از کالهک
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شود* می خاک به ریشه آسان نفوذ و آن سطح شدن لزج سبب که کند می ترشح ساکاریدی پلی ترکیب کالهک

هاجانشین،جدیدهاییاختهوریزندمیمداومطوربهکالهکبیرونیسطحیهایاخته* شوندمیآن

ساقه* نخستین ها:سرالد سرالد .عمدتااین گیرند می قرار ها جوانه ایجادبه،ساقهطولافزایشبرعالوههاجوانهرشددر

نخستینانجامدمینیزجدیدیهایبرگوهاشاخه سرالد ساقه. گره دو بین فاصله گره(در دارد)میان وجود آننیز به که

می گرهی میان .سرالد گویند

و* طول افزایش سبب ، نخستین های سرالد عرضفعالیت حدودی .تا شود می ریشه و شاخه ، وبرگهمچنینساقه

شوندمیتشکیلهاسرالداینفعالیتازریشهوساقهجدیدهایانشعاب

: بندی تقسیم این مهم نکات . شوند می تقسیم لپه دو و لپه تک گروه دو به دانگان نهان

دو- گیاهان در و پراکنده و افشان ای لپه تک گیاهان در کهریشه است تکه یک ای آنلپه میاز خارج هایی !شودانشعاب

لپه- تک گیاهان ریشه در ترایروپوست هاستازضخیم ای لپه دو

دو- گیاهان ریشه در ترایلپهپوست هاستضخیم ای لپه تک از

دارنددر- قرار آوندی ی استوانه زیر در منظم صورت به ها آوند ها ای لپه تک آوندریشه و داخل در چوبی آوند بکشآو

و دارد قرار خارج میدر پر ریشه مغز را آوندی استوانه حجم کندبیشتر

یکد- شکل به چوب های آوند ها ای لپه دو می+ر ابکشی های آوند را آن طرف چهار که دارند قرار وسط !نپوشاندر د

دو- دارندایلپهدر قرار مرکز در که چوبی های آوند دارند،ها بیشتری هستند)قطر آوندی عناصر !(همان

ها- ای لپه تک ساقه و،در ندارد وجود ساقه آنآمغز تراکم بیشتر اما اند شده پراکنده ساقه عرض تمام در ها هاوند

! است روپوست زیر در

دو- !در دارند قرار مغزساقه اطراف در منظم طور به آوندی های دسته ها ای لپه

مهمکتن گفتار:ه ابتدای در فرنگی گوجه گیاه ریشه و ساقه شکل می،2طبق شویممتوجه

دوکه گیاهی فرنگی گوجه استگیاه  لپه

دولپهدر- گیاهان نخستین ،در،ساختار داخلساقه در چوبی آوند و خارج در ابکشی آوند

ریشه در اما دارد ،آنیقرار گرفتهها قرار درمیان یک صورت به تقریبا ها نداآوند

ی* عهده بر ، قطور های ریشه و ها ساقه پسینتشکیل های افزایشسرالد در که است

. دارند نقش :ضخامت دارد وجود دانه نهان درگیاهان پسین سرالد نوع دو

ساز- آوند )کامبیوم( الد سرالد:بن این . است پسین آبکش و چوب های بافت منشا

شود می تشکیل نخستین آبکش و چوب های آوند چوبوبین سمتبهراپسینآوندهای

چوبیبافتمقدار.کندمیتولیدبیرونسمتبهراپسینآبکشآوندهایوداخل ایآوند

،میسرالداینکه تاسآبکشیآوندبافتازبیشترمراتببهسازد

ساز- پنبه چوب )کامبیوم( الد سامانه:بن ایدر زمینه تشکیلبافت ساقه و ریشه

شود سمتمی به ای،درون. آکنه نرم های سمتویاخته سازدبیرونبه می را هایی یاخته ،

شوند می ای پنبه چوب تدریج به .که است مرده بافتی ای پنبه چوب بافت .

ی دیواره وقتی دلیل همین به ! نفوذه قابل غیر و عایق ها گاز و مایعات مقابل در ، پنبه چوب

میره می و کنه تامین نمیتونه رو نیازش مورد مواد ، میشه ای پنبه چوب کامل طور به یاخته یه

 را(پریدرم)پیراپوستمجموعدر،آنازحاصلهاییاختهوسازپنبهچوبالدبن*

.دمیتشکیل .شودمیروپوستجانشین،مسنهایاندامدرپیراپوستهند

کنید استدقت پوششی بافت ی سامانه همان ، مسن گیاهان در  پیراپوست

کنید ازدقت جزیی سپس و شد ایجاد ای زمینه بافت سامانه در ابتدا ساز پنبه چوب الد بن

! شد پوششی بافت سامانه
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که* دارند وجود پیراپوست در آنعدسکمناطقی وظیفه و دارند بافتنام برای الزم اکسیژن تامین هایها

ایزیر پنبه چوب استالیه شودمیمشاهدهاندامسطحدربرآمدگیصورتبهعدسک.پیراپوست

*، درخت .داردادامهاندامسطحتاوشودمیشروعپسینآبکشآوندازکهاستبافتیهایالیهازایمجموعهپوست

.گیرمیقرارمحیطیهایآسیببرابردرسازآوندالدنب،درختپوستکندنبا کنیدد ،دقت درخت پوست کندن با که

! شود می مختل کامل طور به گیاه در پرورده شیره ترابری

از:نکته نخستین چوب الدفاصله سازبن از،آوند بیشتر رفته رفته

می آن از نخستین آبکش کهشودفاصله چوبی ضخامت )زیرا

می اضافه (هرساله است آبکشی آوند ضخامت از بیشتر شود

میدرختپوست:نکته پسین آبکش و پیراپوست شودشامل

چوب:نکته ، گیاه ی ساقه قسمت ترین !ضخیم است پسین

کنید میدقت متوجه شکل پسینطبق رشد اثر در مدتی از بعد که می،شویم بین از روپوست و نخستین چوب و !روندآبکش

های* برگ سطح بر ، است خودرو گیاهی که خرزهره مثال . اند کرده پیدا هایی سازگاری ، خشک و گرم مناطق در گیاهان

در ، آن های روزنه که دارد ضخیمی پوستک مانندیخود غار های هایفرورفتگی کرک ها فرورفتگی این در . اند گرفته قرار

ح از بیش تبخیر مانع که دارد وجود .فراوانی شوند می برگ سطح از آب ،بعضید خشک و گرم مناطق در گیاهان

های ترکیب خود های کریچه ساکاریدیدر میدهندپلی قرار گیاه اختیار در لزوم مواقع در و کنند می ذخیره را آب که دارند

گیاهاناین.شوندمیپوشیدهآبباسالازهاییزمانکهکنندمیزندگیهاییجادریاوهاآبدرگیاهانبعضی*

یآکننرم.دارندهاییسازشهاییمحیطچنیندرزیستنبرایعلتهمینبه؛اندمواجهاکسیژنکمبودمشکلبا هواداره

!)استآبزیگیاهانهایسازشازیکی،برگوساقه،ریشهدر ها آن سازش تنها نه ! ها سازش از (یکی



گراون پور–دامیررضا درویش @ :BioGeravandChannel   نوید

Navid's Channel: @zistDVP

، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث وتدریس ها جزوه ، ها آزمون کانالتحلیل به شناسی زیست یعنیهاینکات .zistDVP@وBioGeravand@ما کنید مراجعه

*( گیاهان هابیشتر آن ی همه ،نه فتوسنتز وسیله به توانند می  ،هاکربوهیدراتمانندخودنیازموردموادازبخشی!(

دارندکنندتولیدرادیگرآلیموادبعضیولیپیدها،هاپروتئین نیاز معدنی مواد و آب به همچنان اما .

اکسید* دی ،کربن کربن داشتن دلیل .به کنند می جذب هوا از گیاهان که است موادی ترین مهم از یکی

اکسید* دی گازبکربن سایر همراه میهاه گیاهان ای یاخته بین فضای وارد ها روزنه طریق شوداز

ب:نکته جمله طبق کنید استفادهدقت قابل اما شود می گیاه وارد مولکولی صورت به درهوا موجود نیتروژن واال نیست گیاه

! شود نمی جذب

ریشهیابرگتوسطتواندمیکهآیدمیدرکربناتبیصورتبه،آبدرشدنحلباهماکسیددیکربنازمقداری*

جذب)شودجذب هم برگ سطح از که بفهمیم تونیم می میشهپس انجام مایع صورت به !(آب

است(هامیکروارگانیسم)هاریزاندامگانوغیرآلیوآلیموادازترکیبی،خاک*

،گیاخاک* است خاک آلی بخش عمدهکه طور وبه جانداران بقایای ویژهاز استبه شده تشکیل آنها تجزیه درحال اجزای

با یون_1گیاخاک شستشوی از +هاجلوگیری ریشهکردناسفنجی_2ی آسان نفوذ و میشودخاک خاک کیفیت بهبود سبب

هوازدگی* از خاک آلی غیر یخ(فیزیکیذرات شدن ذوب و زدن یخ اسیدهاشیمیاییو)مثل اثر ریشه)مثل و جانوران که یی

کنند می تولید می(گیاهان ایجاد ها شوندسنگ

که:نکته اجزایدانستیم از اسیدبعضی بر عالوه هم اسیدی مواد این که کنید توجه . کنند می تولید اسیدی مواد گیاخاک

گیاهانجانوران ریشه !،و شوند خاک آلی غیر بخش تشکیل و ها سنگ شیمیایی هوازدگی باعث توانند می

*2( نیتروژن مولکولی شکل توانند نمی گیاهان گفتیم که .(Nهمانطور کنند جذب گیاهانیتروژننبیشتررا استفاده مورد

صورت 4به
+( آمونیوم نیتراتNHیون یا )(-3NO)نیترات)است کنید آمونیومهمدقت به تبدیل اول ، ریشه به ورود از بعد

ومیش هه های اندام سمت به میروبعد (هایی

،نیتروژنهکنندتتثبیهایباکتری*

 باهمزیستیاخاکدرآزادصورتبه

،نیتروژن.کنندیمزندگیگیاهان جو

ها باکتری این  مقداربهو شدهتثبیتدر

 آنهامرگازپسیاو،دفعتوجهیقابل

.شودمیدسترسقابلگیاهانبرای

ساز* آمونیاک های آلی،باکتری مواد میآاز تولید !مونیوم کنند

کنید هادقت باکتری از دسته دو این که نیتروژن(محصولی کننده تثبیت و ساز )آمونیاک

)آمونیوم( است یکسان کنند می کنندتولید می استفاده آلی مواد از که هایی باکتری فقط ولی

می نامیده ساز آمونیاک !باکتری شوند

: میکنه طی رو مسیر دو آمونیوم

میشه1 گیاه وارد مستقیما یا )

ب2 )توسط میشه نیترات به تبدیل اول یا اینکه( از بعد نیترات و ساز( نیترات های اکتری

!! میره هوایی های اندام سمت به بعد و میشه آمونیوم به تبدیل دوباره ، شد گیاه وارد

: تکراری !نکته نداریم کشنده تار ، ریشه نوک نزدیکی و نوک در

ق:نکته ریشه نخستین سرالد به نسبت دورتری فاصله در که ای کشنده ،تارهای دارند رار

هستندمعموال تر طویل

،گیاهان.کندمیمحدودراگیاهانرشد،آنکمبودکهاستمعدنیعناصردیگرازرفسف*

آورندمیدستبهخاکازفسفاتهاییونصورتهبراخودنیازموردفسفر

فسفات)* فسفرگرچه مولکول اما(!نه ، است فراوان خاک غیرقابلاغلبدر گیاهان برای

نیست( دسترس غیرقابل )کامال است دسترس

،بیشترکشندهتاردارایهایریشهیاوهاریشهازتریگستردههشبک،گیاهانبرخی*

دهدمیافزایشراجذبکهکنندیمایجاد

دادافزایشراآنهاحاصلخیزیتوانمیکودافزودنبا،باشندکمبوددچارهاخاکاگر*

اینیازهایتشخیصبرایشناسانزیست* تولید)گیاهانتغذیه و بیشتر رشد برای نه

بیشتر دهندیمرشدمغذیهایمحلولدرراآنها،!(محصول

ندارد:نکته قرار آب در ریشه تمام مغذی محلول در ، کتاب شکل  مطابق

نیتروژن* در،مقدار پتاسیم و هااغلبفسفر صفر)محدودخاک علت!(نه همین به و است

دارندبیشتردر وجود عناصر این کودها

:دارندوجود(بیولوژیک)زیستیوشیمیایی،آلیانواعدرمهمهایکود*

آلی- های !(آلینه)معدنیموادکودهااین.اندجاندارانتجزیهدرحالبقایایشامل:کود

تزاسبیماریعواملبهآلودگیاحتمال،کودهااینمعایباز.کنندمیآزادآهستگیبهرا
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شیمیایی- های  توانندیمبنابراینگیرند؛میقرارگیاهاختیاردرراحتیبهکههستندمعدنیعناصرشامل:کود

.کنندجبرانراخاکمغذیموادکمبود،سرعتبه

)بیولوژیک(- زیستی های وفعالیتباوبودهمفیدخاکبرایکههستندهایییباکترشاملزیستیکودهای:کود

.دهندمیافزایشراخاکمعدنیمواد،خودتکثیر

: ها کود انواع از استفاده مضرات *

 راخاکبافتوواردزیستمحیطوخاکبهزیادیهایبآسیتواندیمشیمیاییکودهایحدازبیشمصرف-

،کندتخریب ها آب به مواد این ورود صورت در طرفی از وآبزیگیاهانوهاجلبک،هاباکتریسریعرشدباعث. شده

نهایت باشدآببهکافیاکسیژنونورنفوذمانعدر داشته پی در را زی آب جانوران میر و مرگ تواند می و شود می

حداستفاده- از هایبیش کود گیاهانکمتریآسیب،آلیاز به شیمیایی( های کود به زندمی)نسبت

خاکبهشیمیاییکودهایهمراهبهمعموالکودهااین.استترهزینهکموترسادهبسیارزیستییهاکودازاستفاده-

ندارندرادیگرکودنوعدومعایبوشوندیمافزوده

: !نکته هستند مفید خاک برای شیمیایی های کود برخالف زیستی های کود

توانندمیگیاهانبعضی.شودگیاهانرشدمانعوکندایجادمسمومیتتواندمیخاکدرموادبعضیحدازبیشافزایش*

 کهرارسنیکآتواندمیسرخسنوعیمثال؛کنندنگهداریایمنصورتبهخوددرونراموادایناززیادیهایغلظت

سیانیدمحیطدرسمیموادازبعضیوجود:یادآوری)کندجمعخوددر،استگیاهبرایسمیایماده ،آرسنیکومثل

،فعالجایگاهدرگرفتنقرارباتواندمی همینمواداینازبعضی.شودآنفعالیتمانعآنزیم (شوندمیمرگباعثطریقبه

ادریسی* قلیاییدرگل و خنثی های اماخاک است رنگ صورتی اسیدیدر، های هایخاک بافت در آلومینیوم ذخیره با

می رنگ آبی نمود)شودخود رخ عینتغییر نموددر ژن ماندن (ثابت

شوندیمخاکشوریکاهشموجب،هانمکهذخیروجذبباگیاهانبعضی*

*. هستند نیتروژن کننده تثبیت های باکتری و ها ای ریشه قارچ ، گیاهان های همزیست انواع ترین مهم از

)90حدود* دار دانه گیاهان گیاهان90نهدرصد کل از دارنددرصد همزیستی ها قارچ با ، )!

که همزیستی نوع ایاین ریشه جذبقارچ برای گیاهان های سازگاری ترین معمول از یکی ، دارد استآبنام مغذی مواد و

شوند)ریشهسطحدرغالفیصورتبهیاریشهدرونهاقارچاین نمی دیده هم با حالت دو .کنندمیزندگی!(هر

 آنباراموادتبادلکهفرستدمیریشهدرونبهظریفیهایرشتهقارچیالفغ*

دهندیمانجام

کرد:نکته مشاهده ریشه درون توان می را قارچ از هایی قسمت ، حالت هردو در

خصوص* به معدنی مواد و گیرد می گیاه ریشه از را آلی مواد قارچ ، ای ریشه قارچ در

کند می تامین گیاه برای را  فسفات

ازدر:نکته تشکیلحالتی غالف که ای ریشه قارچ

قارچ،دشومی ظریف های کالهکرشته باالی از

کند می نفوذ ریشه درون به

 همزیستیهاباکتریازانواعیباگیاهانبرخی*

 آوردندستبهبرایهمزیستیاینکهدارند

.استبیشترنیتروژن

:ازاندعبارتهاباکتریاینمهمگروهدو

ها- نام:ریزوبیوم به هایی برجستگی محل در و واران پروانه تیره گیاهان ریشه در

. هستند نیتروژن کننده تثبیت که کنند می زندگی ها ریبوزبیوم ، گرهک

ماندنبا ،هایگرهکباقی خاک در گیاهان .شودمیایجادنیتروژنازغنیگیاخاکاین

موادنیزگیاهوکنندمیبرطرفعنصراینبهراگیاهنیاز،نیتروژنتثبیتباهاریزوبیوم

 کندمیفراهمآنبرایراباکترینیازموردآلی

از* یونجه و شبدر ، لوبیا ، عدس ، نخود ، زراعیسویا مهم هستندگیاهان واران پروانه تیره

ها- اماهمه:سیانوباکتری دارند فتوسنتز ها آنبعضیسیانوباکتری تاز نیتروژنثها بیت

مینیز یشدتتثبینیتروژنوداردهمزیستیهاسیانوباکتریباآزوالگیاه.دهندانجام ه

.داردانگیزیتشگفرشد،نیتروژنازفقیرنواحیدرگونراگیاه.کندمیدریافتراهاآن

دهندیمانجامنیتروژنتثبیت،گیاهایندمبرگوساقهدرونهمزیستهایسیانوباکتری

محصوالتو کننداستفادهگیاهفتوسنتزیاز نیست)می کافی خودشان فتوسنتز (پس
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*، خوار حشره کنندهگیاهان گیاهانفتوسنتز این در ! مانندکوچکجانورانگوارشوشکاربرایهابرگبرخیهستند

کننداستکردهتغییر،حشرات می شکار خود نیتروژن تامین برای ، گیاهان این گیاه. واش. استتوبره خوار حشره

 کنندمیدریافتفتوسنتزکنندهگیاهانازراخودغذاییموادوآبازبخشییاهمهکهدارندوجودانگلگیاهانازانواعی*

یساقکهاستانگلیگیاه،سسگیاه* همه)استریشهفاقدکهکندیمتولیدرنگیزردیانارنجیه گفت توان نمی پس

دارند ریشه دستگاهدرونبهکهکندمیایجادمکندههایبخشوپیچدمیخودمیزبانسبزگیاهدوربهسسگیاه!(گیاهان

دنکنمیجذبراانگلنیازموردموادو،نفوذگیاهآوندی

یریشبهآننفوذومکندهاندامایجادباکهاستانگلیگیاههمجالیزگل*  رامغذیمواد،جالیزیگیاهانه

)کندیمدریافت متداول. کنید:اشتباه دقت جالیزی گیاهان و جالیز گل تفاوت (به

فقطگیاههواییهایاندامسطحازآبخروج.شودمیتبخیرهوابههابرگسطحازشدهجذبآباززیادیبخش* )نه

)! ها بخاربرگ صورت شودمینامیدهتعرق،به

*، گیاهان در آب انتقال بلند و کوتاه مسیر دو هر یدهندلانتقاعنوانبهآبدر  نقشاینکه.دارداساسینقش،مواده

آب.استآنهایویژگیعلتبه !(اصلیعامل،پتانسیل عامل تنها  استآبحرکتدر)نه

شود:نکته می کاسته آب پتانسیل از ، شویم می نزدیک ساقه راس سمت به درخت ی ریشه از چه  هر

).کندمیحرکتکمترآبپتانسیلبامحلیبهزیادآبپتانسیلبامحلیازآب* باشد غلیظتر آب چه درهر محلول مواد

باشد بیشتر آنآن پتانسیل ، است(بودهکمتر( تر منفی آن)یعنی پتانسیل باشد تر رقیق هرچه استبیشترو

دارد* را پتانسیل بیشترین آب این که است خالص آب ، آب ترین ،آبپتانسیل.رقیق استصفرخالص

کوتاه مسیر در مواد جایی به :جا

ای- یاخته سطح در مواد های:انتقال فرایند با مواد جایی به وفعالجا فعال( انتقال فعال)مثل وغیر انتشار( )مثل

. گیرد می انجام یاخته حد یاختهبعضیکُریچهغشایوجانوریوگیاهیهاییاختهبعضیغشایدرعرضآبانتقالبرایدر

هاپروتئیناینساختآبی،کمهنگام.دهندمیافزایشراآبجریانسرعتکهدارنددخالتهاییپروتئین،گیاهیهای

غشایی)شودمیتشدید های پروتئین توان می نیز ها کریچه غشای در که شوید متوجه باید موضوع این نموداز مشاهده !(را

،:نکته داخل سمت و پروتئین مرکز در ، آب عبور ی کننده تسهیل های !پروتئین هستند مثبت بار دارای

ریشه- عرض در مواد ،:انتقال ریشه عرض معدنیدر محلول مواد و آب ،انتقال

 آپوپالستیانتقالوسیمپالستیانتقال،غشاعرضازانتقال:شودمیانجامروشسهبه

ها* پالسمودسم همراه به پروتوپالست یعنی سیمپالست

مسیر* زنده،آپوپالستیدر غیر های قسمت از فقط )یآب فضایریشه و دیواره

! کند می عبور ای( یاخته بین

مسیر* پالسمودسم،سیمپالستیدر و پروتوپالست طریق از فقط شودهاآب می منتقل

یاختو غشای های فسفولیپید !از کند نمی عبور دیواره از چنین هم و ه

مسیر* غشاییدر سیتوپالسم،عرض از و،آب !دیواره کند می عبور شکل(غشا )مطابق

 حتیواسیدهانوکلئیک،هاپروتئینکهاستبزرگقدرآنپالسمودسممنافذ*

دنکنمیعبورآنازگیاهیهایویروس

 ریشهعرضدرمحلولموادوآب*

یالیتریندرونیبهسرانجام  پوسته

ت)آندودرم(پوسدروننامبه

 پوستدرون.رسندمی

 ازظریفایاستوانه

 آنهاییاختهکهاستهایاخته

 راسدیواندچسبیدههمبهکامال

در.کنندمیایجادمحلولموادوآبمقابلدر موجود کاسپاری جانبینوار های دیواره

سیمپالستی مسیر از بتوانند فقط محلول مواد و آب شوند می باعث ، پوست درون های یاخته

. شوند پوست درون های یاخته وارد

کنید هندقت و مسیر ابتدای در نیز سیمپالستی مسیر در ، شکل بهگطبق آب ورود ام

کشنده !،تار کند می عبور کشنده تار غشای و دیواره از آب

محتویات:نکته با ، ریشه در خود مسیر طی توانند می سیمپالستی مسیر محتویات

شوند ادغام غشایی عرض  مسیر

  کندمیجلوگیریریشهازبیرونبهشدهجذبموادبرگشتازهمچنین،پوستدرون*

مسیرآوندیاستوانهدر* سه هر در حرکت یابدمیادامه،

هدیوار،پوستدرونجانبیهایدیوارهبرعالوهکاسپارینوار،گیاهانازبعضیهریشدر*

اند(هایاختهاینازموادانتقالوپوشاندمینیزراپشتی شکل نعلی  کندیمغیرممکنرا)که
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خوداطرافدرکاسپارینوارفاقدکههستمعبرهیاختنامبه،ویژهپوستیندروهاییاختهازبعضی،گیاهانایندر*

 شودمیانجامهایاختهاینطریقازآوندیهاستوانبهموادانتقالوهستند

کند:نکته عبور آنها از تواند می مسیر سه هر در آب و ندارند کاسپاری نوار خود های دیواره از هیچکدام در معبر های  یاخته

شود:نکته ها آن وارد میتواند آب شکل نعلی های یاخته کنددر عبور آنها از نمیتواند  اما

دارند:نکته متفاوتی های شکل نیز معبر های یاخته همچنین . دارند متفاوتی های شکل ، نعلی های یاخته ، کتاب شکل طبق

بلند های مسیر در معدنی مواد و آب جایی به ایتودهجریانتوسططوالنیمسیرهایدرموادجاییجابه،گیاهاندر:جا

ایفشار_1اثرتحتچوبیهایآونددرایهتودجریان.شودمیانجام )همآبویژهخواصهمراهیباو،تعرق_2ریشه

چسبی( دگر و شودمیانجامچسبی

های* پوستیاخته ریشهودرون آوندی استوانه درون زنده های با،یاخته

، چوبی های آوند درون به معدنی های یون آبانتقال پتانسیل کاهش باعث

نهایت در و شده ناحیه این ،در آوند در ها یون و آب تجمع اثر بر

شوند می سبب را ای ریشه .فشار

داردبیشتردر* خام شیره صعود در کمی نقش ای ریشه فشار ، .گیاهان

 گیاهسطحازتعرقاثردرکهاستشیمک،خامهشیرانتقالاصلیعامل

مکش.شودمیایجاد نیروی زیاداین !بسیار  است

چسبیچوبیآوندهایدرونآبستون* دگر و چسبی هم دلیل به

، آب های  هابرگهایروزنهازگیاهانتعرقبیشتر.استپیوستهمولکول

هامقداری.شودمیانجام عدسک و پوستک طریق از گیردنیز می صورت

کنندتنظیمراتعرقمقدار،شدنبستهوبازباتوانندمیهواییهایروزنه*

دارند* خاصی ساختار روزنه نگهبان های سلولزی_1)یاخته های رشته شعاعی نازک_2آرایش و ها دیواره ضخامت اختالف

این پشتی دیواره بودن هاتر .(یاخته کنند پیدا طول افزایش ، آب جذب با شود می باعث ،درونیومحیطیعواملکه گیاه

. کنند می تنظیم را ها روزنه شدن بسته و وساکارزانباشتتحریکبانورمثالباز

آبنگهبانهیاختدرK+وCl-هاییون ورود سبب و داده کاهش را آب پتانسیل ،

تورژسانس ها یاخته نتیجه در . شود می نگهبان های یاخته به مجاور های یاخته از

. شود می بسته روزنه ، ها یاخته این پالسمولیز با . شود می باز روزنه و کرده

روپوستینکته: یاخته چند با میتواند روزنه نگهبان باشدازبزرگترهرسلول داشته تبادل  خود

،مانندمحیطنامساعدشرایط:یادآوری  درگیاهانرااسیدآبسیزیکتولیدخشکی

درهاروزنهشدنبستهسبباسیدآبسیزیک.کندمیتحریک میشودآبحفظنتیجهو گیاه

*( اکسید دی کربن و رطوبت ، دما ، نور اکسیژنتغییرات مهم!!نه از عوامل( محیطیترین

روزنه حرکات بر هستندهایموثر هوایی

شدنبازباعثتواندمیمعینحدیتا،اکسیدیدکربنکاهشودما،نورمقدارافزایش*

شودگیاهاندرهاروزنه

هاکاهش،هاروزنهتعدادکاهش* برگ هایسازگاریاز،هابرگسطحکاهشیاتعداد

هستندخشکهایمحیطدرزندگیبرایگیاهان

 آنتعرقمقدارازرسدیمهابرگبهایریشهفشاراثردرکهآبیمقداراگر*

گیاهانبعضیهایبرگهلبیاانتهاازقطراتیصورتبهآب،باشدبیشتربرگسطحاز

گویندیمتعریقآنبهکهشودمیخارجعلفی

!(:نکته درونی )نه محیطی استشرایط یکسان شبنم و تعریق ی کننده  ایجاد

کنید ندارددقت تاثیر ای توده جریان در تعرق برخالف  تعریق

کنید شوددقت می خارج گیاه از بخار صورت به تعرق در و مایع صورت به آب تعریق در

ایهریشفشارهنشانوشودمیانجامآبیهایروزنهنامبهایژهویساختارهایازتعریق*

.هاستبرگهلبیاانتهادرآنهامحلوهستندبازهمیشههاروزنهاین.است

همه* در پرورده شیره حرکت . کند می حرکت آبکشی های آوند درون پرورده شیره

شود انجام تواند می جهات

،کندمیمیناتراگیاهدیگرهایبخشنیازموردآلیترکیباتکهگیاهازبخشی*

،شوندمیمصرفیاذخیرهوروندمیآنجابهآلیترکیباتکهگیاهازبخشیومنبعمحل

یکنندهذخیرهایبخش.شودمینامیدهمصرفمحل ،مواداینهذخیرهنگام،آلیمواده

آیندمیشماربهمنبعمحل،آنآزادسازیهنگامومصرفمحل

کرداستفادههاشتهازتوانمیپروردههشیرترکیبوسرعتتعیینبرای*

رسد:نکته نمی چوبی آوند به شته  خرطوم
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یشیرحرکت* وپروردهه گیرد می انجام آبکشی های یاخته سیتوپالسم طریق یشیرازاز استترپیچیدهوکندترخامه

کنید هردودقت در ای توده جریان ولی است آبکشی آوند مختص فشاری شودجریان می مشاهده چوبی آوند و آبکشی آوند

کنید هستند(دقت آب در محلول ، آلی مواد و قند )چون شود می آبکشی آوند وارد آب نیز آبکشی بارگیری مرحله در

راآنهاغذاییموادبتوانندمنبعهایمحلکهاستآنازبیشتر،مصرفهایمحلتعدادگاهی،میوهتولیدیادهیگلدر*

کنداقدامخودهایمیوهیاهادانه،هاگلبعضیحذفبهگیاهاستممکنمواردایندر.کنندفراهم


