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 مایعوسط احاطه شده ت، سنگفرشی چندالیهاز نوع آن  پوششیبافت   
ای، دارای نوارهای هستتت ه چند)اسکککی  یاز نوع  آن اهیچهم - مخاطی

رل دس گاه )تحت کن  ارادیوسارکومر( و  تیره و روشن، اک ین و میوزین
 اییچشککک هایجوانه: حاوی های زبانبرجسککک گی - (پییریعصتتت ی 
وچک ک های بزاقیغدهدارای  -( چشایی های شیمیاییگیرنده)دارای 

غذا  یییمیان و گوارش جویدن: در نقش –)تولید موسین و لیزوزیم( 
 ب عاس و انعک ح قس ب هدایت غذا به  سمت باالبا حرکت به  –
  های بزاقیغده+  ی بزاقی بزرگغده سکککه جفت: غدد بزاقی بزرگ     
ز غدد برون ریبه صککور   –ی دهاندرون حفره -بزاق = تولیدکوچک

( اندک ها آن ایفضای بین یاخ ه و  غشای پایه )بافت پوششی   نوع از 
کردن  ق یایی) بییربنا هایی مانند + یونب آ :آنترکیبا  بزاق :  –

 ناقص گوارش ← آمیالز) هااز آنزیم انواعی+  (بزاق و محیط دهان
س ه    شا ماده  دیل به ت موسین  +( هااز بین بردن باک ری← لیزوزیم و ن
 چسکککککبیدن ، خراشکککککیدگی ی گوارش از دیواره لوله  محافظت   ← مخاطی 

 ادنبه دام اف ذرات غذایی و  لغزنده کردنبه یکدیگر،  های غذاییذره
  (غیراخ صاصیخط دفاع  نخس ین) هامییروب  

 

  – کوچک و بزرگلوب  دودارای : کبد    
 ویج  بخش کوچکی، بدن راسکککت  اعظمبخش 

در  -همعتتد بککاالییبخش ان هتتایی مری و بخش 
 ظایف آن:و –از دیافراگم( ترپایین)شیمیحفره 
( و راترشح صف) ریزبرونهای با یاخ هغده نوعی 
وبین و بیلی ر دفع –(اری روپوی ینریز )درون
س رو    آهن، روتئینپ، گ ییوژن، لیپید ذخیره-لکل
  مونیاک آترکیب   -چربیو  ها وی امین از  برخی
+ 2co = نوژنفیبری، آلبومینتولید  - اوره 
های چهگوی ساخت – و ... میمل هایپروتئینو 

 نمک : شکککامل صکککفرا –جنینیقرمز در دوران 
 به سککبیدنچ)فسککفولیپید لیسکک ین و صککفراوی 

  یها قطرهبه   ها آن ت دیل   ←های چربی قطره
 محیطردن ک ق یایی)بییربنا ( + بسیار ریز

  – آنزیم گوارشی+  لک س رو+  (روده   
 

 زاقیاز سایر غدد ب بزرگ ر – باالیی دهان فکمجرای خروجی آن در  - گوشنزدیک 

  ایآوارهی زیرغده ج وی
ترشتتتز بزاق از طری    -

 به دهان مجرا چندین

آن  الیه مخاطی - دیافراگم وسکک ع ور از  - نای پشککت - دهان و معدهبین 
آن  داییاب بخش های ماهیچه - حرکا  کرمیدارای  - چندالیهسککنگفرشککی  

نداره   اب دا و ان های   –غیرارادیمابقی  )ارادی( و  اسکککککی  ی بخش  -آن ب
 صفاق( دارای کبد پشتو  آن )پایین تر از دیافراگم در حفره شکمی ان هایی

 موازیو و ج و  دیافراگماز  ترپایین، درون حفره شیمی-ای شیلکیسه    
سمت لور( ی پیآن )بنداره ان هاییو بخش  بدن چپسمت  -لوزالمعده  با 

ن آ دیواره کشککیدگی، زیاددیواره آن  چین خوردگی :خالیدرحالت  –راسککت
  الیه ماهیچه    3دیواره آن:  –ق ل حالت    برعیس: ازغذا  درحالت پُر  و  کم
رای دا – صکککفاقتشکککییل شتتترکت درالیه خارجی و (مورب-ح قوی-طولی)

  فوذن - ریزریز و بروندرونهای الیه مخاطی دارای یاخ ه هایغده – حفرا 
 + (شیلکرمی)حرکا   گوارش میانیییدارای  - زیرمخاطغدد معده به 

 ایجاد کیموس اسیدی ←( HClپپسین و لیپاز +) گوارش شیمیایی  
 

مواد رنگی د تولی ←ماکروفاژها توستتتتط فرسککککودههای قرمز تجزیه هموگ وبین گویچه ترشککککح صککککفرا :تولید و مسککککیر 
در پی ورود غذا  –را در کیسه صف   ی ترشز شده از ک د  صفرا  ذخیره -به مجاری صفراوی   ترشز صفرا   ←(روبین یبیصفرا) 
 طریق مجرای مش رک با لوزالمعده دوزادهه از  اب دایورود به  ← مجرای صفرابه  کیسه صفرا خروج از ←به روده

 
  –از روده بزرگ و باریک باالتردرون حفره ی شکمی و  -موازیمعده و  زیر    
:  بخشدو نوعی غده دارای  –طحالدر مجاورت  دمو  دوازدههدر مجاورت  آن سر

ب(  و)ترشتتتتز انستتتتولین+ گلوکاگون(   یا جزایرالنگرهاس بخش درون ریزالف( 
ز دوازدهه +  ا حفاظت ←استتید سککازیخنثی) سککدیم بییربنا ترشتتز  :برون ریز
جاد   یایی ای یت آنزیم   محی  ق  عال  م نوع قوی و های گوارشکککککی آنزیمو ها(  برای ف
 ترشحات ورود -(پروتئین، کربوهیدرات، لیپید و نوکلئیک اسید: گوارش انواع مواد)
 ی مش رک با صفرا و مجرای فرعی آندوازدهه از طری  مجرا ریز بهبرون   

 

 -ین تعدادبیش ر یاخ ه پوششی ریزپُرزدار:)
 –هس ه در قاعده  –ای تک الیه اس وانه

دارای آنزیم در  –جذب مواد توس  ریزپُرز 
 ترشح موسین( –غشا 

 :کننده هورمونترشحیاخ ه )                
ر اث –ترشح سیرتین  –در عمق غده روده 

زالمعده کننده بییربنا  لوهای ترشحبر یاخ ه
-ترشح بیش ر  –

3HCO) 

 تحت تاثیر شبیه عصبیماهیچه صاف 
 خاطیمماهیچه حرکت پرزها =-ای روده 

 یاهرگس+ تشییل سیاهرگ باب=  گ وکز و ... غنی از
 رگ لنفی= DEKAهای دریافت کی ومییرون و وی امین

 سرخرگتشییل شبیه مویرگی در هر پرز= 

 - ه گوارشبخش لول ب ندترین -حفره شتتکمی بخش اعظم پُرکردن روده باریک :
دارای  -فاقصکک الیه بیرونی تشتتکیل –از راستتت روده باالتراز معده و  ترپایین

 –(یه بیرونیو ال ایالیه ماهیچه)زیرمخاط، الیه مخاطیم شتتکل از الیه چین ح قوی:
ق  شامل ف -های حلقوی بر روی چین: تعداد زیاد پُرز –م فاو  و م نوعاندازه 

س وانه      مایع مخاطی+ یاخ ه) الیه مخاطی شی ا ش شای پایه + با ایپو فت پیوندی + غ
  فاو ماندازه  - شبیه مویرگی خونی و مویرگ لنفیدارای  -(+ ماهیچه مخاطی

 ی روده باریکاهای اس وانه چین خوردگی غشای پالسمایی یاخ ه   ریزپُرز:و  و م نوع 
  : های رودهغده -

(  وکز+آمینواسککیدگ ها )ب و یونآجذب ز توانایی رپُبدون ریزو  ای تک الیهاسکک وانه آن:های پوشتتشتتی یاخ ه - درون حفره شتتکمی

  ولون باالروک+ (راستتتتستتتمت -آپاندیساتصتتتال به -آن اب دای)روده کورهای آن به ترتیب: بخش -جامدمدفوع به شتتتکل  ←

ضی ) + کولون افقی  ( جاذبهخالف حرکت مح ویات آن در  - راست سمت  ) و  (دوازدهه و لوزالمعده+مجاورت با قوس داریا عر

 ( مدفوعراه اندازی انعکاس  –دو بندارهدارای ) راست روده –(چپسمت -ی جاذبه جهتدر حرکت مواد ) کولون پایین رو

داخککک کککی ی بکککنکککداره
راسککککت روده از نوع 

صاف و غیر  ماهیچه ی 
ز اخارجی بنداره ارادی 

ی اسککی  ی نوع ماهیچه
 و ارادی
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تدای  له گوارش  اب  لو
 خارج ها :  آرواره –

 آغاااازاز دهاااا   
 – مکاااکیک گوارش 
: دریافت مواد  دهان

ها و   غذایی از آرواره 
غدد بزاقی     بزاق از 

گاااااوارش  آغااااااز
ر )تاااا   شااااایمیااای  
بااااار  آمااااایاااااالز 
 کربوه درات(

و  دا از چ نااه ترپااایی 
 شش   پومعده  بافت پ ش

ای اندک )فاصله ب ن یاخته
یه(      پا و دارای غشاااااای 

م )حاوی آنزی  تولید بزاق 
یق از طر( و انتقال آمیالز

بزاق :  بااه دهااا   مجرا

یم      نز غزکااد      حااااوی آ ل

غااذا برای ورور از  کردن
ولاااه     یالز    ل م   آغااازآ  آ

 گوارش ش م ایی

   داب ن دها  و چ نه
مواد غااذایی  اکتقااا  

شده به  خُ   نداچینهرد 
 رش گوا تواکای  فاقد

خش   بمری و پیش معد ب ن  
  مری  )ابتاادا    اکتهااای   حج م    
له      اولی  مدگی لو ف   برا یا ت در

ذخیر  و  محاا مواد از مری  

شدن   اکرژیتام ن ) غذا کرم 
عات      عداد دف غ  کمتربا ت یه( ت   ذ

مه  ها      آمیالزا ر  ادا ند ر دبر ق
 و ترشااااای آنزیم :  دانچینه 

 ی و مکان ک گوارش ش م ایی

1 

2 

3 
4 

5
7 

6 

8 
احاااطااه دا  و معااده  ب ن چ نااه 9

های معده  توسااای ک  اااه شااادن
و الیاه    داردکاداکاه  دارای دیواره 

دریافت غذا از       ای قویماهیچه  
ز  ا های گوارش  آکزیمدا  و چ نه

عد  و کیساااااه   ح     آ  های م م
 غذا شاایمیای و  مکاکیک گوارش 

مواد غذایی    ذرات ریزایجاد  ←
   مااعاااده : گااوارش باارو پاا ااش

  کاملای یاخته

پ ش معاااده      اطراف 
 تاارشاااااا   )مااعاااده( 

های گوارشاای به آنزیم
 دریافت   پ ش معده و 

از آ :  ریز غذاذرات
موکومرهااای      تولیااد   

)گوارش  مواد غااذای 
 ( ای کام   برو  یاخته  
عد  :   کیساااااه   های م
هاااای مونومر     جااذ  

  مواد غذایی

د  تعدا متشاااااک  از ککات چشاااام مرک  :    
:    ناییبواحد  هر -واحد م تق  ب نایی   زیادی

ایجاد  ) یاز م دا  ب نای   کوچک  بخشتشاااااک    
صویر موزاییک   واحد ر هردم  ر ورور نور   - ت

نایی:   یه ب  ته  عدسااااا   قرک های  یاخ

 کمونر ه و مرد : چشم مرکب - ی کورگیرکد 
 

شک  از   : ککات مغز    ه هم ب چند گر مت
–( هانورو  یاجساام یاخته) جوش خورد 

 پردازشو  اطالوااات ح ااااای دریااافاات
  = شاااکم طنا  عصااا    +مغز  -هاآ 

 ارسال  : مغز حشرات  دستگاه وصری مرکزی
  د های هر بند ببه ماه چه پیام حرکت    

 

 همولنف -ازگردش بسامانه   -به گردش مواد( عدم وابستگ  ) کایدیس  تنفس  - ی گوارشدارای لوله همه حشرات :  
مغز  -(ب اندک و صااارن انر یآبا  اوریک اسااایددفع ) مالپیگ های لوله –: خو  و لنف و آب م ا  بافتی( )نقش

اسکلت   -وزائیک متصویر   -مرک چشم   -محتوی چندین گره شکم  طناب وصری   -به هم جوش خورده چند گر متشک  از  
 -ه  تو   -اییاختهی هچرخ -سانتریول دوک تق  م   -م وز -م توز -(خواری ب گانهیاخته) غیراختصاص   دفاع  -پا 6 -خارج 

  -س  تم هاورس   -خوا است  -پرفورین -لنفوس ت  -پادتن–دفاع اختصاصی    در حشرات : ه تند.   داخل لقاح  -نوکلئوزوم
شن  -خو  ت ره -مویرگ شاخکی  -کل ه -ی قرمزگویچه -ان درازکربن ک -خو  رو دیافراگم  -شش  -ی نفریدیسامانه  -غدد 

 و ... ندارد.

ب ن معده و راسااااات روده    
 هگوارش کیافت  دریافت مواد   

عده  حضاااااور   له از م های  لو

 آ  ابااتاادای  مااالااپاایااگاا   
هااا )دریااافاات محتوای لولااه 

مصاااااارن اناار ی   باادون 
گوارش   رود  :  (زی اااااتی 

 موکومر مواد غذای  و جذ 

مرز ب ن  ل به متصااای مالپ گی لولهسااااماکه مالپیگ  : ککات     
وی و ساا بسااتهلوله یک سااوی آ   هر -و معده  ابتدای رود 

شااک  ی هر لوله متدیواره - بازی گوارش( دیگر )به ساامت لوله
 های پتاساایم وکلریون ترشاای عملکرد : – ردیف یاخته یکاز 

صرن  ( به لولهکه مویرگاز همولنف ) رود  و ←(ATPها )با 
   ترش  ← (ATP)بدو  صرن   به لوله اسمز از طریق  آ 

  ای محتو تخلیه ←( ATPها )صرن به لوله اوریک اسید
 (ATP)بدو  صرن  رود ها به لوله   

پای عق   کسااا ت به  دو
 تربلند ،پای جلوی  چهار

ها به رگ فهمولنپمپ  ← (پشت )سطی قلب :ککات ساماکه گردش باز حشرات  

 ازگشاات ب ←ها و همولنف( )ترادل مواد ب ن یاخته هاییحفرههمولنف به  ورود ←
 ا خو  روشنبیاخته شرکه مویرگی  تغذیه  :حشراتدر --دارهامنافذ دریچهاز  همولنف

کنترل  ره :گ هر - ها ای کورونجسااام یاختهاجتماع ) متشاااکل از چندی  گر  :طنا  عصااا   شاااکم ککات  
: شده از آ   ارجهای خرشته -های مختلف بد (حرکت ق مت  مستقل بودن )بد   یک بندهای فعال ت ماه چه

 هاگره کل ادتعد=  ق عات بدن+ تعداد  مغزگره در   تعداد در حشرات:  – دسااااااتگا  عص   م ی     تشکیل  
 وصری 

  هانایدیس

 

ر د :مگسی شاایمیای  در گیرکد 
انواوی  -پا روی  حسااا موهای 

  ی شیمیا های گ رنده دکدریتاز 
ار دهای طعمح اس به مولکول –

  ایپ در صااااادامکاکیک   ی گیرکد  
های جلویی  روی  جیرجیرک:  - پا

نده  محفظه   درونهای صااااادا   گ ر
ریک تح – متصاا  به پرده صااما  

 پرده صما  ارتعاشاتبر ا ر 
 

)کقش را ب ینند.  تابید  شاااد  از گلبازفرابنفش پرتوهای توانند از حشااارات )مز  زنرور( می برخ : ککته  

شانی مهم در  شدار خطر  برای هافرومون از زک ور: ککته (گرده اف ضور  ه ستفاده  دیگرا  به شکارچ   ح   کند.می ا
 هایژنآکت  و درآید شاک  مختلف  صادها  به تواندمی که اسات  شاده  کشاف  مولکولی  مگس میوۀ در: ککته

 راواک قند فها آ  هدشااَکنند که افشااانی میهایی را گردهگ  زک ورهای عساال: ککته .کند شااناسااایی را مختلفی
از  کنندهتغذیه حمله به حشاارات: گیا  آکاساایاها از دفاع مورچه  دفاع حشاارات از گیاهان : – داشااته باشااد

روی  گذاری زنرور مادهتخم: گیا  تن اکودفاع زک ور وحش  از   پ تاندارا  کوچک و گ اها  دارزی   -برگ گ اه
 حشره آفت جمع ت کاهش -شک  تغذیه نوزادا  زنرور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی -شک  نوزاد کرمی

 

باا اان مااخاارج و روده     
گوارش دریااافاات مواد  

و مااحااتااوای  کاایااافااتااه  
ولاااه    گی        ل پ  ل هاااای ماااا

  هاآ  و یونبازجذ  
 بازجذ راسااات روده: 

   اسااایداوریکیا ترشااای 
 موادغذایی جذ  موکومر

ب ن پ ش معاااده و روده         
مر        کو مو مواد   دریااافاات 

های معده و  غذایی از ک  ااه
رشاای   تگوارش کیافتهمواد 
به پ ش معده  دارای  آکزیم
 کننااد هااای جااذ  یاااختااه 

 ←مونومرهاااای غاااذایی     
مرهااا           کو مو تقااا   ک باااه  ا

 )ش که مویرگ   همولنف



 جانورر ب  ا   شناسی زیست                  
 127-22771122:  بیشتراطالعات  –کاری از دپارتمان زیست حرف آخر و لیموترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ز ا تیرهخون  فقط عبور
دریافت خون تیره آن 

ه ب آنانتقال -از دهلیز 
دارای  – سرخرگیمخروط 
  تربیشمیوکارد  ضخامت

ضخامت  - بخش نوکدر
–هلیز از د بیشترمیوکارد 
میوکارد آن با  تغذیه

ز ا منشعب) خون روشن
  دامب -سرخرگ پشتی(

 خون ساده گردش
 

 جهت حرکت خون
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4 

ورود خون به   –به سییییمت   ب  فقطرفتن  : سیییییاشرم  یییی م 

و مواد زاید  2CO)غنی از  تیره خونحاوی  -سییییینوا سیییییاشر   
 –جهت حرکت خون از دم به سیییییر بعقب به ج و        – دار(نیتروژن

 فشار خون  کمترینسیاشر   با 
 

بین سیاهرگ شکمی   
یافت    –و دهلیز  در
 سیاهرگاز تیرهخون 

انتقککال  -شککککککمی 
ه مستقیم خون تیره ب 

دارای  –دهککلککیککز   
در مکک ککک   درییی ییه 

 –اتصکککال به دهلیز 
   فشار خون کمترین

 

بین سرخرگ شکمی و  
دریکککافکککت  -بکک ککن 
ه از  خون تیر مسیتقی  
تقکککال خون     -ب ن    ن ا
سکککککرخرگ  بکککه تیره  

  دارای-شکککککککککمککی  
  –در ابککتکککدا درییی ییه 

 –خونفشار  بیشترین 
 لیزاز ده بزر تراندازه 

 

  دریافت خون:  سرخرم   م 
  قطفرفتن –از مخروط سرخرگی
یرگ مومولد–به سمت آبشش

 هتیرحاوی خون   -آبششی 

زاید  و مواد  2CO)غنی از 
حرکت جهت  –دار( نیتروژن

ه ب عقبخون از قلب به سر )
 ار خونفش بیشترین    –( جلو
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 –گازهای تنفسکککککی    محل تبادل  
 ند چمتشکککککک  از   –بدن   بیرون
کمان   شر –آبشکککککشکککککی  کمان 

 هر ییییتمتشککککک  از ت داد زیادی  
  شر –آبششی    خارشایآبششی و   

شک  از         شی مت ش شته آب  ندینچر
ها یون برخ  دفع –آبششی  تیغه

 )در ماهیان دریایی(  
 

آب  خروج –آب از دهان  ورود
شش    آب نو یدن زیاد  –از آب

 –(  ییور)در ماهیان سککاکن آب 
باز و بسکککته شکککدن دهان بیشکککتر  
جهت عبور آب )در ماهیان ساکن 

 ( یرینآب 
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 خون  دریافت- متفاوتبا کیفیت خون  دو سرخرمبین 

  سرخرمدار( از و مواد زاید نیتروژن 2COتیره )غنی از 

و مواد زاید  2Oت وی  خون روشن )غنی از  –   م 
شی = یک تیغه آبش شر –سرخرم پشت به دار کم( نیتروژن

برخالف )عقب به جلو جهت حرکت خون از  –شبکه مویرگی 
ورود   -یون در آب شور برخ دفع  –جهت جریان آب( 

 سرخرگ پشتی روشن   مولد -برخی یون در آب شیرین

 

 مغز

  سینوادریافت خون تیره از 
 –ورود خون به ب ن  – سیاشر  
 نخون رو های آن با تغذیه یاخته

  االترب -)منش ب از سرخرگ پشتی(
 از ب ن و مخروط
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عموم   و  ب ه مویر   بآبشش  دوبین سرخرم پشت : 

مواد  -و گلوکز  2O)غنی از  رو نحاوی خون  –بدن  
جهت حرکت خون از سر به دم   – دار کم(زاید نیتروژن

شای بدن ب  ب، به اندام انشعاب –  عقببه  ج وب

به   ب  –و ...   ، مغز شا ، چش شا و بالهمغز، ک یه

 م  کند.دور خون را از   ب  –متصل نیست 
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بین سککرخرگ پشککتی )خون روشککن( و     

مولد سککیاهرگ  –سککیاهرگ )خون تیره( 

ورود   –و گلوکز از خون  2Oخروج  -

2CO  و مواد زاید به خون 
 

عقب  ، وبل بزر ترین: بینای  لوب ن ات مغز ماش  :       
  :بویای  لوب – بینایی، ارتباط با عصکککب مخ و جلوی مخچه

تر بودن قوی ارتباط با عصککککب بویایی،  لوب، ترینج وی 
ب لو » –ها ها در مقایسککککه با انسککککان قدرت بویایی ماهی

بویایی و    بین لوب مخ : - «از مخ یرونب ویای  بو  ینای  ب
  :نخییا البصییییییل در عقککب لوب بینککایی، مخ ییه :بینیککایی، 

 ایجاد زیمرکشکککیاری  – بخش، اتصکککال به نخا  ترینعقب 
  خچههای مخ و مکرهنیم بویایی، بینایی های: لوب کردن

 

 درحال کاهش      به سمت شماره    فشار خون در مسیر حرکت از شماره         
ست.  شترین  ب ا شار در بطن،  بی سیاشر      کمترین ف  شمهدر  ن ته : - سینوا 

   2Oان خود با تو بیشترین هموگلوبین با  رگ های خونی )سرخرگ ، سیاهرگ و مویرگ(  
ست     شده ا سه     شمهدر  : ن ته –ترکیب  شک  از  رگ های خونی  به غیر از مویرگ مت

بخش  لی های اص رگمه  :  ن ته  .پوششی( است    –ماهیچه ای صاف   –الیه )پیوندی 

 است. (B)بخش  بخش پشت  رو نو رگ های اصلی  (A)بخش    م  تیره

 

ماش        مه  به صیییییورت    شا :  ش له  وارش ب دارای لو

به مخرج       شان  فه از د یک        –ی طر بار  –جذب در روده 
تنفس آبشش  بشم اری دستگاه تنفس و  ردش خون  با    

 ردش خون بسییته و سییاده،   -شای آبشییشیی   کمک کمان

ابه ک یه با عم  رد مش – ای بدش یز و بطن   ب دو حفره

صب  مرکزی بمغز و نخا   و     –داران سایر مهره  ستگاه ع د

یاخته مژک   کانال جانب      -محیط   انی    یرنده م    –دار ب

 ایمن  –اسییییی  ت درون   –درون کانال زیرپوسیییییت   
   اص    و اختصغیراختصاص  بنوتروفیل و ماکروفاژ و ...

  خاطره و ...   – Tو  Bبلنفوسیت     

دارای  اسیی  ت اسییتخوان  بتولید شا : بسیییاری از ماش   
ته   خارج  ب   –شای خون  و پالکت    یاخ قاح  گامت   ل  ورود 

  اندوخته غذایی تخمک کم( میزان -والدین به آب 

  یاسمز  فشار  ←  یرین ساکن آب   شا : روش  از ماش 
 -د زیا آبعدم نوشککیدن  – بیشککتر آب از بدن مای ات

فع  د – آبشییش از فعّال انتقال با شایون و نمک جذب
یده از    و  رقیقادرار  خاط    بدن پو ییییی  روش  از  ،مایع م

 دنب مای ات اسمزی فشار   ←  ور ساکن آب   شا :ماش 
 زا برخ دفع  – زیاد آبنوشککککیدن  - دریا آب از کمتر

  – غ یظ ادراردفع  –آبشش  شای طریق یاخته از شایون

 دارای:  شاسفره ماش و شا هوسک: شا برخ  از ماش 

 )سدیم نمک دفع م لول ← ایروده راست غدد

اسککککلت غفکککروفی  – روده به غ یظ بسییییارکلرید( 
ید یاخته       رخ  از بهای خونی در اسکککککتخوان(  )فاقد تول

سبک ماهی : شا ماش  س  (جنس نر ون بدندر)ا ه و کو
 دارای لقاح داخلی ماده( جنس  ون بدندر) ماهی

 

A 

B 

یر ز - از سکککر تا دم -طرف بدن ماهی  دون ات کانال جانب  ماش  :  

 ←حرکت آب  عم  دد: –جریان آب درون کانال جانبی  - پوسییییت

عصککبی  تولید پیام ←دار کمژ هاییاختهت ریک  ←ی ژالتینیحرکت ماده

وسط مغز  پردازش ت ← برای شناسایی اجسام و جانوران )شکارو شکارچی(      
-   
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