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شکلِ زیبا، کرم نیست؛ بلکه نوزاد پروانة مونارک این جاندار کرمی 

در حال خوردن برگ است. پروانة مونارک یکی از 

گذارد. این پروانه هر انگیزترین رفتارها را به نمایش میشگفت

درپی از مکزیک تا جنوب سال هزاران کیلومتر را طی سه نسل پی

 پیماید.کانادا و بالعکس می

 
 پروانۀ مونارک -1شکل 

کند و راه را به اشتباه چگونه پروانة مونارک مسیر خود را پیدا می

ها پژوهش، به تازگی این شناسان پس از سالرود؟ زیستنمی

های عصبی یاختهاند. آنان در بدن این پروانه، معما را حل کرده

ها، جایگاه ها با استفاده از آناند که پروانهیافته هایی()نورون

دهند و به خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می

 کنند.سوی آن پرواز می

شناسان عالوه بر تالش برای پی بردن به رازهای آفرینش، زیست

های خود برای بهبود زندگی انسان نیز بهره کنند از یافتهسعی می

 بگیرند.

 شناسی چیست؟زیست: 1گفتار 

 تر، موادرد که در مدتی کوتاها وادار کرتوان گیاهان * چگونه می

 تری تولید کنند؟غذایی بهتر و بیش

* چرا باید از تنوع زیستی حفاظت کنیم؟ مثالً چرا نباید مارها، 

 ها را بکُشیم؟ها و پلنگگرگ

شوند؟ چگونه های بدن انسان سرطانی می* چرا بعضی از یاخته

شدن ای سرطانی را در مراحل اولیة سرطانیهتوان یاختهمی

 شناسایی و نابود کرد؟

های زیستی مانند الکل را جانشین توان سوخت* چگونه می

 های فسیلی، مانند مواد نفتی کرد؟سوخت

ها را های ارثی، پیشگیری، و یا آنتوان از بیماری* چگونه می

 درمان کرد؟

هایی است که ها فقط چند پرسش از میان انبوه پرسشاین

 ها را بیابند تا عالوههای آننند پاسخکشناسان تالش میزیست

 

 

 نکاتی که در مورد پروانة مونارک باید بدانید: 

 گوارش سلولز توسط جانور نوزاد -1

 نوع تنفس: نایدیسی -2

 نوع گردش خون: باز )فاقد شبکة مویرگی( -3

 یگییهای مالپدستگاه دفعی: لوله -4

 ده( + یک طنابهای به هم جوش خوردستگاه عصبی: مغز )گره -5

 عصبی شکمی که در هر بند یک گره عصبی دارد.

 گیرندة نوری: چشم مرکب -6

 اسکلت بدن: بیرونی -7

 ایمنی بدن: فاقد ایمنی اختصاصی -8

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :1تمرین 

 زیر را مشخص کنید:

بالغ ها و پاهای نوزاد پروانة مونارک از جانور الف( تعداد شاخک

 تر است.بیش

 کند.ب( برخالف کانادا، نوزاد مونارک در مکزیک زندگی می

هایی که مسئول تعیین جایگاه خورشید در آسمان پ( یاخته

هایی هستند که جهت مقصد را تشخیص هستند همان یاخته

 دهند.می

 پاسخ: 

 الف( درست

 ب( نادرست

 پ( درست
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 ل و مشکالت زندگیبردن به رازهای آفرینش، به حل مسائبر پی

اجتماعی انسان امروزی نیز کمک کنند و در این راه به 

ای از شاخهشناسی، اند. زیستهای بسیاری هم رسیدهموفقیت

فرایندهای و  جانداراناست که به بررسی علمی  علوم تجربی

 پردازد.می زیستی

 شناسیمحدودة علم زیست

گیاهان و جانوران خوریم، از مقدار قابل توجهی از غذایی که می

آیند. امروزه مرغ، ماهی، گاو و گوسفند، دست میاصالح شده به

خوریم، اصالح ها و حتی گندم، برنج و ذرتی که میانواع میوه

اری کنند. امروزه بسیتر تولید میاند و محصوالت بهتر و بیششده

ها مانند بیماری قند و افزایش فشار خون که حدود صد از بیماری

اند و به علت شدند، مهار شدهپیش به مرگ منجر می سال

آور نیستند. امروزه های درمانی و داروهای جدید، دیگر مرگروش

ها را به آسانی هویت انسان(ی افراد، DNAبا استفاده از دِنا )

های چنین با خواندن اطالعات مولکولکنند. همشناسایی می

شوند که ممکن بردار میای خهای ارثیدنایِ افراد، از بیماری

ها و تجهیزات دستگاه است در آینده به سراغ انسان بیایند.

شناسان و حاصل همکاری زیست …پزشکی، آزمایشگاهی و 

های علمی و فنی هستند. علم متخصصان دیگر رشته

تواند در مبارزه با چه گفته شد، میشناسی عالوه بر آنزیست

یستی و بهبود طبیعت و های کشاورزی، در حفظ تنوع زآفت

 ها نیز به ما کمک کند.زیستگاه

ن شناسی، ایها و آثار علم زیستممکن است با مشاهدة پیشرفت

ای توانا و تصور در ذهن ما شکل بگیرد که این علم به اندازه

های انسان پاسخ دهد تواند به همة پرسشگسترده است که می

 طور نیست.که اینلیو همة مشکالت زندگی ما را حل کند؛ در حا

 توانند بههایی دارند و نمیطور کلی علوم تجربی، محدودیتبه

های ما پاسخ دهند و از حلّ برخی مسائل بشری همة پرسش

 اند.ناتوان

وجوی فقط در جستدانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی 

تجربی های طبیعی و قابل مشاهده، اساسِ علومهای پدیدهعلت

شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی این، در زیستبنابر است؛

ل قاب غیرمستقیمیا  طور مستقیمکنیم که برای ما بهرا بررسی می

 توانندنمیاند. پژوهشگران علوم تجربی گیریمشاهده و اندازه

های هنری و ادبی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش دربارة زشتی

 نظر بدهند.

 

ک از جاهای خالی، کلمة مناسب را برای هر ی: 2تمرین  

 از داخل پرانتز انتخاب کنید:

 ……جانوران(  -شناسان، به بررسی علمی )جاندارانالف( زیست

 پردازد.و فرایندهای زیستی می

 ……توانند( نمی -توانندب( پژوهشگران علوم تجربی )می

 دربارة خوبی یا بدی نظر بدهند.

  پاسخ:

 الف( جانداران

 ندتوانب( نمی
 

 برای هر یک از موارد زیر یک دلیل بنویسید.: 3تمرین 

 آور نیستند.قند و افزایش فشار خون مرگ الف( امروزه بیماری

 های ژنتیکی درآیند.بینی بروز برخی بیماریب( پیش

  پاسخ:

 های درمانی و داروهای جدید.الف( به علت روش

 افراد DNAب( به علت خواندن اطالعات 

 

 

  تواند کمک شناسی در چند مورد زیر میعلم زیست: 1تست

 کند؟

 های کشاورزی* مبارزه با آفت

 طور طبیعی* ایجاد تنوع زیستی به

 ها* بهبود طبیعت و زیستگاه

 های جدید* ایجاد سوخت

1 )1  2 )2  

3)3  4 )4 

  پاسخ:

به غیر از مورد دوم سایر موارد درست است در مورد دوم 

« 3»گزینة  کند.ظ تنوع زیستی کمک میشناسی در حفزیست

 درست است.
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 مرزهای حیاتی 

اما حیات چیست؟ در  علم بررسی حیات است؛شناسی، زیست

رسد که پدیدة حیات، تعریفی ساده و کوتاه داشته ابتدا به نظر می

باشد؛ چون همه، حتی کودکان خردسال نیز، سگ، حشره یا گیاه 

تعریف حیات نند؛ اما در واقع، دارا زنده و سنگ را غیرزنده می

ار بنابراین، ناچ بسیار دشوار است و شاید حتی غیرممکن باشد.

های جانداران را معرفی معموالً به جای تعریف حیات، ویژگی

توان گفت که جانداران همة این هفت ویژگی را با کنیم. میمی

 هم دارند:

دارند و یابی همة جانداران، سطوحی از سازمان نظم و ترتیب:

 اند؛منظم

 

 
 نظم و ترتیب در پیکر جانداران -2شکل 

 

در تغییر  هموارهمحیط جانداران  ایستایی )هومئوستازی(:هم

تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی است؛ اما جاندار می

 یابد، دفع آن از طریقنگه دارد؛ مثالً وقتی سدیمِ خون افزایش می

 شود.ادرار زیاد می

 
 غدة نمکی در پرندة دریایی، نمک اضافی را خون  -3شکل 

 گرفته و دفع می کند. 

 

کنند و اطالعات ذخیره شده جانداران رشد و نمو می رشد و نمو:

در دنایِ جانداران، الگوهای رشد و نمو همة جانداران را تنظیم 

 کند.می

 

 

 هفت ویژگی در جانداران:

 نظم و ترتیب -1

 ومئوستازی(ایستایی )ههم -2

 رشد و نمو -3

 فرایند جذب و استفاده از انرژی -4

 پاسخ به محیط -5

 تولیدمثل -6

 سازش با محیط -7

 

  دارد. ……دارد، قطعاً  ……هر جانداری که : 2تست 

 چندین نوع بافت -( نظم و ترتیب1

 دستگاه دفع ادرار -( هومئوستازی2

 فرایند جذب و استفاده از انرژی -( رشد و نمو3

 های عصبییاخته -( سازش با محیط4

داشتن رشد و نمو و فرآیند جذب و استفاده از انرژی از  پاسخ:

پاسخ این تست  «3»های جانداران است بنابراین گزینه ویژگی

جاندار، باکتری باشد ویژگی  4و  2، 1های است اما در مورد گزینه

 ته هایدوم یعنی داشتن بافت یا دستگاه ادرار و یا داشتن یاخ

 عصبی صادق نیست. 
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 چرخۀ زندگی پروانۀ مونارک -4شکل 

 

گیرند؛ جانداران انرژی می فرایند جذب و استفاده از انرژی:

کنند و های زیستی خود استفاده میاز آن برای انجام فعّالیّت

دهند؛ مثالً گنجشک صورت گرما از دست میبخشی از آن را به

رای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز خورد و از انرژی آن بغذا می

 کند.وجوی غذا استفاده میو جست

 

 
فرآیندهای تبدیل انرژی در میتوکندری و  -5شکل 

 کلروپالست

 

های محیطی پاسخ به محرک همة جانداران پاسخ به محیط:

 شود.دهند؛ مثالً ساقة گیاهان به سمت نور خم میمی

 
 نورگرایی در گیاه-6شکل 

 

  کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می : 3تست

 کند؟

 ……همة جانداران 

 توانند گرما تولید کنند.( می1

 ( به هر محرک محیطی پاسخ دهند.2

 هستة خود، رشد و نمو کنند. DNA( از طریق 3

 های خود تقسیم کنند.های خود را بین اندامک( همة فعالیت4

از انرژی خود را به صورت توانند بخشی همة جانداران می پاسخ:

 درست است.« 1»دهند. گزینة گرما از دست می

های محیطی دلیل تنوع محرکبه«: 2»دلیل نادرستی گزینة 

تواندد پرتوهای فرابنفش را درک کند ولی است مثالً انسان نمی

 توانند آن را دریافت و درک کنند.حشرات می

 هسته و اندامک هستند.ها فاقد ، باکتری4و  3های در مورد گزینه

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت : 4تمرین 

 زیر را مشخص کنید:

 DNAالف( الگوی رشد و نمو همة جانداران یکسان است و توسط 

 شود.تنظیم می

های هر جانداری همواره همة صفات والدین خود را به ب( زاده

 برند.ارث می

 راف خود را تقریباً ثابت نگهج( در هومئوستازی جاندار محیط اط

 دارد.می

 ، به راکیزه وابسته است.ATPهر جاندار برای تولید  د(
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وبیش شبیه خود را به وجود جانداران موجوداتی کم تولیدمثل: 

 شود.آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده میمی

هایی دارند که برای سازش و جانداران ویژگی سازش با محیط:

کنند؛ مانند موهای سفید ها کمک میندگاری در محیط، به آنما

 خرس قطبی.

 
 سازش در خرس قطبی-7شکل 

 

 سطوح مختلف حیات

های جالب حیات، گسترة وسیع و سطوح یکی از ویژگی

دهد. در این گستره را نشان می 8یابی آن است. شکل سازمان

ست. کره نشان داده شده امرکز شکل، نمایی کلّی از زیست

کرة زمین، از جمله های زیستکره شامل همة محیطزیست

 یاختهاز هاست. گسترة حیات، ها و دریاچهها، اقیانوسخشکی

 یابد.کره پایان میشود و با زیستشروع می

 یاخته، واحد ساختار عمل

یابی زیستی دارد؛ یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان

یاخته،  شود.ح، پدیدار میزیرا ویژگی حیات در این سط

در  های زیستیاست که همة فعالیت ساختاری ترین سطحپایین

 شوند.آن انجام می

اند. بعضی از جانداران، یک همة جانداران از یاخته تشکیل شده

ای( و بعضی دیگر، تعدادی یاخته یاختهیاخته )جانداران تک

واحد ، ارانهمة جاندای( دارند. یاخته در )جانداران پریاخته

ها در تقسیم شدن و است. توانایی آن ساختاری و عملی حیات

تولیدمثل، رشد و نمو و ترمیم  اساسهای جدید، تولید یاخته

های مشترک ها ویژگیای است. همة یاختهموجودات پریاخته

دارند؛ مثالً، همه غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط 

اطّالعات الزم برای زندگی یاخته در کند. اطراف تنظیم می

 های دنا ذخیره شده است.مولکول

 

 

 

 نکته:

 انواع سلول

توسط پوشش هسته احاطه  DNAپروکاریوتی: 

 شود.نمی

 ای هستند.یافتهیوکاریوتی: دارای هستة سازمان

 

انواع 

 جانداران

 اند.یسلولها همگی تکها: باکتریپروکاریوت

 هایوکاریوت

سلولی و زیان: تکآغا

 اند.پرسلولی

 اند.سلولی و پرسلولیها: تکقارچ

 اند.جانوران: همگی پرسلولی

 اند.گیاهان: همگی پرسلولی

 

   چند مورد درست است؟ :4تست 

 *DNA  در همة جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام

 دهد.می

جمعیت را  توانند یکترین واحدها در حیات نمی* کوچک

 وجود آورند.به

شود و با کل کرة زمین پایان * گسترة حیات از یاخته شروع می

 یابد.می

ترین سطح ساختاری است که در پروانة مونارک پایین * نورون

 شود.های زیستی در آن انجام میهمة فعالیت

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ: 

سلولی گر جاندار تکا 2اند. در مورد موارد اول و چهارم درست

هم کل کرة زمین  3تواند تشکیل جمعیت دهد. در مورد باشد می

 ها حیات وجود ندارد.کره نیست، مثالً در درون آتشفشانزیست

 درست است.(« 2»)گزینة 
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 یابی حیاتسطوح سازمان -8شکل 

 آورند.وجود میها را بهشوند و مولکولها با هم ترکیب میاتم -1

اند، مانند راکیزه یاخته اجزای عملکردیها مکاندا -2

 )میتوکندری( و هسته که جایگاه دنا است.

 های حیاتهمۀ ویژگیترین واحدی است که کوچک یاخته -3

هایی تشکیل شده که با هم در را دارد. هر یاخته از مولکول

 نامیم.می حیاتها را ای که مجموع این تعاملاند، به گونهتعامل

ا ر بافتکنند و یک دیگر همکاری میدادی یاخته با یکتع -4

 آورند.وجود میبه

شود؛ مانند بافت از چند بافت مختلف تشکیل می هر اندام -5

 جا نشان داده شده است.استخوانی که در این

از چند اندام  هر دستگاهبدن این گوزن از چند دستگاه و  -6

ها و ماهیچهتشکیل شده است؛ مثالً دستگاه حرکتی از 

 ها تشکیل شده است.استخوان

 ای است.جانداری مانند این گوزن، موجود جداگانه -7

کنند، که در یک جا زندگی می یک گونه مجموع جانداران -8

 آورند.را به وجود می یک جمعیت

های گوناگون با هم تعامل دارند و جمعیت سازگانهر بومدر  -9

 ند.آوروجود میرا به یک اجتماع

 شود.سازگان تشکیل میاز چند بوم )بیوم( بومزیست -10

ها و همۀ گاهکره شامل همۀ جانداران، همۀ زیستزیست -11

 های زمین است.بومزیست

 

 

 

 

 
 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :5تمرین  

 زیر را مشخص کنید:

ی اطالعات الزم برای زندگی یاختة استخوانی در اجزاالف( 

 عملکردی یاخته وجود دارد.

 اند.ب( مجموع درختان شهر تهران معرف یک جمعیت

پ( در هر دستگاهی همانند هر اندامی چندین بافت شرکت 

 دارند.

ای همانند هر بافت استخوانی ت( در بدن گوزن هر بافت ماهیچه

 جزو دستگاه حرکتی جانوراند.

 پاسخ: 

 الف( درست

 ب( نادرست

 پ( درست

 تت( نادرس

 

 

   است؟ نادرستکدام عبارت  :5تست 

 سازگان افراد چندین گونه با هم تعامل دارند.در هر بوم( 1

 چندین اجتماع وجود دارد. ( در هر بیوم2

 اند.بومهای موجودات زنده معادل یک زیستگاه( همة زیست3

کند، جزو ( هر نقطة از زمین که موجود زنده در آن زندگی می4

 ت.کره اسزیست

 پاسخ: 

های موجودات زنده معادل زیست کره است و یک گاههمة زیست

درست « 3»)گزینة  سازگان است.بوم معادل چند بومزیست

 است.(
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 یگانگی و گوناگونی حیات 

ت. اس های آفرینشیکی از شگفتیهای حیات و از ویژگی تنوع،

د نکنید؟ چبه دوروبر خود توجه کنید. چند نوع گیاه مشاهده می

ا توانیم ببینی را نمیبینید؟ دنیای جانداران ذرهنوع جانور می

چشم غیرمسلح ببینیم؛ در حالی که تنوع این جانداران از 

 تر است.جانداران دیگر بسیار بیش

ها گونه گیاه، جانور، جاندار شناسان تاکنون میلیونزیست

د قدناند. اما معتگذاری کرده، شناسایی و نام…یاخته ای و تک

تر از این است. آنان هر سال تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیش

 کنند.هزاران گونة جدید کشف می

شناسان چگونه اگر حیات تا این اندازه متنوع است، پس زیست

های اصلی ها را بیابند؟ یکی از هدفتوانند موارد مشترک آنمی

ن شناسان، مشاهدة تنوع زیستی و در پی آن یافتزیست

های مختلف است؛ مثالً دِنا که یکی از های مشترک گونهویژگی

در همة دهد، های جانداران مختلف را تشکیل میشباهت

 دهد.جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می

 
 رده بندی جانداران براساس شباهت ها و تفاوت ها -9شکل 

 
 

 شناسی نوینزیست: 2گفتار 

ایی گشه جایگاهی قرار گرفته، توان گرهشناسی امروز در چزیست

آن از مشکالت جامعة امروز انسان در چه حد است و دورنمای 

کوشیم به این آیندة آن چگونه خواهد بود؟ در این گفتار می

 ها پاسخ دهیم.پرسش

 نگرینگری و کلجزء

ا جای اینکه جانداران ربه شناسانتر زیستبیشتا قرن گذشته، 

های مختلف بدن را جداگانه ررسی کنند، بخشصورت کلّی ببه

کنش و ارتباط میان اجزای بدن جانداران تر به برهمبررسی، و کم

 چنین امروزه معلوم شده است کهکردند. همتوجه می
 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسبی که از داخل  :6تمرین  

 کنید پر کنید.پرانتز انتخاب می

اران مربوط به جاندارانی است که با ترین تنوع جاندبیشالف( 

 شوند.دیده می ……غیر مسلح(  -چشم )مسلح

متفاوتی(  -در همة جانداران وجود دارد و کار )یکسانی DNAب( 

 دهد.انجام می ……

 پاسخ: 

 غیرمسلحالف( 

 ب( یکسانی

 

شوید مهره متعددی آشنا میهای آینده با جانوران بیدر فصل

 رید:خاطر بسپاها را بهآن

 همهرجانوران بی

 هااسفنج

 مرجانیان

 مرجان

 هیدر

 عروس دریایی

 شقایق دریایی

 هاکرم

 پهن
 کرم کدو

 اپالناری

 ایلوله

 حلقوی: کرم خاکی

 تناننرم

 حلزون

 لیسه

 اختاپوس

 بندپایان

 حشرات

 عنکبوتیان

 هزارپایان و صد پایان

 انپوستسخت
 چنگخر

 میگو

  ستاره دریایی خارپوستان
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های تنگاتنگی بین جانداران و ریزاندامگان ارتباط

ها وجود دارد. انبوهی از ها( همزیست با آن)میکروارگانیسم

نامیده  میکروبیومها دربارة تأثیر این اجتماعات میکروبی، که یافته

شناسان شوند بر سالمت انسان، وجود دارد. اگر چه زیستمی

بسیاری از ساختارها و فرایندهای قدیم توانستند با جزءنگری، 

اند تصویری جامع و کلّی از جانداران اما نتوانسته زنده را بشناسند،

 نشان دهند.

 
 اجتماع میکروبی )میکروبیوم( رودة بزرگ انسان -10شکل

 

 تر از اجتماع اجزاستکل، بیش

از قطعات بسیار زیادی  جورچینی )پازلی( را در نظر بگیرید که

تشکیل شده است. ممکن است هر یک از قطعات آن به تنهایی 

یکی در جای های آن را یکینظر آید؛ اما اگر قطعهمعنی بهبی

کنیم که اجزای دیگر قرار دهیم، مشاهده میدرست در کنار هم

 کنند ودار پیدا میکم نمایی بزرگ، کُلّی و معنیجورچین، کم

 دهند.شیئی آشنا به ما نشان میتصویری از 

پیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تشکیل شده است. 

ه ک دهدهر یک از اجزا، بخشی از یک سامانة بزرگ را تشکیل می

کند. بنابراین، جانداران را در نمای کلّی برای ما معنی پیدا می

اط چند دانند که اجزای آن با هم ارتبنوعی سامانة پیچیده می

تر مشاهده وقتی بیشها را سویه دارند. پیچیدگی این سامانه

ا بدهندة بدن آن را ارتباط جاندار و اجزای تشکیل کنیم کهمی

 بررسی کنیم. زیستمحیط

ای پیچیده است که کنش اجزاء در بدن جانداران به اندازهبرهم

 های جدیدی پدیدارهر سطح جدید از حیات، ویژگیدر 

 

 انواع ارتباط جاندار با میکروب همزیست وری:یادآ 

 میکروب جاندار رابطه

 سود )+( سود )+( یاریهم

 سود )+( (سود ) سفرگیهم

 سود )+( (-سود ) انگلی

 
 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :7تمرین  

 زیر را مشخص کنید:

 اند.علق به یک گونههمة افراد یک میکروبیوم، متالف( 

نگری توانستند بسیاری از شناسان قدیم با کلیب( زیست

 ساختارها و فرایندهای زنده را بشناسند.

پ( هر جاندار نوعی سامانة پیچیده است که اجزای آن با هم 

 ارتباط چند سویه دارد.

 پاسخ: 

 درستناالف( 

 ب( نادرست

 پ( درست

 

   شناسان زیست ……شناسان امروزی زیست :6تست

 ……قدیم 

توانستند تصویری جامع و کلی از جانداران نشان  -( همانند1

 دهند.

نگری بسیاری از ساختارها و توانستند با جزء -برخالف( 2

 فرایندهای زنده را بشناسند.

برای بررسی یک موجود زنده به همه عوامل زنده و  -( همانند3

 کنند.غیرزنده مؤثر بر حیات را توجه می

 هایاند که برای درک سامانهبه این نتیجه رسیده -( برخالف4

 جزءنگری را کنار بگذارند. زنده

 پاسخ: 

اند که برای شناسان امروزی به این نتیجه رسیدهزیست

درست « 4»)گزینة  های زنده جزءنگری را کنار بگذارند.سامانه

 است.(
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ترکیب ها هنگامی که با هم ها و مولکولشود؛ مانند اتممی 

 شوند.می

دانیم که هر مولکول آب از ترکیب دو اتم هیدروژن و مثالً می

های های آب، با ویژگییک اتم اکسیژن ساخته شده است. ویژگی

 .بسیار متفاوت استدهندة آن، های تشکیلاتم

ق از طری توان فقطنمیهای پیچیده و مرکب را های سامانهویژگی

وضیح داد. هر یاخته هم چیزی بیش ها تمطالعة اجزای سازندة آن

دهنده آن است و این موضوع در های تشکیلاز مجموع مولکول

، دستگاه و جاندار نیز صادق است که تا سطح سطح بافت، اندام

دهندة یک گیاه را از هم کره ادامه دارد. اگر اجزای تشکیلزیست

ده، جدا کنیم و در ظرفی بریزیم، آن مجموعة اجزای از هم جدا ش

رود، پس ارتباط بین اجزاء نیز مانند خود اجزاء گیاه به شمار نمی

تر از اجتماع اجزاء کُل، چیزی بیشدر تشکیل جاندار، مؤثر و 

 است.

 
یک انسان )کُل(، چیزی بیشتر از اجزای تشکیل  -11شکل

 دهندة آن)مولکول ها، یاخته ها، بافت ها و اندام ها( است.

 

رای اند که بهتر است باین نتیجه رسیده شناسان امروزی بهزیست

تر و بیش جزءنگری را کنار بگذارندهای زنده، درک سامانه

آمیختة درون این های درهمکنند تا بتوانند ارتباط« نگریکُل»

تر تر و کاملها را در تصویری بزرگها را کشف و آنسامانه

 دکنند هنگام بررسی یک موجومشاهده کنند؛ یعنی سعی می

ت که بر حیا ای نیز توجه کنندبه همة عوامل زنده و غیرزندهزنده، 

 گذارند.آن اثر می

 

 

 نیازها دقت کنید:به این پیش 

 ها )هیدرات کربن(الف( کربوهیدرات

عنوان عنوان سوخت و هم بهقندها در بدن موجودات زنده به

د، صورت مونوساکاریهای ساختاری شرکت دارند. قندها بهمولکول

 شوند.بندی میساکارید طبقهساکارید و پلیدی

)تریوز( تا  3توانند ترین قندها هستند که میمونوساکاریدها: کوچک -1

 ترین مونوساکاریدها:)هپتالوز( کربن داشته باشند. مهم 7

 (: مثال ریبوز و دئوکسی ریبوز5Cپنتوزها )

 (: مثال گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز6Cهگزوزها )

ها ترین آناند که مهمساکاریدها: از دو مونوساکارید تشکیل شدهدی -2

ند جوانه جو( و مالتوز )ق ساکارز )قند معمولی و شکر(، الکتوز )قند شیر(

 باشند.می

ترین ند که مهماساکاریدها: از چندین مونوساکارید تشکیل شدهپلی -3

 ها نشاسته، گلیکوژن، سلولز و کیتین است.آن
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 اینگرش بین رشته

قط نه فهای زنده، نگری به سامانهشناسان امروزی برای کلزیست

های زنده را های بین سطوح مختلف سازمانی سامانهارتباط

ها از تر آنکنند، بلکه برای شناخت هر چه بیشبررسی می

م رایانه، فنی و ریاضی تجربی، علوهای دیگر علوماطالعات رشته

های هر گونه مثالً برای بررسی مجموعة ژن گیرند.نیز کمک می

شناختی، از فنون و مفاهیم از جانداران، عالوه بر اطالعات زیست

مهندسی، رباتیک، علوم رایانه، ریاضیات، آمار، شیمی و بسیاری 

 کنند.های دیگر هم استفاده میرشته

پس از شناخت شناسان ی زیستها و ابزارهاها، روشنگرش

( متحول شده است. این تحول 1953مولکول دِنا )سال  ساختار

ا و ای مترقی، توانا، پویشناسی به رشتهسبب شده که علم زیست

ای که انتظارات جامعه چنین امیدبخش تبدیل شود؛ به گونههم

های قبلی بسیار افزایش ها و سدهشناسان نسبت به دههاز زیست

ها و علوم نوین در پیشرفت علم ه است. امروزه فناورییافت

 شناسی نقش مهمی دارند.زیست

 اخالق زیستی

شناسی، به علت همکاری های سریع علم زیستپیشرفت

های علوم تجربی و شناسان با پژوهشگرانِ دیگر رشتهزیست

شناسی )ژنتیک( و متخصصان فناوری، به ویژه مهندسی ژن

جانداران و نیز فنون مورد استفاده در  هایورزی در ژندست

هایی در جامعه شده است. پزشکی، باعث ایجاد نگرانی

 ،بودن اطالعات ژنی )ژنتیک( و نیز اطالعات پزشکی افرادمحرمانه

از  حقوق جانورانو  تولید جانداران تراژن، درمانیهای ژنفناوری

 زیستی هستند.های اخالقجملة موضوع

 های نوینفناوری

تر از هر زمان امروزه بیش های اطالعاتی و ارتباطی:فناوری

ها و اطالعات حاصل از آوری، بایگانی و تحلیل دادهدیگر به جمع

شناختی نیاز داریم؛ چون مثالً در برخی از های زیستپژوهش

های جانداران، چندین مجموعه ژنهای اخیر شناسایی پروژه

شود می ، تولیدلیون بایت( دادهترابایت )هر ترابایت برابر یک تری

که باید ذخیره، تحلیل و پردازش شوند. تنظیم، ثبت و تحلیل 

صورت چاپی میسر نیست، ها بهاین حجم از اطالعات و انتشار آن

 های پرظرفیت و پرسرعتها را به رایانهبلکه ناگزیر باید این داده

 سالة اخیر فناوری سپرد. دستاوردها و تحوالت بیست

 نیازها دقت کنید:به این پیش  

عنوان سوخت لیپیدها: گروه دیگر از ترکیبات آلی هستند که هم بهب(

 ها شرکت دارند انواع لیپیدها عبارتند از:و هم در ساختار سلول

اسید چرب و یک  از همه مولکول ها(:گلیسریدها )چربیتری -1

 زایی دارند.تر نقش انرژیاند. بیشمولکول گلیسرول تشکیل شده

فسفولیپیدها: از دو مولکول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول  -2

 کنند.می ها شرکتتر در ساختار غشای سلولاند بیشتشکیل شده

پنبه( نوعی گریزترین لیپیدها هستند. سوبرین )چوبها: آبممو -3

 شوید.با آن آشنا می 7موم است که در فصل 

استروئیدها: کلسترول نوعی استروئید است که عالوه بر شرکت  -4

 (2در ساختار غشای سلول جانوری در صفرا نیز وجود دارد. )فصل 

 

 

 

 

 

 نیازها دقت کنید:به این پیش 

از مونومرهایی  د کهها: نوع دیگری از ترکیبات آلی هستنپروتئین پ(

 یاخته تعددی در های مها نقشروتئیناند. پبه نام آمینواسید ساخته شده

ثل اند و بعضی مدارند بعضی مثل کالژن، پروتئین ساختاری

 هموگلوبین، پروتئین انتقالی و یا آمیالز نقش آنزیمی دارند.

 

هایی هستند که مولکول RNAو  DNAت( نوکلئیک اسیدها: 

 .شونددة ژنتیکی معرفی میعنوان مابه
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أثیرهای شناسی، تاطالعات و ارتباطات در پیشرفت زیست 

ها امکان انجام محاسبات را در بسیاری داشته است. این فناوری

 (.12اند )شکل ترین زمان ممکن فراهم کردهکوتاه

 
ام، بیمگابایتی شرکت آی 5راست: انتقال حافظۀ  -12شکل 

؛ این حافظه 1956افزار روز جهان در سال ترین سختپیشرفته

های امروزی مقایسه حافظهرا از نظر اندازه، ظرفیت و قیمت با 

 ترابایتی امروزی 2چپ: یک حافظۀ  کنید.

 

تا چندی  های زیستی زنده:های مشاهدة سامانهفناوری

خست آن را بکُشند و سپس پیش برای مشاهدة یاخته الزم بود ن

که یدر حال آمیزی کنند تا بتوانند اجزای درون آن را ببینند؛رنگ

های دی برای مشاهدة یاختههای مختلف و کارآمامروزه روش

 چند آنگسترومتوان از اشیایی در حد زنده وجود دارد. امروزه می

را درون بدن شناسایی  هایاخته جایگاهتوان تصویربرداری کرد. می

های را در یاخته هاهایی مانند پروتئینمولکولتوان کرد؛ حتی می

ها از فاصلة ارهزنده، شناسایی و ردیابی کرد. امروزه، با کمک ماهو

 کنند.ها تصویربرداری میو جانداران آن هاسازگانبومدور، از 

 
 مطالعه ماهواره ای بوم سازگان ها -13شکل 

 

 شناسی )ژنتیک(مهندسی ژن

های یک جاندار را به توانند ژنشناسان میهاست که زیستمدت

 هایای که ژنبدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونه

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :8 تمرین

 زیر را مشخص کنید:

حد یک آنگستروم را های در توان یاختهالف( امروزه می

 تصویربرداری کرد.

 ب( هر ترابایت معادل یک تریلیون بایت است.

 ها قابل تکثیر است.های انسان توسط باکتریژنپ( 

 پاسخ: 

 درستناالف( 

 ب( درست

 پ( درست

 

 

 

 

 

   کدام معرف جاندار تراژن است؟ :7تست 

 عی پادتن را دریافت کرده است.( انسانی که بارها پروتئین دفا1

 سازد.( گندمی که برای انسان پروتئین دفاعی پادتن را می2

 از نوزاد پروانة مونارک به پروانة مونارک بالغ. DNA( انتقال 3

 ( دریافت ژن انسولین توسط فرد دیابتی از فرد سالم.4

 پاسخ: 

فت کرده جاندار تراژن، جانداری است که از افراد گونة دیگر ژن دریا

 (4و  3های باشد. )دلیل رد گزینه

 تراژن است سازدگندمی که برای انسان پروتئین دفاعی پادتن را می

 درست است.(« 2»زیرا ژن انسان را دریافت کرده است. )گزینة 
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شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. این روش، که باعث منتقل

ود، شانتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می

نام دارد. در پزشکی، کشاورزی و  شناسیمهندسی ژن

 کنند.شناسی استفاده میپایه از مهندسی ژنهای علومپژوهش

را در خود دارند،  ای دیگرافراد گونههای جاندارانی که ژن

شناسی حتی شوند. مهندسان ژننامیده می جانداران تراژن

های انسانی را به گیاهان، جانوران دیگر یا حتی توانند ژنمی

 ها وارد کنند.باکتری

 
 تولید پروتئین های انسانی توسط گوسفندان تراژن -14شکل 

 

 شناسی در خدمت انسانزیست: 3گفتار 

های زمین در حال تخریب و سازگاراناکنون بعضی بومهم

ها حفاظت، و سازگاناند. اصوالً چگونه از بومنابودی

 دیده را ترمیم و بازسازی کنیم؟های آسیبسازگانبوم

های تجدیدناپذیر، مانند نفت، گاز، های فسیلی یا انرژیسوخت

کنند، باعث اند، هوا را آلوده میشدنیبنزین و گازوئیل تمام

ها باعث تخریب عالوه، استخراج آنگرمایش زمین، و به

 های فسیلی بکاهیمشود. چگونه از کاربرد انرژیزیست میمحیط

 های تجدیدپذیر، مانندو در عوض، استفاده از انرژی
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گرمایی و های روان، باد، خورشید، زمینهای آبانرژی 

 های زیستی را افزایش دهیم؟سوخت

 

 م و کافیتأمین غذای سال

در جهان از  حدود یک میلیارد نفراکنون شود که همگفته می

ه است بینی شدعالوه، پیشبرند؛ بهگرسنگی و سوءتغذیه رنج می

. میلیارد نفر برسد 8/4به حدود  2030رقم گرسنگان در سال که 

های رو به افزایش انسانی چگونه غذای سالم و کافی برای جمعیت

 فراهم کنیم؟

شناخت تر و بهتر، دست آوردن غذای بیشهای بهراهیکی از 

طور مستقیم یا دانیم غذای انسان بهمی تر گیاهان است.بیش

 ترآید؛ پس شناخت بیشدست میغیرمستقیم از گیاهان به

تر و بهتر است؛ مثالً های تأمین غذای بیشگیاهان یکی از راه

ن است که با ای گیاهان خودروهای دانیم که یکی از ویژگیمی

ها و توانند در محیطو می های زیستی مختلف سازگارندمحیط

های مختلف به آسانی برویند، سریع رشد، و زادآوری کنند اقلیم

رسند و ب بسیار زیادو در مدتی نسبتاً کوتاه به تولیدکنندگانی 

های دلخواه را توان ژندانه و میوه تولید کنند. امروزه می

، و با فنون مهندسی گیاهان استخراجن شناسایی، و از ای

توان (ی گیاهان زراعی منتقل کرد. میDNAشناسی به دِنا )ژن

بسیاری از سازوکارهای مولکولی مربوط به سرعت به این طریق، 

 رشد، کیفیت و کمّیت محصول را به شکل دلخواه تغییر داد.

غذای انسان،  کیفیتو  کمّیتهای افزایش یکی دیگر از راه

. گیاهان زراعی زیست استخت روابط گیاهان زراعی و محیطشنا

مانند همة جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل 

 اع عوامل زنده شامل انو غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و

و محصول  کنندها رشد میها، حشرات و مانند آنها، قارچباکتری

 های سودمند یا زیانمندتر تعاملدهند. بنابراین، شناخت بیشمی

کند. بین این عوامل و گیاهان، به افزایش محصول کمک می

های پیچیدة میکروبی در عالوه، معلوم شده است که اجتماعبه

ها و حفاظت گیاهان در برابر آفتو  در تهیة مواد مغذیخاک، 

های های مهمی دارند. شناخت این اجتماع، نقشهابیماری

های افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک به یافتن راهمیکروبی 

های گیاهی کند. برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماریمی

ویروسی، باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت 

 کنند.شناسی استفاده مینیز از مهندسی ژن

 

   ؟استنادرست چند مورد  :8تست 

 ……ستفاده کرد تا گیاهان زراعی توان ااز گیاهان خودرو می

 های مختلف به آسانی رشد و نمو کنند.* در اقلیم

 * در مدت زمان بسیار کوتاهی به تولید انبوه برسند.

 * را از لحاظ کیفیت و کمیت محصول به شکل دلخواه تغییر داد.

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

 پاسخ: 

 درست است.(« 4»اند. )گزینة همة موارد درست

 

   میکروبیوم در چند مورد کاربرد دارد؟ :9تست 

 * افزایش تولیدکنندگی در گیاهان

 * تأثیر روی سالمتی انسان

 * بهبود مقاومت گیاهان برای رویارویی با حشرات آفت

 * مهندسی ژنتیک

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ: 

فقط مورد سوم کاربرد ندارد، اجتماع پیچیدة میکروبی در خاک، در 

 ها، نقشیة مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر گیاهان به بیماریته

های گیاهی مهمی دارند اما برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری

ویروسی، باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت نیز از 

 درست است.(« 3»کنند. )گزینة شناسی استفاده میمهندسی ژن
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 هاها، ترمیم و بازسازی آنسازگانومحفاظت از ب

ا از نیاز و جدتواند بیانسان، جزئی از شبکة حیات است و لذا نمی

طور بهموجودات زندة دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد. 

کلّی منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندة هر 

زان می نامند.می سازگانخدمات بومسازگان در بردارند، بوم

. آن بستگی دارد میزان تولیدکنندگانسازگان به خدمات هر بوم

که حتی در صورت تغییر طوریها بهسازگانپایدار کردن بوم

ها روی ندهد، اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آن

 شود.موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می

 
ان، دریاچة ارومیه دیدة ایرهای آسیبسازگانیکی از بوم -15شکل 

هایی برای ترمیم و بازسازی آن در حال اجرا است که به تازگی کوشش

ایران است و در سال  ترین دریاچة داخلیبزرگاست. این دریاچه، 

های ملی ایران به ثبت رسیده است. پارک ملی در فهرست پارک 1352

 های طبیعی ایران است.دریاچة ارومیه از زیستگاه

یه چندین سال است که در خطر خشک شدن قرار دریاچة اروم

دهد که این ای نشان میگرفته است. بررسی تصاویر ماهواره

مساحت خود را از دست داده  %88حدود  1394دریاچه تا سال 

های کشاورزی در اطراف حساب چاهخشکسالی، حفر بیاست. 

توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روی دریاچه، آن، بی

هایی که به این دریاچه های رودخانهتفادة غیرعلمی از آباس

ریزند و سدسازی در مسیر این رودها، از عوامل این خشکی می

شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی زیست هستند.

ها، راهکارهای الزم را برای احیای آن ارائه سازگانبازسازی بوم

ز نابودی این میراث طبیعی اند و امید دارند که در آینده اکرده

 (.15جلوگیری کنند )شکل 

ها برای استفاده از چوب یعنی قطع درختان جنگل زدایی:جنگل

ها است. پژوهش زیستی امروز جهانمسئلة محیطیا زمین جنگل، 

 ای ازهای اخیر، مساحت بسیار گستردهاند که در سالنشان داده

اند. ت شدهدرخهای ایران و جهان تخریب، و بیجنگل

 زدایی پیامدهای بسیار بدی برای سیارة زمین جنگل

   سازگان ارائه کدام تعریف بهتری از خدمات بوم: 10تست

 دهد؟می

 ند.سازگان تولید کن( شامل هر میزان موادی که تولیدکنندگان آب بوم1

( شامل همة منابع و سودهایی است که توسط اجتماع زیستی آن 2

 ردارند.سازگان درببوم

( شامل همة سود و زیانی است که مجموع موجودات زنده هر 3

 سازگان در بردارند.بوم

( شامل همة منابع طبیعی است که در اختیار موجودات زندة هر 4

 سازگان در بردارند.بوم

 

 پاسخ: 

طور کلی منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندة )اجتماع به

ة نامند. )گزینسازگان میدارند، خدمات بومسازگان دربرزیستی( هر بوم

 درست است.(« 2»

 

   سازگان میزان خدمات هر بوم :11تست…… 

 ( با مقدار فتوسنتز رابطة مستقیم دارد.1

 کنندگان بستگی دارد.( به میزان مصرف2

 ( با میکروبیوم آن رابطة عکس دارد.3

 بوم وابسته است.( به زیست4

 پاسخ: 

سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. بوم میزان خدمات هر

اد های( عمدتاً با فتوسنتز موها، گیاهان و باکتریتولیدکنندگان )جلبک

 درست است.(« 1»کند. )گزینة غذایی تولید می
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وهوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن دارد. تغییر آب 

های اخیر، یل را در سالهای وقوع ساند؛ مثالً یکی از علتجمله

 (.16دانند )شکل زدایی میجنگل

 
 زدایی در ایران.جنگل -16شکل 

 1377های ای جنگل گلستان در شهریور ماه سالتصویر ماهواره

)ج(رنگ قرمز، محدودة جنگل را  1394)ب( و  1380)الف( ، 

 دهد.)تصاویر از سازمان فضایی ایران(نشان می

 

 ر:تأمین انرژی تجدیدپذی

رود نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است. انتظار می

بیش از سه چهارم . افزایش یابد %60حدود  2030این نیاز تا سال 

نیازهای انرژیایی کنونی جهان از منابع فسیلی، مانند نفت، گاز و 

های فسیلی موجب دانیم که سوختاما می شود؛بنزین تأمین می

جوّ، آلودگی هوا و در نهایت باعث  اکسیددیافزایش کربن

زیست از استخراج شوند. از سوی دیگر، محیطگرمایش زمین می

ها آسیب های سوخت آنهای فسیلی و نیز از آلودگیسوخت

بیند. بدین لحاظ، انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و می

د. های فسیلی باشتر انرژی برای کاهش وابستگی به سوختپاک

های توانند به بهبود و افزایش تولید سوختشناسان میستزی

 (. 17زیستی کمک کنند )شکل 

 دستهای اولیه با سوزاندن چوب و برگ درختان، انرژی بهانسان

شناسان امروزی کاربردهای مؤثرتری برای آوردند؛ اما زیستمی

دانیم که گیاهان سرشار از چوب و برگ گیاهان سراغ دارند. می

یگر های دکوشند سلولز را به سوختشناسان میند. زیستسلولز

 دهند. انتخابتبدیل کنند. آنان این کار را به چند روش انجام می

 ند.کنتری سلولز، تولید میمصنوعی گیاهانی که مقدار بیش

تر با انرژی، های این گیاهان برای رشد بیشکردن ژنمهندسی

های مهندسی شده برای تر و فراهم کردن آنزیمآب و کود کم

 اند.تجزیة بهتر سلولز، از آن جمله

های محصوالت کشاورزی مانند توان از ضایعات چوب، تفالهمی

 های گیاهان و سبزیجات، سوخت چنین روغننیشکر، غالت، هم

 

 

 

  چند مورد درست است؟: 12تست 

 انسازگگلستان همانند دریاچة ارومیه معادل یک سوم یک بوم * جنگل

 است.

 یرند.گبوم قرار می* جنگل گلستان و دریاچة ارومیه در قالب یک زیست

ترین دریاچة ایران است که به دلیل عوامل * دریاچة ارومیه بزرگ

 انسانی دچار آسیب شده است.

ها فقط برای زیستی امروز جهان، قطع درختان جنگل* مسئله محیط

 از چوب است. استفاده

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

  پاسخ:

اند. مورد سوم به دو دلیل نادرست است. اول موارد اول و دوم درست

که ترین دریاچة داخلی ایران است و دوم اینکه دریاچة ارومیه بزرگاین

غیر از عوامل انسانی، عوامل محیطی مثل خشکسالی نیز دخالت داشته 

اده تفاست. مورد چهارم به این دلیل غلط است که قطع درختان برای اس

 درست است.(« 2»گیرد. )گزینة از چوب یا زمین صورت می

 

 

 

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :9تمرین 

 زیر را مشخص کنید:

 زدایی وقوع سیل است.آمد جنگلپیالف( 

های حیات و یکی از زدایی یکی از ویژگیدنبال جنگلب( به

 شود.های آفرینش کم میشگفتی

 پاسخ: 

 ستالف( در

های حیات و یکی از ، تنوع زیستی یکی از ویژگیب( درست

 های آفرینش است.شگفتی
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 شناسی، دیروز، امروز و فردازیست:1فصل  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه   (زیست دهم) علی کرامت  

Keramat A. 

اکنون در برخی کشورها برای زیستی و الکل تولید کرد. هم

کنند که منشأ استفاده می حرکت درآوردن خودروها از الکلبه

 زیستی دارد.

 
ی روغنی، هاای تولید گازوئیل زیستی از دانهفرایند چرخه -17شکل 

، ای بودن این فرایندگردان، زیتون یا سویا را به علت چرخهمانند آفتاب

ان زا ندارد و باعث بارگازوئیل زیستی مواد سرطاندانند. تجدیدپذیر می

 شود.اسیدی نمی

 

 هاسالمت و درمان بیماری

ها را در اید که برخی داروها، بعضی بیماریحتماً مشاهده کرده

که همان داروها کنند، در حالیبه آسانی درمان می برخی افراد،

ها نه تنها بر همان بیماری مؤثر نیستند، در بعضی دیگر از انسان

 گذارند.بلکه اثرهای جانبی خطرناک هم بر جای می

ها در حال به تازگی، روشی برای تشخیص و درمان بیماری

نام دارد. پزشکان در پزشکی  پزشکی شخصیگسترش است که 

به جای مشاهدة حال  هادرمان بیماریو  برای تشخیصشخصی 

های هر فرد وجود دارد، بیمار، با بررسی اطالعاتی که روی ژن

کنند و های درمانی و دارویی خاصّ هر فرد را طراحی میروش

هایی را که شوند، بیماریهای ارثی او آگاه میعالوه، از بیماریبه

با  و کنندبینی میپیش شود، قرار است در آینده به آن مبتال

 دهند.اقدامات الزم، اثر آن را کاهش می

 
 

  مقایسه تاثیر مصرف دارو از راه پزشکی شخصی -18شکل 

 

 

 

 

   که  ……از نیازهای انرژیایی کنونی جهان از  ……: 13تست

 شود.، تأمین می ……

 تجدیدناپذیراند. -منابع فسیلی -%60( حدود 1

 تجدیدپذیراند. -های زیستیتسوخ -%60( حدود 2

 تجدیدناپذیراند. -منابع فسیلی -%75( حدود 3

 تجدیدپذیراند. -های زیستیسوخت -%75( حدود 4

رم نیازهای انرژیایی کنونی جهان از منابع ابیش از سه چه پاسخ:

 د.شوند که تجدیدناپذیرنفسیلی، مانند نفت، گاز و بنزین تأمین می

 درست است.(« 3»)گزینة 

   است؟ نادرستکدام عبارت  :14تست 

 زا ندارد.( گازوئیل زیستی برخالف گازوئیل معمولی مواد سرطان1

 شود.( گازوئیل زیستی همانند گازوئیل معمولی باعث باران اسیدی می2

 شود.( به همراه گازوئیل زیستی، گلیسیرین نیز تولید می3

ة ایی پس از مرحلهای شیمی( در چرخة تولید گازوئیل زیستی واکنش4

 گیرد.تصفیه صورت می

 پاسخ: 

 زا ندارد و باعثگازوئیل زیستی برخالف گازوئیل معمولی مواد سرطان

 درست است.(« 2»شود. )گزینة ایجاد باران اسیدی نمی

    مورد درست است؟چند : 15تست 

 * گازوئیل زیستی تجدیدپذیر است.

شود محصول انتخاب می* هر گیاهی که در گازوئیل زیستی استفاده 

 اند.طبیعی

 * سلولز مادة اصلی برای تولید گازوئیل زیستی است.

* حاصل سوختن گازوئیل زیستی تولید گازی است که موجب افزایش 

 شود.بازدة فتوسنتز می

1 )1  2 )2  

3 )3  4 )4 

تواند محصول پاسخ: مورد اول و چهارم درست است. مورد دوم می

، مورد سوم از روغن گیاهان آفتابگردان، زیتون یا انتخاب مصنوعی باشد

 شود.سویا استفاده می

  در پزشکی شخصی ممکن نیست  :16تست…… 

 ( ژن درمانی کرد.1

 بینی کرد.( ابتال به هر نوع بیماری را پیش2

 ( دارویی خاص هر فرد را طراحی کرد.3

 ( اطالعات ژنی هر فرد را بررسی کرد.4

 پاسخ: 

های ارثی که هر فرد در آینده توان از بیماریی میشخصدر پزشکی 

 درست است.(« 2»بینی کرد. )گزینة شود پیشمبتال می
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1 

 : یاخته و بافت جانوری1گفتار  

 یاخته:

و عملکرد بدن جانداران است. در  ساختارآموختید یاخته، واحد 

بینید. جانوری را میة یک یاختة دهندهای تشکیلشکل زیر بخش

 دهند؟های یاخته چه کاری انجام میهر یک از بخش

 
 

 یاخته جانوری -1شکل 

اند. یافتهختلف سازمانهای مهای بدن انسان به شکل بافتیاخته

پر کرده است. این مایع،  اییاختهمایع بینها را یاختهفضای بین

ها مواد الزم )اکسیژن و مواد هاست. یاختهمحیط زندگی یاخته

کنند و مواد دفعی مانند کربن مغذی( را از این مایع دریافت می

. دهند تا به کمک خون از بدن دفع شونداکسید را به آن میدی

ست و  شبیه خوناب )پالسما(ای، یاختهترکیب مواد در مایع بین

مواد مختلفی را با خون مبادله  طور دائمبهای یاختهمایع بین

های بدن را که با خون در ای بافتیاختهمایع بینة کنند. مجموعمی

 نامند.می محیط داخلیتبادل دائم است، 

 
 محیط داخلی  -2شکل 

ی ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشای مواد گوناگون برا

دانید غشای یاخته، نفوذپذیری انتخابی یا یاخته عبور کنند. می

 ها ها و یوندارد؛ یعنی فقط برخی از مولکول تراوایی نسبی

 

 

 

 هاسلولی و وظایف آن ساختارهای

 مرکز ژنتیک سلول هسته -1

 سازیپروتئین ریبوزوم -2

 تولید لیپیدهای مختلف آندوپالسمی صاف شبکه -3

 هاهای ترشحی مثل آنزیمترشح پروتئین آندوپالسمی زبر شبکة -4

 ون سلولها به بیرگذاری مواد و ترشح آننشانه گلژی دستگاه -5

 با تنفس سلولی (ATP)آزادسازی انرژی  )میتوکندری( راکیزه -6

محل انجام متابولیسم و حاوی مواد  )سیتوپالسم( یاختهمیان -7

 مصرفی و دفعی

 سازماندهی دوک تقسیم سانتریول -8

 گوارش مواد( وم)لیزوز تنکافنده -9

 کریچه غذایی

 کریچه گوارشی ]کریچه غذایی+ لیزوزوم[

 کریچه دفعی     کریچه )واکوئل( انواع -10

 دارکریچه ضربان

 

 محیط داخلی بدن

 اییاختهیع بینام

 پالسما )خوناب(

 لنف

 زاللیه چشم

 مایع مفصلی

 نخاعی -مایع مغزی

 

 ای بدن انسان های ماهیچهمحیط زندگی یاخته :1 تست…… 

ای نوعی بافت پیوندی ( به طور دائم در حال تبادل با مادة زمینه1

 است.

( توسط ساختاری فاقد کربوهیدرات از محیط درون سلول جدا 2

 شده است.

( دارای ساختاری به نام راکیزه است که از طریق تنفس سلولی 3

ATP کند.تولید می 

 هاست.ه خوناب بوده و جزو محیط داخلی سلول( شبی4

ای با خون )نوعی بافت های هر ماهیچهمحیط زندگی یاخته پاسخ:

 صحیح است.(« 1»گزینة )پیوندی( در حال تبادل مواد است. 
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 و جذب مواد: گوارش  2فصل  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه       علی کرامت )زیست دهم(                

Keramat A. 

های لیپید، توانند از آن عبور کنند. غشای یاخته از مولکولمی

 (.2پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است شکل )

دارد  و کلسترول فسفولیپیدهایی به نام بخش لیپیدی غشا، مولکول

توانند از غشا عبور که در دو الیه قرار گرفته است. موادی که می

های گذرند و یا مولکولهای لیپیدی میکنند، از فضای بین مولکول

ای از کنند. مواد با فرایندهای ویژهها کمک میپروتئینی به آن

 کنند.ر میغشای یاخته عبو

 
 غشای یاخته  -3شکل 

 های عبور مواد از غشای یاخته:روش

ها از جای پر غلظت به جای کم انتشار، جریان مولکول انتشار:

شوند. منتشر می ها براساس شیبِ غلظت،یعنی مولکولغلظت است؛ 

هر ماده، یکسان شدن غلظت آن در محیطی است که  انتشارة نتیج

ها به دلیل داشتن انرژی شود. مولکولیانتشار در آن انجام م

توانند در دو سوی غشا منتشر جنبشی و براساس شیبِ غلظت، می

هایی کند. مولکولشوند. بنابراین در انتشار، یاخته انرژی مصرف نمی

 شوند.اکسید از غشا، منتشر میمانند اکسیژن و کربن دی

 
 انتشار ساده -4شکل 

های غشا، انتشار مواد را وش پروتئیندر این ر شده:انتشار تسهیل

ها، از غشا عبور کنند و مواد را در جهت شیبِ غلظت آنتسهیل می

به  های رودهاز یاختهآمینواسیدها  اغلبو  خروج گلوکزدهند. می

 شود.انجام می شدهانتشار تسهیلای با یاختهمایع بین

 

 جانوری ای که در هر دو الیه غشای سلول هر ماده :2 تست

 ……شرکت دارند قطعاً 

 ( در ساختار خود فسفات دارد.1

 ( با یکی از انواع لیپیدی غشا در تاس است.2

 ( از واحدهای آمینواسیدی تشکیل شده است.3

 ( برای عبور مواد گوناگون از غشا تراوایی نسبی دارد.4

کلسترول، فسفولیپید و پروتئین در هر الیه غشای سلول  پاسخ:

اند ها با یک نوع لیپید در تماست دارند و هر یک از آنجانوری شرک

 صحیح است.(« 2»گزینة )

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. :1تمرین 

 یاخته در تماس است یاخته جانوری که با میان الف( هر الیه غشای

 تری دارد.بیش کربوهیدرات

عبور کند با کربوهیدرات ب( هر پروتئین غشایی که از عرض غشا 

 در تماس است.

 ای در تماس است.یاختهغشا با مایع بین سطحیپ( هر پروتئین 

 نادرستالف(  پاسخ:

 ب( نادرست

 پ( نادرست

 

عبور مواد از 

عرض غشا از 

دو جهت مهم 

 است

اندازه  -1

 مولکول

اده + انتشار تسهیل کوچک= انتشار س

 شده

 انتقال فعال+ اسمز

رانی(+ وسیتوز )برونبزرگ= اگز

 بری(آندوسیتوز )درون

 شیب غلظت -2

 مقایسه سرعت مواد در انتشار ساده براساس زمان و شیب غلظت:
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 انتشار تسهیل شده -5شکل 

یاخته در دو سوی غشای یاخته، درون میان گذرندگی )اُسمز(:

و ها محلول آبی شامل مولکولای، یاخته)سیتوپالسم( و مایع بین

ها نفوذپذیری های مختلفی وجود دارد که غشا نسبت به آنیون

 بینید.می 6مثال این حالت را در شکل  انتخابی دارد.

 

 

 اسمز آب -6شکل 

در یک طرف غشای نازکی که نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی 

 )یا قند( دارد، آب خالص و در طرف دیگر آن، محلول سدیم کلرید

توانند از غشا عبور کنند؛ در این های آب میمولکول وجود دارد. فقط

تر است و این های آب در سمت چپ بیش، تعداد مولکولحالت

به انتشار آب از شوند. تر به سمت راست منتشر میها بیشمولکول

در دو طرف این غشا،  گویند.درون غشایی با تراوایی نسبی، اُسمز می

وت وجود دارد و در اثر این های متفاهای آبی با غلظتمحلول

  .دهدجایی خالص آب رخ میجابهاختالف غلظت، 

، فشار اسمزی محلول نام دارد که توقف کامل اسمزفشار الزم برای 

است. هر چه اختالف غلظت آب در دو سوی  اسمزة برندعامل پیش

جا تر جابهتر است و آب سریعتر باشد، فشار اسمزی بیشغشا بیش

 شود.می

 ایسه سرعت انتشار تسهیل شده و ماده براساس شیب غلظت:مق

 
ها سرعت تا یک در انتشار تسهیل شده به دلیل محدود بودن تعداد کانال

 یابد.حدی افزایش می

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. :2تمرین 

الف( در انتشار تسهیل شده همانند انتشار ساده نوعی پروتئین 

 دخالت دارد.

نوعی پروتئین دخالت  ب( در انتشار تسهیل شده همانند انتقال فعال

 دارد.

پ( در انتقال فعال برخالف انتشار تسهیل شده با گذشت زمان شیب 

 یابد.غلظت در دو سومی غشا افزایش می

 ب( درست  درستناالف(  پاسخ:

 پ( درست.

 

 سلول  هر چه اختالف غلظت آب در دو سوی غشای :3 تست

 ……تر باشد بیش

 شود.تر میتر است و حجم سلول بیش( فشار اسمزی سلول بیش1

یاخته به غشا افزایش شود و فشار میانجا میتر جابه( آب سریع2

 یابد.می

تری از های بیشتر شده و مولکول( نفوذپذیری غشا به آب بیش3

 کنند.غشا عبور می

یاخته و حجم مایع بین گیردتر صورت می( انتشار آب سریع4

 یابد.افزایش می

تر هر چه اختالف غلظت آب در دو سوی غشا سلول بیش پاسخ:

شود اگر فشار اسمزی مایع بین جا میجابه تندترباشد آب از 

شود ولی اگر در آب از سلول خارج می تر باشد.ای بیشیاخته

گزینة )د. شوآب وارد سلول میتر باشد یاخته فشار اسمزی بیشمیان

 صحیح است.(« 3»
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 فشار اسمزی -7شکل 

بینید در اثر اسمز، حجم محلول سمت طور که در شکل میهمان

ها در بدن ما هم رخ یابد. آیا این پدیده برای یاختهراست افزایش می

دهد؟ آیا ممکن است ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز می

خیر. غلظت مواد در مایع های بدن ما شود؟ موجب ترکیدن یاخته

ای و خون، مشابه درون یاخته است. در نتیجه آب یاختهبین

ها از طور معمول، یاختهها شود و بهتواند بیش از حد وارد یاختهنمی

 شوند.خطر تورم و ترکیدن حفظ می

 
 اثر فشار اسمزی روی حجم سلول -8شکل 

می 8در شکل طور که کند؟ همانآب چگونه از عرض غشا عبور می

که از بین فسفولیپیدهای غشای های آب عالوه بر اینبینید مولکول

های اختصاصی به نام کنند، از طریق پروتیئنای عبور میدوالیه

 شوند.هم از عرض غشا رد می آکواپورین

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 های کوچک از عرض غشا و در جهت شیب غلظت مولکولانواع عبور  -9شکل 

 

 

یاخته و مایع بین یاخته سلول جانوری و تأثیر اسمزی میان مقایسه فشار

 آن روی اندازه سلول

 اندازه سلول زیاد  یاختهبین یاختهمیان

 اندازه سلول کم  یاختهبین یاختهمیان

 اندازه سلول ثابت یاختهبین یاختهمیان

 

 های عبور آب از عرض غشاراه

 منافذ بین فسفولیپیدها -1

 (7از کانال اختصاصی آب به نام آکواپورین )فصل  -2

 های غیراختصاصی آباز کانال -3
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دارد که باید  ها نیازها و یونیاخته به برخی از مولکول انتقال فعال: 

ها در یاخته زیاد باشد. برای وارد آن شوند؛ هر چند غلظت آن

کار، یاخته باید انرژی مصرف کند. فرایندی که در آن، یاخته این

نام دارد. در  انتقال فعّالکند، منتقل می برخالف شیب غلظتمواد را 

ل ای را منتقهای پروتئینی با صرف انرژی، مادهاین فرایند، مولکول

 آید.دست میبه«  ATP » کنند. این انرژی از مولکولمی

ای از جمله های ویژهتوانند انرژی را در مولکولها مییاخته

ذخیره کنند. وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد،  ATPهای مولکول

شکند و انرژی آزاد شده را می«  ATP » پیوندهای پرانرژی مولکول

 کند.استفاده می

 
 انتقال فعال -10شکل 

 

 
  -11شکل 

 

سدیم و پتاسیم با مصرف انرژی و برخالف ة دهندپروتئین انتقال

شیب غلظت، یون پتاسیم را به یاخته وارد، و یون سدیم را از آن 

 کند.خارج می

 رانی )اگزوسیتوز(:بری )آندوسیتوز( و بروندرون

ی پروتئینی هاهای بزرگ، مانند مولکولتوانند ذرهها میبعضی یاخته

فرایند خروج  رانیبرونجذب کنند.  بریدرونرا با فرایندی به نام 

های کیسههای بزرگ از یاخته است. این فرایندها با تشکیل ذره

 نیاز دارد. ATPغشایی همراه است و به انرژی 

 

 

عبور مواد کوچک از عرض غشا اگر خالف شیب غلظت باشد انتقال 

شود که در این کار نقش دارد پمپ نامیده میفعال نام دارد، پروتئینی 

جایی توجه انواع جابهبه در انتقال فعال هم باید به منبع انرژی و هم 

 داشت:

انتقال 

 فعال

 منبع انرژی -1
ATP 

 الکترون

 جاییجابه -2

: مثل فرایند ترشح در تک انتقالی

 (5نفرون )فصل 

هم  -2

 انتقالی

گلوکز و  همسو


Na 

ناهمسو
K,Na 

 

 

 کدام عبارت در مورد تراوایی غشا درست است؟: 4 تست 

از غشای سلول عبور کند برخالف  ATPای که با صرف ( هر ماده1

 شیب غلظت خود عبور کرده است.

تواند از ول نمیهای غشا وارد سلای که از طریق پروتئین( هر ماده2

 بین فسفولیپدها عبور کند.

( هر پروتئین انتقالی که در انتشار تسهیل شده شرکت دارد فقط 3

 دهد.به یک ماده خاص اجازه عبور می

( هر انتقال مولکول درشتی از میان یاخته به مایع بین یاخته و 4

 بالعکس با تغییر سطح غشا همراه است.

ی یعنی آندوسیتوز یا اگزوسیتوز که هر انتقال مولکول درشت پاسخ:

 صحیح است.(« 4»گزینة ) با تغییر سطح غشا همراه است.

 بری باشد.بری یا بیرونشاید درون« 1»گزینة 

 شود.با آب رد می« 2»گزینة 

 شود.های غیراختصاصی رد میبا کانال« 3»گزینة 
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ها( با وتئینسازند )مانند پرها موادی را که میالف( یاخته -12شکل  

بری وارد یاخته های درشت با درونکنند. ب( مولکولرانی، ترشح میبرون

 شوند.می

 های جانوری:بافت

، پیوندی، پوششی اصلی از چهار نوع بافتدانید بدن انسان می

ها و مواد ها از یاختهساخته شده است. این بافت عصبیو  ایماهیچه

ها به شوند. انواع بافتل میها تشکیموجود در فضای بین یاخته

 های بدن وجود دارند.ها و دستگاههای مختلف در اندامنسبت

 

 
 

 های جانوریانواع بافت -13شکل 

 

 

ها بافت پوششی، سطح بدن )پوست( و سطح حفره بافت پوششی:

ها( را ها و رگو مجاری درون بدن )مانند دهان، معده، روده

و بین  اندبسیار نزدیکدیگر فت، به یکهای این باپوشاند. یاختهمی

 های این. در زیر یاختهای اندکی وجود داردیاختهفضای بینها آن

 

 

 

 

 

 

 رانی )اگزوسیتوز(برون چه + غشایابد= کیسهسطح غشا افزایش می

 )آندوسیتوز(بری درون غشا -چهیابد= کیسهسطح غشا کاهش می

 

 دارانهای اصلی بدن مهرهبافت

 بافت پوششی -1

 پیوندی -2

 سست

 متراکم

 چربی

 خون

 غضروف

 استخوان

 ایماهیچه -3

 عصبی -4

 

 توان گفت یاختة از بین چهار نوع بافت بدن انسان می :5 تست

 اند.متعلق به یک نوع بافت اصلی بدن ……و یاختة  ……

تولیدکننده پیام  -ولیدکننده پیام در گره سینوسی دهلیزی قلب( ت1

 النخاعدر بصل

 شکل نای Cدرون حلقة  -( دارای پروتئین هموگلوبین2

 تولیدکنندة کالژن -کنندة گاسترین( ترشح3

 کنندة گاسترینترشح -( سازندة پادتن4

یاخته دارای پروتئین هموگلوبین )گلبول قرمز= بافت  پاسخ:

شکل نای )غضروف= بافت پیوندی(  Cو یاختة درون حلقة  پیوندی(

 اند.هر دو متعلق به یک نوع بافت اصلی

 عصبی -ایماهیچه« 1»گزینة 

 پیوندی -پوششی« 3»گزینة 

 پوششی -پیوندی« 4»گزینة 

 صحیح است.(« 2»گزینة )
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به ها را وجود دارد که این یاخته غشای پایهبافت، بخشی به نام  

دارد. غشای پایه، ، متصل نگه میهای زیر آنبافت بهو  دیگریک

)ترکیب  گلیکوپروتئینیو  های پروتئینیرشتهای از شبکه

 کربوهیدرات و پروتئین( است.

 
 غشای پایه -14شکل 

و  مکعبی، سنگفرشیهای های بافت پوششی به شکلیاخته

 یابند.در یک یا چند الیه سازمان می ایاستوانه

گوارش، بافت پوششی به شکل سنگفرشی ة ف لولهای مختلدر بخش

، در دهان و مریای وجود دارد؛ مثالً بافت پوششی و یا استوانه

، بافت پوششی در روده و معدهای است. سنگفرشی چند الیه

 ای و یک الیه است.استوانه

 
 انواع بافت پوششی -15شکل 

، های بدناز بخشدر برخی بافت پوششی  ای:بافت پوششی غده

های پوششی های بزاقی، یاخته؛ مثالً در غدهدهدغده تشکیل می

سازند و به درون مجراهایی که به دهان راه دارند، ترشح بزاق را می

 ها و یاخته های ترشحی از نوع بافتکنند. معده و روده نیز غدهمی

 

 

 چند مورد صحیح درست است؟ :6 تست 

 شود.جزیه میغشای پایه تحت تأثیر آنزیم لیپاز ت -

 بافت پوششی به غشای پایه چسبیده است. هر یاخته -

بافت پوششی از طریق مجرایی به بیرون بدن  ترشحات هر یاخته -

 شود.های بدن مییا وارد حفره

تواند ترکیبی دیگر میهای بافت پوششی به یکعامل اتصال یاخته -

 از پروتئین و کربوهیدرات باشد.

1 )2  2 )1 

 صفر (4  3( 3

مورد اول نادرست است چون در ساختار غشای پایه لیپید  پاسخ:

های پوششی چند الیه صدق وجود ندارد. مورد دوم برای بافت

 کند.نمی

مورد سوم نادرست است مثالً اگر هورمون گاسترین یا سکرتین باشد 

 شود.وارد خون می

 صحیح است.(« 2»گزینة ) مورد چهارم درست است.

 

اند، یعنی دارای (وششی که جزو الیه مخاطی )موکوزیهای پبافت

 کنند:اند که موسین ترشح میهایییاخته

 سنگفرشی چند الیه: دهان و مری -1

 الیه: معده و رودهای تکاستوانه -2

 دار: بینی، نای، نایژه و نایژکای مژکاستوانه -3

 فالوپ در زنان ةدار لولبافت پوششی مژک -4

 

 رد ستون الف و ب را با هم ارتباط دهید:موا :3تمرین 

 ب الف

 سنگفرشی چند الیه )a مویرگ خونی( 1

 الیهای تکاستوانه)b نفرون( 2

 مکعبی تک الیه )c پوست( 3

 سنگفرشی تک الیه )d روده( 4

 پاسخ: 

1 )d  2 )c 

3 )a  4 )b 
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ها سازند و به فضای درون این اندامپوششی دارند که موادی را می

 کنند.ترشح می

 
 انواع غده ترشحی برون ریز -16شکل 

های پروتئینی رشتهها، اختهبافت پیوندی از انواع ی بافت پیوندی:

 ة های کشسان )ارتجاعی( و مادهای کالژن و رشتهبه نام رشته

سازند، تشکیل شده ، آن را میهای این بافتای که یاختهزمینه

دهد. های مختلف را به هم پیوند میها و بافتاست. این بافت، یاخته

متفاوت ای زمینه ة ها و ماددر انواع بافت پیوندی، مقدار و نوع رشته

نوع بافت پیوندی )سست، متراکم، چربی،  6در بدن انسان است.

 خون، غضروف و استخوان( وجود دارد.

پذیر نوعی بافت پیوندی است که انعطاف بافت پیوندی ُسست

ای بافت زمینه ة. مادچندان مقاوم نیستاست و در برابر کشش، 

از انواع  رنگ، چسبیده و مخلوطیپیوندی، سست، شفاف، بی

بافت  معموالًهای درشت مانند گلیکوپروتئین است. این بافت مولکول

 گوارشی یک الیه بافت پیوندی سست قرار دارد. ةپوششی لول

 
 بافت پیوندی سست -17شکل

میزان نوع دیگری از بافت پیوندی است که  بافت پیوندی متراکم

های د یاختهتر، تعداهای کالژن آن از بافت پیوندی سست بیشرشته

این بافت در ای آن نیز اندک است. مقاومت زمینه ةتر و مادآن کم

 تر، ولیمقابل کشش از بافت پیوندی سست بیش

 

 

 

انواع ترشح 

توسط 

 هاغده

صورت مروکرین: مواد با صرف انرژی و به

 شوند.اگزوسیتوز ترشح می

رگ خود مشود و سپس با هلوکرین: سلول کنده می

 کند.زاد میمواد را آ

هایی از سلول کنده شده و مواد را رها آپوکرین: تکه

 کند. می

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. :4تمرین 

 الف( کالژن از واحدهایی به نام آمینواسید ساخته شده است.

 ای مایع است.ب( در همة انواع بافت پیوندی مادة زمینه

های ارتجاعی از تعداد های پیوندی تعداد رشتهپ( در همة بافت

 تر است.های کالژن بیشرشته

ت( بافت چوبی همانند بافت پیوندی استخوان موجب ارتباط 

 شود.های دیگر به هم میبافت

 الف( درست پاسخ:

 ب( نادرست

 پ( نادرست

 ت( درست

 

 بافتی که در رباط قرار دارد نسبت به بافتی که در زیر  :7 تست

 ……بافت پوششی مخاط معده قرار دارد 

 تری دارد.( کالژن کم1

 تری دارد.ترین واحد حیاتی بیش( کوچک2

 تری دارد.ای کم( ماده زمینه3

 ای اندکی است.یاخته( دارای فضای بین4

بافتی که در رباط قرار دارد بافت پیوندی متراکم است و  پاسخ:

قرار دارد پیوندی سست  بافتی که در زیر بافت پوششی مخاط معده

تر از بافت پیوندی ای بافت پیوندی متراکم کماست، ماده زمینه

 صحیح است.(« 3»گزینة )سست است. 
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هایی از قلب بافت پیوندی در بخشتر است. پذیری آن کمانعطاف 

 متراکم وجود دارد.

 

 بافت پیوندی متراکم -18شکل 

 ةیاخت تعداد زیادیاز که  نیز نوعی بافت پیوندی است بافت چربی

چربی در خود ذخیره دارد،  ةای که مقدار زیادی مادچربی، یاخته

. انرژی در بدن است ةترین ذخیربزرگ این بافتتشکیل شده است. 

گیری نقش ضربهها و پاها، هایی از بدن مانند کف دستدر بخش

کند. خون، استخوان و نیز عمل می عایق حرارتیعنوان و به دارد

ها آشنا تدریج با آنضروف، انواع دیگر بافت پیوندی هستند که بهغ

 شوید.می

 

 

 بافت پیوندی چربی -19شکل 

ای برای حرکت تمایز پیدا های ماهیچهیاخته :ایبافت ماهیچه

ای )صاف، قلبی و اسکلتی( کردند. در انسان سه نوع بافت ماهیچه

 وجود دارند.

اب کلمة مناسب از داخل پرانتز پر جمالت زیر را با انتخ :5تمرین 

 کنید:

الف( مقاومت بافت پیوندی متراکم در مقابل کشش از بافت پیوندی 

 است. ……تر( کم -ترسست )بیش

پذیری بافت پیوندی متراکم نسبت به بافت پیوندی ب( انعطاف

 است. ……تر( کم -ترسست )بیش

ی بافت امادة زمینه ……برخالف(  -پ( در غشای پایه )همانند

 پیوندی سست، گلیکوپروتئین وجود دارد.

ندارد(  -های چربی وجود )داردت( در بافت پیوندی سست یاخته

…… 

 ترب( کم  ترالف( بیش پاسخ:

 ت( دارد   پ( همانند

 

 کند؟کدام مورد جملة زیر را به نادرستی تکمیل می :8 تست 

 ……کنندة انرژی ترین بافت ذخیرهبزرگ

 فت متراکم در ساختار قلب شرکت دارد.( همانند با1

 ( در هومئوستازی محیط داخلی بدن دخالت دارد.2

 گلیسرید فراوان دارند.هایی است که همگی تری( دارای یاخته 3

 های پیوندی دارد.ای متفاوت با سایر بافت( ماده زمینه4

 گلیسرید فراوان ندارد.های چربی، تریالزاماً همة یاخته پاسخ:

خوانید که بافت چربی در می 5در فصل « 2»ورد گزینة در م

 هومئوستازی کلیه نقش دارد.

های ای بافتدر کتاب اشاره شده به ماده زمینه« 4»در مورد گزینة 

 صحیح است.(« 3»گزینة )پیوندی مختلف با هم فرق دارند. 
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 ایبافت ماهیچه -20شکل 

 

بافت 

 ایماهیچه

شکل 

 سلول

تعداد 

 هسته

نوع 

 نقباضا

سرعت 

 انقباض

مدت 

 انقباض

ای استوانه اسکلتی

 و مخطط

چند

 تا

ارادی و 

 غیرارادی

 کم زیاد

منشعب و  قلبی

 مخطط

یک 

 یا دو 

خیلی  غیرارادی

 زیاد

خیلی 

 کم

و  دوکی صاف

 صاف

 زیاد کم غیرارادی یکی

 ایمقایسه انواع بافت ماهیچه -1جدول

 ستم چندماهیچه صاف به دو صورت سیستم تک واحدی و سی

واحدی منقبض می شوند در سیستم تک واحدی هر سلول ماهیچه 

مستقل از سلول دیگر منقبض می شود اما در سیستم چندواحدی 

هرتار می تواند انقباض خود را به تار دیگر منتقل کند و موج دودی 

 )کرمی شکل( ایجاد کند.

 
 انواع انقباض در ماهیچه صاف -21شکل 

 

 

 کند؟جمله زیر را به درستی تکمیل می چند مورد :9 تست 

 ……ای که هر بافت ماهیچه

 شود.صورت ارادی منقبض میدارای نوارهای تیره و روشن است به -

صورت ارادی دارد قطعاً به بیش از یک هسته در یک یاخته -

 شود.منقبض می

 خود یک هسته دارد، قطعاً ماهیچه صاف است. در هر یاخته -

دیگر منتقل کند، قلبی  ض خود را از یاخته ای به یاختهنقبابتواند ا -

 است.

1 )2  2 )1 

 ( صفر4  3( 3

 مورد اول برای ماهیچه قلب نادرست است. پاسخ:

 کند.مورد دوم نیز برای ماهیچه قلب صدق نمی

هایی باشد که همگی ای دارای یاختهبافت ماهیچه مورد سوم اگر

 اف است.اند آن ماهیچه از نوع صایتک هسته

های صاف نیز این وضعیت دیده مورد چهارم برای بعضی ماهیچه

 صحیح است.(« 2»گزینة )شود. می

 

 های بافت عصبی چند مورد در ارتباط با همة یاخته: 10 تست

 درست است؟

ها پیام عصبی را به بخش حاوی هسته هدایت های آنآکسون -

 کند.می

 و دارای راکیزه باشند.تواند منشعب ها میهای آندندریت -

ها را نیز تواند دیگر سلولای میهای ماهیچهعالوه بر سلول -

 تحریک کنند.

 ای خود یک هسته دارند.در جسم یاخته -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

های عصبی )نورون( و بافت عصبی دارای انواعی از یاخته پاسخ:

که مطرح شد  غیرعصبی )نوروگلیا( است بنابراین هر چهار موردی

کند. ها صادق است اما برای نوروگلیا صدق نمیفقط برای نورون

 صحیح است.(« 4»گزینة )
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های ها(، یاختههای عصبی )نوروندانید یاختهمی بافت عصبی: 

های دیگر های بافتها با یاختهاصلی بافت عصبی هستند. این یاخته

ای عصبی یاخته های ههای ماهیچه ارتباط دارند. یاختهمانند یاخته

 کنند تا منقبض شوند.را تحریک می ماهیچه

 
 

 ـتة عصبییاخ -22شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 انواع نوروگلیا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تار عصبی: به آکسون بلند یا دندریت بلند گویند. اگر مربوط به نورون 

حسی باشد، تار حسی است و اگر مربوط به نورون حرکتی باشد تار حرکتی 

 است.

 ای از چند تار عصبی است.مجموعه عصب:

 
 

 

 

 

 
 

 عصب
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 : ساختار و عملکرد لوله گوارش2گفتار 

ای است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. پیوسته ةگوارش، لول ةلول

اسفنگتر های حلقوی به نام های مختلف این لوله را ماهیچهبخش

اند که هاییچهها دری. این ماهیچهکنند)بنداره( از هم جدا می

ها بسته است تا از برگشت محتویات و منفذ آن اندهمیشه منقبض

هنگام عبور  فقطها لوله به بخش قبلی، جلوگیری کنند. این بنداره

گوارش نیز، دو بنداره به  ة(. در انتهای لول22شوند )شکل غذا باز می

 صاف و مخطط وجود دارد که هنگام دفع باز ةترتیب از نوع ماهیچ

 شوند.می

 ةبا لول صفرا ةکیسو  کبد، پانکراس )لوزالمعده(، های بزاقیغده

ریزند. این اند و ترشحات خود را به درون آن میگوارش مرتبط

 ترشحات در گوارش غذا نقش دارند.

 
 

 های مرتبط با آنگوارش و اندام ةلول -22شکل 

نداره پیلور( باریک )ب ةدر ابتدای مری، انتهای مری، بین معده و رود 

مانند های حلقوی وجود دارند که باریک، ماهیچه ةو انتهای رود

 کنند.دریچه عمل می

گوارش، ساختار  ةهای مختلف لولبخش ةدیوار گوارش: ةساختار لول

بیرونی،  ةتقریباً مشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل، چهار الی

ها ه، از انواع بافتای، زیرمخاطی، مخاطی دارد که هر الیماهیچه

 تشکیل شده است.

گوارش، از بافت پیوندی ُسست  ةترین لولخارجی بیرونی: ةالی

ها تشکیل شده ، بافت چربی و رگیا بدون آنهمراه با بافت پوششی 

ای است که صفاق پردهاست.  بخشی از صفاقاست. این الیه، 

 کند.های درونی شکم را از خارج به هم وصل میاندام

 

  :ندااند که در حالت عادی منقبضهای حلقویها ماهیچهدارهبن

 

 انواع

 صاف

 پایین مری )کاردیا(

 )پیلور( انتهای معده

 انتهای روده باریک

 مجرای صفرا و پانکراس

 داخلی مخرج

 داخلی میزراه

 هاابتدای مویرگ

 اسکلتی

 مریی باال

 ی مخرجخارج

 خارجی میزراه

 های بدن را بشناسید:محل قرار گرفتن اندام

 چپ بدن راست بدن

 کبد کوچکلوب  کبد بزرگلوب 

 پانکراس و دمتنه  کیسه صفرا

 کاردیا پیلور

 تنه معده دوازدهه

  بنداره انتهایی روده باریک

 روکولون پایین کولون باالرو

 طحال آپاندیس

  

 کننده در ساختار لولة ه شرکتالیبا توجه به چهار  :11 تست

 ها وجود دارد. در همة الیه ……بافت  ……گوارش انسان، بافت 

 سست -( پوششی، برخالف1

 عصبی -ای، همانند( ماهیچه2

 متراکم -( چربی، همانند3

 پوششی -( سست، برخالف4

 پاسخ: 

 الیه
الیه  -1

 بیرونی

2- 

 ایماهیچه

3- 

 زیرمخاطی

4- 

 مخاط

     بافت پوششی

     بافت پیوندی

بافت 

 ایماهیچه
    

     بافت عصبی
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 ساختار لوله گوارش -23شکل 

در دهان، حلق و ابتدای مری و ای ماهیچه ةالی ای:ماهیچه ةالی

های است. این الیه در بخش نوع مخططخارجی مخرج از بنداره 

ای صاف است که به اهیچههای مگوارش شامل یاخته ةدیگر لول

افت پیوندی ها بو در بین آن یافتهشکل حلقوی و طولی سازمان

اند. قرار گرفته های خونیهای عصبی و رگای از یاختهسُست، شبکه

مخلوط شدن آن ، موجب خرد و نرم شدن غذاها انقباض این ماهیچه

عده م ةدیوارشود. می حرکات محتویات لولهو  های گوارشیبا شیره

 تر دارد.ای بیشماهیچه ةیاخت ةیک الی

، بافت پیوندی سُستاین الیه، از  زیرمخاطی(: ةزیرمخاط )الی

تشکیل شده است و  های عصبیای از یاختهشبکهو  های فراوانرگ

ای بچسبد و به راحتی روی ماهیچه ةمخاط، روی الی شودموجب می

 آن بلغزد یا چین بخورد.

و  هارگ، بافت پیوندی سُستر این الیه، د مخاطی(: ةمخاط )الی

های مخاط، یاخته ترینداخلیقرار دارند.  صاف ةهای ماهیچیاخته

 های بافت پوششی هستند.یاخته

گوارش،  ةهای مختلف لولهای بافت پوششی مخاط در بخشیاخته

 ةهای پوششی لولدهند. برخی از یاختهانجام می کارهای متفاوتی

های گوناگون را از لوله دریافت، و به فضای مولکول توانندگوارش، می

های پوششی مواد گوناگونی را ای وارد کنند. یاختهیاختهبین

، در گوارش ها و اسید معدهمانند آنزیمسازند؛ برخی از این مواد می

هستند که به خون  هاییهورمونشیمیایی غذاها نقش دارند و برخی 

کنند. ستگاه گوارش را تنظیم میهای دشوند و فعالیتترشح می

  شود، موسین است.گوارش ترشح می ةدیگری که در سراسر لول ةماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کدام عبارت در مورد صفاق صحیح است؟  :12 تست 

 پوشاند.های مختلف گوارشی را می( بخش خارجی اندام1

 م جزو دستگاه گوارش است.د آن اندان( هر اندامی را احاطه ک2

 کننده انرژی بدن باشد.ترین بافت ذخیرهتواند دارای بزرگ( می3

( هر یاختة عصبی آن مسئول انتقال پیام از مغز و نخاع به اندام 4

 است.

 صحیح است.(« 3»گزینة )در صفاق بافت چربی وجود دارد.  پاسخ:

 بافت پیوندی سست

 معده

 روده

 کبد

 طحال

 پانکراس

 مثانه

 رحم

 تخمدان

 الیه صفاق

 بافت پوششی

 بافت چربی

 رگ خونی

 رگ لنفی

 عصب

 قفسه سینه

 دیافراگم

 حفره شکمی





 الیه بیرونی مری
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مخاطی  ةدفراوانی جذب و مااست که آب  گلیکوپروتئینیموسین، 

 از خراشیدگیگوارش را  ةلول ةمخاطی دیوار ةکند. مادایجاد می

حفظ  آسیب شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم(حاصل از تماس غذا یا 

 ةها را به تودو آن چسباندهای غذایی را به هم میذرهکند و می

 کند.ای تبدیل میلغزنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های لوله گوارشانواع الیه -24شکل 

گوارش،  ةلول ةهای دیوارانقباض ماهیچه گوارش: ةحرکات لول

دو حرکت گوارش،  ةآورد. لولوجود میرا در آن به حرکات منظمی

 دارد. کنندهقطعهقطعهو  کرمی

های عصبی و یاخته گوارش را گشاد ةلول، ورود غذا حرکات کرمیدر 

ی دیواره هاهای عصبی ماهیچهکند. یاختهلوله را تحریک می ةدیوار

 انقباضی در لوله ةکنند. در نتیجه، یک حلقرا به انقباض وادار می

کند. شود که به جلو )از دهان به سمت مخرج( حرکت میظاهر می

 راندحرکات کرمی، غذا را در طول لوله با سرعتی مناسب به جلو می

 (25)شکل 

 
 

 حرکت کرمی -25شکل 

 

های کدام مواد توسط یاختهمشخص کنید  -با عالمت + و  :6تمرین 

 شوند؟بافت پوششی لولة گوارش ترشح می

 ب( اسید )   (  الف( هورمون )  (

 کربنات )   (ت( بی پ( گلیکوپروتئین )   (

 ب( )+(  الف( )+( پاسخ:

 ت( )+(   پ( )+(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چند مورد در ارتباط با حرکات لولة گوارش انسان  :13 تست

 درست است؟

شکل، فقط کننده برخالف حرکات کرمیقطعه در حرکات قطعه -

 های صاف شرکت دارند.ماهیچه

کننده برخالف حرکات کرمی شکل در گوارش حرکات قطعه قطعه -

 مکانیکی دخالت دارد.

های دارای حرکات کرمی شکل در الیه عضالنی خود همة بخش -

 فقط دو نوع ماهیچة طولی و حلقوی دارند.

کننده کرمی شکل در روده همانند حرکات قطعه قطعه حرکات -

 برند.همواره محتویات روده را به سمت بنداره انتهایی جلو می

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

دهد و کننده در روده رخ میقطعهمورد اول: حرکت قطعه پاسخ:

که حرکت دودی از حلق شروع های صاف دارد در حالیروده ماهیچه

 های اسکلتی وجود دارد.حلق ماهیچهشود و در می

 مورد دوم: هر دو حرکت در گوارش مکانیکی دخالت دارند.

 گردند.مورد سوم: اگر استفراغ رخ دهد مواد به عقب برمی

 صحیح است.(« 1»گزینة )
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و محتویات لوله  شودجهت حرکات کرمی، وارونه میهنگام استفراغ،  

رو به دهان حرکت  به سرعت باریک ةابتدای رودحتی از بخش 

 کند.می

بین شده  های منقبض، بخشقطعه قطعه کنندهدر حرکات 

 در کسری از دقیقهها این انقباض آیند.وجود میهای شل بهقطعه

دهد. یابند و انقباض در نقاط جدید، بین نقاط قبلی رخ میپایان می

تر شریزتر و بیکننده، محتویات لوله، های قطعه قطعهدر اثر انقباض

 (.26)شکل  شوندهای گوارشی مخلوط میبا شیره

 

 
 کنندهقطعهحرکت قطعه -26شکل 

 

وقتی که  ویژهبه، کنندگی دارندحرکات کرمی نیز نقش مخلوط

حرکت رو به جلوی محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف 

 کنند. در اینشود؛ مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می

 توانند محتویات لوله را مخلوط کنند.حرکات کرمی فقط میحالت، 

تر خالی باشد، حرکات کرمی در وقتی معده برای چند ساعت یا بیش

نام دارند. هنگام این  های گرسنگیانقباضشوند که آن ایجاد می

 درد خفیفی در معده احساس کند.ها ممکن است فرد، انقباض

ی فرایند گوارش مکانیکی، غذا را دستگاه گوارش ط گوارش غذا:

های بزرگ کند و با فرایند گوارش شیمیایی، مولکولآسیاب می

های کوچک ها و لیپیدها را به مولکولها، پروتئینمانند کربوهیدرات

 شوند؟ کند. این فرایندها چگونه انجام میتبدیل می

 مکانیسم حرکات لولة گوارش:

دن و هم خالی بودن مثل معده( و تحریک گیرندة کششی )هم پر ش -1

 ارسال پیام حسی به دستگاه عصبی مرکزی

 هافرمان حرکتی از طریق دستگاه عصبی خودمختار به ماهیچه -2

 یابد.از زیر هر بنداره شروع و تا بنداره بعدی پایان می -3

 کیفیت و کمیت حرکت بستگی دارد به: -4

 ذاب( ترکیبات شیمیایی غ الف( حجم مواد غذایی

 پ( ترشحات غدد گوارشی

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید: :7تمرین 

الف( درد خفیف معده در هنگام گرسنگی به دلیل حرکات )کرمی 

 است. ……کننده( قطعهقطعه -شکل

 یابد.پایان می ……روده(  -ب( گوارش مکانیکی غذا در )معده

 ب( روده  الف( کرمی شکل پاسخ:

 

 جذب گوارش شیمیایی گوارش مکانیکی بخش

    دهان

    حلق

    مری

    معده

    روده باریک

    روده بزرگ

 توسط باکتری
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 ها نقش دارند؟چه عواملی در آن

هماهنگ  با ورود غذا به دهان، فعالیت گوارش در دهان:

ها، و دندان ا، زبانه، لبهاها و گونههای اسکلتی آروارهماهیچه

شدن غذا شود. آسیابموجب جویدن غذا و گوارش مکانیکی آن می

، الزم های گوارشیفعالیت بهتر آنزیمهای بسیار کوچک برای به ذره

گوارش بر اثر تماس با غذا  ةلول از خراشیده شدناست. این کار 

ضمن ا کند؛ زیرهای غذا را از لوله نیز آسان میجلوگیری، و عبور ذره

 شود.ای قابل بلع، تبدیل می، غذا با بزاق مخلوط و به تودهگوارش

، دهان ةهای بزاقی کوچک حفرغدهو  بزاقی بزرگ ةسه جفت غد

، کربناتهایی مانند بییون، آبکنند. بزاق، ترکیبی از بزاق ترشح می

به گوارش  آمیالز بزاق است. آنزیم هاانواعی از آنزیمو  موسین

، آنزیمی است که در از بین بردن لیزوزیمکند و می نشاسته کمک

 درون دهان نقش دارد. هایباکتری

 

 
 

 کنند.ای و زیرزبانی، بزاق ترشح میهای بناگوشی، زیرآروارهغده -27شکل 

 

داخل غذا به عقب دهان و  ة، تودفشار زبانهنگام بلع با  بلع غذا:

به شکل غیرارادی،  با رسیدن غذا به حلق، بلعشود. رانده می حلق

دانید حلق را به چهارراه تشبیه طور که می. همانکندادامه پیدا می

، توضیح دهید هنگام بلع چگونه 28کنند. با استفاده از شکل می

 شوند؟های دیگر حلق بسته میراه

ها، بسته است و از ورود زمانی بین بلع ةدر فاصل ابتدای مری ةبندار

ای حلق ماهیچه ةهنگام بلع، دیوارکند. هوا به مری جلوگیری می

 ةبندار راند.شود و حرکت کرمی آن، غذا را به مری میبسته می

شود. حرکت کرمی در مری ، و غذا به مری وارد میابتدای مری، شل

، غذا وارد معده انتهای مری ةبندارکند و با شل شدن ادامه پیدا می

  عیدهخروج گازهای بلشود. این بنداره برای می

 

 

 

 روده معده دهان گوارش شیمیایی

    کربوهیدرات

   ! لیپید

    پروتئین

    نوکلئیک اسید

 

 

 شده از غدد بزاقی قطعاً هر پروتئین ترشح :14 تست…… 

 کند.ساکارید را هیدرولیز می( نقش آنزیمی داشته و پلی1

 شود.روع می( نقش آنزیمی داشته و فعالیت آن در دهان ش2

 های چسبیده به غشای پایه تولید شده است.( توسط سلول3

 شود.( در معده به آمینواسید هیدرولیز می4

باشند های بزاق شامل موسین، لیزوزیم و آمیالز میپروتئین پاسخ:

 صحیح است.(« 3»گزینة )شوند. که توسط بافت پوششی ترشح می

 

 طور درستی تکمیل چند مورد جملة زیر را به :15 تست

 کند؟می

 «……در ارتباط با بلع مواد غذایی توسط انسان »

رود تا غذا وارد حلق زبان کوچک همانند زبان به سمت باال می -

 شود.

با اثر مرکز بلع بر مرکز تنفس، تنفس قطع و هیچ هوایی وارد حلق  -

 شود.نمی

 شود.حرکات دودی موجب باز شدن هر دو بندارة مری می -

 شود.های مکانیکی گلو، بلع شروع میبه دنبال تحریک گیرنده -

1 )2  2 )1 

3 )4  4 )3 

مورد دوم نادرست است موقع بلع کمی هوا وارد لوله گوارش  پاسخ:

 شود.می

های مکانیکی حلق مورد چهارم نادرست است، با تحریک گیرنده

 صحیح است.(« 1»گزینة )شود. مرحلة غیرارادی بلع شروع می
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زمین به حرکت غذا در  ةجاذبشود. شده با غذا )باد گلو( نیز شل می 

مخاطی ترشح  ةهای مخاطی مری، مادغده کند.مری کمک می

 کنند.می

 

 

 

 

 

 

 مراحل بلع -28شکل 

 

 

 

 

 ةاگر انقباض بندار برگشت اسید معده به مری )ریفالکس(:

این شود. در می فرد دچار برگشت اسیدانتهای مری کافی نباشد، 

معده به مری، به تدریج، مخاط مری  ةحالت در اثر برگشت شیر

باریک،  ةمعده و رود ةآن به انداز ةبیند؛ زیرا حفاظت دیوارآسیب می

رژیم غذایی ، های الکلیمصرف نوشابه، سیگار کشیدننیست. 

تنش و و  استفاده بیش از اندازه از غذاهای آمادهو  نامناسب

 اسیدند. های برگشت، از علتاضطراب

 

 
 بیماری رفیالکس – 29شکل 

  

گوارش است.  ةای شکل لولمعده بخش کیسه گوارش در معده:

 هایی دارد که با پر شدن معده بازخوردگیچینمعده،  ةدیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل بلع:

 الف( ارادی:

چسبد، لقمه غذا را به سمت زبان بزرگ باال آمده به سقف دهان می

 مکانیکی حلق تحریک شوند.های د تا گیرندهفرستحلق می

 ب( انعکاس بلع )مرحله غیرارادی بلع(

شود. مرکز بلع با اثر روی مرکز تنفس سبب قطع تنفس می -1

 النخاع()بصل

 شود.زبان کوچک باال رفته راه بینی بسته می -2

گلوت )برجاگذاری( پایین رفته تا راه نای بسته حنجره باال آمده، اپی -3

 ود.ش

حرکات دودی در حلق شروع شده سبب باز شدن بنداره باالی مری  -4

 شود.می

غذا به کمک حرکات دودی و تا حدی جاذبه زمین به سمت معده  -5

 کند.حرکت می

شود تا غذا به همراه هوا وارد بنداره انتهای مری )کاردیا( شل می -6

 معده شود.
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گوارش غذا در معده در  شود تا غذای بلع شده در آن انبار شود.می

طور بهکه غذا شود. پس از اینانجام می حرکات آنو  معده ةشیراثر 

کیموس دست آمده که معده آمیخته شد، مخلوط به ةبا شیر کامل

 شود.باریک می ة، وارد رودنام دارد

در بافت پیوندی های پوششی مخاط معده یاخته معده: ةشیر

مجاری آورند. وجود میرا به ی معدههاحفره و  اندزیرین فرو رفته

 .ها راه داردهای معده، به این حفرهغده

های برخی از یاختهو  مخاط معده های پوششی سطحییاخته

چسبنده  بسیارکنند که ، ماده مخاطی زیادی ترشح میهای آنغده

 پوشانند.ای چسبناکی، مخاط معده را میژله ةاست و به شکل الی

)HCO(، بیکربنات سطحی های پوششییاخته

نیز ترشح  3

. به این ترتیب سد کندای حفاظتی را قلیایی میژله الیهکنند که می

 آید.وجود میحفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم به

( را ترشح پروتئازها و لیپازهای معده )، آنزیمهاهای اصلی غدهیاخته

و  نامندمی پپیسنوژنطور کلی را بهکنند. پروتئازهای معده می

شود. پپسین به پپسین تبدیل می در اثر کلریدریک اسیدپپسینوژن 

. آنزیم پپسین، کندتر میتبدیل آن را سریعخود با اثر بر پپسینوژن، 

های یاختهکند. تر تجزیه میهای کوچکها را به مولکولپروتئین

 مل )فاکتور( داخلیعا، کلریدریک اسید و های معدهکناری غده

 ةدر رود 12Bویتامین  برای جذبکنند. عامل داخلی، ترشح می

ها ضروری است. اگر این در برابر آنزیم حفاظت از آنباریک و 

کمبود کلریدریک اسید، به  عالوه برها تخریب شوند. فرد یاخته

که برای  12Bشود؛ زیرا ویتامین دچار می خونی خطرناکیکم

جذب های قرمز در مغز استخوان الزم است، ساختن گویچه

و  شودعامل داخلی ترشح نمیدر صورت برداشتن معده،  شود.نمی

 افتد.زندگی فرد به خطر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار معده – 30شکل 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید:: 8تمرین 

 های لیپاز و پروتئاز دخالت دارند.برای تشکیل کیموس آنزیمالف( 

 یابد.های معده افزایش میخوردگیب( با خروج کیموس معده چین

 پ( برای تشکیل کیموس حرکات دودی و موضعی دخالت دارند.

 ب( درست  الف( درست پاسخ:

 پ( نادرست )حرکات موضعی مربوط به روده است(

 با کلمات مناسب پرکنید:جاهای خالی را  :9تمرین 

……الف( آنزیم پپسینوژن+ آنزیم  
ترشح

 ……یاخته  

 

……          ب(  
ترشح

 ……یاخته  

 

 پپسین

 آنزیم لیپاز - الف( یاخته اصلی )پپتیک( پاسخ:

  HCl -پ( یاخته کناری

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :10تمرین 

 ر مخاط در مجاورت کدام ماهیچه قرار گرفته است؟الف( الیه زی

 شود؟های معده در کدام الیه دیده میب( غده

تر پ( چرا با پیدایش پپسین، تبدیل پپسینوژن به پپسین سریع

 شود؟می

 کنند؟های پوششی سطحی چه موادی ترشح میت( یاخته

 الف( ماهیچه مورب پاسخ:

 ب( الیه مخاط

 کند.، پپسینوژن را به پپسین تبدیل میHClپ( چون پپسین همانند 

 کربناتت( ماده مخاطی+ بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پپسینوژن
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 :غده معده به پرسش های زیر پاسخ دهیدتوجه به شکل با 

 جای یخته هایای نوعچه  بینیاخته های درون ریز معده (1

 دارند؟

 دارند؟ جای یخته هایای نوعچه  بینمعده  کنارییاخته های (2

 ( کدام یاخته های معده غشای چین خورده دارد؟3

( در یک غده معده بیش ترین و کم ترین یاخته ها چه 4

 ظایفی دارند؟و

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


20 

 

 و جذب مواد: گوارش  2فصل  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه       علی کرامت )زیست دهم(                

Keramat A. 

 
 انواع سلول در غدد معده  – 31شکل 

 

یابد و ، معده اندکی انبساط میپس از هر بار بلع غذا حرکات معده:

از  این امواج شود.صورت موجی آغاز میبههای کرمی معده، انقباض

کنند و غذا را با های باالتر معده به سمت پیلور حرکت میبخش

طور معمول با راندن غذا به سمت پیلور، که به آمیزند.معده می ةشیر

باریک  ةکند و به رودبسته است، کمی کیموس از پیلور عبور می

های درشت غذا جلوگیری شود. انقباض پیلور از عبور ذرهوارد می

و  تا باز هم آسیاب شوندگردند ات به عقب برمیکند؛ این ذرمی

تقریباً به شکل مایع درآیند. با شدت پیدا کردن حرکات کرمی، 

با کاهش کند و محکمی به سمت پیلور حرکت می انقباضی ةحلق

 شود.باریک، وارد می ةکیموس معده به رود انقباض پیلور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرکات معده – 32شکل 

باریک  ةتدریج وارد رودبهکیموس  باریک: ةگوارش در رود

که  ویژه در ابتدای آن،بهدر آن و  مراحل پایانی گوارششود تا می

 روده، لوزالمعده و صفرا ةدوازدهه نام دارد، انجام شود. مواد شیر

 

 

های سلول -1

 کننده سطح معدهقلیایی

 کربناتبی

 موسین

 های کناریسلول -2

و جذب  فاکتور داخلی معده برای حفظ

12B 

ترشح 
H  و

Cl 

 های اصلیسلول -3
 پروتئازها )پپسینوژن(

 لیپاز

 های هورمونیسلول -4
ریزند، گاسترین جزو گاسترین به خون می

 ه نیست!شیرة معد

 

 ست؟کدام عبارت در مورد غدد معده درست ا :16 تست 

 ها وارد محیط داخلی بدن شوند.( ممکن نیست ترشحات آن1

 HClها بدون برخورد با شده آنهای ترشح( ممکن نیست آنزیم2

 فعال شوند.

کننده ترکیبات قلیایی به درون های ترشح( همگی دارای سلول3

 معده هستند.

ها ها در الیة زیر مخاط قرار دارد و ترشحات آن( بافت ترشحی آن4

 شود.ز طریق مجرا وارد معده میا

های ترشحی معده در الیه مخاط قرار دارند که از طریق غده پاسخ:

ریزند اما همة ترشحات های معده میمجاری خود به درون حفره

شوند مثل گاسترین که وارد خون های معده نمیمعده وارد حفره

 صحیح است.( « 3»گزینة )شود. می

 

 حرکات دودی معده:

 محل شروع: زیر کاردیا -1

 محل پایان: پیلور -2

 زمان شروع حرکت: چند دقیقه پس از ورود غذا )مرحلة خاموش( -3

 تر نزدیک پیلور(الف( گوارش مکانیکی )بیش

 نقش حرکت -4

 ب( تشکیل و تخلیه کیموس

* در تخلیه کیموس ابتدا با فشار کیموس به پیلور، پیلور باز مقداری 

شود و ود اما در پایان گوارش معدی پیلور شل میشکیموس تخلیه می

 شوند.مواد خارج می
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به کمک حرکات روده، در گوارش نهایی ریزند که به دوازدهه می 

 کیموس، نقش دارند.

باریک، عالوه بر گوارش  ةهای رودحرکت باریک: ةهای رودحرکت

آن را در سراسر مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده، 

های گوارشی و نیز تا تماس آن با شیره گستراندوده میمخاط ر

 های پوششی مخاط، افزایش یابد.یاخته

عالوه بر ماده باریک  ةهای پوششی مخاط رودیاخته روده: ةشیر

کنند. ، ترشح میهای مختلف از جمله بیکربناتیونو  آب، مخاطی

 دارند. های گوارشیها آنزیمگروهی از این یاخته

و  ندارد صفرا آنزیمسازند. های کبد )جگر(، صفرا را میتهیاخ صفرا:

فسفولیپید و  کلسترول، بیکربنات، های صفراوینمکترکیبی از 

کیموس، به دوازدهه  کمی بعد از ورود ةبا فاصلاست. صفرا  لسیتین

، نقش دارد. ها به محیط داخلیورود چربیو  در گوارشریزد و می

ای که از تخریب )ماده روبینبیلینند برخی مواد، ما در دفعصفرا 

کلسترول آید( و وجود میهای قرمز در کبد بههموگلوبین گویچه

 نیز نقش دارد. اضافی

در کیسه گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول،  صفرا: ةسنگ کیس

شود. میزان ایجاد می صفرا ةسنگ کیسکنند و رسوب می صفرا

افرادی که چند  ا بستگی دارد.میزان چربی غذکلسترول در صفرا به 

تر در معرض تولید سنگ صفرا سال رژیم پرچربی داشته باشند، بیش

بندد و درد ایجاد قرار دارند. سنگ، مجرای خروج صفرا را می

ها، زردی یابد و در بافتروبین در خون افزایش مییلیکند. بمی

 آید.)یرقان( پدید می

 
 با دوازدههارتباط کبد و پانکراس  – 33شکل 

 

قرار گرفته  در زیر و موازی با معدهلوزالمعده  ةغد لوزالمعده: ةشیر

ها و بیکربنات لوزالمعده از کند. آنزیماست و انواع مواد را ترشح می

 هایریزند. لوزالمعده، آنزیمراه مجرایی به دوازدهه می

 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید: :11تمرین 

معده تخریب شوند، فرد  ……کناری(  -های )اصلیالف( اگر یاخته

 شود.دچار آنمی می

های( آنزیم -را در برابر )اسید 12Bب( عامل داخلی معده ویتامین 

 کنند.معده محافظت می ……

پپتید  -پ( آنزیم پپسین معده، کالژن گوشت را به )آمینواسید

 د.کنتجزیه می ……کوچک( 

 ……رودة بزرگ(  -ت( گوارش نهایی کیموس در )رودة باریک

 شود.انجام می

 هایب( آنزیم  الف( کناری پاسخ:

 ت( رودة باریک  پ( پپتیدهای کوچک

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص  :12تمرین 

 کنید:

 الف( در شیرة رودة باریک همانند شیرة معده، هورمون وجود دارد.

های پوششی سطحی های پوششی رودة باریک همانند یاختهختهب( یا

معده 
3HCO کنند.ترشح می 

گلیسریدهای زیادی دفع پ( در افراد مبتال به سنگ صفرا، تری

 شود.می

 کربنات وجود دارد.ت( در شیرة لوزالمعده همانند صفرا، بی

 ب( درست  الف( نادرست پاسخ:

 رستت( د   پ( درست

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :13تمرین 

 الف( لسیتین چه نوع لیپیدی است؟

 شود؟ای و در کجا تولید میروبین از تخریب چه مادهب( بیلی

 علت یرقان در افراد مبتال به سنگ صفرا چیست؟پ( 

 کبد -ب( هموگلوبین  الف( فسفولیپید پاسخ:

 هاروبین از خون به بافتپ( ورود بیلی

 

 

 انکراسپ

 هورمون انسولین و گلوکاگون ریزبخش درون

بخش 

 ریزبرون

 شیرة پانکراس

 کربنات سدیمبی بخش غیر آنزیمی

 بخش آنزیمی

فعال: لیپاز، آمیالز، 

 نوکلئاز

 غیرفعال: پروتئازها
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انواع مواد و تبدیل بسپارها )پلیمرها( به الزم برای گوارش شیمیایی 

 کند.بسپارها( را تولید می ةتکپار )مونومر( )واحدهای سازند

تریپسین، شوند. ، ترشح میبه شکل غیرفعالپروتئازهای لوزالمعده 

 ةکنندهای تجزیهلیپاز و آنزیم کند.پروتئازهای دیگر را نیز فعال می

های لوزالمعده )از جمله آمیالز(، گوارش شیمیایی تکربوهیدرا

 دهند.باریک، انجام می ةها را در رودها و کربوهیدراتچربی

 
 چگونگی فعال شدن پروتئازهای پانکراس  – 34شکل 

 

رژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون  ها:گوارش کربوهیدرات

، شیر( الکتوز )قندو  ساکارز )قند نیشکر(هاست. کربوهیدرات

وجود یعنی از پیوند دو مولکول مونوساکارید به اندساکاریددی

یعنی  ساکاریداند؛ر حالی که نشاسته و گلیکوژن، پلیاند، دآمده

آمیالز شده از تعداد زیادی مونوساکارید )گلوکز(اند. پلیمری تشکیل

ساکارید و مولکول درشتی یک دی، نشاسته را به بزاق و لوزالمعده

، زیرا مونوساکاریدهایی کنندمولکول گلوکز تبدیل می 9تا  3شامل 

 باریک وارد شوند. ةهای رودتوانند به یاختهمانند گلوکز می

های کافت )هیدرولیز(، کربوهیدراتهای گوارشی با واکنش آبآنزیم

کنند. در هیدرولیز به کمک تر را به مونوساکارید، تبدیل میدرشت

ها از هم جدا شکسته، و آن ند بین تکپارهاپیو، مصرف آبآنزیم و با 

 شوند.می

 

 با مسدود شدن مجرای مشترک خروجی صفرا و  :17 تست

 ……شیرة پانکراس قطعاً ورود 

 کربنات صفرا( بی2  ( لیپاز صفرا1

 کربنات پانکراس( بی4  ( لیپاز پانکراس3

مجاری پانکراس به در صورت اصلی و فرعی است مجرای  پاسخ:

شود لذا با مجرای صفرا قبل از ورود به دوازدهه مشترک میاصلی 

تواند مانع از ورود صفرا به روده شود. در ضمن صفرا سنگ صفرا می

 صحیح است.(« 2»گزینة )آنزیم ندارد. 

 هر پروتئاز شیرة پانکراس  :18 تست…… 

 شود.( توسط تریپسین فعال می1

 شود.ی( پس از برخورد با ترشحات دوازدهه فعال م2

 کند.های پروتئینی را به تکپارهای آمینواسیدی تبدیل می( بسپاره3

 شود.( از طریق مجرای مشترک صفرا وارد دوازدهه می4

پروتئازهای پانکراس وقتی وارد دوازدهه شدند توسط آنزیم  پاسخ:

شوند به این صورت که ابتدا تریپسین فعال مخاط دوازدهه فعال می

کند. عالوه بر خود سایر پروتئازها را نیز فعال می شود و این آنزیممی

 صحیح است.(« 1»گزینة )

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 علی کرامت )زیست دهم(                 و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    : گوارش و جذب مواد 2فصل           

 Keramat A. 

23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


24 

 

 و جذب مواد: گوارش  2فصل  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه       علی کرامت )زیست دهم(                

Keramat A. 

 
 ها گوارش کربوهیدارات – 35شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکانیسم جذب مونوساکاریدها – 36شکل 

  

، گوارش پپسین در محیط اسیدی معده ها:گوارش پروتئین

کند. تبدیل می ترهای کوچکمولکولها را به ها را آغاز و آنپروتئین

های کالژن بافت پیوندی درون وجود پپسین برای گوارش رشته

پروتئازهای فعالیت  ةباریک در نتیج ةدر رود گوشت الزم است.

ها به ، پروتئینباریک ةهای رودهای یاختهآنزیمو  پانکراسی

 شوند.کافت میخود یعنی آمینواسیدها، آب ةواحدهای سازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید: :13تمرین 

کافت را با واکنش آب ……گلیکوژن(  -الف( آمیالز )نشاسته

 دهد.گوارش می

 است. ……ساکارز(  -ب( قند نیشکر )الکتوز

 ب( ساکارز  الف( نشاسته   پاسخ:

 

 ای نادرستی هر یک از جمالت زیر یک دلیل بنویسید:بر :14تمرین 

 3های با حداقل الف( آمیالز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را به مولکول

 کند.گلوکز تبدیل می 9تا 

 شود.های رودة باریک میب( فراوردة آنزیم آمیالز بزاق جذب یاخته

ایز ساکارید )دو گلوکز( نیز هیدروتواند درصد دیالف( می پاسخ:

 کنند.

که آمیالز بزاق شود در حالیها میب( چون گلوکز جذب یاخته

 تواند نشاسته را به گلوکز هیدرولیز کند.نمی

 

و طی  ATPپتاسیم در سلول پوششی روده با مصرف  -پمپ سدیم -1

فرستد که ها را از سلول خارج و به خون میفرایند انتقال فعال سدیم

سدیم بین فضای درون روده و میان نتیجة آن افزایش شیب غلظت 

 یاخته )سیتوپالسم( است.

های هم انتقالی در ریز پرزهای روده قندهای ساده مثل پروتئین -2

گلوکز و گاالکتوز را به همراه 


Na کنند.یاخته میوارد میان 

جذب برخی مونوساکاریدها مثل فروکتوز از طریق انتشار تسهیل شده  -3

و مستقل از 


Na .است 

همة قندهای ساده پس از ورود به سلول پوششی روده از طریق  -4

یاخته شده تا جذب یاخته خارج و وارد مایع بینانتشار تسهیل شده از میان

 های خونی شوند.مویرگ

 

 

 

 

Pr )غذا )کالژن 

 موسین

 آمیالز بزاق

 لیزوزیم

Pr های مردهسلول 

 

 معده پپسینن پانکراس                                 دیگر پروتئاز پانکراس+ پروتئاز روده                     تریپسی

آمینواسید پپتیدهای کوچک پپتیدیهای پلیزنجیره  
)NC(کافت پیوند پپتیدی آب                            کافتآب                       کافت            آب 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 علی کرامت )زیست دهم(                 و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    : گوارش و جذب مواد 2فصل           

 Keramat A. 

25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوارش و جذب پروتئین – 37شکل 

 

گلیسیریدها ترین لیپیدهای رژیم غذایی، تریفراوان ها:گوارش چربی

 نامند.ها را چربی میهستند، که معموالً آن

گوارش  ة، و در سطح محتویات لولدر دمای بدن ذوبچربی غذا 

است. بنابراین،  لیپاز در آب محلولشود؛ در حالی که شناور می

های ریز است ها به قطرهها، تبدیل آنخستین گام در گوارش چربین

 ةکنندصفرا و حرکات مخلوطها اثر کند. تا آنزیم لیپاز بتواند بر آن

ها، گوارش چربی شوند.ها میباریک موجب ریز شدن چربی ةرود

. لیپاز شودتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام میبیش

گلیسیریدها لیپیدها در دوازدهه، تری ةکنندهای تجزیهآنزیمو دیگر 

کافت آبو لیپیدهای دیگر مانند کلسترول و فسفولیپیدها را 

 .کنندمی

 
 

 

 

 اثر صفرا روی چربی – 38شکل 

ها نیاز به ها به آمینواسیدها، جذب اغلب آنPrپس از گوارش  -1

ن روده دارد که این یاخته با فضای درواختالف شیب غلظت سدیم میان

 گیرد.پتاسیم صورت می -عمل توسط پمپ سدیم 

یاخته انتقالی با سدیم وارد میانآمینواسیدها از طریق سیستم هم -2

 شوند.سلول پوششی روده می

همه آمینواسیدها از طریق انتشار تسهیل شده میان یاخته سلول را  -3

 گردند. شوند تا جذب خونیاخته میترک و وارد مایع بین

 

های زیر کدام مورد داخل پرانتز برای هر یک از گزینه :15تمرین 

 تر است؟مناسب

 -ترین لیپیدهای رژیم غذایی است. )کلسترولالف( فراوان

 گلیسرید(تری

 نامحلول( است. -ب( لیپاز در آب )محلول

 شود.دوازدهه( آغاز می -پ( گوارش لیپید در )معده

رودة باریک(  -توسط لیپاز )لوزالمعدهکافت چربی تر آبت( بیش

 گیرد.صورت می

 ب( محلول  گلیسریدالف( تری پاسخ:

 ت( لوزالمعده   پ( معده   

 

 

 

 

 

 

 
 

 شود.ها در معده شروع میگوارش شیمیایی چربی -1

 شود.پس از ورود چربی به روده، صفرا به دوازدهه ترشح می -2

 حرکات موضعی روده -الف

 ها توسط بیریز شدن چر -3

 صفرا -ب

 محلول شدن چربی در آب توسط صفرا -4

 شروع فعالیت لیپاز پانکراس -5
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 اثر لیپاز پانکراس روی گوارش چربی  – 39شکل 

 

 درون دستگاه گوارش: ةمشاهد

توان درون ، روشی است که با آن میبینی )آندوسکوپی(درون

 معده، مریدرون های مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش و بخش

ای باریک و بین )آندوسکوپ( لولهرا مشاهده کرد. درون دوازدههو 

از راه دهان و یا برش پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که انعطاف

بین، دوربین ویدئویی نیز دارد که . درونشودجراحی وارد بدن می

دهد. نمایش نشان می ةطور مستقیم در صفحتصویر درون بدن را به

تشخیص عفونت در ، سرطان معده، هاتشخیص زخمبین برای ندرو

به منظور بررسی سالمت بافت  بردارینمونهو  اثر هلیکوباکتر پیلوری

کولون روشی برای بررسی  بینی )کولونوسکوپی(کولونرود. کار میبه

تا محل اتصال به بزرگ را  ةکه به کمک آن رود بزرگ است ةیا رود

آن را  ةهای احتمالی دیوارنند تا اختاللکررسی میکوچک ب ةرود

 (.40مشاهده کنند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آندوسکوپی – 40شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آندوسکوپی  …… در کولونوسکوپی: 19 تست…… 

 شود.انتهایی رودة باریک مشاهده و بررسی می -( برخالف1

 گیرد.رودة بزرگ مورد بررسی قرار می پرزهای -( برخالف2

ها ناشی فعالیت هلیکوباکتر پیلوری تشخیص عفونت -( همانند3

 شود.داده می

 برداری کرد.توان از بافت پوششی مخاط نمونهمی -( همانند4

در آندوسکوپی مری، معده و ابتدای رودة باریک مورد مطالعه  پاسخ:

دة بزرگ مورد بررسی و نمونه گیرد ولی در کولونوسکوپی روقرار می

شود. دقت داشته باشید که رودة بزرگ پرز ندارد و محل برداری می

صحیح « 4»گزینة ) فعالیت هلیکوباکتر پیلوری نیز معده است.

 است.(

 گلیسریدتری

 )گوارش(

 مونو گلیسرید 

 + 

 دو اسید چرب

 گلیسرید دی

 + 

 یک اسید چرب

 گلیسرول 

 + 

 سه اسید چرب

 یاخته سلول پوششی رودهمیان

 شبکة آندوپالسمی صاف

 گلیسریدتری

 دستگاه گلژی

 کیلومیکرون

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 علی کرامت )زیست دهم(                 و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    : گوارش و جذب مواد 2فصل           

 Keramat A. 

27 

 
 

 : جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش3گفتار 

 های بافتهای بدن باید از یاختهمواد مغذی برای رسیدن به یاخته

ورود گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند.  ةپوششی لول

جذب . در دهان و معده، مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد

 شود.باریک انجام می ةدر رود جذب اصلیو  اندک است

 باریک: ةجذب مواد در رود

های گوناگونی وجود باریک، مولکول ةپس از گوارش در فضای رود

روده بگذرند و به  ةهای پوششی دیوارد از غشای یاختهدارند که بای

 ها و پس از آن، به محیط داخلی وارد شوند.این یاخته

ها، وجود دارند؛ روی این چین های حلقویچینروده،  ةدر دیوار

 شوند.دیده می پرزهای فراوانی

باریک نیز در سمت فضای روده،  ةهای پوششی رودغشای یاخته

گویند. می های میکروسکوپی، ریزپرزبه این چینخورده است. چین

باریک را که در  ةها، پرزها و ریزپرزها سطح داخل رودچین ةمجموع

دهند. در مخاط افزایش می تا چند صد برابرتماس با کیموس است 

، موجب هاانقباض آنای وجود دارند که های ماهیچهروده یاخته

. در بیماری جام شودتری انتا جذب بیششود می حرکت پرزها

)که در گندم یا جو وجود  پروتئین گلوتنیا حساسیت به  سلیاک

شوند و ریزپرزها و های روده تخریب مییاختهدارد( در اثر گلوتن، 

در نتیجه، سطح جذب مواد، کاهش  روند.حتی پرزها از بین می

کند و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب شدیدی پیدا می

 ند.شونمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار چین و پرز در روده -41شکل 

 چین حلقوی روده  ……در ساختار پرز رودة باریک  :20 تست

……  
 الیه زیرمخاط شرکت دارد. -( همانند1

 الیه زیرمخاط شرکت ندارد. -( برخالف2

 الیه زیر مخاط شرکت ندارد. -( همانند3

 الیه زیر مخاط شرکت دارد. -( برخالف4

 ساختار چین حلقوی روده باریک: در پاسخ:

  ای الیه ماهیچه  بیرونی الیه

 الیه مخاط   الیه زیرمخاط 

 در ساختار پرزهای روده باریک: 

 الیه زیرمخاط ای الیه ماهیچه الیه بیرونی 

 بافت پوششی 

 الیه مخاط     بافت پیوندی سست 

 ای بافت ماهیچه

 صحیح است.(»« گزینة )

 

 تفاوت پرز با ریز پرز را بنویسید: :16ن تمری

های حلقوی روده مانند روی چینپرزها زوائد انگشت پاسخ:

 اند. درون هر پرز:باریک

 مویرگ لنفی با یک سر مسدود -1

 مویرگ خونی -2

 شبکه عصبی -3

 ماهیچه صاف وجود دارد. -4
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 ، ماهیچه و شبکه عصبی در پرزهای خونی و لنفیوجود رگ -42شکل 

 

 ةهای پوششی هر پرز، به شبکمواد گوناگون پس از عبور از یاخته

طور که شوند. همانمویرگی درون پرز و سپس جریان خون وارد می

لنفی نیز وجود  ةدر هر پرز، یک مویرگ بستبینید، می 42در شکل 

ی وارد های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفمولکول دارد.

شوند. در فصل دستگاه گردش خون، با ساختار مویرگ خونی و می

 شوید.تر آشنا میلنفی بیش

 
 های غده روده باریکچگونگی تشکیل انواع سلول -43شکل 

 

ای، گلوکز با کمک مولکول ناقل ویژه جذب گلوکز و آمینواسیدها:

نتقالی نام اشود. این روش همپرز روده می ةهمراه با سدیم وارد یاخت

انرژی الزم برای انتقال گلوکز، از شیب غلظت سدیم فراهم  دارد.

(. شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین 30)شکل  شودمی

با انتشار ؛ سپس گلوکز شودحفظ میپتاسیم  -سدیم ةدهندانتقال

تر بیششود. روش عبور ای مییاخته، وارد فضای بینشدهتسهیل

 پرز نیز مانند گلوکز است. ةاختاز غشای ی آمینواسیدها

های حاصل از گوارش لیپیدها به درون مولکول جذب لیپیدها:

ها ، از این مولکولهای پرزدرون یاختهشوند. پرز، منتشر می ةیاخت

همراه با گلیسرید شود. تریگلیسرید ساخته میتری مولکول دوباره

هایی شامل ه)ذر کیلومیکرونبه شکل  سایر لیپیدهاو  هاپروتئین

 آیندکلسترول و پروتئین( در میگلیسرید، فسفولیپیدها، تری

 

 

 مخاطی -1

 انواع غدد روده باریک 

 زیرمخاطی -2

 غدد رودة باریک: انواع سلول

 های در حال تقسیمسلول -1

 کننده موسینهای ترشحسلول -2

 کربناتکننده آب و بیهای ترشحسلول -3

 ه سکرتین به خونکنندهای ترشحسلول -4

 های دارای آنزیمسلول -5

 

 های زیر پاسخ دهید:سیلیاک به پرسشدر مورد  :17تمرین 

تواند گلوتن را تجزیه های لیپاز و پروتئاز کدام میالف( از بین آنزیم

 کند؟

 هایی وجود دارد؟ب( گلوتن در چه دانه

 شوند؟پ( به چه دلیل افراد دچار سوء تغذیه می

 ب( گندم و جو  پروتئاز الف( پاسخ:

پ( به دلیل کاهش سطح جذب در اثر تخریب ریزپرزها و حتی 

 پرزهای رودة باریک

 

 همانند ورود گلوکز به  ……ورود هر آمینواسیدی به  :21 تست

…… 

انتقالی با یاخته از طریق هممایع بین -یاخته( میان1
Na .است 

اخته به واسطه اختالف شیب غلظت یمیان -یاخته( میان2
Na 

 امکانپذیر است.

 از طریق انتشار تسهیل شده است. یاختهمایع بین -یاخته( مایع بین3

پتاسیم  -یاخته به کمک پمپ سدیممیان -یاخته( مایع بین4

 پذیر است.امکان

 ندارد. یاخته نیاز به سدیم ورود هر آمینواسیدی به میان پاسخ:

 صحیح است.(« 3»)گزینة 

 به دنبال جذب گلوکز توسط سلول پوششی روده  :22 تست

یاخته به ترتیب چه یاخته و پتاسیم میانباریک تراکم سدیم مایع بین

 کند.تغییری می

 زیاد -( کم2   کم -( کم1

 زیاد -( زیاد4  کم -( زیاد3

یم مایع پتاسیم مقدار سد -به دلیل فعالیت پمپ سدیم پاسخ:

یاخته شود همچنین به دلیل ورود پتاسیم به میانیاخته زیاد میبین

تراکم 
K صحیح است.(« 4»شود. )گزینة سیتوپالسم هم زیاد می 
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وارد  سپس به مویرگ لنفیای و به مایع بین یاخته رانیبرونو با   

 شوند.می

 
 مراحل جذب لیپیدها -44شکل 

ها بعداً همراه با لنف، به خون وارد و لیپیدهای آن در رونکیلومیک

. در کبد از این لیپیدها شوندکبد یا بافت چربی ذخیره می

های لیپوپروتئین )ترکیب انواع لیپید و پروتئین( ساخته مولکول

 کند.ها منتقل میشود که انواع لیپیدها را در خون به بافتمی

 
 ن گردش لیپیدها در بد -45شکل 

لیپوپروتئین کم ها کلسترول زیادی دارند:گروهی از لیپوپروتئین

تر است: و در گروهی دیگر، پروتئین از کلسترول بیش (LDL)چگال 

های گروه اول . کلسترول لیپوپروتئین(HDL)لیپوپروتئین پرچگال 

چسبند و به تدریچ مسیر عبور خون را تنگ می هاسرخرگ ةبه دیوار

های گروه دوم، کلسترولی در مقابل، لیپوپروتئین کند.یا مسدود می

 سرخرگ را آغاز کرده  ةکه رسوب کردن در دیوار

 

 یاخته سلول پوششی روده ورود لیپیدها به میان :23 تست

صرف انرژی زیستی  ……یاخته ها به درون بینورود آن ……

 باشد.می

 بدون -( همانند2  با -( همانند1

 بدون -الف( برخ4  با -( برخالف3

های پوششی روده با انتشار است جذب لیپیدها توسط سلول پاسخ:

 ATPیاخته با روش اگزوسیتوز و با صرف ها به مایع بیناما ورود آن

 صحیح است.(« 4»گزینة )است. 

 

 گلیکومیکرون  :24 تست…… LDL  وHDL …… 

 گلیسرید دارد.تری -( همانند1

 کلسترول دارد. -( برخالف2

 پروتئین دارد. -الف( برخ3

 شود.از طریق لنف وارد سیاهرگ باب می -( همانند4

، کلسترول، HDLو  LDLدر ساختار کلیکومیکرون همانند  پاسخ:

صحیح « 1»گزینة )گلیسرید و فسفولیپید وجود دارد. پروتئین، تری

 است.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کپوششی روده باری دستگاه گلژی سلول

 کیلومیکرون

 اییاختهاگزوسیتوز به مایع بین

 مویرگ رگ لنفی پرز

 دستگاه گردش لنف

 LDL()کلسترول

 HDL()کلسترول

 ایسیاهرگ زیر ترقوه

 دستگاه گردش خون و قلب

 آئورتبافت چربی

 سرخرگ کبدیکبدلیپوپروتئین

 گلیسریدتری

 فسفولیپید

 کلسترول

Pr 
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لیپوپروتئین پرچگال  کنند. در نتیجه، زیاد بودناست، جذب می

ها را سرخرگ ةچگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارنسبت به کم

مصرف و  تحرکیکم، چاقی، های اشباعمصرف چربیدهد. کاهش می

چگال را افزایش های کم، میزان لیپوپروتئینبیش از حد کلسترول

 دهد.می

 

 
 HDLو  LDLمقایسه  -46شکل 

و مواد معدنی  روش اسمز آب به جذب آب و مواد معدنی:

مثالً کلسیم شوند؛ ، جذب میال فعالانتقو  روش انتشارگوناگون به 

 شوند.و آهن با انتقال فعال، جذب می

و A ،D ،Eهای محلول در چربی )ویتامین ها:جذب ویتامین

Kاختالل شوند. بنابراین ها، جذب میها و همراه آن(، مانند چربی

و عملکرد آن ممکن است به سوء جذب این  در ترشح صفرا

های محلول در ها در بدن منجر شود. ویتامینها و کمبود آنویتامین

 شوند.، جذب میانتشار یا انتقال فعالآب با 

، بریدرونراه با عامل داخلی معده به روش هم« 12B»ویتامین 

 شوند.جذب می

 بزرگ و دفع: ةرود

 ةرودبزرگ(،  ةباریک به رود ةبزرگ )محل اتصال رود ةرود ابتدای

کولون بزرگ از  ةرود ةادامشود. نام دارد که به آپاندیس ختم می کور

، تشکیل شده است که کولون روکولون پایینو  کولون افقی، باالرو

شود. در انتهای راست روده، منتهی می راست رودهرو به ینپای

( قرار مخطط ةماهیچ( و خارجی )صاف ةماهیچهای داخلی )بنداره

 ةهای پوششی مخاط آن، مادو یاخته بزرگ، پرز ندارد ةروددارند. 

 کنند.ولی آنزیم ترشح نمیمخاطی ترشح می کنند 

 ةماندده و باقیهای مریاخته ةنیافتمواد جذب نشده و گوارش

بزرگ، آب و  ةرودشوند. بزرگ می ةهای گوارشی، وارد رودشیره

آید. در نتیجه، مدفوع به شکل جامد درمی کنند؛ها را جذب مییون

 با ورود  شوند.آهسته انجام میبزرگ،  ةحرکات رود

 

 چند مورد صحیح است؟ :24 تست 

- HDL برخالفLDL در جدار تواند کلسترول رسوب یافته می

 های خونی را جذب کند.رگ

- HDL  همانندLDL شوند.به خون وارد و از خون خارج می 

- HDL  برخالفLDL شود.موجب افزایش کلسترول بافت چربی می 

- HDL  برخالفLDL های اشباع در خون افزایش با مصرف چربی

 یابد.می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 مورد اول درست است. پاسخ:

 م درست است.مورد دو

توانند باعث افزایش مورد سوم نادرست است. زیرا هر دو می

 کلسترول بافت چربی شوند. 

صحیح « 2»گزینة )مورد چهارم نادرست است، برعکس گفته است. 

 است.(

 است؟ نادرستچند مورد  :25 تست 

جذب آب در روده از طریق فضای بین دو سلول پوششی روده  -

 باریک ممکن نیست.

 رای جذب هر یونی، نیاز به یک پروتئین کانالی است.ب -

 سنگ صفرا ممکن است منجر به اختالل در انعقاد خون شود. -

جذب هر ویتامین محلول در آب اگر با صرف انرژی زیستی باشد،  -

 بری است.درون

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

مورد اول درست است. چون جذب آب از طریق اسمز است  پاسخ:

 عبور آب از غشایعنی 

ها طریق پمپمورد دوم نادرست است، چون جذب آهن و کلسیم از 

 گیرد.و با انتقال فعال صورت می

  Kمورد سوم درست است، به خاطر جذب ویتامین 

های محلول در آب اگر مورد چهارم نادرست است، زیرا ویتامین

بدون صرف انرژی باشد یعنی انتشار و اگر با صرف انرژی باشد 

 صحیح است.(« 2»گزینة )بری است. انتقال فعال یا درون
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و سرانجام دفع  افتدانعکاس دفع به راه می، مدفوع به راست روده 

 شود.انجام می صورت ارادیبه

 
 

 
 بخش های مختلف روده بزرگ  -47شکل 

 

 
 انعکاس دفع مدفوع -48شکل 

خون های دیگر بدن، برخالف اندام گردش خون دستگاه گوارش:

سیاهرگ بلکه از راه  گرددبه قلب برنمیطور مستقیم گوارش به ةلول

 رود.های دیگر به قلب میباب، ابتدا به کبد و سپس از راه سیاهرگ

فزایش پس از خوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گوارش ا

تر تأمین شود و مواد مغذی تا نیاز آن برای فعالیت بیش یابدمی

منتقل شوند. در کبد از مواد جذب شده،  جذب شده، به کبد

برخی و  آهنشود و موادی مانند ساخته می گلیکوژن و پروتئین

شوند. پس از مدتی، جریان خون نیز در آن ذخیره می هاویتامین

 گردد.دستگاه گوارش به حالت معمول برمی

 

 رودة بزرگ  ……در انسان، بخش  :26 تست…… 

 تدایی آن، در سمت چپ بدن است.برخالف بخش اب -( انتهایی1

 رود.در سمت راست بدن تا زیر کبد، باال می -( ابتدایی2

 ای است.ای چند هستههای ماهیچهدارای سلول -( انتهایی3

شود که هیچ راه ارتباطی با فضای ای ختم میبه زائده -( ابتدایی4

 درون روده ندارد.

 پاسخ: 

 روده بزرگ

 اندیسسکوم= روده کور+ آپ ابتدا

 کولون ادامه

 باالرو )راست(

 افقی

 رو )چپ(پایین

 سیگموئیدی

  رکتوم= راست روده پایان
 

های مخرج قرار دارند، بنداره داخلی در انتهای راست ماهیچه

های چند ماهیچه صاف ولی بنداره خارجی ماهیچه اسکلتی با یاخته

 صحیح است.(« 3»گزینة )ای است. هسته

 

 نعکاس تخلیه مدفوع:ا

 های حسی راست روده و ارسال پیام به نخاعتحریک گیرنده -1

های صاف راست روده و ماهیچه صاف بنداره فرمان حرکتی به ماهیچه -2

 (تگاه عصبی خودمختارداخلی مخرج برای تخلیه مدفوع )دس

 کنترل دفع مدفوع به کمک مغز و نخاع از طریق ماهیچه اسکلتی بنداره -3

 ارجی مخرج )دستگاه عصبی پیکری(خ

 

 خارج شده از میان یاخته سلول  ……ممکن است  :27 تست

 یاخته قبل از کبد مستقیم به قلب برود.پوششی روده به مایع بین

 12B( ویتامین 2  ( پروتئین1

 ( کلسیم4   ( گلوکز3

کلسیم پس از جذب در رودة باریک ، گلوکز و 12Bویتامین  پاسخ:

ها اگر در ساختار روند اما پروتئیناز طریق سیاهرگ باب به کبد می

کیلومیکرون باشند ابتدا جذب لنف شده و قبل از کبد مستقیماً به 

 صحیح است.(« 1»گزینة )روند قلب می
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 سیاهرگ باب -49شکل 

 

 تنظیم فرایندهای گوارشی:

)فاصله بین خوردن  خاموشی نسبی ةیک مرحلدستگاه گوارش 

)بعد از ورود غذا( دارد.  یک مرحله فعالیت شدیدهای غذایی( و وعده

های این دستگاه باید به ورود غذا پاسخ مناسبی بدهد؛ یعنی شیره

گوارش به  ةکافی ترشح و حرکات لول ةگوارشی به موقع و به انداز

د و در طول لوله با ها مخلوط کنموقع انجام شوند تا غذا را با شیره

های دیگر بدن از جمله سرعت مناسب حرکت دهد. فعالیت بخش

گردش خون نیز باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ باشد. 

های دستگاههای دیگر بدن، فعالیت دستگاه گوارش را مانند بخش

 کند.عصبی و هورمونی تنظیم می

صبی به نام را بخشی از دستگاه ع تنظیم عصبی دستگاه گوارش

دهد. فعالیت این دستگاه، دستگاه عصبی خودمختار انجام می

شود. کنیم، بزاق ترشح میناخودآگاه است؛ مثالً وقتی به غذا فکر می

حس )سمپاتیک(، حس )پاراسمپاتیک( و همبا فعالیت اعصاب پاد هم

های بزاقی دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را به غده

هایی مانند محرک شود.زاق به شکل انعکاسی ترشح میرساند و بمی

 شوند.دیدن، بوی غذا و حتی فکر به آن باعث افزایش ترشح بزاق می

های دیگر بدن نیز های بخشهای گوارشی با فعالیتانجام فعالیت

مثالً هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در باید هماهنگ شود. 

تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار النخاع، فعالیت مرکز بصل

در نتیجه، نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف  کند.می

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش هورمون اندام دستگاه گوارش

   دهان

   مری

 گاسترین معده
و  HClمحرک ترشح 

 آنزیم

 رتینسک روده باریک
کربنات محرک ترشح بی

 سدیم باکتری

   روده بزرگ

 تنظیم قند خون انسولین و گلوکاگون پانکراس

 تنظیم گلبول قرمز خون اریتروپویتین کبد

 

 بزرگ سیاهرگ باالیی

 آئورت

 دیکبسیاهرگ فوق کبدسرخرگ کبد

 سرخرگ طحال

 سرخرگ معده

 سرخرگ روده

 سرخرگ پانکراس

 زیرینبزرگ سیاهرگ 

 ایسیاهرگ زیر ترقوه

 سیاهرگ باب

 رگ لنفی

 قلب
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 تنظیم ترشح بزاق توسط اعصاب پادهم حس -50شکل 

 

این لوله )از  ةگوارش دیدیم، در دیوار ةطور که در ساختار لولهمان

های عصبی، وجود دارند. این شبکه های یاختهج( شبکهمری تا مخر

نامند. این دستگاه، تحرک و ترشح می ایدستگاه عصبی رودهرا 

طور که دیدید، کند. مثالً همانگوارش، تنظیم می ةرا در لول

های عصبی این ای درون پرزها با تحریک یاختههای ماهیچهیاخته

ای ستگاه عصبی رودهشوند. دمی موجب حرکت پرزهادستگاه، 

تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کند. اما می

ای ارتباط دارند حس با دستگاه عصبی رودهحس و پاد هماعصاب هم

حس فعالیت معموالً اعصاب پاد هم گذارند.و بر عملکرد آن تأثیر می

حس فعالیت این دستگاه را و اعصاب هم افزایشدستگاه گوارش را 

 دهند.می کاهش

 
 ای لولة گوارشهای عصبی دستگاه عصبی رودهیاخته شبکة -51شکل 

 

 

 پیامدهای حسی

 شیمیایی
 بو

 چشایی

 بینایی

 شنوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های حسیپیام 

 مرکز تنظیم ترشح بزاق

 فرمان حرکتی

 )سمپاتیک+ پاراسمپاتیک(

 های بزاقغده

 بناگوشی زیرزبانی ایزیر آرواره

 ایدستگاه عصبی روده

 )الیه زیر مخاط(ایسنرشبکه عصبی آئورباخ           شبکه عصبی م

 فعالیت حرکتی

کرمی موج 

 شکا
حرکت قطعه قطعه 

 کننده

 فعالیت ماهیچه مخاط            فعالیت ترشحی 

 ریز غدد مخاط    غدد درون

 فعایت ماهیچه مخاط

 کنترل دستگاه عصبی خودمختار کنترل مستقل
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ند که هایی وجود دارعده و روده، یاختههای مختلف مدر بخش

ریزند و همراه با یها به خون مسازند. این هورمونهورمون می

کنند. های دستگاه گوارش را تنظیم میدستگاه عصبی، فعالیت

این هورمون از دوازدهه و در هاست. ، یکی از این هورمونسکرتین

شود و با اثر بر پانکراس پاسخ به ورود کیموس، به خون ترشح می

 کربنات افزایش یابد.شود ترشح بیموجب می

 
 

 ف هورمون سکرتینمحل ترشح و هد -52شکل 

 

 

معده که در مجاورت پیلور قرار  ةهای دیوارگاسترین از بعضی یاخته 

شود. دارند ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می

 (.53)شکل 

 
 محل ترشح و هدف گاسترین -53شکل 

 

اضافه وزن و چاقی در اثر خوردن غذا بیش از مقداری  وزن مناسب:

غذای اضافی شود. انرژی در بدن الزم است، ایجاد می که برای تولید

)چربی، کربوهیدرات و پروتئین( در بدن به چربی تبدیل و در بافت 

علت  شود تا بعد برای تولید انرژی مصرف شود.چربی ذخیره می

را استفاده از غذاهای  در جوامع امروزیافزایش اضافه وزن و چاقی 

مانند غذا خوردن  عوامل روانی، پرانرژی )غذاهای پرچرب و شیرین(

 ژنو  تحرک یا بدون تحرککمزندگی  ةبرای رهایی از تنش، شیو

 

شود و اسید آن مخاط دوازدهه را تحریک کیموس وارد دوازدهه می -1

 کند.می

 ریزند.ساز مخاط دوازدهه سکرتین به خون میهای هورمونسلول -2

 کند.اثر می ای پانکراسسکرتین روی بافت پوششی غده -3

 دهد.کربنات را در شیرة پانکراس افزایش میپانکراس ترشح بی -4

 کند.کربنات سدیم اسید کیموس دوازدهه را خنثی میبی -5

 

 کدام عبارت صحیح است؟ :28 تست 

در ترشح آنزیم لیزوزیم نقش توانند های بینایی انسان می( گیرنده1

 داشته باشند.

های حسی از طریق عصب ی چشایی پیامها( با تحریک گیرنده2

 شوند.پادهم حس به مرکز تنظیم بزاق فرستاده می

تواند آگاهانه کنترل ( برخالف ترشح شیرة پانکراس، ترشح بزاق می3

 شود.

 ،های باالتر از پیلورهای مجاور پیلور معده همانند غده( یاخته4

 کنند.گاسترین ترشح می

توانند در ترشح بزاق )آنزیم لیزوزیم( های بینایی میگیرنده پاسخ:

 صحیح است.(« 1»گزینة )دخالت داشته باشد. 

 ها:دلیل نادرستی سایر گزینه

عصب پادهم حس )پاراسمپاتیک( جزو اعصاب خود «: 2»گزینة 

 شمار بوده و حرکتی است.

 ها غیرارادی است.کار غده«: 3»گزینة 

پیلور ترشح  های مجاورگاسترین فقط توسط غده«: 4»گزینة 

 شوند.می
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اندازد و احتمال ابتال به دانند. چاقی، سالمت فرد را به خطر میمی  

تنگ شدن ، انواعی از سرطان، 2هایی مانند دیابت نوع بیماری

 .دهدقلبی و مغزی را افزایش می ةسکت، هاسرخرگ

اشتهایی عصبی، تمایلی به غذاخوردن از سوی دیگر، افراد دچار بی

خورند و در نتیجه، به شدت الغر تر از نیاز خود غذا میکم ندارند و

اما  اندهای مربوط با این بیماری شناسایی شدهاگر چه ژنشوند. می

تبلیغات و فشار اجتماعی نیز در تمایل بیش از حد این افراد به 

اشتهایی عصبی به کاهش دریافت کلسیم و بیالغری دخالت دارد. 

ضعف ، خونیکمو  هاستحکام استخوانکاهش ا، آهن مورد نیاز

 منجر می شود. حتی ایست قلبیو  قلب ةماهیچ

کنند. این بدنی استفاده می ةتود ةبرای تعیین وزن مناسب، از نمای

 شود:زیر محاسبه می ةاز رابط نمایه

)m(

)kg(

2
بدنی ةتود ةنمای 

راد در سنین بدنی برای اف ةتود ةتعیین وزن مناسب براساس نمای

تر از بیست سال در سن جا که افراد کم. از آنمتفاوت استمختلف 

 ةتود ةرشد قرار دارند. برای بررسی مناسب بودن وزن این افراد نمای

کنند. مثاًل ، مقایسه میجنسیتسن و همافراد همها را با بدنی آن

ان احتماالً نسبت به پسر 32بدنی ة تودة پسر شانزده ساله با نمای

 16بدنی  ةتود ةسن خود چاق است و دختر شانزده ساله با نمایهم

 سن خود، به احتمال زیاد کمبود وزن دارد.نسبت به دختران هم

 چربی بدن اوو  بافت ماهیچه، تراکم استخوانالبته وزن هر فرد به 

مناسب ة توانند درباربستگی دارد. بنابراین فقط افراد متخصص می

 اوت کنند.بودن وزن فرد، قض

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص  :18تمرین 

 کنید.

توانند به الف( گلیکوژن همانند کالژن در بدن انسان می

 شوند.گلیسرید تبدیل میتری

ب( علت افزایش اضافه وزن و چاقی در جوامع امروزی فقط شیوة 

 زندگی است.

 دهد.را افزایش می 1 پ( چاقی ابتال به بیماری دیابت نوع

 ت( چاقی با انواعی از سرطان رابطة مستقیم دارد.

های مغزی را های قلبی را برخالف سکتهث( اضافه وزن ابتال به سکته

 دهد.افزایش می

ج( در افراد مبتال به بیماری سیلیاک همانند افرادی که دچار الغری 

 خونی وجود دارد.شدید هستند احتمال کم

 ب( نادرست  درستالف(  پاسخ:

 ت( درست  پ( نادرست

 ج( درست  ث( نادرست

 

 32متر برابر سانتی 160اگر نمایة تودة بدنی فردی با قد  :19تمرین 

 باشد، وزن این فرد چند کیلوگرم است؟

 نمایة تودة بدنی    پاسخ:

kJ/
)/(

?
9281

61
32

2
 

 جرم

 مربع قد

 )kg(جرم 

)m(مربع قد 
2 
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 ران: تنوع گوارش در جانو4گفتار 

طور برخی از جانداران، مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن به

. این محیط، آب دریا، کنندبا انتشار دریافت میمستقیم از محیط، 

دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان است؛ برخی 

کرم کنند. را از سطح یاخته، جذب می تمام مواد مغذییاختگان تک

، مواد مغذی را از و دستگاه گوارش استکدو نیز که فاقد دهان 

 کند.سطح بدن جذب می

 
 کرم کدو -54شکل 

 

ها به مواد غذایی در این نوع کُریچه کُریچه )واکوئل( گوارشی:

ای یاختهبنابراین، گوارش درونکند. ها گوارش پیدا میکمک آنزیم

ة غذا را از محیط به حفر هاحرکت مژکمثالً در پارامسی،  است؛

کند. در انتهای حفره، کُریچه غذایی تشکیل انی منتقل میده

. اندامکی به کنددرون سیتوپالسم حرکت میشود. کُریچه غذایی می

های گوارشی است به آن ، که دارای آنزیمتن )لیزوزوم(کافندهنام 

کند. در های خود را به درون کُریچه آزاد میپیوندند و آنزیممی

یافته، جذب شود. مواد گوارشتشکیل می کُریچه گوارشینتیجه، 

کُریچه مانند. به این باقی می نیافته در کُریچهشوند و مواد گوارشمی

یاخته خارج  راه منفذ دفعیگویند. محتویات این کُریچه از می دفعی

 شود.می

 
 ای در پارامسیگوارش درون یاخته -55شکل 

 

 

 

 

 جانوران

 الف( فاقد دستگاه گوارش
 داخلی بدن انسان محیط 

 محیط خارجی بدن انسان

اند ب( فاقد دستگاه گوارش

ولی فقط گوارش 

 یاخته دارند درون

اسفنج: دریافت غذا از محیط 

 آب

 پ( دارای حفره گوارشی

 کرم پهن پالناریا

مرجانیان: هیدر + شقایق 

 دریایی+ عروس دریایی

 ت( دارای لوله گوارش
ن و خاکی، بندپایاکرم

 دارانمهره

 مراحل گوارش در پارامسی:

 فرستد.ها مواد را به سوی حفره دهانی میحرکت مژک -1

بری )آندوسیتوز( در دهان سلولی ریزکیسه )وزیکول( به روش درون -2

 کند.یاخته وارد میغذا را به میان

تن( ادغام و واکوئل گوارشی واکوئل غذایی با لییزوزوم )کافنده -3

 شود.یتشکیل م

رسد، یافته از واکوئل غذایی خارج و به مصرف سلول میمواد گوارش -4

 کند.مانده در واکوئل را به واکوئل دفعی تبدیل میمواد باقی

 کند.رانی( دفع میواکوئل دفعی مواد را به روش اگزوسیتوز )برون -5

 

 هر کُریچه در پارامسی  :29 تست…… 

 کیب شود.تن ترتواند با کافنده( می1

( اگر دارای مواد دفعی باشد تنها با اگزوسیتوز مواد را خارج 2

 کند.می

 گیرد.( از طریق فاگوسیتوز و در انتهای حفره دهانی منشأ می3

ای ( اگر حاوی مواد غذایی باشد فقط با گوارش درون یاخته4

 تواند مواد را گوارش دهد.می

 انواع واکوئل در پارامسی: پاسخ:

 غذایی -1

 گوارشی -2

 دفعی -3

 انقباضی -4
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 اییاختهگوارش برون 

ای برای گوارش غذا بسیاری از جانوران، درون بدن خود جایگاه ویژه

این جایگاه در خارج از محیط داخلی یعنی خارج از خون و  دارند.

های گوارشی در این های بدن است؛ به این ترتیب، آنزیمیاخته

 کند.ای پیدا مییاختهگوارش برون شوند و غذا،جایگاه ریخته می

ة ها، در کیسمرجانمهرگانی مانند گوارش در بی گوارشی:ة حفر

یک  فقطاین حفره  شود.گوارشی انجام میة منشعبی به نام حفر

نیز درون همین  گردش موادسوراخ برای ورود و خروج مواد دارد. 

حفره، هایی در این شود. یاختهکیسه و انشعابات آن انجام می

را آغاز  اییاختهفرایند گوارش برونکنند که هایی ترشح میآنزیم

خواری های دیگر این حفره، مواد مغذی را با بیگانهکنند. یاختهمی

ای را در یاختهکنند و فرایند گوارش دروندریافت می )فاگوسیتوز(

 خواری، ذرات با تشکیلدهند. در بیگانههای غذایی ادامه میکُریچه

در برخی شوند. غشایی در غشا، به یاخته وارد میة یک کیس

های پهن، نظیر پالناریا، روش مشابهی در تغذیه مشاهده کرم

 شود.می

 

 
 

 حفره گوارشی در هیدر) از گروه مرجانیان( -56شکل 

 

 

 

 

 

 چند جمله صحیح است؟: 30 تست 

 شود.در هر جانوری دارای حلق، غذا پس از دهان وارد حلق می -

 شود.در هر جانوری دارای حلق، غذا پس از حلق وارد مری می -

ای، ابتدا گوارش شیمیایی را در یاختههر جانوری دارای گوارش برون -

 کند.لوله گوارش شروع می

در هر جانوری که غذا پس از عبور از دهان بالفاصله وارد محلی  -

دفعی با هم مخلوط کند، مواد غذایی و شود که گوارش را شروع میمی

 شوند.می

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

سه مورد اول نادرست است و برای جانوری مثل پالناریا صادق  پاسخ:

نیست، مورد چهارم درست است چون این جانور دارای حفره گوارشی 

 صحیح است.(« 1»است. )گزینة 

 

 مراحل تغذیه هیدر:

 ا کمک بازوهاشکار غذا و انتقال آن به حفرة گوارشی ب -1

های گوارشی را به درون حفره گوارشی های ترشحی، آنزیمسلول -2

 کنند.رانی( میاگزوسیتوز )برون

یاخته کند تا گوارش برونها و مواد غذایی را مخلوط میها آنزیمتاژک -3

 صورت گیرد.

دار مواد غذایی قابل جذب را به روش فاگوسیتوز های تاژکسلول -4

 کنند.رشی خارج و به میان یاخته )سیتوپالسم( وارد میاز حفره گوا

یاخته واکوئل غذایی با لیزوزوم ادغام و کُریچه گوارشی شکل در میان -5

 گیرد.می

 شوند.یاخته، مواد غذایی مصرف میپس از گوارش درون -6

طور نسبی گوارش اند یا بهمواد دفعی و مواد غذایی که گوارش نیافته -7

 کنند.مجدداً از طریق دهان، حفره گوارشی را ترک میاند یافته

 

 در هیدر : 31 تست…… 

( همانند پارامسی، درون کُریچة غذایی گوارش شیمیایی شروع 1

 شود.می

های دفعی مواد خود را به روش اگزوسیتوز همانند پالناریا کُریچه( 2

 کنند.وارد حفرة گوارشی می

ای رخ ای و درون یاختهیاختهخاکی گوارش برون( برخالف کرم3

 دهد.می

 ( هر یاخته پوششی حفره گوارشی دارای یک یا چند تاژک است.4

در هیدر و پالناریا حفرة گوارشی وجود دارد و مواد دفعی  پاسخ:

 صحیح است.(« 2»توانند با اگزوسیتوز وارد این حفره شوند. )گزینة می

 شود.ن یاخته شروع میدر بیرودر هیدر گوارش شیمیایی «: 1»گزینة 

 گفت.باید همانند می«: 3»گزینة 

 ها تاژک ندارند.بعضی سلول«: 4»گزینة 
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 حفره گوارشی در پالناریا -57شکل 

گیرد و امکان ، شکل میدر اثر تشکیل مخرجاین لوله  گوارش:ة لول

یافته و مواد غذا را بدون مخلوط شدن غذای گوارشة طرفجریان یک

گیرد. می دستگاه گوارش کامل شکلکند. در نتیجه، یدفعی فراهم م

 شود.هایی از این دستگاه ارائه میدر ادامه، نمونه

، مواد غذایی را هاآروارهو با استفاده از  خوار استگیاهای ملخ، حشره

کند. غذای خرد شده از طریق مری به دهان منتقل می و بهخرد 

است که  حجیم انتهای مریدان بخش چینهشود. دان وارد میچینه

شود. بزاق، غذا را برای عبور از دستگاه در آن غذا ذخیره و نرم می

ها را آغاز ، گوارش کربوهیدراتآمیالز بزاقکند. گوارش لغزنده می

 کند.می

یابد؛ سپس غذا به دان ادامه میغذا در چینهة این مرحله، طی ذخیر

معده پیشة دیوار شود.وارد می معدهبخش کوچکی به نام پیش

مواد غذایی کمک  تربه خرد شدن بیشدارد که  هاییدندانه

کنند که به هایی ترشح میهای معده، آنزیممعده و کیسهکنند. می

معده و عملکرد حرکات مکانیکی پیش شوند.معده وارد میپیش

های معده وارد و به کیسهکنند که ها، ذرات ریزی ایجاد میآنزیم

صورت  جذب، در معده شود.ای کامل مییاختهنگوارش برو

نیافته پس از عبور از روده به راست روده وارد گیرد. مواد گوارشمی

و سرانجام مدفوع از مخرج دفع  شوندهای آن جذب میو آب و یون

 شود.می

 
 گوارشی در ملخ ةلول -58شکل 

 

 کند؟چند مورد جملة زیر را به درستی تکمیل می :32 تست 

  ……معده همانند پیش ……در دستگاه گوارش ملخ 

 دهد.گوارش مکانیکی رخ می -در دهان -

 شود.معده گوارش شیمیایی انجام میپیش -در دهان -

 شود.های گوارشی تولید و ترشح میآنزیم -های معدهدرون کیسه -

 گیرد.جذب مواد غذایی صورت نمی -درون معده -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

 اسخ: پ

 گوارش مکانیکی هاآرواره -1

 گوارش شیمیایی نشاسته در دهان های بزاقیغده -2

 مری -3

 ادامه گوارش شیمیایی آمیالز بزاق+ نرم شدن غذا

 دانچینه -4

 ای تمایز یافته در انتهای مریبخش ماهیچه

5-  

 معدهپیش

 ورودی
 غذا نیمه هضم شده از مری

 آنزیم های معدهاز معده و کیسه

 گوارش
 ایهای ماهیچهمکانیکی: توسط دندانه

 هاشیمیایی: آنزیم

 های معدهیاخته در کیسهتکمیل گوارش برون -6

 جذب مواد غذایی در معده -7

ها از به روده و همچنین ورود آب و یون نیافتهورود مواد گوارش -8

 های مالپیگی به رودهلوله

 در راست روده هاجذب آب و یون -9

 دفع مدفوع از مخرج -10

 صحیح است.(« 1»گزینة ) 
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دان خوار نیز چینهخاکی و پرندگان دانهجانوران دیگری مانند کرم 

امکان  این ساختار به جانورکند. غذا کمک میة دارند که به ذخیر

 تر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.دهد تا با دفعات کممی

 
 گوارشی در کرم خاکی ةلول -59شکل 

 

، برای آسیاب کردن کروکودیلو  ماهی خاویاری، خوارپرندگان دانه

شود و سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل میغذا، سنگدان دارند. 

بلعند، هایی که پرنده مینگریزهس ای است.دارای ساختاری ماهیچه

 کنند.کردن غذا را تسهیل میفرایند آسیاب

 
 گوارشی در کبوتر ةلول -60شکل 

 

چهار قسمتی ة معد ، نظیر گاو و گوسفند،پستانداران نشخوارکننده

بزرگی به نام ة در این جانوران، بخش باالیی معده، شامل کیس دارند.

است. بخش پایینی معده  ینگارو بخش کوچکی به نام  سیرابی

 واقعی یا شیردانة معدو  هزارالالیه به نام دارای یک اتاقک الیه

 است.

خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی این جانوران به سرعت غذا می

امن، غذا را با نشخوار کردن وارد دهان کنند و بجوند. ابتدا غذای 

جا در و در آن دشوسرعت بلعیده و وارد سیرابی میجویده به نیمه

، به کمک ترشح مایعاتها گیرد. میکروبها قرار میمعرض میکروب

 دهند. های غذا را گوارش می، تا حدودی تودهحرارت بدن سیرابی

 

 گـوارش، پـس از آن  ة، محتویات لولـ……در  :33 تست

که گوارش مکانیکی را آغاز نمودنـد، بالفاصـله وارد بخـش 

   (93)سراسری است. …… شوند که جایگاهدیگری می

  های گوارشی ترشح آنزیم –خاکی برخالف گنجشک ( کرم 1

 آب و غذایی مواد جذب اصلی –( گنجشک برخالف ملخ 2

  غذا مواد شیمیایی گوارش آغاز –( ملخ همانند کرم خاکی 3

 غذایی مواد مکانیکی و شیمیایی هضم –( گنجشک همانند ملخ 4

 پاسخ: 

 خاکی:کرم

 روده سنگدان دانچینه مری حلق دهان

 کبوتر:

 روده سنگدان معده دانچینه مری دهان

 صحیح است.(« 1»گزینة )
 

 قطعاً  ……در هر جانوری که  :34 تست…… 

معده  -( بخش انتهایی مری حجیم است و مواد را ذخیره دارد1

 محل گوارش شیمیایی است.

معده محل گوارش شیمیایی  -( روده به سنگدان متصل است2

 است.

روده محل اصلی  -شوددان وارد معده میینه( غذا بالفاصله از چ3

 جذب مواد غذایی است.

سنگدان بعد از معده قرار  -دان قرار دارد( مری بین حلق و چینه4

 دارد.

 

 خوار:پستانداران علف

 الف( نشخوارکنندگان: گاو و گوسفند

 شیردان( دارند. -هزارال -نگاری -قسمتی )سیرابی 4معده  -1

 (2نگاری ) (1یرابی )س قسمت باالیی معده

 (4شیردان ) (3هزارال ) قسمت پایینی معده

2-  

 گوارش

 میکروبی سلولز در معده )سیرابی و نگاری(

 معده )شیردان( شیمیایی سایر مواد غذایی

 روده باریک

 ب( غیر نشخوارکنندگان: فیل و اسب

 قسمتی نیست. 4معده  -1

 شیمیایی غذا: معده و روده باریک

 ارشگو -2

 میکروبی سلولز: در ابتدای رودة بزرگ )روده کور(
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 معده چهار قسمتی در نشخوارکنندگان -61شکل 

 

طور در این زمان غذا بهگردند. ها به نگاری وارد و به دهان برمیاین توده

وقتی غذا دوباره بلعیده شد، به سیرابی وارد  شود.کامل، جویده می

. یابدکند و به نگاری جریان میدا میتر حالت مایع پیبیششود، می

وارد  سرانجام به شیردانو  یتا حدودی آبگیرسپس مواد به هزارال رفته، 

شوند و گوارش های گوارشی وارد عمل میشوند. در این محل آنزیممی

 کند.ادامه پیدا می

 ها برای گوارش سلولز ضروری است.در نشخوارکنندگان، وجود میکروب

تولید  اغلب جانوران فاقد تواناییانرژی دارد ولی  زیادیمقدار سلولز 

ها، آنزیم سلولز برای گوارش آن هستند. تولید سلولز توسط این میکروب

 تر نموده است.خواری را اثربخشزندگی گیاه

خواران غیرنشخوارکننده، عمل گوارش میکروبی، پس از گوارش در گیاه

کور ة هایی که در رودمیکروبمثالً در اسب،  گیرد.آنزیمی صورت می

جا که گوارش کنند. از آنکافت میکنند، سلولز را آبجانور زندگی می

، بخشی از مواد غذایی شودباریک این جانور انجام نمیة سلولز در رود

 شوند.دفع می

 

 

 

 

 

 
 دستگاه گوارش اسب -62شکل 

 دهان

 
 مری

 
 سیرابی )حرارت بدن(

                                                     گوارش میکروبی سلولز 
 نگاری

 
 مری

 
 دهان )گوارش مجدد(

 
 مری

 
 سیرابی

                                           )غذا حالت آبکی دارد( 
 نگاری

 
 هزارال )جذب آب(

 
 شیردان )گوارش آنزیمی(

 
 روده )گوارش آنزیمی + جذب(

 قطعاً  ……و که هر بخش از معدة گا :35 تست…… 

 در جذب آب نقش دارد. -گیرد( مستقیماً از مری غذا می1

محلی برای آغاز گوارش میکروبی  -عنوان معدة واقعی است( به2

 باشد.می

کیسة بزرگی است که به دم گاو  -کافت سلولز دخالت دارد( در آب3

 تر است.نزدیک

کنندة غذای بار تواند دریافتنمی -الیه است( به شکل اتاقک الیه4

 باشد.اول جویده شده از مری می

 پاسخ:

 صحیح است.(»« گزینة )

 گوسفند  ……در اسب : 36 تست…… 

 گیرد.جذب آب در هزارال صورت می -( همانند1

ممکن نیست قبل از محل ورود شیرة پانکراس گوارش  -( برخالف2

 سلولز صورت گیرد.

در ریزپرزهای رودة باریک کافت سلولز مواد حاصل از آب -( همانند3

 شود.جذب می

 شود.غذا دوباره جویده شده وارد معده نمی -( برخالف4

 پاسخ:

 صحیح است.(« 2»گزینة )
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 : ساز و کار دستگاه تنفس در انسان1گفتار

 کشیم؟چرا نفس می

که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب  معتقد بودارسطو، 

که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است.  دانستاو نمیشود. می

از نظر ترکیب شیمیایی یکسان بنابراین هوای دمی و بازدمی را 

 اما آیا واقعاً چنین است؟ دانست.می

دهد که این دو هوا با هم هوای دمی و بازدمی نشان می ةایسمق

امّا در هوای  تری دارداکسیژن بیشاند. هوای دمی، متفاوت

است. بنابراین، اهمیت فرایند  تراکسید بیشکربن دیبازدمی، 

پنداشت فراتر است. درک این چه که ارسطو میتنفس از آن

رتباط دستگاه تنفس ااهمیت، زمانی ممکن شد که آدمی توانست 

 را بیابد. و دستگاه گردش خون

کند آوری میهای بدن جمعدستگاه گردش خون، خون را از اندام

معروف است  خون تیرهآورد. این خون که به ها میو به سوی شش

ها خون، آکسیدِ زیادی دارد. در ششاکسیژنِ کم، اما کربن دی

گیرد و به اکسیژن می دهد و از هوااکسید را از دست میدیکربن

شود. خون روشن توسط دستگاه گردش تبدیل می خون روشن

(. به این 1شود )شکل ها فرستاده میها و یاختهخون به اندام

رسد و کربن های بدن، اکسیژن میبه یاخته هموارهترتیب، 

 شود. اما این کار چه ضرورتی دارد؟ها دور میاکسید از آندی

 ازهای تنفسیانتقال گ -1شکل 

دست ها چگونه مواد مغذی را بهدر فصل قبل دیدیم که یاخته

ای، آورند. از سوی دیگر آموختیم که انرژی فرایندهای یاختهمی

شود نه از مواد مغذی. بنابراین، انرژی تأمین می ATPمستقیماً از 

تبدیل  ATPمواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی نهفته در 

 این تبدیل، به این صورت است: ةکنش خالصه شدشود. وا

ATPاکسیددی+ آب+ کربن ADP و فسفات+ اکسیژن+ گلوکز

کدام با دیدگاه ارسطو در ارتباط با نفس کشیدن  :1تست  

 مطابقت دارد؟

 ( ترکیب گازهای دمی با بازدمی متفاوت است.1

 شود.های تنفسی می( دستگاه گردش خون موجب انتقال گاز2

 ( بین دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون ارتباط وجود دارد.3

تری دارد.بیش 2CO ( هوای بازدمی نسبت به هوای دمی 4

پاسخ: 

……هوای بازدمی نسبت به هوای دمی  :2 تست 

 تری دارد.( تنوع گازی کم1

 ( از لحاظ مقدار گازها یکسان است.2

 تری دارد.همواره حجم بیش (3

 تری دارد.( میزان رطوبت بیش4

 پاسخ: 

 چند مورد صحیح است؟ :3 تست 

تولید شود. ATP، از تجزیه گلوکز 2Oممکن نیست در غیاب  -

ی وندهای بافت پیتواند سبب آسیب کالژنمی 2COعدم دفع  -

 سست شود.

شود، خون ها، خونی که به هر اندامی وارد میبه غیر از شش -

 روشن است.

کند.ها، فشار اسمزی تغییر میدر راکیزه 2COبه همراه تولید  -

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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تنفس سلولی -2شکل 

را  به اکسیژننام دارد، علت نیاز  ایتنفس یاختهاین واکنش که 

اکسید چرا باید دور شود؟ یکی از علل دیکند. اما کربنتوجیه می

 تواند با آب واکنشاکسید این است که میدیبار بودن کربنزیان

که . چنانرا کاهش دهد pHکربنیک اسید تولید کند و داده، 

ه شود کمی هاساختار پروتئینر باعث تغیی pHدانیم، تغییر می

ز بسیاری اجا که را مختل کند. از آن هاعملکرد پروتئینتواند می

از بین رفتن  دهند؛ها انجام میای را پروتئینفرایندهای یاخته

 ها ایجادها و بافتای را در کار یاختهها اختالل گستردهعملکرد آن

تر از کاهش خطرناک اکسید،دیدر واقع، افزایش کربنکند. می

 اکسیژن است.

 های عملکردی دستگاه تنفس:بخش

ه ب دو بخش اصلیتوان دستگاه تنفس را به نظر عملکرد، میاز 

 ای تقسیم کرد.های بخش هادی و بخش مبادلهنام

 بخش هادی:

تشکیل شده است که هوا را به  بخش هادی، از مجاری تنفسی

کنند و آن را از یم هدایتدرون و بیرون دستگاه تنفسی 

 سازیپاک، غبارو  ذرات گردو  زاهای بیماریمیکروبمثل ها، ناخالصی

گازها با خون آماده ة کنند تا برای مبادلمی مرطوبو  گرم و نیز،

 به بخش هادی تعلق دارد. از بینی تا نایژک انتهاییشود. 

بخش هادی -3شکل 

اخل پرانتز جاهای خالی را با کلمات مناسب د: 1 تمرین

 پر کنید:

 -های کناری غده معده را )دناالف( بسیاری از فرایندهای یاخته

 دهد.انجام می ……پروتئین( 

از افزایش  ……تر( بیش -ترب( کاهش اکسیژن خاموش )کم

 اکسید کربن است.دی

 ……غیرمستقیم(  -طور )مستقیمای بهپ( انرژی فرایندهای یاخته

 شود.تأمین می ATPاز 

 توانند(نمی -توانندای )میت( محصوالت حاصل از تنفس یاخته

با هم واکنش دهند. ……

  پاسخ:

……ای های مبادلهبخش ……های هادی بخش : 4تست  

 ممکن نیست توسط پرده جنب احاطه شود. -( برخالف1

 سازی کند.زا را پاکهای بیماریتواند میکروبمی -( همانند2

 در تمام مسیر دارای غضروف است. -برخالف( 3

 هایی برای ترشح موسین است.دارای سلول -( همانند4

 پاسخ: 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 2 تمرین

 مشخص کنید.

الف( ابتدای مسیر ورودی هوا در بینی از پوست بافت سنگفرشی 

 چند الیه پوشیده شده است.

های مخاطی بخش هادی امکان تبادل بدون فعالیت یاختهب( 

 ها ممکن نیست.گازها بین خون و شش

 توانند وارد مری شوند.پ( ترشحات بخش هادی می

ای جزء بخش هادی دستگاه تنفس ت( هر نایژکی همانند هر نایژه

است.

  پاسخ:
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پوشیده شده است  پوست نازکیدر بینی، از  ابتدای مسیر ورود هوا

 کند.های هوا ایجاد میی در برابر ورود ناخالصیکه موهای آن، مانع

شود که در سراسر دار آغاز میبا پایان یافتن پوست، مخاط مژک

های یاختهاین مخاط،  کند.مجاری هادی بعدی نیز ادامه پیدا می

 (.3دارد )شکل  دار فراوان و ترشحات ضد میکروبیمژک

اندازد. دام می های هوا را ضمن عبور بهترشحات مخاطی، ناخالصی

های به خود، ترشحات مخاطی و ناخالصی حرکت ضربانیها با مژک

جا یا به دستگاه رانند. در آنمی به سوی حلقدام افتاده در آن را 

کند یا به خارج از بدن ها را نابود میآن معده ةشیرگوارش وارد شده، 

 شوند.هدایت می

بخش هادیدار مژهای هبافت پوششی استوان -3شکل 

کیسه  نایژک نایژه نای یبین ساختار

هوایی

- + + + + مژک

- + + + + ترشح موکوز 

- - + + + غضروف

ترشح 

سورفاکتانت

- - - - +

 + + + + + غشای پایه

 : مقایسه مجاری هوایی5-1جدول              

وا برای مرطوب کردن هکنند. ترشحات مخاطی، هوا را مرطوب می

توانند بین چون گازها تنها در صورتی می تبادل گازها ضرورت دارد

 ها و خون مبادله شوند که محلول در آب باشند.شش

ست. در بینی، از دیگر کارهای مهم بینی اگرم کردن هوای ورودی، 

  وجود دارد که هوا را نازک ةهایی با دیواررگای وسیع از شبکه

 است؟ چند مورد صحیح :5 تست 

 نایژک برخالف نایژه فاقد انشعاب است. -

ار دهای مژهای دارای سلولنایژک انتهایی برخالف نایژک مبادله -

 است.

 ای جزئی از کیسه حبابکی است.هر حبابک روی نایژک مبادله -

هنگام مسطح یا غیرمسطح شدن دیافراگم، حجم هوای قابل  -

 شود.ها کنترل میجایی توسط نایژکجابه

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

الیه تشکیل شده است که در  ……دیوارة نای از  :6 تست 

شود.بافت پیوندی یافت می ……

1 )4- 3  2 )4- 2 

3 )3- 3  4 )3- 2 

 پاسخ: 

 است؟ نادرستکدام عبارت  :7تست  

 های مری و نای، الیه پیوندی صفاق وجود دارد.( بین ماهیچه1

 ای جنس پروتئین و گلیکوپروتئیننای در زیر الیه ( غدد ترشحی2

 وجود دارد.

ای که از مجاری هوایی انسان دارای غضروف است، ( هر الیه3

 های دوکی شکل نیز است.دارای بافتی با سلول

ها های اصلی اولین انشعباتی از نای هستند که به شش( نایژه4

 شوند.وارد می

 پاسخ: 
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ست، ا سطح درونی بینی بسیار نزدیکبه  کند. این شبکهگرم می

ار تر از دیگر نقاط، دچآسانتری دارد و پذیری بیشبنابراین آسیب

 شود.ریزی میخون

شود )شکل هوا با عبور از بینی، دهان، یا هر دو، به گلو وارد می

که هم هوا و هم غذا از آن  ایماهیچه(. گلو، گذرگاهی است 4

شود. در این دو به یک دو راهی ختم میانتهای گلو کند. عبور می

 راهی، حنجره در جلو و مری در پشت قرار دارد.

حلق و حنجره -4شکل 

انجام  دو کار مهمو در تنفس،  حنجره در ابتدای نای واقع است

، مجرای عبور هوا را باز نگه غضروفی آن ةدیوارکه دهد. یکی آنمی

رد دا گلوت(برچاکنای )اپی که درپوشی به نامدارد و دیگر آنمی

 شود.که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می

دارد  Cشبیه به نعل اسب یا حرف های غضروفی ، حلقهنای ةدیوار

 (.5دارند )شکل که مجرای نای را همیشه باز نگه می

غضروفی نایهای حلقه -5شکل 

نبودن  ( به سمت مری قرار دارد.Cحرف  ةغضروف )دهان ةدهان

های بزرگ غذا و سیر امواج غضروف در این قسمت، حرکت لقمه

های نای، شکل را در مری، بدون جلوگیری از سوی غضروفکرمی

نشان داده شده است. 6نای در شکل  ةکند. ساختار دیوارآسان می

ی هایدر انسان، حبابک ششی برخالف نایژک انت :8 تست 

……نایژه،  ……و 

 باشد.واجد غشای پایه می -( همانند1

 دار است.های مژهفاقد سلول -( همانند2

 های غضروغی است.فاقد حلقه -( برخالف3

 کند.موسین ترشح نمی -( برخالف4

 پاسخ: 

 ……بافت پوششی  نیستممکن  :9 تست 

 دار باشد.ای همانند نایژک انتهایی مژک( نایژک مبادله1

 ای موسین ترشح کند.( نایژک انتهایی همانند نایژک مبادله2

 ( حبابک همانند نایژک در مرطوب شدن هوا دخالت کند.3

ها همانند نایژک در واپایش هوای ورودی و خروجی ( حبابک4

 دخالت کند.

 پاسخ: 

در دستگاه  ……کنندة بافت پوششی ترشح :10 تست 

است.  …… از نوع ……تنفس همانند بافت پوششی 

 دارای مژهاستوانه -دوازدهه -( موسین1

 دارای مژهاستوانه -کولون باالرو -( موسین2

 سنگفرش چند الیه -مری -( سورفاکتانت3

 سنگفرش تک الیه -سیاهرگ باب -( سورفاکتانت4

 پاسخ: 
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 ساختار نای -6شکل 

 های اصلینایژه شود و، به دو شاخه تقسیم میدر انتهای خودنای، 

 جادر آن، وارد شدهاصلی به یک شش  ةآورد. هر نایژرا پدید می

چنان که از (. هم7)شکل  شودتر تقسیم میهای باریکنایژهبه 

 از مقدار، رویمپیش میتر های باریکاصلی به سمت نایژه ةنایژ

انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد،  شود.غضروف کاسته می

 شود.نامیده می نایژک

هواییانشعابات مجاری  -7شکل 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :3 تمرین

 مشخص کنید.

دهد، اول باز الف( حنجره در تنفس دو کار مهم انجام می

 داشتن مجرای هوا و دیگری تولید صدانگه

 اند.های اصلی کامالً خارج از ششب( نایژه

 باشند.ها میها بیش از نایژهوف نایژکپ( مقدار غضر

ت( یکی از کارهای مهم بینی تغییر دمای هوای دمی است.

  پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 4 تمرین

 پر کنید:

های خونی با از رگ ……کوچکی(  -الف( در بین شبکه )وسیع

 -یرونیوجود دارند که به سطح )ب ……ضخیم(  -دیواره )نازک

 اند.بینی بسیار نزدیک ……درونی( 

 است. ……عقب(  -ب( در نای دهانة غضروف به سمت )جلو

 …… تر(بیش -ترای از نایژک انتهایی )کمپ( تعداد نایژک مبادله

 است.

 ……تر( بیش -ترای از نایژک انتهایی )کمت( قطر نایژک مبادله

است.

  پاسخ:

یک از جمالت زیر را درستی یا نادرستی هر : 5 تمرین

 مشخص کنید.

ای را توانند مقدار هوای ورودی به بخش مبادلهها مینایژکالف( 

 ای تنظیم کنند.برخالف مقدار هوای خروجی از بخش مبادله

 ت.تر اسای بیشب( تعداد کیسه حبابکی از تعداد نایژک مبادله

های خارج شده از پ( آخرین خط دفاع تنفسی مربوط به یاخته

 خون است.

ت( در ارتباط با مجاری تنفسی هر بخش فاقد غضروف جزئی از 

ای است.بخش مبادله

  پاسخ:
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ها توان مناسب برای تنگ و گشاد به علت نداشتن غضروف، نایژک

دهد ها به دستگاه تنفس امکان میاین ویژگی نایژک شدن دارند.

آخرین  واپایش کند.تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را 

 نام دارد. نایژک انتهایی، در بخش هادیانشعاب نایژک 

 ای:بخش مبادله

با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک مشخص ای، بخش مبادله

(. نایژکی را که روی آن حبابک وجود دارد، 7)شکل  شودمی

به  در انتهای خودای نامیم. نایژک مبادلهمی اینایژک مبادله

شود که از اجتماع انگور ختم می ةساختاری شبیه به خوش

 ةکیسرا یک  هاهر یک از این خوشهها پدید آمده است. حبابک

 نامند.می حبابکی

بنابراین  رسد،ای به پایان میدار در نایژک مبادلهمخاط مژک

های های حبابکی، ساز و کار دیگری برای مقابله با ناخالصیکیسه

 رود.به شمار می آخرین خط دفاع تنفسیهوا دارند که 

های زیر پاسخ با توجه به شکل زیر به پرسش :6 تمرین

دهید:

 الف( کدام ظرف دمی و کدام ظرف بازدمی است؟

تر تغییر رنگ ب( محلول برم تیمول بلو در کدام ظرف سریع

 دهد و تغییر رنگ آن چگونه است؟می

شود؟ی رنگ میپ( آب آهک در کدام ظرف دیرتر شیر

  پاسخ:

ای های بخش مبادلهچند مورد زیر جزو سلول :11 تست 

؟نیست

 ترشح عامل سطح فعال -

ها و ذرات گرد و غبارخواری باکتریبیگانه -

 تولید اسید کربنیک -

 تولید موسین -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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 خواردرشتایمنی به نام  های دستگاهها، گروهی از یاختهدر حبابک

ها و ها، باکتری(. این یاخته10اند )شکل مستقر شده )ماکروفاژها(

. کننداند نابود میدار گریختهذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک

 .اندتوانایی حرکتو  خواریبیگانه هایی با ویژگیخوارها یاختهدرشت

ها، بلکه در دیگر یّ ششهای حبابکها، نه فقط در کیسهاین یاخته

 نقاط بدن نیز حضور دارند.

شود اما ها میهای حبابکی باعث افزایش حجم آنورود هوا به کیسه

ازکی از ن ةالیرو هستند. ها در برابر انبساط با مشکلی روبهاین کیسه

یروی نسطحی را که در تماس با هواست پوشانده است و بنابراین  آب،

ای به نام کند. مادهباز شدن مقاومت می آب در برابر کشش سطحی

ها های حبابکاز یاخته بعضیکه از  عامل سطح فعال )سورفاکتانت(

ها را کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن کیسهشود با ترشح می

 در اواخر دوران جنینی(. عامل سطح فعال 8)شکل  کندآسان می

که زود هنگام شود، به همین علت در بعضی از نوزادانی ساخته می

 و کافی ساخته نشده استاند عامل سطح فعال به مقدار دنیا آمدهبه

 کشند.بنابراین به زحمت نفس می

حبابک از دو نوع یاخته ساخته شده است.  ةسورفاکتانت دیوار – 8شکل 

نوع دوم، با ظاهری کامالً متفاوت،  تر است.نوع اول، سنگفرشی است و فراوان

 شود و ترشح عامل سطح فعال را بر عهده دارد.تر دیده میمبه تعداد خیلی ک

شبکه مویرگی اطراف حبابک – 9شکل 

اند و به ، احاطه کردههای خونی فراوانمویرگها را اطراف حبابک

این ترتیب، امکان تبادل گازها بین هوا و خون فراهم شده است 

 (.9)شکل 

ی تکمیل درستچند مورد جملة زیر را به :12 تست 

 کند؟می

……در ساختار حبابک 

کنندة های ترشحها، ظاهری متفاوت با یاختهسلول ترشبی -

 سورفاکتانت دارند.

 ها وجود دارد.جایی هوا بین خودِ حبابکمنافذی برای جابه -

محل تبادل گازها بین خون و درون حبابک دارای یک بافت  -

 پوششی سنگفرشی مشترک است.

توانند در تماس مستقیم با مویرگ خونی وع دوم نمیهای نیاخته -

 باشند.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

های ششی حمل خون سیاهرگ ……مقدار  :13 تست 

های ششی است.خون سرخرگ ……شود، بیش از می

دو برابر مقدار  -اکسید کربن محلولی که در پالسمای( دی1

 اکسیژن محلول در پالسمای

چهار برابر مقدار  -هایتوسط هموگلوبین ( اکسیژنی که2

 هایاکسید کربن قابل حمل توسط هموگلوبیندی

د اکسیسه برابر مقدار دی -( اکسیژن محلولی که در پالسمای3

 کربنی محلول در پالسمای

ده برابر مقدار  -کربناتصورت بیاکسید کربنی که به( دی4

 اکسید کربنی محلول در پالسمایدی

 پاسخ: 
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اکسید بین هوا و خون مبادله دیکه اکسیژن و کربنرای اینب

 ةها و دیوارحبابک ةها باید از ضخامت دیوارشوند، این مولکول

هر دو دیواره، از بافت پوششی سنگفرشی ها عبور کنند. مویرگ

در جاهای متعدد،  اند که بسیار نازک است.یک الیه ساخته شده

 ةیک غشای پایو از بافت پوششی حبابک و مویرگ هر د

کنند؛ در نتیجه مسافت انتشار گازها به استفاده می مشترک

 (.10حداقل ممکن رسیده است )شکل 

بندی حبابک طبقه ةهای دیوارخوارها را جزء یاختهدرشت -10شکل 

کنند. در جاهایی که بافت پوششی حبابک و مویرگ هر دو از یک نمی

کنند، مسافت انتشار گازها به حداقل مشترک استفاده می ةغشای پای

 ممکن رسیده است.

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 7 تمرین

 پر کنید:

دوران جنینی   ……اواخر(  -سورفاکتانت در )اوائلالف( 

 شود.تولیدمی

 -های هوائی )سختب( با افزایش کشش سطحی باز شدن کیسه

 .شودمی ……آسان( 

های هوایی در باعث افزایش مقاومت باز شدن کیسهپ( عاملی که 

 .……ندارد(  -شود در گوارش کالژن نقش )داردهنگام دم می

کمبود  -ت( در نوزادان زودرس علت مشکل تنفسی )عدم وجود

باشد.سورفاکتانت می ……مقدار( 

  پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 8 تمرین

 کنید. مشخص

الف( برای تبادل گاز بین خون و حبابک دو نوع بافت شرکت دارد.

ب( برای تبادل گاز بین خون و حبابک یک الیه از جنس پروتئین 

 گلیکوپروتئین شرکت دارد.و 

ای که شکل متفاوت با یاختة سنگفرشی پ( در حبابک هر یاخته

 کند.دارد، سورفاکتانت ترشح می

های تر از یاختههای نوع اول بیشاختهها تعداد یت( در حبابک

نوع دوم است.

  پاسخ:
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 حمل گازها در خون:

. شودکامل میکار دستگاه تنفس با همکاری دستگاه گردش خون، 

ها اکسید را از آندیرساند و کربنها میخون، اکسیژن را به یاخته

 آورد تا از بدن خارج شود.ها میگیرد و به سمت ششمی

اکسید به مقدار کمی در خوناب دیبدن، اکسیژن و کربن در دمای

از  درصد 7از اکسیژن و  درصد 3تنها  شوند.حل می

شود به صورت محلول جا میاکسیدی که در خون جابهدیکربن

شوند. بنابراین به ساز و کار دیگری برای حمل در خوناب حمل می

 ها در خون نیاز است.این مولکول

ر از هموگلوبین است. هموگلوبین، پروتئینی قرمز سرشا ةگویچ

تشکیل شده است. هر رشته،  پپتیدیپلی ةچهار رشتاست که از 

متصل است. هر گروه هِم  همبه نام  یک گروه غیر پروتئینیبه 

ل به یک مولکو پذیرطور برگشتبهتواند دارد که می یک اتم آهن

نایی توا که اکسیژنِ متصل شده،اکسیژن متصل شود؛ یعنی این

جدا شدن از هموگلوبین را نیز دارد. غلظت اکسیژن در اطراف 

کند که باید اکسیژن به هموگلوبین متصل هموگلوبین مشخص می

ها که غلظت اکسیژن در خون یا از آن جدا شود. در شش

د و پیوندهای ششی زیاد است، اکسیژن به هموگلوبین میمویرگ

ن به علت مصرف شدن ها، که غلظت اکسیژدر مجاورت بافت

ها کاهش یافته است، اکسیژن از هموگلوبین جدا و توسط یاخته

نیز د اکسیدیشود. پیوستن یا گسستن کربنها داده میبه یاخته

اکسید به دیها، کربندر مجاورت بافت تابع غلظت آن است.

 شود.ها از آن جدا میهموگلوبین متصل و در شش

هموگلوبین -11شکل 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 9 تمرین

 مشخص کنید:

الف( هر دستگاهی که کارش با دستگاه گردش خون کامل 

 شود، دستگاه تنفسی است.می

اکسید در پالسما بیش از دو برابر شدن کربن دیمیزان حلب( 

 پذیری اکسیژن است.انحالل

 شود.آمینواسید و آهن آزاد می« هم»پ( از تجزیة 

پپتید، رشتة پلی 4ت( هر گویچة قرمز دارای یک هموگلوبین با 

است.

  پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 10 تمرین

 پر کنید:

اتصال  ……همانند(  -به هموگلوبین )برخالف 2Oالف( اتصال

2COناپذیر( برگشت -پذیرشتطور )برگبه هموگلوبین به…… 

 است.

اتصال به  ……همانند(  -به هموگلوبین )برخالف2Oاتصال ب( 

2CO .به هموگلوبین تابع غلظت است 

متصل  2Oمولکول  ……چهار(  -به هر گروه هم )یکپ( 

 شود.می

های ن در خون )سیاهرگت( در حالت طبیعی غلظت اکسیژ

زیاد است. ……سرخرگ ششی(  -ششی

  پاسخ:
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بین تواند به هموگلومولکول دیگری است که می کربن مونواکسید،

به آسانی جدا متصل شود با این تفاوت که وقتی متصل شد، 

همان محل به هموگلوبین،  محل اتصال این مولکول شود.نمی

اکسید با اتصال به مونوبنابراین کربن اتصال اکسیژن است.

شود و چون به آسانی جدا هموگلوبین، مانع پیوستن اکسیژن می

این  دهد.ظرفیت حمل اکسیژن را در خون کاهش میشود نمی

شدید باشد که به مرگ منجر شود. از  وضعیت ممکن است چنان

ز رود. تنفس این گاشمار میاین رو کربن مونواکسید گاز سمی به

 شود و به گازگرفتگی شهرت دارد.می باعث مسمومیت

اکسید خون دیدرصد کربن 23درصد اکسیژن و  97هموگلوبین 

شود هموگلوبین سهم که مالحظه میکند. چنانرا حمل می

  اکسید دارد.دیتری در حمل کربنکم

شود. حمل می کربناتیون بیصورت اکسید بهدرصد کربن دی 70

 هست که کربن کربنیک انیدرازام قرمز، آنزیمی به ن در گویچه

آورد. کند و کربنیک اسید پدید میاکسید را با آب ترکیب میدی

کربنات و هیدروژن تجزیه به یون بی به سرعتکربنیک اسید 

پیوندد و به همین علت، یون هیدروژن به هموگلوبین میشود. می

کربنات از یون بی شود.هموگلوبین مانع اسیدی شدن خون می

ها، . با رسیدن به شششودقرمز خارج و به خوناب وارد مییچه گو

جا شود و از آنکربنات آزاد میاکسید از ترکیب یون بیدیکربن

 یابد.به هوا انتشار می

انتقال گازهای تنفسی -12شکل  

زیر را  درستی یا نادرستی هر یک از جمالت: 11 تمرین

 مشخص کنید.

مولکول کربن مونواکسید  4الف( هر هموگلوبین توانایی اتصال با 

 را دارد.

ب( مونواکسید کربن همانند اکسیژن به آسانی با هموگلوبین 

 شود.متصل می

بن اکسید کرپ( در گازگرفتگی ظرفیت حمل اکسیژن همانند دی

 یابد.کاهش می

موگلوبین حاوی اکسید از هت( محل جدا شدن کربن دی

خوار است.درشت

  پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 12 تمرین

 پر کنید:

تری در خوناب سهم کم …… همانند(  -الف( هموگلوبین )برخالف

 دارد. 2COحمل 

 -هموگلوبین )موجب ……همانند(  -ب( کربنیک انیدراز )برخالف

 شود.ی شدن خون میاسید ……مانع( 

از گویچه قرمز 2CO   ……همانند( -کربنات )برخالفپ( یون بی

 شود.خارج می

فته( میان با -ت( کربنیک اسید پس از تولید به سرعت در )خوناب

شود.تجزیه می ……

  پاسخ:
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 ششی ةگفتار دوم: تهوی

است. برای درک چگونگی ششی شامل دو فرایند دم و بازدم  ةتهوی

 ها آشنا شویم.دم و بازدم، الزم است ابتدا با ساختار و عمل شش

 ها:شش

قرار  ای دیافراگمماهیچه ةپردسینه و روی  ةها درون قفسشش

دارند. شش چپ به علت مجاورت با قلب، از شش راست قدری 

به خود  های حبابکیها را کیسهشش تر حجمبیش تر است.کوچک

می دهند.  را به شش گونهاسفنجاند و ساختاری اص دادهاختص

چون های هوایی را همهای خونی فراوان، که اطراف کیسهمویرگ

. ها استدیگر جزء فراوان در ششتار عنکبوت احاطه کرده، 

های لولهای از توان عمدتاً مجموعهبنابراین شش را می

که از بیرون  دانست هارگو  های حبابکیکیسه، شوندهمنشعب

 احاطه شده است. یک بافت پیوندیتوسط 

هاساختار شش -11شکل 

فراگرفته  جنب ةپردبه نام  دو الیهای ها را پردهاز شش هر یک

سطح شش های این پرده، به (. یکی از الیه14است )شکل 

ت. اس سینه متصل ةسطح درونی قفسدیگر به  ةو الی چسبیده

 ،مایع جنبدکی است که از مایعی به نام جنب، فضای ان ةدرون پرد

کند.سینه متصل می ةها را به قفسجنب، شش ةپر شده است. پرد

ه و سین ةپیروی از حرکات قفس یکی: ها دو ویژگی مهم دارندشش

 کشسانی. دیگری

ها نیز منبسط شود ششسینه منبسط می ةکه قفسهنگامی

، هوای ها کم شدهفشار هوای درون شش، شوند. در نتیجهمی

شود. اما باید توجه داشت که به ها کشیده میبیرون به درون شش

های انسان کدام عبارت در ارتباط با شش :14 تست 

)تألیفی(    است؟ نادرست

ای که با پردة جنب در تماس است، نوعی بافت پیوندی ( الیه1

 است.

تری دارد.هادی حجم بیش بخشای آن نسبت به ( بخش مبادله2

ماندة برابری ( روی پردة دیافراگم قرار داشته و حجم هوای باقی3

 دارند.

دهند و تمایل دارند به در برابر کشیده شدن مقاومت نشان می( 4

 وضعیت اولیة خود برگردند.

 پاسخ: 

)تألیفی(  چند مورد درست است؟ :15 تست 

ی در تماس است که در صورت هاپردة خارجی جنب با ماهیچه -

 برند.ها را باال میانقباض دنده

های دیافراگم مسطح شود فشار مایع جنب هر گاه ماهیچه -

 یابد.افزایش می

ها را برای تنظیم حجم هوای ورودی انبساط قفسة سینه، نایژک -

 کند.تحریک می

ها را برای تنظیم حجم هوای ها، نایژکخاصیت کشسانی شش -

 کند.ی تحریک میورود

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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ها در برابر کشیده شدن، مقاومت نیز علت ویژگی کشسانی، شش

خود بازگردند.  ةدهند و تمایل دارند به وضعیت اولیّنشان می

 ها در بازدم نقش مهمی دارد.ویژگی کشسانی شش

قفسه سینه -12شکل 

ساختار دیافراگم -13شکل 

پرده جنب -14شکل 

در ارتباط با تشریح شش گوسفند، کلمات  :13 تمرین

 مناسب داخل پرانتز را پر کنید.

چپ(  -انشعاب سوم در انتهای نای وارد شش سمت )راستالف( 

 شود.می ……

از شش سمت  ……تر( کوچک -ترب( شش سمت راست )بزرگ

 چپ است.

 مری قرار دارد. ……پشت(  -پ( نای در )جلوی

پشتی(  -تر است همان سطح )جلویی( بخشی از نای که نرمت

 آن است. ……

 -Cصورت )به ……برخالف(  -اصلی )همانند ث( غضروف نایژه

 است. ……( قطعهقطعه -حلقه

هادی(  -ایها به دلیل بخش )مبادلهج( علت اسفنجی بودن شش

 آن است. ……

 -هانة باز مربوط به )نایژهایی با دهچ( در برش شش سوراخ

است. ……سیاهرگ(  -سرخرگ

  پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 14 تمرین

 مشخص کنید.

 پرده داخلی جنب با بافت پوششی شش در تماس است.الف( 

ب( ویژگی کشسانی شش مانع از هر گونه متفاوت در برابر انبساط 

 شود.آن موقع دم می

 شود.تر میم دم فشار مایع جنب منفیپ( در هنگا

ها دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده است.ت( جزء فراوان شش

  پاسخ:
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ه سین ةافزایش حجم قفس ةکه در نتیج دم، فرایندی فعّال است

 ةاوّل، ماهیچدهد. در این رویداد، دو عامل دخالت دارد. رخ می

وقتی اما  است گنبدی شکلکه در حالت استراحت،  دیافراگم

انقباض  دوّم،آید. درمی حالت مسطحشود، به می منقبض

 جلوو  سمت باالها را به که دنده ای خارجیدندهبینهای ماهیچه

(. در تنفس 15راند )شکل می جناغ را به جلوکند و جا میجابه

 ،در دمِ عمیقرا بر عهده دارد.  نقش اصلیآرام و طبیعی، دیافراگم 

ینه س ةنیز، به افزایش حجم قفس گردن ةناحیای هانقباض ماهیچه

 کند.کمک می

 ایدندههای بیندیافراگم و ماهیچه ةماهیچ به استراحت درآمدنبا 

 سینه و در ة، حجم قفسهابر اثر ویژگی کشسانی ششخارجی، و 

ها به بیرون یابد و هوای درون آنها کاهش مینتیجه، حجم شش

ای های بین دندهانقباض ماهیچه، در بازدم عمیقشود. رانده می

سینه  ة، به کاهش حجم قفسهای شکمینیز ماهیچهو  داخلی

کند.کمک می

قفسه سینهها و شش -15شکل 

ترین ای که مهمشدن عضله ……در یک فرد، با  :16 تست 

(93)سراسری   ……نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد 

 کند.به سمت عقب حرکت میجناغ سینه  -( مسطح1

 شود.های هوایی تسهیل میباز شدن کیسه -( غیرمسطح2

 کنند.ها به سمت باال و بیرون حرکت میدنده -( غیرمسطح3

مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی  -( مسطح4

 ماند.می

 پاسخ: 

اند در حال انقباض ……های هر گاه ماهیچه :17 تست 

)تألیفی(  . …… نیستممکن 

ای خارجی در حال انقباض های بین دندهماهیچه -( دیافراگم1

 باشند.

های شکمی در حال انقباض ماهیچه -ای داخلی( بین دنده2

 باشند.

 های دیافراگم در حال استراحت باشند.ماهیچه -( شکمی3

 جناغ به سمت پایین و عقب حرکت کند. -( ناحیة گردن4

 پاسخ: 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :13 تمرین

 مشخص کنید.

 ها در تماس است.الف( پرده خارجی جنب با دنده

 ها برای تبعیت از قفسه سینه نیاز به پرده جنب دارند.ب( شش

ود.شپ( در فرایندهای فعال دم، ابتدا ماهیچه اسکلتی منقبض می

های ویژگیت( بازدم معمولی بدون انقباض ماهیچه اسکلتی از 

باشد.ها میمهم شش

  پاسخ:
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 افزایش و کاهش حجم قفسه سینه در دم و بازدم عادی -16شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دم نگاره و دم سنج -17شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در فرد سالم، به سن و جنسیت بستگی دارد.مقدار حجم
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 سی:حجم تنف 

شود به چگونگی ها وارد یا از آن خارج میمقدار هوایی که به شش

های مختلفی از هوا را دم و بازدم ما بستگی دارد. بنابراین حجم

های تنفسی را با وارد و یا از آن خارج کرد. حجم توان به ششمی

سنج گیرند. نموداری که دماندازه می سنج )اسپیرومتر(دستگاه دَم

 نامیده نگاره )اسپیروگرام(دَمکند، های فرد رسم میازدماز دم و ب

 ششیهای بیمارینگاره در تشخیص درست شود. تحلیل دممی

 کاربرد دارد.

به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی 

ضرب حجم جاری گویند. از حاصلمی حجم جاریشود خارج می

 آید.دست میدر دقیقه به تنفسی حجمدر تعداد تنفس در دقیقه، 

تری هوا توانیم مقدار بیشدانیم که با دم و بازدم عمق میاما می

، به دمی ةحجم ذخیرها خارج کنیم. ها وارد یا از آنرا به شش

توان پس از یک دم معمولی، با شود که میمقدار هوایی گفته می

، به مقدار بازدمی ةحجم ذخیرها وارد کرد. یک دم عمیق، به شش

توان پس از یک بازدم معمولی، با یک شود که میهوایی گفته می

ها خارج کرد. حتی بعد از یک بازدم عمیق، بازدم عمیق از شش

توان آن را خارج کرد. ماند و نمیها باقی میمقداری هوا در شش

، اهمیت ماندهحجم باقینامند. می ماندهحجم باقیاین مقدار را 

ها همیشه باز بمانند. شود حبابکچون باعث میزیادی دارد 

 د.سازبین دو تنفس ممکن می ةچنین تبادل گازها را در فاصلهم

هادی دستگاه  باید توجه کرد که بخشی از هوای دمی در بخش

رسد. به این هوا که در ای نمیمبادله ماند و به بخشتنفس می

 .گویندمی هوای مرده لیتر است،میلی 150حدود 

 

 های تنفسی:ظرفیت

 ظرفیتحجم تنفسی است.  چندیا  دوظرفیت تنفسی، مجموع 

مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک دم  حیاتی

های ها خارج کرد و برابر با مجموع حجمتوان از ششعمیق می

حداکثر مقدار  ظرفیت تام، دمی و بازدمی است. ةجاری، ذخیر

وانند در خود جای دهند و برابر است تها میهوایی است که شش

 مانده.با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقی

 

 

 

 

 

با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،  :18 تست 

بخشی از  ……برخالف هوای  ……توان بیان داشت که هوای می

 (95)سراسری  شود. ظرفیت حیاتی محسوب می

 مرده -( مکمل1

 بازدمی ذخیرة -( ذخیرة دمی2

 ماندهباقی -( مرده3

 ذخیرة بازدمی -مانده( باقی4

 پاسخ: 

 

با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،  :19 تست 

جزئی از ظرفیت حیاتی  ……توان بیان داشت که هوای می

 (95)خارج کشور    شود.محسوب می

 مانده( مکمل همانند هوای باقی1

 ( مکمل همانند هوای مرده2

 ذخیرة بازدمی برخالف هوای مرده (3

 مانده برخالف هوای ذخیرة دمی( باقی4

 پاسخ: 

 

های انسان صحیح کدام عبارت در ارتباط با شش :20 تست 

 است؟

کند برابر است ( حجم هوایی که فرد در یک دم عمیق وارد می1

 کند.با حجم هوایی که با بازدم عمیق خارج می

جایی نیست ر هوایی که قابل جابه( در ظرفیت حیاتی آن مقدا2

 مانده است.همان حجم هوای باقی

( با تغییر حجم هوایی ذخیره دمی در یک فرد ظرفیت حیاتی 3

 شود.آن برخالف ظرفیت تام کم می

خون  2O( در یک دم معمولی، مقدار هوایی که سبب افزایش 4

 شود.خون تهویه نمی شود دو برابر مقدار هوایی است که بامی

 پاسخ: 
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 سایر اعمال دستگاه تنفس:

(. 18های صوتی است )شکل حنجره محل قرارگیری پرده تکلم:

اند. خوردگی مخاط به سمت داخلها حاصل چیناین پرده

ها بل ةسازی به وسیلکنند. واژههای صوتی صدا را تولید میپرده

های صوتی گیرد. پردهها( صورت میو دهان )شامل زبان و دندان

آورد. تکلم تحت واپایش مراکز را هوای بازدمی به ارتعاش درمی

 عصبی تکلم است.

 

 
 

 صوتی در حنجرههای پرده -18شکل 

 

چه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن چنان سرفه و عطسه:

است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی وارد شوند، باعث 

شود؛ در این حالت هوا با فشار از راه می عطسهیا  سرفهواکنش 

همراه با مواد خارجی به  بینی و دهان )عطسه(یا  دهان )سرفه(

کنند، به شود. در افرادی که دخانیات مصرف میبیرون رانده می

سرفه راه مخاط تنفسی،  دارمژکهای بین رفتن یاختهعلت از 

ین علت برای بیرون راندن مواد خارجی است و به هم مؤثرتری

 گونه افراد به سرفه مکرر مبتال هستند.این

 تنظیم تنفس:

ای بند( و بین دندههای دیافراگم )میاندم، با انقباض ماهیچه

ها، مثل انقباض هر انقباض این ماهیچه شود.خارجی آغاز می

 های عصبیدیگر، به دستوری نیاز دارد که توسط یاخته ةماهیچ

 است؟ نادرستم کدام عبارت در ارتباط با تکل :21 تست 

تارهای صوتی در محلی قرار دارند که دارای بافت غضروفی ( 1

 است.

سازی صورت ( ممکن نیست بدون ارتعاش تارهای صوتی، واژه2

 گیرد.

النخاع یکی از مراکزی در مخ است که در تکلم دخالت ( بصل3

 دارد.

 ست.های دیافراگم ممکن نی( تولید صدا بدون دخالت ماهیچه4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

در انسان، به دنبال تحریک یا حساسیت زیاد  :22 تست 

 ……شود. در این واکنش، ابتدا ، نوعی واکنش دفاعی آغاز می……

 (95)سراسری 

 گردند.عضالت شکم به شدت منقبض می -ها( نایژه1

زبان کوچک به سمت پایین متمایل  -های روده( گیرنده2

 گردد.می

ها به سرعت افزایش هوای داخل ریهفشار  -( مجاری بینی3

 یابد.می

های حلقوی بخش انتهایی انقباض ماهیچه -های معده( گیرنده4

 رود.مری از بین می

 پاسخ: 
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این دستور، یا مرکز  ةرسد. مرکز صادرکنندها میحرکتی به آن 

(. با پایان یافتن دم، 17واقع است )شکل  النخاعبصلتنفس، در 

ا بازگشت ب یعنی بدون نیاز به پیام عصبی، یرفعالصورت غبهبازدم 

م ها انجاها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی ششماهیچه

 شود.می

کند؟ توقف آن را تعیین می ةاما چه چیزی مدت زمان دم و لحظ

، واقع است و با اثر بر در پل مغزتنفس، مرکز دیگری هم دارد که 

مرکز تنفس در  دهد.ا خاتمه میدم رالنخاع، مرکز تنفس در بصل

 .تواند مدت زمان دم را تنظیم کندپل مغز می

ها عامل دیگری که در پایان دم مؤثر است، پیامی است که از شش

گاه ها بیش از حد پر شوند، آناگر شش شود.ارسال می

بیش از حد کشیده  هاها و نایژکنایژة ةهای صاف دیوارماهیچه

ها پیامی از این ماهیچهست. در این صورت، شوند که خطرناک امی

 النخاعهای عصبی حسی به مرکز تنفس در بصلتوسط یاخته

 کند.شود که بالفاصله ادامه ی دم را متوقف میارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم عصبی تنفس -17شکل 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 16 تمرین 

 مشخص کنید.

 باشد.بند میشروع فرایند فعال دم از میانالف( 

ب( شروع دم برخالف بازگشت بازدم بدون نیاز به پیام عصبی 

 است.

در  ATPپ( برای انجام دم همانند انجام بازدم نیاز به مصرف 

 ها است.ماهیچه

ای خارجی بالفاصله عضالت با پایان انقباض عضالت بین دندهت( 

 شوند.ای داخلی منقبض میبین دنده

  پاسخ:
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اکسید و کاهش اکسیژن خون، از دیگر عوامل دیافزایش کربن

 اند.مؤثر در تنظیم تنفس

النخاع، اکسید خون با اثر بر مرکز تنفس در بصلدیافزایش کربن

  دهد.آهنگ تنفس را افزایش می

سیژن هایی وجود دارند که به کاهش اکدر خارج از مغز، گیرنده

تر در سرخرگ آئورت و ها بیشاین گیرندهاند. حساس

رسانی به سر و مغز را برعهده گردن که خون ةهای ناحیسرخرگ

چه اکسیژن خون کاهش یابد، این گیرنده ها چنان اند.دارند، واقع

 کنند.النخاع پیام عصبی ارسال میبه بصل

ژن نیاز دارند های بدن برای زنده ماندن به اکسییاخته ةگر چه هم

رود، تری برای نفس کشیدن به شمار میحرک مهمچه که ماما آن

 ها به اکسیژن.اکسید است نه نیاز یاختهدینیاز به دفع کربن

ن عنواو رسیدن به حد خطرناک، به در صورت افت شدیداکسیژن 

 کند.تنفس عمل می ترمحرک مهم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ نادرستل مقابل کدام با توجه به شک :23 تست 

 )تألیفی(

 
های زمان به ماهیچههم« ب»( برای شروع دم، فرمان از مرکز 1

 شود.ای خارجی ارسال میبند و بین دندهمیان

 شود.باعث پایان دم می« ب»با اثر بر مرکز « الف»( مرکز 2

گیرد و به های صاف اطالعات میاز ماهیچه« ب»( مرکز 3

 دهد.لتی فرمان میهای اسکماهیچه

تحریک و آهنگ تنفس را تنظیم  2COبا افزایش « الف»( مرکز 4

 کند.می

 پاسخ: 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.: 17 تمرین 

توانند بالفاصله از ها مینایژک ……برخالف(  -الف( نایژه )همانند

 جلوگیری کنند. ……النخاع( بصل -ادامه دم توسط )پل مغزی

ماندن به های بدن برای زندهاز یاخته ……بسیاری(  -ب( )همه

 اکسیژن نیاز دارد.

تری محرک مهم …… (2Oها به نیاز یاخته -2COپ( )دفع 

 برای تنفس است.

عنوان به 2O ……کاهش شدید(  -ت( )افزایش بیش از حد

 کند.تری تنفس عمل میمحرک مهم

  پاسخ:
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 : تنوع تبادالت گازی3گفتار  

 بدنهای یاخته ةهم( و در جانورانی که 18ها )شکل سلولیدر تک

مثل کرم پهن یا هیدر آب ها به محیط بیرون دسترسی دارند آن

یاخته ها و محیط مبادله توانند مستقیماً بینگازها می شیرین،

مشاهده  ایساختارهای تنفسی ویژها در سایر جانوران، شوند. ام

کنند. در های بدن را با محیط فراهم میشود که ارتباط یاختهمی

که  شودچهار روش اصلی برای تنفس مشاهده میاین جانوران، 

نفس ت تنفس پوستی،، ای(تنفس نایدیسی )تراشهاند از عبارت

 تنفس ششی.و  آبششی

 
 ها، هیدر و کرم پهنریق انتشار در تک سلولیتنفس از ط -18شکل 

 تنفس نایدیسی:

 ینکیتهستند که با  مرتبط به همو  منشعبهای ، لولههانایدیس

 منافذ تنفسیها از طریق (. نایدیس19اند )شکل مفروش شده

 معموالً ساختاری جهت بستنشوند و سطح بدن، به خارج باز می

ر دارد. نایدیس به انشعابات نایدیس قرا ابتدایمنافذ تنفسی در 

، که در کنار تمام انشعابات پایانیشود. تری تقسیم میکوچک

بست بوده و فاقد کیتین اما دارای بنگیرند، های بدن قرار مییاخته

 کند. که تبادالت گازی را ممکن می مایعی است

 
 تنفس نایدیسی -19شکل 

 چند میکرونایی های انتهها از نایدیسیاخته ةمتوسط فاصلچون 

 لهانتشار مبادبدن از طریق های است گازها بین نایدیس ها و یاخته

 حشراتمانند  زیمهرگان خشکیبیشوند. این نوع تنفس در می

در این جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی وجود دارد.  صدپایانو 

 در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

 است؟ نادرستکدام عبارت  :24 تست 

هر جانوری با حفرة گوارشی فاقد ساختار تنفسی ویژه  (1

 باشند.می

ها و توانند بین یاخته( در پالناریا همانند کرم کدو گازها می2

 محیط مبادله شوند.

توانند وارد یا ( از هر بخش از بدن پارامسی گازهای تنفسی می3

 خارج شوند.

 ( هیدر همانند سایر مرجانیان ساکن آب شیرین است.4

 پاسخ: 

 

 ……جانوری با چنین سامانة تنفسی، قطعاً  :25 تست 

 
 فاقد گردش خون است.( 1

 ( از گروه بندپایان است.2

 ( دارای ریز پرزهای زیادی در روده برای جذب غذاست.3

 ( در کل دوره زندگی خود دو شاخک دارد.4

 پاسخ: 

 

 نادرستکدام عبارت در مورد تنفس نایدیسی  :62 تست 

 است؟

 

های بدن قرار ها در کنار تمام یاخته( انشعابات پایانی نایدیس1

 گیرند.می

های ابتدایی ها برخالف بخشهای انتهایی نایدیس( بخش2

 اند.بستبن

( هر جانوری با تنفس نایدیسی قطعاً ساختاری جهت بستن 3

 منافذ نایدیس دارد.

 و ها تبادل گاز بین نایدیس( به دنبال خشک شدن نایدیس4

 های بدن غیرممکن است.یاخته

 پاسخ: 
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 تنفس پوستی:

 های مرطوب زندگیمحیطکه در  خاکیکرممهرگانی نظیر بی

 خاکی دارایکنند. کرمکنند از تبادالت پوستی استفاده میمی

ا و گازها را ب های فراوان استمویرگی زیرپوستی با مویرگ ةشبک

 کند.بادل میهوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک، ت

 
 تنفس پوستی در کرم خاکی -20شکل 

 

سمندرهای  ،های آبیپشتالکمانند  دارداران ششبرخی از مهره

تنفس به تبادالت گازی،  برای کمک، مارهای آبیو  دارشش

 دهند.نیز انجام می پوستی

وست پ تر تبادالت گازی از طریق پوست است.در دوزیستان، بیش

 است. دارانهای تنفس مهرهین ساختار در اندامترسادهدوزیستان 

رار در زیرپوست ق وسیعیو  مویرگی یکنواخت ةشبکها، در قورباغه

 ةماد(. 21کند )شکل دارد که تبادل گازها را با محیط آسان می

دارد، به لغزنده که پوست دوزیستان را مرطوب نگه می مخاطی

 .کندکمک میافزایش کارایی تنفس پوستی 

 

 
 تنفس پوستی در قورباغه -21شکل 

 

تکمیل  نادرستیکدام مورد عبارت زیر را به  :27 تست 

 کند؟می

 « است. …… قطعاً  ……هر جانور دارای تنفس »

 مهره و آبزی یا دوزیستبی -( پوستی1

 زیمهره و خشکیبی -( نایدیسی2

 زیدار و خشکیمهره -( ششی3

 دار و آبزیمهره -( آبششی4

 پاسخ: 

 

 

 

 است؟ نادرستچند مورد  :28 تست 

ران، داهای تنفسی مهرهترین ساختار تنفسی در بین اندامساده -

 کند.نوعی گلیکوپروتئین ترشح می

ونی اکسید مایع درتواند مستقیماً کربن دیترین آبشش میساده -

 بدن را به آب وارد کند.

اران دارند، ددارانی که کارایی تنفسی باالتری نسبت به پستانمهره -

ها نیاز به فشار داران برای ورود هوا به ششنسبت به سایر مهره

 مکش قفسه سینه دارند.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

تر تبادالت گازی از طریق در جانورانی که بیش :29 تست 

 ……گیرد پوست صورت می

 رود.ها مستقیم به اندام می( در دورة الروی، خون روشن از شش1

 رود.( قطعاً در دورة بلوغ، آبشش از بین می2

 ( برای انتقال گازهای تنفسی گردش خون، دخالتی ندارد.3

 مهره بوده و بدن دراز دارد.( قطعاً جانور بی4

 پاسخ: 
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 تنفس آبششی: 

پوستی  ةپراکندو  کوچکهای برجستگی ها،ترین آبششساده

 . (21)شکل  دریایی ةهای ستارآبششهستند، مانند 

 
 ترین آبشش در ستاره دریاییساده -21شکل 

 

 شوند.به نواحی خاص محدود میها مهرگان، آبششدر سایر بی

های خارجی دوزیستان، دارای آبشش تماماز ماهیان و  برخیالرو 

 زده از سطح بدن است. بیرون

 

 
 آبشش خارجی در نوعی دوزیست -22شکل 

 

(. تبادل 23هستند )شکل  های داخلیآبششماهیان بالغ دارای 

است. جهتِ  بسیار کارآمد، های داخلیاز طریق سطوح آبششگاز 

های آبششی، ها، و عبور آب در طرفین تیغهحرکتِ خون در مویرگ

 است. دیگربرخالف یک

 

 

 

 

آبشش داخلی  -23شکل 

 در ماهی

 

 چند مورد صحیح است؟ :30 تست 

عنوان سطح آبشش بههر جانوری که در تمام طول عمر خود از  -

کند، در هر کمان آبششی خود تعداد زیادی تنفسی استفاده می

 های آبششی دارد.رشته

های آبشش، آب خالف جهت حرکت های درون رشتهدر تیغه -

 خون جریان دارد.

کند بدون برگشت های ماهی خارج میرگی که خون را از آبشش -

 رود.ها میبه قلب مستقیماً به اندام

های آبششی ر ماهیان تعداد خارهای آبششی از تعداد کماند -

 تر است.بیش

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

چند مورد جملة زیر را به درستی تکمیل  :31 تست 

 کند؟می

داشته  ……دارد، در دورة الروی آبشش  ……هر ماهی که آبشش »

 «است.

 داخلی -* داخلی داخلی-* خارجی

 خارجی -ی* خارج داخلی -* داخلی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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 نحوه کار آبشش داخلی در ماهی -24شکل 

 

 

 

 تنفس ششی:

ه زی هستند کمهرگان خشکیاز بی لیسهو  تنانی مانند حلزوننرم

، زیداران خشکیدر مهرهکنند. استفاده می ششبرای تنفس، از 

 ها شدند.ها جایگزین آبشششش

جریان شود کارهایی دارند که باعث می ساز و تر جانورانبیش

ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود که پیوسته

 ای شهرت دارد.به ساز و کارهای تهویه

و  دوزیستاندر تهویه دارند.  متفاوتساز و کار  دو نوعداران مهره

 ها هدایتهوا را به شش، پمپ فشار مثبتبا  بعضی خزندگان

، با حرکتی حلقو  عضالت دهان قورباغه، به کمک کنند. مثالًمی

 (. 25راند )شکل ها میهوا را با فشار به شش« قورت دادن»شبیه 
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 پمپ فشار مثبت در قورباغه -25شکل 

 

 فشار منفیساز و کار  تر خزندگانبیشو  پستانداران، پرندگان

فشار منفی، به  حاصل از مکش ةوسیلبهدارند که در آن، هوا 

 شود. ها وارد میشش

تری داران انرژی بیشنسبت به سایر مهره، به علت پروازپرندگان 

رندگان پ تری نیاز دارند.بنابراین به اکسیژن بیشو  کنندمصرف می

هستند  های هوادارکیسهعالوه بر شش دارای ساختارهایی به نام 

 هددان افزایش مینسبت به پستاندارها را که کارایی تنفس آن

 (. 26)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوادار در پرندههای کیسه -26شکل 

 

در ارتباط با قورباغه بالغ کدام عبارت صحیح  :32 تست 

 است؟

 شود.( در مرحلة دم به دنبال انقباض حفرة دهانی، بینی بسته می1

ها به دنبال انقباض حفرة دهانی از در مرحلة بازدم، هوای شش( 2

 شود.ارج میبینی خ

 توانند خون تیره باشند.های ششی جانور می( سیاهرگ3

 شوند.ای حلق جانور در هنگام دم کوتاه میهای ماهیچه( سلول4

 پاسخ: 

 

 چند مورد صحیح است؟ :33 تست 

های پوست خود برای تنفس استفاده هر جانوری که از سلول -

 کند، تنفس پوستی دارد.

شوند در ای سبب میسازوکارهای تهویههمة جانوران از طریق  -

 مجاورت سطوح تنفسی، هوای تازه جریان داشته باشد.

 هاست.های هوادار پرنده بیش از دو برابر ششتعداد کیسه -

کند همانند رگی که رگی که خون را به کمان آبششی وارد می -

 کند، سرخرگ است.خون را خارج می

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

در مورد هر جانوری که سطح مبادلة اکسیژن  :34 تتس 

اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت و دی

 (94)سراسری    باشد؟ درست می

های موجود در بدن، در فضای خارجی ( بعضی از درشت مولکول1

 شوند.سلولی هیدرولیز می

ش فزای( کارایی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی ا2

 یافته است.

 ها بیش از فشار اسمزی است.( فشار تراوش در ابتدای مویرگ3

 باشد.( مراحل اولیة نمو رویان، یکسان می4

 پاسخ: 
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بدنی، دو طرف گردن و  ةهای هوادار در تمام حفرکیسه

تر پذیرند. بیشها انعطافهای بازو وجود دارند. این کیسهاستخوان

های هوادار عقبی ها، به کیسهدون عبور از ششهوای دمیده شده، ب

های هوادار ای به کیسههای لولهرود و سپس با عبور از ششمی

های هوادار جلویی به شود. سرانجام، هوا از کیسهجلویی وارد می

تنفسی  ةچرخ 2شود. این فرایند، نیازمند نام نای، رانده و خارج می

 (.27کامل )دم و بازدم( است )شکل 

چرخه 2مراحل تنفس پرنده طی  -27شکل

 ……در سسک پشت سیاه، حین عمل  :35 تست 

(93)سراسری 

 شود.های هوادار، فشار منفی ایجاد می( دم، ابتدا در همة کیسه1

های هوادار، از سطوح تنفسی عبور ( دم، هوای همة کیسه2

 کند.می

های هوادار خارج کیسه( بازدم، هوای غنی از اکسیژن، از همة 3

 شود.می

های هوادار، به مجاری ( بازدم، هوای تهویه شده همة کیسه4

 شود.تنفسی منتقل می

 پاسخ: 
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 : قلب1گفتار

های گذشته آموختید که دستگاه گردش مواد در انسان، در سال

های ، بخش1ها و خون تشکیل شده است. در شکل از فلب، رگ

 بینید.های متصل به آن را میقلب و رگ

، 2با گردش خون عمومی و ششی آشنا هستید. با توجه به شکل 

خون را  مسیر هر کدام را در بدن مشخص و هدف دو نوع گردش

 با هم مقایسه کنید.

های درسی خود در چه قبالً آموختید، در گروهبا توجه به آن

وگو کنید و پاسخ مناسبی دیگر گفتهای زیر با هممورد پرسش

 ها بیابید:برای آن

 کند؟هر کدام از دهلیزها خون را از کجا دریافت می -

 فرستد؟ها خون را به کجا میهر کدام از بطن -

 هایی دارد؟ن طرف چپ و راست قلب، با هم چه تفاوتخو -

های چپ و راست با هم متفاوت است، بطنة ضخامت دیوار -

 چرا؟

: گردش خون بزرگ و کوچک1شکل 
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متصل به آنهای قلب و رگهای : بخش2شکل 

 تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب

کند، مواد مغذی و بور میاگر چه خونی که از درون قلب ع

نیازهای تنفسی و ، تواند با آنولی قلب نمیاکسیژن زیاد دارد 

ی قلب با به همین دلیل ماهیچه غذایی خود را برطرف کند.

انشعاب  سرخرگ آئورتکه از  به نام اکلیلیای های ویژهرگ

های ها پس از رفع نیاز یاختهشود. این رگگرفته است، تغذیه می

 دهلیز راستصورت سیاهرگ به و به شوندا هم یکی میبقلبی، 

ها توسط لخته یا متصل می شوند. بسته شدن این رگ

(، ممکن است باعث تصلب شرایینها )ی آنشدن دیوارهسخت

به بخشی از ی قلبی شود؛ چون در این حالت سکته یا حمله

 میرندهای آن میرسد و یاختهی قلب، اکسیژن نمیماهیچه

 (.3)شکل 

های کرونری: رگ3شکل 

به قلب  ……هایی که خون در انسان تعداد رگ :1تست  

……هایی است که خون را برابر رگ ……کنند وارد می

 برند.ها میتیره به شش -دو -( روشن1

 برند.تیره به قلب می -دو -( روشن2

 برند.ها میتیره به شش -سه -( تیره3

 کنند.ها خارج میبطن را ازروشن  -سه -( تیره4

 پاسخ: 

خارج و  ……سرخرگ کرونروی خون را از  :2 تست 

کند.وارد می ……سیاهرگ کرونری خون را به 

  دهلیز راست -( بطن چپ1

 دهلیز راست -( آئورت2

 بزرگ سیاهرگ باالیی -( بطن چپ3

 بزرگ سیاهرگ باالیی -( آئورت4

 پاسخ: 

 سخ دهید.های زیر پابه پرسش: 1 تمرین

 الف( تصلب شرایین به چه معنی است؟

 ب( در تشریح قلب گوسفند دیوارة کدام بطن قطورتر است؟

 اند؟های قلبی متصلهای ارتجاعی به کدام دریچهپ( طناب

دریچه  ……زیر(  -های الکیلی در )باالیت( منافذ سرخرگ

سینی قرار دارند.

  پاسخ:
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 های قلب:دریچه

هر بخشی از دستگاه گردش مواد باعث  ها دروجود دریچه

در ساختار شود. شدن جریان خون در آن قسمت میطرفهیک

 بافت پوششیبلکه همان  کار نرفتهای بهها، بافت ماهیچهدریچه

وجود سازد؛ البته ها را میخورده است و دریچهاست که چین

ساختار خاص کند. ها کمک میبه استحکام آن بافت پیوندی

شدن ها، باعث باز یا بستهدر دو طرف آن تفاوت فشارو  هادریچه

 شود.ها میدریچه

ای هست که در بین دهلیز و بطن در هر طرف قلب، دریچه

هنگام انقباض بطن؛ از بازگشت خون به دهلیز، جلوگیری 

 دولختییا  میترالبطنی چپ را  -دهلیزیة کند. دریچمی

کیل شده است، و در آویخته تشة گویند؛ چون از دو قطعمی

قرار دارد. در ابتدای  سه لختیة دریچسمت راست قلب، 

که قرار دارند  های سینیدریچهها، های خروجی از بطنسرخرگ

 (.4)شکل  کننداز بازگشت خون به بطن جلوگیری می

قلبهای : دریچه4شکل 

طور مناسب تکمیل تواند جمله را بهکدام می: 2 تمرین

 کند؟

 «……های گاه دریچه هر»

* دو لختی و سه لختی باز باشند قطعاً قلب در وضعیت دیاستول 

 است.

* سینی بسته باشند قطعاً قلب در وضعیت دیاستول است.

  پاسخ:

/s دوره قلبی 30 s/10 s/40 

استراحت انقباض استراحت دهلیزها

استراحت استراحت انقباض هابطن

های دو لختی و دریچه

 سه لختی
باز باز بسته

بسته  بسته باز های سینیدریچه

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش: 3 تمرین

 تر است؟الف( کدام دریچه سینی به دریچه دو لختی نزدیک

گیرند یا های آلکیلی موقع سیستول قلب خون میب( سرخرگ

 دیاستول قلب؟

پ( دورترین دریچه به دریچه سه لختی مانع ورود خون به کدام 

 شود؟حفرة قلب می

ت( از سطح باالی قلب، تعداد انشعابات کدام سرخرگ آلکیلی 

تر است راست یا چپ؟بیش

  پاسخ:
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 صداهای قلب:

کسی بچسانید یا ة سمت چپ قفسه سیناگر گوش خود را به 

ا شخصی دیگر قرار خود یة سینة گوشی پزشکی را روی قفس

شنوید. صداهای قلب مربوط به دهید، صداهای قلب را می

و از لحاظ پزشکی، نوع صدا و نظم ها است شدن دریچهبسته

 دار است.ها، بسیار معنیآن

صدای اول )پووم( قوی، دو نوع صدا دارد؛  در حالت طبیعیقلب 

 های دو لختی وشدن دریچهبستهو به  تر استگنگ و طوالنی

صدای دوم  مربوط است. هاشروع انقباض بطنهنگام لختی سه

 هاشدن سینی ابتدای سرخرگبستهو به  تر و واضح)تاک( کوتاه

، همراه است و زمانی شروع استراحت بطنمربوط است که با 

های آئورت و شود که خون وارد شده به سرخرگشنیده می

های شدن دریچهها را دارد و با بستهششی، قصد برگشت به بطن

شود. متخصصان با گوش دادن دقیق سینی، جلوی آن گرفته می

شوند. در برخی بودن قلب آگاه میبه صداهای قلب، از سالم

یا  بزرگ شدن قلب، هااختالل در ساختار دریچهویژه ها بهبیماری

 های قلب،میانی حفرهة کامل نشدن دیوارنقایص مادرزادی مثل 

 یرعادی شنیده شود. ممکن است صداهای غ

 : صداهای قلبی5شکل 

 ساختار بافتی قلب:

است  کنندهای محافظتکیسهای همراه با قلب، اندامی ماهیچه

شامه برونو  پیراشامه )پریکارد(به نام  این کیسه از دو الیه

خارجی این کیسه، از بافت ة است. الی تشکیل شده کارد()اپی

تشکیل شده  فرشی سادهنگبافت پوششی سو  ایپیوندی رشته

 کنندههای محافظتبافتای، از جمله است. بافت پیوندی رشته

 (.6های پروتئینی زیادی وجود دارد )شکل است که در آن، رشته

که دقیقاً به بافت  )برون شامه( داخلی این کیسهة الیدر 

فرشی افت پوششی سنگب نیز قلب چسبیده است، ایماهیچه

، ایهرشت یبافت پیوندای از توسط الیه وجود دارد که ساده

پیوندی قرار ة ها و اعصاب قلب در این الیرگشود. پشتیبانی می

 کند. را احاطه می بافت چربی که عموماً قلبو  دارند

……بالفاصله پس از شنیدن صدای  :3 تست 

 شوند.لختی بسته میهای میترال و سهاول قلب، دریچه( 1

 کنند.ها شروع به پر شدن می( اول قلب، دهلیز2

 شوند.شکل بسته میهای سینی( دوم قلب، دریچه3

شود.ها ایجاد می( دوم قلب، مانعی برای ورود خون به بطن4

 پاسخ: 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 4 تمرین

 مشخص کنید.

ها شنیده الف( صدای واضح قلب پس از ورود خون به بطن

 شود.می

 شود.ب( با شروع انقباض قلب صدای پووم شنیده می

شود نشان از پ( هر صدای غیرعادی که از قلب شنیده می

 هاست.اختالل در ساختار دریچه

ها، بسیار ت( از لحاظ پزشکی، نوع صداهای قلب و نقطه آن

دار است.معنی

  پاسخ:

 چند مورد صحیح است؟ :4 تست 

 دارای کالژن است.کارد * پریکارد همانند اپی

 * پریکارد همانند میوکارد دارای کالژن است.

های با فضای بین سلولی کارد دارای سلول* آندوکارد همانند اپی

 اندک است.

هایی با فضای بین * آندوکارد همانند پریکارد دارای سلول

 سلولی اندک است.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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افتی قلب: ساختار ب6شکل 

از  عمدتاًکه  قلب )میوکارد( استة قلب، ماهیچة ترین الیضخیم

بین ای قلبی تشکیل شده است. های بافت بافت ماهیچهیاخته

استخوانگان به نام  ایهی رشتاری بافت پیوندمقد، هااین یاخته

 کالژن ضخیمیهای قرار دارد. این بافت، رشته )اسکلت( فیبری

های از یاخته بسیاریقرار گرفته و  لفجهات مختدارد که در 

اند. در ضمن، استخوانگان فیبری ها چسبیدهای به آنماهیچه

در  های عصبی نیزرشتهشود. می های قلبیباعث استحکام دریچه

 اند.ها پخش شدهبین این یاخته

از بافت پوششی ای نازک های قلبی توسط الیهسطح داخلی حفره

پوشیده شده  شامه )آندوکارد(درون به نام فرشی ساده؛سنگ

کند. نیز شرکت می های قلباین الیه در تشکیل دریچهاست. 

افت پیوندی از جنس ب از یک قسمت مرکزیهای قلبی دریچه

پوشیده  شامهدر دو طرف با درونتشکیل شده و  ایتهرش

به استخوانگان فیبری قلب، متصل  در قاعدهها اند. دریچهشده

 اند.شده

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 5 تمرین

 مشخص کنید.

ای دوکی شکل و تک های ماهیچهالف( در میوکارد یاخته

 شود.ای یافت میهسته

ای که در تماس مستقیم با میوکارد باشد دارای ب( هر الیه

 کننده انرژی است.ترین بافت ذخیرهبزرگ

ای های ماهیچههمه یاخته شود تاپ( صفحات بینابینی سبب می

 قلب همزمان منقبض شوند.

های صاف کوچک تک های میوکارد قلب همانند یاختهت( یاخته

باشد.ای مییا دو هسته

  پاسخ:

های خونی حضور دارند و در ، چون در الیه رگالف( درست است

 های خونی ماهیچه صاف شرکت دارد.ساختار رگ

 بافت چربی ب( نادرست است، به دلیل وجود

پ( نادرست است، به دلیل وجود بافت عایق میوکارد دهلیزها 

 شوند.ها منقبض میجدا از میوکارد بطن

اند ت( نادرست است، از لحاظ غیرارادی و کوچک بودن شبیه

 ای بودن متفاوت.ولی از نظر دو هسته

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 6 تمرین

 پر کنید.

 ……ترین( بیرونی -تریناستخوانگان فیبری جزو )ضخیم الف(

 الیه قلب است.

های ماهیچة قلب به از یاخته ……بسیاری(  -ب( )همه

 ……جهات مختلف(  -اند که در )یک جهتهای چسبیدهنکالژ

 اند.قرار گرفته

 شود.نوع بافت اصلی یافت می ……( 4-3پ( در میوکارد )

 -د استخوانگان فیبری )داردت( دریچه میترال در قاعدة خو

. ……ندارد( 

  پاسخ:
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های قلب: ساختار بافتی دریچه7شکل 

: ساختار بافتی قلب8شکل   

 قلب:ة ساختار ماهیچ

ای داریم اید، سه نوع بافت ماهیچهطور که قبالً خواندههمان

های ترکیبی از ویژگیقلبی، ة اسکلتی، صاف و قلبی. ماهیچ

. همانند ماهیچه اسکلتی، دارای اسکلتی و صاف داردة ماهیچ

 طور منظمواحدهای انقباضی بهظاهری مخطط است که در آن 

ها در مجموع، باعث انقباض اند و انقباض آنکنار هم قرار گرفته

 ةهای ماهیچشود. از طرف دیگر همانند یاختهماهیچه می

مشخص کنید که هر یک از  –با عالمت + و : 7 تمرین

 های قلب حاوی کدام موارداند؟الیه

آندوکارد میوکارد شامهبرون پیراشامه موارد

بندی رتبه 

ضخامت

بافت پیوندی 

ایرشته

بافت پوششی

های رشته

عصبی

ماهیچه قلبی

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 8 تمرین

 کنید.پر 

های ماهیچه ……برخالف(  -های قلبی )همانندالف( در ماهیچه

قرار  ……نامنظم(  -طور )منظماسکلتی واحدهای انقباضی به

 اند.گرفته

های نسبتاً ب( صفحات بینابینی بافت ارتباط بین یاخته

 شوند.می  ……بلند(  -)کوچک

بافت  ……( 1-2لختی )های میترال و سهپ( در ساختار دریچه

 اصلی شرکت دارد.

پیام انقباض، پیام استراحت به  ……همانند(  -ت( )برخالف

شود( نمی -شودهای ماهیچه قلب منتشر )میسرعت بین یاخته

…… .

  پاسخ:
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های منفرد آن نسبتًا یاختهطور غیرارادی منقبض شده و صاف، به

های دارند. یکی از ویژگی دو هستهیا  یک و  کوچک هستند

صفحات ها از طریق ای قلب ارتباط آنای ماهیچههیاخته

ای در این صفحات است. نوع ارتباط یاخته رفته()درهمبینابینی 

های به سرعت بین یاخته استراحتو  انقباضشود پیام باعث می

یک قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند ة ماهیچ

در محل ارتباط  (. البته9عمل کند )شکل  ای واحدیاختهة تود

وجود  بافت پیوندی عایقیها، بطنة دهلیزها به ماهیچة ماهیچ

از  فقطها که انتشار تحریک از دهلیزها به بطنطوریدارد؛ به

 شود.قلب انجام می هادیة شبکطریق 

: صفحات بینابینی در میوکارد قلب9شکل 

 هادی قلب:ة شبک

هایی دارند که یژگیو قلبیة های ماهیچتقریباً یک درصد یاخته

ها را برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی کرده است. این آن

های ها در بین یاختهها و گرهای از رشتهصورت شبکهبهها یاخته

 هادیة شبکها، آنة و به مجموع اندقلبی گسترده شدهة ماهیچ

 هایدیگر یاختههای این شبکه با شود. یاختهقلب گفته می

است  ضربانة کنندشروع. این شبکه، ارتباط دارند قلبی،ة ماهیچ

 دهد.گسترش می در سراسر قلب به سرعتو جریان الکتریکی را 
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هایی از تارهای دستهو  شامل دو گرههادی قلب ة شبک

جریان الکتریکی است. گره اول  هدایت سریعبرای  یافتهتخصص

ر منفذ زیو  پشتی دهلیز راستة در دیوار گره سینوس دهلیزییا 

است و  تربزرگقرار دارد. این گره  بزرگ سیاهرگ باالیی

های قلبی است، به همین دلیل به آن تکانهة کنندشروع

 گره دهلیزی بطنیگویند. گره دوم یا می سازضربانیا  پیشاهنگ

سه لختی ة بالفاصله در عقب دریچ، پشتی دهلیز راستة در دیوار

گرهی انجام یق مسیرهای بینارتباط بین این دو گره از طر است.

ای خاص ای از تارهای ماهیچهشامل دستهشود این مسیرها می

توانند دارند و می تنگاتنگیای دیگر ارتباط یاختهکه با هم هستند

 یجاد شده در گره پیشاهنگ را به، جریان الکتریکی ابا سرعت

هگره دوم منتقل کنند. پس از گره دهلیزی بطنی، تارهای ماهیچ

را ایجاد  های قطورتریدستهبین دو بطن، ة خاص در دیوار ای

ة دارند. این دسته تارها از دیوار سرعت هدایت باالییکنند که می

، به سمت پایین و دو شاخه شدنکند و با بین دو بطن عبور می

تا الیه ها کنند، سپس دور تا دور بطنتا نوک قلب ادامه پیدا می

به درون را احاطه، و در طی مسیر،  ها و دهلیزعایق بین بطن

 (.10)شکل  کنندها گسترش پیدا میبطنة دیوار

: شبکه هادی قلب10شکل 

 ضربان قلب:ة چرخ

و ممکن است در یک  قلب در هر ثانیه، تقریباً یک ضربان دارد

سه میلیارد بار فرد با عمر متوسط در طول عمر، نزدیک به 

های اسکلتی بتواند ماهیچهمانند  کهبدون این، منقبض شود

 داشته باشد. پیوستهاستراحتی 

 ةهای عضلتحریک الکتریکی در بین سلول :5 تست 

 (87)سراسری  شود. ها، .................. منتشر میبطن

بطنی –دهلیزی  ةگر ةبه واسط (1

 ایاز محل اتصال تارهای ماهیچه (2

بطن ة( توسط الیاف گرهی دیوار3

 ای طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه( از 4

 پاسخ: 

کدام عبارت در مورد قلب انسانی سالم و بالغ  :6 تست 

 (90سراسری ) درستی بیان شده است؟به

( زایش تحریکات طبیعی قلب در سرتاسر بافت گرهی صورت 1

 گیرد.می

ها، فقط از طریق بافت ( انتشار تحریک از دهلیزها به بطن2

 مکن است.گرهی م

هایی از رشته ةوسیلاول است و به ةتر از گردوم بزرگ ة( گر3

 اند.دیگر مربوطبافت گرهی به یک

بین دو بطن، بیش از  ة( سرعت انتشار تحریک در الیاف دیوار4

 میوکارد است. ةگرهی دیوار ةشبک

 پاسخ: 
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طور قلب را، که به )سیستول(و انقباض  )دیاستول(استراحت 

گویند. در طی هر می قلبیة چرخه یا دورشود، انجام می متناوب

سپس و  پر طور غیرفعالها بهبا خون سیاهرگچرخه، قلب 

فرستد. خون را به سراسر بدن می شود وطور فعال، منقبض میبه

 (.11شود )شکل چرخه، این مراحل دیده می هردر 

 انبساط قلب )استراحت عمومی(: -1

ها وارد راحت است. خون بزرگ سیاهرگدر حال است تمام قلب

های ششی به دهلیز چپ وارد دهلیز راست و خون سیاهرگ

 ثانیه 4/0زمان: شود. می

است و انقباض دهلیزها  بسیار زودگذر انقباض دهلیزی: -2

با خون پر  طور کاملبهها گیرد و با انجام آن، بطنصورت می

 ثانیه 1/0زمان: حدود شوند. می

گیرد و خون از ها صورت میانقباض بطن بطنی:انقباض  -3

شود. زمان: ارسال می های بدنقسمتة به همها طریق سرخرگ

 ثانیه 3/0حدود 

: مراحل چرخه ضربان قلب11شکل 

 ده قلبی:برون

وارد خارج، و  یک بطناز  در هر انقباض بطنیحجم خونی که 

این مقدار  شود. اگرنامیده می ایحجم ضربهشود، می سرخرگ

 ده قلبیبرونضرب کنیم،  در تعداد ضربان قلب در دقیقهرا 

تغییر ده قلبی متناسب با سطح فعالیت بدن آید. بروندست میبه

مقدار فعالیت ، بدنة سوخت و ساز پایو عواملی مانند  کندمی

ده قلبی بدن در آن مؤثر است. میانگین برونة ، سن و اندازبدنی

 است. پنج لیتر در دقیقهحدود  استراحت در حالت در بالغان

(82)سراسری   کدام رابطه درست است؟ :7 تست 

ده قلببرون (1

ده قلب( برون2

تعداد زنش قلب در دقیقهده قلببرون ای( حجم ضربه3

ای ( حجم ضربه4

 پاسخ: 

 است؟ نادرستچرا این جمله : 9 تمرین

ای همانند تعداد ضربان ده قلب قطعاً حجم ضربهبا کاهش برون»

 «قلب کم شده است.

  پاسخ:

 حالت وجود دارد. 3ده در قلب چون برای کاهش برون

  ده قلببرون

تعداد زنش قلب در دقیقهای حجم ضربه

 حالت اول کمکم کم

 حالت دوم کم ثابت کم

حالت سوم ثابت کم کم

ای از منحنی زیر که با عالمت سؤال در نقطه :8 تتس 

 (92سراسری )  ……مشخص گردیده، 

 کنند.دهلیزها خود را برای انقباض آماده می( 1

 باشند.( همة حفرات قلب در حال استراحت می2

( مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.3

 ارد.( مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود د4

 پاسخ: 

 تعداد زنش قلب در دقیقه

ایحجم ضربه
ایحجم ضربه

تعداد زنش قلب در دقیقه

 

 ده قلببرون

تعداد زنش قلب در دقیقه
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نگاری )الکتروکاردیوگرافی( یا نوار قلب چه الکتروقلب

 گوید؟می

های رسم شاید تا به حال نوار قلب کسی را دیده باشید. منحنی

 شده در آن، نشانگر چیست؟

های ضربان قلب، پیامة در هنگام چرخ قلبیة های ماهیچیاخته

از  د زیادیتعداکه به دلیل این دهند.بروز میالکتریکی را 

به های الکتریکی کنند پیامها در این فرایند شرکت مییاخته

نیز  در سطح پوستها را توان اثر آنو می کافی قوی استة انداز

صورت منحنی به نام توان بهها را میدریافت کرد. این نشانه

ثبت کرد. دستگاه  (ECG)الکتروکاردیوگرام  هنگارالکتروقلب

نام  )الکتروکاردیوگراف( نگارالکتروقلبنی کننده این منحثبت

روی  های مختلف بدنقسمتدارد که الکترودهای آن را در 

است که روی  همان نوار قلب« ECG»دهند. پوست قرار می

 3شود و شامل حساس نمایشگر، نشان داده میة کاغذ یا صفح

 (.12است )شکل  «T»و « P» ،«QRS»موج

، پیام الکتریکی طور خودکاربهساز )پیشاهنگ( وقتی گره ضربان

فرستد، این پیام توسط ای دهلیزها میهای ماهیچهرا به یاخته

منحنی، ة در قلشود. ثبت می «P»منحنی صورت دستگاه به

ام، پس از رسیدن به گره پی شود.انقباض دهلیزها آغاز می

های از یاخته تعداد زیادیبه  زمانطور همبهدهلیزی بطنی 

 «QRS»صورت موج رسد که دستگاه، آن را بهبطن میة دیوار

. در هنگام کندها را منقبض میبطنکند و همین پیام، ثبت می

ها خارج ختهنیز، پیام الکتریکی از یا هااستراحت رفتن بطنبه 

 شود.در دستگاه می «T»موج شود که باعث ثبت می

برخالف  Aبا توجه به منحنی زیر، در نقطة  :9 تست 

 (94 )سراسری . ……

1) Cتر از صدای دوم قلب شنیده تر و بم، صدایی طوالنی

 شود.می

2 )Dهای مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت ، سلول

 باشند.می

3 )Bها ، جریان الکتریکی به شبکة گرهی دیوارة میوکارد بطن

 شود.منتشر می

4 )Eدهلیزی به تارهای  -، جریان الکتریکی از گرة سینوسی

 کند.ماهیچة دهلیزی سرایت می

 پاسخ: 

در یک فرد سالم، در فاصلة زمانی شروع  :10 تست 

 ؟دهدصدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی می

(95سراسری ) 

 انقباض دو دهلیز راست و چپ( 1

 در نوار قلب QRS( ثبت موج 2

 در منحنی الکتروکاردیوگرام T( ثبت موج 3

( انتشار پیام الکتریکی از گرة پیشاهنگ به گرة دوم4

 پاسخ: 
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مقایسه الکتروکاردیوگرام با دوره کار قلب: 13شکل 

 هامنحنیة لفاصو  ارتفاع، از نظر شکلنگاره بررسی الکتروقلب

تواند به متخصصان کمک کند تا وضعیت سالمت قلب را می

ة نشانممکن است « QRS»مشخص کنند؛ مثالً افزایش ارتفاع 

باشد.  هاتنگی دریچهیا  فشار خون مزمندر اثر  شدن قلببزرگ

یا  یقلبة سکتة نشاننیز ممکن است « QRS»کاهش ارتفاع 

ها ممکن است منحنیة باشد. افزایش یا کاهش فاصل آنفارکتوس

های رسانی رگاشکال در خون، اشکال در بافت هادی قلبة نشان

 باشد. قلبیة آسیب به بافت قلب در اثر حملو یا  اکلیلی

برای هر یک از موارد زیر کدام مورد داخل : 10 تمرین

 پرانتز مناسب است؟

(Rموج  -Tها )موج بطنالف( حداقل خون در 

 (Pموج  -T)موج ب( حداکثر خون در دهلیزها 

انقباض  -پ( بین صدای اول و صدای دوم )استراحت عمومی

 ها(بطن

 (Pبعد از  -Rت( افزایش فشار خون در آئورت )بعد از 

  پاسخ:

در یک فرد سالم، در فاصلة زمانی شروع صدای  :11 تست 

 دهد؟اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی نمی

(95)سراسری خارج کشور 

 ( افزایش فشار خون در سرخرگ ششی1

 ر منحنی الکتروکاردیوگرامد T( ثبت موج 2

 ها( کاهش فشار خون در درون بطن3

 در نوار قلب P( ثبت موج 4

 پاسخ: 

توان بیان داشت که با توجه به منحنی زیر می :12 تست 

 است.  ……تر از نقطه ، کمCدر هنگام ثبت نقطه  ……

(96)سراسری 

D -هان بطنحجم خو( 1

 D -های باز قلب( تعداد دریچه2

 B -( طول تارهای دهلیزها3

B -( فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت4

 پاسخ: 
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 های خونی: رگ2گفتار

ای مرتبط به هم کهدر دستگاه گردش خون، سه نوع رگ در شب

شود و پس از عبور از وجود دارد. این شبکه، که از قلب شروع می

ها ها و سیاهرگها، مویرگگردد. از سرخرگها به قلب باز میبافت

ها متناسب با کاری تشکیل شده است. ساختار هر یک از این رگ

سه ها از ها و سیاهرگسرخرگ ةهمة دیواردهد. است که انجام می

ها بافت داخلی آنة (. الی41تشکیل شده است )شکل  اصلیة یال

قرار گرفته  غشای پایهاست که در زیر آن،  فرشیسنگپوششی 

است که همراه این الیه  ای صافماهیچهمیانی آن، ة است. الی

وجود دارد. آخرین الیه نیز،  های کشسان )االستیک( زیادیرشته

 سازد.ها را میآن جیخارة الیاست که  بافت پیوندی دیگری

 شباهت دارد،ها ها با سیاهرگسرخرگ ایاگر چه ساختار پایه

 داریطور معنیبهها در سرخرگ پیوندیو  ایماهیچهة الیضخامت 

و  تحملوارد شده از سوی قلب را  تا بتوانند فشار زیادتر است بیش

تر بیشها در برش عرضی، کنند. به همین دلیل سرخرگ هدایت

، هاآنة اندازهمهای که سیاهرگ، در حالیشوندگِرد دیده می

 تربیشو  ترگستردهها داخل آنة دارند و حفر ترنازکای دیواره

هایی دارند که ها دریچهسیاهرگ بسیاری ازاست. در عین حال، 

 کنند.طرفه مییکجهت حرکت خون را 

هرگ: مقطع عرضی سرخرگ و سیا15شکل 

هاهای خونی و ساختار آن: مقایسه انواع رگ14شکل 

برای هر یک از جاهای خالی زیر کدام مورد : 11 تمرین

 تر است؟داخل پرانتز مناسب

تفاوت(  -ها )شباهتها با سیاهرگای سرخرگالف( ساختار پایه

 دارد. ……

 -تریقطر خود خون )کمب( سیاهرگ نسبت به سرخرگ هم

 تواند در خود جای دهد.می ……تری( یشب

های بدن انسان دریچه سیاهرگ ……بسیاری از(  -پ( )همه

 دارند.

الیه  ……همانند(  -ای )برخالفت( ضخامت الیه ماهیچه

تر است.ها بیشها نسبت به سیاهرگپیوندی در سرخرگ

  پاسخ:

هایی که خون قلب را به در انسان، همه رگ :13 تست 

ای کنند چه مشخصههای مختلف بدن هدایت میسمت بافت

 (96)سراسری     دارند؟

متر در ثانیه عبور سانتی 35ها با سرعت متوسط ( خون در آن1

 کند.می

ها وجود های بافت پوششی در دیواره آن( یک الیه از سلول2

 دارد.

های صاف حلقوی فراوان یافت ها، ماهیچه( در دیوارة آن3

 شود.می

طور پیوسته جریان دارد.ها، همواره خون بهدرون آن( در 4

پاسخ: 
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دارند.  همراه با غشای پایهبافت پوششی  ةفقط یک الیها مویرگ

ها که تبادل مواد بین خون و آب آنة این ساختار با وظیف

ة الیها مویرگة بافتی است، هماهنگی دارد. در دیوارمیان

از جمله  هااز آندر ابتدای بعضی ولی  ای نیستماهیچه

هست که میزان جریان  ایای ماهیچهحلقه، های رودهمویرگ

گویند.  نداره مویرگیو به آن ب کندتنظیم میها را خون در آن

ها براساس نیاز بافت جریان خون در مویرگ تنظیم اصلیاگر چه 

های سرخرگبا انقباض و انبساط  مواد مغذیو  اکسیژنبه 

 (.61ها قرار دارند )شکل قبل از مویرگ شود کهانجام می کوچک

: بنداره مویرگی16شکل 

 ها:سرخرگ

کنند ها خون را از قلب خارج میدانید سرخرگطور که میهمان

عالوه بر این باعث حفظ پیوستگی رسانند. های بدن میو به بافت

ة شوند. دیوارها میدر همین رگ هدایت آنو  جریان خون

ساخته شده  های کشسانبافتو  های صافماهیچهسرخرگ از 

شود، ناگهان مقدار زیادی خون از است. وقتی بطن منقبض می

ها در این حالت شود. سرخرگآن به درون سرخرگ پمپ می

شوند تا خون رانده شده از بطن را در خود جای دهند. گشاد می

در هنگام استراحت بطن یعنی وقتی که دیگر خونی از قلب 

شود و خون ها جمع میکشسان سرخرگة دیوارشود، خارج نمی

ها در رگ باعث هدایت خوناین فشار  راند.را با فشار به جلو می

 در هنگام استراحت قلبحرکت خون  شدنجلوگیری از منقطعو 

 شود.می

ها: خاصیت کشسانی دیواره سرخرگ17شکل 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل : 12 تمرین

 پرانتز پر کنید:

ها براساس نیاز بافت به الف( تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ

 نیست. ……هورمون(  -مواد مغذی -)اکسیژن

ها با انقباض و انبساط ب( تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ

انجام  ……های کوچک( سرخرگ -های ابتدای مویرگ)بنداره

شود.می

  پاسخ:

تر از جمالت زیر کدام مناسب برای هر یک: 13 تمرین

 است؟

های کوچک نسبت به الف( میزان الیه کشسان در سرخرگ

 است. ……تر( بیش -ترهای بزرگ )کمسرخرگ

سرخرگ بزرگ(  -های کوچکبا ورود خون زیاد به )سرخرگب( 

 کند.ها تغییر زیادی نمیقطر این رگ ……

های کوچک ای صاف در سرخرگضخامت الیه ماهیچهپ( 

 است. ……تر( کم -ترهای بزرگ )بیشنسبت به سرخرگ

های کوچک، ت( به دنبال انقباض ماهیچه صاف دیواره سرخرگ

شود.می ……زیاد(  -میزان مقاومت به جریان خون )کم

  پاسخ:
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 صورت موجیبه، به دنبال هر انقباض بطنتغییر حجم سرخرگ، 

احساس  نبضصورت رود و بههایش میدر طول سرخرگ

 شود.می

یابد.با رسیدن به مویرگ پایان میموج سرخرگی که  :18شکل 

تر و ضخامت کشسان، کمة تر، میزان الیهای کوچکدر سرخرگ

شود با این ساختار باعث می تر است.ای صاف، بیشماهیچهة الی

ة و با وجود دهان ها تغییر زیادی نکندقطر این رگورود خون، 

میزان این مقاومت در  ن خون مقاومت کنند.در برابر جریاباریک، 

و در هنگام استراحت،  تربیش، صاف دیوارهة زمان انقباض ماهیچ

میزان ورود خون به شود. کم و زیاد شدن این مقاومت، می ترکم

 کند.ها را تنظیم میمویرگ

های دیواره )شکل باال( و ماهیچه ها: ساختار سرخرگ19شکل 

 پایین( سرخرگ کوچک )شکل

های عمقی هر های بدن در قسمتتر سرخرگبیش فشار خون:

تر در سطح قرار ها بیشکه سیاهرگدر حالی اند،اندام قرار گرفته

 دارند. به نظر شما علت چیست؟

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 14 تمرین

 مشخص کنید.

ه در برش شوند کهای دیده میتر رگالف( در سطح بدن بیش

 عرضی معموالً مقطع گرد دارند.

ثانیه از کار قلب دیده  3/0ها در دوره ب( فشار بیشینه سرخرگ

 شود.می

ثانیه  4/0ها و در دورة فشار کمینه مربوط به دیوارة سرخرگپ( 

 از کار قلب است.

فشار خون در سرخرگ موج Tتا انتهای  Rت( در فاصلة موج 

 یابد.آئورت فقط افزایش می

  پاسخ:

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش: 15 تمرین

یاLDLگذارد تر تأثیر میالف( کدام روی فشار خون بیش

HDL؟ 

ها پس از بسته ب( دلیل پیوستگی جریان خون در سرخرگ

 چیست؟های قلبی شدن دریچه

 پ( علت احساس نبض چیست؟

ها را نام ت( عوامل پدیدآورندة نیروی فشار خون در سرخرگ

 ببرید؟

  پاسخ:

 LDLالف( 

شود و ها با ورود خون جمع میکشسان سرخرگب( دیواره 

 راند.سپس خون را با فشار به جلو می

صورت بهها به دنبال هر انقباض بطن پ( تغییر حجم سرخرگ

صورت نبض احساس رود که بهها جلو میموجی در سرخرگ

 شود.می

 نیروی دیوارة سرخرگ -2 نیروی انقباض بطن -1ت( 
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رگ ة دانید فشار خون، نیرویی است که از سوی خون بر دیوارمی

است.  هاسرخرگیا  هابطنة ناشی از انقباض دیوارشود و وارد می

، خون با سرعت زیاد از آن اگر سرخرگی در بدن بریده شود

بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است. این خونریزی، ناشی 

از فشار خون زیاد درون سرخرگ است. چنین فشاری برای کار 

 طبیعی دستگاه گردش خون الزم است.

بیان  (80روی  120)مثالً معموالً فشار خون را با دو عدد 

فشار و  ار بیشینهفشکنند. این دو عدد به ترتیب، معرف می

فشار بیشینه فشاری است متر جیوه است. بر حسب میلی کمینه

فشار کمینه در و  کندوارد می که انقباض بطن روی سرخرگ

سرخرگ باز شده، ة هنگام استراحت قلب، فشاری است که دیوار

 کند.شدن به خون وارد میدر هنگام بسته

: فشار خون سرخرگی20شکل 

تواند روی فشار خون تأثیر بگذارد، از جمله: یعوامل مختلف م

، نمک زیادو  به ویژه مصرف چربی نامناسبة تغذی، چاقی

 .خانوادگیة سابقو  استرس )فشار روانی(، دخانیات

 ها:مویرگ

شوند که هی میتهایی منهای کوچک به مویرگسرخرگ

هستند. تبادل مواد بین خون و  های بدنترین رگکوچک

و  نازکة دیوارشود. ها انجام میدن، در این رگهای بیاخته

ها ، امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگجریان خون کُند

ها را در بافت وسیعیة شبکها حال مویرگکند. در عینفراهم می

تا  های بدنتر یاختهبیشة فاصلکه طوریکنند. بهایجاد می

ة است. این فاصل میکرومتر( 20متر )میلی 02/0ها حدود مویرگ

 .کندتر میآسان؛ از طریق انتشارها را مولکول سریعة مبادلکم، 

فرشی های پوششی سنگیاختهة از یک الی فقطها، مویرگة دیوار

های پهن و یاختهة لب. صاف نداردة ماهیچساخته شده است و 

منافذی  قسمت،در همان و  استنازک، روی هم قرار گرفته

 سازند.پذیر میعبور مواد را امکان که آیندوجود میبه
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 بسیار متفاوتهای مختلف، این منافذ در بافت تعدادو  اندازه 

نداشته  ممکن است هیچ منفذیهای مغز است. مثالً مویرگ

منافذ بسیار های جگر و طحال، که در مویرگباشند، حال این

ا بگذرند. هتوانند از آنهای درشت میهست که مولکول بزرگی

کند و نوعی غشای پایه، احاطه میها را سطح بیرونی مویرگ

های بسیار درشت صافی مولکولی برای محدودکردن عبور مولکول

ها در سه گروه قرار بر این اساس مویرگ آورد.وجود میبه

 گیرند:می

های پوششی با همدیگر ارتباط ختهیا های پیوستهمویرگدر 

و دستگاه  بافت چربی، هاشش، هااهیچهمتنگاتنگی دارند. در 

ها به شود که ورود و خروج مواد در آنیافت می عصبی مرکزی

 شود.شدت تنظیم می

وجود  رودهو  ریزغدد درون، هاکلیهدر  های منفذدارمویرگ

شوند ها با داشتن منافذ گسترده، مشخص میدارند. این مویرگ

پروتئینی، عبور ة الی. دانای پروتئینی پوشیده شدهبا الیهکه 

 کند.ها را محدود میهای درشت مثل پروتئینمولکول

یافت  طحالو  جگر، مغز استخواندر  های ناپیوستهمویرگ

ها آن های بافت پوششی در این مویرگیاختهة فاصلشوند. می

 شوددیده می هایی در اندامصورت حفرهبهقدر زیاد است که

 (.21)شکل 

ها: انواع مویرگ21شکل 

های هر یک از موارد زیر در چه نوع مویرگ : 16 تمرین

 دهد؟بدن انسان رخ می

 الف( تشکیل ادرار

 ب( ورود انسولین

 پ( ورود گلبول قرمز

ت( ورود اکسیژن به خون

 پاسخ: 

های زیر از چه رگی خون هر یک از مویرگ : 17 تمرین

 دهند؟ن میگیرند و به چه رگی خومی

 ب( گلومرول کلیه  الف( مویرگ ششی

ت( مویرگ هیپوفیز پیشین  پ( مویرگ کبد

 پاسخ: 

تر از کدام های زیر بیشهر یک از مولکول : 18 تمرین

 شوند؟راه در مویرگ منفذدار مبادله می

 ب( اوره  الف( گلوکز

ت( پادتن   پ( سدیم

 پاسخ: 

 ب( غشای یاخته  الف( منافذ پر آب

 ت( آندوسیتوز و اگزوسیتوز  پ( منافذ پر آب
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براساس قرار گرفتن بین سرخرگ و  ها: انواع مویرگ22شکل 

 سیاهرگ

 ها:تبادل مواد در مویرگ

از راه  بافتیمایع میانیا  در خونمحلول  هایبسیاری از مولکول

اکسید. دیشوند؛ مانند اکسیژن گلوکز و کربنانتشار مبادله می

کند. ، جهت انتشار را شیب غلظت تعیین میمواردة در هم

ة توانند هم از راه منافذ پر از آب دیواریهای محلول ممولکول

 هایطور مستقیم از غشای یاختههم بهو  مویرگ منتشر شوند

راه عبور را میزان انحالل مواد توانند عبور کنند. بافت پوششی می

هایی که انحالل مولکول کند.در لیپیدهای غشا یا آب تعیین می

و  های سدیمیونو  گلوکزها در لیپیدهای غشا، کم است مثل آن

هایی مثل شوند و مولکولمی طریق منافذ منتشراز  پتاسیم

ها در لیپیدهای که انحالل آن اورهو  اکسیدکربن دی اکسیژن،

مویرگ ة دیوار هایغشای یاختهتوانند از تر است میغشا بیش

مویرگ ة های آب از هر دو روش از دیوارمولکولر شوند. منتش

 شوند.منتشر می

هامختلف مبادله مواد در مویرگهای روش :23شکل 

های توانند از منافذ غشای یاختههای درشت، که نمیپروتئین

 هایی از جنس غشا قرار بافت پوششی عبور کنند، درون کیسه
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های پوششی شده و با بَری وارد یاختهدرونگیرند و با می

 شوند.ها خارج میرانی از آنبرون

جریان کند ها کمک میمواد در مویرگة روش دیگری که مبادل

ها صورت در این روش، انتقال مواد از منافذ دیواره ای است.توده

ویرگ عامل آن اختالف فشار میان درون و بیرون مگیرد که می

ها در خون و فشار اسمزی حاصل از وجود پروتئین است.

 دو نیروی مؤثرنام دارد،  فشار تراوشیکه  فشار خونة ماندباقی

تر بودن بافتی است. بیشمیان در تبادل مواد بین مویرگ و مایع

ای از مواد از ، باعث خروج تودهدر سمت سرخرگیفشار تراوشی 

گیرد و در ها قرار میاختیار یاختهشود و این مواد در مویرگ می

تر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار بیشطرف سیاهرگی، 

شود که به این ای مواد به مویرگ میتراوشی باعث بازگشت توده

 .گویندای مین تودهرفت و برگشت، جریا

هاای در مویرگ: جریان توده24شکل 

ها ن سیاهرگهای خون و افزایش فشار دروکمبود پروتئین

 تواند از سرعت این بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد.می

گردند. در شده از مویرگ به خون باز نمیدر نتیجه، مواد خارج

یا  «خیز»شود که به آن هایی از بدن، متورم میاین حالت، بخش

نیز  مصرف کمِ مایعاتو  مصرف زیاد نمکگویند. می «اِدم»

 جر شود.تواند به خیز منمی

مویرگ سمت  ……در مویرگ سمت سرخرگ  :13 تست 

……سیاهرگ، 

تر از فشار اسمزی است.فشار تراوش کم -( برخالف1

 یابد.ای افزایش میحجم مایع بین یاخته -همانند( 2

 یابد.حجم پالسمای خون کاهش می -( برخالف3

فشار تراوش باالتر از فشار اسمزی است. -( همانند4

 : پاسخ

تواند از ایجاد بیماری می ……عدم در انسان،  :14 تست 

 (93خارج کشور )سراسری  خیز ممانعت به عمل آورد.

 های درشت به کپسول بومنورود پروتئین( 1

 های کلیه( سالمت دیوارة گلومرول2

 دفع نمک و آب از بدن( 3

های لنفی( ورود لنف به رگ4

 پاسخ: 
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: خیز یا ادم25شکل 

 ها:یاهرگس

ها با طور که در شکل )ابتدای گفتار( دیدید، سیاهرگهمان

، ترای با مقاومت کمدیوارهو  فضای داخلی وسیعداشتن 

با توجه به  تر حجم خون را در خون جای دهند.بیشتوانند می

ها را و جهت حرکت خون در سیاهرگ کاهش شدید فشار خون

الزم است عواملی به  ها به سمت باال استتر آندر بیشکه 

 ها کمک کند.جریان خون در سیاهرگ

ویژه در ها بهحرکت خون در سیاهرگ اسکلتی:ة ماهیچ تلمبه

های به مقدار زیادی به انقباض ماهیچهتر از قلب، های پاییناندام

و  شکم، پاو  دستهای انقباض ماهیچه اسکلتی وابسته است.

کنند که فشاری وارد میهای مجاور خود، به سیاهرگدیافراگم

 (.26شود )شکل باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب می

: تلمبة ماهیچه اسکلتی26شکل 

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل  :15 تست 

 کند؟می

بت به رگ دارای خون در انسان هر رگ دارای خون روشن نس»

 «……تیره 

 تری دارد.* همواره فشار خون بیش

 خون دارای فشار نوسانی است.* 

 * جریان خون پیوسته دارد.

 کند.* خون را از قلب دور می

( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

منقبض  ……ای وقتی عضالت بین دنده :16 تست 

و دریچه النه  ……شوند فشار مکش بزرگ سیاهرگ زیری می

شود.کبوتری باز می

 زیاد -( داخلی2  زیاد -( خارجی1

کم -( داخلی4  کم -خارجی( 3

 پاسخ: 

های النه کبوتری بازند یعنی خون به سمت قلب در وقتی دریچه

حال حرکت است پس فشار مکش در بزرگ سیاهرگ زیرین زیاد 

 بوده و فرد در وضعیت دم قرار دارد.

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://daneshjofa.ir/
https://t.me/mrkonkori


20
: گردش مواد در جانداران 4فصل      و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه                  م()زیست دهعلی کرامت 

Keramat A.

های دست و ها در سیاهرگوجود آن کبوتری: های النهدریچه

کند. در به سمت باال هدایت میطرفه و پا، جریان خون را یک

های دریچههنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن، 

 شوند.های پایین، بسته میباالیی باز و دریچه

سینه باز ة در هنگام دم، که قفس سینه:ة فشار مکشی قفس

شود های نزدیک قلب برداشته میشود، فشار از روی سیاهرگمی

شود که خون را به سمت باال ایجاد می فشار مکشیها و درون آن

 کشد.می

 : فشار منفی قفسه سینه27شکل 

 دستگاه لنفی:

های گره، های مختلفدر اندازههای لنفی دستگاه لنفی شامل رگ

تصفیه و  اصلی آن،ة وظیفاست.  های لنفیاندامو  لنفی

ها به فضای بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ

اند به مویرگ برگردند. تی نشت پیدا کرده، و نتوانستهبافمیان

، افزایش قابل هابعضی بیماریو  جریان ورزشنشت این مواد در 

مایعات و مواد وارد شده به ة به مجموعکند. توجهی پیدا می

 شود.های لنفی، لنف گفته میرگ

ة های جذب شده از دیوار، انتقال چربیدیگر دستگاه لنفیة وظیف

ها چنین تولید و وجود لنفوسیتهمکوچک به خون است. ة رود

زا کمک های لنفی، به از بین برون عوامل بیماریها و اندامدر گره

 کند.می

تر های لنفی بزرگهای لنفی به رگجریان لنف از مویرگ

)زیر های سینهدو مجرای لنفی به سیاهرگپیوندد و با اتصال می

رستی هر یک از جمالت زیر را درستی یا ناد : 19 تمرین

 مشخص کنید:

مانده فشار تر به باقیهای پا بیشحرکت خون در سیاهرگالف( 

 خون سرخرگ وابسته است.

ها فشار خون کم و در ب( با انقباض دیافراگم در بعضی سیاهرگ

 شود.بعضی فشار خون زیاد می

های النه کبوتری از برگشت خون به سمت مویزگ پ( دریچه

 یری کنند.جلوگ

ترین حجم خون بدن درون قلب جای دارد.ت( بیش

 پاسخ: 

؟ندارددستگاه لنفی در چند مورد زیر دخالتی  :17 تست 

 * تأثیر در روند انعقاد خون

 داشتن هماتوکریت * ثابت نگه

 های با هسته تکی گرد یا بیضی* تولید سلول

HDLو  LDL* تولید 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

Kمورد اول درست است مثالً با جذب ویتامین 

بافتی به خونمورد دوم درست است با برگشت مایع میان

 مورد سوم درست است با تولید لنفوسیت

 ها دخالت دارد.مورد چهارم نادرست است در انتقال آن
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پذیرد. بنابراین، لنف پس از راست( پایان می ای چپ وترقوه

 (.28گردد )شکل شدن به دستگاه گردش خون برمیتصفیه

: دستگاه گردش لنف28شکل 

های ها اندامآپاندیس که مجموعاً به آنو  طحال تیموس،، هالوزه

ها راکز تولید لنفوسیتهای لنفی ممانند گره گویندلنفی می

که  های اصلی دستگاه ایمنی هستندیاختهها، تلنفوسی هستند.

 های آینده با آن آشنا خواهید شد.در سال

زا نقش دارد، ولی اگر چه دستگاه لنفی در مقابله با عوامل بیماری

های سرطانی در دار در پخش یاختههای سوراخمویرگبا داشتن 

 های مختلف بدن نیز مؤثر است.قسمت

 تنظیم دستگاه گردش خون:

های منظمی را ایجاد و در قلب منتشر ساز، تکانهگره ضربان

طور منظم تکرار شود. در حالت ضربان قلب بهة کند تا چرخمی

اکسیژن و مواد ، نیاز ده قلبی ناشی از آناین ضربان و برونعادی 

کند. اما در هنگام فعالیت های بدن را برطرف میمغذی اندام

این  ده قلب باید تغییر یابد.ونبرورزشی یا در حالت استراحت، 

 شود:ها با سازوکارهای مختلفی انجام میتنظیم

 حس(:نقش دستگاه عصبی )اعصاب هم حس و پاد هم

ها ای بطنهای ماهیچهدر بین یاختهتحریک اعصاب هم حس که 

فعالیت قلب را افزایش داده و تحریک اعصاب  پخش هستند

متصل هستند، فعالیت  هادیة های شبکگرهحس که به پادهم

های چنین به رگحس هماعصاب هم دهد.کاهش میقلب را 

متصل هستند تا در حالت  پوستو  طحال، هاروده، هاکلیهخونی 

 تنگ کنند.ها را های خونی این اندامفعالیت یا فشار روانی، رگ

و در  النخاع و پل مغزیبصلمرکز هماهنگی این اعصاب در 

 قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز تنفسنزدیکی مرکز تنظیم 

های لنفی باشد؟از وظایف اندام تواندنمیکدام  :18 تست 

 ( ترشح هورمون2  روبین( تولید بیلی1

 ( تولید گویچه سرخ4  ( ترشح لیزوزیم3

 پاسخ: 

 ریز مثل غدد اشکی و بزاق است.ترشح لیزوزیم برعهده غده برون

 طحال«: 1»گزینة 

 کند.غده تیموس هورمون تیموزین ترشح می«: 2»گزینة 

 مغز استخوان«: 4»گزینة 

……حس اعصاب پاد هم ……حس اعصاب هم :19 تست 

 ده قلب را تغییر دهد.تواند برونمی -( برخالف1

 ها را افزایش دهد.ها و رودهتواند فشار خون کلیهمی -( همانند2

 ها را تحریک کند.بطنتواند مستقیماً میوکارد می -( برخالف3

 تواند همة تارهای بافت هادی را تحریک کند.می -( همانند4

 پاسخ: 

اعصاب سمپاتیک هم  روی میوکارد و هم روی بافت گرهی اثر 

مستقیم دارد در حالی که اعصاب پاراسمپاتیک روی بافت هادی 

 اثر مستقیم دارد.

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://daneshjofa.ir/
https://t.me/mrkonkori


22
: گردش مواد در جانداران 4فصل      و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه                  م()زیست دهعلی کرامت 

Keramat A.

ایط خاص به خوبی دار را در شربدن به مواد مغذی و اکسیژن

 کند.تأمین می

فشار روانی مثل ة های ویژوقتی در حالت ها:نقش هورمون

گیریم، ترشح بعضی از نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می

یابد. این ، افزایش میکلیهریز مثل فوقا از غدد درونههورمون

ر فشا، کلیهو  کبد، قلبها مثل ها با اثر روی بعضی اندامهورمون

 دهند.خون و ضربان قلب را افزایش می

، اکسیدکربن دی ها:تنظیم موضعی جریان خون در بافت

رگی  ةگشادکننداز جمله مواد  هیدروژنو  های پتاسیمیون

ها، رگة های صاف دیوارهستند که با تأثیر بر ماهیچه

های مویرگی را باز های کوچک را گشاد و بندارهسرخرگ

ورود بعضی  ها افزایش یابد.جریان خون در آنکنند تا میزان می

به درون مایعات بدن نیز باعث تنگی  یون کلسیماز مواد مانند 

ها باعث تنظیم شود. تغییر مقدار این مواد در بافتها میرگ

 شود.ها میموضعی جریان خون در بافت

های گیرنده سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی:

قرار دارند؛  های گردش عمومیسرخرگة دیواردر فشاری که 

های و گیرنده کمبود اکسیژنهای حساس به چنین گیرندههم

های گیرندهکه  اکسید و یون هیدروژنافزایش کربن دیحساس به 

فرستند نام دارند پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام می شیمیایی

در شرایط ، و نیازهای بدن تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ

 (. 30خاص تأمین شود )شکل 

: تنظیم عصبی و هورمونی دستگاه گردش خون29شکل 

یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را درستی : 20 تمرین

 مشخص کنید:

همانند افزایش پتاسیم موجب گشاد شدن  2COافزایش الف( 

 شود.رگ خونی می

های خونی مؤثر تواند روی گشاد شدن رگب( هموگلوبین می

 باشد.

تواند روی هر کلیه میپ( نوعی هورمون ترشح شده از غده فوق

 کننده اریتروپویتین مؤثر باشد.اندام ترشح

های حساس به افزایش یون ت( در دیواره سرخرگ آئورت گیرنده

 هیدروژن وجود دارند.

  پاسخ:
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های و فشاری در رگشیمیایهای : گیرنده30شکل 

: خون3گفتار

در  طرفهیکو  طور منظمبهاست که  بافت پیوندیخون نوعی 

که  خوناباست:  دو بخشهای خونی جریان دارد و دارای رگ

، های قرمزگویچهکه  ایبخش یاختهحالت مایع دارد و 

 شود.را شامل می ها )پالکت(گِردهو  های سفیدگویچه

را گُریزانه )سانتریفیوژ( کنیم، دو بخش خون اگر مقداری از خون 

توان درصد هر کدام را مشخص کرد. شود و میاز هم جدا می

 45درصد حجم خون را خوناب و  55سالم و بالغ در فرد  معموالً

 (.31دهند )شکل تشکیل می های خونیدرصد را یاخته

مختلف خون پس از سانتریفیوژهای : بخش31شکل 

 خون بَهر )هماتوکریت(های خونی، ی یاختهبه درصد حجم

ولی بیش  کنددرصد مشکلی ایجاد نمی 50افزایش آن تا گویند. 

شود و خطرناک است. از از آن باعث افزایش غلظت خون می

اکسید، مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی انتقالوظایف خون، 

 ارتباط شیمیاییها و مواد دیگر است و از همین طریق هورمون

 تنظیم دمای بدنسازد و به پذیر میهای بدن را امکانین یاختهب

کند. و یکسان کردن دما در نواحی مختلف بدن کمک می

 نقش اساسیدر برابر عوامل خارجی  ایمنی و دفاعچنین در هم

 هدر رفتن خونریزی، به کمک عواملی، از دارد و در هنگام خون

 کند.جلوگیری می

جزو هماتوکریت باشد قطعاً  سلولی کههر  :20 تست 

……

 در مغز استخوان تولید شده است.( 1

 ای است.( تک هسته2

تواند از خون خارج شود.( در حالت طبیعی می3

 ( در غشای خود دو نوع لیپید دارد.4

 پاسخ: 

 کدام عبارت صحیح است؟ :21 تست 

 هماتوکریت آب است. %90بیش از ( 1

تواند به خون دخالت دارد می pH( هر پروتئینی که در 2

 سیلین متصل شود.پنی

( هر پروتئینی که در تنظیم فشار اسمزی خون نقش دارد 3

 های خونی تولید شده است.توسط سلول

ها ها همانند هموگلوبین با جذب و انتقال یون( گلوبولین4

 توانند در هومئوستازی نقش داشته باشند.می

 پاسخ: 
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ها، مواد که در آن پروتئین درصدِ خوناب، آب است 90بیش از 

 های خونابپروتئیناند. ها و مواد دفعی حل شدهغذایی، یون

، حفظ فشار اسمزی خونهای گوناگونی دارند از جمله نقش

ین، در آلبوم ایمنی بدن.و  انعقاد خون، pHتنظیم ، انتقال مواد

زی خون و انتقال بعضی از داروها مثل حفظ فشار اسم

در  هاگلوبین، در انعقاد خون و فیبرینوژن. سیلین نقش داردپنی

چنین انواع زا اهمیت دارند. همایمنی و مبارزه با عوامل بیماری

توانند در ها میبا جذب و انتقال یون هموگلوبینو  هاگلوبین

 قع شوند.خون مؤثر وا pHتنظیم 

 اهمیت زیادی دارددر خوناب،  سدیمو  پتاسیمهای وجود یون

مواد غذایی های بدن نقش کلیدی دارند. چون در فعالیت یاخته

اوره،  ها و آمینواسیدها است.خوناب شامل کربوهیدرات

آن  مواد دفعیاکسید و الکتیک اسید نیز از جمله دیکربن

 هستند.

های سفید و قرمز، گویچههای بخش دوم خون شامل گویچه

ها، های خونی و گِردهدو گروه اول، یاختهها هستند که گِرده

های خونی تولید یاخته، در یک فرد بالغ قطعاتی از یاخته هستند.

. در مغز استخوان شودها در مغز قرمز استخوان انجام میو گِرده

 وجود دارند که با تقسیمات خود، این بخش های بنیادییاخته

 کنند.خون را تولید می

های دیگری های خونی در اندام، یاختهدر دوران جنینیالبته 

 شود. نیز ساخته می مثل کبد و طحال

یی هستند که توانایی هابنیادی مغز استخوان، یاختههای یاخته

ها تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند. ابتدا این یاخته

های کنند: یاختهرا ایجاد می ختهدو نوع یاشوند و تقسیم می

کنند و ها عمل میکه در جهت تولید لنفوسیت بنیادی لنفوئیدی

های خونی یاختهة که منشأ بقی بنیادی میلوئیدیهای یاخته

 (.32هستند )شکل 
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 خونی توسط سلول بنیادیهای : تولید انواع سلول32شکل 

 های خونی قرمز:یاخته

های قرمز های خونی را گویچهیاخته %99بیش از  انساندر 

دهند. این دهند که به خون، ظاهری قرمز رنگ میتشکیل می

در هنگام های کروی که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند، یاخته

دهند و میان خود را از دست میة تشکیل در مغز استخوان، هست

 (.32کل شود )شها از هموگلوبین پر مییاخته آن

های قرمز، انتقال گازهای تنفسی است. گویچه قش اصلین

از  تقریباً یک درصداست.  روز 120های قرمز متوسط عمر گویچه

شود و باید جایگزین شود های قرمز، روزانه تخریب میگویچه

 طحال و کبددیده و مرده در های خونی آسیبتخریب یاخته

در کبد ذخیره  یافرایند شود. آهن آزاد شده در این انجام می

رود و در ساخت شود و یا همراه خون به مغز استخوان میمی

 گیرد.های قرمز مورد استفاده قرار میگویچهة دوبار

های قرمز در مغز استخوان، عالوه بر برای ساخته شدن گویچه

نیز الزم است. آهن  12Bویتامین و  فولیک اسیدوجود آهن، 

چسبد و هموگلوبین را به پروتئین گلوبین می صورت هِمبه

 سازد.می

است که برای تقسیم  Bة فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانواد

 هاشود یاختهکمبود آن باعث می ای الزم است.طبیعی یاخته

های قرمز و تعداد گویچه تکثیر نشوندویژه در مغز استخوان، به

و  گوشت قرمز، حبوبات، سبز تیرهبا برگ  سبزیجاتیابد.  کاهش

کارکرد صحیح فولیک اسید  منابع آهن و فولیک اسیدند.از  جگر

این ویتامین فقط در  وابسته است. 12Bوجود ویتامین به

بزرگ مقداری ویتامین ة غذاهای جانوری وجود دارد. البته در رود

12B شود.تولید می

 کدام عبارت صحیح است؟ :22 تست 

 نیاز است. 12B( وجود فولیک اسید برای کارکرد ویتامین 1

را در  12Bتواند ویتامین های کناری معده می( ترشحات سلول2

 های اصلی معده حفظ کند.برابر ترشحات سلول

ده از تجزیه هموگلوبین در هر اندامی در همان ( آهن آزاد ش3

 شود.اندام ذخیره می

با خوردن سبزیجات وارد  Bهای خانواده( هر یک از ویتامین4

 شود.بدن می

 پاسخ: 

 کدام عبارت صحیح است؟ :23 تست 

 کنند.های صفرا را تجزیه میهای کبدی و طحال رنگسلول( 1

شود از ه در هموگلوبین با اکسیژن ترکیب می( عنصری ک2

 شود.طریق انتقال فعال در روده جذب می

( اریتروپویتین هورمونی است که از کبد و طحال ترشح شده 3

 گردد.موجب افزایش هماتوکریت می

های از مرگ سلول %1طور طبیعی در جبران ( اریتروپویتین به4

 خونی نقش دارد.

 پاسخ: 
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: چرخة تولید و گردش گلبول قرمز33شکل 

های قرمز اگر چه تولید گویچه های قرمز:تنظیم تولید گویچه

وابسته است؛ در  12Bوجود آهن، فولیک اسید و ویتامین به

های قرمز، به ترشح هورمونی به نام بدن ما تنظیم میزان گویچه

ای از ارد. این هورمون توسط گروه ویژهبستگی د اریتروپویتین

شود و روی مغز به درون خون ترشح می کلیه و کبدهای یاخته

زیاد کند. های قرمز را کند تا سرعت تولید گویچهاستخوان اثر می

تا کاهش  شودطور طبیعی به مقدار کم ترشح میبهاین هورمون 

نگام کاهش اما ههای قرمز را جبران کند. معمولی تعداد گویچه

داری افزایش طور معنی، این هورمون بهمقدار اکسیژن خون

، قلبیو  های تنفسیبیماری، خونیکمیابد که این حالت در می

رخ  ممکن است، در ارتفاعاتیا قرار گرفتن  های طوالنیورزش

 دهد.

ز: تنظیم تولید گلبول قرم34شکل 
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 های خونی سفید:یاخته

ختلف های مدر بافته ضمن گردش در خون، های خونی، کیاخته

 نقش اصلیهای سفید هستند. ، گویچهشوندبدن نیز پراکنده می

ها است. این یاخته عوامل خارجیها، دفاع از بدن در برابر آن

مشاهده  35ها را در شکل های آنهسته دارند. انواع و ویژگی

 کنید.می

 های خونی سفیدیاخته -35شکل 

های یاخته با دانهمیان -افتادهدوقسمتی روی همة بازوفیل: هست -1

 تیره

های روشن یاخته با دانهمیان-دوقسمتی دمبلیة ائوزینوفیل: هست -2

 درشت

 های روشن ریزیاخته با دانهمیان -چند قسمتیة نوتروفیل: هست -3

 یاخته بدون دانهمیان -کی خمیده یا لوبیاییتة مونوسیت: هست -4

 یاخته بدون دانهمیان -تکی گرد یا بیضیة لنفوسیت: هست -5

در حالت طبیعی هر سلول حاصل از یاخته  :24 تست 

……تواند می .……بنیادی 

 وارد خون شود. -( میلوئیدی1

 از خون خارج شود. -( لنفوئیدی2

 مصرف کند. 2O -( میلوئیدی3

 پادتن ترشح کند. -( لنفوئیدی4

 پاسخ: 

……قطعاً  ……هر گویچه سفید دارای هسته  :25 تست 

 یاخته بدون دانهمیان -بندی( تکی بدون قسمت1

 های روشن دارد.یاخته با دانهمیان -ی( دو قسمت2

 از یاخته لنفوئیدی منشأ گرفته است. -( چند قسمتی3

 های روشن درشت دارد.یاخته با دانهمیان -ند قسمتی( چ4

 پاسخ: 

……گلبول قرمز  ……پالکت  :26 تست 

 تر است.از گلبول سفید کوچک -( همانند1

 دارای هسته است. -( برخالف2

 باشد.فاقد دانه می -( همانند3

گیرد.های لنفوئیدی منشأ میاز یاخته -( برخالف4

 پاسخ: 
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 ها:گِرده

هستند که درون خود  ایرنگ و بدون هستهای بیت یاختهقطعا

ها . گردهترندکوچکهای خون دارند و از گویچه های زیادیدانه

 اییاختهبخش میانشوند که در مغز استخوان، زمانی تولید می

وارد  وقطعه قطعه مگاکاریوسیتهای بزرگی به نام یاخته

ک از قطعات، (. درون هر ی36شوند )شکل جریان خون می

وجود دارند. با آزاد شدن  ترکیبات فعّالهای کوچک پر از دانه

ها و ورود به خوناب، فرایندی آغاز از گرده یکی از این ترکیبات

گردد. شود که منجر به تشکیل لخته در محل خونریزی میمی

مثل اکتین و میوزین های انقباضی چنین دارای پروتئینهم

انقباض لخته و  بهری از خونریزی، جلوگی پس ازکه  هستند

 کند.شدن آن کمک میجمع

ناپیوستههای سفید از مویرگهای عبور گلبول -36شکل 

کنند. در از هدر رفتن خون جلوگیری می چند طریقها به گرده

بیند، در ها آسیب جزئی میرگة های محدود، که دیوارخونریزی

چسبند و د، به هم میشونها دور هم جمع میمحل آسیب، گرده

کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگِ می درپوشایجاد 

 گیرد.دیده را میآسیب

ایجاد درپوش پالکتی -37شکل 

نقش ، خونة ها در تولید لختگردههای شدیدتر، در خونریزی

های خون ها با ترشح مواد و با کمک پروتئیندارند. آن اصلی

 کنند که در تشکیل لخته درایجاد می ، لخته رافیبرینوژنمثل 

سازی در مغز استخوان انسان با توجه به خون: 21 تمرین

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.

قطعاً از یاخته بنیادی لنفوئیدی  * هر گویچه سفید بدون دانه

 پدید آمده است.

آید دید می* هر گویچه سفیدی که از یاخته بنیادی میلوئیدی پ

 دار است.دانه

ها پس از ورود به پالسما قطعه قطعه * سلول سازنده گرده

 شود.می

های بنیادی * هر سلول خونی غیر از گلبول سفید توسط یاخته

شود.میلوئیدی تولید می

  پاسخ:
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. وجود  (38گیرد )شکل محل زخم، جلوی خونریزی را می

در انجام روند انعقاد خون و تشکیل  Caیون و  K ویتامین

 لخته الزم است.

ها و عوامل انعقادی دیگر را در مراحل انعقاد خون با کمک گرده

 بینید.نمودار زیر می

انعقاد خون -37شکل 

گیرند قطعاتی که از مگاکاریوسیت منشأ می :27 تست 

……ت ممکن نیس

 ( پروترومبین را به ترومبین تبدیل کنند.1

 های قیبرین کمک کنند.( به جمع شدن رشته2

های اکتین و میوزین را رمز ( با ماده ژنتیکی خود پروتئین3

 کنند.

 های رنگی باشند.( فاقد دانه4

 پاسخ: 

طور طبیعی در خوناب یک چند مورد زیر به :28 تست 

شود؟فرد سالم دیده می

 آنزیم پروتومبیناز *

 * فیبرینوژن

 * هموگلوبین

 * میوزین

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

خارج و  ……سرخرگ کرونروی خون را از  :29 تست 

کند.وارد می ……سیاهرگ کرونری خون را به 

 شود.پس از جذب وارد مویرگ خونی می -( همانند1

 شود.پس از جذب وارد مویرگ خونی می -( برخالف2

 شود.بدون صرف انرژی جذب می -( همانند3

 شود.بدون صرف انرژی جذب می -( برخالف4

 پاسخ: 
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: تنوع گردش مواد در جانداران4گفتار

نسبت سطح به حجم زیاد کوچک، ة یاختگان به دلیل اندازدر تک

و تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح آن  است

ای به دلیل زیاد بودن تعداد اران پریاختهشود. در جاندانجام می

ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است در یاختهة ها، همیاخته

ها نیازهای غذایی وجود آید تا یاختهها دستگاه گردش موادی بهآن

های و دفع مواد زائد خود را با کمک آن برطرف کنند. دستگاه

 های زیر است:تصورگردش مواد در جانوران مختلف به

تبادل مواد در آمیب -38شکل 

ای انتقال ویژهة سامان مهرگانبرخی از بی گردش آب:ة سامان

، آب جای گردش درونی مایعاتبهها عنوان مثال در اسفنجدارند؛ به

هایی حفره یاهای دیواره به حفره از محیط بیرون از طریق سوراخ

شود. تری خارج میهای بزرگخوارد، و پس از آن از سوراخ یا سورا

 .دارند تاژککه  هستند دارهای یقهیاختهعامل حرکت آب، 

 سامانة گردش مواد در آمیب -39شکل 

ة ، کیسیدر آب شیریندر مرجانیان مثل ه گوارشی:ة حفر

را نیز  گردش موادة وظیف، عالوه بر گوارشگوارشی پر از مایعات 

 های متعددیانشعاب، این سامانه اییعروس دریبرعهده دارد. در 

کند. در کمک میجانور  بازوهایو  چتردارد که به گردش مواد در 

 ، انشعابات آن به تمام نواحی پالناریامثل  زیآزاد های پهن کرم

……ها ممکن نیست در آمیب :30 تست 

 کننده گازهای تنفسی برای حجم باشد.( سطح جاندار تأمین1

ها یاخته مستقیم با محیط تبادل مواد انجام ج( همانند اسفن2

 دهد.

 ( بدون تشکیل کریچه دفعی، مواد دفعی از سلول خارج شوند.3

 ( همانند پارامسی بدون کافنده تن مواد غذایی گوارش یابند.4

 پاسخ: 

چند مورد زیر برای اسفنج صادق است؟ :31 تست 

 * داشتن حفره گوارش

 اییاخته* داشتن گوارش برون

* داشتن چند منفذ برای ورود آب ولی داشتن یک منفذ برای 

 خروج آب

 دار است.های تاژک* همانند هیدر دارای سلول

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

دار غیرفعال های یقهها یاختهاگر در اسفنج :32 تست 

شود؟شود چند مورد زیر در جانور دچار اختالل می

 یانی* خروج آب از حفره م

 * گردش درونی مایعات بدن

 * جذب مواد غذایی

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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بسیار ها انتشار مواد تا یاختهة طوری که فاصلکند بهبدن نفوذ می

جایی مواد کمک حرکات بدن به جابهه است. در این جانوران کوتا

 (.2فصل  39)شکل  کندمی

س دریاییسامانة گردش مواد در عرو -39شکل 

گوارش که از دهان، شروع و به مخرج منتهی ة گیری لولبا شکل

داخلی ة بخش خارجی این دستگاه و دیوار بینة شود در فاصلمی

نامیده  عمومی بدنة حفریا  سلومگیرد که بدن، فضایی شکل می

 شود.می

حفرة عمومی -40شکل 

مومی بدن با مایعی پر عة حفر، ایهای لولهکرممهرگانی مثل در بی

 (.41)شکل  شودشود که از آن برای انتقال مواد استفاده میمی

، دستگاه اختصاصی برای گردش مواد شکل تردر جانوران پیچیده

جایی مواد وجود دارد. در گیرد که در آن مایعی برای جابهمی

 شود.مشاهده می گردش موادة دو نوع سامانجانوران، 

 مقطع عرضی آن )ب( –)الف(  ایهلکرم لو -41شکل 

باز، قلب مایعی به نام ة در سامان گردش خون باز:ة سامان

 های کند. همولنف نقشهای بدن پمپ میرا به حفره همولنف

……هر جانوری دارای حفره گوارشی  :33 تست 

 کند.مواد دفعی خود را فقط از دهان خارج می( 1

 دارد.( درون بازوهای خود حفرة گوارشی 2

( ابتدا در مایع بین یاخته سپس در میان یاخته مواد غذایی را 3

 دهد.گوارش می

 ( فاقد هماتوکریت است.4

 پاسخ: 

……قطعاً  ……هر جانور دارای  :34 تست 

 سلوم دارد. -دهان( 1

 دارای گردش خون است. -( سلوم2

 سلوم دارد. -( گردش خون3

 سلوم دارد. -( حلق4

 پاسخ: 
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مویرگ را برعهده دارد. این جانوران  بافتیآب میانو  لنف، خون

های بدن وارد یاختهبه فضای بین مستقیماً و همولنف  ندارند

 تربیشو  بندپایانیابد. ها جریان میشود و در مجاورت آنمی

 (.42گردشی باز دارند )شکل ة تنان ساماننرم

به درون  هارا از طریق رگ ، همولنفایهدر حشرات قلب لول 

( پمپ می کند. تبادل مواد بین یاخته و ها)سینوسیی هاحفره

به قلب  منافذ دریچه دارهمولنف انجام شده و همولنف از طریق 

قلب در هنگام انقباض قلب، بسته های دریچه. باز می گردد

 هستند.

گردش خون باز در حشره -42شکل 

گردش خون بسته ة ترین سامانهساد گردش خون بسته:ة سامان

های خونی در رگ خاکی وجود دارد.های حلقوی، نظیر کرمدر کرم

ای از سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است. صورت شبکهها بهآن

بافتی، تبادل مواد ها و با کمک آب میانها در کنار یاختهمویرگ

 (.44و  43های دهند )شکلغذایی، دفعی و گازها را انجام می

گردش خون باز و بسته -43شکل 

چند مورد صحیح است؟ :35 تست 

 * هر جانور دارای تنفس نایدیسی، همولنف دارد.

 دان، گردش خون بسته دارد.* هر جانور دارای چینه

* هر جانور دارای حلق، دارای یک نوع سامانة گردش خون 

 است.

 ششی دارد.* هر جانور دارای گردش خون بسته، تنفس 

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 ……تواند فاقد قطعاً نمی ……جانور دارای  :36 تست 

باشد.

 مویرگ -( آبشش1

 همولنف -ای( قلب لوله2

 کیتین -( همولنف3

اییاختهگوارش برون -( مویرگ4

 پاسخ: 

خاکی مشترک چند مورد بین ملخ و کرم :37 تست 

است؟

ایوله* قلب ل  دان* چینه

 * همولنف  * حفره عمومی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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رگ پشتی  -خاکیترین گردش خون بسته در کرمساده -44شکل 

راند. در قسمت کند و خون را به جلو میصورت قلب اصلی عمل میبه

صورت قلب به گوارشة اطراف لولدر  جفت کمان رگی 5جلویی بدن 

رانند. نند و خون را به سمت پایین و سپس به عقب میککمکی عمل می

 های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.ها در همه قسمتمویرگ

گردش خون در  گردشی بسته دارند.ة داران، سامانتمام مهره

است. در گردش ساده مثل  مضاعفو یا  صورت سادهبهداران مهره

بار بار گردش در بدن، یک، خون، ضمن یکنوزاد دوزیستانماهی و 

، انتقال مزیّت این سیستمکند. آن عبور می ایقلب دو حفرهاز 

هاست )شکل اندام هایتمام مویرگدار به خون اکسیژنة باریک

45.) 

خون تمام بدن از طریق سیاهرگ شکمی  -گردش خون ماهی -45شکل 

را از طریق شود. انقباض بطن، خون وارد دهلیز و سپس به بطن وارد می

فرستد. پس از تبادل گازهای تنفسی، ها میسرخرگ شکمی به آبشش

خون از طریق سرخرگ پشتی به تمام بدن و پس از تبادل مویرگی با 

گردد. قبل از های بدن وارد سیاهرگ شکمی می شود و به قلب برمییاخته

 قرار دارد. مخروط سرخرگیو بعد از بطن،  سینوس سیاهرگیدهلیز، 

شود، خون داران دیده میگردش مضاعف، که در سایر مهرهدر 

ر این کند. دبار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور میضمن یک

فشار یک تلمبه با  کند:صورت دو تلمبه عمل میسامانه، قلب به

گردش برای  ترفشار بیشبرای تبادالت گازی و تلمبه دیگر با  ترکم

 کند.، فعالیت میعمومی

گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد، شکل گرفته است. ة سامان

دارند که بطن،  یک بطنو  دو دهلیزبا  ایقلب سه حفرهدوزیستان، 

بدن تلمبه ة و سپس به بقی پوستو  هاششبار به خون را یک

 (.46کند )شکل می

……ها در زنبور سینوس :38 تست 

 گیرند.مستقیماً از منافذ قلبی همولنف می( 1

 کنند.همولنف وارد میهای ( مستقیماً خون را به رگ2

های بین سلول 2COو  2Oهایی برای تبادل گازهای ( محل3

 اند.بدن

 اند.( حاوی همولنف با مواد دفعی4

 پاسخ: 

……هر جانور با  :39 تست 

دارد، گردش خون در هر جانوری که قلب بیش از دو حفره ( 1

 صورت مضاعف است.به

ها هدایت ( هر جانوری که با پمپ فشار مثبت هوا را به شش2

 ای دارد.کند، قلب سه حفرهمی

شود، ها دیده میها در آن( در جانورانی که جدایی کامل بطن3

 ای است.قلب قطعاً چهار حفره

تنفس کند، ( در جانورانی که تنها خون تیره از قلب عبور می4

 آبششی است.

 پاسخ: 

……در ماهی مخروط سرخرگی  :40 تست 

 دهد.( خون را به سیاهرگ شکمی می1

 کند.دار دریافت میای و دریچهای ماهیچه( خون را از حفره2

( برخالف سینوس سیاهرگی خون روشن را از خود عبور 3

 دهد.می

خون تیره  شود که در انتهاها ختم می( به انشعاباتی از مویرگ4

 دارند.

 پاسخ: 
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دارانانواع سامانة گردش خون در مهره -46شکل 

 های گردشی در پرندگان و پستاندارانقلب و سامانه

 برخی خزندگاندر پرندگان و پستانداران و  هاجدایی کامل بطن

ة دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانها رخ میمثل کروکودیل

کند. فشار خون برای رساندن سریع ف را آسان میگردشی مضاع

نیاز ها در جانورانی با مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافت

 انرژی زیاد، مهم است.

دارانمقایسه قلب و گردش خون در مهره -47شکل 

……دار بالغ با قلب هر مهره :41 تست 

 است. ای، ماهی( دو حفره1

 ای، فاقد سامانة گردشی مضاعف است.( سه حفره2

ای، هر بطن خون را یکبار به شش و سپس به ( چهار حفره3

 کند.بقیة بدن پمپ می

ها، برای انجام تبادالت گازی به ( دارای جدایی کامل بطن4

 تر نیاز دارد.ای با فشار بیشتلمبه

 پاسخ: 
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 هاایستایی و کلیه: هم1 گفتار

کنید. احتماالً اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنید عرق می

متوجه خواهید شد که از مقدار ادرار شما کاسته خواهد شد. 

دانید چرا؟ چون بدن شما در نتیجة عرق کردن، آب از دست می

رفته  دهد تا آب از دستدهد و بنابراین مقدار ادرار را کاهش میمی

 را جبران کند.

کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی 

دار از جمله اکسید و مواد دفعی نیتروژنها مثل کربن دییاخته

د. حفظ وضعیت درونی نکاند که ادامة حیات را تهدید میمواردی

مجموعه ای ثابت، برای تداوم حیات، ضرورت دارد. بدن در محدوده

داشتن وضعیت درونی بدن انجام را که برای پایدار نگه اعمالی

ایستایی از . همنامندمی ایستایی )هومئوستازی(همشود می

 است. های اساسی همة موجودات زندهویژگی

اگر وضعیت درونی بدن از تعادل خارج شود بعضی از مواد، بیش از 

نتیجة برهم در  هابسیاری از بیماریرسند. ها میحدِ الزم به یاخته

آیند. برای مثال، در دیابت شیرین، ایستایی پدید میخوردن هم

یابد که عوارضی جدی چون بیماری مقدار قند خون افزایش می

 را دربردارد. نارسایی کلیهو  نابینایی، قلبی

دارد.  نقش اساسیایستایی بدن دستگاه دفع ادرار در حفظ هم

یز دفع مواد سمی و مواد زائد ها و نباز، یون -حفظ تعادل آب، اسید

اند که با ساختن ادرار به انجام دار، از جمله وظایف کلیهنیتروژن

 رسد.می

هم ایستایی -1شکل 

 هاکلیه

هایی لوبیایی ها، اندامکلیه و حفاظت از آن: ساختار بیرونی کلیه

 پشت شکمها و ر طرفین ستون مهرهاند و به تعداد دو عدد دشکل

بستة  تقریباً به اندازة مشتارند. اندازة کلیه در فرد بالغ، قرار د

کلیة راست قدری اوست. به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد، 

 (.2)شکل  تر از کلیه چپ واقع استپایین

 ؟باشدنمیایستایی در بدن هم راستایکدام در : 1 تست 

 در هنگام کاهش اکسیژن اریتروپویتین( افزایش ترشح 1

 خون pHهیدروژن به دنبال کاهش  هاییونکاهش دفع ( 2

 انسولین به دنبال افزایش گلوکاگون هورمون( افزایش ترشح 3

 ( کاهش ترشح رنین به دنبال کاهش فشار اسمزی خون4

خون، خون اسیدی شده در این  pHکاهش دنبالبه  پاسخ:

یابد. ها افزایش میکلیهیدروژن توسط های هحالت دفع یون

 صحیح است.(« 2»گزینة )

باشد؟از وظایف دستگاه دفع ادرار می موردچند  :2 تست 

 هماتوکریتتنظیم  -

 تنظیم فشار خون -

 آنزیم انیدراز کربنیک محصوالتدفع  -

 آلدوسترونترشح  -

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

 یتروپویتین توسط کلیهمورد اول درست است، با ترشح ار

 مورد دوم درست است با دفع نمک

مورد سوم درست است مثل 
H  و

3HCO

کلیه نادرست است، ترشح آلدوسترن توسط غدة فوق چهارممورد 

 گیرد که جزو دستگاه ادرار نیست.صورت می

 صحیح است.(« 3»گزینة )
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عالوه بر این پردة  کنند.ی از کلیه محافظت میها از بخشدنده

 را احاطه کپسول کلیهبه نام  ایپیوندی رشتهاز جنس بافت شفافی 

ها به در برابر نفوذ میکروب مانعی(. این پرده، 3رده است )شکلک

که کلیه را از ، عالوه بر اینچربی اطراف کلیهکند. کلیه ایجاد می

ی دارد. نقش مهمکلیه  عیتحفظ موقکند در می ضربه محافظت

این چربی بیش از حد تحلیل رود؛ گاهی خطری را متوجه اگر 

کند که برنامة کاهش وزن شدید و سریع را به کار هایی میآن

ها ممکن است دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود گیرند. کلیهمی

را به دنبال دارد. در  احتمال تاخوردگی میزنایشوند. این رویداد، 

ن صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیة مناسب ای

شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد رو میادرار از کلیه روبه

تغییر دهد که نشان میرو هستیم جا با مثالی روبهانجامید. در این

 ایستایی منجر شود.تواند به از بین رفتن همها میدر موقعیت اندام

، با کلیه ناف کلیهبا گذر از  میزنایو  اعصاب ،لنفی و های خونیرگ

قرار دارد که  کلیهغدّة فوق، روی هر کلیهکنند. ارتباط برقرار می

نقش مهمی ایفا  در تنظیم کار کلیهگونه که بعدًا خواهیم دید همان

 (.3کند )شکل می

فوق کلیه غدهکپسول کلیه و موقعیت  -3شکل 

 سه ناحیة مشخصر برش طولی کلیه، د ساختار درونی کلیه:

بخش ، بخش قشریاند از شود که از بیرون به درون عبارتدیده می

 (.4)شکل  لگنچهو  مرکزی

 صحیح است؟ عبارتکدام : 3 تست 

از کلیه سمت راست بلندتر از میزنای کلیه  شده( میزنای خارج 1

 سمت چپ است.

مت ( سرخرگ کلیه سمت چپ بلندتر از سرخرگ کلیه س2

 راست است.

تر از از کلیه سمت راست بیش کنندهحفاظتهای ( تعداد دنده3

 کلیه سمت چپ است.

سمت چپ بلندتر از سیاهرگ کلیه سمت  کلیه( سیاهرگ 4

 راست است.

که از کند در حالیکلیه سمت چپ حفاظت می ازدو دنده پاسخ: 

صحیح « 1»گزینة ) .کندکلیه سمت راست یک دنده حفاظت می

 ها برعکس گفته شده است. سایر گزینه .(است

……حفاظتی از کلیه ممکن نیست  هایبافت :4 تست 

 ترین منبع ذخیره انرژی باشند.عنوان بزرگ( به1

 ( در هومئوستازی نقش داشته باشند.2

 های کالژن باشند.با رشته ایزمینه( فاقد ماده 3

 های پیوندی باشند.ترین بافت( جزو سخت4

از کلیه شامل بافت چربی، استخوانی و  حفاظتیهای بافت پاسخ:

شود. کالژن یافت میهای ای باشند که در هر سه رشتهرشته

 صحیح است.(« 3»گزینة )

کند قطعاً که از ناف کلیه عبور می ……هر : 5 تست 

……

 کند.را به کلیه منتقل می پیاماز مغز  -( عصبی1

 روتئاز است.سلولی دارای پ قطعاتحاوی  -( رگی2

 ای است.هستههای دوکی تکحاوی سلول -( مجرای ادراری3

 حاوی اوره است. خوندارای  -( رگی4

تواند پیام را از کند میعصبی که از ناف کلیه عبور می پاسخ:

 صحیح است.(« 1»گزینة )کلیه به نخاع منتقل کند. 

 «3»توان پالکت را مثال زد و برای گزینة می «2»برای گزینة 

سرخرگ کلیه را  «4»های ماهیچه صاف و برای گزینة سلول

 مطرح کرد.
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شود که شکل دیده می تعدادی ساختار هرمیدر بخش مرکزی، 

و  ها به سمت بخش قشریقاعدة هرمنام دارند.  های کلیههرم

ر هرم و ناحیة قشری مربوط به ه ها به سمت لگنچه است.رأس آن

ها، انشعاباتی از در فاصلة بین هرم د.نامنمی لَپ کلیهآن را، یک 

 شود.دیده می های کلیهستون بخش قشری به نام

دارد. ادرار تولید شده، به آن وارد و  شبیه به قیفساختاری  لگنچه،

 شود تا کلیه را ترک کند.می میزنای هدایتبه 

برش طولی کلیه -4شکل 

 (ها )نفرون گُردیزه

تشکیل شده است که فرایند  ردیزهیک میلیون گُکلیه از حدود  هر

است  شبیه قیفابتدای گُردیزه  شود.آغاز میها تشکیل ادرار در آن

است و در  ای شکللولهنام دارد. ادامة گُردیزه،  کپسول بومنو 

هایی دارد و بر این اساس، به خوردگیهایی از طول خود، پیچقسمت

ها به ین قسمت(. ا5شود )شکل گذاری میهای مختلفی نامقسمت

شکل  Uخوردة نزدیک، قوس هنله که اند از لولة پیچترتیب عبارت

کننده خوردة دور که گُردیزه را به مجرای جمعاست و لولة پیچ

 کند.متصل می

نفرون و جمع کنندة ادرار -5شکل 

 شود؟در یک لپ کلیه دیده می موردچند : 6 تست 

 گلومرول -

 لوله هنله -

 کننده ادرارلوله جمع -

 لگنچه -

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

با توجه به شکل در یک لپ کلیه، لگنچه وجود ندارد.  پاسخ:

 صحیح است.(« 3»گزینة )

برابر  ……با تعداد  …… تعداددر کلیه  :7 تست 

 است.

 هالپ - ها( هرم1

 کننده ادرارلوله جمع - ها( گردیزه2

 سرخرگ وابران - ویرگیمهای ( شبکه3

 هاکالفک - سرخرگی( انشعابات 4

گزینة )ها برابر است. ها با تعداد لپدر کلیه تعداد هرم پاسخ:

 صحیح است.(« 1»

 ادرار کنندهجمعلوله  ها: گردیزه2گزینة 

 وابران سرخرگهای مویرگی: شبکه3گزینة 

 هاکالفک : انشعابات سرخرگی4گزینة 

 است؟ نادرست عبارتکدام : 8 تست 

 شود.در بخش مرکزی کلیه دیده می گردیزه( بخش باریک هر 1

 ادرار در هرم کلیه واقع است. کنندهجمع( کل مجرای 2

 بومن در هرم کلیه واقع شود. کپسول( ممکن نیست 3

خوردة دور فقط در همانند لولة پیچ نزدیکخوردة ( لولة پیچ4

 بخش قشری کلیه وجود دارد.

ادرار از بخش قشری تا بخش مرکزی  کنندةجمعلولة  پاسخ:

 صحیح است.(« 2»گزینة )امتداد دارد. 
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قشری و  ستةدو دموقعیت قرارگیری در کلیه به  ها بر حسبگُردیزه

طور کامل به تقریباً  های قشریگُردیزهشوند. مجاورِ مرکز تقسیم می

، بخش های مجاور مرکزگُردیزهدر بخش قشری قرار دارند. در 

کرده است و هنله تا اعماق بخش مرکزی نفوذ بزرگی از قوس 

 %20تنها حدود تر است. ها طوالنیبنابراین، قوس هنله در آن

 ها از نوع مجاور مرکزند.گُردیزه

نفرون های قشری و مجاور مرکز -6شکل 

 های قشری و مجاور مرکزمقایسه نفرون – 1جدول

 گردش خون در کلیه

های خونی، و بنابراین بین گُردیزه و رگ منشأ ادرار از خون است

که تبادل مواد از طریق ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به این

های جا نیز شاهد پدید آمدن شبکهدهد در اینها رخ میمویرگ

ة مویرگی در ارتباط با گُردیزه مشاهده مویرگی هستیم. دو شبک

که درون کپسول بومن قرار  اوّلی به نام کالفک )گلومرول(شود. می

های دیگر گُردیزه که اطراف قسمت ایدومی به نام دورِ لولهدارد و 

 را فرا گرفته است.

انشعابات این سرخرگ از  شود.به هر کلیه، یک سرخرگ وارد می

های کند و در بخش قشری به سرخرگمی ها عبورفواصل بین هرم

ها را در شود. این انشعابات سرانجام کالفکتری تقسیم میکوچک

خون از  شود.کالفک به سیاهرگ ختم نمیسازند. کپسول بومن می

شود و از طریق سرخرگ طریق سرخرگ آوران به کالفک وارد می

های سرخرگ وابران در اطراف لولهکند. میوابران آن را ترک 

این  سازد.ای را میخورده و قوس هنله، شبکة مویرگی دورِلولهپیچ

های کوچکی به وجود پیوندند و سیاهرگدیگر میها به یکمویرگ

سازند. این سیاهرگ، سیاهرگ کلیه را می سرانجامآورند که می

 برد.خون را از کلیه بیرون می

جاور های منسبت به گردیزه قشریهای گردیزه :9 تست 

 ……مرکز 

 شوند.های کلیه دیده میتری در لپتعداد کم( به 1

 روی نازک دارند.( قوس هنله کوتاه با بخش پایین2

 روی ضخیم دارند.پایین بخش( قوس هنله کوتاه با 3

 دارند. تریبیش( حجم تراوش 4

های مجاور مرکز با های قشری نسبت گردیزهگردیزه پاسخ:

 صحیح است.(« 2»گزینة ارند. )روی نازک دپایین بخش

موارد ستون الف و ستون ب را با هم ارتباط : 1تمرین 

 دهید.

ب الف

ایبافت پیوندی رشته )a ( گلومرول1

هابین هرم)b ( لگنچه2

بخش قشری کلیه )c ( پردة شفاف3

بخش مرکزی کلیه )d کلیه های( ستون4

پاسخ: 

1) c  2 )d

3 )a  4 )b

چند مورد زیر، هم در قشری و هم در بخش  :10 تست

 شود؟مرکزی کلیه دیده می

 گلومرول -

 ایدور لوله گیمویرشبکه  -

 سرخرگ آوران -

 سرخرگ وابران -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

ای هم در بخش قشری و هم در شبکه مویرگی دور لوله پاسخ:

بخش مرکزی کلیه وجود دارد. سایر موارد فقط در بخش قشری 

 صحیح است.(« 1»گزینة قرار دارند. )
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های کلیهرگ -7شکل 

دوم مویرگی کلیههای اول و شبکه -8شکل 

نکته:  

ایمویرگ دور لوله
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 : فرایند تشکیل ادرار و تخلیة آن2 گفتار

اند از تراوش، فرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحله است که عبارت

 (.9بازجذب و ترشح )شکل 

فرآیند تشکیل ادرار -9شکل 

در این مرحله  نخستین مرحلة تشکیل ادرار است.تراوش،  تراوش:

، در نتیجة هاجز پروتئینبهشامل آب و مواد محلول در آن خوناب 

شوند. این فشار خون از کالفک خارج شده به کپسول بومن وارد می

نامند. هم ساختار کالفک و هم ساختار کپسول فرایند را تراوش می

منافذ های کالفک برای تراوش متناسب شده است. مویرگ بومن

ها به نابراین امکان خروج مواد از آندر دیوارة خود دارند و ب بزرگی

طور ها به علت اندازة بزرگی که دارند بهخوبی فراهم است. پروتئین

توانند از این منافذ عبور کنند اما اگر پروتئینی بتواند از نمیمعمول 

رو خواهد شد و آن گاه با مانع دیگری روبهاین منافذ عبور کند، آن

در حدود پنج برابر  ت. این غشاپایة مویرگ های کالفک اس غشا

از خروج و  هاستتر از غشای پایه در سایر مویرگضخیم

 (.10)شکل  کندهای خوناب جلوگیری میپروتئین

 گلومرول درون کپسول بومن -10شکل  

شود. برای تأمین می فشار خوننیروی الزم برای خروج مواد، از 

ای برای سازوکار ویژهکه فشاِر تراوشی به حد کافی زیاد باشد این

تر از قطر آوران بیشقطر سرخرگکالفک در نظر گرفته شده است. 

های کالفک وابران است و این، فشار تراوشی را در مویرگسرخرگ

 (.10دهد )شکل افزایش می

 است؟ صحیحچند مورد  :11 تست 

فقط در بخش قشری کلیه رخ  بازجذبفرایندهای مخالف  -

 دهند.می

 خرگ وابران تنگ شود، حجم تراوش افزایش می یابد.اگر سر -

ممکن نیست مقدار ماده درون ادرار از مقدار تراوش شده  -

 تر باشد.بیش

ای که در نخستین مرحلة تشکیل ادرار از گلومرول هر ماده -

درار به خون اتواند در مرحلة سوم تشکیل خارج شود، می

 گردد.برمی

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

 مورد اول یعنی تراوش و ترشح درست است. خ:پاس

 شود.چون فشار خون در کالفک زیاد می استمورد دوم درست 

 سیلینمورد سوم نادرست است مثالً پنی

 ]ترشح+ تراوش[ -بازجذبادرار= 

سیلینپنی

سیلینپنی 12020100

صحیح است.(« 2»گزینة مورد چهارم نادرست است مثل اوره )

 است؟ نادرستکدام عبارت : 12 تست 

( بافت پوششی دیواره خارجی کپسول بومن مشابه بافت 1

 پوششی کالفک است.

های قرمز های خون و تعداد گلبول( هر چه میزان پروتئین2

 یابد.تر باشد، نیروی تراوش کاهش میبیش

ای در تر از غشای پایه سطح مبادلهها نازک( غشای پایه کالفک3

 هاست.حبابک

ای وجود ها ممکن نیست در اطراف مویرگ دور لولهپودوسیت( 4

 داشته باشند.

تر از ها حدود پنج برابر ضخیمغشای پایه در کالفک پاسخ:

 صحیح است.(« 3»گزینة هاست. )غشای پایه در سایر مویرگ
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اطراف کالفک را کپسول بومن احاطه کرده است. کپسول بومن 

دیوارة درونی یکی بیرونی و دیگری درونی. شامل دو دیواره است؛ 

برای ورود مواد به  فراوانیهای شکاف که با کالفک در تماس است،

 گردیزه دارد.

فرشی پوششی سنگهای دیوارة بیرونی کپسول بومن از نوع یاخته

اما یاخته های دیوارة درونی آن، به سمت کالفک، از نوعِ  اندساده

پودوسیت )به معنای یاختة نام های پوششی به خاصِی یاخته

های ها رشته(. هر یک از پودوسیت11اند )شکل ساخته شده پادار(

ها با پاهای خود اطراف و پا مانند فراوانی دارد. پودوسیت کوتاه

 اند.های کالفک را احاطه کردهمویرگ

تقریباً از بدین ترتیب نه تنها فاصلة بین دیوارة گردیزه و کالفک 

های باریک متعددی که در فواصل بین ، بلکه شکافستبین رفته ا

پاها وجود دارد به خوبی امکان نفوذ مواد را به گردیزه فراهم 

 کند.می

دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن -11شکل 

شوند و ، وارد گردیزه میبراساس اندازهدر تراوش مواد  بازجذب:

، هم مواد دفعی مثل بنابراین گیرد.هیچ انتخاب دیگری صورت نمی

اوره و هم مواد مفید مثل گلوکز و آمینواسیدها به گردیزه وارد 

این فرایند را شوند. مواد مفید دوباره باید به خون بازگردند. می

 نامند.بازجذب می

گیرند شده میهای دیوارة گردیزه، مواد مفید را از مواد تراوشیاخته

خارج گردیزه( رها  ها را در سمت دیگر خود )به سمتو آن

دوباره جذب و به  ای،لولههای دورِ توسط مویرگکنند. این مواد می

 شوند.این ترتیب به خون وارد می

بازجذب خوردة نزدیک، شده به لولة پیچمواد تراوش به محض ورود

یک الیه بافت خوردة نزدیک از دیوارة لولة پیچ شود.آغاز می

دارند. ریزپرزها سطح  ریزپرزتشکیل شده است که  پوششی مکعبی

زهای فراوان در ریزپردهند. به علت وجود را افزایش میبازجذب 

، مقدار مواد بازجذب شده در این قسمت از دیکخوردة نزلولة پیچ

(.21)شکل  هاستبیش از سایر قسمتگردیزه، 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 2تمرین 

 مشخص کنید.

های بلند پا مانند پودوسیت راوشی فاصلة بین رشتهالف( شکاف ت

 است.

ای از جنس پروتئین و گلیکوپروتئین دارای الیه یب( شکاف تراوش

 است.

ای ممکن نیست مواد آلی خارج پ( در شبکة مویرگی دور لوله

 شوند.

داری که از شکاف تراوشی عبور کند وارد ت( هر مادة آلی نیتروژن

 شود.می کننده ادرارلولة جمع

 پاسخ: 

 های کوتاه پا مانند دارند.ها رشتهالف( نادرست است، پودوسیت

 ب( درست است، چون غشا پایه دارد.

ها ممکن است ماده آلی پ( نادرست است، مثل بعضی داروها یا سم

 باشد.

ت( نادرست است مثل گلوکز و آمینواسید که همه بازجذب 

 شوند.می

ی هر یک از جمالت زیر را درستی یا نادرست: 3تمرین 

 مشخص کنید.

خون  pHدر نفرون مهار شود، تنظیم  ATPاگر تولید الف( 

 شود.دچار مشکل اساسی می

 ای که تراوش دارد، ترشح هم دارد.ب( هر ماده

 ای که ترشح دارد، تراوش هم دارد.پ( هر ماده

تراوش شده به درون نفرون بازجذب در  ت( به محض ورود مواد

 همان محل شروع می شود.

 شود.الف( درست است چون فرایند ترشح دچار اختالل می پاسخ:

 ب( نادرست است مثل اوره

 هاپ( نادرست است مثل بعضی سم

ت( نادرست است تراوش در کپسول بومن رخ دهد ولی بازجذب 

 شود.خورده نزدیک شروع میلوله پیچ

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://daneshjofa.ir/
https://t.me/mrkonkori


8
: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد5فصل     و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه   (زیست دهم) علی کرامت

Keramat A.

و با صرف انرژی زیستی انجام  تر موارد، بازجذب فعال استیشدر ب

گیرد؛ گر چه بازجذب ممکن است غیرفعال باشد مثل بازجذب می

 شود.آب که با اسمز انجام می

دیوارة لولة پیچ خورده نزدیک -12شکل 

دیوارة لولة پیچ خورده دور -13شکل 

بازجذب در نفرون -14شکل 

دهد و در آن موادی ترشح در جهت مخالف بازجذب رخ می ترشح:

های خودِیاخته یا ایهای دورِلولهمویرگکه الزم است دفع شوند از 

شوند. این فرایند را ترشح به درون گردیزه ترشح می گردیزه

و با صرف انرژی  تر موارد به روش فعّالدر بیشنامند. ترشح می

 شود.زیستی انجام می

اضافی  های هیدروژن و پتاسیمیونو  داروها، ضی از سمومبع

خون، pHترشح در تنظیم میزان شوند. وسیلة ترشح دفع میبه

ترین سهم را بازجذب مواد بخشی که بیش :13 تست

 ……تراوش شده دارد ممکن نیست 

 بالفاصله پس از کپسول بومن قرار گرفته باشد.( 1

 ش قشری کلیه قرار داشته باشد.( در بخ2

 های فراوان باشد.( دارای بافت پوششی مکعبی با مژه3

 ای شود.( سبب تیره شدن خون مویرگ دور لوله4

ترین سهم را بازجذب خود دارد خورده نزدیک بیشلوله پیچ پاسخ:

 صحیح است.(« 3»های آن ریز پرز فراوان دارند. )گزینة و سلول

ای که در نخستین مرحلة تشکیل ادرار هر ماده :14 تست 

ای که در سومین مرحلة تشکیل هر ماده ……شود وارد نفرون می

 ……گردد ادرار وارد نفرون می

 گیرد.از خون منشأ می -( همانند1

 است. ATPهمراه با صرف  -( برخالف2

 خون دخالت دارد. pHدر تغییر  -( همانند3

 شود.نمی ایوارد مایع بین یاخته -( برخالف4

ای باید انتخاب شود که هم تراوش و هم ترشح دارد دهما پاسخ:

شوند. ممکن است از خون منشأ نگیرند و از موادی که ترشح می

اما تراوش از خون  خورده ترشح شوندهای پیچهای لولهخود یاخته

شوند. گیرند و از طریق شکاف تراوشی وارد نفرون میمنشأ می

 ست.(صحیح ا« 4»)گزینة 
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ها یون خون کاهش یابد، کلیه pHدارد. اگر  نقش مهمی

خون افزایش یابد، کلیه  pHکنند. اگر می هیدروژن را ترشح

خون را در  pHکند و به این ترتیب می تری دفعبیکربنات بیش

 دارد.محدودة ثابتی نگه می

 نقش شبکه دوم مویرگی در ترشح و بازجذب -15شکل 

 تخلیة ادرار

ادرار پس از ساخته شدن در کلیه، از طریق میزنای به مثانه وارد 

، که نتیجة حرکت کرمی دیوارة میزنای(. 61شود )شکل می

راند. دیوارة آن است، ادرار را به پیش می انقباضات ماهیچة صاف

خوردگی مخاط ای که حاصل چیندریچهپس از ورود به مثانه، 

مانع بازگشت ادرار به میزنای  مثانه بر روی دهانة میزنای است

  شود.می

دستگاه دفع ادرار -16شکل 

های در افراد مبتال به دیابت شیرین دفع یون: 15 تست 

 یابد.افزایش می ……با صرف انرژی در شبکة مویرگی  ……

1 )
H- ون کپسول بومندر

2 )
H- ایدور لوله

3 )
3HCO- درون کپسول بومن

4 )
3HCO- ایور لولهد

ها در افراد مبتال به دیابت شیرین به دلیل تجزیه چربی پاسخ:

pH  اسیدی و ترشح
H صحیح « 2»گزینة شوند. )زیاد می

 است.(

 نکته:  

میزنای خارج شده از کلیه برای رسیدن مثانه در ناحیه لگن در بین 

 .گیردمیسرخرگ و سیاهرگ قرار 

شود دارای ای که مانع از برگشت ادرار از مثانه به میزنای میالیه

 کنند.گلیکوپروتئینی ترشح می مادةهایی است که نوعی سلول

کند، انند دیوارة که هورمون سکرتین ترشح میدیوارة میزنای هم

 حرکت کروی شکل دارد.

 های لگنچه همراه است.شروع انعکاس تخلیه ادرار با تحریک گیرنده
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کند. که ادرار را موقتاً ذخیره می ایای است ماهیچهکیسهمثانه، 

شده در آن از حّد مشخصی فراتر رود، چه حجم جمعچنان

و فرستادن  های کششیگیرندهباعث تحریک  کشیدگی دیوارة مثانه

انعکاس تخلیة ادرار شود و به این ترتیب پیام عصبی به نخاع می

های ماهیچهنخاع با فرستادن پیام عصبی به مثانه،  شود.فعّال می

کند. با افزایش شدت انقباض، ادرار صاف دیوارة مثانه را منقبض می

 د.شواز مثانه خارج و به میزراه وارد می

مثانه و اسفنگترهای میزراه -17شکل 

که به هنگام ورود  در محل اتصال مثانه به میزراه، بنداره قرار دارد

میزراه نام دارد، از نوع  بنداره داخلیشود. این بنداره،که ادرار باز می

 بنداره خارجیاست. بنداره دیگری به نام  ماهیچة صاف و غیرارادی

است. در نوزادان  خطط و تحت فرمان ارادیماهیچة ممیزراه، از نوع 

طور کامل برقرار و کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاع آنان به

 گیرد.صورت می صورت غیرارادیتخلیة مثانه بهنشده است، 

تنظیم عصبی تخلیه ادرار -18شکل 

دو فرایند بازجذب و ترشح،  ترکیب شیمیایی ادرار و تنظیم آب:

اوش شده را هنگام عبور از لولة کلیوی و مجرای ترکیب مایع تر

 ریزد، ادرار است.چه به لگنچه میدهند و آنکننده، تغییر میجمع

 ……در انعکاس تخلیه ادرار  :16 تست 

 ( ممکن نیست اطالعت حسی از مثانه به نخاع وارد شود.1

آید سلول دوکی شکل ای که به انقباض درمی( هر ماهیچه2

 دارد. ایهستهتک

ای هستهشکل تکشود سلول دوکیای که شل می( هر ماهیچه3

 دارد.

های کششی پیام را از طریق دستگاه عصبی خودمختار ( گیرنده4

 فرستند.به نخاع می

شوند هایی که شل میدر انعکاس تخلیه ادرار ماهیچه پاسخ:

توانند صاف و یا مثل بنداره خارجی اسکلتی باشند که در این می

هایی که منقبض اند اما ماهیچهایها چند هستهورت یاختهص

 صحیح است.(« 2»گزینة اند. )شوند همگی صافمی

بنداره خارجی میزراه ……بنداره داخلی  :17 تست 

……

 ماهیچه حلقوی شکل است. -( همانند1

 ای است.های چند هستهدارای سلول -( برخالف2

 شود.دیرتر شل می -( برخالف3

 حس قرار دارد.تحت کنترل عصب هم -نند( هما4

اند بنداره داخلی ماهیچه های حلقویها ماهیچهبنداره پاسخ:

صاف ولی بنداره خارجی ماهیچه اسکلتی است که تحت کنترل 

 صحیح است.(« 1»گزینة دستگاه عصبی خودمختار نیست. )

 ……ممکن نیست  :18 تست 

 کند. ( ترکیب ادرار خارج شده از گردیزه تغییر1

 ( حجم ادرار خارج شده از گردیزه تغییر کند.2

کلیه همانند کلیه در تغییر ترکیب شیمیایی ادرار دخالت ( فوق3

 داشته باشد.

کلیه همانند کلیه در ورود ادرار به میزنای دخالت داشته فوق( 4

 باشد.

ترکیب و حجم ادرار خارج شده از گردیزه در لوله  پاسخ:

کلیه و کلیه در تغییر ترکیب کند. فوقکننده تغییر میجمع

شیمیایی ادرار دخالت دارند اما فوق کلیه در ورود ادرار به کلیه 

 صحیح است.(« 4»گزینة دخالت ندارد. )
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تقسیم کرد. در  دو دستة معدنی و آلیتوان به مواد ادرار را می

دهد. دفع آب از طریق ادرار، می ، ادرار را آب تشکیل95حدود 

ها نیز بخش مهمی از است برای تنظیم مقدار آب بدن، یونراهی 

ها ها برای حفظ تعادل یوندهند که دفع آنادرار را تشکیل می

 گیرد.صورت می

اوره چرا و چگونه  ترین مادة دفعی آلی در ادرار، اوره است.فراوان

 شود؟تشکیل می

 تشکیل اوره در کبد -19شکل 

دست ، آمونیاک بهنوکلئیک اسیدهاو  آمینواسیدهادر نتیجة تجزیة 

است. تجمع آمونیاک در خون به سرعت به  بسیار سمّیآید که می

کبد، آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن انجامد. مرگ می

ویژگی سمی بودن اوره از آمونیاک  کند.اکسید به اوره تبدیل میدی

و دفع با فواصل  بنابراین، امکان انباشته شدن آناست و  تربسیار کم

گیرند و به وسیلة ها اوره را از خون میپذیر است. کلیهزمانی امکان

 کنند.ادرار از بدن دفع می

کراتینین شود دار، دیگری که با ادرار دفع میمادة دفعی نیتروژن

شود. کراتین فسفات، مولکولی تولید می است که از کراتین فسفات

آید؛ به این کار میور تأمین انرژی بهها به منظاست که در ماهیچه

تولید  ATPمنتقل و  ADPگروه فسفات آن به ترتیب که 

آید که توسط در جریان این تبدیل، کرآتینین پدید می شود.می

 شود.ها از بدن دفع میکلیه

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :4تمرین 

 مشخص کنید:

ترین ماده آلی دفعی هیچ دخالتی در تولید فراوانالف( کلیه 

 ندارد.

آید که دارای وجود میب( اوریک اسید از تجزیه مادة آلی به

 پار است.چهار نوع تک

 الف( درست است کبد در تولید اوره نقش دارد. پاسخ:

 نوع مونومر دارد. 4ب( درست است، اسید نوکلئیک 

 نکته: 

مراحل تشکیل اوره در کبد:

)NH(های آمین ، گروهآمینواسیدهادایی وژنترطی فرایند نی -1

2

 شوند.تولید می

)NH( آمونیاکگروه آمین به  -2 شود که بسیار سمی تبدیل می 3

 است.

 شود.واکنش داده و اوره تولید می 2COآمونیاک با  -3

ها به منظور ماهیچههر ماده دفعی که در  :19 تست 

 ……شود قطعاً وارد خون می ATPتولید 

 ( فاقد نیتروژن است.1

 خون شود. pHتواند سبب تغییر ( نمی2

 ( برای بدن مضر است.3

 شود.( به قلب وارد می4

تولید  ATPها به منظور مواد دفعی که در ماهیچه پاسخ:

شوند و اوریک اسید میکربنات ، بی2COشود شامل آب، می

 صحیح است.(« 4»گزینة شوند. )که به قلب وارد می
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توسط کراتین فسفات ATPسنتز  -20شکل 

است که در نتیجة  اوریک اسیددار در ادرار دیگر مادة دفعی نیتروژن

شود. اوریک اسید حاصل می نوکلئیک اسیدهاسوخت و ساز 

راین، تمایل آن به رسوب بناب پذیری زیادی در آب ندارد.انحالل

کردن و تشکیل بلور زیاد است. رسوب بلورهای اوریک اسید در 

 شود.در مفاصل باعث نقرس میو  سنگ کلیهها باعث ایجاد کلیه

های مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل نقرس یکی از بیماری

 ها همراه است.آن التهابو 

نقرس -21شکل 

تنظیم عوامل مختلفی مثل تنظیم آب تحت  تنظیم آب:

شده در خوناب از یک حّدِ ها قرار دارد. اگر غلظت مواد حلهورمون

تحریک  های اسمزی در زیرنهنجگیرندهمشخص فراتر رود، 

ها از یک سو، مرکز تشنگی شوند. در نتیجة تحریک این گیرندهمی

از  هورمون ضدادراریشود و از سوی دیگر، در زیرنهنج فعّال می

ها، . این هورمون با اثر بر کلیهشودترشح میزیرمغزی پسین غدة 

دهد و به این ترتیب دفع آب را توسط بازجذب آب را افزایش می

 دهد.ادرار کاهش می

نکته:  

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص : 5تمرین 

 کنید.

 DNAشود از تجزیه بیماری نقرس می ای که باعثالف( ماده

 گیرد.منشأ می

ای گیرد نسبت به مادهمنشأ می RNAای که از تجزیه ب( ماده

 تری در آب دارد.گیرد حاللیت بیشکه از کالژن منشأ می

 پاسخ:

 الف( درست

 ب( درست.

 ……هورمون ضد ادرار  :20 تست 

 کند.کم می های اسمزی را در زیر نهنجپذیری گیرنده( تحریک1

 کند.( حجم ادرار را افزایش و فشار تراوشی را کم می2

 شود.های غدة زیرمغزی پسین تولید می( توسط سلول3

 دهد.ها افزایش می( فرایند ترشح را در گردیزه4

هورمون ضد ادرار با کاهش دفع آب، فشار اسمزی خون را  پاسخ:

ا در های اسمزی رپذیری گیرندهکم، در نتیجه تحریک

 صحیح است.(« 1»گزینة کند. )هیپوتاالموس کم می
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، مقدارِ زیادی ادرارِ هورمون ضدادراری ترشح نشوداگر بنا به عللی 

معروف  مزهدیابت بیشود. چنین حالتی به رقیق از بدن دفع می

کنند و مجبورند است. مبتالیان به این بیماری احساس تشنگی می

توازن آب و زدن یماری به علت برهممایعات زیادی بنوشند. این ب

 در بدن، نیازمند توجه جدّی است. هایون

سازوکار دیگری نیز در تنظیم آب نقش دارد. در نتیجة کاهش 

در  فشار خونیا  جریان خون، حجم آنو کاهش  مقدار آب خون

. در این وضعیت، از دیوارة سرخرگ یابدسرخرگ آوران کاهش می

شود. رنین با اثر بر یکی ترشح می رنین به خونبه نام  آنزیمیآوران 

ای از اندازی مجموعهو راه آنژیوتانسینهای خوناب به نام از پروتئین

هورمون آلدوسترون ، غدة فوق کلیهشود از ها، باعث میواکنش

را  بازجذب سدیمها هورمون آلدوسترون با اثر بر کلیه ترشح شود.

ها بازجذب آب هم در کلیهدیم، شود. در نتیجة بازجذب سباعث می

 یابد.افزایش می

آنژیوتانسین -تنظیم آب توسط سیستم رنین  -23شکل 

……دیابت شیرین  ……مزه در دیابت بی :21 تست 

 شوند.های هیپوتاالموس تحریک میگیرنده -( همانند1

 یابد.حجم ادرار کاهش می -( همانند2

 یابد.ادرار از بدن افزایش می دفع -( برخالف3

 دهد.تراوش گلوکز در گلوکاگون رخ نمی -( برخالف4

 پاسخ:

دفع آب مقدار هورمون دیابت

 زیاد کم ADH مزهبی

شیرین
 انسولین کم

گیرنده انسولین کم
زیاد

صحیح است.(« 2»گزینة )
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: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران3 گفتار

 اهاییاختهدر تک

ر انجام انتشابا کمک  تنظیم اسمزیها اییاختهاز تک در بسیاری

شود. ولی در برخی دیگر مانند پارامسی، آبی که در نتیجة اسمز می

دفع  های انقباضیکُریچهشود به همراه مواد دفعی توسط وارد می

 (.24شود )شکل می

واکوئل انقباضی در پارامسی -24شکل 

 مهرگاندر بی

برای دفع  ساختار مشخصیمهرگان دارای بی تربیش نفریدی:

است که برای دفع، تنظیم  نفریدیهستند. یکی از این ساختارها 

ای است که با رود. نفریدی لولهکار میمورد به یا هر دواسمزی 

است: پروتونفریدی و  نفریدی دو نوعشود. منفذ به بیرون باز می

 متانفریدی.

که از طریق  هاستای از کانالشبکه، پروتونفریدیسامانة دفعی 

از  در پالناریایابند. سامانة دفعی به خارج بدن راه می فذ دفعیامن

است و  دفع آب اضافی، که کار اصلی آننوع پروتونفریدی است، 

(.25شود )شکل انجام می تر دفع نیتروژن، از طریق سطح بدنبیش

قرار دارند.  ایعلههای شیاختههای پروتونفریدی، کانال در طول

ای وارد های شعلهای به یاختهیاختهمایعات بدن از فضای بین

این یاخته )که ظاهری شبیه شعلة شمع  هایضربان مژهشوند و می

های دفعی هدایت، و از منافذ دفعی خارج دارند( مایعات را به کانال

 کند.می

پروتونفریدی در پالناریا -25شکل 

 انواع کُریچه در پارامسی:نکته:  

 شود.که با آندوسیتوز تشکیل می غذاییکُریچه  -1

)لیزوزوم( و کُریچه غذایی  تنکافندهکُریچه گوارشی که با ادغام  -2

 .شودمیتشکیل 

 کند.کُریچه دفعی که با اگزوسیتوز مواد را دفع می -3

غشا  کُریچه انقباضی که آب و مواد دفعی را از منافذ موجود در -4

 کند.دفع می

جمله زیر با کدام مورد به درستی تکمیل : 6تمرین 

 شود؟می

 دخالت دارد. ……قطعاً در  فریدیهر نوع ن

 الف( دفع مواد

 ب( تنظیم اسمزی

تواند عالوه بر دفع مواد یا تنظیم کدام، زیرا نفریدی میهیچ پاسخ:

 اسمزی هر دو مورد را با هم انجام دهد.

 ……پالناریا پروتونفریدی در  :22 تست 

 دار نقش اصلی دارد.در دفع آب و مواد نیتروژن( 1

 تواند موادی را از مایعات درونی خارج یا وارد کند.( می2

 ای با چندین تاژک است.هستهای تکهای شعله( حاوی یاخته3

هاست که هر کانال از طریق چند منفذ به ای از کانال( شبکه4

 .خارج بدن راه دارد

نادرست است، چون پروتونفریدی در دفع ماده « 1»گزینة  پاسخ:

 دار نقش اصلی ندارد.نیتروژن

 دارند نه تاژک.ای مژکهای شعلهنادرست است، یاخته« 3»گزینة 

 شود. از طریق یک منفذ دفع می ،نادرست است« 4»گزینة 

 صحیح است.(« 2»)گزینة 
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ست. گان، متانفریدی امهرتر سامانة دفعی در بیپیشرفتهنوع 

در نزدیک انتها، و  داردر جلو، قیف مژکاست که  ایلولهمتانفریدی 

شود. که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می دارای مثانه است

تر بیشارد. با مایعات بدن ارتباط د طور مستقیمبهدهانة این قیف 

عی سامانة دف تناننرمخاکی( و کرم)نظیر  های حلقویکرم

هایی تشکیل شده که هر خاکی از حلقهمتانفریدی دارند. بدن کرم

 (.26متانفریدی دارند )شکل  یک جفت ،کدام

متانفریدی در کرم خاکی -26شکل 

محل اتصال شود که در مشاهده می های کرویکیسهها در عنکبوت

 شوند.نامیده می رانیغدد پیشپا به بدن قرار دارند و 

 ه پیش رانی در عنکبوتغد -27شکل 

انتشار دار با ، مواد دفعی نیتروژنپوستانسختدر  غدد شاخکی:

پوستان )مثل سخت برخی ازشوند. دفع می هاساده، از آبشش

(. مایعات 28دارند )شکل  غدد شاخکیها( میگوها و خرچنگ

منفذ دفعی نزدیک از  تراوش وبه این غده  حفرة عمومیدفعی، از 

 شوند.دفع می شاخک،

غده شاخکی -28شکل 

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص  :6تمرین

 کنید.

دار شرکت نفریدی سلول مژک تووالف( در متانفریدی برخالف پر

 دارد.

 ب( متانفریدی برخالف پروتونفریدی به مثانه متصل است.

تواند خون گردش خون بسته را پ( متانفریدی همانند نفرون می

 .پاالیش دهد

تواند ت( جانور دارای متانفریدی همانند جانور دارای نفرون می

 دارای شش باشد.

 ب( درست  الف( نادرست پاسخ:

 ت( درست   پ( درست

 ……خاکی در کرم :23 تست 

 ( در هر حلقه یک متانفریدی وجود دارد.1

( مواد وارد شده به متانفریدی در هر حلقه از بدن در حلقة 2

 گردند.برمی دیگر بدن به خون

 ( هر متانفریدی مستقیماً با یک منفذ ادراری ارتباط دارد.3

دار در ابتدای هر متانفریدی وجود ( همانند پالناریا قیف مژک4

 دارد.

 نادرست است، یک جفت متانفریدی« 1»گزینة  پاسخ:

 نادرست است، با مثانه ارتباط دارد.« 3»گزینة 

 ا متانفریدی ندارد نادرست است، چون پالناری« 4»گزینة 

 صحیح است.(« 2»گزینة )

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص  :7تمرین 

 کنید.

 الف( هر جانور دارای حفره گوارشی، پروتونفریدی دارد.

 رانی وجود دارد.جفت غده پیش 3ب( در عنکبوت 

الف( نادرست چون مرجانیان پروتونفریدی ندارند. پاسخ:

 ب( نادرست

نبندپایا

جفت پا 3حشرات: 

جفت پا 4عنکبوتیان: 

جفت پا 5پوستان: سخت

هزارپایان
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نام به  متصل به رودهحشرات سامانة دفعی  های مالپیگی:لوله

از  کلرو  های پتاسیمیون(. 29دارند )شکل  های مالپیگیلوله

آب از طریق اسمز ، و در پی آن ترشحهای مالپیگی به لوله همولنف

ها ترشح به لوله سپس اوریک اسید شود.ها میین لولهوارد ا

های مالپیگی به روده، تخلیه و با عبور مایعات شود. محتوای لولهمی

اوریک اسید از طریق روده شوند. می ها بازجذبدر روده، آب و یون

 شود.به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می

های مالپیگیلوله -29شکل 

 ارانددر مهره

داران برای مقابله با مسائل تنظیم اسمزی در مهره کارهاانواعی از راه

 هایی در دستگاه ادراری است.ها سازگاریتر آنبیشوجود دارد و 

ولی عملکرد ، ساختار متفاوتکلیه دارند که  دارانمهرههمة 

چنین سیستم گردش داران همها دارد. مهرهدر میان آن مشابهی

این فشار، خون که خون در آن تحت فشار است.  ندخون بسته دار

 کند.ها تراوش میرا از غشاها به کلیه

ها، ها( عالوه بر کلیهماهیها و سفره)مثل کوسه ماهیان غضروفی

هستند که محلول نمک )سدیم کلرید(  ایغدد راست رودهدارای 

 کنند.ترشح می به رودهرا  بسیار غلیظ

ای در کوسهای راست رودههکلیه و غده -30شکل 

تر فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشدر ماهیان آب شیرین، 

(. برای مقابله 31تواند وارد بدن شود )شکل بنابراین آب می است.

 نوشندعموالً آب زیادی نمیبا چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین م

 شدن دهان در ماهی قرمز تنها به منظور عبور آب و)باز و بسته

 مادةها با چنین بدن آنهاست(. همتبادل گازها در آبشش

مشخص کنید کدام موارد در  -با عالمت + و  :8تمرین 

 شود؟میگو دیده می

 ب( سلوم )     (  الف( مویرگ )     (

 ت( تنفس نایدیس )     ( رانی )     (پ( غده پیش

 پاسخ: 

 ب( )+(  (-الف( )

 (-ت( )  (-پ( )

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :9تمرین 

 مشخص کنید.

 های مالپیگی، تنفس نایدیسی دارد.الف( هر جانور دارای لوله

های مالپیگی برخالف سامانة متانفریدی مواد بازجذب ب( در لوله

 شوند.نمی

 ATPهای مالپیگی با حرف پ( ورود پتاسیم و کلر به درون لوله

 همراه است.

های مالپیگی از ها به درون لولهیک اسید از مویرگت( ورود اور

 طریق فرایند ترشح است.

 الف( درست پاسخ:

 ب( درست

 پ( درست

 ت( نادرست )حشرات مویرگ ندارند.(

 ……ای در کوسه غدد راست روده :24 تست 

 تواند معادل غدد نمکی در پرنده باشد.( نمی1

 در ملخ باشد. های مالپیگیتواند معادل لوله( نمی2

تواند همانند پروتونفریدی در پالناریا غلظت نمک خون را ( می3

 تنظیم کند.

تواند همانند غدد شاخکی در خرچنگ غلظت نمک خون ( می4

 را تنظیم کند.

توانند همانند غدد شاخکی در ای میغدد راست روده پاسخ:

 خرچنگ در تنظیم غلظت خون نقش داشته باشند. 

 حیح است.(ص« 4»گزینة )
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شود. جذب پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می مخاطی

ها حجم این ماهی هاست.ها با انتقال فعال از آبششنمک و یون

 کنند. صورت ادرار رقیق دفع میزیادی از آب را به

تر از آب دریاست. در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کم

برای جبران، ماهیان دریایی مقدار ن دارد. آب، تمایل به خروج از بد

از طریق  هابرخی از یون. در این ماهیان زیادی آب می نوشند

صورت ادرار غلیظ دفع توسط کلیه بههای آبشش و برخی، یاخته

 شوند.می

تنظیم آب در ماهیان آب شیرین و آب شور -31شکل 

تنظیم آب در ماهیان آب شیرین و آب شور -2جدول 

کلیة دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است. مثانة این جانوران 

دفع به هنگام خشک شدن محیط،  هاست.محل ذخیرة آب و یون

شود و سپس تر میتر آب بزرگادرار کم، و مثانه برای ذخیرة بیش

 کند.بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می

دستگاه دفع ادرار در قورباغه -32شکل 

شور شیرین برخالف ماهی آبماهی آب :25 تست 

……

 کند.ها را جذب مییون ATPبدون صرف  -( آبشش1

 تری به آب دارد.نفوذپذیری بیش -( بدن2

 کنند.تری دفع میادرار غلیظ -( کلیه3

تر نسبت به محیط بیش -اییاخته( فشار اسمزی مایع بین4

 است.

اهی آب شیرین برخالف فشار اسمزی مایعات بدن در م پاسخ:

صحیح « 4»گزینة تر است. )ماهی آب شور نسبت به محیط بیش

 است.(

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :10تمرین 

 پرانتز پر کنید:

آب شور(  -الف( کلیه دوزیستان مشابه ماهیان )آب شیرین

 است. ……

 خاکی مثانه دارند.کرم ……همانند(  -)برخالف دوزیستانب( 

انسان بازجذب  ……همانند(  -( در مثانه دوزیستان )برخالفپ

 …… گیرد.(نمی -گیردآب به خون صورت )می

 پاسخ:

 شیرین الف( آب

 همانندب( 

 گیردمی -برخالفپ( 
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ترین شکل کلیه را دارند خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده

 هاست.که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آن

توانمندی و  ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است

برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و  بازجذب آب زیادی دارد.

توانند نمک کنند میدار مصرف میکه آب دریا یا غذای نمک بیابانی

های صورت قطره، بهغدد نمکی چشم یا زباناضافه را از طریق 

 (.33غلیظ دفع کنند )شکل 

غدد نمکی -33شکل 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :11تمرین 

 مشخص کنید.

الف( هر جانوری که گردش خون مضاعف را دارد دارای 

 ترین شکل کلیه است.پیچیده

 ب( ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است.

 های هوادار است.غدة نمکی دارای کیسه دارایپ( هر جانور 

 درست نیست. دوزیستانالف( برای  اسخ:پ

 ب( درست

 نیست. درستپ( برای خزندگان 

 زیر پاسخ دهید. هایپرسشبه : 12تمرین 

 های نمکی در کدام بخش از بدن جای دارد؟الف( غده

د شومیمثانه دوزیستان بزرگ  ،ب( به هنگام خشک شدن محیط

 یا کوچک؟

 یا زبان چشمالف( در  پاسخ:

 بزرگب( 
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 های یاختة گیاهیویژگی: 1گفتار 

های گونه ترینبیشدانگان امروزه گیاهان آوندی، به ویژه نهان

دهند. این گیاهان گرچه در گیاهی روی زمین را تشکیل می

اند؛ اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. جای خود ثابت

انرژی  برای تأمین ماده و توانندنمیگیاهان برخالف جانوران 

مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند و با احساس خطر، 

هایی به گیاهان حمله کنند. چه ویژگیفرار یا به عامل خطر 

کند تا بتوانند بر محدودیت ساکن بودن در محیط کمک می

های متفاوت، توانند در محیطغلبه کنند؟ چگونه گیاهان می

منبع اصلی غذا که بر اینزندگی کنند؟ از طرفی گیاهان افزون 

کنندة مواد اولیة ، تأمیناندبرای بسیاری از مردم کره زمین

صنایعی، مانند داروسازی و پوشاک نیز هستند. گیاهان چه 

هایی دارند که مواد اولیة چنین صنایعی را تأمین ویژگی

 کنند.می

دانستن هایی، برای یافتن پاسخ چنین پرسش اولین قدم

ها در یابی یاختهتة گیاهی و چگونگی سازمانهای یاخویژگی

 هاست.گیری پیکر آنگیاهان آوندی و شکل

 ایدیوارة یاخته

در یاخته با تفاوتی چه گیاهان در یاخته که بپرسند شما از اگر

را دیواره ،(کلروپالست) بر سبزدیسه عالوه احتماالً دارد، جانوران

 .بریدمی نام نیز

الف

ب

ب: سلول جانوری –الف: سلول گیاهی  -1ل شک

بندی گیاهان را بیاموزید:رده 

گیاهان

گیانبدون آوند: خزه

آوندداران

دانهبدون
نهانزادان آوندی: 

هاسرخس

داردانه

بازدانگان: کاج و سرو

دانگان نهان
لپهتک 

دو لپه

  مین متعلق به های گیاهی روی زترین گونهبیش: 1تست

 است. ……

 ها( سرخس2  ( گیاهان بدون آوند1

 دار( گیاهان گل4  ( مخروطیان3

دار( دانگان )گلامروزه گیاهان آوندی، به ویژه نهان پاسخ:

دهند. های گیاهی روی زمین را تشکیل میترین گونهبیش

 صحیح است.(« 4»)گزینة 
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با  بار اولین خته،یاشاید برایتان جالب باشد که بدانید واژة 

چوب(. 2 شکل، وارد زیست شناسی شد )پنبهچوبمشاهدة 

بافت این هاییاخته .است شده تشکیل مرده هاییاخته از پنبه

دیده هاییحفره مجموعه صورت به میکروسکوپ با مشاهده در

این .اندکرده جدا دیگریک از را هاآن هاییدیواره که شوندمی

گیاهی یاختة از ماندهباقی بخش تنها و اییاخته دیوارة ها،دیواره

 .اندمرده بافتی در

میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک و آنچه مشاهده  -2شکل 

 کرد.

نام به بخشی گیاه، زندة هایبافت در اییاخته دیوارة

در یاخته ارز هم پروتوپالست .گیردمی بر در را پروتوپالست

 .(3 شکل) است جانوران

یاختۀ گیاهی -3شکل 

استحکام ، هاحفظ شکل یاختهدیواره عملکردهای متفاوتی دارد. 

جلوگیری در گیاه و  هاواپایش تبادل مواد بین یاختهه، پیکر گیا

ای است. برای از کارهای دیوارة یاخته زا؛از ورود عوامل بیماری

ید کارها ابتدا باپی بردن به نقش دیواره در هر یک از این 

ساختار دیواره را بشناسیم.

بعد از تقسیم توجه کنید! در تقسیم یاختة گیاهی  4به شکل 

شود. این الیه، تشکیل می تیغة میانیای به نام الیه هسته،

کند و در یاخته )سیتوپالسم( را به دو بخش تقسیم میمیان

ساکاریدی به از پلیشود. تیغة میانی نتیجه، دو یاخته ایجاد می

کند عمل می مانند چسبساخته شده است. پکتین  پکتین نام

 دارد. و دو یاخته را در کنار هم نگه می

 اولین بار واژة یاخته با مشاهدة کدام بافت وارد  :2 تست

 شناسی شد؟زیست

 ( هادی2  ( روپوستی1

 ای( زمینه4  پریدرم (3

توسط  پنبهواژة یاخته )سلول(، اولین بار با مشاهدة چوب پاسخ:

 صحیح است.(« 3»شناسی شد. )گزینة رابرت هوک وارد زیست

 در مطالعة رابرت هوک بخشی که در زیر  :3 تست

 بود. ……میکروسکوپ مشاهده شد دارای 

 ( سوبرین2  ( فسفولیپید1

 ( کُریچه4  ( سبزدیسه3

چه که رابرت هوک در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد آن پاسخ:

ای پنبهپنبه بود. دیوارة یاخته چوبچوب ای بافتدیوارة یاخته

 صحیح است.(« 2»پنبه( است. )گزینة دارای سوبرین )چوب

 نقش  ……دیواره  ……غشای یاختة گیاهی  :4 تست

 دارد.

 هادر کنترل مواد بین یاخته -( همانند1

 حفظ شکل یاختة گیاهی -( برخالف2

 استحکام پیکر گیاه -( همانند3

 زاگیری از ورود عوامل بیماریدر جلو -( برخالف4

دیوارة گیاهی همانند غشای یاخته در پایش تبادل مواد  پاسخ:

 صحیح است.(« 1»)گزینة ها در گیاه نقش دارد. بین یاخته

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


(زیست دهم)علی کرامت   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه        : از یاخته تا گیاه 6فصل 

 Keramat A.

3

تشکیل تیغۀ میانی -4شکل 

های تازه تشکیل شده، الیه یا پروتوپالست هر یک از یاخته

سازند. در این دیواره، می دیوارة نخستینهای دیگری به نام الیه

ای از پروتئین و انواعی در زمینهوجود دارند که  های سلولزرشته

 گیرند.ای )خمیری شکل( قرار میساکاریدهای غیررشتهاز پلی

 دیوارة نخستین و تیغۀ میانی -5شکل 

گیرد؛ اما دیوارة نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی

دارد و  کششو  گسترشزیرا قابلیت  شود؛مانع رشد آن نمی

همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندة 

 هایدر بعضی یاختهیابد. دیواره، اندازة آن نیز افزایش می

در تقسیم یاختة گیاهی مراحل زیر را  :1تمرین 

 براساس زمان از راست به چپ مرتب کنید:

 -تقسیم هسته -رة نخستینتشکیل دیوا -تشکیل دیوارة دومین

 تشکیل تیغة میانی -تشکیل غشا

دیوارة تیغة میانی تشکیل غشا تقسیم هسته پاسخ:

 دیوارة دومین نخستین

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت : 2تمرین 

 را مشخص کنید: زیر

 ساکارید است.الف( پکتین همانند کیتین یک نوع پلی

در تقسیم یاختة گیاهی تولید پکتین قبل از تولید سلولز ب( 

 شود.شروع می

 پ( پروتوپالست فاقد الن است.

 ت( پروتوپالست گیاهی هیچ تفاوتی با سلول جانوری ندارد.

 پاسخ: 

 درست -الف

 درست -ب

 درست -پ

تواند دارای سبزدیسه پروتوپالست گیاهی مینادرست ) -ت

 باشد که در یاخته جانوری وجود ندارد.(

هر یک از موارد ستون الف و ب را با یک  :3تمرین 

 خط ارتباط دهید.

 ب الف

 توقف رشد یاخته )a ( تیغة میانی1

 بعملی همانند چس)b ( دیوارة نخستین2

 ارز یاختة جانوریهم )c ( دیوارة پسین3

 دیوارة سلولزی نازک )d ( پروتوپالست4

 پاسخ: 

1 )b  2 )d 

3 )a  4 )c 
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ها شود که به مجموع آندیگری نیز ساخته می هایالیهگیاهی، 

های سلولزی در رشته گویند. طرز قرار گیریمی دیوارة پسین

استحکام و تراکم این دیواره از شود که دیوارة پسین، سبب می

رشد یاخته بعد از (. 6)شکل  تر باشددیوارة نخستین بیش

 شود.تشکیل دیوارة پسین متوقف می

ای. با تشکیل دیوارهتشکیل دیوارة یاخته چگونگی -6شکل 

شود.های نخستین و پسین، تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می

پوشاند. آیا ای، دور تا دور یاخته را میدیدیم که دیوارة یاخته

کند؟ مشاهدة طور کامل از هم جدا میها را بهاین دیواره، یاخته

دهد که می نشان میکروسکوپ الکترونیبافت گیاهی با 

ای به یاختة دیگر کشیده از یاخته اییاختههای میانکانال

(. مواد 7گویند )شکل می پالسمودسمها، اند. به این کانالشده

ها از توانند از راه پالسمودسممی ترکیبات دیگرو  مغذی

ها در مناطقی از ای به یاختة دیگر بروند. پالسمودسمیاخته

ای گفته الن به منطقهفراوانی وجود دارند.  ، بهالندیواره به نام 

 جا نازک مانده است.ای در آنشود که دیوارة یاختهمی

تصویر پالسمودسم میکروسکوپ الکترونی)الف(، الن  -7شکل 

 ای )ب(در دیوارة یاخته

 دیوارة پسین  ……دیوارة نخستین : 4 تست…… 

 قابلیت گسترش و کشش دارد. -( همانند1

 ای است.چند الیه -خالف( بر2

 فاقد پروتئین است. -( همانند3

  در تماس با تیغة میانی است. -( برخالف4

دیوارة نخستین برخالف دیوارة پسین قابلیت گسترش و  پاسخ:

صحیح « 1»کشش دارد و در تماس با تیغة میانی است. )گزینة 

 است.(

برای هر یک از موارد زیر یک دلیل  :4تمرین 

 :بنویسید

تر دیوارة پسین نسبت به دیوارة الف( استحکام و تراکم بیش

 نخستین

 ب( دور شدن تیغة میانی از پروتوپالست

 های گیاهی با وجود دیوارة یاختهپ( عدم جدایی کامل یاخته

 پاسخ: 

 های سلولز در دیواره پسینالف( طرز قرار گیری رشته

 های نخستین و پسینب( تشکیل دیواره

 ای به نام پالسمودسم یاختههای میانالپ( وجود کان
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های دو سلول از راه پالسمودسمارتباط میان یاخته -8شکل 

 کند.ترکیب دیواره تغییر می

های متفاوت، متناسب با کاری ترکیب شیمیایی دیواره در یاخته

یک یاخته فرق  حتی در طول عمردهند، و که انجام می

اند.از این تغییرات ای شدنژلهو  نشدکانی، شدنچوبیکند. می

لیگنین ای به نام دیوارة آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده

ها لیگنین ، چوبی شده است. پروتوپالستِ این یاخته)چوب(

لیگنین سبب کند. ای اضافه میسازد و آن را به دیوارة یاختهمی

نی به همین علت وجود درختا شود.تر دیواره میاستحکام بیش

 متر و حتی چند صد متر ممکن است.با ارتفاع چند ده

اگر به برگ گیاه گندم، دست زده باشید، زبری آن را احساس 

دیوارة  افزوده شدن سیلیس بهاید. این زبری به علت کرده

از نوع هایی است که در سطح برگ قرار دارند. این تغییر یاخته

کانی به دیوارة  است؛ زیرا در این تغییر، ترکیبات کانی شدن

 شوند.ای اضافه مییاخته

شود، به این تغییر ای میپکتین دیواره با جذب آب، متورم و ژله

مقدار پکتین در بعضی گیاهان به قدری  گویند.ای شدن میژله

های گیاهی استفاده فراوان است که از آن برای تولید ژله

 دانه بِهانند که از خیساندن دانه هایی م ژله یا لعابیکنند. می

شود، به علت فراوانی ترکیبات پکتینی در این در آب ایجاد می

 هاست.دانه

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :5تمرین 

 پرانتز پر کنید:

 -های گیاهی با میکروسکوپ )الکترونیالف( مشاهدة بافت

ای از یاختههای میاندهد که کانالنشان می ……نوری( 

 -ها )الناند که آنیاختة دیگر کشیده شده ای بهیاخته

 گویند. ……پالسمودسم( 

جا ای در آنشود که دیوارة یاختهای گفته میالن به منطقهب( 

 است. ……از بین رفته(  -)نازک مانده

 پاسخ: 

 پالسمودسم -الف( الکترونی

 ب( نازک مانده

 نکته:  

خستین و پسین و های ندر محلی که پالسمودسم جریان دارد دیواره

اند. در ضمن غشا دو یاخته در این چنین تیغة میانی از بین رفتههم

ای ایجاد یاختهشده و کانالی برای تبادل مواد با جریان میانمحل یکی

شود.می

 های بالغ گیاهی دارای کدام یاخته :5 تست

 اند؟پالسمودسم

 ( نایدیس2  پنبه( چوب1

 هآکن( نرم4  ( اسکلرئید3

 پاسخ:

پنبه، اند مثل چوبهای بالغ مردة گیاهی فاقد پالسمودسمیاخته

صحیح « 4»نایدیس، عناصر آوندی، فیبر و اسکلرئید. )گزینة 

 است.(
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های سلولزیاضافه شدن چوب در بین فیبریل -9شکل 

از تغییرات دیگر دیواره در  ای شدنپنبهچوبو  کوتینی شدن

و  در کاهش از دست دادن آبه اند کهای گیاهییاخته

به  زاجلوگیری از ورود عوامل بیماریو  جلوگیری از ورود آب

پنبه از ترکیبات لیپیدی کوتین و چوبگیاه نقش دارند. 

 هستند.

کوتیکول روی سطح برگ  -10شکل 

 کُریچه )واکوئل(، محلّی برای ذخیره

ی پاسخ شود؟ براچگونه گیاه پژمرده بعد از آبیاری شاداب می

گیاه داشته باشیم.  به این پرسش باید نگاهی دقیق به یاختة

های گیاهی، داشتن اندامکی های یاختهیکی از ویژگیدانیم می

ر این اندامک، مایعی به نام شیرة دبه نام کُریچه است. 

ای ترکیبی از آب و مواد دیگر ای قرار دارد. شیرة کُریچهکُریچه

  است.

ز موارد ستون الف و ب را با یک هر یک ا :6تمرین 

 خط ارتباط دهید:

 ب الف

 دانه به )a ( لیگنینی شدن1

 آوند چوبی)b شدن( کانی2

جلوگیری از ورود عوامل  )c شدن( لعابی3

 زابیماری

بری برگ گندمز )d شدن( کوتینی4

 پاسخ:

1 )b 2 )d 3 )a 4 )c 

 چند مورد درست است؟: 6 تست 

 های گیاهی، یکسان است.شیمیایی دیواره در یاخته ترکیب -

 بت است.ترکیب شیمیایی دیواره در طول عمر یاخته، ثا -

های سازندة های سازندة لیگنین همانند یاختهسلول -

 اند.پنبه مردهچوب

شدن تغییر از نوع سیلیسی شدن دیواره همانند لعابی -

 شدن است.کانی

1 )1  2 )2  

 ( صفر4  3( 3

همة موارد نادرست است. ترکیبات شیمیایی دیواره در  پاسخ:

کند. ته فرق میهای متفاوت و حتی در طول عمر یاخیاخته

اند و پس از سازند زندهپنبه میهایی که لیگنین یا چوبسلول

 ای شدن است. شدن، ژلهمیرند. لعابیتولید این مواد می

 صحیح است.(« 4»)گزینة 

 کدام عبارت درست است؟: 7 تست 

 دوست است.( پکتین برخالف کوتین آب1

 است. پنبه برخالف لیگنین به آب نفوذناپذیر( چوب2

 کوتین برخالف لسیتین نوعی لیپید است. (3

لیگنین برخالف سلولز موجب استحکام دیواره پسین ( 4

 شود.می

شود ای شدن دیواره میپکتین با جذب آب موجب ژله پاسخ:

 گریز است. ولی کوتین آب

« همانند»، باید «برخالف»به جای  4و  3، 2های گزینه

 صحیح است.(« 1»)گزینة گفت. می
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مقدار و ترکیب این شیره، از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از 

 کند.بافتی به بافت دیگر فرق می

تر حجم دارند که بیش کُریچه درشتیهای گیاهی بعضی یاخته

(. وقتی مقدار آب در محیط 3کند )شکل یاخته را اشغال می

تر از مقدار آن در یاخته تر از مقدار آب در محیط بیشبیش

شوند که اند و سبب میها حجیم و پرآبکُریچهباشد، 

 -11و به آن فشار آورد )شکل  پروتوپالست به دیواره بچسبد

ای در برابر این فشار تا حدی (. دیوارة یاختهسمت راست

یاخته در این وضعیت در . شوداما پاره نمیشود، کشیده می

های ها در بافتحالت تورم یاخته حالت تورژسانس یا تورم است.

، مانند برگ و های غیرچوبیاندامشود که گیاهی سبب می

 گیاهان علفی استوار بمانند.

یابد و اگر به هر علتی آب کم باشد، حجم کُریچه کاهش می

گیرد. این شود و از دیواره فاصله میپروتوپالست جمع می

(. اگر سمت چپ -11شود )شکل نامیده می وضعیت، پالسمولیز

نی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان پالسمولیز طوال

 میرد.هایش، میگیاه به دنبال مرگ یاختهشود و نیز رفع نمی

تورژسانس و پالسمولیز در یاختۀ گیاهی -11شکل 

 ها در کُریچهرنگ

و  اسیدی پروتئینی،به جز آب، کُریچه محل ذخیره ترکیبات 

یکی از  سیانینآنتوشوند؛ است که در گیاه ساخته می رنگی

شود. آنتوسیانین ذخیره می ترکیبات رنگی است که در کُریچه

هایی مانند پرتقال میوهو  کلم بنفش، در ریشة چغندر قرمز

وجود دارد. جالب است که رنگ  مقدار فراوانی، به توسرخ

 کند.تغییر می های متفاوتpHدر آنتوسیانین 

ز ترکیباتی است که در کُریچه ذخیره پروتئین، یکی دیگر ا

هاست که در بذر گندم و گِلوتن یکی از این پروتئینشود. می

هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان و  شودجو ذخیره می

(. گلوتن ارزش غذایی دارد، اما 12شکل رسد )به مصرف می

های و با خوردن فراورده به آن حساسیت دارندبعضی افراد 

مشکالت جدّی در سالمتو  دچار اختالل رشدار، دگلوتن

 است. ……کُریچه برخالف : 8 تست 

 ( دیواره دارای فسفولیپید 1

 ( پروتوپالست فاقد دیواره2

 ( کلروپالست فاقد مواد رنگی3

 ( رنگیزه دارای پروتئین4

باشد. کُریچه اندامکی است که دارای غشا و شیره می پاسخ:

صحیح « 1»فسفولیپید دارد.)گزینة بنابراین در غشای خود 

 است.(

 اند؟ کُریچه گیاهی در چند مورد فاقد نقش: 9 تست 

 کشیده شدن دیواره -

 تغییر حجم پروتوپالست -

 استحکام گیاه -

 ساخت پروتئین -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

کُریچه گیاهی در ساخت پروتئین فاقد نقش است اما  پاسخ:

 صحیح است.(« 1»خیره کند. )گزینة تواند پروتئین را ذمی

برای هر یک از موارد زیر یک دلیل  :7تمرین 

 بنویسید:

 الف( جمع شدن پروتوپالست در وضعیت پالسمولیز

ب( عدم رفع پژمردگی بعضی گیاهان با آبیاری فراوان

 های متفاوت آنتوسیانین در گیاهان مختلفپ( رنگ

 ت( نقش مهم کُریچه در رویش بذر جو

 سخ:پا

 واکوئل الف( کوچک شدن

 هاب( مرگ یاخته

 های متفاوت pHپ( 

 ت( ذخیرة گلوتن
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های تشخیص قطعی این حساسیت با انجام آزمایششوند. می

 پزشکی است.

هایی که گلوتن در کُریچه آنها ذخیره شده است.یاخته -12شکل 

 های پاییزیرنگ

انواعی از که شناسیم؛ در حالیگیاهان را به سبز بودن می

ها به شود. دانستیم که بعضی رنگها در گیاهان دیده میرنگ

یا رنگ زرد یا نارنجی علت وجود مواد رنگی در کُریچه است. آ

فرنگی مربوط به ترکیبات ریشة هویج، و رنگ قرمز میوة گوجه

 هاست؟ پاسخ منفی است.رنگی در کُریچه

ن اندامکی به های گیاهی، داشتهای یاختهیکی دیگر از ویژگی

ها در گیاهان وجود نام دیسه )پالست( است. انواعی از دیسه

(. سبز دیسه )کلروپالست( به مقدار فراوانی 13دارد )شکل 

 شوند. سبزینه دارد. به همین علت گیاهان، سبز دیده می

های گیاهانها در یاختهدیسه -13شکل 

یی به نام هارنگیزهنوع دیگری دیسه وجود دارد که در آن، 

رنگ دیسه ها، شوند. به این دیسهذخیره می کاروتنویدها

ها در یاخته های گویند؛ مثالً رنگ دیسهمی )کروموپالست(

. مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی استریشة گیاه هویج، 

 فرنگیرنگ قرمز گوجهو  ها به علت گزانتوفیلرنگ زرد گلبرگ

  هاست.آنبه علت لیکوپن در رنگ دیسه 

مشخص شده است که ترکیبات رنگی در کُریچه و رنگ دیسه، 

 پیشگیریترکیبات پاداُکسنده در  اند.اکسیدان(پاداُکسنده )آنتی

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :8تمرین 

کدام اندامک در یاختة گندم سبب بروز بیماری سیلیاک ( 1

 شود؟می

ی آنتوسیانین دارد؟ رنگ ( کدام بخش چغندر به مقدار فراوان2

 آن را مشخص کنید.

 پاسخ:

 ( کُریچه1

 قرمز -( ریشه2

 جدول زیر را کامل کنید: :9تمرین 

اندامک ماده رنگی رنگ بخش گیاه

برگ کلم رنگی

ریشه هویج

میوة 

فرنگیگوجه

 پاسخ:

 کُریچه -آنتوسیانین -برگ کلم: بنفش

 هدیس -کاروتن -ریشه هویچ: نارنجی

دیسه -لیکوپن -فرنگی: قرمزمیوه گوجه

 کدام عبارت درست است؟ :10 تست 

فرنگی به دلیل ( رنگ تو سرخ پرتقال همانند رنگ گوجه1

 لیکوپن است.

( کاروتن همانند گزانتوفیل کاروتنوئیدهای موجود در 2

 ها هستند.کُریچه

( رنگ موجود در ریشه چغندر همانند رنگ ریشه هویچ در 3

 د کارکرد مغز مؤثرند.بهبو

 زا هستند.ها سرطانها برخالف گزانتوفیل( آنتوسیانین4

ها پاد اکسنده ها و رنگ دیسهترکیبات رنگی در کُریچه پاسخ:

سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و بوده و در پیشگیری از 

 صحیح است.(« 4»های دیگر نقش مثبتی دارند. )گزینة اندام
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های دیگر نقش مثبتی ود کارکرد مغز و انداماز سرطان و نیز بهب

 دارند.

های های یاختهها رنگیزه ندارند، مثاًل در دیسهبعضی دیسه

زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره بخش خوراکی سیب

 نشادیسه )آمیلوپالست(شده است که به همین علّت به آن 

 زمینی راگویند. وجود نشادیسه در بخش خوراکی سیبمی

 دهید؟چگونه نشان می

برای رشد  زمینی،های سیبهنگام رویش جوانهذخیرة نشاسته، 

زمینی مصرف های جدید از گیاه سیبها و تشکیل پایهجوانه

که  ها عالوه بر سبزینه، کاروتنوئید هم دارندسبزدیسهشود. می

شوند؛ در پاییز با کاهش طول با رنگ سبزِ سبزینه پوشیده می

در بعضی گیاهان تغییر ها ن نور، ساختار سبزدیسهشدمروز و ک

. در این هنگام سبزینه شونددیسه تبدیل میکند و به رنگمی

 یابد.مقدار کاروتنوئیدها افزایش میو  شودتجزیه میدر برگ 

دیگرها به یکتبدیل پالست -14شکل 

 ترکیبات دیگر

ناسیم، اما شعنوان جانداران غذاساز میمعموالً گیاهان را به

هایی به غیر از غذا دارند سازند که استفادهترکیبات دیگری می

های شیمیایی، گیاهان از الً قبل از تولید رنگ(. مث15)شکل 

آیا  آمیزی الیاف بودند.منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ

های شیمیایی از چه گیاهانی برای دانید قبل از تولید رنگمی

 شد؟استفاده میآمیزی الیاف فرش رنگ

که میوه تازة انجیر را از شاخه برگ انجیر را ببرید یا ایناگر دم

شود که به جدا کنید، از محل برش، شیرة سفید رنگی خارج می

شیرابه، ترکیبات متفاوتی دارد. الستیک گویند. آن شیرابه می

 برای اولین بار از شیرابة نوعی درخت ساخته شد.

در گیاهان بندی مواد رنگیجمع

مواد رنگی

آنتوسیانین

ذخیره در واکوئل

pHتغییر رنگ در 

قرمز در رشد چغندر

بنفش در کلم

توسرخ در پرتقال

کاروتنوئید

ذخیره در دیسه

هاگزانتوفیل: رنگ زرد گلبرگ

کاروتن: نارنجی ریشه هویج

فرنگیگوجه لیکوپن: قرمز 

کلروفیل
یسهذخیره در د

هارنگ سبز برگ

 چند مورد درست است؟ :11 تست 

 هر یاختة گیاهی که کاروتنوئید دارد، سبزدیسه هم دارد. -

 هر یاختة گیاهی که سبزینه دارد، کاروتنوئید هم دارد. -

زمینی سرشار از خوراکی سیب بذر جوانة گندم همانند بخش -

 آمیلوپالست است.

روز به کروموپالست تبدیل کلروپالست با کاهش طول  -

 شود.می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 مورد اول نادرست است مثل یاختة ریشه هویجپاسخ: 

مورد دوم درست است چون درون کلروپالست عالوه بر سبزینه، 

 کاروتنوئید هم وجود دارد.

 تر گلوتن دارد.مورد سوم نادرست است بذر جوانة گندم بیش

 صحیح است.(« 2»زینة )گ مورد چهارم درست است.
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، ترکیبات معطر نعنا و گل محمدیاز گیاهانی مانند  -15شکل 

عالوه بر صنعت عطرسازی در آورند. این ترکیبات دست میبه

روند. ریشۀ گیاه روناس در کار میصنعت داروسازی نیز به

 رود.کار میآمیزی سنتی الیاف بهرنگ

به  شیرابة بعضی گیاهاندر  اند واز ترکیبات گیاهی آلکالوئیدها

ها دفاع از گیاهان در برابر . نقش آنمقدار فراوانی وجود دارند

آلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند  خواران است.گیاه

برند. اما کار میبه داروهای ضد سرطانو  هابخشآرام، هامسکّن

آور، از امروزه مصرف مواد اعتیاد اعتیادآورند.آلکالوئیدها  بعضی

ها را معضالت بسیاری از کشورهاست که سالمت و امنیت آن

 کند.تهدید می

ضرر بودن آن است؟ آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی

های تجاری در تبلیغ محصوالت خود و تشویق مردم شرکت

برای خرید، عبارت محصول کاماًل گیاهی است و هیچ ضرری 

الی که ترکیباتی در گیاهان ساخته برند. در حکار میندارد! را به

زا، در مقادیر متفاوت، ممکن است سرطانشود که می

 کننده یا حتی کشنده باشند.مسموم

شیرابۀ انجیر ترکیبات خروج شیرابه از گیاهان.  -16شکل 

 دارد. خشخاش ترکیبات آلکالوئیدی شیرابۀو  آنزیمی

 : سامانة بافتی2گفتار 

  و عملکرد انواع یاخته

بخشِ هس دهیم، برش دانگاننهان در را برگ و ساقه ریشه، اگر

هر به است؛ تشخیص آنها قابل در آوندی و ایزمینه پوششی،

از سامانه هر زیرا گویند؛می بافتی ها سامانةبخش این از یک

پیکر بنابراین است؛ شده تشکیل گوناگونی هاییاخته و هابافت

و ایزمینه ،پوششی نام به افتیب سامانة سه از آوندی گیاهان

عملکرد بافتی، سامانة هر(. 71 شکل) شودمی تشکیل آوندی

برابر در را هااندام پوششی، بافت سامانة مثالً دارد؛ خاصی

جاهای خالی را با ترکیبات مناسب پر کنید. :10تمرین 

و شیرابة خشخاش ترکیبات  ……الف( شیرابة انجیر ترکیبات 

 دارد. ……

 نوعی درخت ساخته شد. ……الستیک برای اولین بار از ب( 

ها و بخشپ( آلکالوئیدها در ساخت داروهای مسکن و آرام

 روند.کار میبه ……داروهای 

 پاسخ:

 آلکالوئیدی -الف( آنزیمی

 ب( شیرابة

 پ( ضد سرطان

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :11تمرین 

آمیزی سنتی الیاف ( از کدام بخش گیاه روناس برای رنگ1

 شود؟استفاده می

 آید؟دست می( کدام بخش از گیاه نعنا ترکیبات معطر به2

 ( آلکالوئیدها چه نقشی در گیاهان دارند؟3

محمدی عالوه بر صنعت عطرسازی در چه صنعت ( از گل4

 شود؟دیگری استفاده می

 پاسخ:

 ( ریشه1

 ( برگ2

 خواران( دفاع گیاهان در برابر گیاه3

 داروسازی (4

مقایسه: 

دارانبافت اصلی در مهره

پوششی -1

پیوندی -2

ایماهیچه -3

عصبی -4

دانگانبافت اصلی در نهان

پوششی -1

ایزمینه -2

آوندی -3
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 نظر به .دارند قرار بیرون محیط در که کندمی حفظ خطرهایی

هر وضیحت به ادامه، در چیست؟ دیگر سامانة دو عملکرد شما

 .پردازیممی هاسامانه این از یک

 سه سامانۀ بافتی در گیاه -17شکل 

 سامانۀ بافت پوششی

عوامل برابر در را آن و پوشاندمی را گیاه اندام سراسر سامانه این

شبیه عملکردی نابراینب کند؛یم حفظ گر،تخریب و زایبیمار

 .دارد جانوران در پوست

جوان هایریشه و هاساقه ،هارگب در پوششی بافت سامانة

شده تشکیل یاخته الیه یک از معموالً  و شودمی نامیده روپوست

 (.18 شکل) است

پیراپوست گیاه، مسنِّ هایاندام در وششیپ بافت سامانة

 .شویدمی آشنا ،3 گفتار در آن با و شودمی نامیده (پریدرم)

 هوایی ایهاندام از آب تبخیر کاهش روپوست، کارهای از یکی

در دهد؟می انجام را کار این چگونه روپوست اما است؛ گیاه

هاییاخته بیرونیِ  سطح روی ایالیه که بینیدمی 18شکل

پوستک .شودمی نامیده پوستک الیه این .دارد قرار روپوست

مانند لیپیدی ترکیبات از زیرا است؛ نفوذناپذیر آب به نسبت

را ترکیبات این روپوستی هاییاخته .است شده ساخته کوتین

که کنندمی ترشح روپوست از سطحی به را آن و سازندمی

زا بیماری عوامل و حشرات نیش ورود از پوستک .هواست مجاور

نیز سرما برابر در گیاه حفظ در و کندمی جلوگیری نیز گیاه، به

هایاخته هابافت سامانة بافتی

پوششی -1

روپوست  -الف

م()اپیدر

سازندة کوتین -1

کرک -2

نگهبان روزنه -3

ترشحی -4

تار کشنده -5

پیراپوست  -ب

)پریدرم(

سازپنبهکامبیوم چوب -1

پنبهچوب -2

پارانشیمی -3

 تر است؟ درست« پوستک»کدام تعریف برای  :12 تست 

(87 -)سراسری خارج کشور

 های اپیدرم ساقة جوانشده از یاخته( مادة ترشح1

 ( بسپارة از اسیدهای چرب مترشحه از الیه زیر اپیدرم2

 هاترین الیة سلولی قرار گرفته بر سطح خارجی برگ( خارجی3

 های ویژة نگهبان روزنه و کرک( الیة محافظتی دارای سلول4

ط پوستک ماده لیپیدی از جنس کوتین است که توس پاسخ:

 شود.های جوان هوایی گیاه ساخته میهای اپیدرم بخشیاخته

و  3به دلیل الیه زیر اپیدرم نادرست است و گزینه  2ی گزینه

 صحیح است.(« 1»توضیح روپوست است. )گزینة  4

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :12تمرین 

 را مشخص کنید:

 شکیل شده است.الف( روپوست همواره از یک الیه یاخته ت

 شود.زا به ریشه میب( پوستک مانع از ورود عوامل بیماری

 پاسخ:

 الف( نادرست

 ب( نادرست
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به پوستک. دارند ضخیم پوستک گیاهان بعضی .دارد نقش

 .کندمی کمک برگ سطح از آب تبخیر کاهش

روپوست در برگ -18شکل 

به گیاه، هوایی هایاندام در روپوستی هاییاخته بعضی

یم تمایز ،ترشحی هاییاخته و کُرک ،روزنه نگهبان هاییاخته

تمایز از جوان، هایریشه در کشنده تار(. 91 شکل) یابند

پوستک ریشه، شود. روپوستِمی ایجاد روپوست هاییاخته

 دارد؟ ایفایده چه ویژگی این شما نظر به .ندارد

هایاختهی برخالف روزنه نگهبان هاییاختهالف(  -19شکل 

ها مقدار ورود و خروج این یاخته .دارند سبزینه دیگر روپوست،

کنند؛ ب( یاختۀ ترشحی و کُرک. گازها و بخار آب را تنظیم می

از سطح برگ نقش دارند و نور  در کاهش تبخیر آبها کُرک

در نتیجه در جلوگیری از افزایش  دهند.بازتاب میخورشید را 

ها ترکیبات معطر یا بعضی کرکدمای برگ نیز نقش دارند. 

  ترکیبات دیگر دارند.

 ایسامانۀ بافت زمینه

از کندمی پر را آوندی بافت و روپوست بین فضای که سامانه این

و آکَنه )کالنشیمی( چسب، آکَنه )پارانشیمی( نرم بافت نوع سه

 .شودمی تشکیل (آکَنه )اسکلرانشیمی سخت

سامانه این در بافت ترینایجر ای )پارانشیمی(آکَنه نرم بافت

چوبی و نازک نخستین دیوارة ای،آکَنه نرم هاییاخته است.

قتی(. و20 شکل) نفوذپذیرند آب به نسبت بنابراین دارند؛ نشده

و شوندمی تقسیم ایآکَنه نرم هاییاخته شود،می زخمی گیاه

 است؟ نادرستچند مورد  :13 تست 

شود به آب اه در برابر سرما میای که موجب حفظ گیالیه -

 نفوذناپذیر است.

 اند.های روپوستی فاقد سبزدیسههمة یاخته -

شود، هر یاختة روپوستی که باعث کاهش تبخیر آب می -

 سازد.کوتین می

وجود های روپوستی بههر یاختة ترشحی که از تمایز یاخته -

 های هوایی گیاه قرار دارد.آید، در انداممی

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

مورد اول درست است کوتیکول )پوستک( الیه لیپیدی پاسخ: 

 از جنس کوتین است که به آب نفوذناپذیر است.

 شود.های نگهبان روزنه رد میمورد دوم با سلول

های نگهبان روزنه یا مورد سوم نادرست است مثل یاخته

 هاکرک

های هوایی های ترشحی در انداممورد چهارم درست است یاخته

 صحیح است.(« 2»گیاه وجود دارند. )گزینة 

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :13تمرین 

 کنید:

 -ای بافت )پارانشیمترین بافت در سامانة بافت زمینهالف( رایج

 است. ……کالنشیم( 

 ……همانند(  -دیوارة نخستین سلول چسب آکنه )برخالفب( 

 الن است. ……فاقد(  -آکنه )دارای رمندیوارة نخستین سلول 

نوع  ……سه(  -پ( فضای بین روپوست و بافت آوندی را )دو

 کند.بافت پر می

 پاسخ:

 الف( پارانشیم

 دارای -ب( همانند

 پ( سه
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مانند تفاوتی،م کارهای ایآکَنه نرم بافت .کنندمی ترمیم را آن

به دارنهسبزی آکَنة نرم. دهدمی انجام فتوسنتز و مواد ذخیرة

 .شودمی دیده برگ مانند گیاه، سبز هایاندام در فراوانی

ای با دیوارة نازک )الف(، های نرم آکنهیاخته -20شکل 

 ای )ب(.آکنههای نرمترسیمی از یاخته

شود که ای ساخته میسامانة بافتی در گیاهان آبزی از نرم آکنه

ها با هوا این فاصله های آن وجود دارد.فاصلة فراوانی بین یاخته

پر شده است.

آئرانشیم -21شکل 

نام همین با اییهیاخته از آکَنه )کالنشیم( چسب بافت

دیوارة اما ندارند؛ دیوارة پسین هایاخته این .است شده ساخته

ضمن هاآکَنه چسب علت همین به .است ضخیم هاآن نخستین

بافت این .شوندمی اندام پذیریفانعطا سبب ایجاد استحکام،

ایآکَنه چسب هاییاخته .شودنمی گیاهی اندام رشد مانع

 (.22 شکل) یرندگمی قرار روپوست زیرِ معموالً 

ای، به علت های چسب آکنهدیوارة ضخیم یاخته -22شکل 

شود )الف(، ترسیمی از یاختۀ آمیزی تیره دیده میرنگ

 ای )ب(.آکنهچسب

سامانة 

بافتی

هایاخته اهبافت

ایزمینه -2

ایالف( نرم آکنه

)پارانشیم(

نرم آکنه معمولی -1

دارنرم آکنه سبزینه -2

ب( چسب آکنه 

)کالنشیم(
چسب آکنه

ج( سخت آکنه

)اسکلرانشیم(

فیبر -1

ئیدواسکلر -2

 کدام عبارت درست است؟: 14 تست 

تشکیل تیغة  ( یاختة نرم آکنه برخالف چسب آکنه قابلیت1

 میانی را دارد.

 ( یاختة نرم آکنه برخالف چسب آکنه، پالسمودسم دارد.2

 ( یاختة نرم آکنه همانند چسب آکنه، دیوارة پسین دارد.3

( یاختة نرم آکنه همانند چسب آکنه، دارای دیوارة نفوذناپذیر 4

 به آب است.

 شود تقسیمهای نرم آکنه وقتی که گیاه زخمی مییاختهپاسخ: 

کند. بنابراین قابلیت تشکیل تیغة میانی را شده آن را ترمیم می

 صحیح است.(« 1»دارد. )گزینة 
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هایی با همین نام از یاخته رانشیم(بافت سخت آکنه )اسکل

های سختی که هنگام خوردن گالبی زیر ساخته شده است. ذره

های یاخته هاست.ای از این یاختهمجموعهکنیم، دندان حس می

. چوبی ای دیوارة پسین ضخیم و چوبی شده دارندآکنه سخت

شود )آیا سبب مرگ پروتوپالست می اغلبشدن دیواره، 

های چوبی ضخیم، ها به علت دیوارهدانید چرا؟(. این یاختهمی

 شوند.سبب استحکام اندام می

های ای وجود دارد. اسکلرئیدها، یاختهدو نوع یاختة سخت آکنه

اند. از فیبرها در ایهای دراز سخت آکنهیاختهکوتاه و فیبرها، 

 کنند.تولید طناب و پارچه نیز استفاده می

فیبر در برش عرضی و ترسیمی از آن )الف(،  -23شکل 

 اسکلرئید و ترسیمی از آن )ب(.

 سامانۀ بافت آوندی

این سامانه بافتی، ترابری مواد را در گیاه برعهده دارد، زیرا 

چوبی و بافت آوند آبکشی است. به یاد  دارای بافت آوند

 اساسی با هم دارند؟ آورید این دو نوع بافت چه تفاوتمی

اند که آوندها را هاییها، یاختههای این بافتترین یاختهاصلی

دانید شیرة خام و پرورده را در طور که میسازند و همانمی

بر آوندها، ها عالوه در این بافت کنند.جا میگیاه جابهسراسر 

فیبر نیز وجود و  ایآکنه های نرمیاختههای دیگری مانند یاخته

 دارد.

سامانۀ بافت آوندی -24شکل 

موارد ستون الف را به ستون ب ارتباط  :14تمرین 

دهید.

 ب الف

یاختة کوتاه با دیوارة لیگنینی )a ( پارانشیم1

2 )

اسکلرانشیم

b(تولید طناب و پارچه

 فاصلة بین سلولی زیاد در گیاه آبزی )c ( فیبر3

دیوارة نخستین ضخیم و فاقد دیوارة  )d ( اسکلرئید4

 پسین

 پاسخ:

1 )c  2 )d

3 )b  4 )a

 چند مورد درست است؟: 15 تست 

گیرند که های چسب آکنه معموالً در زیر بافتی قرار مییاخته -

 ای است.جزو سامانة بافت زمینه

ای هر یاختة دارای دیوارة پسین لیگنین جزو بافت زمینه -

 است.

 انشعاب دارند. هااسکلرئیدها همانند فیبرها دارای الن -

ای کارهای متفاوتی را انجام ترین بافت زمینههای رایجیاخته -

 دهند.می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

های چسب آکنه معموالً مورد اول نادرست است یاختهپاسخ: 

 در زیر بافت روپوستی قرار دارند.

 مورد دوم نادرست است مثل آوندهای چوبی

 اند.های منشعبدها دارای النمورد دوم نادرست است، اسکلرئی

 صحیح است.(« 1»مورد چهارم درست است. )گزینة 
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ای که فقط دیوارة پسین های مردهآوندهای چوبی یاخته

های . لیگنین در دیوارة یاختهاستها، به جا ماندهشدة آنچوبی

 (.25گیرد )شکل های متفاوتی قرار میآوند چوبی به شکل

گذاری براساس تزئینات چوبی دیواره نامآوندها را  -25شکل 

دار، دیواره فقط در محل الن، در آوندهای النکنند. می

 نشده است.چوبی

به نام  های دوکی شکل درازبعضی آوندهای چوبی از یاخته

. در حالی که بعضی دیگر، از اندنایدیس )تراکئید( ساخته شده

نام عنصر آوندی  های کوتاهی بهیاختهبه دنبال هم قرار گرفتن 

شوند. در این آوندها دیوارة عرضی از بین رفته و لولة تشکیل می

 ای تشکیل شده است.پیوسته

دیوارة نخستین شود که هایی ساخته میآوند آبکش از یاخته

ها صفحة آبکشی در این یاخته دیوارة عرضی سلولزی دارند.

زیرا میان  ند؛اهسته ندارند، اما زندهها گر چه دارد. این یاخته

ها از بین نرفته است. در کنار آوندهای آبکش ها آنیاخته

ها به قرار دارند. این یاخته های همراهیاختهدانگان، نهان

)شکل  کنندترابری شیرة پرورده کمک میآوندهای آبکش در 

های فیبر، دستهبینید، می 26طور که در شکل (. همان26

 اند.آوندها را دربر گرفته

هایاخته بافت سامانة بافتی

آوندی -3

آوند چوبی -1

نایدیس )تراکئید( -1

عناصر آوندی -2

پارانشیمی -3

فیبر -4

آوند آبکشی -2

آبکش -1

همراه -2

پارانشیمی -3

فیبر -4

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :15تمرین 

 را مشخص کنید.

اخته که در سامانة بافت آوند چوبی فاقد پروتوپالست هر یالف( 

 های آن بافت است.ترین یاختهباشد، جزو اصلی

آکنه است جزو بافت  های نرمب( هر بافتی که دارای یاخته

 ای است.زمینه

دانگان هر یاختة مسئول هدایت شیره، فاقد هسته پ( در نهان

 است.

وند چوبی مسئول ت( هر یاختة با دیوارة پسین چوبی در آ

 هدایت شیرة خام است.

 پاسخ:

 الف( نادرست مثل فیبر

 ب( نادرست مثل آوند چوبی

 پ( درست

 ت( نادرست مثل فیبر
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آوندهای چوب و آبکشی در یک دستۀ آوندی -26شکل 

گیاهان: ساختار 3گفتار 

 از دانه تا درخت

تی تر یا درخای کوچک، گیاهی چندین برابر بزرگچگونه از دانه

شود که شود؟ چه چیزی سبب میبا چندین متر طول ایجاد می

یا چرا از ساقة جدا  هان، شاخه و برگ جدید تولید کنند؟گیا

 شود؟شده، گیاه کاملی ایجاد می

جا دانستید که پیکر گیاه آوندی از سه سامانة بافتی تا به این

های بافتی چیست؟ برای شود. اما منشأ این سامانهساخته می

 اسخ به این پرسش باید به نوک ساقه و ریشه توجه کنیم.پ

ایساختار ساقۀ یک گیاه دولپه -26شکل 

در نوک ساقه و ریشه، یاخته های سرالدی )مریستمی( وجود 

های مورد نیاز یاخته و مجموعه شونددارند که دائماً تقسیم می

های کنند. یاختههای بافتی را تولید میبرای ساختن سامانه

 هستة درشتگیرند. قرار می طور فشرده به همبهسرالدی که 

را به  تر حجم یاختهبیشقرار دارد،  مرکز یاختهها که در آن

دهد. در ادامه، انواع سرالد را بررسی خود اختصاص می

 کنیم.می

 فرنگی برای هدایت مواد معدنی به گیاه گوجه :16 تست

 (90-)سراسری  ند. دار ……هایی نیاز دارد که سلول

 یافتههای تغییر شکل( اندامک1

 ( باریک و طویل هسته و انشعاب2

 ( غشای سلولی و انتهای مخروطی شکل3

 ای با منافذ بزرگ( دیوارة سلولی و پایانه4

برای هدایت مواد معدنی دو نوع یاخته فاقد پروتوپالست  پاسخ:

 تراکئید -1شرکت دارند. 

 صحیح است.(« 4»عنصر آوندی )گزینة  -2

برای هر یک از جاهای خالی زیر یک کلمه  :16تمرین 

 مناسب از داخل پرانتز انتخاب کنید.

 -های )متفاوتیالف( لیگنین در دیوارة آوندهای چوبی به شکل

 گیرد.قرار می ……یکسانی( 

ها نایدیس ……همانند(  -های آبکشی )برخالفب( یاخته

 ست.یاخته امین ……دارای(  -)فاقد

 پاسخ:

 الف( متفاوتی

 دارای -ب( برخالف
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قرار  نزدیک به انتهای ریشهاین سرالد  سرالد نخستین ریشه:

شود. پوشیده می بخش انگشتانه مانندی به نام کالهکدارد و با 

کند که سبب لزج ترشح می ساکاریدیترکیب پلیکالهک 

شود. شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می

و با  ریزندطور مداوم میخته های سطح بیرونی کالهک بهیا

شه شوند. کالهک، سرالد نوک رییاخته های جدید، جانشین می

 کند.فظ میهای محیطی، حرا در برابر آسیب

سرالد نزدیک به نوک ریشه در مشاهده با  -27شکل 

 میکروسکوپ نوری

قرار  هاعمدتاً در جوانهاین سرالدها  سرالد نخستین ساقه:

های های سرالدی و برگای از یاختهمجموعهها دارند. جوانه

، به افزایش طول ساقهها عالوه بر رشد جوانه اند.بسیار جوان

ها را انجامد. جوانهنیز می های جدیدیبرگو  هاایجاد شاخه

جوانة انتهایی و جوانة  در دو گروهبراساس محلی که قرار دارند 

 (.28)شکل  دهندجانبی قرار می

 در فاصلة بین دو گره در ساقهها، سرالد نخستین عالوه بر جوانه

گره، محلی است که برگ به ساقه یا شاخه نیز وجود دارد. 

گویند. بنابراین می میان گرهبه فاصلة بین دو گره،  متصل است.

گرهی سرالد میانبه سرالدی که در این محل قرار دارد، 

 گویند.می

تا حدودی و  افزایش طولسرالدهای نخستین، نتیجة فعالیت 

هایچنین برگ و انشعابهم عرض ساقه، شاخه و ریشه است.

سرالد نخستین
ساقه

گرهیسرالد میان

ایسرالد جوانه
انتهایی

جانبی

نزدیک به انتهای ریشه ریشه

نتیجه فعالیت سرالد 

 نخستین

های بافت تشکیل سامانه

 نخستین

یروپوست

ایزمینه

آوندی

رشد طولی و تا حدی 

 عرضی

ساقه

شاخه

ریشه

تشکیل برگ و انشعابات جدید ساقه و 

 ریشه

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :17تمرین 

 را مشخص کنید.

الف( بیش حجم یاخته مریستمی توسط کُریچه اشغال شده 

 است.

نوک ساقه و نزدیک نوک  های سرالدیب( فاصلة بین یاخته

 ریشه زیاد است.

شود جنس مشابه پ( ماده لزجی که توسط کالهک ترشح می

 پکتین دارد.

های درونی های سطحی بیرونی کالهک نسبت به یاختهت( یاخته

 جوانتراند.

 پاسخ:

 شود.(الف( نادرست )توسط هسته اشغال می

 اند.(ها به هم فشردهب( نادرست )یاخته

 پ( درست

 تواند(نادرست )می ت(
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شود این سرالدها تشکیل می از فعالیت ساقه و ریشهجدید 

فعالیت این سرالدها ساختار نخستین گیاه شکل چون با 

 گویند.گیرد، به این سرالدها، سرالدهای نخستین میمی

سرالد ساقه در مشاهده با میکروسکوپ نوری  -28شکل 

 ها در آن )ب( )الف(، ترسیمی از ساقه و محل سرالد

مقایسه ریشه گیاه تک لپه و دولپه -29شکل 

مقایسه ساقه گیاه تک لپه و دولپه -30شکل 

 است؟ نادرستکدام عبارت  :17 تست 

( در فاصلة بین دو گره سرالد نخستین با تقسیم خود موجب 1

 شود.رشد طولی می

ای با هستة ه( جوانة انتهایی همانند جوانة جانبی دارای یاخته2

 اند.درشت در وسط سلول

( سرالد نخستین ساقه برخالف سرالد نخستین ریشه در رشد 3

 عرضی دخالت دارد.

 ( در هر گره دمبرگ به ساقه یا شاخه متصل است.4

ستین، افزایش طول و تا نتیجه فعالیت سرالدهای نخ پاسخ:

صحیح « 3»حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. )گزینة 

 است.(

هر یک از موارد زیر ویژگی کدام گیاه : 18تمرین 

 است؟

 دو لپه( -الف( وجود مغز در استوانة آوندی ریشه )تک لپه

 -ب( وسعت پوست نسبت به استوانه آوندی ریشه زیاد )تک لپه

 دو لپه(

 دو لپه( -ای شکل )تک لپهپ( آوندهای چوبی در ریشه ستاره

وبی حول یک محور ت( آوندهای آبکشی در ریشه دور آوند چ

 دو لپه( -ای )تک لپهدایره

 پاسخ:

 ب( دو لپه  الف( تک لپه

 ت( تک لپه   پ( دو لپه

 ساقة دو لپه  ……ساقة تک لپه : 18 تست……  

 دارای مغز است. -( همانند1

 دارای دستجات آوندی متعدد و پراکنده است. -( برخالف2

 ت.دارای پوست مشخص در زیر روپوست اس -( همانند3

 دارای استوانة آوندی بزرگ در مرکز است. -( برخالف4

 پاسخ:

ساقة تک لپه فاقد مغز، استوانة آوندی و پوست مشخص است 

صحیح است.(« 2»اند. )گزینة دستجات آوندی متعدد و پراکنده
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 کنندسَرالدهایی که بعداً عمل می

دانگان های با قطر بسیار در نهانها و ریشهتشکیل ساقه

حاصل فعالیت سَرالد نخستین در این  تواندای نمیهدولپ

گیاهان باشد. بنابراین باید سَرالدهای دیگری باشند تا بتوانند با 

های الزم برای این افزایش قطر را ، بافتهاتولید مداوم یاخته

فراهم کنند. به این سَرالدها که در افزایش ضخامت نقش دارند، 

ای سَرالد پسین در گیاهان دولپه گویند. دو نوعمی سَرالد پسین

 وجود دارد.

طور که از نامش این سَرالد همان الد )کامبیوم( آوندساز:بُن

است. این سَرالد  های آوندی چوب و آبکشمنشأ بافتپیداست، 

و  شودتشکیل میآوندهای آبکش و چوب نخستین  بین

و آوندهای آبکش را به  سمت داخلآوندهای چوب پسین را به 

ای که این کند. مقدار بافت آوند چوبیتولید می ت بیرونسم

است. شکل  تر از بافت آبکشیبه مراتب بیشسازد، سَرالد می

 دهد.الد آوندساز را نشان میمراحل تشکیل بُن 31

 دارد:  در ساقه دو خاستگاهالد آوندساز بُن -31شکل 

خستین های سَرالدی که بین آوندهای چوب و آبکش نیاخته -1

 قرار دارند.

های آوندی ای که در فاصلۀ بین دستهآکنههای نرمیاخته -2

گردند و بخشی ها به حالت سَرالدی برمیقرار دارند. این یاخته

الد خاستگاه بُنسازند. الد آوندساز در ساقه را میاز بُن

 های سَرالدی است.آوندساز در ریشه، یاخته

ای سامانه بافت زمینهالد که در بُناین  ساز:پنبهالد چوببُن

های نرم به سمت درون، یاخته شود،ساقه و ریشه تشکیل می

سازد که دیوارة هایی را میای و به سمت بیرون، یاختهآکنه

و در نتیجه، بافتی به نام  شودای میپنبهها به تدریج چوبآن

ت پنبه باف(. بافت چوب33دهند )شکل پنبه را تشکیل میچوب

 دانید چرا؟(ای است )آیا میمرده

های حاصل از آن در مجموع ساز و یاختهپنبهالد چوببُن

های دهند. پیراپوست در اندامرا تشکیل می پیراپوست )پریدرم(

شود. پیراپوست، به علت داشتن می جانشین روپوستمسّن، 

الد(انواع کامبیوم )بن
الد آوندسازبن

سازپنبهالد چوببن

الد آوندسازخاستگاه بن
در ساقه

های سرالدی بین یاخته

 چوب و آبکش نخستین

ای در های نرم آکنهیاخته

های فاصله بین دسته

 آوندی

های سرالدییاخته در ریشه

 چند مورد درست است؟ :19 تست 

ساز بین روپوست و بافت آوندی پنبهالد چوبمحل تشکیل بن -

 است.

 یوم آوندساز در هر دستة آوندی منشأ سرالدی دارد.کامب -

توانند منشأ ساز میپنبهالد چوبالد آوندساز و هم بنهم بن -

 های فاقد پروتوپالست باشد.بافتی با یاخته

الد آوندساز ساز و بنپنبهالد چوبدانگان بندر همة نهان -

 شود.تشکیل می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

ای تشکیل درست است، زیرا در بافت زمینه مورد اولپاسخ: 

 شود.می

مورد دوم درست است، اما اگر بین دسته آوندی باشد منشأ 

 پارانشیمی دارند.

ای پنبهمورد سوم درست است، مثل بافت چوبی و بافت چوب

 هاایمورد چهارم نادرست است، مثل تک لپه

 صحیح است.(« 3»)گزینة 
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نسبت به گازها نیز نفوذناپذیر ، ای شدههای چوب پنبهیاخته

اند و برای زنده ماندن های زیر آن زندهکه بافت، در حالیاست

به اکسیژن نیاز دارند؛ به همین علت در پیراپوست مناطقی به 

 (.32شود )شکل ایجاد می عدسکنام 

صورت برآمدگی در سطح اندام مشاهده عدسک به -32شکل 

 ده با میکروسکوپ نوری )ب(.شود )الف(. عدسک در مشاهمی

ای از شناسیم، مجموعهمی به عنوان پوست درختچه آن

تا و  شودشروع می از آوند آبکش پسینهای بافتی است که الیه

الد آوندساز در بُن. با کندن پوست درخت، سطح اندام ادامه دارد

 گیرد.های محیطی قرار میبرابر آسیب

برشی از ساقۀ درخت -33شکل 

مراحل رشد پسین  -34شکل 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر : 19تمرین 

 را مشخص کنید.

ساز به گازها پنبهحاصل از کامبیوم چوب الف( هر یاختة

 نفوذناپذیر است.

 ای وجود دارند.پنبههای چوبب( در عدسک یاخته

 ندارد.هایی که روپوست وجود دارد عدسک وجود پ( در محل

ای آکنه های نرمساز و یاختهپنبهالد چوبت( در زیر عدسک بن

 وجود دارند.

 پاسخ:

ای به گازها های چوب پنبهالف( نادرست )فقط یاخته

 اند.(ای زندههای نرم آکنهکه یاختهنفوذناپذیرند، در حالی

 ب( نادرست

 پ( درست، چون عدسک در پیراپوست وجود دارد.

 ت( درست

 است؟ نادرستکدام  :20 تتس 

ساز در زیر خود پنبهالد چوبالد آوندساز همانند بن( بن1

 کند.هایی با پروتوپالست فعال تولید مییاخته

الد در پوست درخت مسئول رشد قطری ( هر یک از انواع بن2

 ساقه است.

ای آبکش نخستین روی چوب نخستین ( در ساقة گیاه دو لپه3

 ار دارد.و به سمت بیرون قر

های پسین تر نسبت به چوبهای چوب پسین درونی( الیه4

 تراند.تر و تیرهخارجی، قدیمی

ساز( پنبهالد چوبالد )بنروپوست درخت و یک نوع بنپاسخ: 

الد آوندساز در زیرپوست وجود دارد. )گزینة وجود دارد و بن

 صحیح است.(« 3»
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 سازش با محیط

آب ایران را مناطق خشک و کممساحت پهناوری از سرزمین 

دهند؛ اما در این مناطق انواعی از گیاهان زندگی تشکیل می

های که بدانیم این گیاهان چه ویژگیکنند. برای اینمی

ساختاری متناسب با محیط دارند، ابتدا به این موضوع توجه 

 اند.کنیم که این گیاهان با چه مشکالتی مواجه

ناطق پیداست، آب در این مناطق، کم طور که از نام این مهمان

و به همین علت پوشش گیاهی، اندک است. تابش شدید نور 

های دیگر این ویژه در روز، از ویژگیخورشید و دمای باال، به

توانند در چنین مناطق است. با وجود این شرایط، گیاهانی می

مناطقی زندگی کنند که توانایی باالیی در جذب آب و نیز 

 هایی برای کاهش تبخیر آن داشته باشند.سازوکار

طور خودروُ در خرزهره گیاهی است که به هایی در غار:روزنه

های این گیاه پوستک در برگ کند.چنین مناطقی رشد می

قرار  های غارمانندیفرورفتگیهای آن در است و روزنه ضخیم

 وجود دارد. تعداد فراوانی کُرکها گیرند. در این فرورفتگیمی

، اتمسفر مرطوبی در انداختن رطوبت هوابه دامها با این کرک

آب از کنند و مانع خروج بیش از حدِّ ها ایجاد میاطراف روزنه

 (.35شوند )شکل برگ می

های غار ها در برگ خرزهره در فرورفتگیروزنه -35شکل 

 مانند قرار دارند.

یدی در ساکارهای پلیرکیببعضی گیاهان در این مناطق ت

خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب  هایکُریچه

ها ذخیره تا آب فراوانی در کُریچهشوند کنند و سبب میمی

 کند.ابی از این آب استفاده میهای کمگیاه در دوره شود.

شناسید که به حفظ زندگی های دیگری میشما چه ویژگی

 ؟کندهایی کمک میگیاهان در چنین محیط

مشخص کنید کدام موارد  -با عالمت + و  :21تمرین 

 ندارند؟در پوست درخت وجود دارند یا وجود 

 سازپنبهالد چوبب( بن  الف( عدسک

 ت( آبکش پسین  الد آوندسازپ( بن

 ج( نرم آکنه  ث( چوب پسین

 ح( پیراپوست  پنبهچ( چوب

 پاسخ:

 -پ(   ب( +  الف( +

 ج( +  -ث(   ت( +

 + ح(  چ( +

 سازگاری گیاه خرزهره در  تواندنمیکدام  :21 تست

 کند باشد؟اقلیمی که زیست می

 ( داشتن الیة کوتینی ضخیم1

 هاساکاریدی در کُریچه( داشتن ترکیبات پلی2

 های هوایی فرورفته در برگ( داشتن روزنه3

 ( داشتن روپوست با یک الیه یاخته4

 الیه سلولی دارد.روپوست در گیاه خر زهره چند  پاسخ:

 صحیح است.(« 4»)گزینة 

ها چگونه مانع خروج بیش از حد آب کرک :22تمرین 

 شود؟های خر زهره میبرگ

 پاسخ:

های غارمانند را می ها به تعداد فراوان تقریباً فرو رفتگیکرک

پوشانند و با این کار با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر 

کند و مانع خروج بیش از ها ایجاد میمرطوبی در اطراف روزنه

 شوند.حد آب در برگ می
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آبی مواجه که کشور ما با مشکل کمبنابراین با توجه به این

های است، شناخت ساختار گیاهان، نقش مهمی در انتخاب گونه

  گیاهی مناسب برای کشاورزی و توسعة فضای سبز دارد.

ا در جاهایی زندگی ها و یبعضی گیاهان در آب زندگی در آب:

شوند. این هایی از سال با آب پوشیده میکنند که زمانمی

اند، به همین علت برای گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه

نرم آکَنة هوادار هایی دارند. هایی سازشزیستن در چنین محیط

 های گیاهان آبزی استدر ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش

 (.36)شکل 

برگ گیاه  -36شکل 

 آبزی

های هرمزگان و سیستان و در سواحل استان جنگل حرّا

های اند. ریشهارزشمند ایران هایسازگانبومبلوچستان از 

درختان در آب و گِل قرار دارند. درختان حرّا در آب برای مقابله 

هایی دارند که از سطح آب بیرون با کمبود اکسیژن، ریشه

ها به ا با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشههاند. این ریشهآمده

ها، شوند. به همین علت به این ریشهعلت کمبود اکسیژن می

 (.37گویند )شکل می شُش ریشه

های درخت حرا ش ریشهشُ  -37شکل 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :23تمرین 

 را مشخص کنید:

ای نرم آکنة هوادار الف( برگ گیاهان آبزی همانند ساقه دار

 است.

ب( ساقة گیاهان آبزی برخالف ریشه گیاهان آبزی دارای نرم 

 آکنه هوادار است.

زیست پ( جنگل حرا در سواحل استان هرمزگان معادل یک 

 بوم است.

اند که توانایی جذب اکسیژن محلول هاییت( شش ریشه، ریشه

 در آب را دارند.

 پاسخ:

 الف( درست

یاهان آبزی نیز دارای نرم آکنه هوادار ب( نادرست )ریشه گ

 است.(

 سازگان است.(پ( نادرست )معادل بوم

شود و اکسیژن هوا را ت( نادرست )شش ریشه از آب خارج می

 کند.(جذب می
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وسیلة فتوسنتز، بخشی از توانند بهمی تر گیاهانبیشچه گر

ها، لیپیدها و ها، پروتئینمورد نیاز خود مانند کربوهیدرات مواد

چنان به مواد مغّذی اما همبعضی مواد آلی دیگر را تولید کنند 

گیاهان، این مواد را به کمک  مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند.

کنند. گیاهان چه جذب می هایژه ریشهوبههای خود، اندام

ها به سازوکارهایی برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آن

مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به  ؟های خود دارنداندام

شوند؟ در این فصل به فرایندهای مربوط سراسر گیاه منتقل می

 پردازیم.به تغذیه، جذب و انتقال گیاهان می

 تغذیة گیاهی: 1گفتار 

، گیاهان برای رشد و نمو، به مواد مختلفی نیاز دارند. گیاهان

کنند. این مواد را از هوا، آب یا خاک اطراف خود جذب می

موادی است که گیاهان از هوا  ترینیکی از مهماکسید کربن دی

و بنابراین یکی از عناصر  اساس مادة آلیکنند. کربن، جذب می

است. این گاز به همراه سایر گازها از راه مورد نیاز گیاهان 

شود. مقداری از کربن به گیاه وارد می ایفضاهای بین یاخته

آید درمی کربناتصورت بیبهشدن در آب، اکسید هم با حلدی

جذب شود. سایر مواد  ها و یا ریشهتوسط برگتواند که می

 شوند.از طریق خاک جذب می تربیشمغذّی هم 

عناصر مورد نیاز برای گیاه -1شکل 

 خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

ها ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگانخاک، 

به علت  های مناطق مختلفاست. خاک ها()میکروارگانیسم

داری آب، مقدار توانایی متفاوتی در نگهتفاوت در این ترکیبات، 

 مواد معدنی دارد. و pHهوای خاک، 

از بقایای  طور عمدهبهبخش آلی خاک یا گیاخاک )هوموس(، 

  ها تشکیل شدهاجزای در حال تجزیة آن به ویژهجانداران و 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :1 تمرین

 مشخص کنید:

 کنند.الف( همة گیاهان فتوسنتز می

ته از طریق فتوسنتز کننده در غشای یاخب( همة مواد شرکت

 قابل تولید است.

پ( هیچ گیاهی بدون ریشه قادر به جذب آب و مواد معدنی 

 نیست.

اکسید جذب صورت کربن دی، کربن را فقط بههات( برگ

 کنند.می

 پاسخ: 

 ب( درست  الف( نادرست

 ت( نادرست  پ( نادرست

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: :2 تمرین

 اساس پروتئین است. ……ر الف( عنص

توسط ریشه قابل جذب  ……صورت اکسید بهب( کربن دی

 است.

 کربناتب( بی  الف( کربن پاسخ:

نکته 

خاک

عوامل 

غیرزنده

مواد غیرآلی

آب

هوا

مواد معدنی

مواد آلی

هوموس

نشده بقایای تجزیه

 جانداران

عوامل زنده
هامیکروارگانیسم

هاباکتری

هاقارچ

آغازیان

ها و حشراتکرم
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تر گیاهی بیشها از اجزای گیاخاک، که منشأ آن بعضیاست. 

علت داشتن بارهای بهکنند که ، موادی اسیدی تولید میاست

این کار  دارند.های مثبت را در سطح خود نگه میمنفی، یون

اخاک باعث گیشود. ها میوشوی این یونشست مانع ازگیاخاک 

 که برای نفوذ ریشه مناسب است. شودنرمی بافت خاک نیز می

های مثبت را در سطح خود های منفی خاک، یونیون -2شکل 

 دارند.نگه می

ها در سنگ شیمیاییو  فیزیکیذرات غیرآلی خاک از تخریب 

شوند. این ذرات از اندازة ایجاد می هوازدگیفرایندی به نام 

را شامل  رس تا بسیار درشت شن و ماسهک بسیار کوچ

شدن آب، که باعث زدن و ذوبتغییرات متناوب یخ شوند.می

 هوازدگی فیزیکیای از اثر شود، نمونهها میخرد شدن سنگ

است. اسیدهای تولید شده توسط بعضی از جاندران و نیز ریشة 

 ایجاد کنند. هوازدگی شیمیاییتوانند گیاهان هم می

معدنی در خاک جذب مواد

دو عنصر مهمی هستند که در ساختار  فسفرو  نیتروژن

کنند. گیاهان، این های وراثتی شرکت میها و مولکولپروتئین

 کنند.جذب می تر از خاکبیشدو عنصر را 

جذب نیتروژن

)N(نیتروژن  %78که جوّ زمین دارای با این است، گیاهان  2

 تربیش. مولکولی نیتروژن را جذب کنندتوانند شکل نمی

یون آمونیوم صورت نیتروژن مورد استفادة گیاهان به

)NH(

در خاک و  تربیشترکیبات  است. این نیترات یا4

ای از این فرایندها شوند. خالصهتشکیل می ریزاندامگانتوسط 

ه ه تبدیل نیتروژن جو بنشان داده شده است. ب 3در شکل 

شود. گفته می تثبیت نیتروژننیتروژن قابل استفادة گیاهان 

نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی  بخشی از

کنندة نیتروژن، های تثبیتباکتری هاست.بعضی از باکتری

 کدام عبارت درست است؟ :1تست  

یزاندامکان ( مقدار هوای خاک وابسته به مواد آلی و غیرآلی و ر1

 است.

اند که های مثبت در هوموس مواد اسیدیدارندة یون( بخش نگه2

 همگی منشأ گیاهی دارند.

تر از شن بوده و جزو مواد ( اندازة ذرات رس بسیار درشت3

 اند.غیرآلی خاک

( هوازدگی شیمیایی همانند هوازدگی فیزیکی مستقل از عوامل 4

 دهد.زندة خاک رخ می

معدنی خاک و مواد  pHداری آب، هوا، در نگه توانایی پاسخ:

« 1»هاست. گزینة وابسته به مواد آلی، غیرآلی و میکروارگانیسم

 درست است.

 تر منشأ گیاهی دارند.بیش«: 2»گزینة 

 اند.ذرات رس ریزتر از ذرات شن«: 3»گزینة 

 در هوازدگی شیمیایی«: 4»گزینة 

 کدام عبارت نادرست است؟ :2 تست 

 فسفر وجود دارد. DNAساختار لسیتین همانند ( در 1

 کربنات از طریق ریشه قابل جذب است.( آمونیوم همانند بی2

 ( گیاهان توانایی کمی در جذب نیتروژن به شکل مولکولی دارند.3

تر توسط عوامل زندة خاک تولید ( آمونیوم همانند نینرات بیش4

 شوند.می

توانند است اما گیاهان نمی 2Nجو زمین  %78اگر چه  پاسخ:

درست است.« 3»شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. گزینة 
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کنند. زندگی می همزیست با گیاهانیا  صورت آزاد در خاکبه

و  به مقدار قابل توجهی دفعها شده در این باکترینیتروژن تثبیت

ترین شود. مهمبرای گیاهان قابل دسترس می هاپس از مرگ آن یا

نیتروژن، در ادامة این فصل توضیح داده خواهد شد.  انواع تثبیت

های مؤثر در تثبیت ژنبرای انتقال  های زیادیتالشامروزه 

، هابدون نیاز به این باکتریتا ، نیتروژن به گیاهان در جریان است

 نیتروژن مورد نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد.

شوند. نقش های خاک دیده میاز باکتری انواع دیگری 3در شکل 

 دار چیست؟ها در تغییر و تبدیل مواد نیتروژنهر یک از آن

 دار و چگونگی جذب آن از خاکتغییرات مواد نیتروژن -3شکل 

 جذب فسفر

رشد گیاهان ( از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن، Pفسفر )

صورت ورد نیاز خود را به. گیاهان، فسفر مکندرا محدود می

چه فسفات در خاک گرآورند. دست میسفات از خاک بههای فیون

یکی از  اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. فراوان است،

دالیل آن، این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی 

متصل  طور محکمیبه (مثل آهن، کلسیم و آلومینیم)خاک

 هاتری از ریشهشبکة گستردهی جبران، گیاهان برا برخیشود. می

کنند که جذب ، ایجاد میترتار کشندة بیشهای دارای و یا ریشه

 دهد.را افزایش می

 بهبود خاک

برخی مواد یا  کمبودخاکِ مناطق مختلف ممکن است دچار 

ها را برای تواند آنها میمواد دیگری باشد. اصالح این خاک فزونی

ها دچار کمبود باشند، با اگر این خاک گیاهان قابل کشت کند.

ها را افزایش داد.خیزی آنتوان حاصلکود می افزودن

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :3تمرین 

 مشخص کنید:

الف( هر باکتری همزیست با گیاهان، توانایی تثبیت نیتروژن را 

 دارد.

رابطة همزیستی کنندة نیتروژن با گیاهان ب( هر باکتری تثبیت

 دارد.

شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی پ( هر نیتروژن تثبیت

 هاست.بعضی از باکتری

ها تنها پس از مرگ شده توسط باکتریهای تثبیتت( نیتروژن

 ها برای گیاهان قابل دسترس است.باکتری

ب( نادرست  الف( نادرست پاسخ:

 ت( نادرست  پ( نادرست

ند مورد درست است؟ چ: 3 تست

هر باکتری تولیدکنندة  -
4NHکنندة نیتروژن، باکتری تثبیت

 است.

تبدیل  -
4NH کنندةهای تثبیتبه نیترات، توسط باکتری

 گیرد.نیتروژن صورت می
کنندة نیتروژن مستقیماً توسط محصوالت باکتری های تثبیت -

 جذب نیست. ریشه قابل
آمونیوم جذب توسط ریشه گیاهی از طریق آوند چوبی به بخش  -

 شود.هوایی فرستاده می
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 های آمونیاک سازمورد اول نادرست ست، مثالً باکتری پاسخ:
را به آمونیوم  2Nکننده مورد دوم نادرست است. باکتری تثبیت

های لی تبدیل آمونیوم به نیترات توسط باکتریکنند وتبدیل می
 گیرد. ساز صورت مینیترات

مورد سوم درست است مثل آمونیوم و مورد چهارم نادرست است. 
 درست است.« 1»گزینة 
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ها را ، آنای گیاهانتشخیص نیازهای تغذیهشناسان برای زیست

ها، این محلول (.4)شکل  دهندهای مغذّی رشد میدر محلول

از این شیوه آب و عناصر مغّذی محلول به مقدار معین دارند. 

برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان نیز استفاده 

 شود.می

های ای برای کشت گیاهان در محلولدستگاه ساده -4شکل 

 مغذی

، به ها محدود استدر اغلب خاک پتاسیمو  فسفر، مقدار نیتروژن

این عناصر وجود دارند. کودهای  کودها تربیشهمین دلیل در 

مهم در انواع آلی، شیمیایی و زیستی )بیولوژیک( وجود دارند. 

. این اندشامل بقایای در حال تجزیه جانداران، کودهای آلی

کنند و چون به نیازهای آزاد می به آهستگیکودها مواد معدنی را 

ها به آن از حدّ دارند، استفادة بیش تریشباهت بیشجانداران 

، احتمال معایب این کودهازند. از می تریآسیب کمگیاهان 

 زاست.آلودگی به عوامل بیماری

در  به راحتیشامل عناصر معدنی هستند که  کودهای شیمیایی

کمبود  به سرعت،توانند گیرند؛ بنابراین میاختیار گیاه قرار می

ای مواد مغذّی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کوده

به خاک و محیط زیست وارد  های زیادیآسیبتواند شیمیایی می

و بافت خاک را تخریب کند. از طرفی، با شسته شدن توسط 

شوند. حضور این مواد باعث ها وارد میها، این مواد به آببارش

شود. افزایش می گیاهان آبزیو  هاجلبک، هارشد سریع باکتری

تواند شود و مییژن کافی به آب میاین عوامل مانع نفوذ نور و اکس

 شود. باعث مرگ و میر جانوران آبزی

هایی هستند که برای خاک مفید شامل باکتری کودهای زیستی

خاک را افزایش  بعضی مواد معدنی، تکثیر خودو  با فعالیتو 

است.  هزینه ترکمو  تربسیار سادهدهند. استفاده از این کودها می

به خاک افزوده  ه همراه کودهای شیمیاییمعمواًل باین کودها 

 شوند و معایب دو نوع کود دیگر را ندارند.می

هر یک از عناصر زیر به چه شکل یونی  :4 تمرین

 شود:توسط ریشه ریشه گیاهان جذب می

 ب( کربن   الف( فسفر

 پ( نیتروژن

 کربناتب( بی  الف( فسفات پاسخ:

 پ( نیترات یا آمونیوم

 است؟ نادرستعبارت  کدام :4 تست 

 کنند.صورت فسفات از خاک جذب می( گیاهان، فسفر را به1

های تمایزیافته ( برخی از گیاهان برای جذب فسفات سلول2

 روپوستی فراوانی دارند.

 شود.( فسفر به شکل یونی در خاک به مقدار اندک یافت می3

تر فسفات ( بعضی از ترکیبات معدنی خاک مانع از جذب بیش4

 شود.توسط گیاه می

فسفر به شکل یونی )فسفات( در خاک به فراوانی یافت  پاسخ:

 درست است.« 3»گزینة  شود.می

 نکته 

معایب مزایا ترکیبات نوع کود

آلی
بقایای در 

حال تجزیه 
جانداران

به آهستگی آزاد  -1
کردن موا معدنی

تر به آسیب کم -2
گیاهان در استفاده 

هابیش از حد آن

حتمال آلودگی به عوامل ا
 زابیماری

 شیمیایی
عناصر
معدنی

جبران سریع کمبود 
مواد مغذی خاک

آسیب زیاد به خاک و  -1
محیط زیست در مصرف 

 بیش از حد
 تخریب بافت خاک -2
مرگ و میر جانوران  -3

آبزی به دلیل وارد شدن 
ها توسط این مواد به آب

بارش و رشد سریع 
ها و ها، جلبکباکتری

 یاهان آبزیگ

 زیستی 
 )بیولوژیکی(

باکتری

شامل  -1
های مفیدی باکتری

که موجب افزایش 
مواد معدنی خاک 

شوند.می
تر استفاده ساده -2

ترو کم هزینه

معایب دو نوع کود دیگر 
 را ندارد.
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طور که کاهش عناصر مغّذی در خاک برای گیاهان همان

تواند واد در خاک میبار است، افزایش بیش از حدّ بعضی مزیان

و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان  مسمومیت ایجاد کند

صورت های زیادی از این مواد را درون خود بهتوانند غلظتمی

تواند آرسنیک را مثالً نوعی سرخس میداری کنند؛ ایمن نگه

  ای سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.که ماده

های رسنیک را جذب و در کریچهنوعی سرخس که آ -5شکل 

  کند.خود ذخیره می

 هاکُریچهو  هابافتتوانند آلومینیم را نیز در می بعضی گیاهان

 های اسیدیخاکدر  گیاه گل ادریسیذخیره کنند. مثاًل وقتی 

 صورتی به آبیها از ، گلبرگتجمع آلومینیمکند، با رشد می

نیز با جذب و  گیاهانبعضی (. 6کنند )شکل تغییر رنگ پیدا می

 کاهش شوری خاک، موجب هامانند نمکذخیرة بعضی مواد 

درپی شوند. با کاشت و برداشت این گیاهان در چند سال پیمی

 کاهش این مواد و بهبود کیفیت خاک شد. توان باعثمی

خاکهای اسیدی آبی و در رنگ گل ادریسی در خاک -6شکل 

 ست.ا های خنثی و قلیایی صورتی رنگ

 ……برخالف کودهای  ……کودهای  :5 تست 

 کند.شیمیایی، مواد معدنی را به آهستگی آزاد می -( آلی1

 شود.شیمیایی، موجب تخریب بافت خاک می -( آلی2

 تری دارد.زیستی، استفادة آسان و کم هزینه -( شیمیایی3

 شود.زا میآلی، موجب شیوع عوامل بیماری -( زیستی4

های ها ویژگیدرست است. در سایر گزینه« 1»گزینة  پاسخ:

 اند.کودها برعکس مقایسه شده

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 5تمرین 

 مشخص کنید.

ها محدود الف( مقدار نیتروژن، پتاسیم و فسفر در اغلب خاک

 است.

ب( کودهای زیستی معموالً به همراه کودهای شیمیایی به خاک 

 د.شوافزوده می

ها و ها، جلبککودهای شیمیایی باعث رشد سریع باکتریپ( 

 شود.گیاهان آبزی می

ای گیاهان از شناسان برای تشخیص نیازهای تغذیهت( زیست

 کنند.کودها استفاده می

 درستب(   الف( درست پاسخ:

 ت( نادرست   پ( درست

 کدام عبارت نادرست است؟ :6 تست 

محل تجمع آلومینیم است معادل  ( اندامکی که در گل ادریسی1

 کند.اندامکی در پارامسی است که آب اضافی را دفع می

های با هوازدگی شیمیایی، آبی ( رنگ گل ادریسی در خاک2

 است.

درپی گیاهان در هر خاکی، باعث کاهش ( کاشت و برداشت پی3

 شود.مواد و کیفیت خاک می

یک در خود جمع تواند به مقدار زیادی آرسن( نوعی سرخس می4

 کند.

های شور کاشته برای گیاهانی که در خاک« 3»گزینة  پاسخ:

شوند صادق شوند و با جذب نمک موجب بهبود خاک میمی

 نیست.

« 3»کریچه منظور است. در مورد گزینة « 1»در مورد گزینة 

هوازدگی شیمیایی با تولید اسید همراه است که در این خاک گل 

 ادریسی آبی رنگ است.
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 جانداران مؤثر در تغذیة گیاهی: 2گفتار 

انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز های شگفتگیاهان شیوه

از این جانداران  بعضیخود از جانداران دیگر دارند. گیاهان با 

این  ترین انواعمهمکنند. از برقرار می ارتباط همزیستی

ی هاباکتریو  (میکوریزا) هاایقارچ ریشهها، همزیست

 هستند. کنندة نیتروژنتثبیت

 ایقارچ ریشه

ها برای جذب آب و مواد مغذّی، سازگاری ترینیکی از معمول

است که به آن قارچ  هاانواعی از قارچهمزیستی ریشة گیاهان با 

با  دارگیاهان دانه %90حدود (. 7شود )شکل ای گفته میریشه

صورت یا به شهدرون ریها ها همزیستی دارند. این قارچقارچ

کنند و یا با فرستادن زندگی می غالفی در سطح ریشه

، تبادل مواد را با ریشه انجام های ظریفی به درون ریشهرشته

 دهند.می

و  گیردقارچ، مواد آلی را از ریشة گیاه میای، در قارچ ریشه

کند. پیکر فراهم می خصوص فسفاتمواد معدنی و بهبرای گیاه، 

سطح ها، نسبت به ریشة گیاه با ار ظریف قارچای و بسیرشته

تواند مواد معدنی از خاک در تماس است و می تریبیش

تری را جذب کند. وجود گیاهان شاداب همزیست با قارچ بیش

به علت توانایی قارچ  تا حدود زیادیهای فقیر، ای در خاکریشه

 .و انتقال آن به ریشة گیاه است جذب سریع موادای در ریشه

ای که ریشه -ای: الف( طرح سادة نوعی قارچقارچ ریشه -7شکل 

دهد. بخش کوچکی از قارچ غالفی را روی ریشة گیاه تشکیل می

کند. ب( مقایسة به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می

ای )چپ( و دیگری بدون آن ریشه -دو گیاه که یکی با کمک قارچ

 برابر محیطی رشد کرده است.)راست( و در وضعیت 

 چند مورد درست است؟ :7 تست 

 باشند.گیاهان دارای میکوریزا می 90% -

 در میکوریزا فقط یک نوع قارچ شرکت دارد. -

های قارچ وارد سلول گیاهی در میکوریزا ممکن نیست رشته -

 شوند.

در میکوریزا بخشی از گیاه شرکت دارد که فاقد کوتیکول  -

 باشد.می

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 دار هستند.(گیاهان دانه %90مورد اول نادرست است. ) پاسخ:

 ها شرکت دارند.مورد دوم نادرست است انواعی از قارچ

توانند وارد سلول های قارچ میمورد سوم نادرست است رشته

 شوند.

« 1»گزینة مورد چهارم درست است ریشه فاقد کوتیکول است. 

 درست است.

های زیر پاسخ ای به پرسشدر مورد قارچ ریشه :7 ینتمر

 دهید:

 برد؟الف( کدام جاندار از این رابطه سود می

 شود؟تر توسط قارچ برای گیاه تأمین میب( کدام عنصر بیش

 گیرد؟پ( قارچ چه موادی از گیاه می

های قارچ کم است یا زیاد؟ت( نسبت سطح به حجم در رشته

 فسفر ب(  الف( هر دو پاسخ:

 ت( زیاد  پ( مواد آلی
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 های نیتروژنکنندههمزیستی گیاه با تثبیت

ها همزیستی دارند که این با انواعی از باکتری رخی گیاهانب

است. دو گروه  ترنیتروژن بیشدست آوردن همزیستی برای به

 .هاسیانوباکتریو  ریزوبیوماند از: ها عبارتمهم این باکتری

ته برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام از گذش ریزوبیوم:

درپی صورت پیشد که در آن گیاهان زراعی مختلف بهمی

شد. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد کشت می

است )دلیل این  وارانگیاهان تیرة پروانهگیرد، استفاده قرار می

 ،نخود، سویاها به پروانه است(. آن هایشباهت گلگذاری، نام

 این تیره مهم زراعیاز گیاهان  یونجهو  شبدر، لوبیا، عدس

هایی به نام هستند. در ریشة این گیاهان و در محل برجستگی

 ریزوبیومکنندة نیتروژن به نام باکتری تثبیت نوعی، گرهک

میرند یا که این گیاهان می(. هنگامی8کند )شکل زندگی می

ها در های آنهکشود، گرها برداشت میهای هوایی آنبخش

کنند. ایجاد می گیاخاک غنی از نیتروژنماند و باقی می خاک

نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف  ها با تثبیتریزوبیوم

فراهم مورد نیاز باکتری را برای آن  مواد آلی گیاه نیزکنند و می

 .کندمی

هاتثبیت نیتروژن توسط ریزوبیوم -8شکل 

ها نوعی از سیانوباکتری ها:سیانوباکتری همزیستی با

توانند می هابعضی از آنهستند که  فتوسنتزکنندههای باکتری

گیاهی  آزوال. هم انجام دهندفتوسنتز، تثبیت نیتروژن  عالوه بر

به های شمال و مزارع برنج کشور است که در تاالب کوچک

دارد  مزیستیهها وجود دارد. گیاه آزوال با سیانوباکتری فراوانی

از  بعضی(. 9کند )شکل شدة آن را دریافت میو نیتروژن تثبیت

( در نواحی فقیر از نیتروژن 9نیز )شکل  گونراگیاهان مانند 

دهند. چگونه این گیاهان با وجود نشان می انگیزیرشد شگفت

های کمبود نیتروژن چنین رشدی دارند؟ سیانوباکتری

گیاه، تثبیت نیتروژن انجام این  دمبرگو  درون ساقههمزیست 

 کنند.دهند و از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده میمی

……سیانوباکتری  ……ریزوبیوم : 8 تست 

را به  2Nتواند می -( همانند1
4NH .تبدیل کند

 توانایی جذب و استفاده از انرژی را ندارد. -( برخالف2

 فتوسنتزکننده است. -انند( هم3

 با گیاهان رابطة همزیستی دارد. -( برخالف4

اند. کننده نیتروژنریزوبیوم و سیانوباکتری هر دو تثبیت پاسخ:

 درست است.« 1»گزینة 

ای توانایی جذب و استفاده از انرژی را هر موجود زنده«: 2»گزینة 

 (1دارد. )فصل 

 یوم فتوسنتزکننده است.سیانوباکتری برخالف ریزوب«: 3»گزینة 

 توانند رابطة همزیستی داشته باشند.هر دو می«: 4»گزینة 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :8 تمرین

 مشخص کنید.

واران برای تولید گازوئیل زیستی استفاده الف( از گیاهان تیره پروانه

 شود.می

دن عدس استفاده توان برای تراژنی کرهای ریزوبیوم میاز ژنب( 

 کرد.

 پ( لوبیا همانند یونجه توانایی تثبیت نیتروژن را دارد.

 شود.ت( به دنبال مرگ شبدر، هوموس غنی از نیتروژن ایجاد می

 ب( درست الف( درست مثل سویا پاسخ:

 پ( نادرست گیاهان قدرت تثبیت نیتروژن ندارد.

 ت( درست
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و برای  ایران نیستبومی ( گیاه آبزی آزوال، باال -9شکل 

 رشد سریعهای شمالی وارد شد. تقویت مزارع برنج به تاالب

 بسیاری آبزیانو مرگ  کاهش اکسیژن آباین گیاه موجب 

ها بدل شده شود. این گیاه اکنون به معضلی برای این تاالبمی

 است.

و  های کوچک شاخهحفرههایی که در ( سیانوباکتریپایین

کنند، نیتروژن تثبیت شده را برای میاین گیاه زندگی  دمبرگ

در  های آنبرگو  علت بزرگ بودن گیاهکنند. گیاه فراهم می

 هاست.، همزیستی با این باکتریخیزغیرحاصلاین مناطق 

 دست آوردن مواد غذایی در گیاهانهای دیگر بهروش

ولی در  اند،این گیاهان فتوسنتزکننده خوار:گیاهان گوشت

بعضی مواد مانند نیتروژن کنند که از نظر میمناطقی زندگی 

برای شکار و گوارش  هابرخی برگدر این گیاهان  فقیرند.

 است؟ نادرستکدام عبارت : 9 تست 

کنندة نیتروژن همزیست خود، ( گونرا همانند باکتری تثبیت1

 فتوسنتز دارد.

کنندة نیتروژن همزیست خود، ( آزوال همانند باکتری تثبیت2

 سنتز دارد.فتو

های گیاه نخود نیاز گیاه را به های درون گرهک( باکتری3

 کنند.برطرف مینیتروژن 

واران فاقد های هوایی گیاه تیره پروانهبخش( 4
4NH .است

کنندة نیتروژن های تثبیتآمونیومی که توسط باکتری پاسخ:

شود از طریق ریشه به واران میدارد. ریشه گیاهان تیره پروانه

  درست است.« 4»گزینة شود. ها وارد میبخش

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 9 تمرین

 پر کنید.

رشد آزوال زیاد  ……آلی(  -الف( استفاده از کود )شیمیایی

 شود.می

 . ……نیست(  -ب( آزوال گیاه بومی ایران )است

به  2Nگونرا،  ……ریشه(  -پ( در )ساقه
4NH تبدیل

 شود.می

های گونرا، باکتری ……دمبرگ(  -ت( در )پهنک

 فتوسنتزکننده وجود دارند.

 –ث( هر یاخته فتوسنتزکننده در برگ گیاه گونرا )سبزینه 

سبزدیسه(........................... دارد.

پاسخ:

الف( شیمیایی

ب( نیست

اقهپ( س

ت( دمبرگ

ث( سبزینه
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 واشگیاه توبرهجانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است. 

کشور هست نیز به روش مشابهی  های شمالتاالبکه در 

درون بخش کوزه مانند ها را به سرعت به حشرات و الروی آن

، انواع 11دهد. در شکل و سپس گوارش می کشدخود می

 نشان داده شده است. خواردیگری از گیاهان حشره

واشگیاه توبره -10شکل 

چند نوع گیاه گوشتخوار -11شکل 

یا  همهوجود دارند که  گیاهان انگلانواعی از  گیاهان انگل:

 گیاهان فتوسنتزکنندهخود را از  مواد غذاییو  بخشی از آب

ای از این گیاهان است. این ، نمونهگیاه سسکنند. دریافت می

 فاقد ریشهکند که رنگی تولید می زردیا  ساقة نارنجیاه گی

پیچد و است. گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می

الف( که به درون  -12کند )شکل ایجاد می های مکندهبخش

 گیاه نفوذ، و مواد مورد نیاز انگل را جذب دستگاه آوندی

 ……در هر گیاه گوشتخواری : 10 تست 

( هر برگی برای شکار و گوارش جانوران کوچک، تغییر کرده 1

 است.

آید که حشرات را به درون وجود میمانندی به( بخش کوزه2

 کشد.خود می

 توانند به کروموپالست تبدیل شوند.ها میسبزدیسه( 3

به  2N( تبدیل 4
4NH گیرد.یها صورت متوسط باکتری

اند لذا سبزدیسه دارند گیاهان گوشتخوار فتوسنتزکننده پاسخ:

 توانند به کروموپالست تبدیل شوند.که می

 درست است.« 3»گزینة 

 ……هر گیاه انگلی  :11 تست 

 ( برای کسب مواد آلی نیاز به یک میزبان دارد.1

 کند.( همة مواد غذایی خود را از میزبان تهیه می2

 های دارای سبزینه است.بانی با یاختهمیز( دارای 3

 ( فاقد توانایی فتوسنتز است.4

توانند فتوسنتزکننده یا غیر فتوسنتز کننده گیاهان انگل می پاسخ:

« 3»گزینة کنند. باشند اما از گیاهان فتوسنتزکننده تغذیه می

 درست است.
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نمونة دیگری از این گیاهان است که با ایجاد  گل جالیزکند. می

، مواد مغذّی را نفوذ آن به ریشة گیاهان جالیزیو  اندام مکنده

 ب( -12کند )شکل دریافت می

گیاهان انگل: الف(گیاه سس    ب(گیاه گل جالیز -12شکل 

چرخة زندگی گیاه گل جالیز -13شکل 

 انتقال مواد در گیاهان: 3گفتار 

 انتقال از خاک به برگ

ها اغلب از خاک اطراف ریشه آب و مواد مورد نیاز گیاهان،

 بخشرود. شود و در مسیرهایی به ساقه و برگ میجذب می

 شود.ها به هوا تبخیر میزیادی از آب جذب شده از سطح برگ

شود. نامیده می تعرقهای هوایی گیاه اندامخروج آب از سطح 

جایی آب و مواد معدنی به سازوکار الزم را برای جابهتعرق، 

توان در دو جایی مواد در گیاهان را می. جابهکندمیبرگ فراهم 

جایی آب جابه ،در مسیر کوتاهمسیر کوتاه و بلند بررسی کرد؛ 

در مسیر شود. و مواد در سطح یاخته یا چند یاخته بررسی می

شود. تر بررسی میجایی مواد در مسیرهای طوالنیجابه ،بلند

در رسد. متر میاین مسافت در بعضی درختان به بیش از صد 

نقش دهندة مواد، عنوان انتقالبه آباین مسیرها  هر دوی

های آن است. دارد که این نقش به علت ویژگی اساسی

 ، عامل اصلی در حرکت آب است.پتانسیل آب

 چند مورد صحیح است؟ :12 تست 

فرنگی تأمین گل جالیز مواد مغذی خود را از ساقة گیاه گوجه -

 کند.می

 س دارای رنگی مشابه کاروتن یا گزانتوفیل است.گیاه س -

 گیاه سس همانند گل جالیز فاقد ریشه است. -

های کند که دارای یاختهگیاه سس از سامانة بافتی تغذیه می -

 آکنه است.نرم

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند.مورد اول نادرست است از ریشه تغذیه می پاسخ:

 مورد دوم درست است.

 درست است گیاه سس فاقد ریشه است.مورد سوم نا

های مورد چهارم درست است بافت آوندی دارای سلول

 درست است.« 2»گزینة پارانشیمی است. 

 ……گیاه گل جالیز  ……واش گیاه توبره :13 تست 

 (مدارس برترآزمون )است.

  انگل -( همانند1

 دارای سبزدیسه -( برخالف2

دارای ریشه -( برخالف3

های منبعفاقد محل -( همانند4
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دهندة تغییرات پتانسیل آب در خاک، گیاه و نشان -14شکل 

 هوای اطراف آن است.

انرژی نرژی پتانسیل، دانید که امی :(ψ)سای =پتانسیل آب

است. آب نیز  توانایی انجام کاریا  سامانهیا  شده در مادهذخیره

انرژی پتانسیل دارای انرژی پتانسیل است و از محل دارای 

 کند.حرکت میر تای با انرژی پتانسیل کمناحیهبه  باالتر

مواد و  کنندة جهت حرکت آبتعیینبنابراین پتانسیل آب، 

بر پتانسیل آب،  عوامل مهم مؤثر. یکی از تشده در آن اسحل

و  صفر استاست. پتانسیل آب خالص،  غلظت مواد حل شده

 یابد.کاهش میپتانسیل آب  شودحل میای در آن وقتی ماده

 بنابراین غلظت مواد محلول در آب بر پتانسیل آن مؤثر است. 
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 جایی مواد در مسیر کوتاهجابه

جایی مواد در این حالت، جابه ای:انتقال مواد در سطح یاخته

شود. با انجام می در حد یاختهو  غیرفعّالو  فرایندهای فعّالبا 

هایی مثل های گذشته آشنا شدید. شیوهاین فرایندها در فصل

هاست. آب یکی از هایی از این روش، نمونهانتقال فعّالو  انتشار

غشای ن است. برای انتقال آب در عرض مواد مهم برای جاندارا

غشای کُریچه بعضی و  جانوریو  های گیاهیبعضی یاخته

هست  آکواپورینهای پروتئینی به نام ، کانالگیاهیهای یاخته

که به سرعت جریان آب را به درون یاخته و کُریچه افزایش 

 شودها تشدید میآبی، ساخت این پروتئینهنگام کمدهند. می

 (.15)شکل 

کننده عبور آب )آکواپورین( در پروتئین تسهیل -15شکل 

 غشا

در عرض ریشه، انتقال آب و  انتقال مواد در عرض ریشه:

عرض شود؛ انتقال از انجام می سه روشمواد محلول معدنی به 

 انتقال آپوپالستی. وانتقال سیمپالستی ، غشا

های انتقال مواد در مسیر کوتاهشیوه -16شکل 

عرض غشای جایی مواد از نتقال عرض غشایی شامل جابها

پروتوپالست همراه است. سیمپالست به معنی  یاخته

ستی حرکت مواد از است. انتقال سیمپال هاپالسمودسم

 هاست.پالسمودسمیاخته به یاختة مجاور، از راه پروتوپالست یک 

های انتقال مواد در مسیر توجه به شیوهبا  :14 تست 

 ……ال کوتاه از عرض ریشة یک گیاه علفی فقط در مسیر انتق

 (مدارس برترآزمون )……است که 

توانند از فضای بیرون آب و مواد محلول می -( آپوپالستی1

 پروتوپالست عبور کنند.

توانند از فضای آب و همة مواد محلول می -( سیمپالستی2

 های دیگر منتقل شوند.پالسمودسم به یاخته

ها برای عبور استفاده تواند از آکواپورینآب می -( عرض غشا3

 کند.

تواند مانع انتقال آب و مواد نوار کاسپاری نمی -ستی( سیمپال4

محلول آن شود.

 پاسخ: 
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تواند از فضای پالسمودسم به می آب و بسیاری از مواد محلول 

منافذ پالسمودسم (. 61های دیگر منتقل شود )شکل یاخته

سیدها و حتی ها، نوکلئیک اقدر بزرگ است که پروتئینآن

در مسیر آپوپالستی،  کند.های گیاهی از آن عبور میویروس

نیز و  ایبین یاختهاز فضاهای  حرکت مواد محلول

 شود.انجام می ایدیوارةیاخته

آپوپالستی و  معموالً به روشآب و مواد محلول در عرض ریشه 

یابد. در این مسیر، حرکت آب و مواد سیمپالستی انتقال می

پوست ترین الیة پوست به نام دروناز روپوست تا درونیمحلول، 

از یاخته ای ظریفاستوانهپوست گیرد. درون( انجام می)آندودرم

اند و سدی را در به هم چسبیده کامالًهای آن ها است که یاخته

 (. 17کنند )شکل مقابل آب و مواد محلول ایجاد می

و سیمپالستی در گیاهان: نوار  مسیر آپوپالستی -17شکل 

از درون آوند  مانع انتقال آپوپالستیکاسپاری درون پوست، 

جایی مواد شود جابهطور که مشاهده میشود. همانچوبی می

 تواند آپوپالستی و سیمپالستی باشد.در بخشی از مسیر می

برای عبور آب در عرض ریشه، در مسیر  :15 تست 

(مدارس برترآزمون )……ر عرض غشا مسی ……آپوپالستی 

 هیچ یک از اجزای یاخته دخالتی ندارند. -( برخالف1

ل آب در جهت حرکت آب نقش پتانسی -( همانند2

 کننده دارد.تعیین

 ها شرکت دارند.پالسمودسم -( برخالف3

 ها دخالت دارند.آکواپورین -( همانند4

پاسخ: 

های ترین یاختهکدام عبارت، دربارة بیرونی :16 تست 

 ای نادرست است؟استوانة مرکزی ریشة یک گیاه دولپه

 ای قرار دارند.( در مجاورت سامانة بافت زمینه1

 توانند آب و امالح را در مسیر سیمپالستی عبور دهند.ی( م2

ها به آوندهای چوبی های محلول در آب، توسط آن( یون3

 شود.ترابری می

( به قطورترین آوندهای چوبی نسبت به آوندهای چوبی 4

تر هستند.باریک، نزدیک

 پاسخ: 
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خود دارای نواری از جنس  دیوارة جانبیپوست در درون

گفته  نوار کاسپاریهستند که به آن  )سوبرین(پنبه چوب

توانند از می فقطشود. بنابراین آب و مواد محلول آن می

منتقل شوند. در  پوست به استوانة آوندیهای درونیاختهدرون

 کنند.کنترل میپوست انتقال مواد را های دروناین حالت یاخته

ه مانع از کند کعمل می هاییمانند صافیاین الیه در ریشه 

به درون گیاه  مضر مسیر آپوپالستییا  مواد ناخواستهورود 

جذب شده به  برگشت موادچنین از پوست، همشوند. درونمی

کند. حرکت در هر دو مسیر در بیرون از ریشه جلوگیری می

، مواد طی فرایندی به نام در آخریابد و زا ادامه میالیة ریشه

جایی بی منتقل و آمادة جابه، به آوندهای چوبارگیری چوبی

 شوند.تر میبرای مسیرهای طوالنی

کاسپاری نوار -18شکل 

، نوار کاسپاری عالوه بر دیوارهای بعضی از گیاهاندر ریشة 

پوشاند و انتقال مواد را نیز می دیوارة پشتیپوست، جانبی درون

و زیر  برش عرضیکند. در می غیرممکنها را از این یاخته

دارند  شکل Uیا  ظاهر نعلیها این یاخته میکروسکوپ نوری

پوستی های درونیاخته بعضی از(. در این گیاهان 19)شکل 

در اطراف  فاقد نوار کاسپاریهست که  یاختة معبربه نام ویژه، 

انتقال مواد به استوانة آوندی از طریق این خود هستند و 

 شود.ها انجام مییاخته

کدام عبارت، دربارة ریشة یک گیاه علفی  :17 تست 

 (مدارس برترآزمون )دولپه است؟

های یاخته و فضاهای های آب فقط از طریق دیواره( مولکول1

 کنند.ای حرکت مییاختهبرون

های ( سرالد نوک ریشه فقط در تشکیل روپوست، بافت2

 ای و کالهک نقش دارد.زمینه

ها در دیوارة جانبی خود ( در استوانة مرکزی گروهی از یاخته3

 دارای نواری از جنس سوبرین هستند.

ابل آب و مواد ها سدی را در مقای ظریف از یاخته( استوانه4

کنند.محلول ایجاد می

 پاسخ: 
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تصویر میکروسکوپی مقطع عرضی ریشة نوعی گیاه.  -19شکل 

پوست های درونیاختهاند. های معبر با پیکان نشان داده شدهیاخته

 شود.( دیده میUشکل )صورت نعلیها بهدر این ریشه

 معدنی در مسیرهای بلند انتقال آب و مواد

جا تا فواصل بسیار طوالنی جابه گاهشیرة خام در گیاهان، 

شده برای فواصل طوالنی، شود. انتشار و انتشار تسهیلمی

جایی مواد در مسیرهای طوالنی در گیاهان، جابه کارآمد نیست.

ای حرکت شود. جریان تودهانجام می ایجریان تودهتوسط 

است.  ترفشار کمبه جایی با  فشار زیادتری با گروهی مواد از جای

است  متر در روزچند میلیآب و مواد در گیاه،  سرعت انتشار

 چندین متر در روزای، این سرعت به ولی در جریان توده

 تحت اثر دو عاملای در آوندهای چوبی رسد. جریان تودهمی

انجام  با همراهی خواص ویژة آب، و تعرقو  ایفشار ریشه

 شود.می

زنده درون های و یاخته پوستدرونهای یاخته ای:فشار ریشه

های معدنی را به درون ، یونانتقال فعّال، با استوانة آوندی ریشه

کنند. این عمل باعث افزایش مقدار آوندهای چوبی منتقل می

و در نتیجه ورود آب به درون  کاهش پتانسیل آبها، این یون

ها، فشار در آوندهای اثر تجمع آب و یون شود. درآوند چوبی می

. کندای را ایجاد میفشار ریشهیابد و چوبی ریشه افزایش می

شود شیرة خام به سمت باال می باعث هل دادنای فشار ریشه

شیرة  در صعودای ، فشار ریشهتر گیاهاندر بیش(. 20)شکل 

ن را آ چند مترتواند می در بهترین حالتدارد و  نقش کمیخام 

به باال بفرستد. پس چه عاملی باعث حرکت شیرة خام به نوک 

 شود؟درختان بسیار بلند می

 آزمایشی برای -20شکل 

ایاندازه گیری فشار ریشه 

اند و  ……های های معبر جزو یاختهختهیا :18 تست 

 (مدارس برترآزمون ) باشند.نوار کاسپاری می ……

 فاقد -( پوست2 دارای -( استوانه مرکزی1

 دارای -( پوست4 فاقد -( استوانه مرکزی3

 پاسخ: 

ه مانند ای ککدام عبارت در ارتباط با الیه :19 تست 

آزمون )کند، صحیح است؟صافی در ریشه نهاندانگان عمل می

 (مدارس برتر

 ترین الیة استوانة آوندی است.( جزو خارجی1

 های فرعی باشد.تواند منشأ ریشه( می2

ای باشد.تواند یکی از عوامل مؤثر در پیدایش جریان توده( می3

های آن سوبرین یافت ( قطعاً در دیوارة جانبی همة یاخته4

 شود.می

 اسخ: پ
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است  مکشیانتقال شیرة خام،  عامل اصلی عامل اصلی: تعرق:

شود. تعرق، خروج آب از سطح گیاه ایجاد می در اثر تعرقکه 

علت گیاهان است.  های هواییسطح بخشصورت بخار از به

 ترر به کمتبیشاز محل دارای پتانسیل  حرکت آبنیز  تعرق

است. این  پیوستهاست. ستون آب درون آوندهای چوبی 

 دگرچسبیو  چسبیهمهای ویژگی به علتپیوستگی 

 (.21های آب است )شکل مولکول

ثیر مکش تعرقی و أحرکت شیرة خام، تحت ت -21شکل 

  پتانسیل آب

های طور معمول، در کدام شرایط مولکولبه :20 تست 

فرنگی های موجود در حاشیة برگ گیاه گوجهآب از طریق روزنه

 (مدارس برترآزمون )شود؟دفع می

ها های نگهبان روزنهمکش تعرقی و دور شدن یاخته ( افزایش1

 دیگراز یک

های نگهبان ای و نزدیک شدن یاخته( کاهش فشار ریشه2

 دیگرها به یکروزنه

های معدنی به درون استوانة آوندی توسط ( پمپ کردن یون3

 های درون پوست و کاهش میزان رطوبت هوایاخته

ها و اشباع بودن اتمسفردیس( باال رفتن فشار آب در داخل نای4

 پاسخ: 

آزمون )……عامل اصلی انتقال شیرة خام  :21 تست 

 (مدارس برتر

 شود.( به دنبال بسته شدن روزنة هوایی کامالً متوقف می1

 تواند موجب کاهش قطر تنة درخت است.( در شرایطی می2

تواند سبب باز شدن روزنة آبی در انتهای برگ گیاه گندم ( می3

 شود.

 شود.( با جایگزینی پیراپوست به جای روپوست غیرممکن می4

 پاسخ: 
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شود. نیروی های برگ انجام میگیاهان از روزنه تر تعرقبیش

 باعثتواند قدر زیاد است که در یک روز گرم میمکش تعرق آن

 اندکتنة یک درخت شود؛ هر چند این کاهش  کاهش قطر

 است. اگر دیوارة آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به

 .شدله میراحتی در اثر مکش تعرق، 

 شود؟هایی انجام میتعرق در گیاهان از چه بخش

و  پوستک، های هواییروزنهتواند از طریق در گیاهان، تعرق می

تبادل گازها و در نتیجه تعرق  تربیشانجام شود.  هاعدسک

های نگهبان روزنة هوایی انجام بین یاخته منفذها از برگ

 شود.می

را  با باز و بسته شدن، مقدار تعرق توانندمیهای هوایی نهروز

ساختار خاص  به دلیل . باز و بسته شدن روزنهتنظیم کنند

 ها است.تغییر فشار تورژسانس آنروزنه و  های نگهبانیاخته

های نگهبان مواد محلول در یاخته به دنبال انباشتجذب آب 

مل درونی گیاه )مانند شود. عوامل محیطی و عواروزنه انجام می

ها را تنظیم شدن روزنه(، با باز و بستههای گیاهیبعضی هورمون

و  هابعضی یون انباشت فعّالکنند. این عوامل با تحریک می

ها را کاهش داده و در یاختة نگهبان، پتانسیل آب یاخته ساکارز

های نگهبان روزنه وارد های مجاور به یاختهآب از یاخته

به علت و  دچار تورژسانس شدهها در نتیجه، یاختهشود. می

ها هم، شود. بسته شدن روزنهباز می ، روزنههاساختار ویژة آن

 (.22شود )شکل انجام می فرایندی معکوسدر 

 های هوایی.شدن روزنهچگونگی باز و بسته -22شکل 

و  نند پتاسیمهایی ماانتقال فعّال یونهای نگهبان روزنه با یاخته

باعث . این کار دهندکاهش می، پتانسیل آب را درون خود کلر

 شود.ها، روزنه باز میشده و با تورم یاخته جذب آب

های کلر برای باز شدن روزنة هوایی، یون :22 تست 

های شیب غلظت، وارد یاخته ……ای پتاسیم هیون ……

 (مدارس برترآزمون ) شود.نگهبان روزنه می

 در جهت -( همانند2  برخالف -( همانند1

 در جهت -( برخالف4  برخالف -( برخالف3

 پاسخ: 
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های نگهبان دیوارة یاختههای نگهبان روزنه: ساختار یاخته

پیدا  افزایش طولروزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، 

 های سلولزیآرایش شعاعی رشته ل،یکی از این عوامکنند. می

های نگهبان روزنه است که مانند کمربندی دور دیوارة یاخته

این کمربندهای سلولزی، هنگام تورژسانس یاخته،  قرار دارند.

افزایش طول  ولی مانعیاخته شده،  از گسترش عرضیمانع 

های تر دیوارة یاختهضخامت بیش، عامل دیگر شوند.نمییاخته 

. هنگام تورژسانس، روزنه در محل تماس دو یاخته استنگهبان 

این دیواره، دیوارة  بخش شکمیدر  تربیشبه علت ضخامت 

باعث  ین دو ویژگیشود. امی تر منبسطبیشیاخته پشتی 

ها خمیدگی پیدا یاختهشود هنگام جذب آب و تورژسانس، می

ل در این حالت امکان تباد باز شود.روزنة هوایی  منفذو  کند

 (. 23شود )شکل گازها، فراهم می

 های سلولزیآرایش شعاعی رشته -23شکل 

 هاعوامل محیطی مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه

از  اکسیددیکربنو  رطوبت، دما، مقدار نور، تغییرات در گیاهان

های هوایی است. عوامل محیطی مؤثر بر حرکات روزنه ترینمهم

 از عوامل درونی مهم، های گیاهیهورموننیز و  مقدار آب گیاه

اکسید، تا کربن دی کاهشمقدار نور، دما،  افزایشهستند. 

ها در گیاهان شود. روزنه باعث باز شدنتواند حدی معین، می

بعضی گیاهان نواحی خشک مانند  برخیای رفتار روزنه

شود در ، در حضور نور متفاوت است و سبب میهاکاکتوس

و از هدر رفتن آب جلوگیری  بسته بمانندها روزنه طول روز،

 پوشیده شدن، فرو رفتههای ها، روزنهروزنه کاهش تعدادشود. 

نیز از دیگر  هاسطح برگیا  کاهش تعدادو  هاکرکاز  برگ

 های خشکدر محیطهای گیاهان برای زندگی سازگاری

 هستند.

کدام عبارت در ارتباط با گیاه تره نادرست  :22 تست 

 (مدارس برترآزمون )است؟

های نگهبان روزنه، های پتاسیم و کلر در یاخته( با کاهش یون1

 یابد.تعرق کاهش می

های های نگهبان روزنه هوایی، یاخته( با پالسمولیز یاخته2

 شوند.روپوستی مجاور دچار تورژسانس می

شود ستون چسبی و دگرچسبی آب باعث میهای هم( ویژگی3

 ها باال رود.صورت پیوسته از راه پالسمودسم نایدیسآب به

ای و افزایش انباشت ساکارز در ( به دنبال کاهش فشار ریشه4

شود.های نگهبان، کم یا متوقف مییاخته

 پاسخ: 

های موجود کدام عبارت، دربارة همة روزنه :23 تست 

آزمون )لپه و دولپه درست است؟در برگ گیاهان علفی تک

 (مدارس برتر

 شوند.( باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می1

 شوند.ای در آوندهای چوبی می( باعث حفظ جریان توده2

 شوند.های گرم و خشک بسته میگرفتن در موقعیت ( با قرار3

های نگهبان، تغییر اندازه ( در پی تغییر فشار آب در یاخته4

 دهند.می

 پاسخ: 
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 تعریق

 کاهشکه شدت تعرق  بسیار مرطوبیا در هوای  در هنگام شب

های یون پمپ کردنچنان به هم پوستهای درونیاختهیابد، می

دهند. اگر مقدار آبی که ادامه می به درون استوانة آوندیمعدنی 

آن از سطح  قمقدار تعررسد از ها میبه برگ ایفشار ریشهدر اثر 

های برگ لبة یا انتهاصورت قطراتی از ، آب بهتر باشدبیشبرگ 

گویند می تعریقشود که به آن خارج می بعضی گیاهان علفی

(. گر چه شرایط محیطی ایجاد کنندة تعریق مشابه 24)شکل 

با هم اشتباه  نبایدرا  این دو پدیدهاست،  ایجاد شبنمشرایط 

انجام  های آبیروزنهای به نام ی ویژهگرفت. تعریق از ساختارها

 همیشه بازها ای است. این روزنهشود و نشانة فشار ریشهمی

 هاست.برگ لبةیا  در انتهاها هستند و محل آن

تعریق در گیاهان -24شکل 

 حرکت شیرة پرورده

کند. دانید که شیرة پرورده، درون آوندهای آبکشی حرکت میمی

بخشی از  تواند انجام شود.ر همة جهات میحرکت شیرة پرورده د

های دیگر گیاه را تأمین گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش

جا و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آن محل منبعکند، می

ها از شود. برگنامیده می محل مصرفشوند، روند و ذخیره میمی

ندة مواد کنهای ذخیرههستند. بخش های منبعترین محلمهم

 و محل مصرفاین مواد،  هنگام ذخیرةآلی، 

های روزندده ةهمدد ةکدددام عبددارت، دربددار:24 تستتت 

فرنگی درسددت اسددت؟ موجددود در بددرگ گیدداه گوجدده

 (95)سراسری  

 شوند.باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می (1

 کنند.های چوبی حفظ میخام را در آوند ةپیوستگی شیر (2

 شوند.های گرم و خشک بسته میبا قرار گرفتن در موقعیت (3

هدای نگهبدان، تغییدر انددازه در پی تغییر فشدار آب در سدلول (4

 دهند.می

 پاسخ: 

طور معمددول، در کدددام شددرایط بدده :25 تستتت 

های موجود در حاشدیة طریق روزنه های آب ازمولکول

 (96)سراسری  ؟ شودفرنگی دفع میبرگ گیاه گوجه

ها های نگهبدان روزندهافزایش کشش تعرقی و دور شدن سلول( 1

 .دیگراز یک

های نگهبددان نزدیددک شدددن سددلولای و کدداهش فشددار ریشدده( 2

 . دیگر.ها به یکروزنه

های تارکشدنده و کداهش زیاد شدن فشدار اسدمزی در سدلول( 3

   میزان رطوبت هوا

باال رفتن فشار آب در داخل آونددهای چدوبی و اشدباع بدودن ( 4

 اتمسفر

 پاسخ: 

صدورت های آب بهر کدام شرایط، مولکول:26 تست 

انتهای بدرگ گیداه  های موجود درمایع از طریق روزنه

 (96خارج کشور)سراسری   شود؟گندم دفع می

ها و افدزایش میدزان جدذب آن افزایش خروج بخار آب از برگ( 1

 توسط ریشه

اشدباع  های تارکشدنده وباال رفتن سرعت جذب آب در سدلول( 2

 بودن بخار آب در اتمسفر

دیگدر های هوایی به یدکهای نگهبان روزنهنزدیک شدن سلول (3

 کاهش یافتن فشار ریشه ایو 

زیادتر شدن تمایل گازهای محلول به خدروج از شدیرة خدام و ( 4

 افزایش ورود بخار آب به اتمسفر
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آیند. حرکت شمار میبه محل منبعآن،  هنگام آزادسازی

ترکیبات آلی درون گیاه از محل منبع به محل مصرف، 

برای تعیین سرعت و ترکیب شیرة پرورده نام دارد.  جاییجابه

 (. 19)شکل  ها استفاده کرداز شتهتوان می

های منبع و مصرف در گیاهحلم -25شکل 

استفاده از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیرة  -26شکل 

 پرورده

از طریق حرکت شیرة پرورده  چگونگی حرکت شیرة پرورده:

و از یاختة های زندة آبکشی یاخته یاخته )سیتوپالسم(میان

حرکت شیرة پرورده از شیرة خام  بنابراینشود. انجام می دیگر

ارنست شناس آلمانی به نام است. یک گیاه ترپیچیدهو  رکندت

جایی شیرة پرورده، را برای جابه جریان فشاریالگوی  مونش،

طور خالصه مشاهده به 27ارائه داده است که در شکل 

 کنید.می

 مصرفو  تولید، شدهتنظیممواد آلی در گیاهان به صورت 

گاهی تعداد ه، دهی یا تولید میوشوند. برای مثال در گلمی

های منبع بتوانند که محل تر از آن استهای مصرف، بیشمحل

ها را فراهم کنند. در این موارد ممکن است گیاه مواد غذایی آن

های خود اقدام کند تاها یا میوهها، دانهبه حذف بعضی گل

دار کدام عبارت، دربارة ترکیبات آلی نیتروژن :27 تست 

 دانه درست است؟شیرة پروردة یک گیاه نهانموجود در 

( با صرف انرژی و طی فرایندی به نام باربرداری آبکشی، از 1

 شوند.های آبکشی میمنبع وارد یاخته

ای در عناصر آوندی ( همواره با سرعتی معادل جریان توده2

 کنند.حرکت می

های زنده و غیرزنده در جهات مختلف ( از طریق یاخته3

 شوند.می جاجابه

های ( ممکن است در پی فعالیت بعضی باکتری4

 غیرفتوسنتزکننده تولید شده باشند.

 پاسخ: 

……قطعاً  ……طبق مدل مونش به دنبال  :28 تست 

 یابد.پتانسیل آب آوند آبکشی افزایش می -( بارگیری آبکشی1

 شود.آب از آوند آبکشی خارج می -( باربرداری آبکشی2

های قندها از محل -های آبکشی( افزایش فشار داخل یاخته3

 شوند.ذخیره خارج می

 -های مصرفهای منبع به محل( صدور ترکیبات آلی از محل4

 .کنندهای مصرف رشد میبخش

 پاسخ: 

 ……ای در آوندهای چوبی جریان توده :29 تست 

 (مدارس برترآزمون )……ای در آوندهای آبکشی جریان توده

 تواند تحت تأثیر انتقال فعال باشد.می -( همانند1

 تر است.تر و پیچیدهسریع -( برخالف2

 گیرد.ها صورت مییاختهاز طریق میان -( همانند3

جایی مواد در مسیرهای طوالنی عث جابهبا -( برخالف4

 شود.می
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(زیست دهم)علی کرامت و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه  : جذب و انتقال مواد در گیاهان 7فصل 

 Keramat A.
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در مانده برسد. های مصرف باقیمقدار کافی مواد قندی به محل

ها یا تر، تعدادی از گلهای درشتای داشتن میوهبر باغبانی،

تر ولی هایی کمچینند تا درختان میوهی جوان را میهامیوه

 تر به بار آورند.درشت

چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش -27شکل 

طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت  -21شکل 

دهد که در باالی حلقه نشان میتورم جریان شیرة پرورده. 

شیرة پرورده فقط در آوند آبکش و نه در آوند چوبی )بخش 

 مانده در تنه( جریان دارد.باقی

ست مونش نطبق الگوی ارائه شده توسط ار :30 تست 

 (مدارس برترآزمون )……مرحلة  ……در مرحلة 

 شود.، انرژی مصرف می4 -، همانند1( 1

 شود.، انرژی مصرف نمی3 -، همانند1( 2

 شود.، انرژی مصرف نمی3 -، برخالف2( 3

 شود.، انرژی مصرف می4 -، برخالف2( 4

 پاسخ: 

گیری از طرح مقابل کدام مورد نتیجه :31 تست 

 (مدارس برترآزمون )شود؟نمی

 ( آوندهای آبکشی در پوست قرار دارند.1

بکشی و نه در آوند چوبی جریان ( شیرة پرورده فقط در آوند آ2

 دارد.

 تر است.( حرکت شیرة خام کندتر و پیچیده3

 توانند در آوند آبکشی جمع شوند.( مواد آلی می4
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