
الرحیمالرحمناهللابسم

لطفا ! !نرو بدون خوندن مقدمه سراغ جزوه
 مقدمۀ آقا بهزاد عزیز:

جا داره چنتا نکته بگم ؛ پس لطفا با من همراه باش! :).امیدوارم حالتون خوب باشه! سالم

س...صرفا یک نمونهو  کامل نیسم یآماده کردای که جزوه-
هارو ه نکات شکلکرو یاد بگیریم و هدف اصلی اینه که بعد از استفاده یاد گرفته باشیم تا بهتر قسمتی از الزامات مطالعه زیست 
کتابمون بنویسیم. یها استخراج کنیم و گوشه شکالچجوری از تست

 به خوبیباشه تا از نکاتش  )١٤٠١(مناسب کنکور  ٩٨کتاب دهم چاپ  این جزوه طبق بر این بوده کهالبته سعی (
) استفاده کنید.

نمیشه!کتاب درسی درسی جایگزین ای و کتاب کمکهیچ جزوه-
بیشتر شه! کتاب درسی خودمون روي تسلطکنیم تا خونیم و تست ها رو حل میما همه این هارو می

 .نیست ٤٥زیرمناسب درصدهای  خیلی این جزوه-
 وناس!)رو خوب یاد نگرفتینت با اث اصلی(که اولویبه این معنیه که مباح هاست و اگه درصد پایینی دارینچون تقریبا نکات ریز شکل

ن :)کنی اول اون هارو تقویت و لظفا

ها رو در سال کنکورم از آزمون هاي آزمایشی ، کتاب هاي کمک درسی و تدریس معلمم استخراج کردم و گوشه کتابم این نکته-
 نوشتم و االن به شکل جزوه تایپی درستش کردیم.

باشین! سرحالو  موفقم ؛ و درآخر ... دمتون گر ♥
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 وجود دارد. هم در الیه باالیی و هم در الیه پایینیکلسترول  
 گیرند.هاي غشاي پالسمایی قرار میدر یکی از الیه فقطهاي لیپیدي غشا مولکول همه 
 پروتئین هاي سطحی وظیفه دریافت محرك ها را نیز دارند. 
 ند.نمی ککمک لی پروتئین هاي سطحی به اتصال بین سلو 

 

 گیرد.می صورت هاي پروتئین در غشا تیالکوئید و غشا داخلی میتوکندري انتقال فعال بدون مصرف مستقیم همچنین پمپانتقالی و در هم 

 شوند.دچار تغییر میپروتئین هاي غشایی موثر در انتقال مواد از غشا به هنگام فعالیت  همه 

 شایی در تماس با کربوهیدرات هاي غشا قرار می گیرند.محتویات کیسه غ آندوسیتوزدر  

 .نداردآندوسیتوز و اگزوسیتوز ربطی به شیب غلظت  

 در سطح خارجی غشا دیده فقطقندها  
 شوند.می

اهچربی و پروتئینهاي قندها به مولکول 
 اتصال دارند.

م هاي سطحی و هقندها هم به پروتئین 
  چسبند.هاي سراسري میبه پروتئین

۲

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


الت حدر بافت پوششی سنگفرشی چند الیه سلول هاي نزدیک تر به غشاي پایه  
ی شوند.م پهن ترو از آنها هرچه به سطح نزدیک میشویم سلول ها  مکعبی تر

دیواره  :مانند ؛ بافت پیوندي پشتیبانی نشود بافت پوششی توسطممکن است  
هاي نفرونیحبابک ها ، لوله

یبانی شود مانند اي پشت هتوسط بافت پیوندي رشتهممکن است بافت پوششی  
پوست.

در تماس با غشاي پایه است.معموالً بافت پیوندي  

سلول چربی هم دیده شود.ممکن است  در بافت پیوندی سست

نسبت به هم دارند. ظاهر متفاوتییل دهنده بافت پیوندی سست سلول های تشک

سلول های سازنده بافت چربی ظاهر انگشتر مانند دارند و هسته شان به کناره سلول رانده شده است.

است. اندکفضای بین سلولی در بافت چربی 

نقش بافت چربی :عایق حرارتی ، ذخیره انرژی ، ضربه گیری
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 رحمدیواره => انقباض ماهیچه  ون نیاز به پیام عصبی منقبض شوندصاف می توانند در شرایطی بدماهیچه های  

 شود.انجام می هورمون اکسی توسینپیام عصبی و تحت تاثیر بدون نیاز به 

 .ای سیناپس برقرار کندبا چندین سلول ماهیچهمی تواند  نورون حرکتی 

برای شروع انقباض  قلبی ماهیچه 

 خود نیاز به دریافت پیام از نورون

اما تحت تاثیر ناقلین عصبی ندارد 

 سمپاتیک و پاراسمپاتیکسیستم 

میزان فعالیت خود را تغییر می 

 دهد.

صاف و  برخالفماهیچه قلبی  

 اسکلتی منشعب است.

به  تیاسکلسلول ماهیچه هسته  

شکل جانبی است و در کناره سلول 

 قرار دارد.

 .ندارد سارکومر صافاهیچه م 
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کبد قرار دارد. پشتبه دیافراگم است و در بنداره انتهای مری نزدیکترین بنداره 

کبد قرار دارد.پشت بخشی از معده در 

پانکراس هم در سمت چپ و هم در سمت راست بدن دیده می شود.

کبد در سمت راست بدن قرار دارد.قسمت اعظم 

قرار دارد. حفره شکمیکلیه در  مانندکبد 

است.کمتر  از پیلور بنداره انتهای مریقطر 

دیواره روده ساختار تقریبًا مشابهی با مری دارد.
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شود.و باعث حرکات پرز مینقشی ندارد الیه مخاط در حرکات کرمی و قطعه قطعه کنند  صافماهیچه 

قسمت انتهایی مری که در حفره شکمی قرار دارد با صفاق در ارتباط است. فقط

د.غده روده در قسمت مخاط و زیرمخاط یافت می شو

شبکه عصبی در لوله گوارش در مجاورت بافت پیوندی سست قرار دارد. هر

 قرار دارد.بناگوشی از غده  عقب تر و باالترالله گوش  

 است. بناگوشی باالترین و عقبی ترین غده بزاقی غده 

 در سطح باالتری قرار دارد. زیر آرواره اینسبت به  زیر زبانیغده  

 ین مجرا می باشد.دارای چند غده زیر زبانی 
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ند کهر یاخته که در معده موسین ترشح می توان گفتنمییاخته ترشح کننده بیکربنات در معده ترشح کننده موسین نیز هست اما  هر

 ترشح کننده بیکربنات هم هست.

 یاخته های برون ریز غده های معده یاخته های کناری هستند.کم ترین و بزرگترین 

 در حفره معده قرار دارند. فقططحی سلول های پوششی س

 حفره و غده معده در الیه مخاط قرار دارد نه زیرمخاط.

 نزدیک تر است. مجرای غدهریز کیسه های یاخته های اصلی به 

 ابتدای معده نسبت به محل اتصال مری به معده در سطح باالتری قرار دارد.

 رشح کننده ماده مخاطی قرار دارند.یاخته های کناری در مجاورت یاخته های ت بیشترین

 ای نزدیک تر است.به مایع بین یاخته ریز کیسه های یاخته های ترشح کننده هورمون

 ترشحات یک یا چند غده معده را دریافت کند.می تواند منشعب باشد، یک حفره معده می تواند غده معده 

 یاخته های کناری تعداد زیادی میتوکندری دارند.

 های پوششی سطحی هسته ای نزدیک به قاعده دارند. یاخته

 یاخته های غدد معده هستند.فراوان ترین یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی 

 از غشای پایه عبور نمی کنند.هیچگاه  محتویات ریزکیسه های ترشحی یاخته های درون غدد معده برای وارد شدن به محل فعالیت خود

ند کهر یاخته که در معده موسین ترشح می توان گفتنمیبیکربنات در معده ترشح کننده موسین نیز هست اما یاخته ترشح کننده  هر

 ترشح کننده بیکربنات هم هست.
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سطح چین خوردگی های  ماننددارای چین خوردگی هایی است که معده  داخلیسطح 

.نمی شوداز خارج دیده  وده بزرگر بر خالف و داخلی روده باریک

است به دلیل کاهش یون هیدروژن. اندکی قلیاییمعده سیاهرگی  خون

.نمی شوددر معده حرکات قطعه قطعه کننده مشاهده 

در قسمت های مجاور پیلور بیشتر یکسان نیست ضخامت دیواره معده در همه قسمت ها 

است.

از می شود.ها در معده آغها برخالف کربوهیدراتگوارش شیمیایی لیپیدها و پروتئین
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 کبد قرار دارد.پشت  از کیسه صفرا در بخش زیادی

 کند.دوازدهه عبور میپشت مجرای صفرا از 

 نسبت به مجرای دیگر لوزالمعده قرار دارد. سطح پایین تریمجرای مشترک لوزالمعده و صفرا در 

 آنزیم گوارشی است. فاقد رودهخود شیره 

 ان در دوازدهه انجام می شود.گوارش شیمیایی غذا در انسبیشتر 

آنزیم ها در پی فعالیت آنزیم های سازنده خود تولید می شوند ، بعضی از آنها مانند کربنیک انیدراز به  همه

 واکنش بین مولکول های غیرآلی سرعت می بخشند.

 نشاسته را به گلوکز تبدیل کند. توانندنمیآمیالز های دهان و لوزالمعده 

 مرتبط با لوله گوارش در ترشح ترشحات حاوی بیکربنات به گوارش نقش دارند. اندام های همه

 گوارش چربی ها در معده و بدون دخالت صفرا آغاز می شود.

 کبد قرار دارد.پشت  از کیسه صفرا در بخش زیادی
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تخریب شوند.توانند میای هم ماهیچه هایدر بیماری سلیاک یاخته

.ندارندماده مخاطی ریز پرز یاخته های ترشح کننده 

روده باریک الیه های مخاط و زیر مخاط وجود دارند. ساختار چین حلقویدر 

موجود در زیر مخاط عصب دهی می  توسط شبکه یاخته های عصبییاخته های ماهیچه ای درون پرز 

شوند.

پرز یک مویرگ بسته لنفی و یک شبکه مویرگی قرار دارد.هر درون 

رز بیش از یک ماهیچه صاف وجود دارد.پ هردرون 

پرز روده شامل مخاط است.
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 از قسمت ابتدایی کولون افقی است.باالتر  قسمت انتهایی کولون افقی

 است. بیشترطول کولون پایین رو از کولون باال رو 

 است. اعصاب پیکریبنداره خارجی مخرج از نوع ماهیچه اسکلتی بوده و تحت کنترل 

 .نداردزرگ پرز روده ب

 آپاندیس متعلق به روده کور است نه کولون باالرو.

 ماده مخاطی روده بزرگ هم دارای یون بی کربنات است.
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 شاخه تقسیم می شود. دوسیاهرگ باب بعد از ورود به کبد ابتدا به 

 کند.از درون کبد عبور می رودهخون سیاهرگی راست

 ایجاد می شود. بخش فوقانی کبدخه سیاهرگی در سیاهرگ فوق کبدی از اتصال دوشا

پس عالوه بر جذب آب و یون ها در روده بزرگ  ؛ تولید می شود B۱۲درون روده بزرگ مقداری ویتامین 

 شود.جذب ویتامین هم دیده می

رگ سیاه دوسیاهرگ بزرگ اما سیاهرگ فوق کبدی از به هم پیوستن  سهسیاهرگ باب کبدی از پیوستن 

 شود.یجاد میبزرگ ا

 شود.و در نزدیکی مجاری صفراوی به دو شاخه اصلی منشعب می درون کبدسیاهرگ باب کبدی 

شوند : کیلومیکرون ها ، مواد مواد جذب شده در لوله گوارش که از طریق سیاهرگ باب وارد کبد نمی

 جذب شده در دهان
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وجود دارد. در حفره دهانیو بلندترین مژه ها یست ن های مختلف یکسانطول مژک های پارامسی در بخش

است. چرا؟بیشتر غذایی  از کریچهگوارشی  مساحت غشای کریچه

است. بزرگتردر پارامسی اندازه کریچه گوارشی از لیزوزوم 

گروهی از یاخته های سطح درونی حفره گوارشی در هیدر دارای تاژک هستند.

ژک است.یاخته تاژک دار دارای دو تا هر

وجود دارند.پوششی ، عصبی و ماهیچه ای های در بدن هیدر یاخته 

دریافت  آندوسیتوزیاخته های تاژکدار در سطح درونی حفره گوارشی هیدر می توانند ذرات غذایی را با 

کنند.

حفره گوارشی هیدر تا درون بازوها امتداد یافته است.

دارند.بی شکل مکعیاخته های الیه خارجی بدن هیدر 

شود.شکل است و در انتها باریک می استوانه ایبدن هیدر 
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 است.کیسه های معده محل پایان گوارش شیمیایی در ملخ ، 

در ملخ روده در ابتدای خود قطور و در انتهای خود باریک می شود و سپس به راست روده متصل می شود که قطر 

 بیشتری دارد.

 .در آرواره ها شروع می شودارج از لوله گوارش و گوارش مکانیکی در ملخ خ

 اتصال فیزیکی دارد.سنگدان در کبوتر کبد با 

 قرار گرفته است. کبوتر زیر معدهکبد در 

 بدن جانور است. سطح پشتیبخش لوله گوارش به نزدیک ترین  سنگدان در پرنده دانه خوار

 .در ارتباط است رودهمجرا با  یککبوتر از طریق  کبد

 .نمی گیردشوند و جذب مواد غذایی صورت مواد در هزارال فقط مواد آبگیری می

 روند. روند و اگر کامل جویده باشند به هزارال میمواد درون نگاری اگر نیمه جویده باشند به مری می
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 ای خنک شدن قلب می دانست.چون نفس کشیدن را راهی بر  به ارتباط بین دستگاه تنفس و گردش خون معتقد بودارسطو 

 را دریافت می کنند. هم خون روشن و هم خون تیرهکبد و شش ها 

 توسط لوله کوتاهی با هوای اطراف در ارتباط است. بازدمظرف 

 سطح محلول باال می رود. دمیدر ظرف 

 از پرده صوتی قرار دارد.باالتر اپی گلوت 

 باشد.می غضروف گلوت از جنساپی

 اندازد.کند و ناخالصی هوا را هنگام عبور به دام میماده مخاطی مجاری تنفسی مواد ضد میکروبی دارد ، هوا را مرطوب می

 متفاوت باشد.می تواند های مختلف سطح درونی ضخامت الیه حاوی موسین در بخش

 شود.و باعث ضخیم شدن صدا می در حنجره گیرنده داردتستوسترون 

 به حنجره فشار وارد کند.اند با افزایش حجم غده تیروئید توگواتر می
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شود ،برخالف نایژک ها.می غیرممکنتنگ و گشاد شدن آن  نای شدن مجرای غضروفیبه دلیل 

غدد ترشحی در الیه زیر مخاط مجرای تنفسی وجود دارند در الیه زیر مخاط لوله گوارش هم غدد وجود دارند.

) است.سه لوب) و شش راست دارای دو شیار افقی(دو لوبچپ دارای یک شیار افقی(شش 

است.قطور تر و کوتاه تر نایژه اصلی راست نسبت به نایژه اصلی چپ 
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 شود.بخش مبادله ای با حضور حبابک ها مشخص می

 می باشد.بزرگتر ابعاد سلول نوع یک دیواره حبابک از نوع دو آن 

 تبادل گاز انجام دهد. چند حبابکیک مویرگ می تواند با 

 یاخته های نوع دو غیر سنگفرشی هستند.

دستگاه ماکروفاژها هستند در حالی که آخرین خط دفاع  دستگاه تنفسآخرین خط دفاع 

 دفاع اختصاصی است. ایمنی
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 .نمی شودباالترین قسمت شش توسط دنده محافظت 

 .نمی شودها توسط ماهیچه بین دنده ای خارجی پوشیده باالترین قسمت شش 

 محسوب می شوند.پهن استخوان های دنده ، استخوان 

 الیه خارجی پرده جنب با ماهیچه دیافراگم و سطح داخلی استخوان های دنده در تماس است.

 ترین قسمت دیافراگم پایین تر است.پایین ترین قسمت جناغ از پایین

 است. کمترهم فشار مایع جنب از فشار جو  در حالت بازدم
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فاصله بین جناغ و ستون مهره ها در دم عمیق به بیشترین مقدار خود می رسد.

متصل اند. سطح بیرونی دنده هاماهیچه های شکمی به 

است. متفاوتآرایش رشته های ماهیچه بین دنده ای داخلی و خارجی با یکدیگر 

کند.دیافراگم افزایش پیدا میهنگام دم فاصله جناغ و 

از نیمه چپ دیافراگم قرار دارد(به علت موقعیت کبد). باالترنیمه راست دیافراگم 

دربازدم هم بخش هایی از ماهیچه دیافراگم در سطح باالتری از قسمت نازک استخوان جناغ قرار می گیرد.

ینه منقبض می شود مربوط به تنفس عمیق است.در فرایند تنفس در زمانی که ماهیچه ای در خارج از قفسه س

به هر شش گوسفند یک نایژه اصلی وارد می شود.

در ارتباط با تشریح شش گوسفند هر مجرای هوایی که 

درون شش ها قرار دارد.قطعًا  ، قطعه است دارای غضروف قطعه
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نمی هوای مرده بخشی از حجم تنفسی است و خودش حجم تنفسی محسوب 

 .شود

حجم هوای مرده وابسته به حجم مجاری تنفسی بخش هادی است و مقدار 

 .کندتغییر نمیآن در دم عمیق و دم معمولی 

 خروج حجم هوای ذخیره دمی توسط بازدم عادی است.

 بسته است. راه بینیدر هنگام ثبت اسپیرومتر 

 ساقه مغز در جلوی مخچه قرار دارد.

و پیام گیرنده  به نخاعه پیام گیرنده کششی مثان

 رود.می به بصل النخاعکششی نایژه و نایژک 

 قابلیت تبادل گازها با یاخته های بدن هستند.فاقد  مایع و در نتیجهفاقد  نایدیس های متصل به منفذ تنفسی

 ل شده است.دارند سطح مبادله گازهای تنفسی به درون بدن منتق ششی یا نایدیسیدر جانورانی که تنفس 
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الیه یاخته عبور می کند که یکی از  دوگازهای تنفسی برای وارد شدن به محیط داخلی ستاره دریایی از 

 این الیه ها پوست جانور است.

 بدن ماهی قرار دارند.خارج  بدن ماهی و رشته های آبششی به سمت داخلخارهای آبششی به سمت 

 حل خروج سرخرگ از این کمان یکسان است.محل ورود سرخرگ به کمان آبششی و م

 است.دو طرفه  کمان و رشته آبششیجهت جریان خون در 

 است.یک طرفه  تیغه آبششیجهت جریان خون در 

 شبکه های مویرگی که به تبادل گازها و محیط می پردازند در تیغه های آبششی قرار دارند.

 دام فقط یک سرخرگ خارج می شود.به هر کمان آبششی فقط یک سرخرگ وارد و از هر ک

 ها.قرار گرفته اند نه درون بدن آن سطح بدندر ماهی ها آبشش ها در 
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 تخلیه می شود. راستبه دهلیز  سیاهرگ اکلیلی یک

 : میترال ، سینی آئورتی ، سینی ششی ، سه لختی باال به پایینترتیب دریچه ها از 

 است. بطن چپاز بیشتر  بطن راستای تعداد برجستگی های ماهیچه 

یک شاخه آن ازپشت آئورت و بزرگ شاخه می شود و  دوخروج از قلب ابتدا  بعد ازسرخرگ ششی 

 سیاهرگ زبرین عبور می کند.

 .نمی شونددریچه های سینی به طناب های ارتجاعی متصل 

دریچه های دهلیزی بطنی به طناب های ارتجاعی متصل هستند و بسته شدن این دریچه ها منجر به 

 کشش طناب های ارتجاعی میشود. افزایش

اگر سخت شدگی شدید در دیواره سرخرگ کرونری سمت راست اتفاق بیفتد بروز سکته در محدوده مجاور 

 .دور از انتظار استبا دیواره دو بطن 
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 ایجاد قوس درآئورت است. قبل ازن سرخرگ های اکلیلی از آئورت منشعب شد

 از بقیه دریچه های قلب واقع است. جلوتردریچه سینی سرخرگ ششی 

 قلب قرار دارد. بین سه دریچه دیگردریچه سینی آئورتی دریچه ای است که 

 د در بافت پیوندی و رشته های موجود در غشای پایههای موجووجود دارد : رشته های پروتئینیرشتههای قلب الیههمه  در

 الیه آندوکارد بافت پیوندی ندارد.فقط از بین الیه های قلب 

 مایع آبشامه ای به محافظت از قلب و حرکت روان قلب کمک می کند.
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 .دشوخارج میدسته تار  یکاما از گره دهلیزی بطنی  شودخارج میدسته تار  چهاراز گره پیشاهنگ 

 به وسیله شبکه هادی انجام می گیرد.فقط  انتشار تحریک از دهلیز ها به بطن ها

 .در ارتباط استدسته تار چهار  گره سینوسی دهلیزی با همانندگره دهلیزی بطنی  

 دارند. رشته های پروتئینیسرخرگ ها و سیاهرگ ها در هر سه الیه خود 

ها قطعًا از همه شبکه های مویرگی بدن کمتر است زیرا فشار خون سیاهرگ باب از شبکه مویرگی  که فشار خون در سیاهرگنمی توان گفت 

 است.بیشتر  حاصل از آن در کبد

 بافت پیوندی و ماهیچه ای فراوان دارد اما در سرخرگ بیشتر است. هم سیاهرگ و هم سرخرگ

 است.کمتر سرخرگ وابران از شبکه مویرگی گلومرول  فشار خوندر کلیه 
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 های ناپیوسته است.ویژگی مویرگفقط ای و غشای پایه ناقص حفره بین یاخته

 ای دارند.مویرگ شکاف بین یاختههر سه نوع 

 مویرگ غشای پایه دارند.هر سه نوع 

 دار است.ویژگی مویرگ منفذ فقطای یاختهمنفذ 

احتمال خیز  کاهشجریان لنف موجب افزایش 

 می شود.

نی شدید موجب نشت کردن مقدار فعالیت بد

 شود.زیادی از پالسمای خون می
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 است. ترقطورتر و طویلراست  از مجرای لنفیچپ  مجرای لنفی

 است.قطورتر ای چپ ای راست از سیاهرگ زیر ترقوهسیاهرگ زیر ترقوه

 .ندارندهای جذب شده های لنفی اطراف روده باریک نقشی در انتقال چربیگره

 توانند محتویات خود را مستقیمًا به جگر انتقال دهند.میهای لنفی موجود در حفره شکمی رساختا

 هستند. دارای دریچهلنفی هایشده از گرهلنفی خارجهایلنفی و هم رگهایلنفی واردشده به گرههایهم رگ

 کند.عبور می پشت قلباز  چپمجرای لنفی 

 تخلیه می کنند. چپبدن لنف خود را به مجرای لنفی راست  سمتبخشی از گره های لنفی موجود در 
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 .نیست هموگلوبین جزئی از هماتوکریت است و جزء خوناب

 پالکت ها جزو خون بهر هستند.

 بیشتر خواهد شد. در کمبود پروتئین های خون نقش کلیه ها در تنظیم 

 خارج می کند. وزاگزوسیتهسته خود را با  نابالغگویچه قرمز 

 هستند.یاخته های خونی کوچکترین  گویچه های قرمز

 هستند.یاخته های خونی بزرگترین  مونوسیت ها

 هستند.گویچه های سفید کوچکترین  یاخته های کشنده طبیعی
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یک در اسفنج ها ، هر یاخته یقه دار فقط  

 دارد.تاژک 

های موجود ترین و درازترین یاختهکشیده 

 های سازندۀ منفذ هستند.در شکل ، یاخته

خارهای موجود در تنه اسفنج ، بزرگترین  

 باشد.در نزدیکی سوراخ خروجی آب می

  

 در سطح خود باشد. زوائد سیتوپالسمیتواند دارای مونوسیت می

 می توانند تقسیم شوند. Tو  Bای لنفوسیت ه فقطاز بین گویچه های سفید 

 .نه اینکه بیش از یک هسته دارندفقط درگویچه های سفید دانه دار هسته بیش از یک قسمت است 
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 قلب(ها) وجود دارد.همواره گردش مواد  سامانه اختصاصیدر 

 کند.بدن نزدیک میجلوی های در ملخ همولنف را به سمت بخشپشتی رگ 

 .ندارددر ملخ رگ شکمی وجود 

 قرار دارد. وله گوارشدر سطح پشتی و باالتر از لدرملخ قلب لوله ای 

 به قلب برگردند. پشتیانتهای رگمواد در ملخ مواد می توانند از 

 نسبت به قلب اصلی هستند.بیشتری  در کرم خاکی کمان های رگی دارای قطر

جهت باز شدن دریچه سیاهرگ به سمت درون و  جهت باز شدن دریچه سرخرگ به سمت درون رگدر کرم خاکی 

 است. قلب
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 حفره در طول مسیر گردش مواد ماهی است.حجیم ترین  وط سرخرگیمخر

 از بطن قرار گرفته است.باال تر در قلب ماهی دهلیز 

 مهره داران خون تیره به قلب وارد و از آن خارج می شود.همه  در

 در سطح شکمی دیده می شود. فقطخون تیره در ماهی 

 ماهی.حتی در کنند یاخته های قلب از خون روشن تغذیه می

 قرار دارد. بین دو سرخرگدر ماهی شبکه مویرگی آبشش 

در ماهی بین سینوس سیاهرگی و دهلیز ، بین دهلیز و بطن ، و بین بطن و مخروط 

 دیده می شود. دریچه های یک طرفسرخرگی 
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 اندام های بدن می فرستد. همهدر قلب دوزیست سرخرگی که از قلب خارج می شود خون را به 

 شود.شود که سپس منشعب میخارج میبالغ  سرخرگ از بطن دو زیست یک

 یک نوع خون روشن یا تیره وجود دارد. فقطدهلیز  هردر  بالغدر دوزیستان 

 کند. رگ اصلی که در سطح شکمی بدن قرار دارد خون تیره را از انتهای بدن دور می هردر ماهی ها 

خون  فقطعبور می کند اما از قلب ماهی ها و نوزاد دوزیستان است داران خون تیره مهره همهاز قلب 

 تیره عبور می کند.
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 است.پایین تر به علت موقعیت کبد نسبت به کلیه چپ قدری  راستکلیه 

 شوند.محسوب میبافت پیوندی های محافظت کننده از کلیه نوعی بافت همه

 یه محافظت نمی کند.بافت چربی از غده فوق کل برخالفکپسول کلیه 

 به لگنچه متصل است.یک مجرا هر هرم کلیه با 

 .نمی شودکپسول کلیه جزو لپ کلیه محسوب 

 متصل است نه ستون های کلیه! هرم های بخش مرکزی راس.محل ورود لگنچه به 

 لپ کلیه بخشی از دو ستون کلیه قرار دارد.  هر در

 ش قشری مشاهده می شود.هرم کلیه انشعاباتی از بخ هردر دو طرف 

،   کنند: توان گفت از کلیه ها در برابر ضربه حفاظت می دنده هاهستند=> پیوندی  محافظان کلیه بافت های

: محافظت در برابر ضربه و حفظ موقعیت کلیه ،  چربی اطراف کلیه: جلوگیری از نفوذ میکروب ها ،  کپسول کلیه

 دستگاه ایمنی

 ه بخش مرکزی مستقیمًا خون رسانی نمی کنند.انشعابات سرخرگ کلیه ب

 لگنچه منفذ میزنای مشخص است. وسطدر 

 جدا میشود.به راحتی با بریدن قسمتی از آن  کپسول کلیه
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 های آن بیشتر از لوله پیچ خورده دور است. پیچ خوردگیو  نزدیکلوله پیچ خورده  طول

 .می باشد ل بومنکپسو ترین و گشاد ترین بخش نفرون قطور

 است.بیشتر  طول بخش ضخیم در قسمت باال رو لوله هنله

ای شکل گردیزه در انسان خورده بخش لولهانشعابات سرخرگ وابران در تشکیل شبکه مویرگی اطراف نواحی پیچ

 نقش دارد.

ن و جهت مایع تراوش شده از لوله هنله جهت حرکت خون در شبکه مویرگی اطراف آ باالرو و پایین رودر قسمت 

 .یکدیگرند خالف بر  خوناب

ولی مجرای جمع کننده با این شبکه احاطه نکرده است شبکه مویرگی دور لوله ای مستقیمًا مجرای جمع کننده را 

 پردازد.مویرگی به تبادل مواد می

 می یابد. زایشافهرچه از ابتدای مجرای جمع کننده به سمت لگنچه پیش می رویم قطر آن 
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  غشای پایه در سطح خارجی الیه بیرونی کپسول بومن قرار دارد.

 .ندارددر انسان سالم آمونیاک در ادرار وجود 

 تواند در نفرون ترشح شود.یون پتاسیم می

 و تغییر در میزان ترشح یون هیدروژندر کلیه از طریق تغییر در میزان  phتنظیم میزان 

 صورت می گیرد. بازجذب بیکربنات

افزایش پروتئین های تسهیل کننده عبور آب از غشای یاخته های نفرون می تواند نتیجه 

 افزایش غلظت مواد موجود در پالسمای خون یک فرد سالم باشد.

بر مواد خارج شده از ابتدای گلومرول در انتهای این شبکه مویرگی به آن باز نمی گردد 

 های مویرگی.سایر شبکهف خال
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آن به  سیاهرگهر کلیه نسبت به  سرخرگ

 است.تر نزدیکاستخوان مهره ها 

جلوی  در سیاهرگ متصل به کلیه چپ 

 سرخرگ آئورت قرار دارد.

بزرگ سیاهرگ  پشتاز  سرخرگ کلیه راست 

 کند.زیرین عبور می

سیاهرگ کلیه عبور پشتی  میزنای از سطح 

 ند.کمی

انشعاب سیاهرگی و از کلیه سه  از کلیه چپ 

 انشعاب سیاهرگی خارج شده است.دو  راست

 سوخت و ساز نوعی پلیمرحاصل اوریک اسید اما  نوعی مونومرحاصل تجزیه  آمونیاک 

 است.

و بازجذب سدیم در وجود دارد با اینکه ترشح آلدوسترون  دیابت بی مزهدر فرد مبتال به  

 یافته است. کاهشاما بازجذب آب نسبت به فرد عادی گیرد ورت میصکلیه 
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 کند.زندگی می آب شیرینشود پس پارامسی در پارامسی میوارد  از طریق اسمز آب

نفرون و مویرگ لنفی در انسان و لوله های مالپیگی در حشرات لوله هایی هستند که از یک

 سمت باز و از سمت دیگر بسته اند.

 از طول روده به آن تخلیه می شوند. یک مقطعلوله های مالپیگی در 

 الیه یاخته هستند.یک  لوله های مالپیگی دارای

۳۶

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 

 

 

 .یکسان نیستهای مختلف دیواره پسین با هم جهت گیری رشته های سلولزی در الیه

 است. متفاوتم تراکم رشته های سلولزی در الیه های مختلف دیواره پسین با ه

 های مختلف دیواره پسین با هم فرق می کند.در الیه ی سلولزیآرایش رشته ها

 است.نازک تر دیواره نخستین تک الیه از تیغه میانی 

 تک الیه نیست.هیچ وقت دیواره پسین 

 .اند دیواره از بخشی  کانال های پالسمودسم

 ل دیگر قرار می گیرد.الن یک سلول در مقابل الن سلو 

 .تشکیل نمی شودهرگز در محل الن دیواره پسین 
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 در استحکام و استواری برگ نقش دارند. پارانشیمییاخته های  تورژسانس

 نقاط با دیواره در تماس است.همه  در حالت تورژسانس غشا در

 در تماس باشد. در حالت پالسمولیز هم غشا با دیواره یاختهممکن است 

 .گیردفاصله میاز دیواره  نیستهایی که کانال پالسمودسم در حالت پالسمولیز ، پروتوپالست در قسمت

 غشای کریچه مانند غشای یاخته ورود مواد به کریچه و خروج از آن را کنترل می کند.

 موجب تبدیل دیسه ها به یکدیگر می شود. تنظیم بیان ژن

 رگ برخی گیاهان کاهش نور باعث افزایش مساحت بخش های سبز رنگ میشود.در ب
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مانند سایر یاخته های روپوستی در  یاخته های نگهبان روزنه 

 اندام هوایی ژن موثر در ساخت پوستک را بیان می کنند.

 وظایف پوستک :  

 رات و عوامل بیماری زا به گیاهاز ورود نیش حش جلوگیری 

 در برابر سرما  گیاه حفظ 

 تبخیر آب از سطح برگکاهش  

 

 

  

 از سلول کالنشیم است.بیشتر تعداد الن در سلول پارانشیم 
 حجم یاخته اسکلرئید مربوط به دیواره یاخته ای است. بیشتر

 دارند. هم دیواره نخستین و هم دیواره پسینطبق شکل کتاب یاخته های فیبر و اسکلرئید 
 نه!در فیبر  شود امادیده میدر اسکلرئید الن منشعب 
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 است. آوند آبکشتجمع فیبرها در کنار  بیشترین

 یاخته همراه وجود دارد.دو معموًال در نهاندانگان در کنار یک سلول آوند آبکش 

 یاخته های آوند آبکش در گیاهان نهاندانه در کنار یاخته های همراه قرار دارند. همه

 ه گشاد تری دارند.بعضی از تراکئیدها از بعضی از عناصر آوندی حفر 

 عناصر آوندی در تماس با فیبر ها قرار دارند. همه

 تراکئیدها در تماس با فیبر ها می باشند.بعضی از 

 است.ای دایره معموالهای یاخته های سرالدی هسته  شکل
 است.غیر مت  های مختلفدر بخش ایفاصله غشای هسته با غشای یاختههای سرالدی در یاخته

 !ایگرههای بینهاست نه سرالدحاصل تقسیم سرالد های درون جوانهانشعابات جدید ساقه 
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را به رنگ  سلولزیدیواره های کارمن زاجی و آبی را به رنگ  چوبیدیواره های آبی متیل 
 در می آورد. نارنجی

از سمت داخل بیشتر  ساقههای آوندی در سمت خارجی در گیاه علفی تک لپه تعداد دسته
 است.

 در ساقه تک لپه ای استوانه آوندی نداریم. فقط
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 .قرار نمی گیرددر محل عدسک بن الد چوب پنبه ساز در تماس با هوا 
ای بیشتر است و سبب ایجاد پنبههای چوبدهانه های عدسک ضخامت الیه در

 شود.می برآمدگی
په بن الد آوند ساز به شکل دایره ای بین آوندها ها تشکیلدر ریشه درخت دو ل

 .نمی شود
 قرار دارد.)نه درون آن(کامبیوم آوند ساز در زیر پوست درخت 
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 .ندارند برگ خرزهره با حفره هوایی درون برگ تماسی سطح باالییهای روپوست در  یاخته
 وست باالیی در تماس با پوستک هستند.از یاخته های روپفقط گروهی در برگ خرزهره 
در گیاه خرزهره سطح برگ های گیاه توسط الیه ضخیمی از ترکیبات می توان گفت 

 لیپیدی پوشیده شده است.
  است.دو لپه خرزهره گیاهی 

 .پوستک ضخیم فقط در سطح روپوست باالیی برگ خرزهره مشاهده می شود
 گیاه خرزهره مشاهده می شوند :  مانند غارگی های فرورفتهایی که در  یاخته

 یاخته های نگهبان روزنه  
 کرک  
 یاخته های روپوستی معمولی 
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ها یعنی فضاهای بین یاخته و پروتوپالست از خارج فقط  آب و مواد محلول معدنیآپوپالستی  در مسیر
 دیواره یاخته عبور می کنند.

.کنندینموپالستی ، سیمپالستی و عرض غشایی فقط از فضاهای بین یاخته عبور از مسیرهای آپ هیچکدام
 هستند. پوستشکل و معبر هر دو جزو  Uیاخته های 

 الیه ریشه زا جزء پوست نیست.شود و استوانه آوندی از الیه ریشه زا شروع می
 .کندغشا عبور نمی چون آب ازمسیر آپوپالستی عبور آب از عرض ریشه ، اسمز نیست 

 اما دیواره سوبرینی ندارد. دیواره یاخته ای داردیاخته معبر 
 ند.دورتر نسبت به سایر آوندها از الیه ریشه زا قطر بیشتر  باآوند های 
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 فعال نکات شکل هاي زیست دهم تموم شد.خب....

 به درود! تا نکات شکل هاي یازدهم...

، مواد آلی شیره پرورده با انتقال فعال و آب از طریق اسمز به یاخته آوند  در محل منبع
وارد آوند آبکش  هم از محل منبع و هم از آوند چوبیوند.در این محل آب شآبکش وارد می

 می شود.

مواد آلی شیره پرورده با انتقال فعال باربرداری و آنجا مصرف و ذخیره  در محل مصرف
شوند و بعد آب مواد آلی به محل مصرف وارد می فقطشوند در این محل از آوند آبکش می

 وند چوبی منتقل می شود.به آ فقط از آوند آبکش
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