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  وران براي کنکورـــه اي  جانـــ        نکات حرف
  درس زیست ـغیـــاثی م

 
:  حشرات ي هایژگیو  

- گوارش   
  معدهییایمی گوارش شلی محل تکم. معدهي هاسهی ک.ی لوله گوارشيدارا

 به جز خون یکی مکانی گوارشلیمحل تکم. معده شی پیی محل جذب مواد غذا
. کنند مثل شتهی مهیتغذ عاتی ماه کی حشراتایخوار ها   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  است اهخواری ملخ که گ
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 آرواره به دهان وارد قیطر از را آغاز کرده یکی مکانی که گوارشییغذا : دهان 
 آغاز ییایمی کند گوارش شی را لغزنده مطی بزاق که محالزی و به کمک آمشود یم
ر دهان انجام  دییایمیگوارش شان  دهرونی در بیکی شود پس گوارش مکانیم  
  شودیم

 
 

 غذا و نرم شدن آن ادامه رهی است ذخي مري و انتهامی دان بخش حجنهیچ
انجام می شود  بزاق الزی قند ها با کمک آمییایمیگوارش ش  

 
 از می است آنزیکی مکانی دارد ادامه و اتمام گوارشه معده کوچک است دندانشیپ

ریزد  ی معده به آن مسهی دان و کنهیمعده چ  
  دهدی معده مي هاسهی را به کزی کند ذرات ری نمترشح میآنز 
 

 خود معده جذب غذا راست روده جذب ییایمی گوارش شلی معده تکمکیسه هاي
 را وارد بخش قطور روده ی و آب و مواد دفعونهای یگی مالپي ها لوله هاونیآب و 

شودی می قاط مواد لوله گوارشی  کنند و با یم  

  تنفس
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 ستی انتقال گاز ها با کمک دستگاه گردش مواد نیسیدیت از نوع ناشراحملخ و 
 ی منافذ تنفسقی منشعب و مرتبط به هم هستند از طري لوله هایسیدی نايلوله ها

 از دفع آب يری لوله ها جلوگنی دارد که اعیبه سطح بدن راه دارند که آخر آنها ما
  هوا در آن دو طرف استانی شوند جری مر تکیرا دارند با هر بار انشعاب بار

 
  می توان ردیگ یبست هستند تبادل فقط در آنها صورت م  بنینیی پاانشعابات

  با سلول ها داردی کمک به تبادل هستند فاصله کمي برایعی ماي که دارانیگفت ا
 

  موادگردش
 

دارند مویرگ و رگ شکمی ن باشندیگردش خون آنها باز محشرات  در 
 ندارند جهت خون در قلب از عقب به جلو جهت درازی انکی کربننیوگلوبهم

لوله اي و  وارد قلب نفذ چند مقیمعموالً در بدن از جلو به عقب معموالً و از طر
  در زمان استراحتشود ی میپشت

 
 که به یی رگ هاقی از طرلنف و هموشهی ها بسته مچهی انقباض قلب درهنگام

 رگ ها وجود ي و ابتداقلب  در منفذ چهی شوند دری ماه دارند پمپسینوس ها ر
 منافذ قلب در هنگام انقباض قلب بسته هستند در استراحت باز هستند چهیدارد در

                          رگ ها برعکسچهیدر
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  مواد زائددفع

 دارند لوله دی اسکی هستند دفع اورده  به بخش قطور رو متصلیگی چند لوله مالپ
 وصل هروده  نیی انتها از باال به پاکی بسته هستند در ه ابتداي  کیگی مالپيها
 یگی مالپيونها به لوله های یی است که ابتدانگونهی دفع آنها به اسمی مکانشوند یم

 با ترشح کی اوردی کنند اسی ميری آبگولنف  سپس سلول ها از همشوند یترشح م
 و شوند ی در راست روده آب آنها باز جذب مشود یله مو انتقال فعال وارد لو

شود ی دفع می با مدفوع آبکماندهی باقدی اسکیاور  
 
 
 
 

  حشرات ی عصبدستگاه
 آن را چهی ماهيها تی گره دارد که فعالکی در هر بند ی شکمی طناب عصبکی

هم جوش خوردن  مغز حاصل به کی آنها ي مرکزی دستگاه عصبکند ی ممیتنظ
 وجود ه در پاها و تن ها و ک آنها در شاخیطی محی دستگاه عصبباشدی م هچند گر

  باشندی بلند ماها هستند چون پنی بلندتری عقبيدارد عصب پاها

 حواس
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 استفاده گرانی به دی هشدار خطر شکارچي در حشرات زنبور از فرومون ها برا
 ي هاتیر دنددهند ی مصی تشخزه را مگس مي پاییایمی شي هارندهی گکنند یم
 ستی در مونرندهی گی قرار دارد آکسون و جسم سلولحسی  ي در طول مورندهیگ

 وارد ی شکمی عصبب که به طنادهد یمتشکیل عصب  را  آکسون ها یاجتماع
شود یم  

 
 

یکی مکانرندهیگ  
 جلو قرار دارد از داخل ي بند دوم پاي روصماخ پرده ركیرجی جیی جلوي پا
 پرده صماخ از داخل وصل است در اثر لرزش   بهساس ح ازیکی مکانرندهیگ

 ی مکی حساس به لرزش تحریکی مکانرندهی گلرزدی پرده میبرخورد امواج صوت
  شودی به مغز ارسال می توسط طناب عصبامیشود پ

 
 

انتخاب جفت با نر است  کندی مصرف مشتری بنهی جنس نر هزركیرجی جی نوعدر
 رشد ي براي ها از مواد مغذنی کند تا جنیبه جانور ماده منتقل مو غذا را  اسپرم 

 بهره ببرند
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 دارد هر يادی زیینای حشرات دو عدد هر کدام تعداد واحد ب در  مرکبچشم
 ری شده است تصولی تشکرندهی و چند گی متصل به عدسهی قرنکیواحد از 

)شعه فرابنفش ا( کنندی مافتی اشعه را دری در برخکند ی مجادی ایکییموزا  

 
 
 

  حرکت
پوستان کمک به حرکت و محافظت را   دارند مانند سختیرونیحشرات اسکلت ب

 در حرکت تی تر و موجب محدودمیتر و ضخ  اندازه اسکلت بزرگشیدارد با افزا
شودی بزرگتر نمی و اندازه است حتشود یم  

 
 
 کدام از چی ه ب  وت   در تی لنفوسیعنی است ی اختصاصری حشرات فقط غیمنیا

 آنها وجود ندارند 
 ي ژن های دهد با آنتی شکل مریی کشف شده که تغی مولکولوهیدر مگس م

کند ی مییمختلف را شناسا  
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 البته بدون افتهی ی تخصصي اندام هاازمندی نی با لقاح داخلی مثل آنها جنسدیتول
 یاده قرار م زنبور نر مورد استفدی تولي باشند که براتوانند ی مییبکرزا زیلقاح ن

ردیگ  
 

 هستند تخمک ملکه ماده که با دیپلوئی ملکه ماده و کارگرها هر دو دیی بکرزادر
  کندی مجادی جنس نر را ا هاي متوالی توزیم گامت نر  با  شده است جادی اوزیم

 
 
 
 
 

 کند ی مدی انجام داده اسپرم را تول میتوز  تواندی م باشدی مهاپلویید نر چون زنبور
شوند ی مجادی ادیپلوئیو بعد از لقاح افراد د  

 
 
 

  هاي  تواند به صورتی در حشرات میستیهمز
  ياریمه 

  دارنديادی را که شهدو قند زیی مثال گرده افشان باشد زنبور عسل گل هايبرا
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 ایکند زنبور ماده کارگر نازا بوده و  ی می را گرده افشانای عسل درخت آکاسزنبور
 غذا و جهت را به یبی فاصله تقرتواند ی باشد با انجام حرکات وزوز خود میبنده م

  نشان دهدگرانید
 

 کند و ی می خرطوم خود را وارد آوند آبکشته باشد شتواند ی می صورت انگللبه
 ينند بر رو توای کنند نمی مهی تغذاهانی خورد حشرات کوچک که از گیغذا م

 در پاسخ به اهانی گی کرك دار و چسبناك و خاردار حرکت کنند بعضيبرگ ها
 کرده و ری کنند و ممکن است حشرات گی ترشح ميادی زباتیزخم ها ترک

              دهندلیسنگواره تشک

 
ياریهم  

 با حشرات نی کند همچنی کمک مای مورچه به دفع آکاساهانی با کمک به دفع گ
  کندی حمله ميز داراهی به پستاندار کوچک به گگرید
 

 آن تخم ي حمله و رواهخواری به تنباکو به الرو حشره گی ماده وحشيزنبورها
خورد ی ماهخوارانی الر به زنبور کوچک و گوشت خوار بوده و الزم گگذاردیم  
 

 مهاجرت

www.konkur.in

forum.konkur.in



 9 

 مهاجرت هر سال هزاران نی سلوالز دارد اخوردی برگ را م الروش پروانه مونارك 
  شودی میابی جهت دی خورشتی و موقعتی است و با موفقلومتریک
 

  جانداران گوارش
  هستندی گوارشستمی که فاقد سییآنها
 ای آب درای زبانی بدن معاتی مثل ماطی از محمی به طور مستقیی مواد غذاافتی در
 یان است پس بعضن ندارد انگل انسدها باشد ی مثال کرم کدو که پهن ميبرا

 دهد ی و جذب سطح بدن انجام مکند ی مادیرا ز خون انسان دی سفيها سلول
  های تک سلولی برخنیهمچن

 
 ها تاژك ها است با حرکت ی در پارامسیل گوارشو کوا ی گوارشستمی سيدارا

ه  کوچک بزوزومی که چند لییغذاواکوئول  جادی ارود ی محفره دهانیغذا به سمت 
 مواد ماندهی و باقدی کنند جذب مواد مفی مجادی ایگوارشواکوئول   و  دهی چسب ان

   شود ی خارج میع از منفذ دفیعدف واکوئول   با یدفع
 
 
 
 
 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 10 

:ی گوارشدستگاه  
  ی حفره گوارش

ییای درقی شقاییایر عروس در هیدر  انی و مرجانایپالنار  
 نقش دارد گوارش ابتدا برون زی منشعب که در گردش مواد ني هاسهی در ک
 نقش دارد زی نزوزومی و ليتوکندری کامل است می ناقص سپس درون سلولیسلول

 ي است انواع سلول هافهورود و خروج مواد از راه دهان و به صورت دو طر
ك ها ژ تانیك دارند که اژ و دوتا تابدوت تاژك از نظر شکل پوشاننده حفره 

 خون ندارند گلبول قرمز د بلعندی را میی غذاياه هذرکمک به حرکت مواد و 
 ندارند
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 پوشاننده گوارش ناقص ي و سلول هاکنند ی ترشح ممی از حفره آنزیی هاسلول
 ی برند و درون خود گوارش درون سلولی م کرده به داخل  ها را کوچکافتهی

ه بازوها حفره  مواد را بی حفره گوارشکنند ی متوزی آندوسیعنی دهند یانجام م
 09149285452       برند ی ها و بازوها مر مواد را به چتییای عروس دریگوارش
  غیاثی

 
 

 طرفه کی انی دارند جرلوم سی لوله گوارشي تمام جانوران دارای لوله گوارشدر
 جذب افتهی گوارش ي و سپس مواد غذاشود یغذا دارند گوارش درون آن کامل م

شودیم  

 
 

 دادن هنی در چباشد یمعده م در  در پرندگان ییایمی و شیکی گوارش مکانمحل
 ییایمی گوارش شلی تکمکی در روده بارییایمی در سنگدان گوارش شرهیمواد ذخ

  باشدی دان منهی قسمت چنی شود بزرگتریو جذب م

 
 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 12 

 ندارند گوارش ی که معده چهار قسمتب  نشخوار کننده ها مانند اسری غگوارش
 در گاو و آشکار کنندگان برعکس ی مقدم است ولیکروبی می بر گوارشیمیآنز

  باشدیم

 
 
 
 

 در  دارد ادی هزارال نسبت سطح به حجم زادی سطح زیرابی کنندگان سنشحوار در
 ی ولکنند ی متجزیه ي خود مواد را تا حدي خود و گرماتی با فعالکروبهای میبسیرا

شدبای می معده واقعردانی انجام داده شيری آبگهزارال  

 
 
 

کنندگان نشخوارا در غذا حرکت بیترت  
 يده  روردانی هزارال شي نگارسیرابی ي دهان مري مري نگاریسیراب ي دهان مر

  روده بزرگ و خروجکیبار
 

  هستندژهی که بدون ساختار ویی آنهاي گازتبادالت
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  سلولها ونی از سطح بدن و بماًی مستق ها گازدری هایو هن  کرم پای ای مثل پالنار
  روش انتشارشود ی انجام مطیمح

 
 
 
 
 
 
 

  تنفسژهی ساختار ويدارا
 ی مهرگان و مهره داران می در بی تنفس پوستانی در حشرات و صدپایسیدی نا

  باشدی  ذرات خاك منی بي که تبادل با هوای مانند کرم خاکیباشد تنفس پوست

 
 
 

 هم تنفس یود گاه شی انجام می تنفس پوستشتریباغه ب مثل قور مهره داران در
دهان و حلق قورت داده نقباض  شود هوا با کمک ای با فشار مثبت انجام م کهیشش
رود ی و به شش ها مشود یم  
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 در مهره داران قورباغه بالغ  و مهرگان مثل حلزون وجود داردی در بیش شتنفس

 خزندگان پرندگان پستانداران 
  قورباغه مثل مثبت ير وجود دارد سازگاري براي تنفس نوع سازگادو 

 نهی حجم قفسه سی دمي هاچهی مثل پستانداران که با انقباض ماهی سازگار منف
 و هوا وارد ابدی ی کاهش منب فشار جابدی ی مشی افزای و فشار منفافتهی شیافزا

 رهی هوادار وجود دارد که مکش و ذخسهی شود در تنفس پرندگان کی ها مسهیک
بابت دارندحد که هوا را دارند دو تا شش دار  

 
 
 

 مثل ی پراکنده پوستای خاص بدن و ی محدود به نواحمهرگان ی در بی آبششتنفس
ستانی ها و نوزاد دوزیداران ماههره در مییایش و در ستاره درش آبنیتر ساده  

  جانوران ی حسي هارندهیگ
 

 رندهی پوست است گری زی ها کانالی بدن ماهي ها در دو سوی در ماهیخط جانب
 هم ری غي هاژك  که مژك  منیچند ي دارارندهی گي دارد سلول هایکیکانم

  هستندمژك و نگهبان بلندتر و فاقد باشند ی متصل به آن میاندازه دو رشته عصب
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 قرار نیالت ها در ژرندهی دارد گيشتری از پوست فاصله بی نسبت به خط جانبعصب
  انسانرهی دامی ني مجاریدارند مثل گوش داخل

 
 

 کی ها تحررندهی آورد و گی را به حرکت در مینی آب در کانال ماده ژالتانیجر
             شوندیم
 
 
 
 

.یدر مغز ماه  
 بخش نی قرار دارد مخچه باالترخ مخچه و منی بخش و بنی بزرگتریینای بيبهاو ل

 يمارها ری نظ مار ها  ی فروسرخ در برخرندهی گباشدیم مخ  قسمت نیکوچکتر
 پرتو فروسرخ است رندهی گي دارد دارایاخ سوری هر چشم مار زنگری در زیزنگ

شودی داده مصیافت و محل تشخی است کار در  شدهدهیپرتوتاب  
 

 و کمک به ی است همواره در شکل دهچهیاسکلت و ماهحرکت در جانوران  نیاز به
  توان اسکلت را موثر دانستیحرکت م
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  انواع اسکلت

 توان ی مییای مثال در عروس دري براعی است که در اثر تجمع ماییتاسی آب ا
 مثال زد

 
 در حشرات سخت پوستان است کمک به حفاظت و حرکت با یرونی باسکلت

  شودی تر ممیتر و ضخ  جانور اسکلت بزرگشیافزا
 

 ی در همه مهره داران است که ممکن است در کوسه ها غضروفی دروناسکلت
 خزنده پرنده ستانی دوزیعنی مهره داران هی باشد بقی غضروفین استخواایباشد و 

  استخوان و غضروف هستندي داراپستانداران 
 

 دارند عملکرد هی دارند کلی مهره داران گردش خون بسته داران اسکلت درونهمه
 ی پشتی و بطن دارند طناب عصبزی دارند دهلی ها مشابه هست دفاع اختصاصهیکل

  دارندیطی و محيمرکز ی عصبستمیدارند س
 
 مهرگان هم در مهره ی باشد هم در بی اختصاصری در جانوران ممکن است غیمنیا

  باشدی داران مهره باشد فقط در میداران ممکن است اختصاص
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  جانوران ثل مدیتول
 نی جنهی و مراحل حفاظت و تغذی باشد اما چگونگی مثل مشابه مدیاساس تول

 متفاوت است 
 در  است که ي مهرگان آبزی و بستانی دوزها ی از ماهياری در  بسی خارجلقاح

کنند یت در آب رها مگام يادی زمان تعداد زکی نر و ماده در جنس یخارجلقاح   
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 افراد توان ی می داخللقاح تخمگذارند در یرج لقاح خاي همه جانوران دارا
فراد جفت دار را مشاهده کرد  دار و اسهیگذار افراد ک تخم  

 پوس ی مثال سخت پوستان حشرات خزندگان و پرندگان و پستانداران پالتيبرا
  است یتخم گذار و لقاح داخل

  داردیل پستانداران گفتار و لقاح داخری دارد سالیداخلقاح  دار و سهیکانگورو ک
 

 ستی دوزشدبای بالغ خزنده پرنده و پستاندار مستی خون مضاعف در دوزگردش
 شود ی بعد در بطن ها خون مخلوط مکی زی باشد دو دهلی سه حفره ميبالغ دارا

قلبدر   
 نی ناقص بيواری خزندگان دهمه وجود دارد  چهار حفره  پرنده پستاندارهخزند

  دارند کاملوارهی دیدو بطن دارند برخ
 

  دارند همه مهره داران گردش خون بسته دارندهی مهره داران کلهمه
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  های در ماهي اسمزمی تنظ
 

 ادرار نوشند یماب زیادي   به خروج دارد لی که آب شور هستند آب میی آنها
  شودی انجام مشش ها ها از آبونی دارند دفع فعال ظیغل

 يادی زآب به ورود بدن دارد معموالً لی هستند آب منیری که در آب شیی آنها
شش هاست به طور فعال از آب نهایجذب نمک به ا رقیق و  نوشند ادرار ینم  

 
 
 

 از غدد راست ظی غلاری ترشح محلول نمک بسند دارظی ادرار غلی غضروفانیماه
  دارنديروده ا

 
  در خزنده و پرنده ي اسمزمیتنظ
 و پرندگان یابانی خزندگان بی از نظر ساختار و عملکرد مشابه است برخیهکل
 غدد قی نمک اضافه را از طرای در نمک دار و آبي مصرف غذاهالی به دلییایدر

کندی چشم و زبان دفع مکی نزدینمک  
 
 

 یرا دارد به هنگام کم آب  هاونی آب و رهی ذخیی تواناستانی دوزي اسمزمیتنظ
  باشدی آب مناسب مرهی ذخي شده و براادیحجم مثانه ز
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  در جانورانی عصبدستگاه
 و ي مرکزیارد فاقد دستگاه عصب وجود ددروی است که در هی شامل شبکه عصب

 است مجموعه نورون ها پراکنده در ی ساختار عصبنی است ساده تریطیمح
شودی هر نقطه در کل بدن منتشر مکیتحر و و بدن يوارید  
 

 خورده دارد طناب جوش مغز و نخاع دارد مغز دو گره ای پالناری عصبدستگاه
  اتصال دهنده در طناب دارندي دارد رشته یعصب

  پیامک09149285452راي شرکت در کالساي انالین استاد غیاثی  ب
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