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گوارش
و جذب مواد

فصل 2

در این فصل ابتدا به برریس ساختار سلول می پردازیم، در ادامه در رابطه با روش های عبور مواد از غشای سلول توضیحا�ت 

ارائه می کنیم؛ سپس به برریس انواع بافت های بدن و درنهایت دستگاه گوارش می پردازیم. عملکرد دستگاه گوارش و ساختار 

ز جانوران مختلف روش های مختلفی برای گوارش غذا دارند که بدون تردید از مهم ترین  آن از نکات مهم فصل است. هم چن�ی

مطالب زیست سال دهم است.

مطالب این فصل همواره مورد توجه طراحان سواالت کنکور و آزمون های مختلف بوده است. عالوه بر این، تست های ترکی�ب 

ز در آزمون ها مورد توجه است. این فصل همراه با فصل های دیگر کتاب ن�ی

پایه دهم
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زیست شنایس جامع )جلد اول( نمای کلی22

گوارشوجذبمواد

ورودوخروجموادبهیاخته

قسمتهایمختلفدستگاهگوارش

جذبمواددررودۀباریک

درون بینی )آندوسکوپی(
کولون بینی )کولونوسکوپی( مشاهدۀدروندستگاهگوارش

رودۀبزرگودفع

تنظیمفرایندهایگوارشی

وزنمناسب

انتشار ساده  در جهت شیب غلظت از دو الیه فسفولیپیدی خاص
انتشار تسهیل شده  در جهت شیب غلظت  توسط کانال های 

پروتئینی
اسمز  انتشار آب از غشا با تراوایی نسبی

انتقال فعال  با مصرف انرژی زیستی و برخالف شیب غلظت 
درون بری و برون رانی  با مصرف انرژی زیستی

دهان
حلق
مری
معده

روده باریک
پانکراس

صفرا
روده بزرگ
راست روده

مخرج

جذب گلوکز و آمینواسیدها
جذب لیپیدها

جذب ویتامین ها

ساختاریاختهواجزایآن

انواعبافتهایجانوران

تنوعگوارشدرجانداران

گردشخوندردستگاهگوارش

ساختارالیههایلولهگوارش

حرکتلولهگوارشانسان

گوارشغذا

 پوششی

سنگ فرشی
مکعبی
استوانه ای
غده ای

 پیوندی

بافت پیوندی سست
بافت پیوندی تراکم
چربی
خون
استخوان
غضروف

ماهیچه ای
عصبی

الیه بیرونی
ماهیچه ای
زیرمخاطی
مخاطی

گوارش در دهان
بلع غذا
گوارش در معده
گوارش در روده باریک
شیرۀ روده
گوارش کربوهیدرات ها
گوارش پروتئین ها
گوارش چربی ها

حرکت کرمی
حرکت قطعه قطعه کننده

غشا
میان یاخته
اندامک

کریچة گوارشی پارامسی 
بی مهرگانی مانند مرجان  حفرۀ گوارشی
لولة گوارشی

تنظیم عصبی  دستگاه عصبی خودمختار
تنظیم هورمونی  

سکرتین
گاسترین
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فاگوسیتوز  اگر اندازۀ ذره بسیار بزرگ باشد، یاخته با ایجاد پاهای کاذب آن را وارد خود می کند.

B12 همراه با فاکتور داخلی معده به روش درون بری )آندوسیتوز( است.   جذب ویتامین 
 یاخته ها، پروتئین را با برون رانی ترشح می کنند و با درون بری به داخل می آورند.

 در تک یاخته ای ها فاگوسیتوز و آندوسیتوز برای تغذیه جاندار به کار می رود. 
 در  موجودات عالی، فاگوسیتوز یکی از مهم ترین راه های دفاع بدن در مقابل باکتری ها و جلوگیری از عفونت است.

انواع اگزوسیتوز
تنظیم شده  ترشح پادتن و هیستامین

دائمی  ترشح کالژن در بافت های پیوندی

اگزوسیتوز )برون رانی( و آندوسیتوز )درون بری(
انجام هردو به انرژی زیستی )ATP( نیاز دارد.

هردو فرایند با تشکیل کیسه های غشایی انجام می شود.
تفاوت انتقال فعال و اگزوسیتوز و آندوسیتوز

انتقال فعال  معموالً یون ها ) سدیم، پتاسیم، آهن، 
کلسیم( و مونومرها جابه جا می شوند.

اگزوسیتوز و آندوسیتوز 
ذره های بزرگ مثل مولکول های پروتئینی جابه جا می شوند.
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پوششی

در سطوح بدن )پوست(

سطح حفره ها و مجاری درون بدن  دهان، معده، روده و رگ

یاخته های بافت پوششی به همدیگر خیلی نزدیک هستند و فضای بین یاخته ای آنها کم است. 

غشای پایه

ن
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ان

در زیر یاخته های بافت پوششی قرار دارد.
شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

یاخته های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت های زیرین متصل نگه می دارد.
غشای پایه یاخته ندارد. بافت نیست.

تفاوت غشای پایه در مویرگ های 

غشای پایة مویرگ های کالفک حدود پنج برابر ضخیم تر از غشای پایه در سایر مویرگ هاست.
مویرگ لنفی از نظر اندازه، متغیر و دیوارۀ آنها نازک و بافت پوششی آنها روی تیغة پایه ای غیرممتد قرار گرفته است.

ناپیوسته  غشای پایه ناقص است.
منفذدار  غشای پایه ضخیم است.

 انتقال فّعال الف( برون رانی، ب( درون بری

خارج یاخته

کیسه غشایى

الف)

ب)

سیتوپالسم

ت
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شی

پمپسدیم-پتاسیمباصرفATPموجبمیگرددکهغلظت+Naدرخارجیاختهپوششیپرزرودههموارهبیشتر
ازداخلباشد.

ل
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لف
قا
نت
ا
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بافتپیوندی
برخالف بافت پوششی، از انواع یاخته ها با فضای بین یاخته ای فراوان تشکیل شده است.

فضای بین یاخته ای

6 نوع بافت پیوندی وجود 
دارد

متشکل از رشته های پروتئینی  رشته های کالژن، ارتجاعی )کشسان( و مادۀ زمینه ای بافت پیوندی )که 
یاخته های این بافت آن را می سازند(، پیونددهنده یاخته ها و بافت های مختلف است.

مقدار، نوع رشته ها و مادۀ زمینه ای در انواع بافت های پیوندی متفاوت هستند.
سست

پیوندی متراکم )رشته ای(

انعطاف پذیر بوده و در مقابل کشش زیاد مقاوم نیست.
مادۀ زمینه ای آن سست، شفاف و بی رنگ و چسبنده است.

فراوان ترین نوع بافت پیوندی است و مخلوطی از انواع مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئینی است.

رشته های کالژن کمتر، اما تعداد یاخته ها و مادۀ زمینه ای آن بیش تر از بافت پیوندی رشته ای است.
بافت پیوندی معموالً بافت پوششی را پشتیبانی می کند.

یاخته های بافت پیوندی، مولکول های درشت پروتئین )کالژن( را از طریق اگزوسیتوز به بیرون 
هدایت می کنند.

انواع بافت پوششی

یاخته های  قلب،  آندوکارد  رگ ها،  داخلی  دیوارۀ  و  حبابکی  کیسه های  سنگ فرشی  
دیوارۀ بیرونی کپسول بومن، الیة داخلی پریکارد و الیة خارجی اپی کارد قلب

استوانه ای  معده و روده )رودۀ باریک، روده بزرگ، راست روده( و مجاری تنفسی
مکعبی  لوله های گردیزه، دیواره لوله پیچ خورده نزدیک غدۀ تیروئید

یک الیه ای )ساده(

بافت پوششی در برخی از بخش های بدن، غده تشکیل می دهد.
مجرای  طریق  از  برون ریز   غده های 
قسمت های  به  را  شده  ترشح  مواد  ترشحی، 
می کند؛  هدایت  بدن  بیرون  یا  درون  از  خاصی 
ترشح کنندۀ  غده های  بزاقی،  غده های  مثل 
چربی غدۀ  و  عرق  مولد  غده های  آنزیم، 

یاخته های درون ریز  برخی یاخته های عصبی 
که هورمون ترشح می کنند؛ مثل قلب، مغز، معده، 

می کنند. ترشح  هورمون  که  عصبی  یاخته های  برخی  و  کبد  کلیه،  باریک،  رودۀ 
غدۀ درون ریز

فاقد مجرای ترشحی است.
مواد مترشحة )هورمون( خود را از طریق خون به اندام هدف انتقال می دهد.

چندالیه ای  سنگ فرشی  بافت پوششی دهان، مری و پوست بدن و ابتدای مسیر ورود هوا در بینی

بافت  پوششی  غده ای

پوششی  بافت  سطحی  یاخته های  اندازه   
سنگ فرشی با یاخته های عمقی آن متفاوت است. 

رشته های کالژن بافت متراکم < سست
مقاومت بافت متراکم < سست

تعداد یاخته های بافت متراکم > سست
انعطاف پذیری بافت متراکم > سست
مادۀ زمینه ای بافت متراکم > سست

در زردپی، رباط و بخش هایی از قلب وجود دارد.

 کپسول کلیه اطراف هر کلیه، پرده 
شفافی از جنس بافت پیوندی رشته ای است. 

یاخته های مجرای بزاق
ترشح  کننده بزاق

 بخشی از غدۀ بزاقی

ن
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اف
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ان

سنگ فرشى یک الیه اى (دیواره مویرگ)مکعبى یک الیه اى (گردیزه/ نفرون)استوانه اى یک الیه اى (روده)سنگ فرشى چندالیه اى (مرى)

 انواع بافت پوششی
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 انواع بافت پیوندی:
الف( ُسست
ب( متراکم

پ( بافت چربی

یاختۀ چربىیاختۀ پیوندىرشته هاى کالژن مادة زمینه اى

رشتۀ کالژن

رشتۀ کشسان

یاخته هاى بافت پیوندى

)پ()ب()الف(رگ خونى

بافت چربی

شامل یاخته های سرشار از چربی که هستة یاخته به کنار رانده شده است. 
در کف دست و پا نقش ضربه گیر را دارد.
به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند.

مفصل های متحرک
نوک بینی
اللة گوش

صفحه بین مهره ها
حلقه  های نعل اسبی شکل دیوارۀ نای

تعداد غضروف  از  برویم  باریک تر پیش  نایژه های  به  اصلی  نایژۀ  از   هرچه 
کاسته می شود. نایژک ها فاقد غضروف هستند. )ترکیبی با فصل 3 زیست دهم(

خون
پالسما )خوناب( مادۀ بین یاخته ای خون است.
دارای گویچه های سفید، قرمز و پالکت هاست.

استخوان
سخت ترین نوع بافت پیوندی که مادۀ بین سلولی آن سخت و جامد است.

مادۀ بین سلولی آن شامل رشته های کالژن و مواد کلسیم دار است.

غضروف

مادۀ بین یاخته ای آن 

سراستخوانی غضروفی در این بخش ها دیده می شود.

 بسیار مقاوم و انعطاف پذیر است.
دارای رشته های کالژن و رشته های کشسان است.

رد
دا
د
جو
و
ی
د
ون
پی
ت
اف
عب
نو
6

 این بافت بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن است.

از  زمینه ای  مادۀ  که  شده  ذکر  گونه  این  استخوان  ساختار  بخش  در  یازدهم  کتاب  در   
پروتئین هایی مانند کالژن و مواد معدنی تشکیل شده است.

بافتعصبی

دو نوع یاخته دارند

یاخته های پشتیبان فعالیت عصبی نداشته و به یاخته های عصبی کمک می کنند.
توانایی تولید پیام عصبی را ندارند. تعداد آن ها به مراتب بیشتر از تعداد نورون هاست.

یاختۀ  عصبی شامل
دندریت  جهت جریان عصبی از سوی دندریت به جسم یاخته ای و از جسم یاخته ای به سمت آکسون است. 

آکسون  در پایانة آکسون همانند جسم یاخته ای میتوکندری وجود دارد.
جسم یاخته ای  محل هسته و بیش تر اندامک هاست.

نورون ها  با یاخته های بافت های دیگر مثل یاخته های ماهیچه ای ارتباط دارند. یاخته های عصبی )نورون ها( 
یاخته های اصلی بافت عصبی هستند.

نوروگلیا )یاخته های پشتیبان(  یاخته های غیرعصبی درون بافت عصبی
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تنظیم امسزی و دفع مواد زائد

فصل 5

در این فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، به عبارت دیگر هومئوستازی و حفظ آن، که از جمله مهم ترین مباحث کتاب 

 تشکیل و ترکیب ادرار و تخلیه آن از جمله مطال�ب است که در این 
گ

زیست دهم است برریس می شود. ساختار کلیه ها، چگون�

ز برریس می کنیم. مباحث این فصل   دفع مواد در موجودات مختلف را ن�ی
گ

فصل به آن پرداخته می شود. عالوه بر این، چگون�

به خصوص تست های ترکی�ب با فصول دیگر در آزمون ها همواره مورد توجه طراحان سؤال بوده است.

پایه دهم

داخل

خارج

92

0

0

93

1

2

94

0

1

95

2

1

96

1

1

97

0

1

98

2

1

سال

جدول تخمین تست های کنکور

99

2

2
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تنظیمآب

آنزیم رنین

هورمون های مؤثر بر کلیه
آلدوسترون

هورمون ضد ادراری

تخلیۀادرار

ورود ادرار به مثانه
بنداره های میزراه

بندارۀ داخلی )ماهیچة صاف غیرارادی(
بندارۀ خارجی )ماهیچة مخطط ارادی(

گردشخوندرکلیه

کالفک )گلومرول(
شبکة دوم مویرگی )دور لوله ای(

مسیر گردش خون در کلیه

بخش قشری
بخش مرکزی

لگنچه

کلیهها

نقش کلیه ها در حفظ هم ایستایی بدن
نقش کلیه ها در pH  خون

ساختار بیرونی و حفاظت از کلیه ها
ساختار درونی کلیه

مجرایجمعکننده

همایستایی)هومئوستازی(

گردریزه)نفرون(

کپسول بومن
لولة پیچ خورده نزدیک
قوس هنله
لولة پیچ خورده دور

فرایندتشکیلادرار

تراوش
بازجذب
ترشح

مواد آلی

ترکیبشیمیاییادرار

مواد معدنی
آب
یون ها

اوره
کرآتینین
اوریک اسید

تنظیماسمزیودفعموادزائد

راهکارهایمختلفدرمهرهدارانبرایمقابلهبامسائل

تنظیماسمزی

ماهیان غضروفی  کلیه ها و غدد راست روده ای
ماهیان آب شیرین  کلیه ها

ماهیان دریایی  کلیه ها و آبشش ها
دوزیستان  کلیه ها

خزندگان، پرندگان و پستانداران  پیچیده ترین شکل کلیه 
خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی  غدد نمکی

تنوعدفعوتنظیماسمزیدرجانداران

تک یاخته ها
بی مهرگان

1- نفریدی

2-  غدد شاخکی
3-  لوله های مالپیگی

پروتونفریدی
متانفریدی

مهره داران
کلیه
غدد راست روده ای
آبشش ها
غدد نمکی
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 همة یاخته  ها در محیطی مایع زندگی می کنند. خروج یا ورود بیش   از حد آب، تهدیدی برای ادامة حیات است؛ بنابراین غلظت مایع اطراف 
یاخته  ها باید با غلظت مایع درون یاخته  ها مشابه باشد.

 کمبود آب، اکسیژن، مواد مغذی، انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن   دی  اکسید و مواد دفعی نیتروژن  دار  تهدیدی برای ادامة حیات است.

ها
یه
کل

دو عدد اندام   لوبیایی شکل هستند. 

در طرفین ستون مهره  ها و پشت شکم قرار دارند.

اندازۀ کلیه در یک فرد بالغ تقریباً به اندازۀ مشت بسته اوست.

کلیة راست کمی پایین  تر از کلیة چپ قرار گرفته است و می  توان گفت میزنای راست 
نسبت به میزنای چپ طول کمتری دارد.

و
ی
ون
یر
رب
خا
سا

ها
یه
کل
ز
تا
ظ
فا
ح

دنده  ها از جنس بافت پیوندی استخوانی پهن هستند که از بخشی از کلیه محافظت می  کنند.

کپسول کلیه  پردۀ شفافی از جنس بافت پیوندی رشته  ای اطراف هر کلیه را در بر گرفته و مانعی در برابر نفوذ میکروب  ها است.

چربی اطراف کلیه  کلیه را از ضربه حفظ می  کند و در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.

در افرادی که برنامة کاهش وزن سریع و شدید دارند اگر چربی اطراف کلیه بیش از حد تحلیل برود  ممکن است افتادگی کلیه و تاخوردگی 
میزنای را به دنبال داشته باشد. فرد می تواند با خطر بسته شدن میزنای، عدم تخلیة مناسب ادرار از کلیه و نارسایی کلیه روبه رو شود.

  هنگام کاهش pH خون نقشکلیههادرpHخون
بیش تری  هیدروژن  کلیه  ها 

ترشح می  کنند.
بیش تری  بیکربنات  کلیه  ها 

بازجذب می  کنند.

ی(
از
ست
ئو
وم
ه
ی)
ای
ست
مای

حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده  ای ثابت، برای تداوم حیات ضرورت دارد.ه
همة اعمالی که برای پایدار نگه  داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می شود.

از ویژگی  های اساسی همة موجودات زنده
بسیاری از بیماری  ها در نتیجة به هم خوردن هم  ایستایی ایجاد می  شود؛  دیابت شیرین  مقدار قند خون افزایش می  یابد، 

درنتیجه عوارضی جدی مثل بیماری قلبی، نابینایی و نارسایی کلیه را به دنبال دارد.
کلیه  ها در حفظ هم  ایستایی بدن نقش اساسی دارند و حفظ تعادل آب، اسید، باز، یون  ها و نیز دفع مواد سمی و زائد نیتروژن دار، از 

وظایف کلیه است.

 بسیاری از مواد دیگر مانند اوره، اسیداوریک و کرآتینین از راه کلیه دفع می  شوند. 

کپسول

قرار  کپسول کلیه کلیه  هر  روی  کلیه  فوق  غدۀ  کلیه.  فوق  غدۀ  موقعیت   
گرفته است و با کپسول کلیه در تماس است و ارتباط آن با کلیه 

از طریق هورمون هایی است که به خون ترشح می کند.

  تغییر در موقعیت اندام ها می تواند 
به از بین رفتن هم ایستایی منجر شود.

رگ  کلیه،  سیاهرگ  کلیه،  سرخرگ   
با  کلیه،  ناف  از  میزنای  و  اعصاب  لنفی، 

کلیه ارتباط دارد.

 موقعیت کلیه ها در انسان از نمای پشت. کلیۀ چپ قدری باالتر 
از کلیه راست است.

کلیه چپ کلیه راست
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یه
کل
ی
ون
در
ر
تا
خ
سا

سرخرگ کلیه

ستون کلیه

سیاهرگ کلیه

میزناى

کپسول کلیه
بخش قشرى

یک هرم از بخش
مرکزى

انشعابى از سرخرگ

انشعابى از سیاهرگ

لَپ کلیه

لگنچه

 برش طولی کلیه

ن(
رو
نف
ا)
ه
زه
دی
گُر

در هر کلیه حدود یک میلیون ُگردیزه فرآیند تشکیل ادرار را آغاز می کنند.

ُگردیزه از 4 بخش زیر تشکیل شده است.

لولۀ ِهنله

کپسول بومن
مجراى جمع کننده

لولۀ پیچ خوردة نزدیکلولۀ پیچ خوردة دور

 ُگردیزه و مجرای جمع کننده

لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک

در بخش قشری قرار دارد.
از یک الیه بافت پوششی مکعبی دارای ریزپرز تشکیل شده است.

موارد،  بیشتر  در  که  می  شود  انجام  آن  در  بازجذب  میزان  بیش ترین 
بازجذب  فعال است و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد.

کپسول بومن
اولین بخش گردیزه که مانند لگنچه شبیه قیف است.

در بخش قشری قرار دارد.
شامل دو دیواره 

دیواره بیرونی: یاخته های آن از نوع پوششی سنگ فرشی ساده هستند.
دیواره درونی: یاخته های پوششی به سمت کالفک، پودوسیت نام دارند.

قوس هنله )U شکل(
لوله  ای U شکل است. 

قسمت باالی آن در بخش قشری و قسمت پایین آن در بخش مرکزی دیده می  شود.
دارای بخش  های ضخیم پایین  رو، نازک پایین  رو، نازک باال  رو، ضخیم باالرو است. طول بخش ضخیم باالرو آن بیشتر از طول 

بخش پائین رو آن است.

 جریان مواد در لولة هنله برعکس جریان خون در رگ های اطراف آن است. این جریاِن برعکس، کارایی تبادل مواد 
را افزایش می دهد.
لولۀ پیچ خورده دور 

آخرین بخش گردیزه که به مجرای جمع کننده متصل است.

در برش طولی کلیه، سه ناحیة مشخص است که از بیرون به درون عبارت اند از:

1. بخش قشری

2. بخش مرکزی

3. لگنچه

خارجی  ترین بخش کلیه
به دلیل وجود کپسول  های بومن )کالفک ها = گلومرول( منظره  ای دانه  دار دارد.

انشعاباتی از بخش قشری در فاصلة بین هرم  های واقع در بخش مرکزی، ستون های کلیه را می  سازند.

داخلی  ترین بخش کلیه
ساختاری شبیه قیف دارد.

به  جمع کننده  مجاری  از  که  آنچه 
لگنچه می ریزد ادرار است، سپس ادرار 
از طریق میزنای به مثانه وارد می شود.

شامل تعدادی ساختار هرمی شکل
قاعدۀ هرم  های کلیه به سمت بخش قشری و رأس آنها به سمت لگنچه است )هر هرم و ناحیة قشری مربوط به آن، 

یک لَْپ کلیه نامیده می شود(.
این بخش منظره  ای مخطط دارد )به دلیل وجود لوله  های ادراری(.
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قیدهای مهم

هم ایستایی )هومئوستازی( از ویژگی های اساسی همۀ موجودات زنده است.1

اگر وضعیت درونی از تعادل خارج شود، بعضی از مواد بیش از حد الزم به یاخته ها می رسند.2

بسیاری از بیماری ها در نتیجة به هم خوردن هم ایستایی پدید می آیند.3

اندازۀ کلیه در فرد بالغ، تقریباً به اندازه مشت بسته اوست.4

هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه تشکیل شده است که فرایند تشکیل ادرار در آنها آغاز می شود.5

به هر کلیه یک سرخرگ وارد می شود.6

غشای کالفک حدود 5 برابر ضخیم تر از غشای پایه در سایر مویرگ هاست.7

هر یک از پودوسیت ها رشته های کوتاه و پامانند فراوانی دارد.8

9
در تراوش، مواد براساس اندازه وارد گردیزه می شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمی گیرد. بنابراین هم مواد دفعی مثل اوره و هم مواد مفید 

مثل گلوگز و آمینواسیدها به گردیزه وارد می شوند.

10
در بیش تر موارد بازجذب فعال است و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد اگرچه بازجذب ممکن است غیرفعال باشد؛ مثل بازجذب آب 

که با اسمز انجام می شود.

ترشح در بیش تر موارد به روش فعال و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد.11

بعضی از سموم، داروها و یون های هیدروژن و پتاسیم اضافی به وسیله ترشح دفع می شوند.12

فراوان ترین ماده دفعی آلی در ادرار، اوره است.13

ویژگی سمی بودن اوره از آمونیاک بسیار کم تر است، بنابراین، امکان انباشته شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکان پذیر است.14

رنین با اثر بر یکی از پروتئین های خوناب و راه اندازی مجموعه ای از واکنش ها، موجب می شود که از غده فوق کلیه، هورمون آلدوسترون ترشح شود.15

16
در بسیاری از تک یاخته ای ها تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود؛ ولی در برخی دیگر مانند پارامسی، آبی که در نتیجه اسمز وارد 

می شود، به همراه مواد دفعی توسط کریچه های انقباضی دفع می شود.

بیش تر بی مهرگان ساختار مشخصی برای دفع دارند.17

سامانة دفعی در پالناریا از نوع پروتونفریدی است که کار اصلی آن، دفع آب اضافی است و بیش تر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام می شود.18

19
بیش تر کرم های حلقوی )مانند کرم خاکی( و نرم تنان، سامانه دفعی متانفریدی دارند؛ بدن کرم خاکی از حلقه هایی تشکیل شده که هر کدام 

یک جفت متانفریدی دارند.

برخی از سخت پوستان )مانند میگوها و خرچنگ ها( غدد شاخکی دارند.20

همۀ مهره داران کلیه دارند که ساختار متفاوت، ولی عملکرد مشابهی در میان آنها دارد.21

در ماهیان، برخی از یون ها از طریق یاخته های آبشش و برخی توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع می شود.22
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آزمون جمع بندی

1 چند عبارت دربارۀ انسان به درستی بیان شده است؟
الف( در هر کلیه، سرخرگ ورودی به کلیه نسبت به سیاهرگ خروجی در سطح پایین تری قرار دارد.

ب( به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد، کلیۀ راست نسبت به کلیۀ چپ در فاصلۀ دورتری از کبد قرار دارد.
پ( کپسول کلیه، همانند اپی کارد و پریکارد قلب، از بافتی تشکیل شده است که رشته های کالژن زیادی دارد.

ت( در هر پستاندار، در وسط لگنچه منفذ میزنای و در بین چربی های اطراف لگنچه، سرخرگ و سیاهرگ هر کلیه قابل تشخیص است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

2 در محل ناف هر کلیۀ انسان .......................
1( سه نوع رگ متفاوت قرار دارد. 

2( یک میزنای عبور کرده که منفذ هر میزنای در پایین لگنچه واقع شده است.
3( سرخرگ باالتر از سیاهرگ و هر دو پایین  میزنای قرار دارند.
4( یک نوع تار عصبی شامل دندریت نورون حسی وجود دارد.

3 چند مورد از موارد زیر نادرست است؟
»در انسان به طور معمول کالفک و .......................«

ب( لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، شبیه مجرای جمع کننده هستند. الف( لولۀ پیچ خوردۀ دور، منقطۀ قشری کلیه قرار دارند.  
ت( تعداد گردیزه ها چندین برابر مجاری جمع کننده است. پ( ابتدای گردیزه شبیه بخش لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک است. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
4 قسمتی از نفرون )گردیزه( که .......................؛ در همۀ قسمت های سمت داخل دیوارۀ خود دارای ....................... است.

1( در ابتدا مواد تراوش شده وارد آن می شوند - یاخته های پوششی سنگ فرشی ساده
2( به محض ورود مواد تراوش شده، بازجذب را آغاز می کنند - یاخته های پوششی مکعبی با ریزپرزهای فراوان 

3( در ابتدا مواد تراوش شده وارد آن می شوند - یاخته های پوششي به نام پودوسیت
4( به محض ورود مواد تراوش شده، بازجذب را آغاز می کند - یاخته های پوششی استوانه ای با ریزپرزهای فراوان

5 در یک انسان سالم و بالغ در هر کلیه تعداد ....................... .
1( مجاری جمع کنندۀ ادرار، بیش تر از سرخرگ ها و سیاهرگ های بین هرم هاست.

2( لوله های پیچ خورده، بیش تر از تعداد شبکه های مویرگی است.
3( مجاری جمع کنندۀ ادرار، بیش تر از تعداد شبکه های مویرگی است.

4( لوله های پیچ خورده، بیش تر از تعداد نفرون ها و برابر با تعداد شبکه های مویرگی است.
6 چند مورد دربارۀ بخشی از گردیزه که دارای ریزپرز است، به صورت نادرست بیان شده است؟

الف( دارای یاخته های پوششی مکعبی با رشته های کوتاه و پامانند فراوان است.
ب( دارای غشای پایۀ بسیار ضخیم با حفره های بین یاخته ای است.

CO2 زیادی تولید می شود. پ( درون یاخته های پوششی مکعبی آن 
ت( درون یاخته های پوششی سنگ فرشی آن، میتوکندری زیادی وجود دارد .

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
7 در طول هر گردیزه بر تعداد ....................... برخالف تعداد ....................... افزوده می شود.

 H+ - یون های K+ 2( یون های 1( مولکول های اوره - مولکول های گلوکز 
4( مولکول گلوکز - یون های پتاسیم - مولکول های اوره  K+ 3( یون های

8 چند گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
»می توان گفت در یک انسان سالم و بالغ ....................... قرار دارد.«

ب( کلیۀ چپ نزدیک تر به آئورت الف( سیاهرگ کلیه در جلوی سرخرگ کلیه 
ت( کلیۀ چپ در سطح باالتری از کلیۀ راست پ( بزرگ سیاهرگ زیرین در جلوی آئورت 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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9 سیستم دفعی چند جانور زیر، به درستی بیان شده است؟
الف( پالناریا؛ پروتونفریدی دارای یک منفذ ورودی با منافذ دفعی زیاد است.

ب( کرم خاکی؛ متانفریدی دارای لوله هایی با دو انتهای باز است.
پ( ملخ؛ هر لولۀ مالپیگی از طریق یک منفذ به بیرون راه دارد.

ت( خرچنگ؛ غدد شاخکی مواد دفعی را از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

10 چند مورد زیر در همۀ  بندپایان وجود دارد؟
ث( تنفس نایدیسی الف( غدد شاخکی              ب( لوله های مالپیگی         پ( سامانۀ گردشی باز                  ت( مویرگ 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
)ترکیبیبافصل4دهم()خارج93( 11 در انسان، عدم ....................... می تواند از ایجاد بیماری خیز ممانعت به عمل آورد.  

2(  سالمت دیوارۀ گلومرول های کلیه 1( ورود پروتئین های درشت به کپسول بومن 
4( ورود لنف به رگ های لنفی 2( دفع نمک و آب از بدن  

)رسارسی95باتغییر( 12 کدام عبارت، دربارۀ کلیه های انسان درست است؟ 
1( بخشی از نفرون که گلوکز را در خالف جهت شیب غلظت بازجذب می کند دارای غشای پایه است.

2( یاخته های دیوارۀ بیرونی کپسول بومن همانند یاخته های دیوارۀ لولة پیچ خوردۀ نزدیک دارای یک الیه بافت پوششی مکعبی است.
3( اوره فراوان ترین مادۀ دفعی ادرار در انسان است که مستقیماً در نتیجة تجزیة امینواسیدها ایجاد می شود.

4( انشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرم ها، نخستین شبکة مویرگی را می سازند.

پاسخ نامه آزمون جمع بندی

1 گزینۀ 2 موارد )پ( و )ت( به درستی بیان شده اند.
الف( نادرست ـ سطح پایین تر درست نیست، بلکه در سطح باالتری قرار دارد.

ب( نادرست ـ کلیة راست زیر کبد و نزدیک تر به آن قرار دارد.
پ( درست ـ هر سه از جنس بافت پیوندی رشته ای هستند که داشتن رشته های کالژن زیاد از ویژگی های این نوع بافت است.

ت( درست ـ باتوجه به شکل 4 درس 5 کتاب درسی
2 گزینۀ 1 

CO2 و لنفی قرار گرفته است. ، سیاهرگ غنی از  O2 گزینه1: در محل ناف هر کلیة انسان سه نوع رگ شامل: سرخرگ غنی از 
گزینه2: نادرست ـ منفذ هر میزنای در وسط لگنچه واقع شده است.

گزینه3: نادرست ـ سرخرگ و سیاهرگ کلیه، هر دو باالتر از میزنای قرار دارند.
گزینه4: نادرست ـ دو نوع تار عصبی شامل دندریت نورون حسی و آکسون نورون حرکتی وجود دارد.

3 گزینۀ 1 فقط )پ( نادرست است.
الف( کالفک و لوله های پیچ خوردۀ دور و نزدیک در بخش قشری کلیه قرار دارند.

ب( لولة پیچ خوردۀ نزدیک همانند مجرای جمع کننده لوله ای شکل است.
پ( ابتدای گردیزه کپسول بومن است که برخالف لولة پیچ خوردۀ نزدیک شبیه قیف است.

ت( چندین گردیزه به یک لولة جمع کنندۀ ادرار می ریزد.
4 گزینۀ 2 گزینه های )1( و )3( نادرست اند. در تراوش، خوناب، شامل آب و مواد محلول در آن به جزء پروتئین ها، در نتیجة فشار خون از کالفک 
خارج و به کپسول بومن وارد می شود. کپسول بومن شامل دو دیواره است؛ یکی بیرونی و دیگری درونی که یاخته های دیوارۀ بیرونی از نوع پوششی 

سنگ فرشی ساده اند؛ اما یاخته های دیوارۀ درونی، از نوع خاص یاخته های پوششی به نام پودوسیت ساخته شده اند.
گزینة )2( درست است. به محض ورود مواد تراوش شده به لولة پیچ خوردۀ نزدیک بازجذب آغاز می شود و دیوارۀ لولة پیچ خورده نزدیک در همة 

قسمت های داخلی خود از یک الیه بافت پوششی مکعبی تشکیل شده است که ریزپرز فراوان دارد. نه بافت پوششی استوانه ای )رد گزینة 4(.
5 گزینۀ 1 بررسی گزینه ها:

گزینه 1: هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه تشکیل شده است که به هر مجرای جمع کنندۀ ادرار می تواند چندین گردیزه متصل شود. هر کلیه 
باتوجه به شکل 4 کتاب درسی دارای شش هرم است )اما در اصل می تواند بین ده تا پانزده هرم باشد(، پس تعداد مجرای جمع کنندۀ ادرار بیش تر از 

تعداد سرخرگ ها و سیاهرگ ها بین هرم هاست.
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 استفاده از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده

شته را بى حس مى کنند و سپس خرطوم آن را مى برند.

خرطوم

آوند آبکشى ساقه

شیرة پرورده از خرطوم بریده شده
به بیرون تراوش مى کند.

ت
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حرکت شیره پرورده کندتر و پیچیده تر از حرکت شیرۀ خام است.

از طریق میان یاخته )سیتوپالسم( یاخته های زندۀ آبکشی و از یاخته ای به یاخته دیگر انجام می شود.

ارنست مونش گیاه شناس آلمانی، مدلی به نام الگوی جریان فشاری برای جابه جایی شیره پرورده ارائه داده است.

انرژی موردنیاز برای حرکت فعال ترکیبات آلی در آوند آبکشی، توسط میتوکندری های متعدد یاخته های همراه تأمین می شود.

 چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش

  به چه دالیلی حرکت شیره پرورده در یک گیاه نسبت به حرکت شیره خام پیچیده تر است؟
الف( شیره خام )محلول یونی بسیار رقیق( در یاخته های خالی آوند چوبی به صورت آزاد حرکت می کند، در حالی که شیره پرورده در سیتوپالسم یاخته های 

زنده آوندهای آبکشی انتقال می یابد.
ب( شیره خام در آوند چوبی فقط به سوی بخش های فتوسنتز کننده انتقال می یابد، در حالی که شیره پرورده در آوندهای آبکشی در همه جهات حرکت داده می شود.

پ( شیره پرورده دارای ترکیبات آلی از جمله ساکارز و آمینواسید است که نمی توانند به راحتی از غشای پالسمایی یاخته های آبکشی عبور کنند.
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حذف پوست به صورت یک حلقه از تنه درخت

مواد آلى در آوند آبکش باالى حلقه جمع شده
و باعث تورم در این بخش مى شود.

بخش جداشده شامل آوند آبکش
آوند چوبى

گذر زمان

 طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده. تورم در باالی حلقه نشان می دهد که شیرۀ پرورده فقط در 
آوند آبکش و نه در آوند چوبی )بخش باقی مانده در تنه( جریان دارد.
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مرحلۀ اول )بارگیری آبکش(  مواد آلی و قند در یاخته های منبع، تولید و به روش انتقال فعال وارد یاخته های آبکش می شود.

مرحلۀ دوم  با افزایش غلظت ترکیبات به ویژه ساکارز، پتانسیل آب در آوند آبکش کم شده و آب به روش اسمز وارد آوند آبکش 
می شود )از آوند چوبی مجاور(.

مرحلۀ سوم  افزایش فشار داخل یاخته های آبکش سبب می شود قند و محتویات شیره به صورت جریان توده ای حرکت کند.

مرحلۀ چهارم  قند موجود در شیرۀ پرورده به صورت انتقال فعال وارد محل مصرف می شود )باربرداری آبکش(.

  فرآیند آبگیری از آوند چوبی به آوند آبکش به شکل غیرفعال و بدون مصرف انرژی صورت می گیرد.

  شیره خام محلول یونی بسیار رقیق )به غلظت کمتر از 1 گرم در لیتر( و شیره پرورده مایعی غلیظ )20 گرم در لیتر( است.
 یاخته های آوند چوبی ابتدا غشای یاخته ای، هسته و سیتوپالسم خود را از دست می دهند و سپس هدایت شیره خام را برعهده می گیرند.

 در شیره پرورده مواد حل شده مختلف با سرعت های متفاوتی انتقال می یابند.
 در مسیر عرض غشایی، آب حداقل باید از دو غشا عبور کند تا از یک یاخته به یاخته دیگر وارد شود. آب می تواند وارد کریچه شود که در این صورت از بیش 

از دو غشا باید عبور کند.

مواد آلی در گیاهان به صورت تنظیم شده تولید و مصرف می شوند. به طور مثال در گل دهی یا تولید میوه گاهی تعداد محل های مصرف بیشتر از آن 
است که محل های منبع بتوانند مواد غذایی آن ها را فراهم کنند.

در این موارد ممکن است گیاه به حذف بعضی گل ها، دانه ها یا میوه های خود اقدام کند تا مقدار کافی مواد قندی به محل های مصرف باقی مانده برسد.

در باغبانی برای داشتن میوه های درشت تر تعدادی از گل ها یا میوه های جوان را می چینند تا درختان میوه هایی کمتر ولی درشت تر به بار آورند.



145 فصل 7. جذب و انتقال مواد در گیاهان

قیدهای مهم

1
بیشترگیاهانمیتوانندبهوسیلۀفتوسنتزبخشیازموادموردنیازخودمانندکربوهیدراتها،پروتیئنها،لیپیدهاوبعضیموادآلیدیگررا

تولیدکنند.

کسیدیکیازمهمترینموادیاستکهگیاهانازهواجذبمیکنند.2 کربندیا

3
ک،موادیاسیدیتولیدمیکنندکهباداشتنبارهایمنفی،یونهایمثبترادرسطحخودنگهمیدارندوبنابراین بعضیازاجزایگیاخا

مانعازشستوشویاینیونهامیشوند.

4
نیتروژنوفسفردوعنصرمهمیهستندکهدرساختارپروتئینهاومولکولهایوراثتیشرکتمیکنند.گیاهانایندوعنصررابیشتراز

خاکجذبمیکنند.

بیشترنیتروژنمورداستفادۀگیاهانبهصورتیونآمونیومیانیتراتاست.5

کتریهااست.6 ک،حاصلعملکردزیستیبا بخشیازنیتروژنتثبیتشدهدرخا

کفراواناست،اغلببرایگیاهانغیرقابلدسترساست.7 گرچهفسفات،درخا ا

کبهصورتمحکمیاتصالدارد.8 فسفاتبهبعضیترکیباتمعدنیخا

کمناطقمختلفممکناستدچارکمبودبرخیموادیافزونیمواددیگریباشد.9 خا

کهامحدوداست،بههمیندلیلدربیشترکودهااینعناصروجوددارند.10 مقدارنیتروژن،فسفروپتاسیمقابلدسترسدراغلبخا

کمیتواندمسمومیتایجادکندومانعرشدگیاهانشود.11 افزایشبیشازحدبعضیمواددرخا

12
بعضیگیاهانمیتوانندغلظتهایزیادیازمواددرونخودرابهصورتایمننگهداریکنند،مثالًنوعیسرخسمیتواندآرسنیکراکه

مادهایسمیبرایگیاهاستدرخودجمعکند.

بعضیگیاهانمانندگیاهگلادریسیمیتوانندآلومینیمرانیزدربافتهاذخیرهکنند.13

14
کمیشوند.باکاشتوبرداشتاینگیاهاندرچندسالپیدرپیمیتوان بعضیگیاهانباجذبوذخیرۀنمکها،سببکاهششوریخا

کوبهبودکیفیتآنشد. باعثکاهششوریخا

گیاهانبابعضیازجاندارانارتباطهمزیستیبرقرارمیکنند.15

کتریها،همزیستیدارندکهاینهمزیستیبرایبهدستآوردننیتروژنبیشتراست.16 برخیگیاهانباانواعیازبا

کتریهایفتوسنتزکنندههستندکهبعضیازآنهامیتوانندعالوهبرفتوسنتز،تثبیتنیتروژنهمانجامدهند.17 کتریهانوعیازبا سیانوبا

آزوالگیاهیکوچکاستکهدرتاالبهایشمالومزارعبرنجکشور،بهفراوانیوجوددارد.18

19
گیاهانحشرهخوار)فتوسنتزکننده(درمناطقیزندگیمیکنندکهازنظرنیتروژنفقیرند.دراینگیاهانبرخیبرگهابرایشکاروگوارش

جانورانکوچکمانندحشرات،تغییرکردهاست.

درانواعیازگیاهانانگلوجودداردکههمهیابخشیازآبوموادغذاییخودراازگیاهانفتوسنتزکنندهدریافتمیکند.20

کبهبرگبخشزیادیازآبجذبشده،ازسطحبرگهابههواتبخیرمیشود.21 درفرایندانتقالازخا

22
درانتقالآبدرعرضغشایبعضییاختههایگیاهیوجانوریوغشایکریچهبعضییاختههایگیاهی،پروتئینهاییدخالتدارندکه

سرعتجریانآبراافزایشمیدهند.
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آبوبسیاریازموادمحلولمیتواندازفضایپالسمودسمبهیاختههایدیگرمنتقلشوند.23

24
درریشۀبعضیازگیاهان،نوارکاسپاریعالوهبردیوارههایجانبیدرونپوست،دیوارۀپشتیرانیزمیپوشاندوانتقالموادازاینیاختهها
راغیرممکنمیکند.دراینگیاهانبعضیازیاختههایدرونپوستیویژه،بهنامیاختۀمعبروجوددارندکهفاقدنوارکاسپاریدراطراف

خودهستند.

دربیشترگیاهان،فشارریشهایدرصعودشیرۀخامنقشکمیدارد.25

بیشترتعرقگیاهانازروزنههایبرگانجاممیشود.26

بیشترتبادلگازهاودرنتیجهتعرقبرگهاازمنفذبینیاختههاینگهبانروزنۀهواییانجاممیشود.27

کسید،تاحدیمعّینمیتوانندموجببازشدنروزنههادرگیاهانشوند.28 افزایشمقدارنور،دماوکاهشکربندیا

29
کتوسها،درحضورنورمتفاوتاستوسببمیشود،درطولروز،روزنهها رفتارروزنهایبرخیگیاهاننواحیخشکمانندآناناسوبعضیکا

بستهبمانندوازهدررفتنآبجلوگیریشود.

30
گرمقدارآبیکهدراثرفشارریشهایبهبرگهامیرسدازمقدارتعرقآنازسطحبرگبیشترباشد،آببهصورتقطراتیازانتهایالبۀ ا

برگهایبعضیگیاهانعلفیخارجمیشودکهبهآنتعریقمیگویند.

31
تعریقازساختارهایویژهایبهنامروزنههایآبیانجاممیشودونشانۀفشارریشهایاست.اینروزنههاهمیشهبازهستندومحلآنهادر

انتهایالبۀبرگهاست.

آزمون جمع بندی
 1 در ساقۀ درختان نهاندانه و در سامانۀ بافت آوندی، بخش اعظم یاخته ها را .......................... تشکیل می دهد.

1( یاخته های دوکی شکل دراز که سرعت حرکت شیرۀ خام در آنها کم تر از عناصر آوندی است
2( یاخته های دوکی شکل دراز که آوندها را احاطه کرده اند و سبب استحکام اندام می شوند

3( یاخته هایی که دیوارۀ ضخیم و چوبی دارند و استحکام ساقه را به همراه دارند
4( اصلی ترین یاخته های سامانة بافت آوندی که ترابری مواد را در گیاه برعهده دارند

 2 کدام عبارت به صورت نادرست بیان شده است؟
1( در ساقة گیاه تک لپه ای، تراکم دسته های آوندی در سمت خارج استوانة آوندی بیش تر است.

2( در سامانة بافت آوندی، عالوه بر اصلی ترین یاخته، یاخته های نرم آکنه ای و فیبر دیده می شود.
3( در ساختار نخستین ریشه و ساقه در گیاه تک لپه و دولپه و در سامانة بافت پوششی، یاختة فتوسنتز کننده وجود ندارد.

4( در استوانة آوندی ریشة گیاه تک لپه ای عالوه بر یاخته های آوندی یاخته های نرم آکنه ای و فیبر دیده می شود.

 3 در گیاه گوجه  فرنگی چند یاختۀ زیر به ترتیب در سامانۀ بافت آوندی و چند یاخته در سامانۀ بافت زمینه ای وجود دارد؟
ب( یاخته های فیبر  کنه ای      الف( یاختۀ نرم آ
ت( یاخته های همراه پ( یاخته های زندۀ بدون هسته    

4( 4 و 3 3( 2 و 2  2( 4 و 2  1( 3 و 3 

 4 چند عبارت زیر به درستی بیان شده است؟
الف( در استحکام گیاهان درختی، بافت آوند چوبی، نقش بسزایی دارد.

ب( بیش تر آبی که گیاه جذب می کند به صورت بخار از سطح بخش هوایی گیاه دفع می شود.
گر نور محیط کافی نباشد، تعداد سبزدیسه ها را افزایش می دهند. پ( برگ های گیاهانی که بخش های سبز و غیرسبز دارند؛ ا

ت( یاخته های آوند آبکشی که دیوارۀ نخستین سلولزی دارند، دارای میان یاخته و فاقد هسته هستند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 5 چند عبارت زیر به صورت نادرست بیان شده است؟
الف( گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می پیچد و بخش مکنده خود را به آوند آبکشی ریشه میزبان وارد می کند.

ب( گیاه گل جالیز، مانند گیاه سس به حالت انگل کامل روی گیاهان فتوسنتزکننده زندگی می کند.
پ( گیاهان نیمه انگل، بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده می گیرند.

ت( تعدادی از باکتری ها برخالف گیاهان توانایی جذب نیتروژن مولکولی دارند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 6 چند مورد می تواند از سازش های گیاهان مناطق خشک باشد؟
ب( ضخامت زیاد پوستک الف( کاهش سطح برگ ها 

ت( کاهش تعداد روزنه های هوایی پ( فرورفتگی های غارمانند فاقد روزنه 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 7 چند عبارت زیر به درستی بیان شده است؟
الف( گیاه شبدر برخالف گیاه خرزهره دارای گلبرگ های شبیه مونارک است.

ب( گیاه توبره واش برخالف گیاه گوجه  فرنگی دارای برگ کوزه مانند است.
پ( گیاه سس همانند گیاه گل جالیز دارای اندام مکنده است.

ت( رنگ آنتوسیانین همانند گلبرگ های گیاه ادریسی در pHهای مختلف تغییر می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 8 چند مورد عبارت زیر را به صورت نادرست تکمیل می کند؟
»گیاه گونرا .......................... گیاه آزوال ..........................«

الف( همانند - با جذب نیتروژن مولکولی رشد سریع دارد.
ب( همانند - با سیانوباکتری های فتوسنتزکننده همزیستی دارد.

پ( برخالف - واجد یاخته های دارای سبزدیسه است.
کنۀ هوادار است. ت( برخالف - فاقد نرم  آ

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 9 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»برای به دست آوردن .......................... بیشتر، .......................... گیاهان ..........................«

الف( نیتروژن - اغلب - با انواعی از باکتری ها رابطۀ همزیستی دارند.
ب( فسفات - اغلب - با انواعی از قارچ ها رابطه همزیستی دارند.

پ( نیتروژن - بعضی - فتوسنتزکننده، جانوران کوچک را شکار می کنند.
ت( فسفات - بعضی - شبکۀ گسترده تری از ریشه ها یا ریشه های دارای تار کشنده بیشتر، ایجاد می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 10 چند مورد زیر از ویژگی های مشترک گیاه توبره واش و گیاه سس است؟
ب( یاخته های فاقد سبزدیسه  الف( وجود ریشه 

ت( وجود ساقه پ( گوارش برون یاخته ای 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

)رسارسی96باتغییر(  11 کدام عبارت، در مورد سلول های مختلف ریشۀ گیاه گوجه فرنگی صادق است؟ 
1( در سلول های مریستمی و سلول های فعال تار کشنده، مجموعه ژن های متفاوتی وجود دارند.

2( در سلول های پارانشیمی، هر ژن از طریق تولید یک آنزیم تأثیر خود را اعمال می کند.
3( محصول بعضی ژن ها در سلول های مریستمی و سلول های تار کشنده یکسان است.

4( فقط در سلول های پارانشیمی زنده، بعضی از ژن ها غیرفعال هستند.
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 12 به طور معمول در کدام شرایط مولکول های آب به صورت مایع از طریق روزنه های موجود در حاشیۀ برگ گیاه گوجه فرنگی دفع می شوند؟
)رسارسی96( 1( افزایش کشش تعرقی و دور شدن سلول های نگهبان روزنه ها از یکدیگر. 

2( کاهش فشار ریشه ای و نزدیک شدن سلول های نگهبان روزنه ها به یکدیگر.
3( زیاد شدن فشار اسمزی در سلول تارکشنده و کاهش میزان رطوبت هوا.

4(  باال رفتن فشار آب در داخل آوندهای چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب.

پاسخ نامه آزمون جمع بندی

 1 گزینۀ 3بیشتریاختههایساقۀاینگیاهانرایاختههایبافتآوندچوبیویاختههایفیبرتشکیلمیدهندکهدیوارۀآنهاضخیموچوبیاست
واستحکامساقهرابههمراهدارد.

بررسیسایرگزینهها:
گزینۀ1:یاختههاینایدیسرامیگویدکهخودجزئیازبافتآوندیاند؛درنتیجهتعدادشانکمتراست.

گزینۀ2:فیبرهارامیگویدکهتعدادشانکمترازیاختههایبافتآوندیاست.
گزینۀ4:اصلیترینیاختههایسامانۀبافتآوندی،آوندهایچوبیوآوندهایآبکشیهستندکهآوندهایآبکشیوسعتکمتریرانسبتبهفیبربه

خوداختصاصدادهاند.

کنهایفتوسنتزکنندهوجوددارد.دریاختههاینگهبانروزنههمکلروپالستوجودداردودرریشه  2 گزینۀ 3درزیرروپوستساقه،یاختههاینرمآ
کهبهآننورنمیرسد،یاختۀفتوسنتزکنندهوجودندارد.

 3 گزینۀ 2درسامانۀبافتآوندیعالوهبرآوندهایآبکش)فاقدهسته(ویاختههایهمراهآنوآوندهایچوبی)نایدیسها،عنصرآوندی(،یاختههای
کنهایویاختههایفیبرنیزوجوددارند. نرمآ

کنهویاختههایفیبرنیزوجوددارند. درسامانۀبافتزمینهاییاختههاینرمآ

 4 گزینۀ 4همۀمواردبهدرستیبیانشدهاند.
الف(یاختههایاینبافتچوبیشدهاند،بنابراینموجباستحکاممیشوند.

ب(تعرق،بیشترازسطحاندامهایهواییبهویژهازطریقروزنههایهواییانجاممیگیرد.بیشترآبیکهگیاهانجذبمیکنندازسطحاندامهای
هواییدرعملتعریقدفعمیشود.
پ(متنفعالیتکتابدرسیاست.

ت(متنکتابدرسیاست.

 5 گزینۀ 1فقطمورد)الف(نادرستاست.
بررسیسایرموارد:

الف(نادرستـگیاهسسریشهنداردوبخشمکندۀخودرابهآوندآبکشساقۀمیزبانواردمیکند.
گیاهگلجالیزوگیاهسسازگیاهانانگلهستندکهرویگیاهفتوسنتزکنندهزندگیمیکنند)بهحالتانگلکاملرویگیاهانفتوسنتزکنندههستند(. ب(درستـ
پ(درستـبعضیازگیاهانانگلیهمهموادموردنیازخودراازگیاهمیزباندریافتمیکنند؛ولیبعضیازگیاهاننیمهانگلهستندوفقطبخشیاز

موادموردنیازخودراازگیاهفتوسنتزکنندهمیگیرند.
کتریهاوریزبیومهاتواناییجذبنیتروژنمولکولیوتثبیتآنرادارند. ت(درستـگیاهان،تواناییجذبمولکولنیتروژنراندارند.سیانوبا

 6 گزینۀ 3موارد)الف(،)ب(و)ت(ازسازشهایگیاهاندرمناطقخشکهستند.
الف(درگیاهانباکاهشسطحبرگ،میزانسطحیکهآبازآنتبخیرمیشود،کمشدهوتبخیرآنکاهشمییابد.

ب(متنکتابدرسیاست.
پ(درمناطقخشک،روزنههادرفرورفتگیهایغارمانندیقرارمیگیرند.
ت(باکاهشتعدادروزنهها،خروجآببهصورتبخارازگیاهکممیشود.
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 7 گزینۀ 4همۀموارددرستاست.
الف(گیاهشبدرازگیاهانتیرۀپروانهداراناستکهگلبرگهایآنشباهتزیادیبهپروانهدارند.

ب(گیاهحشرهخوارتوبرهواش،حشراتوالروآنهارابهسرعتبهدرونبخشکوزهمانندخودمیکشد،سپسگوارشمیدهد.دراینگیاهانبرخیبرگها
برایشکاروگوارشجانورانکوچکمانندحشراتتغییرکردهاست.

پ(متنکتابدرسیاست.
کهایاسیدیآبیرنگمیشود.اینتغییررنگآنتوسیانینبهعلتتجمع کهایخنثیوقلیاییصورتیرنگودرخا ت(گیاهگلادریسیدرخا

آلومینیومدرگیاهاست.

 8 گزینۀ 2موارد)الف(و)پ(عبارترابهصورتنادرستتکمیلمیکنند.
الف(گیاهانتواناییجذبنیتروژنبهصورتمولکولیراندارند.

ب(متنکتابدرسیاست.
پ(یاختههایگیاهگونرامانندیاختههایگیاهآزوالدارایسبزدیسههستند.

کنهایساختهشدهاستکهفاصلۀفراوانیبینیاختههایآنوجودداردواینفاصله ت(سامانۀبافتزمینهایدرگیاهآبزیآزوالبرخالفگونراازنرمآ
باهواپرشدهاست.

 9 گزینۀ 3موارد)ب(،)پ(و)ت(درستاند.
کتریهارابطۀهمزیستیدارند. الف(برایبهدستآوردننیتروژنبیشتر،برخیگیاهانباانواعیازبا

ب(حدود90درصدازگیاهاندانهداربرایجذبفسفاتبیشترباانواعیازقارچهارابطۀهمزیستیدارند.
پ(گیاهانحشرهخواربرایبهدستآوردننیتروژنبیشتر،جانورانکوچکراشکارمیکنند.

ت(متنکتابدرسیاست.

 10 گزینۀ 1تنهامورد)ت(ازویژگیهایمشترکایندوگیاهاست.
الف(گیاهتوبرهواشازگیاهانحشرهخواراستکهدرتاالبهایشمالکشورمیرویدوبرخالفسس،دارایریشهاست.

ب(گیاهتوبرهواشفتوسنتزمیکندودرمناطقیکهازنظرنیتروژنفقیرند،رشدمیکند.
پ(گیاهتوبرهواشازگیاهانحشرهخواراستوباشکارجانورانکوچکمانندحشرات،نیتروژنموردنیازخودراتأمینمیکند؛

ت(گیاهسس،ساقهنارنجییازردرنگتولیدمیکندکهفاقدریشهاست-توبرهواشهمساقهدارد.

 11 گزینۀ 3دریاختههایمریستمیویاختههایتارکشندهکهیاختههایزندههستند،ژنسازندۀRNAپلیمرازوژنسازندۀآنزیمهایتنفس
سلولیوجوددارد.

بررسیسایرگزینهها:
گزینۀ1:مجموعهژنهایدوسلولمشابهاستوهمگیحاصلمیتوزسلولهایبنیادیهستند.

گزینۀ2:الزاماًهرژنیکآنزیمتولیدنمیکند.
گزینۀ4:درسلولهایدیگرنیزیکسریازژنهامیتوانندغیرفعالباشندوالزاماًدرهمۀسلولهاهمۀژنهافعالنیستند.

 12 گزینۀ 4بررسیگزینهها:
گزینۀ1:افزایشکششتعرقیموجبکاهشتعریقمیشود.
گزینۀ2:کاهشفشارریشهای،کاهشتعریقرابهدنبالدارد.
گزینۀ3:کاهشرطوبتهواموجبکاهشتعریقمیشود.

گزینۀ4:خروجآبازگیاهبهصورتمایعتعریقنامیدهمیشود.اینپدیدههنگامیمشاهدهمیشودکهفشارآبداخلآوندهایچوبیگیاهزیادشده
وهمچنیندرمواقعیرخمیدهدکههواگرمواتمسفراشباعازبخارآبباشد)درمناطقگرمسیری(.دراینحالتشدتتعرقکمترازشدتجذب
کهنوزگرماستوعملجذبادامهدارد.اما است.پدیدهتعریقبهعلتافزایشفشارریشهایونشانهبارزآناست.درشبهایگرمتابستانکهخا

بهعلتسردشدنهواتعرقکاهشیافتهاست،پدیدهتعریقمشاهدهمیشود.
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یازدهم 171فصل 2. حواس  

حواس

فصل 2

نده های حیس و عملکرد آنها آشنا می شویم  بدون حواس ارتباط ما با دنیای اطرافمان قطع می شود. در این فصل با انواع گ�ی

و سپس حواس ویژه را برریس می کنیم.

بخش مربوط به چشم و بیماری های آن از جملۀ مهم ترین بخش های این فصل است که تقریبا هر سال از آن در آزمون ها 

ند. نکات این بخش به ویژه در  نده های حیس در جانداران مورد برریس قرار می گ�ی سؤال طرح می شود. در گفتار آخر هم گ�ی

د، پس الزم است آن را با دقت بیش تری مطالعه کنید. ات، می تواند در سؤاالت ترکی�ب مورد استفاده قرار گ�ی ارتباط با ح�ش

پایه یازدهم

داخل

خارج

92

1

1

93

2

2

94

2

1

95

1

2

96

2

1

97

3

4

98

3

2

سال

جدول تخمین تست های کنکور

99

3

3
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عوامل گوناگون ایجاد پیام عصبی در یاختۀ عصبی

فشار
مواد شیمیایی و تغییرات دما

گیرنده های حسی

گیرنده های حسی جانوران

پردازش اطالعات حسی

تعریف 
انواع محرک
پنج نوع گیرندة حسی براساس نوع محرک

گیرنده های مکانیکی خط جانبی
گیرنده های شیمیایی در پا
گیرنده های مکانیکی صدا در پا
گیرنده های نوری در چشم مرکب
گیرنده های فروسرخ مار زنگی

انواع حواس

حواس پیکری

حواس ویژه

گیرنده های تماس
گیرنده های دمایی

گیرنده های مکانیکی حس وضعیت
گیرنده های درد

صلبّیه
قرنیه اللة گوش

مجرای گوش

بخش حلزونی
یاخته های مخروطیبخش دهلیزی

یاخته های استوانه ای

شبکّیه
گیرنده های نوری

مشیمّیه
جسم مژگانی

عنبّیه

عدسی
زاللیه

زجاجیه

استخوان های چکشی
سندانی
رکابی

نزدیک بینی
دوربینی

پیرچشمی
آستیگماتیسم

خارجی ترین الیة کره چشم
بخش بیرونی گوش

گیرنده های بویایی
مراحل تولید پیام عصبی

گیرنده های چشایی
وظیفه تشخیص پنج مزه اصلی

بخش درونی گوش

الیة میانی کرة چشم

بخش درونی چشم

بخش میانی گوش

داخلی ترین الیة کرة چشم

ساختار چشم
حفاظت از چشم

انوا ع بیماری های چشم

حس بینایی

شنوایی و تعادل

بویایی

حس چشایی )زبان(

مکانیکی
شیمیایی
دمایی
نوری
درد

حواس
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با لمس کتاب، اطالعاتی از پوست به دستگاه عصبی مرکزی می رسد، ضمن اینکه در همین حال، دستگاه عصبی از وضعیت نشستن شما و میزان 
اکسیژن خون شما نیز آگاه است.

گیرندۀ حسی

نمونه ای از انواع محرک ها

پنج نوع گیرندۀ حسی براساس نوع محرک

  هر محرک، گیرنده ویژه ای در بدن دارد که اثر محرک را دریافت و 
آن را به پیام عصبی تبدیل می کند.

  گیرندة حسی می تواند یک یاختة غیرعصبی باشد.  یاخته های گیرندة چشایی، بینایی، شنوایی، تعادلی
 گیرندة حسی می تواند بخشی از یک یاختة عصبی باشد؛ مانند گیرندة بویایی، گیرنده های تماسی، دمایی، حس وضعیت و گیرندة درد که انتهای دندریت 

نورون حسی قرار دارد.
CO2 موجب تحریک این گیرنده ها و درنتیجه افزایش آهنگ تنفس می شود. CO2 در بصل النخاع قرار دارد. افزایش   گیرنده های حساس به افزایش 

O2 در خارج از مغز و بیش تر در سرخرگ آئورت و سرخرگ های ناحیة گردن قرار دارند که پیام عصبی را به بصل النخاع ارسال می کنند.  گیرنده های حساس به کاهش 
 گیرندة فشار، درون پوشش چندالیه ای در پوست و قوس آئورتی و سرخرگ هایی که به سمت سر می روند )سرخرگ هایی که از گردن به سمت سر می روند( 

وجود دارد.در توزیع متوازن فشار نقش دارد.

مکانیکی  گیرندة فشار خون در دیوارة مویرگ ها، فشار در پوست، حس شنوایی و حس تعادل
شیمیایی  گیرندة چشایی روی زبان، بویایی بینی، میزان اکسیژن در آئورت، کربن دی اکسید در بصل النخاع

دمایی  گیرندة گرما  در بخش هایی از درون بدن ازجمله در برخی سیاهرگ های بزرگ و پوست 
نوری  گیرندة شبکیة چشم  شامل یاخته های استوانه ای و مخروطی

درد  در پوست و بخش های گوناگون بدن مثل دیوارة سرخرگ ها  این گیرنده ها به آسیب بافتی که در اثر عوامل مکانیکی 
ایجاد می شوند، مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل الکتیک اسید، پاسخ می دهند.

صدا
فشار

اکسیژن
کربن دی اکسید

گرما
نور

ایجاد پیام عصبی 

به وسیلۀ گیرندۀ

 فشار در پوست

عوامل گوناگون 

ایجاد پیام عصبی

 در یاختۀ عصبی

  تغییر شکل در اثر
فشار

در  تغییر  یون ها   به  گیرنده  غشای  نفوذپذیری  تغییر  باعث   دما  تغییرات  و  شیمیایی  مواد 
پتانسیل غشا

گیرندة فشار پوست، انتهای دندریت )دارینه( یک نورون حسی است که درون پوشش از نوع بافت پیوندی )چند 
الیه و انعطاف پذیر( قرار دارد.

نتیجه  باز شدن کانال های  فشرده شدن پوشش چندالیه ای  فشار به رشتة دندریت  ایجاد تغییر شکل در دندریت 
یونی غشای گیرنده  تغییر در پتانسیل الکتریکی غشا  ایجاد پیام عصبی در دندریت  ارسال به دستگاه عصبی مرکزی

یاخته یا بخشی از آن است.
اثر محرک را دریافت کرده و آن  را به پیام عصبی تبدیل می کند.

 ایجاد پیام عصبی به وسیلة گیرندۀ فشار. الف( ساختار گیرنده، ب( وارد آمدن تحریک )فشار(. پ( تبدیل اثر محرک به پیام عصبی )هدایت پیام عصبی(

الف(               ب(                                              پ(
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تنظیم شیمیایی

فصل 4

به طور کیل یاخته های بدن در موجودات پریاخته با هم در ارتباط هستند، دستگاه عص�ب و هورمون ها سبب ارتباط یاخته ها با 

هم می شوند. در این فصل ابتدا با انواع پیک ها آشنا می شویم و سپس غده ها، هورمون های متفاوت بدن و عملکرد آنها روی 

بخش های مختلف بدن انسان را برریس می کنیم. ازجمله مهم ترین بیماری ها�ی که در این فصل با آن آشنا می شویم بیماری 

دیابت و انواع آن است که از مباحث مهم این فصل است و همواره مورد توجه طراحان سؤال بوده است. برای پاسخ گو�ی به 

سؤاالت این فصل حتماً به نکات ترکی�ب که با فصل های گذشته مطرح می شود، دقت کنید.

پایه یازدهم
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غده های بدن

بیامری دیابت شیرین

گوناگونی پاسخ یاخته ها به هورمون ها

ارتباط شیمیایی در جانوران

غده های برون ریز
غده های درون ریز  دستگاه درون ریز

غدة هیپوفیز 

عوارض
انواع

انواع محل های دریافت هورمون
مکانیسم تنظیم شیمیایی

بخش پیشین

محل قرارگیری
بخش ها

نوع I  انسولین ترشح نمی شود یا به اندازه کافی ترشح نمی شود.
نوع II  انسولین به مقدار کافی وجود دارد اما گیرنده های انسولین 

به آن پاسخ نمی دهند.

بخش پسین

بخش میانی

هورمون رشد
هورمون پروالکتین

هورمون های محرک
محرک تیروئید

محرک فوق کلیه
محرک غده های جنسی

ضد ادراری
اکسی توکسین

پیک شیمیایی

سایر غدد درون ریز

تنظیم بازخورد ترشح هورمون ها

معرفی غده های بدن

تعریف

انواع

 هورمون مالتونین  غدة رومغزی
هورمون تیموسین  غدة تیموس

چرخة تنظیم بازخوردی

 تیروئید

هورمون پاراتیروئیدی  پاراتیروئید 
فوق کلیه

لوزالمعده

کوتاه برد
دوربرد

T( تیروئید T3 4, (
کلسی تونین

بخش مرکزی 

بخش قشری

بخش برون ریز
بخش درون ریز
هورمون های مترشحه

تنظیم شیمیایی

بازخورد منفی
بازخورد مثبت

هورمون اپی نفرین
هورمون نور اپی نفرین
هورمون کورتیزول
هورمون آلدوسترون

گلوکاگون
انسولین
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مولکولی است که پیامی را منتقل می کند.

ياختة هدف  یاخته ای که پیام را دریافت می کند.

انواع براساس مسافت پیک تا ياختة هدف

ی
ای

می
شی

ک 
پی

پیک کوتاه بُرد 

پیک دوربُرد  وارد جریان خون می شود و پیام 
را به فاصله دور منتقل می کند.  هورمون ها

ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد
از یاختة پیش سیناپسی ترشح و بر 

یاختة پس سیناپسی اثر می کند.

  گاهی نورون ها، پیک شیمیایی را به خون ترشح می کنند؛ در این صورت این پیک، یک هورمون به شمار می آید نه ناقل عصبی.

مولکول پیک

گیرنده

غشاى پالسمایى

برگیرندۀ  اثر  طریق  از  پیک   
یاختة هدف در  اختصاصی خود در 

آن تغییر ایجاد می کند.

ریز کیسۀ ترشحى

یاختۀ درون ریز

هورمون هورمون

یاختۀ
هدف یاختۀ

هدف
یاختۀ ترشحى عصبى

رگ خونى
رگ خونى

پیام عصبى

مولکول ناقل عصبى

یاختۀ عصبى

یاختۀ
عصبى

 مقایسة هورمون و ناقل عصبی

هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند،

 

غده برون ریز ترشحات خود را از طریق مجرایی به سطح یا حفرات بدن می ریزد.

دستگاه درون ريز

غدۀ هیپوفیز )زيرمغزی(

ن
د

ی ب
ها

ده 
غ

ترشح گاسترین یاخته های درون ریز معده 
ترشح سکرتین یاخته های درون ریز دوازدهه 

تنظیم دستگاه درون ریز به همراه دستگاه عصبی فعالیت های بدن 
پاسخ به محرک های درونی و بیرونی  

مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون های آن ها

وظیفه

مادۀ ترشحی
مويرگ ها

سطح پوست

هورمون به درون خون 
ترشح می شود

 غدۀ برون ریز غدۀ درون ریز

مادۀ ترشحی 
در غده ساخته 
و به مجرا وارد 

می شود.

هیپوتاالموس

لوزالمعده

تخمدان )زن(

بیضه )مرد(

هیپوفیز

تیروئید

تیموس

 تعدادی از غدد درون ریز

فوق کلیه
محل قرارگیری 

تقریباً به اندازة یک نخود
با ساقه ای به زیر نهنج )هیپوتاالموس( متصل است.

درون یک گودی در استخوانی از کف جمجمه جای دارد.
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  هورمون های اکسی توسین، هنگام زایمان، ماهیچه  های دیوارة رحم را تحریک می کند. هم چنین، ماهیچة صاف در غدد شیری پستان را نیز منقبض 
می کند تا خروج شیر انجام شود. )ترکیبی با فصل 7 زیست یازدهم( 

هیچ هورمونی نمی سازد.
هورمون های این بخش در جسم یاخته های عصبی زیرنهنج 
تولید می شوند.  از طریق آسه ها به بخش پسین می رسند.

دو هورمون ضد ادراری و اکسی توسین در زیر نهنج ساخته 
و در بخش پسین ذخیره و ترشح می شود.

پسین 

میانی  عملکرد این بخش در انسان به خوبی مشخص نشده است.

دسته هاى آکسونى

ساقه

زیر مغزى پسین
زیرمغزى پیشین

 ارتباط بخش پسین با زیرنهنج

هورمون های محرک
محرک تیروئید  فعالیت غدة تیروئید )سپردیس( را تحریک می کند.

محرک فوق  کلیه  روی غدة فوق  کلیه تأثیر می گذارد.
محرک غده های جنسی LH و FSH  کار غده های جنسی )تخمدان و بیضه( 

را تنظیم می کند.
بخش پیشین با ترشح این هورمون ها فعالیت سایر غدد را تنظیم می کنند.

سه بخش دارد: 

تحت تنظیم زیر نهنج، شش هورمون ترشح می کند.
هورمون های آزادکننده و مهارکنندة زیرنهنج، سبب می شوند که هورمون های بخش پیشین ترشح 
 شوند یا ترشح آن ها متوقف  شود. غده زیر نهنج نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده ها برعهده دارد.

هورمون رشدپیشین

هورمون پروالکتین  وظایف

با رشد طولی استخوان های دراز، اندازة قد را افزایش می دهد.

صفحات رشد

چند سال بعد از بلوغ، صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل شده و می گویند صفحات رشد 
بسته شده است. در این حالت رشد استخوان  متوقف می شود و می گویند صفحات رشد بسته شده است.

دو صفحة غضروفی در نزدیکی دو سر استخوان های دراز 
یاخته های غضروفی در این صفحات تقسیم می شوند.

بعد از تولد نوزاد، غدد شیری را به تولید شیر وا می دارد.
حفظ تعادل آب 

مؤثر در دستگاه ایمنی
 تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل مردان 

 غدۀ زیرمغزی
بخش پسین

استخوان کف جمجمه

بخش میانی

بخش پیشین

غضروف مفصل

غضروف جديد در اين 
سمت تشکیلی می شود

صفحه رشد 
غضروفی

در اين 
سمت 

استخوان 
ساخته 
می شود

 صفحات رشد در استخوان های دراز و 
چگونگی رشد استخوان

ی(
غز

 م
یز

)ر
ز 

فی
پو

هی
ۀ 

د
غ
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غّده تیروئید
(نماى پشتى)

غّده هاى
پاراتیروئید

 غده های پاراتیروئید

وارد  بیش تری  نایژک ها، هوای  باز شدن  با    
شش ها می شود و حجم تنفسی افزایش می یابد. 

)ترکیبی با فصل 3 زیست دهم(  

اپی نفرین
نور اپی نفرین

ساختار عصبی دارد.

در شرایط تنش، دو هورمون ترشح می کند:

وظایف

غدۀ فوق کلیه
روی کلیه قرار دارد.

مرکزی

از دو بخش تشکیل شده است: 

افزایش ضربان قلب
افزایش فشارخون

افزایش گلوکز خوناب
نایژک ها را در شش ها باز می کنند.

بدن را برای پاسخ های کوتاه مدت آماده می کند.

هورمون کورتیزول 

مقدار کمی از هورمون های جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس 
نیز ترشح می کند.

طوالنی مدت،  تنش های  به  پاسخ 
 غم از دست دادن نزدیکان 

گلوکز خون را افزایش می دهد.

هورمون های  قشری 
مترشحه

هورمون آلدوسترون 
افزایش بازجذب سدیم از کلیه

بازجذب آب )به دنبال بازجذب سدیم(
باال رفتن فشار خون

T4 T3 و  هورمون های ید دار به نام های 

وظایف

گواتر  فعالیت زیاد غدة تیروئید در اثر ترشح هورمون محرک تیروئید به علت کمبود ید در غذا، 
منجر به بزرگ شدن غدة تیروئید می شود.

تیروئید )غدۀ سپرديس(

ن
د

ی ب
ها

ده 
 غ

ی
رف

ع
م

شبیه به سپر بوده و در زیر حنجره واقع است.

هورمون های تیروئیدی 

هورمون های مترشحه 

تنظیم میزان تجزیة گلوکز و انرژی در دسترس 

T3
برای نمو دستگاه عصبی مرکزی در دوران 

جنینی و کودکی الزم است.
فقدان آن به اختالالت نمو دستگاه عصبی و 
عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می انجامد.

  از آن جا که تجزیة گلوکز در همة یاخته های بدن رخ می دهد، پس همگی یاختة هدف این هورمون ها هستند.
 با توجه به کمبود ید در خاک کشور ما، همچون بسیاری از دیگر کشورها، برنامه های غذای متکی بر فراورده های غیر دریایی نمی تواند 

فراهم کننده یُد مورد نیاز بدن باشد.
 ید در غذاهای دریایی فراوان است. مقدار ید موجود در فرآورده های کشاورزی و دامی یک منطقه، به مقدار ید خاک بستگی دارد.

کلسی تونین  زمانی که کلسیم در خوناب زیاد است، این هورمون از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیری می کند.

غضروف

ناى

غدة سپردیس

 غدۀ سپردیس )تیروئید(

غده های پاراتیروئید
به تعداد چهار عدد در پشت تیروئید قرار دارد.

هورمون پاراتیروئیدی  وظایف 

در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب ترشح می شود.
در هم ایستایی کلسیم نقش دارند.

کلسیم را از مادة زمینة استخوان جدا و آزاد می کند.
بازجذب کلسیم را در کلیه افزایش می دهد.

اثر بر ویتامین D )ویتامین D را به شکلی تبدیل می کند 
که می تواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد.( )کمبود 
ویتامین D، سبب کاهش جذب کلسیم از روده می شود(.

 غده های فوق کلیه

مویرگ ها

کلیه

بخش قشری

بخش مرکزی
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 تغییرات میزان هورمون ها، چرخة تخمدانی و چرخة رحمی در یک دورۀ جنسی

رشد فولیکول و تمايز اووسیت

استروژن پروژسترون

غلظت FSH و LH در خون

غلظت استروژن و پروژسترون در خون

ريزش و رشد ديواره رحم
قاعدگی

FSH
LH

تخمک گذاریتشکیل جسم زردجسم زرد در حال تحلیل رفتن

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2

تغییرات در تخمدان

روزهای دوره جنسی

  در زنان، نوسانات هورمونی، دو چرخة وابسته به هم را ایجاد می کند.
 چرخة تخمدانی، زمان بندی بالغ شدن اووسیت را در تخمدان تنظیم می کند.

 چرخة رحمی، رحم را برای بارداری آماده می کند.

اگر بارداری رخ دهد  جسم زرد به فعالیت خود ادامه می دهد )تا مدتی(  با ترشح هورمون های 
استروژن کم و پروژسترون زیاد، جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفاظت می گردد.

اگر بارداری رخ ندهد

مرحلة لوتئال 
)روزهای 14 تا 28 دوره(

جسم زرد در اواخر دورة جنسی تحلیل رفته  به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل می شود.
غیرفعال شدن جسم زرد موجب کاهش هورمون های استروژن و پروژسترون در خون می شود.

جدار رحم ناپایدار  شده و دچار تخریب و ریزش می شود.
این امر عالمت شروع دورة جنسی بعدی است.

با تأثیر هورمون LH فعالیت ترشحی خود را افزایش داده  استروژن کم و پروژسترون  یاخته های جسم زرد 
زیاد ترشح می کند. . این هورمون ها وقایع رحم را در دوره جنسی ادامه می دهند.

رویدادهای این مرحله

ن
سا

 ان
در

ل 
مث

د
ولی

ت
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چرخهء رحمی
1. در روزهای اول هر دوره در رحم، قاعدگی رخ می دهد  به طور متوسط هفت روز طول می کشد.  بافت های رحم در طی آن 

تخریب شده و از بدن خارج می شوند.
2. پس از طی قاعدگی  دیوارة داخلی رحم مجدداً شروع به رشد و نمو می کند و ضخامت، چین خوردگی ها، حفرات و اندوختة 

خونی رحم زیاد می شود.
سپس 3. رشد و نمو دیوارة رحم )آندومتر( تا بعد از نیمة دوره هم ادامه می یابد، 

  نتیجه این فعالیت ها، آماده شدن جدار رحم برای پذیرش و پرورش تخمک لقاح یافته یا همان تخم است.

4. در حدود نیمه دوره جنسی اگراسپرم در مجاورت اووسیت ثانویه قرار گیرد  تکمیل مراحل تخمک زایی  لقاح  تخم پس 
از انجام تقسیمات در لولة رحمی، در یکی از فرورفتگی های جدار رحم جایگزین می شود.

سرعت رشد آن کم می شود.
ولی فعالیت ترشحی آن افزایش می یابد.

اگر لقاح انجام نشود
اووسیت ثانویه بدون جایگزینی دفع می شود.

حدود روز بیست  و هشتم دورة جنسی، تخریب دیوارة 
که  می شود  شروع  )قاعدگی(  خون  دفع  و  رحم  داخلی 
شروع دوره جنسی و چرخه رحمی بعدی را نشان می دهد.

  جایگزینی شامل نفوذ جنین به 
و  خونی  رابطه  ایجاد  و  رحم  جدار  درون 

تغذیه ای با مادر است.
 وقایع چرخة رحمی تحت تأثیر هورمون های 
از  که  پروژسترون(  و  )استروژن  جنسی 

تخمدان ها ترشح می شوند، انجام می گیرد.

ن
سا

 ان
در

ل 
مث

د
ولی

ت

 جسم زرد در تخمدان تخمک گذاری تخمدان

توسط تنظیم زمان وقایع متفاوت در دستگاه تولیدمثل در زنان 

استروژن و پروژسترون 

در انتهای دورة جنسی

ارسال شده  هورمون  در ابتدای دورة جنسی  میزان استروژن و پروژسترون در خون کم است  پیامی به هیپوتاالموس 
آزادکننده ترشح می شود. 

هورمون آزادکننده  بخش پیشین هیپوفیز را تحریک کرده  ترشح LH و FSH افزایش می یابد.)در روزهای 7 و 8 به ویژه 
روزهای 13 و 14(

هورمون FSH  سبب رشد فولیکول شده  ترشح استروژن افزایش می یابد. 
هورمون LH  سبب رشد جسم زرد شده  ترشح پروژسترون افزایش می یابد. 

باعث رشد دیوارة داخلی رحم و ضخیم شدن آن شده درنتیجه رحم را برای بارداری احتمالی آماده می کند.
تأثر روی هیپوتاالموس  ترشح هورمون آزادکنندة LH و FSH را کم می کند )بازخورد منفی(. درنتیجه 

از رشد و بالغ شدن فولیکول های جدید در طول دورة جنسی جلوگیری می کند. 
کاهش میزان هورمون های LH و FSH  کاهش استحکام دیوارة داخلی رحم  در طول چند روز بعد 

دیواره از هم می پاشد )قاعدگی(.
جسم زرد تحلیل رفته  کاهش ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون  تأثیر روی هیپوتاالموس 

 ترشح مجدد هورمون آزادکننده LH و FSH )شروع دوره جنسی(

تنظیم هورمونی دستگاه تولیدمثل در زنان

  تنظیم این هورمون ها به صورت بازخوردی )خودتنظیمی( است. 

هورمون های زیر نهنج )هیپوتاالموس(
زیرمغزی پیشین )هیپوفیز پیشین(

هورمون های جنسی تخمدان ها

  در حدود روز 7 دوره جنسی افزایش اندک استروژن  ممانعت از آزاد شدن LH به ویژه FSH. )بازخورد منفی(  
 در حدود روز 14 افزایش زیاد استروژن  افزایش زیاد FSH و به ویژه LH )بازخورد مثبت(  
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هیپوتاالموس

بازخورد آنها

تخمدان ها

رحم

هیپوفیز پیشین

ترشح هورمون 
آزادکننده

FSH و LH ترشح

ترشح استروژن و 
پروژسترون

 غدد و هورمون های مؤثر
در تولیدمثل زن

در روزهای حدود 23 - 16  غلظت استروژن و پروژسترون افزایش می یابد.

در روزهای 16 - 14
غلظت استروژن کم شده و پروژسترون زیاد می شود. 

در روز حدود 16 میزان غلظت استروژن و پروژسترون در خون برابر می شود. 

در روزهای 27 - 23
غلظت استروژن و پروژسترون کم می شود.

 در روز 28 شروع دورة جنسی بعدی است. 

انتهای دوره  میزان استروژن، پروژسترون حتی FSH و LH در خون کم  کاهش استحکام دیواره داخلی رحم  چند روز بعد 
)ابتدای دوره( قاعدگی

در حدود روز 7 دوره  افزایش کم استروژن  ممانعت از آزاد شدن LH به ویژه FSH )بازخورد منفی(  میزان هورمون های LH و 
.LH کم تر از FSH برابر  میزان FSH

    از حدود روز 6 تا حدود 26 میزان LH بیشتر از FSH است.
 از حدود روز 16 تا حدود 26 میزان پروژسترون از استروژن بیشتر است.

در حدود روز 12، 13 چرخة جنسی  بیش ترین اختالف میان هورمون های استروژن و پروژسترون دیده می شود.  افزایش زیاد 
استروژن  افزایش FSH به ویژه LH )خودتنظیمی مثبت(

در روز 14  افزایش ترشح FSH و به ویژه LH و رسیدن به حداکثر  تخمک گذاری رخ داده  ترشح استروژن کم شده اما غلظت 
پروژسترون زیاد می شود.

تغییرات میزان هورمون ها در یک دورة جنسی

ن
سا

 ان
در

ل 
مث

د
ولی

ت

  استروژن دارای دو نقش متضاد است. افزایش اندک آن از آزاد شدن FSH و LH ممانعت می کند )بازخورد منفی(ـ اما حدود 
روز چهاردهم دوره افزایش یکباره آن محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی FSH و LH از هیپوفیز پیشین می شود )بازخورد مثبت( این 

تغییر ناگهانی در مقدار هورمون ها باعث می شود در تخمدان باقیماندة فولیکول به جسم زرد تبدیل شود.
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ن
سا

 ان
در

ل 
مث

د
ولی

ت

اسرتاتژی

تخمک زایی در زنان با اسپرم زایی در مردان تفاوت هایی اساسی دارند. این تفاوت ها و مراحل آن از جمله نکاتی است که در آزمون ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

تفاوت های اسپرم زایی و تخمک زایی

تخمک زایی زناناسپرم زایی مردان

از دوران جنینی آغاز شده و پس از شروع میوز متوقف می شود. بعد از سن بلوغ آغاز شده و تا پایان عمر ادامه دارد.شروع
سپس با رسیدن به بلوغ تا سن یائسگی )نه پایان عمر( ادامه می یابد.

II و همواره می تواند انجام  شود.میوز می دهد  انجام  را   I میوز  اولیه  اووسیت  بلوغ،  از سن  پس 
میوز  تقسیم  زمان،  این  در  می شود.  تولید  ثانویه  اووسیت 
ثانویه  اووسیت  با  اسپرم  در صورتی که  فقط  و  متوقف شده 
برخورد کند و فرایند لقاح شروع شود، میوز II انجام می گیرد.

و تمایز و تغییر شکل تمایز  با  و سپس  آمده  به وجود  اسپرماتید   ،II میوز  پایان  در 
تغییر شکل به اسپرم تبدیل می شود.

تمایز کم است و تغییر شکل دیده نمی شود.

با هر بار میوز درنهایت یک گامت تولید می شود و یاخته های با هر بار میوز در نهایت 4 گامت به وجود می آید.تعداد گامت ها
با  اسپرم  که  زمانی  تا  زنان،  )در  هستند  قطبی  گویچۀ  دیگر، 

اووسیت ثانویه برخورد نکند، تخمک تولید نمی شود(.

یاخته های حاصل از تقسیم میوز در مردان، اندازه ای مساوی تقسیم سیتوپالسم
دارند، زیرا تقسیم سیتوپالسم به صورت مساوی انجام می شود.

سیتوکینز نامساوی انجام می شود و درنتیجه اووسیت ثانویه و 
تخمک نسبت به گویچه های قطبی بزرگ تر هستند.

  هدف از انجام سیتوکینز نامساوی، رسیدن مقدار بیش تری از سیتوپالسم و اندامک ها به اووسیت ثانویه است تا در مراحل ابتدایی رشد و نمو رویان، 
نیازهای آن را برطرف کند. عالوه بر این باید به این نکته توجه کنیم که دومین گویچة قطبی همراه با اووسیت ثانویه تولید می شود که به طور طبیعی نقشی در رشد و 
نمو ندارند. در مواقعی ممکن است اسپرم با گویچة قطبی نیز لقاح یابد، در این حالت توده ای یاخته ای و بی شکل ایجاد می گردد که پس از مدتی از بدن دفع می شود.

شباهت های میان تخمک زایی و اسپرم زایی:

 در هر دو فرایند ابتدا میتوز و سپس میوز رخ می دهد. 

 در هر دو مرحله، تقسیم میوز انجام می گیرد.

 یاخته های حاصل، از نظر کروموزومی شبیه یکدیگر هستند. 

 در ارتباط با فرایندهای گامت زایی در انسان سالم، کدام عبارت نادرست است؟
1( در درون هسته اولین گویچه قطبی همانند هسته اووسیت ثانویه کروموزوم ها دارای 46 مولکول DNA هستند.

2( تمام یاخته های دیپلوئید ایجادشده از تقسیم میتوز هر اسپرماتوگونی، به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل می شود.
3( اسپرماتوسیت ثانویه نسبت به تخمک تعداد کروماتیدهای بیش تری دارد.

4( نخستین گویچة قطبی، برخالف اسپرماتید در هستة خود 46 کروماتید دارد.
 

گزینه 1( درست ـ این دو سلول حاصل از میوز I هر یک درون هسته خود که n دوکروماتیدی است 23 کروموزوم دو کروماتیدی دارند 
و هر کروماتید شامل یک مولکول DNA می باشد.

گزینه 2( نادرست ـ دو یاختة دیپلوئید از تقسیم میتوز هر اسپرماتوگونی تشکیل می شود. یکی از آن ها در الیة زاینده باقی می ماند و 
یاختة دیگر به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل شده و میوز انجام می دهد. 

گزینه 3( درست ـ اسپرماتوسیت ثانویه، کروموزم های دوکروماتیدی دارد و دارای 46 کروماتید است.
گزینه 4( درست ـ نخستین گویچة قطبی دارای 23 کروموزوم دو کروماتیدی است؛ بنابراین در کل 46 کروماتید در هسته دارند، اما 

اسپرم 23 کروموزوم تک کروماتیدی دارد.
 گزینة 2 ( درست ـ نوزاد آدمی زندگی را به صورت یک یاخته تخم آغاز می کند. تخم با تقسیم های پی در پی و گذر از مراحلی 

سرانجام به جنین و نوزاد متمایز می شود.
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 کدام گزینه در ارتباط با ساختار میوه درست بیان شده است؟
1( در همة میوه ها فضای تخمدان به وسیلة دیوارة برچه ها تقسیم شده است.

2( هر میوة حقیقی فقط حاوی یک هسته است.
3( میوة سیب، در اثر تغییر یکی از حلقه های گل به وجود می آید.

4( هر میوة پرتقال در پی رشد و نمو قسمتی از گل به وجود می آید.
 

گزینه 1: نادرست ـ در گروهی از میوه ها فضای تخمدان با دیوارة برچه به طور کامل تقسیم شده است.
گزینه 2: نادرست ـ میوة حقیقی از رشد تخمدان ایجاد می شود و تخمک پس از لقاح به دانه نمو می یابد؛ بنابراین یک میوه می تواند حاوی یک 

یا چند تخمک باشد.
گزینه 3: نادرست ـ میوة سیب از رشد نهنج حاصل می شود و نهنج جزء حلقه های گل محسوب نمی شود.

گزینه 4: درست ـ همة میوه ها حاصل رشد و نمو قسمتی از گل هستند. 
گزینة 4 صحیح است.

میوه ها در حفظ دانه ها و پراکنش آنها نقش دارند.

برخی از میوه ها به بدن جانوران می چسبند و با آنها جابه جا می شوند.

آب و باد نیز در جابه جایی میوه ها و دانه ها نقش دارند.

میوه های نارس مزه ای خوشایند ندارند، درنتیجه دانه های نارس تا رسیدگی میوه از خورده  شدن توسط جانوران حفظ می شوند.

با خورده  شدن میوه های رسیده توسط جانوران، دانه ها پراکنده می شوند )رنگ  درخشان میوه های رسیده،  جانوران را جذب می کند(.

پوستة برخی دانه ها سخت است و در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم باقی می ماند و دفع می شود.

ها
وه 

می
ش 

کن
را

پ
 پراَکنِش میوه ها

بعد از لقاح اسپرم و تخم زا، دانه از رشد و نمو تخمک تشکیل می شود؛ اگر لقاح صورت نگیرد دانه تشکیل نمی شود )پرتقال های بدون دانه(.

برای تشکیل میوه های بدون دانه به تنظیم کننده های رشد نیاز است.

اگر لقاح صورت گیرد اما رویان قبل از کامل شدن مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه ها نارس می شوند که در این صورت ریز بوده و 
پوسته ای نازک خواهد داشت )مانند موزهای بدون دانه(. نه

دا
ن 

دو
ی ب

ها
وه 

می

دانه نارس

 در بعضی موزها دانه های ریز و نارس دیده می شوند.
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قیدهای مهم

نهاندانگان تنها گروه از گیاهان هستند که گل تولید می  کنند.1

گیاهان گل دار بیش ترین گیاهان روی زمین هستند و پهنة وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند.2

معموالً برای تکثیر گیاهان از بخش های رویشی گیاه استفاده می  شود.3

همة مراحل کشت بافت در محیطی کامالً سترون انجام می شود.4

نهنج وسیع است و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.5

گل هایی که هر دو حلقة پرچم و مادگی را دارند، گل دوجنسی و آن هایی که فقط یکی از این حلقه ها را دارند، گل تک جنسی نامیده می شوند.6

دیوارة خارجی دانه های گرده، منفذدار بوده و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد.7

8
گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است؛ این گیاهان تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای 

قوی و شیره اند.

پوستة دانه ها معموالً سخت است.9

میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آنها نقش دارند. بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها جابه جا می شوند.10

میوه های نارس معموالً مزة ناخوشایندی دارند.11

پوستة بعضی دانه ها چنان سخت و محکم است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می  مانند.12

معموالً طول عمر درخت ها که سرالد پسین دارند، از گیاهان علفی بیش تر است.13

ممکن است برخی گونه های گیاهی چند روز طول عمر داشته باشند و برخی چند قرن )طول عمر گونه های گیاهان با هم فرق دارد(.
طول عمر درختان که سرالد پسین دارند از گیاهان علفی )غیردرختی( بیش تر است.

گیاهان براساس طول عمر به گروه های زیر تقسیم می شوند:

ن
ها

یا
 گ

مر
ع

گیاهان یک ساله  در مدت یک سال یا کم تر رشد و تولید مثل می کنند و بعد، از بین می روند.  گیاه گندم و خیار
گیاهان دوساله  در سال اول رشد رویشی دارند و در سال دوم گل و دانه تولید می کنند )رشد زایشی(.  شلغم و چغندرقند

گیاهان چندساله  سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند و بعضی از آنها هر سال گل، میوه  و دانه می دهند. درخت و درختچه 
از گیاهان چندساله هستند که ممکن است تا قرن ها زندگی کنند. گیاهان علفی چندساله )مانند زنبق( هم وجود دارد که دارای 

زمین ساقه است و در خاک باقی می ماند.

  گیاهی مانند شلغم و چغندرقند در سال اول رشد رویشی دارند و مواد  حاصل از فتوسنتز در ریشه آن ها ذخیره می شوند. در سال دوم ساقه گل دهنده 
ایجاد می شود و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسد.

 خیار )الف(، شلغم )ب(، زنبق )پ(. از رشد جوانه های رویش یافته از زمین ساقه، گیاهان جدیدی ایجاد می شوند )ت(.
ت(پ(ب(الف(
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آزمون جمع بندی

 1 کدام عبارت دربارۀ گیاهان نهاندانه به درستی بیان شده است؟
1( در هر گیاه فتوسنتزکنندة نهاندانه ای، برگ های رویانی دارای کلروپالست است.

2( در هر گیاه نهاندانه ای، ریشة رویانی همانند ساقة رویانی در انتهای رویان تشکیل می شود.
3( در گیاه هگزاپلوئیدی بافت ذخیره ای دانه در هر یاختة خود دارای 9 مجموعه کروموزم است.

4( در گیاه نارگیل بافت آندوسپرم، فاقد یاخته های 3n است و درنتیجه به صورت مایع دیده می شود.
 2 چند گزینۀ زیر در مورد یک گیاه نهاندانه به درستی بیان شده است؟

الف( از تقسیم میتوز تخم 2n ، دو یاختۀ نامساوی ایجاد می شود.
ب( یاختۀ بزرگ تر حاصل تقسیم میتوز تخم 2n، با تقسیم میتوز دو یاختۀ مساوی ایجاد می کند.

پ( یاختۀ کوچک تر حاصل تقسیم میتوز 2n، با تقسیم میتوز دو یاختۀ مساوی ایجاد می کند.
ت( یاختۀ کوچک تر حاصل تقسیم میتوز تخم 2n، منشأ رویان است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
 3 چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند.؟

»در هر گیاه نهاندانه ای .....................«
الف( در درون تخمک، از تقسیم میوز یک یاخته بافت خورش، 4 یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود.

ب( در درون تخمک، پس از لقاح، یک تخم 2n، یک تخم 3n و چند یاختۀ n در درون کیسۀ رویانی خواهیم داشت.
پ( در درون هر کیسۀ گرده، یاختۀ دیپلوئیدی با تقسیم کاستمان )میوز( چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند.

ت( هم آوندهای چوبی دوکی شکل و هم یاخته های کوتاه با دیوارۀ عرضی از بین رفته در ریشه و ساقه خواهیم داشت.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 4 در چرخۀ زندگی گیاهان نهاندانه که لقاح مضاعف دارند در حالت طبیعی تشکیل چند مورد زیر غیرممکن نیست؟
ب( کیسۀ رویانی در خارج از تخمدان الف( دانه در خارج تخمدان 

ت( تشکیل لوله گرده دارای سه مجموعه کروموزوم پ( گردۀ رسیده با چهار یاختۀ هاپلوئیدی 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 5 چند  عبارت زیر به نادرستی  بیان شده است؟
الف( در هر گیاه نهاندانه ای، سه روش برای حرکت آب و مواد محلول معدنی در عرض ریشه وجود دارد.

ب( در هر گیاه نهاندانه ای، یاخته هایی که محافظت رأس ریشه را بر عهده دارند، ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کنند.
پ( در رویش هر دانۀ پیاز، برگ های رویانی از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی تغذیۀ رویان را بر عهده دارند.

ت( در گیاه نهاندانه ، از 4 یاخته حاصل از تقسیم میوز درون تخمک، فقط آن یاخته ای که از رأس تخمک دورتر است، باقی می ماند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 6 چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
»سامانۀ بافتی که بافت ذخیره ای دانۀ ذرت به آن تعلق دارد، می تواند .....................«

الف( دارای یاخته هایی با  توانایی تبدیل مواد غیرآلی به مواد آلی باشد.
ب( دارای یاخته هایی با توانایی تشکیل رشته های دوک تقسیم باشد.
پ( در دیوارۀ ضخیم یاخته های خود دارای رشته های سلولزی باشد.

ت( در مغز ساقۀ گیاهانی با ضخامت پوست ریشه زیاد دیده شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 7 رویش دانۀ لوبیا ..................... رویش دانۀ پیاز .....................
1( برخالف - زیرزمینی است و پوسته دانه ها ژنوتیپ گیاه اصلی را دارد.

2( برخالف - زیرزمینی است و پوسته دانه ها ژنوتیپ رویان را دارد. 
3( همانند - روزمینی است و پوسته دانه ها ژنوتیپ گیاه اصلی را دارد.

4( همانند - روزمینی است و پوسته دانه ها ژنوتیپ رویان را دارد.
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 8 دانۀ بالغ لوبیا ..................... دانه بالغ ذرت می تواند دارای .....................
1( برخالف - برگ های رویانی با ژنوتیپی همانند ژنوتیپ یاخته های تشکیل دهندة باقی مانده اندوسپرم دانه باشد.

2( همانند - پوسته ای با ژنوتیپی همانند ژنوتیپ یاخته های تشکیل دهندة بخش ذخیره ای دانه باشد.
3( برخالف - بخش ذخیره ای دانه با یاخته های 2n و نیز یاخته های اندوسپرم 3n باشد.

4( همانند - بخش ذخیره ای دانه با یاخته های 2n و یاخته های اندوسپرم 3n باشد.

 9 چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
»در نهاندانگان، هر گیاه با دو سال سن حتمًا .....................«

الف( فاقد رشد پسین است.
ب( دارای عنصر آوندی و تراکئید است.

پ( در سال اول رشد، مواد حاصل از فتوسنتز را در ریشه ذخیره می کند.
ت( در سال دوم برای تشکیل گل و دانه، مواد ذخیره شدۀ ریشه را به مصرف می رساند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 10 در ساقۀ همۀ گیاهان نهاندانۀ .....................
1( چوبی، در پوست، یک نوع سرالد پسین وجود دارد.

2( علفی، سرالدهای نخستین فقط در جوانه های انتهایی وجود دارد.
3( علفی، برخالف ساقة گیاه گوجه فرنگی، سامانة بافت پوششی روپوست نامیده می شود.

4( چوبی دو لپه ای، بالفاصله در زیر پوست، بن الد آوندساز قرار دارد.

)رسارسی 94 با تغییر(  11 چند مورد دربارۀ یاخته های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارورشدۀ لوبیا نادرست است؟ 
الف( حاوی کروموزوم های همتا هستند.

ب( می توانند آندوسپرم اطراف خود را مصرف کنند.
پ( در شرایطی، ساختارهای چهار کروماتیدی ایجاد می کنند.
ت( با تشکیل بخش ویژه، رویان را به تخمک متصل می کنند.

4 )4  3 )3  2)2  1 )1

)رسارسی 96 با تغییر زیاد(  12 باتوجه به شکل روبه رو کدام عبارت نادرست بیان شده است؟ 
1( بخش 1 همانند بخش 4، یاخته هایی با دو مجموعه کروموزوم دارد.

2( بخش 3 همانند بخش 1، پس از جوانه زنی از زیر خاک خارج می شود.
3( به بخش 1 برگ های رویانی نیز گفته می شود.

4( بخش 3 برخالف بخش 2، نخستین عالمت جوانه زنی را نشان می دهد. 

)3

)2

)4

)1
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پاسخ نامه آزمون جمع بندی

 1 گزینة 3 اسپرم 3n با یاختة دوهسته ای )3n + 3n( ترکیب می شود و یاختة 9n ایجاد می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینة 1: نادرست ـ در بسیاری از گونه های نهاندانگان لپه ها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند. به این لپه ها برگ های رویان 
نیز می گویند.

گزینة 2: نادرست ـ بعضی از گیاهان نهاندانه فاقد ریشه هستند؛ مانند سس که ساقة انگلی دارد.
گزینة 4: نادرست ـ در گیاه نارگیل، شیر نارگیل مثالی از آندوسپرمی است که هسته های 3n بدون تقسیم سیتوپالسم و درنتیجه به صورت مایع دیده 

می شود، ولی بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل، آندوسپرمی است که در آن تقسیم سیتوپالسم نیز انجام می شود.

 2 گزینة 3 فقط )ب( نادرست بیان شده است. یاختة بزرگ تر حاصل تقسیم میتوز تخم 2n، با تقسیم میتوز دو یاختة نامساوی ایجاد می کند. سه 
گزینة دیگر به درستی بیان شده است. 

بررسی سایر موارد:

الف و ت بر اساس متن کتاب و شکل 14 صفحه 130 صحیح می باشد. با توجه به شکل 14 سومین تصویر، از 4 یاخته تشکیل شده است که قطعاً دو 
یاخته باالیی از تقسیم یاخته کوچک حاصل شده است.

 3 گزینة 4 تمام موارد به نادرستی بیان شده اند. )الف(، )ب( و )پ( در مورد گیاهان نهاندانة پلی پلوئیدی صدق نمی کند.
ت( در مورد گیاهان فاقد ریشه یا فاقد ساقه صادق نیست؛ به طور مثال سس ساقه انگلی دارد و ریشه ندارد.

 4 گزینة 1 موارد )الف( و )ب( و )پ( غیرممکن اند. کیسة رویانی در درون تخمک و تخمک هم که در درون تخمدان تشکیل می شود، پس از لقاح 
تخمک به دانه تبدیل می شود. گردة رسیده با چهار یاختة هاپلوئید نیز در گیاه نهاندانه وجود ندارد چون گردة رسیده دارای دو یاخته است. 

ت( با توجه به شکل 9 کتاب درسی صفحه 127 در درون لوله گرده دو اسپرم و یک یاخته هسته رویشی که در این صورت سه مجموعه کروموزوم 
در لوله گرده خواهیم داشت.

 5 گزینة 3 )الف( و )ب( نادرست ـ چون بعضی از گیاهان نهاندانه مانند سس فاقد ریشه هستند.
پ( نادرست ـ پیاز گیاه تک لپه ای است. یعنی یک لپه دارد پس برگ های رویانی ندارد.

ت( درست ـ بر اساس شکل 7 صفحه 126 درست است.

 6 گزینة 4 بافت ذخیره ای دانة ذرت، بافت نرم آکنه ای )پارانشیمی( است که به سامانة بافت زمینه ای تعلق دارد. این سامانه از سه نوع بافت نرم 
آکنه )پارانشیمی(، چسب آکنه )کالنشیمی( و سخت آکنه )اسکلرانشیمی( تشکیل می شود.

الف، ب و ت( مربوط به بافت نرم آکنه ای و )پ( مربوط به بافت چسب آکنه ای است.

 جملة کتاب درسی یازدهم: مغز ساقه، بافت نرم آکنه ای بخشی از سامانة بافت زمینه ای است که در دولپه ای دیده می شود.

 7 گزینة 3 رویش دانة لوبیا )دولپه ای( و پیاز )تک  لپه ای( از نوع روزمینی است. پس از لقاح تخمک به دانه تبدیل می شود. درنتیجه پوسته های تخمک 
به پوسته های دانه تبدیل می شود، پس پوستة دانه ها، ژنوتیپ گیاه اصلی یا گیاه مادر را دارد. 

 8 گزینة 3 در دانه بالغ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم )3n( جذب لپه ها )2n( می شود و در آن جا ذخیره می شوند و در نتیجه لپه ها بزرگ می شوند، و 
بخش ذخیره ای دانه تشکیل می دهند. در دانه بالغ با توجه به شکل کتاب فعالیت صفحه 131 باقی مانده آندوسپرم )3n( هم می تواند دیده می شود 

ولی اندوسپرم بخش ذخیره ای دانه لوبیا محسوب نمی شود.

گیاه ذرت گیاه تک لپه ای است و بافت ذخیره ای دانه، فقط آندوسپرم 3n است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1، 2 و 3: نادرست ـ بخش ذخیره دانه ذرت آندوسپرم است که 3n است در حالی که در دانه لوبیا لپه ها بخش ذخیره ای دانه را تشکیل 
می دهند و 2n هستند در گیاه لوبیا برگ های رویانی 2n و باقی  مانده اندوسپرم 3n است. 

 تخمک در نهاندانگان دارای دو پوسته است، درنتیجه دانه دارای دو پوسته خواهد بود.
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