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سؤاالت فصل پنجم

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با گردش خون در کلیه های انسان سالم صحیح است؟- ٤٣
الف( سرخرگ آوران همانند سرخرگ وابران، می تواند انشعابات سرخرگی کوچک تری را به وجود آورد.

ب( خون تیرۀ موجود در شبکۀ مویرگی دوم برخالف مایع موجود در مجرای جمع کننده به سمت باال حرکت می کند.
ج( رگ خارج کنندۀ خون از هرم های کلیه، مستقیمًا خون خود را به یکی از انشعابات بزرگ سیاهرگ  زیرین منتقل می کند.

د( شکل گیری سرخرگ قطورتر عبوری از دهانۀ کپسول بومن، پس از ایجاد انشعابات کوچک تر در ستون کلیه، انجام می گیرد.
و( اولین شبکۀ مویرگی اطراف نفرون ها همانند دومین شبکۀ مویرگی آن در قاعدۀ هرم های بخش مرکزی کلیه مشاهده می شود.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- ٤٤

»در لپ های کلیه هر فرد سالم و بالغ، هر شبکۀ مویرگی که در دو طرف خود با سرخرگ در ارتباط است، قطعًا ................«
1( در اطراف لوله های جمع کنندۀ ادرار تشکیل می شود. 
2( فاقد هموگلوبین های متصل به کربن دی اکسید است.
3( در تشکیل کالفک درون کپسول بومن نقش دارد.  

4( در جمع آوری مواد مفید موجود در لولۀ هنله نقش دارد. 
کدام گزینۀ زیر در رابطه با گردش خون در اندام های لوبیایی شکل بدن یک فرد بالغ، نادرست است؟ - ٤٥

1( کارایی تبادل مواد در قوس هنله با جریان مخالف مواد در گردیزه و رگ خونی، افزایش پیدا می کند.
2( هر گویچۀ قرمز موجود در سرخرگ آوران، از درون شبکۀ مویرگی اطراف قوس هنله عبور می کند. 

3( بخشی از خوناب خارج شده از بخش ابتدایی کالفک در انتهای آن به خون باز می گردد.
4( رگ های حاوی خون تیره در مجاورت بخش پایین روی قوس هنله قابل مشاهده اند.

در کلیۀ انسان، کالفک ............... شبکۀ مویرگی ............ امکان ندارد ............... .- ٤٦
1( همانند – دور لولۀ هنله - خون دارای مقدار زیاد مواد دفعی را از رگ قبلی بگیرد.

2( برخالف – دورلوله ای - تمامی مویرگ های خود را به سیاهرگ ختم کند.
3( برخالف – دور لولۀ هنله - خون روشن را وارد رگ بعد از خود  کند.

4( همانند – دورلوله ای - تنها با رگ های کوچک در ارتباط باشد.
کدام گزینۀ زیر در رابطه با هر سرخرگ متصل به کالفک کلیۀ انسان، صحیح می باشد؟  - ٤٧

1( خون را به نوعی مویرگ که محل تبادل مواد با مایع درون گردیزه می باشد، وارد می کند.
2( در ارتباط با هر دو نوع شبکۀ مویرگی موجود در هر گردیزه قرار می گیرد.

3( فاقد ارتباط مستقیم با رگ هایی با فضای داخلی وسیع می باشد.
4( می تواند انشعابات سرخرگی کوچک تری را تشکیل دهد.

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟- ٤٨
»سرخرگی که کاهش قطر آن موجب افزایش فشار تراوشی در شبکۀ مویرگی کالفک می شود در مقایسه با  دیگر سرخرگ مرتبط با 

کالفک، میزان ............... در پالسمای خون خود دارد؛ اّما هرگز نمی تواند ................«
الف( آمینواسید کم تری ـ به شبکۀ مویرگی تشکیل دهندۀ سیاهرگ کلیه متصل باشد.

ب( پروتئین های بیش تری ـ پس از خروج از کپسول بومن منشعب شود.
ج( اکسیژن بیش تری ـ در بخش مرکزی کلیه قابل مشاهده باشد.
د( مواد دفعی کم تری ـ با مویرگ های منفذدار در ارتباط باشد.

3 )4    2 )3    1 )2 1( صفر   
کدام موارد، به درستی در عبارت زیر جای نمی گیرند؟ - ٤٩

»در کلیۀ یک فرد سالم، هر سرخرگی که ..................«
الف( در تشکیل شبکۀ مویرگی دور لوله ای نقش دارد، خون را از کپسول بومن خارج می کند.

ب( قبل از ورود به کلیه منشعب می شود، مستقیمًا از آئورت جدا شده است.
ج( از فواصل بین هرم ها عبور می کند، مستقیمًا در تشکیل کالفک نقش دارد.

د( در بین دو شبکۀ مویرگی مستقر است، سرخرگ وابران نمی باشد.
4( ج - د 3( ب - ج    2( الف - د   1( الف – ب   
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٣٦

پاسخنامه فصل پنجم

بررسی سایر گزینه ها:
2( ه��م چرب��ی  اطراف کلیه و ه��م دنده ها، کلیه ها را از ضربه )فش��ار 
مکانیکی( حفظ می کنند. کیلومیکرون ها، همراه با لنف به خون وارد و 

لیپیدهای آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند.

G  ترکیب: مولکول های حاص��ل از گوارش چربی ها، با ورود به
مویرگ ه��ای لنفی همراه ب��ا لنف در بدن جابه جا می ش��وند و در 

نهایت به جریان خون وارد می شوند.)فصل 2 دهم(

3( باف��ت چربی اطراف کلیه و کپس��ول آن با غدۀ ف��وق کلیه ارتباط 
مستقیم دارد؛ اما فقط کپسول کلیه است که در برابر نفوذ میکروب ها 

به عنوان مانع عمل می کند. 

G  ترکیب: هورمون کورتیزول از بخش قشری فوق کلیه ترشح
می شود.)فصل 4 یازدهم(

4( دنده ها و کپس��ول کلیه، از قسمت فوقانی کلیه محافظت می کنند. 
بافت اس��تخوانی در دوران جنینی نرم ب��وده و یاخته های آن به تولید 

مادۀ زمینه ای می پردازند.

G  ترکی��ب: در میان تمامی بافت ها، تنها در بافت پیوندی ماده
زمینه  ای وجود دارد. فضای بین یاخته  ای در بافت پیوندی ش��امل 

ماده زمینه  ای و رشته های پروتئینی است.)فصل 2 دهم(   

»٤«   ب��ا توجه به ش��کل فعالیت صفحۀ 82 کتاب درس��ی، -    1٩ 
میزنای همانند سرخرگ کلیه، در محل ناف کلیه با چربی اطراف کلیه 

در تماس است.
بررسی سایر گزینه ها:

1( همان طور که در فصل دوم کتاب درسی نیز خواندیم، بافت پوششی 
سطح درونی مجاری و حفره های بدن را می پوشاند.

2( چون کلیۀ راست پایین تر از کلیۀ چپ است؛ بنابراین میزنای راست 
نیز کوتاه تر از میزنای چپ می باشد.

3( همان طور که در ش��کل 12 کتاب درسی مشخص است، سرخرگ 
آئورت در انتهای خود به دو ش��اخه تقس��یم می شود و میزنای چپ و 
راس��ت، هر کدام از مقابل یکی از این انشعابات آئورت عبور می کنند و 

به مثانه می رسند.

»٣«   بخش های مش��خص ش��ده در ش��کل صورت س��ؤال -    ٢0 
عبارت ان��د از: 1- غ��دۀ فوق کلیه، 2- کلی��ه و 3- میزنای. دقت کنید 
کپس��ول کلیه که پردۀ ش��فافی از جنس بافت پیوندی رشته ای است، 

اطراف هر کلیه را احاطه کرده است )نه فوق کلیه(.
بررسی سایر گزینه ها:

1( در وسط لگنچه که داخلی ترین بخش کلیه محسوب می شود، منفذ 
میزنای وجود دارد.

2( در کلیه همانند غدۀ فوق کلیه، مویرگ های منفذدار وجود دارد.
4( کلیه  فقط هورمون اریتروپویتین را ترشح می کند؛ درحالی که غدۀ 
ف��وق کلیه چندین نوع هورم��ون )کورتیزول، آلدس��ترون، اپی نفرین، 

G  و کلسیم غذا، مصرف نوشیدنی های D ترکیب: کمبود ویتامین
الکلی و دخانیات با جلوگیری از رس��وب کلس��یم در اس��تخوان ها، 
باعث بروز پوکی اس��تخوان در مردان و زنان می شوند. اختالل در 
ترشح بعضی هورمون ها و مصرف نوشابه های گازدار نیز در کاهش 

تراکم استخوان نقش دارند.)فصل 3 یازدهم( 

4( چربی اطراف کلیه همانند دنده ها از عوامل محافظت کننده کلیه در 
برابر ضربات مکانیکی می باشد.

G  ترکیب: دنده ها، جمجمه و جناغ جزء استخوان های پهن بدن
محس��وب می شوند. مغز قرمز در بخش میانی این استخوان ها قرار 

دارند.)فصل 3 یازدهم(

»٣«   س��رخرگ آوران، خون را به کالفک وارد می کند. این -    1٧ 
س��رخرگ برخالف س��رخرگ وابران نمی تواند در بخش مرکزی کلیه 

وجود داشته باشد. 
بررسی سایر گزینه ها:

1( میزنای در محل ناف کلیه منش��عب نمی ش��ود؛ ولی سیاهرگ ها و 
سرخرگ های کلیه به انشعابات کوچک تری تقسیم می شوند. 

2( در دیوارۀ میزنای همانند میزراه، یاخته های ماهیچه ای وجود دارند.
4( اعصاب کلیه همانند سرخرگ کلیه از ناف آن عبور می کنند.

»1«   دنده ه��ا، کپس��ول کلیه و بافت چرب��ی از عوامل محافظ -    1٨ 
کلیه هس��تند که هر س��ه از بافت پیوندی تشکیل شده اند. چربی اطراف 
کلیه، عالوه بر اینکه کلیه را از ضربه محافظت می کند، در حفظ موقعیت 
کلیه نیز نقش دارد. اگر این بافت بیش ازحد تحلیل رود، ممکن است باعث 
افتادگی کلیه و در نتیجه تا خوردن میزنای شود. این اتفاق می تواند باعث 
بس��ته ش��دن میزنای و عدم تخلیه ادرار از کلیه ها گردد. پس می توانیم 

بگوییم بافت چربی اطراف کلیه در تخلیه ادرار از کلیه نقش دارد. 

A کنتـه:اث���راتتحلیلرفتنچربیاطرافکلیهه���ا)بهعنواننمونهدر
رژیمهایغذاییکاهشوزن(:

ان
تخو
اس
کی
پو
مل
عوا

مصرفدخانیات

افزایشترشحهورمونپاراتیروئیدی

کاهشترشحهورمونکلسیتونین

Dکمبودویتامین

کمبودکلسیمدرغذا

مصرفنوشیدنیهایالکلی

رژیم
غذاییشدید
وکاهش
وزن

تحلیل
رفتنچربی
اطرافکلیه

افتادگی
شدید
کلیهها

تا
خوردن
میزنای

بسته
شدن
میزنای

عدمتخلیه
مناسبادرار
ازکلیهها

پسزدن
ادراربهدرون

کلیهها
نارسایی
کلیه



7٢

سؤاالت فصل ششم

با توجه به شکل مقابل که بخشی از دیوارۀ دو یاختۀ گیاهی متصل به یک دیگر را نشان می دهد، الیه ای که با شمارۀ ........... -١7١
مشخص شده است، برخالف الیۀ شماره ی .................

1( 1 – 2، با خروج موادی از پروتوپالست یاخته ساخته می شود.
2( 4 – 3، در بخش های نازک شدۀ دیوارۀ یاخته ای یافت نمی شود.

3( 4 – 2، در محل  ارتباط سیتوپالسمی یاخته های گیاهی وجود ندارد.
4( 1 – 3، همواره با غشای پالسمایی یاخته های گیاهی در تماس می باشد.

در گروهی از یاخته های گیاهی که دارای دیواره پسین هستند، بخشی از دیوارۀ یاخته ای که فاصلۀ ............... از تیغۀ میانی -١٨١
دارد، ..................... 

1( کمتری –  در برابر رشد سیتوپالسم یاخته، انعطاف پذیر نیست.  
2( بیشتری – در محل ارتباط سیتوپالسمی یاخته ها یافت می شود.
   3( بیشتری – از یک الیۀ پلی ساکاریدی ساخته شده است.  

4( کمتری – در یاخته های زنده و مردۀ گیاهی یافت می شود.
چند مورد، دربارۀ دیواره ای که از رشد و گسترش پروتوپالست یک یاختۀ گیاهی زنده جلوگیری می کند، صادق است؟-١٩١

الف( به تنهایی فضای بین غشای پالسمایی و تیغۀ میانی را پر می کند.
ب( در مجاورت مایع بین یاخته ای، با افزوده شدن لیگنین به دیواره ایجاد می شود.

ج( جهت گیری رشته های سلولزی آن با سایر بخش های دیوارۀ یاخته ای متفاوت است.
د( در اغلب یاخته های گیاهی زنده، بر روی سطح خارجی غشای پالسمایی تشکیل می شود.

4 )4      3 )3      2 )2      1 )1
در ارتباط با یاخته های گیاهی زندۀ دارای مادۀ سازندۀ چوب در دیواره، کدام گزینه به ترتیب در مورد »نزدیک ترین الیۀ دیوارۀ -٢0١

یاخته ای به سیتوپالسم« و »دورترین الیۀ دیوارۀ یاخته ای از غشای پالسمایی« صحیح است؟
1( مانع رشد پروتوپالست نمی شود – در مناطق نازک شدۀ دیوارۀ یاخته ای یافت می شود.

2( همواره مانند قالبی میان یاخته را دربرمی گیرد – از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است.
3( جهت گیری رشته های سلولزی در آن مشابۀ الیۀ مجاور نیست – در آخرین مرحلۀ چرخۀ یاخته ای ایجاد می شود.

4( قابلیت گسترش و کشش را در برابر افزایش حجم مایع میان یاخته ای )سیتوپالسم( را دارد – در همۀ یاخته های گیاهی یافت می شود.
شکل مقابل، بخشی از دیوارۀ یاخته ای دو یاختۀ گیاهی را نشان می دهد. کدام موارد، عبارت زیر را با توجه به این شکل، به -٢١١

درستی تکمیل می کنند؟ » در پی تشکیل بخش .......... در یاخته های گیاهی، .................. دور از انتظار ............ «
الف( A – افزایش استحکام اندام های هوایی و غیرهوایی گیاه – نیست.

ب( B – رشد پروتوپالست و گسترش غشای پالسمایی – است.
ج( A – نشت مایع سیتوپالسمی به خارج از یاخته  – نیست.

د( C – جدا شدن یاخته های گیاهی از یک دیگر – است.
4( ج - د   3( الف – ب        2( ب- د    1( الف – ج 

چند مورد، در ارتباط با یاخته های گیاهی همواره صحیح نمی باشد؟ -٢٢١
الف( اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره به سطح خارجی غشای پالسمایی، از رشد یاخته جلوگیری می کند.

ب( مولکول آب برای خروج از یاختۀ گیاهی باید از سد فسفولیپید ها و پروتئین های غشایی عبور کند.
ج( در محل ارتباط سیتوپالسمی یاخته های گیاهی با یک دیگر، بخشی از تیغۀ میانی یافت نمی شود.

د( یاخته های گیاهی تازه تشکیل شده، به کمک تیغۀ میانی در اتصال با یک دیگر قرار دارند.
1 )4      2 )3      3 )2      4 )1

در هر یاختۀ بالغ گیاهی، بخشی از دیوارۀ یاخته ای که .................-٢٣١
1( فاقد پروتئین می باشد، به دو دیوارۀ نخستین متصل است.

2( واجد لیگنین است، ارتباط سیتوپالسمی یاخته ها را از بین می برد.
3( چسبناک  است، در هنگام تقسیم میان یاخته )سیتوپالسم( تشکیل می شود.

4( همگام با رشد پروتوپالست چوبی می شود، از یک الیۀ سلولزی تشکیل شده است.

1

2
3
4

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT
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»٤«   میتوکندری و کلروپالست دارای یک  نوع آنزیم رنابسپاراز -١٨١١١١
می باشند. کلروپالست و میتوکندری قابلّیت تولید برخی پروتئین های 
خود را دارند اّم��ا برخی دیگر از پروتئین های مورد نیاز این اندامک ها 
در اثر بیان ژن های هس��ته ای و تولید پروتئین در سیتوپالس��م یاخته 

تأمین می گردد.
بررسی سایر گزینه ها:

1( میتوکندری ه��ا، کاروتنوئی��د ندارن��د. ب��ه هنگام رس��یدن میوه ی 
گوجه فرنگی میزان کلروفیل درون پالست ها کاهش می یابد اّما مقدار 

کاروتنوئید درون این اندامک ها افزایش می یابد.
2( ان��رژی زیس��تی مورد نیز یاخت��ه طی فرآیند تنف��س یاخته ای در 

راکیزه )میتوکندری( تأمین می شود.، نه در کلروپالست.
3( کلروپالس��ت در گیاهان می توانند نور خورشید را جذب کنند و از 

انرژی آن برای تولید گلوکز استفاده کنند، نه میتوکندری.
مقایسه١اندامک١های١میتوکندری١و١کلروپالست:١

نوع اندامک                                     

وجه مقایسه
میتوکندریکلروپالست

ویژگی غشاء
غشای درونی بستره 
را احاطه می کند

غشای بیرونی صاف و غشای 
درونی به داخل اندامک چین 

خورده است.

ویژگی 
بخش های 

درونی

فضای درونی 
شامل بستره و 
تیالکوئیدهاست

فضای درونی توسط غشای 
درونی میتوکندری احاطه 

شده است

وج�ود ریبوزوم 
در بستره

دارددارد

در  دن�ا  وج�ود 
بستره

دارددارد

»٣«   اندامک لیزوزوم در یاخته های گیاهی یافت نمی ش��ود. -١7١١١١
بررسی سایر گزینه ها:

1( یاخته ه��ای گیاهی سبزدیس��ه دار، رش��ته های دنا را درون س��ه 
اندامک دو غش��ایی )هس��ته، راکیزه و سبزدیسه( نگهداری می کنند. 
برخی یاخته های گیاهی زنده نظیر یاخته های آبکش��ی، فاقد هس��ته 

می باش��ند. 
2( دنا و رنا نوعی مادۀ اس��یدی هستند که در هسته ذخیره می شوند، 

نه در کریچه.
4( یاخته های گیاهی دارای سبزدیس��ه، توانایی ساخت مواد آلی مورد 

نیاز خود را از مواد معدنی دارند، نه همۀ یاخته های گیاهی زنده. 

A :کنته: همۀ یاخته های گیاهی
1- تیغۀ میانی دارند.

 2- دیوارۀ نخستین دارند. 
3- در دیوارۀ خود الن دارند. 

4- دارای پکتین هستند.
5- سلولز دارند. 

6- در ساختار دیوارۀ خود، انواعی از پروتئین ها دارند. 
7- در ساختار خارج پروتوپالستی خود، پلی ساکارید غیررشته ای دارند.

G  ترکی��ب: همۀ جانوران، پریاخته ای و یوکاریوت هس��تند. در
آن ها سبزدیس��ه، دی��واره ی یاخته ای، دیس��ه ها و کریچه مرکزی 
وجود ندارد )این اندامک ها مختص گیاهان اس��ت(.  در یاخته های 
جانوری، اندامک های غشا دار هسته، راکیزه، شبکه ی آندوپالسمی، 
دس��تگاه گلژی و لیزوزوم مش��اهده می ش��ود. اغلب آن ها توانایی 

ترشح آنزیم سلوالز و هیدرولیز سلولز را ندارند. 

جدول١مقایسة١یاخته١ای١گیاهی١و١جانوری:

دیوارۀنوع یاخته
شبکۀ میتوکندریسانتریولکریچه یاخته ای

آندوپالسمی
غشاء 

تاژکمژکلیزوزومهستهیاخته ای

برخی دارندبرخی ندارندیاخته گیاهی

برخی دارندبرخی دارندبرخی ندارنداغلب ندارندیاخته جانوری

»١«   اسپیروژیر نوعی جلبک سبز تک یاخته ای )شکل روبه رو( -١٩١١١١
اس��ت ک��ه در فرمان��رو آغازیان جای 
می گیرد. میانبرگ نرده ای موجود در 
س��اختار برگ گیاه لوبی��ا )نوعی گیاه 
نهان دانۀ دولپ��ه( از یاخته های بافت 
ن��رم آکنه ای محس��وب می ش��ود. در 

اس��پیروژیر، کلروپالس��ت ها به صورت نواری ش��کل در سرتاسر میان 
یاخته قابل مشاهده اند. )فصل 6 دوازدهم(
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کدام یک از گزینۀ زیر در رابطه با یاخته های مشخص شده در شکل مقابل می تواند به درستی بیان  شده باشد؟-٦٢١
1( به دنبال تقسیم این یاخته ها، بافت های آسیب دیده ترمیم می شوند.
2( یاخته های کوتاهی هستند که در ذره های سخت گالبی وجود دارند.

3( با ترشح موادی، موجب افزایش استحکام خود می شوند. 
  4( قادر به ذخیرۀ مواد در اندامک های غشادار هستند. 

در گیاهان نهان دانه، در بافت نرم آکنه ای ........... بافت چسب آکنه ای، امکان ..................... وجود ندارد.-٦٣١
2( همانند - ساخت دیواره ای چندالیه در زیر دیوارۀ نخستین 1( برخالف – ترشح لیگنین به کمک ریزکیسه های غشایی 

4( همانند – تشکیل یاخته های جدیدی از طریق تقسیم یاخته ای 3( برخالف – خارج شدن پلی ساکارید پکتین از پروتوپالست 
کدام عبارت، در مورد بافت نرم آکنه ای موجود در پیکر گیاهان آبزی، صحیح است؟-٦٤١

1( فضای بین یاخته ای در این بافت، از مایعی مشابه مایع سیتوپالسمی پر شده است.
2( تمام یاخته های این بافت، دارای کریچه و تعدادی دیسه )پالست( می باشند.

3( هر یاختۀ تشکیل دهندۀ این بافت، دارای سه اندامک دو غشایی است.
4( دو یاختۀ مجاور این بافت، از طریق تیغۀ میانی به یک دیگر متصل اند.

هر یاختۀ موجود در سامانۀ بافتِی اشغال کنندۀ فضای بین بافت پوششی و آوندی ساقه که دیوارۀ ................ نسبت به سایر -٦٥١
یاخته  های این سامانۀ بافتی دارد، به طور حتم .............

1(  ضخیم تری – واجد کانال های سیتوپالسمی غیر فعالی در دیوارۀ یاخته ای خود است.
2( نخستین نازک تری – در هنگام پالسمولیز، پروتوپالست آن از دیواره فاصله می گیرد.

3( نازک تری – مواد آلی مورد نیاز خود را از یاخته های مجاور دریافت می کند.
4( نخستین ضخیم تری – انعطاف پذیری اندام های گیاهی را کاهش می دهد.

 کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ »هر دو یاختۀ .............. قادر به .............. نیستند و .............«-٦٦١
1( 1 و 2 – ساخت لیگنین – دارای دیوارۀ نخستین متصل به تیغۀ میانی هستند. 

2( 2 و 4 – انجام تقسیم یاخته ای – توانایی افزایش استحکام خود را دارند.
3( 1 و 3 – تولید شیرۀ خام – درون سیستم آوندی گیاه یافت می شوند.

4( 3 و 4 – فتوسنتز – دیوارۀ پسین متصل به غشای پالسمایی دارند.
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟-٦7١

» یاخته های .............. موجود در بافت اسکلرانشیمی، ................ «
1( دراز – قبل از نابود شدن سیتوپالسم خود، توانایی ترشح سلولز را دارند.
2( کوتاه – به صورت تودۀ یاخته ای در بخش  مرکزی گالبی یافت می شوند.

3( کوتاه – دارای منافذ انشعاب دار در عرض دیوارۀ پسین خود هستند.
4( دراز – در اطراف لوله های پیوستۀ بافت آوندی یافت می شوند.

چند مورد، در عبارت مقابل به درستی جای نمی گیرد؟ » در هر نوع بافت زمینه ای که یاخته های آن ........... دور از انتظار ..........«-٦٨١
الف( دیوارۀ نخستین نازک دارند، ذخیرۀ مواد آلی درون  پالست ها – نیست.

ب( با فضای پر از هوا در تماس اند، انتقال مواد غذایی به یاخته های مجاور – است.
ج( استحکام ساقه را افزایش می دهند، اضافه شدن مواد آلی به دیوارۀ یاخته ای – نیست.

د( دیوارۀ پسین خود را سخت تر می کنند، مشاهدۀ اندامک ذخیره کنندۀ مواد اسیدی – است.
4 )4      3 )3      2 )2      1 )1

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ » با توجه به شکل روبه رو که ساختار یکی از اندام های گیاهی نوعی گیاه -٦٩١
نهاندانۀ دولپه را نشان می دهد، می توان گفت یاخته های مشخص شده با حرف .......... دارای دیوارۀ نخستین ............ هستند و .............. «

الف( A - نازک – در محل الن های خود با یاخته های مجاور، ارتباط سیتوپالسمی دارند.
ب( B – ضخیم – به طور معمول در سطح زیری یاخته های بافت پوششی یافت می شوند.

ج( B – نازک – عالوه بر مریستم نخستین، توسط مریستم پسین چوب پنبه ساز تولید می شوند.
د( A – ضخیم – در حرکت دادن مواد از مسیر آپوپالستی به سمت الیۀ درون پوست ریشه نقش دارند.

4 )4      3 )3      2 )2      1 )1

»1«»2«»3«»4«

A

B

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT

؟
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G  ترکیب: در غشای برخی کریچه ها، پروتئینی وجود دارد که
سرعت جریان آب را افزایش می دهد. ورود و خروج آب از این 

پروتئین ها، از طریق انتشارتسهیل شده صورت می گیرد، که نوعی 
اسمز محسوب می شود.

بررسی سایر گزینه ها: 
2( این اندامک از مایعی به نام شیرۀ کریچه ای پر شده است. 

محتویات این مایع با محتویات درون مایع میان یاخته یکسان نیست.
3( افزایش بیش از حد آب در این اندامک با افزایش کشیدگی دیوارۀ 

یاخته ای و افزایش سطح پروتوپالست همراه است.
4( این اندامک نوعی کیسۀ درشت است. ساخت ریزکیسه ها در 

یاخته ها، توسط شبکۀ آندوپالسمی و جسم گلژی صورت می گیرد.

A  کنته: در برخی یاخته های گیاهی، کریچۀ مرکزی با جذب آب سبب رشد
پروتوپالست و یاخته  می شود. در یکسری از یاخته های گیاهی، جذب آب 

توسط کریچه ها، رشد محسوب نمی شود؛ چون آب از دست می دهد.

همه١چیز١در١مورد١کریچه١)واکوئول(:

بخش های 
تشکیل 
دهنده

1- مشابه غشای پالسمایی 2- تشکیل شده از دوالیۀ فسفولیپیدیغشا

شیرۀ 
کریچه ای

1- ترکیبی از آب و مواد دیگر است.
2- مقدار و ترکیب این شیره، از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از بافتی به بافت دیگر فرق می کند.

ترکیبات 
ذخیره 

شده در آن

آب

1- وقتی مقدار آب در محیط بیشتر از مقدار آن در یاخته باشد، ُکریچه ها حجیم و پر آب می شوند.
2- از طریق اسمز می تواند به کریچه وارد و یا از آن خارج شود.

3- در برخی یاخته های گیاهی، در غش��ای کریچه ها پروتئینی وجود دارد که س��رعت جربان آب را از طریق انتش��ار تس��هیل ش��ده 
افزایش می دهد.

مانند آلومینیم – در گیاه گل ادریس��ی، وفتی گیاه در خاک اس��یدی است، کریچه آلومینیم ذخیره می کند و موجب آبی شدن رنگ  مواد اسیدی
گلبرگ  ها می شود. با قرار گرفتن گیاه در خاک بازی و خنثی، آلومینیم از کریچه خارج و گلبرگ ها، صورتی رنگ می شوند.

ترکیبات 
رنگی

مانند آنتوس��یانین – نوعی ترکیب رنگی اس��ت که با تغییر pH محیط، تغییر رنگ می دهد و موجب رنگی ش��دن ریشۀ چغندر قند، 
برگ کلم بنفش و میوۀ پرتغال تو سرخ

پروتئین 

نظیر گلوتن - در بذر گندم و جو ذخیره می ش��ود و هنگام رویش بذر برای رش��د و نمو رویان به مصرف می رس��د. گلوتن ارزش غذایی 
دارد، اما بعضی افراد با خوردن فراورده های گلوتن دار، دچار اختالل رش��د و مش��کالت جّدی در سالمت می شوند. تشخیص قطعی آن 

با انجام آزمایش های پزشکی است. 
برخی افراد به گلوتن حساسیت دارند. گلوتن در این افراد سبب ایجاد بیماری سلیاک می شود. 

نکته

1- برخی یاخته های گیاهی دارای کریچۀ درشتی هستند که بیشتر حجم یاخته را اشغال کرده است.
2- در برخی یاخته های گیاهی، یک کریچۀ درشت وجود دارد اما در برخی یاخته های گیاهی ممکن است بیش از یک کریچه وجود داشته باشد.

3- کریچه ها در یاخته های گیاهی می توانند در انتقال مواد از یک یاخته به یاحتۀ دیگر نقش داشته باشند.
4- در هنگام تورژسانس متورم می شود و به پروتوپالست فشار می آورد.
5- در هنگام پالسمولیز، چروکیده می شود و غشای آن جمع می شود.

6- کریچه با ذخیرۀ مواد اسیدی می تواند درحفظ وضعیت درونی یاخته )هم ایستایی( نقش داشته باشد.
7- کریچه در استوار ماندن اندام های گیاهی غیر چوبی )نه چوبی( نقش دارد.

شکل
بخش های قرمز رنگ در شکل روبه رو، کریچه های درشتی را در یاخته های گیاهی نشان می دهند 

که غنی از گلوتن هستند.

3( اضافه شدن ترکیبات لیپیدی به دیواره موجب کاهش تبخیر آب از 
س��طح گیاه می شود؛ بنابراین با کاهش خروج آب از کریچه )واکوئول( 

مرکزی یاخته های گیاهی همراه است.
4( کوتینی ش��دن از نفوذ عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می کند؛ 
بنابراین کوتینی ش��دن دیواره می تواند از نفوذ رش��ته های نوعی قارچ 
گیاهی به درون فضای بین یاخته ای یاخته های برگ جلوگیری کند.

A  کنته: ترکیباتی که می توانند به دیوارۀ یاخته ای اضافه ش���وند، عبارت اند
از: پلی ساکارید رشته ای )سلولز(، پروتئین، پلی ساکارید غیررشته ای، سیلیس، 

کوتین، چوب پنبه، لیگنین )مادۀ سازندۀ چوب( 

»١«   اندامک ذخیره کنن��دۀ آب در یاخته های نرم آکنه ای، -١٣7١١١١
کریچه )واکوئول( می باش��د. این اندامک دارای غش��ایی با نفوذپذیری 
انتخاب��ی اس��ت؛ بنابرای��ن ورود و خ��روج آب به آن از طری��ق فرایند 

گذرندگی )اسمز( صورت می گیرد. 
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چند مورد، عبارت زیر را به صورت نامناسب تکمیل می کند؟-٣1١
» در ارتباط با فرایند های مربوط به تولید ترکیبات نیتروژنی مورد نیاز گیاهان در خاک، نمی توان گفت ..................«

الف( باکتری هایی که با گیاهان رابطه همزیستی ندارند، در تأمین نیتروژن گیاه نقش دارند.
ب( وجود باکتری هایی که نیتروژن مولکولی موجود در جو را به آمونیوم تبدیل می کنند، الزامی است.

ج( نیترات جذب شده توسط ریشه، به وسیلۀ آوندهای چوبی از اندام های غیرهوایی گیاه خارج می شود.
د( میزان ترکیبات نیتروژن دار موجود در خاک، با مرگ برخی میکروارگانیسم ها قابل افزایش است.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
کدام عبارت، دربارۀ نوعی باکتری  که می تواند پیوند بین یون  آمونیوم و اسید های دارای بار منفی گیاخاک را بشکند، صحیح -٣٢١

نیست؟
1( به دنبال افزایش مصرف اکسیژن، نوعی یون منفی فاقد هیدرژن  را تولید می کند که در اندام های هوایی گیاهان قابل مشاهده نیست.

2( محصول ایجاد شده در طی فرایند های زیستی نوعی باکتری  هضم کنندۀ مواد آلی را درون سیتوپالسم خود تغییر می دهد.
3( توانایی تولید ترکیبی را دارد که به مقدار قابل توجهی از آن دفع، و یا پس از مرگ آن برای گیاهان قابل دسترس می شود.

4( در دنای خود دارای اطالعاتی است که در افزایش مقدار حاصل خیزی خاک و رشد اندام های هوایی گیاه نقش دارند.
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟-٣٣١

»هر ترکیب نیتروژن داری که بعد از ورود به ریشه تولید می  گردد، ...............«
1( توانایی عبور از محل ارتباط سیتوپالسمی یاخته های مجاور را دارد.

2( به کمک یاخته های همراه و از طریق یاختۀ آبکشی به اندام های هوایی می رسد.
3( می تواند توسط آنزیمی که ژن سازندۀ  آن در ساختار دنای خطی قرار دارد، ساخته  شود.
4( در میکروارگانیسم هایی که با اثر بر بخش آلی خاک آمونیاک می سازند، تولید نمی شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را که در ارتباط با تغییرات مواد نیتروژن دار و چگونگی جذب آن ها از خاک است، به درستی تکمیل -٣4١
می کند؟» واکنش تبدیل ............. در جانداری صورت می گیرد که ............... «

1( آمونیوم به نیترات - در ساختار خود، واجد دنایی است که به وسیلۀ پوشش هسته از میان یاخته جدا شده است.
2( نیترات به آمونیوم – توانایی تولید ترکیبات آلی نظیر پروتئین ها و لیپید ها را از تغییر مواد معدنی جو دارد.

3( آمونیوم به نیترات – قبل همانندسازی دنای خود، پروتئین های هیستون را از ساختار دنا جدا می کند.
4( نیترات به آمونیوم – درهمانندسازی مولکول های دنا در یاخته های آن، همواره به صورت دوجهتی است.

وجه اشتراک باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری های آمونیاک ساز در این است که هر دو می توانند ..............-٣٥١
1( به تنهایی نیتروژن مورد استفاده توسط یاخته های بخش های سبزرنگ گیاهان را تأمین کنند. 

2( در پی مصرف نوعی مادۀ آلی، مقدار ترکیبات یونی و نیتروژن دار بخش آلی خاک را افزایش دهند.
3( با گیاهی که با استفاده از آمونیوم تولیدی توسط آن ها رشد می کند، رابطۀ همزیستی داشته باشند.

4( ضمن افزایش مقدار آمونیوم خاک، در افزایش مقدار ورود نیترات به اندام های هوایی گیاه نقش داشته باشند. 
کدام یک از گزینه های زیر در رابطه باکتری هایی که هم نیتروژن و هم کربن دی اکسید را تثبیت می کنند، به درستی بیان شده -٣6١

است؟
1( عوامل رونویسی در آن ها می تواند در مجاورت راه انداز قرار بگیرد.

2( برخالف باکتری های گوگردی نمی توانند به تولید اکسیژن بپردازند.
3( در زیر مجموعه ای از باکتری های شیمیوسنتزکننده قرار می گیرند.

4( برخی از آن ها به کمک سبزدیسه های خود، ترکیبات آلی تولید می کنند.
چند مورد، از مشخصه های همۀ باکتری های غیرفتوسنتز کننده ای است که یون آمونیوم را بدون کاهش مقدار حجم گیاخاک -٣٧١

تولید می کنند؟
الف( می توانند ضمن تثبیت نیتروژن جو، مواد آلی مورد نیاز خود را در پی جذب دی اکسید کربن جو تولید کنند.

ب( نمی توانند در افزایش مقدار فعالیت آنزیم های تبدیل کنندۀ یون آمونیوم به یون نیترات نقش داشته باشند.
ج( نمی توانند ژن های مؤثر در تثبیت نیتروژن مولکولی جو را به یاخته های نرم آکنه ای ریشه منتقل کنند.

د( می توانند از طریق تشکیل رابطۀ همزیستی با گیاه، مواد آلی مورد نیاز خود را از ریشه دریافت کنند.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT
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ب( تنها باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، با عملکرد زیس��تی خود، 
نیتروژن جو را تثبیت می کنند.

ج( باکتری ه��ای تثبیت کنندۀ نیت��روژن، باکتری های نیترات  س��از و 
باکتری های آمونیاک ساز در تبدیل نیتروژن به شکل قابل دسترس آن 
برای گیاهان نقش دارند. س��یانوباکتری ها در اندام های هوایی گیاه نیز 

می توانند مشاهده شوند و به تثبیت نیتروژن بپردازند.
د( تنه��ا باکتری ه��ای نیترات  س��از، آمونی��وم را به نوع��ی یون منفی 

اکسیژن دار )نیترات( تبدیل می کنند.

ویژگی  شاخصنقشمادۀ تولیدیمادۀ مصرفیمحل زندگی

باکتری تثبیت کنندۀ 
نیتروژن

گیاخاک

تثبیت نیتروژن جو به آمونیومنیتروژن جو
صورت یون مثبت آمونیوم

به تنهایی می تواند ترکیب نیتروژن دار مورد نیاز 
گیاه را تأمین کند.

تجزیۀ مواد آلی خاک و آمونیوممواد آلیباکتری آمونیاک ساز
تولید آمونیوم

به تنهایی می تواند ترکیب نیتروژن دار مورد نیاز 
گیاه را تأمین کند.

باکتری  نیترات ساز
تبدیل آمونیوم به یون نیتراتآمونیوم

منفی نیترات

1- ب��ه تنهای��ی نمی توان��د ترکیب نیت��روژن دار 
م��ورد نی��از گی��اه را تأمی��ن کن��د و ب��ه فعالیت 
اس��ت. وابس��ته  دیگ��ر  باکت��ری   ن��وع  دو 
2- در دستۀ باکتری های شیمیوسنتزکننده قرار دارند.

»1«    باتوجه به ش��کل 1 کتاب درس��ی، می توان گفت یون -١1٩١١١١
نیتروژن داری ک��ه به اندام های هوایی گیاه منتقل می ش��ود، آمونیوم 

است. آمونیوم نوعی یون مثبت و هیدروژن دار محسوب می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

2( گیاه��ان نیتروژن م��ورد نیاز خود را بیش��تر از طریق خاک جذب 
می کنن��د. اما به عنوان مثال، س��یانوباکتری ها در اندام های هوایی نیز 

می توانند مشاهده شوند و به تثبیت تیتروژن بپردازند.

3( آمونیوم می تواند به صورت مس��تقیم به ریش��ه گیاه وارد ش��ود و 
توسط باکتری های نیترات ساز مصرف نشود.

4( بیش��تر )نه همۀ( نیتروژن مورد اس��تفاده گیاه��ان به صورت یون 
آمونیوم یا نیترات است. به عنوان مثال گیاهان حشره خوار از نیتروژن 

موجود در بدن جانوران استفاده می کنند.

روش های تأمین نیتروژن در گیاهان

در گیاهان انگل 
)غیرفتوسنتزکننده(

در گیاهان 
همزیستی با تثبیت کنندگان نیتروژنفتوسنتزکننده

ریزوبیوم ها

گیاه گل جالیز ) ارسال اندام مکندة خود به درون ریشة 
گیاهان جالیزی(

تبدیل نیترات به آمونیوم
سیانوباکتری ها

گیاهان سس )پیچیدن به دور ساقه گیاه میزبان و ایجاد 
بخش های مکنده(

جذب یون آمونیوم و نیترات خاک

شکار جانوران توسط گیاه حشره خوار

»4«    ه��ر چهار م��ورد برای تکمیل عبارت صورت س��وال -١٢٠١١١١
مناسب نیستند.

بررسی همة موارد:
ال��ف( تنها باکتری های آمونیاک س��از بر روی ترکیبات موجود در گیاه 

خاک )هوموس( اثر می گذارند.

»4«    باکتری ه��ای آمونیاک س��از، در تولی��د آمونی��وم از -١٢1١١١١
ترکیبات نیت��روژن دار درون خاک نقش دارند. ای��ن باکتری ها، نوعی 
باکت��ری  تجزی��ه  کننده اند که در بخش آلی خ��اک )هوموس( زندگی 

می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، ضمن دریافت ش��کل مولکولی 
نیتروژن از جو، آمونیوم می سازند.

2( باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، توانایی تثبیت نیتروژن  را دارند.

A  ،کنت�ه: دق���ت کنید که ب���ه باکتری های نیترات س���از و آمونیاک س���از
تثبیت کنندة  نیتروژن نمی گویند؛ زیرا N2 جو را تثبیت نمی کنند.

3( باکتری های نیترات  س��از، با س��اخت نیت��رات، فعالیت گیاه را برای 
تشکیل آمونیوم افزایش می دهد.

»4«    باتوجه به تصویر A و C آمونیوم و B نیترات می باشد. -١٢٢١١١١
نیت��رات از تغییر آمونیوم در باکتری های نیترات س��از به وجود می آید 
و در نهای��ت آمونیوم در ریش��ۀ گیاهان در پی تغییر نیترات س��اخته 

می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1( تنها آمونیوم می تواند به بخش های هوایی گیاهان انتقال پیدا کند. 

G  ترکی��ب )فصل 6 دهم(: یکی از کارهای روپوس��ت، کاهش
تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه اس��ت. این کار به کمک الیه ای 
که روی س��طح بیرونی یاخته های روپوس��ت قرار دارد و پوس��تک 

مشکالت
با وجود فراوانی N2 در جو ولی گیاهان توانایی جذب 

نیتروژن مولکولی را ندارند.
با وجود فراوانی فسفات در خاک ولی اتصاالت محکمی 

با برخی از مواد معدنی دارد.
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چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-1٠6١
» آخرین کنترل عبور و مرور انتخابی مواد معدنی از پوست به الیۀ ریشه زا در یاخته هایی صورت می گیرد که .............. «

الف( با افزودن نوعی ترکیب لیپیدی به الیه های دیوارۀ یاخته ای، موجب مرگ پروتوپالست خود می شوند.
ب( از عبور آب و مواد محلول معدنی از طریق دیواره های جلویی خود جلوگیری نمی کنند.

ج( در همۀ گیاهان، در داخلی ترین الیۀ پوست اندام غیرهوایی گیاه قابل مشاهده اند.
د( با یاخته های زندۀ  موجود در استوانۀ آوندی ریشه، در تماس نیستند.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
کدام یک از موارد زیر، دربارۀ وظایف درونی ترین الیۀ پوست ریشۀ گیاهان علفی تک لپه به درستی بیان نشده است؟-1٠٧١

1( تخلیه کردن مواد معدنی به یاخته های الیۀ ریشه زا  
2( جلوگیری از ورود مواد ناخواسته و مضر به درون استوانۀ آوندی

 ATP 3( انتقال یون های معدنی به یاخته های مرده بافت آوندی بدون مصرف
4( ممانعت از بازگشت مواد معدنی تجمع یافته در لوله های توخالی آوند چوبی به خاک

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب می باشد؟-1٠٨١
»در ریشۀ گیاهان نهاندانه، هر یاخته ای که در ................... نقش دارد، به طور حتم .....................«

الف( جلوگیری از ورود مواد مضر به استوانۀ آوندی – تنها در چهار وجه دیوارۀ خود، واجد چوب  پنبه است.
ب( انتقال آب به درون پوست – یون های معدنی را تنها به کمک غشای پالسمایی به یاختۀ مجاور منتقل می کند.

ج( ورود مواد محلول به الیۀ ریشه زا – سبب توقف جابه جایی مواد محلول از طریق مسیر آپوپالستی می شود.
د( جذب یون های معدنی خاک – آب و مواد محلول را فقط به کمک سیتوپالسم خود به یاخته های پوستی منتقل  می کند.

3 )4    2 )3    1 )2 1( صفر   
چند مورد از عبارات داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -1٠٩١

»در نهان دانگان، هر شیوۀ انتقال مواد در مسیرهای کوتاه که در آن مواد از ..........................« 
الف( غشای یاخته و دیوارۀ یاخته ای عبور نمی کنند، نمی تواند جابه جایی مواد را کنترل کند.

ب( درون واکوئول یاخته عبور می کنند، نسبت به سایر روش های عبور مواد رایج تر نمی باشد.
ج( روپوست تا آوند چوبی منتقل می شوند، آب را به دلیل اختالف پتانسیل آن، حرکت می دهد. 

د( طریق کانال های پروتئینی وارد یاخته می شوند، امکان عبور مواد از طریق منافذ دیوارۀ یاخته ای وجود ندارد.
  1 )4     2 )3     3 )2     3 )1

کدام گزینه در رابطه با نوعی یاختۀ درون پوستی که فاقد نوار کاسپاری است و می تواند مواد را به استوانۀ آوندی انتقال دهد، -11٠١
به درستی بیان شده است؟

1( در مسیری که انتقال مواد از غشاء و دیوارۀ یاخته ای عبور نمی کنند، انتقال مواد را ممکن می سازند.
2( در زیر میکروسکوپ ظاهری نعل  اسبی شکل دارد و فاقد لیپید در دیوارۀ خود است.
3( در خارجی ترین بخش استوانۀ آوندی ریشۀ گیاهان نهان دانگان دولپه ای قرار دارد.

4( در این نوع یاخته تنها دیوارۀ شکمی با سوبرین پوشیده شده است.
چند مورد، به درستی در عبارت زیر جای نمی گیرند؟-111١

» به هنگام انتقال آب و مواد محلول معدنی در عرض ریشۀ گیاه ذرت، مسیر ............. ، فقط ............... «
الف( عرض غشایی – تا یاخته هایی ادامه می یابد که در دیواره های عرضی و شعاعی خود واجد نوعی ترکیب آب گریز هستند.  

ب( آپوپالستی – از طریق بخشی انجام می شود که واجد پلی ساکارید های رشته ای در زمینه ای از انواع پروتئین هاست.
ج( سیمپالستی – موادی را جابه جا می کند که درون مایع سیتوپالسمی یاخته های گیاهی زنده ساخته نمی شوند. 

د( آپوپالستی – توسط یاخته های انجام می  شود که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کنند. 
1 )4    2 )3    3 )2     4 )1

در هر مسیر انتقال دهندۀ مواد محلول در عرض ریشۀ گیاهان علفی که ............... نقش دارد، به طور حتم مواد محلول ..............-11٢١
1( دیوارۀ لیگنینی شده – از مایع موجود در سیتوپالسم یاخته های زنده عبور نمی کنند.

2( غشای پالسمایی - پس از عبور از الیه های سلولزی و پکتینی به غشای یاختۀ مجاور می رسند.
3( پروتئین های غشایی – برای رسیدن به درون پوست، باید بارها عرض غشای پالسمایی را طی کنند.

4( مایع سیتوپالسمی – نمی توانند دارای متنوع ترین مولکول زیستی یا مولکول حامل اطالعات وراثتی باشند.
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TNT
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پاسخنامه فصل هفتم

2( عب��ور آب و م��واد محل��ول از یاخته های معبر از هر س��ه مس��یر 
آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشایی امکان پذیر است.

3( یاخته های درون پوس��ت )البته به جز یاختۀ معبر(، نوار کاسپاری از 
جنس سوبرین )چوب پنبه( دارند.

A .کنته: یاختة معبر در همة دیواره های خود، چوب پنبه ندارد

A  کنته: دقت کنید که یاخته های درون پوستی و معبر، جزئی از درونی ترین
الیة پوست هستند، نه یاخته های الیة ریشه زا.

A  کنته: در برخی گیاهان، یاخته های درون پوست ریشه عالوه بر دیواره های
جانبی، در دیوارة پشتی خود نوار کاسپاری دارند. این یاخته های درون پوست، 
از حرکت مواد محلول در آب از مسیر آپوپالستی، عرض غشایی و سیمپالستی 
جلوگی���ری می کنند. در این گیاه���ان، یاخته های معبر که فاقد نوار کاس���پاری 
می باش���ند، موجب حرکت مواد محلول در آب از مس���یر آپوپالستی، عرض 

غشایی و سیمپالستی به سمت استوانة آوندی می شوند.

3( م��واد می توانن��د از طری��ق مس��یر سیمپالس��تی از یاخته ه��ای 
درون پوستی دارای نوار کاسپاری عبور کنند.

نوار کاسپاری
در بسیاری 
از گیاهان

در برخی از 
گیاهان

جنس

از عبور مواد در مسیر آپوپالستی جلوگیری می کند.

فاقد نوار کاسپارییاختة معبر

چوب پنبه یا سوبرین

در دیواره های جانبی یافت می شود.

عبور مواد را در همة مسیرهای کوتاه متوقف می کند.در دیوارة پشتی و در دیواره های جانبی یافت می شود.یاختة غیرمعبر

»٢«   بخش های مش��خص ش��ده در ش��کل صورت سوال -١1٠٥١١١١
عبارت اند از: A- الیۀ درون پوس��ت و B- الیۀ ریشه زا. یاخته های الیۀ 
درون پوست و الیۀ ریش��ه زا با انتقال فعال یون ها به درون آوند چوبی 

سبب ایجاد فشار ریشه ای می شوند و جریان توده ای می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( با توجه به شکل 13 کتاب درسی، مسیر آپوپالستی در الیۀ ریشه زا 
مشاهده می گردد. 

3( یاخته های معبر موجود در درون پوس��ت ریشه برخی گیاهان فاقد 
نوار کاسپاری می باشد.

4( درون پوس��ت از برگشت مواد جذب شده به بیرون ریشه جلوگیری 
می کند؛ بنابراین جهت حرکت مواد در آن به صورت یک طرفه می باشد.

»1«   تنها مورد )ب( عبارت صورت س��وال را به درس��تی -١1٠6١١١١
تکمیل می کن��د. آخرین کنترل عبور و م��رور انتخابی مواد معدنی از 
پوس��ت به الیۀ ریش��ه زا در یاخته های درون پوس��ت صورت می گیرد. 
یاخته های درون پوس��ت ریشه در بس��یاری از گیاهان، در دیوار ه های 
جانبی خود نوار کاس��پاری دارند. یاخته های درون پوس��ت ریش��ه در 
برخ��ی از گیاهان، عالوه بر دیوار ه های جانبی خود، در دیوارۀ پش��تی 
خود )نه جلویی(، نوار کاسپاری دارند. بنابراین یاخته های درون پوست، 
از عب��ور آب و م��واد محلول معدنی از طری��ق دیواره های جلویی خود 

جلوگیری نمی کنند.
بررسی سایر موارد:

ال��ف( این یاخته ه��ا زنده اند و با اف��زودن چوب پنب��ه  )نوعی ترکیب 
لیپیدی( به الیه های دیوارۀ یاخته ای، موجب مرگ پروتوپالس��ت خود 

نمی شوند.
ج( برخی گیاهان نظیر گیاه سس، ریشه ندارند!

د( اس��توانۀ آوندی از الیۀ ریش��ه زا و سایر یاخته های بافت آوندی و ... 
تش��کیل شده است و در سطح خارجی آن، الیۀ ریشه زا یافت می شود 

»4«   یاختۀ A، نوعی یاختۀ درون پوس��ت را به نام یاختۀ -١1٠4١١١١
معبر نش��ان می دهد که فاقد نوار کاس��پاری اند. یاختۀ B، نوعی یاختۀ 
درون پوس��تی اس��ت که در دیواره جانبی و پشتی خود، نوار کاسپاری 
دارد. یاختۀ معبر تنها در ریش��ه گیاهانی وجود دارد که در آن ، دیوارۀ 
پشتی یاخته های درون پوست نیز یا نوار کاسپاری پوشیده شده است؛ 
بنابرای��ن نمی توان گفت در ریش��ه  تمامی گیاه��ان وجود دارد. توجه 
کنید که تار کش��نده در ریش��ه های جوان از تمای��ز برخی یاخته های 

روپوستی ایجاد می شوند.

A :جمع بندی انواع یاخته های درون پوست در برخی گیاهان

بررسی سایرگزینه ها:
1( یاخته های درون پوستی دارای نوار کاسپاری، توانایی دریافت مواد معدنی 

و محلول در آب را از طریق یک مسیر  کوتاه )مسیر سیمپالستی( دارد.

یاخته های درون پوست

یاختة معبر

یاختة غیرمعبر

دارای نوار کاسپاری در دیواره های جانبی 
و پشتی

ظاهر نعلی شکل دارد.

مواد محلول در آب را از طریق مسیر های 
سیمپالستی، عرض غشایی و مسیر آپوپالستی 

به الیة ریشه زا منتقل می کند.

ظاهر نعلی شکل ندارد.

نمی تواند مواد محلول در آب را به الیة 
ریشه زا منتقل کند.

فاقد نوار کاسپاری در دیوارة جلویی

فاقد نوار کاسپاری


