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 مولکول های ز یستی ��  

موجودات زنده اغلب مولکول های زیستی مورد نیاز خود را می سازند اما برخی از انواع ضروری آن ها نیز باید از طریق تغذیه دریافت شوند. بیشتر درشت مولکول ها، 
ترکیبات آلی هستند و برای ساخته شدن در بدن انسان نیاز به مواد معدنی اولیه مانند اکسیژن، کربن، هیدروژن و نیتروژن و برخی عناصر دیگر دارند. درشت 
مولکول های زیستی 96 درصد از بدن انسان را تشکیل می دهند و نقش های بسیار مهمی مانند تشکیل ساختارهای زیستی، ذخیره انرژی و انتقال سیگنال هایی 
همچون پیام عصبی را در سلول های مختلف بر عهده دارند. همه موجودات زنده برای عملکردهای بیولوژیکی خود به سه پلمیر زیستی ضروری وابسته هستندکه شامل 

مولکول RNA، مولکول DNA و پروتئین می باشد. این مولکول ها برای حیات ضروری هستند چون هریک از آن ها نقش متمایز و ضروری را در یاخته بازی می کنند.

,+*(#)'&%$ #"!  عناصر سازندۀ کربوهیدرات ها شامل کربن )C(، هیدروژن )H( و اکسیژن )O(می باشد. توجه کنید که کربوهیدرات ها به  سه دستۀ   
اصلی مونوساکاریدها، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها طبقه بندی می شوند.

ترکیبها    

گلیکوپروتئین ترکیبی از کربوهیدرات و پروتئین است. توجه کنید که در زیِر یاخته های بافت پوششی، غشای پایه قابل  1 !-#. / 012 "* 3(,+4
کربوهیدرات هاست.  گوناگون  انواع  شامل  ما  غذایی  رژیم  2 می شود. محسوب  گلیکوپروتئینی  و  پروتئینی  رشته های  از  شبکه ای  که  است  مشاهده 
مونوساکاریدها نیاز به گوارش ندارند و به سادگی جذب می شوند در حالی که دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها برای جذب شدن گوارش می یابند و به 

3 دستگاه گوارش انسان و بسیاری از جانوران نمی تواند آنزیم مورد نیاز برای تجزیۀ سلولز را بسازد. مونوساکارید تبدیل می شوند.
4+,)3 *" 012 7 .6%5.#-! طبقه بندی گروه خونی ABO بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدرات به نام های A و B در غشا گویچه های قرمز می باشد.

مونوساکاریدها: مونوساکاریدها، ساده ترین گروه از کربوهیدرات ها هستند. مونوساکاریدها بر اساس 
گلوکز و فروکتوز مونوساکاریدهایی با شش  1 تعداد کربن به کار رفته در ساختار خود طبقه بندی می شوند.

ریبوز و دئوکسی ریبوز مونوساکاریدهایی با پنج اتم کربن هستند. 2 اتم کربن اند.

ترکیبها    

در  را  آن  انرژی  و  می کنند  مصرف  یاخته ای  تنفس  در  را  گلوکز  یاخته ها  است،  گلوکز  یاخته ها،  اصلی  سوخت  1 !-#.5%6.  8  012  "*  3(,+4
در یکی از مراحل گلیکولیز با اضافه شدن 2 عدد فسفات به گلوکز، فروکتوز 2 فسفاته تولید می شود. 2 مولکول های ATP ذخیره می کنند.

 4+,)3 *" 012 7 .#- ! انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی نهفته در ATP تبدیل شود. این تبدیل طی واکنش های موجود در فرآیند
تنفس یاخته ای صورت می پذیرد.

4+,)3 *" 012 / .6%5.#-! در باکتری اشرشیا کالی، قند مصرفی ترجیحی گلوکز می باشد. در صورتی که این قند در محیط باکتری وجود نداشته 
باشد ولی قند دیگری به نام الکتوز )قند شیر( یا مالتوز در اختیار باکتری قرار بگیرد، باکتری می تواند از این قندها نیز استفاده کند.

4+,)3 *" 012 : 9"5.#-! هر غدۀ وزیکول سمینال، مایعی غنی از فروکتوز را به زامه )اسپرم( ها اضافه کرده که انرژی الزم برای فعالیت اسپرم ها را 
فراهم می کند. 

شکر و قندی که  1 دی ساکار ید ها: دی ساکاریدها از ترکیب دو عدد مونوساکارید تشکیل می شوند.
فروکتوز تشکیل می شود. و  بین گلوکز  پیوند  از  نام ساکارز است. ساکارز  به   میخوریم، دی ساکاریدی 

الکتوز دی ساکارید دیگری است که به قند شیر نیز معروف است.  2

پلی ساکار ید ها: قند هایی هستند که از اتصال چندین عدد مونوساکارید به یکدیگر طی فرآیند سنتز آبدهی ایجاد می شوند. بنابراین نسبت به مونوساکارید و 
دی ساکاریدها بزرگتر و سنگین تر اند و می توانند انواع مختلفی داشته باشند. گلیکوژن، سلولز و نشاسته از انواع پلی ساکارید هایی هستند که از مونومری به نام 

گلوکز تشکیل شده اند. توجه کنید که نشاسته و گلیکوژن به ترتیب در گیاهان و جانوران از دسته پلی ساکارید های ذخیره ای محسوب می شوند. 

ترکیبها    

4+,)3 *" 012 ; .#-! کالهک موجود در ریشۀ گیاهان برای نفوذ بهتر در خاک، پلی ساکارید لزجی ترشح می کند که می تواند فرآیند حرکت ریشه 
در خاک را تسهیل کند، برخی گیاهان که در مناطق کم آب زندگی می کنند درون واکوئول های خود ترکیبات پلی ساکاریدی خاصی را تولید می کنند که 

با جذب آب فراوان باعث می شود آب درون واکوئول ذخیره شده و به مقابله با این شرایط نامساعد بپردازد.

@?)<(=>! پلی ساکاریدی ذخیره ای و مخصوص یاخته های جانوری و قارچ ها که از کنار هم قرارگیری تعداد زیادی   
را  پلی ساکارید  نوع  این  انسان می توانیم  بدن  و کبدی  ماهیچه ای  دریاخته های  که  کنید  توجه  ایجاد می شود.  گلوکز 

مشاهده کنیم.

ریبوزگلوکز فروکتوز

توز رز ک

و گل
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ترکیبها    

4+,)3 *" 012 ; 9"5.#-!در یاختۀ جانوری در حال تقسیم، سانتریول ها در انتهای اینترفاز )مرحلۀ G2( مضاعف می شوند. 
4+,)3 *" 012 ; .#-! در یاخته های گیاهی پروتئین ها )گلوتن(، مواد رنگی )آنتوسیانین(، مواد اسیدی و آب می توانند در واکوئول ذخیره شوند.

A 012 "* 3(,+4 .6%5.#-! راکیزه، دیسه و باکتری ها دارای دنای حلقوی اند. 

نکاتتصاویر    

زوزو ف ک

ت
ت و

ر ز و ب

ریبوزو ر

و ب

ت ی

گل ریزکت

تریو

ف ک

ر توک ز ک ر تصویر مقابل یک یاختۀ جانوری را نشان می دهد.

در هسـته منافـذی وجود دارد که ارتـبـاط آن را با سـیتوپالسم 

برقرار می کند.

شبکه آندوپالسمی در مجاورت هسته قرار دارد.

کیسه های سازندۀ دستگاه گلژی با یکدیگر اتصال فیزیکی ندارند. 

 ظاهر دستگاه گلژی مشابه شبکه آندوپالسمی می باشد.

تعداد میتوکندری در آن می تواند بیش از یک عدد باشد. 

دستگاه  و  میتوکندری  به  نسبت  )سانتریول(  میانک ها  اندازۀ 

گلژی کوچک تر است.

اندازۀ کافنده تن )لیزوزوم( نسبت به رناتن )ریبوزوم( بزرگ تر است.

غشای یاخته��  

مواد گوناگون برای ورود به یاخته و یا خروج از آن باید از سد غشا عبور کنند. این سد )غشای یاخته( نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی به برخی از مولکول ها و 
یون ها اجازۀ عبور می دهد و به برخی دیگر این امکان را نمی دهد. انواع مولکول های موجود در ساختار غشای یاخته شامل لیپیدها، پروتئین ها و کربوهیدارت ها 

می باشد. 

کربو  که  کنید  توجه  شوند.  متصل  پروتئین ها  یا  فسفولیپیدها  به  و  باشند  دار  انشعاب  صورت  به  می توانند  کربوهیدارت ها  غشا  در    !"# $%&'(#)*+,  
هیدرات ها تنها به بخش خارجی غشا متصل می شوند.

B #"!  پروتئین های غشا به دو دستۀ سطحی و سراسری طبقه بندی می شوند. CDEF46+G 
با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا در تماس اند و می توانند  پروتئین ها در سراسر عرض غشا قرار دارند. پس  از  نوع  این  پروتئین های سراسری:   الف(   

نقش های مختلفی داشته باشند. تنها گروهی از پروتئین های سراسری در غشا یاخته، واجد منافذی برای عبور مواد  می باشد. 
پروتئین های سطحی همانند پروتئین های سراسری، در بین فسفولیپیدهای غشا قرار دارند.

و  تماس اند  با یک الیۀ فسفولیپیدی در  تنها  بنابراین  یا خارجی غشا دیده می شوند.  یا در سطح داخلی  پروتئین ها  این  پروتئین های سطحی:   ب(   
می توانند نقش های مختلفی از جمله گیرندۀ آنتی ژنی در یاخته را داشته باشند.  

 H(I)'#"!  لیپیدهای غشا نیز به دو دسته طبقه بندی می شوند.
 الف( فسفولیپیدها:  بخش اعظم مولکول های غشا را فسفولیپیدها تشکیل می دهند که بخش آبدوست این مولکول ها در دو طرف سطح داخلی و خارجی 

قرار دارد اما بخش میانی این مولکول ها را بخش آبگریز در نظر می گیریم. 

 ب( کلسترول:  این مولکول قابلیت اتصال به هر دو بخش آبگریز و آبدوست فسفولیپیدها را دارد و تنها در یاخته های جانوری قابل مشاهده است. 

هشتگـــــــ  
h در غشای یاخته مولکول های فسفولیپیدی در دو الیه قرار گرفته اند و موادی که می توانند از غشا عبور کنند از فضای بین مولکول های لیپیدی می گذرند و یا 

مولکول های پروتئینی برای عبور به آن ها کمک می کنند. 
h .سنگین ترین مولکول های غشا پروتئین ها می باشند 
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نکاتتصاویر    

تصویر مقابل فرآیند انتقال فعال را نشان می دهد.

در فرآیند انتقال فعال با عبور مواد از غشا، تغییراتی 

در ساختار پروتئین ها ایجاد می شود. 

مولکول های پروتئینی مؤثر در فرآیند انتقال فعال 

از  و  دارند  قرار  غشا  فسفولیپیدی  الیۀ  دو  بین  در 

دسته پروتئین های سراسری اند. 

ترکیبها    

A 012 "* 3(,+4 .6%5.#-! مولکول ATP یک نوکلئوتید می باشد که در ساختار آن یک قند از نوع ریبوز، باز آلی آدنین )دو حلقه ای( و سه گروه 
فسفات وجود  دارد. 

4+,)3 *" 012 8 .6%5.#-! انرژی الزم برای فرآیند انتقال فعال لزومًا از ATP تأمین نمی شود! مثال نقض آن پروتئین سراسری )پمپ هیدروژنی( 
موجود در غشای داخلی میتوکندری است که حرکت یون هیدروژن از طریق پمپ ها )در خالف شیب غلظت( با مصرف انرژی الکترون ها صورت می پذیرد. 

 ãموشکافی

ترشح برخی از سموم، د اروها و یون های  � 2 بازجذب برخی از مواد موجود در نفرون 1 مروری بر فرآیندهای انتقال فعال نامبرده در کتاب درسی!!
جابه جایی پروتون ها از فضای درونی راکیزه به بستره )به کمک  4 انتقال یون های معدنی به درون آوندهای چوبی 3 هیدروژن و پتاسیم اضافی
پمپ  7 باربرداری مواد آلی به محل مصرف 6 جابه جایی پروتون ها از بسترۀ سبزدیسه به داخل تیالکوئید 5 پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون(

یون کلسیم به مادۀ زمینه ای سیتوپالسم به منظور انقباض ماهیچه

!  بعضی یاخته ها می توانند ذره های بزرگ را با فرایندی به نام درون بری )آندوسیتوز( جذب کنند. برون رانی فرآیند خروج ذره های  BJ%& <6+* 6 K+* <6&. 
و  آندوسیتوز  فرایندهای  در  انرژی زیستی همراه است.  و مصرف  با تشکیل کیسه های غشایی  آندوسیتوز  و  اگزوسیتوز  فرآیند  دو  یاخته هاست. هر  از  بزرگ 

اگزوسیتوز برخالف فرآیند انتقال فعال تنها از انرژی ATP استفاده می شود. 

درون بری و برون  رانی های موجود در کتاب های درسی

آندوسیتوزاگزوسیتوز

ترشح پادتن از یاخته های پادتن ساز 1

ترشح پرفورین از یاخته های کشندۀ طبیعی 2

ترشح پروتئین ها و درشت  مولکول ها 4 اگزوسیتوز بزاق از غدد بزاقی 3

ترشح اینترفرون های نوع 1 و 2 6 ترشح هورمون 5

اگزوسیتوز مواد ترشحی از غدد 8 ترشح هیستامین از ماستوسیت ها 7

اگزوسیتوز ناقل عصبی از یاخته پیش سیناپسی 9

آندوسیتوز مواد توسط پارامسی 1

آندوسیتوز مواد غذایی به وسیلۀ اسفنج 2

آندوسیتوز ناقل های عصبی توسط یاختۀ پیش سیناپسی 3

آندوسیتوز ذرات خارجی توسط هیدر 4

بیگانه خواری توسط درشت خوارها، نوتروفیل ها، یاخته های 5

     دندریتی و ماستوسیت ها

نکاتتصاویر    

ت ی رو

ت ی رو

ت ی رو

ت ی رو

توز گزو

توز و

تصویر مقابل فرآیندهای اگزوسیتوز و آندوسیتوز را نشان می دهد.

سطح غشای یاخته در فرآیند درون بری کاهش می یابد در حالی که 

این سطح در فرآیند برون رانی افزایش می یابد. 

در فرآیند درون بری محتویات کیسۀ غشایی در تماس با کربوهیدارت های 

غشا قرار می گیرند؛ اما در فرآیند  برون رانی این گونه نیست.  

 

زی

ک

ل

زی

ک

ل

زی

ک

ل
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انواع انعکاس های موجود در بدن انسان

تنفس و تکلم سرفه عطسه استفراغ بلع مورد مقایسه

پایین پایین پایین پایین باال جهت حرکت زبان

پایین باال پایین باال باال جهت حرکت زبان کوچک

باال باال باال پایین پایین جهت حرکت اپی گلوت

پایین پایین پایین باال باال جهت حرکت دهانة حنجره

انقباض انقباض انقباض)نه الزاماً( استراحت استراحت وضعیت بندارة ابتدای مری

انقباض انقباض انقباض استراحت انقباض وضعیت بندارة انتهایی مری 

انقباض انقباض انقباض استراحت انقباض وضعیت بنداره پیلور

طبیعی طبیعی طبیعی وارونه طبیعی جهت حرکت کرمی

دارد دارد دارد دارد دارد عبور غذا از حلق

---- ---- ---- نیست است در جهت گرانش زمین...

---- از شش به دهان  از شش به بینی
و دهان

 از معده و ابتدای
روده به دهان از دهان به معده راه انتقال مواد

تامین اکسیژن بدن نقش دفاعی نقش دفاعی نقش دفاعی رفع نیاز تغذیه ای بدن هدف از انجام

توجه: حلق چهار راهی است که عالوه بر دهان، بینی، مری و نای با شیپور استاش نیز مرتبط است.

توجه: راه نای را دو ساختار غضروفی حنجره و اپی گلوت باز و بسته می کنند که در خالف جهت هم حرکت می کنند.

توجه: راه دهان را زبان بزرگ و راه بینی را زبان کوچک باز و بسته می کند.

 738+ &9 :&"#; (< 
 معده:  بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش می باشد. 

@?#< ;#"&: +#"9 9& +738= گوارش شیمیایی در اثر شیرۀ معده و گوارش مکانیکی در اثر حرکات معده صورت می پذیرد.
AB9&#C D /,. +738= دیوارۀ معده دارای چین خورگی های فراوانی است که در اثر پرشدن معده باز می شود. EFG

انبار کردن مواد غذایی. 3 افزایش سطح ترشحات معده 2 افزایش سطح تماس غذا با معده 1 =,/ AB9&#C D EFG96HI5J 
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 ãموشکافی

 همانطور که می دانید در دهان رودۀ باریک و رودۀبزرگ و معده ممکن است جذب صورت بگیرد، با توجه به این نکته نحوۀ حرکت مواد جذب شده در  �
این بخش ها را با یکدیگر مقایسه کنید!!  توجه کنید که تنها موادی که از دهان جذب می شوند مستقیم به قلب می روند اما موادی که از معده و رودۀبزرگ جذب 
می شوند از طریق سیاهرگ باب به کبد رفته و سپس از طریق سیاهرگ فوق کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزند. همچنین موادی که از رودۀ باریک جذب می شوند 
اگر از نوِع چربی و ویتامین های محلول در چربی باشند از طریق دستگاه لنفی به سیاهرگ های زیر ترقوه ای می روند و اگر کربوهیدرات، آمینو اسید آب مواد معدنی و 

ویتامین های محلول در آب باشند به وسیلۀ سیاهرگ باب به کبد و سپس به قلب می روند.

نکات تصاویر    

تصویرمقابلگردشخوندستگاهگوارشرانشانمیدهد.

سیاهرگبابکبدیطویلترازسیاهرگفوقکبدیاست.

سیاهرگبابکبدیپسازورودبهکبدمنشعبمیشود:

شاخهراست:خونتیرهوغنیازموادغذاییراازرودۀباریک،آپاندیس، 

رودۀکور،کولونباالرووبخشیازکولونافقیدریافتمیکند.

شاخهچپ:اینشاخهخودازبههمپیوستندوشاخهدیگرتشکیلشده 

است.خونتیرهراازکولونپایینرو،راستروده،طحال،معدهولوزالمعده

دریافتمیکند.

سیاهرگخارجشدهازرودۀباریکوکولونصعودیبههمملحقشدهویک

سیاهرگبزرگرامیسازدسپساینسیاهرگباسیاهرگدیگریکیمیشود

وسیاهرگبابکبدیرامیسازد.

بیشترینخونورودیبهسیاهرگبابکبدیمربوطبهسیاهرگیاستکه

ازرودۀباریکبهآنواردمیشود.

سیاهرگبابازبخشپایینیکبدونزدیکبهکیسۀصفراواردآنمیشود.

بهنکاتزیردقتکنید:

سیاهرگباب 2 خونطحال،معدهورودۀبزرگنیزعالوهبرسیاهرگهایرودۀباریکبهسیاهرگبابواردشدهوسپسبهکبدمیروند. 1 

باریکوبزرگبهصورتمستقلبهسیاهرگبابمتصلمیشوند؛ولی سیاهرگهایمعده،رودۀ 3 ازورودبهکبدمنشعبمیشود. پس

طحال،جزئیازدستگاهایمنیمیباشد،نهدستگاه 4 سیاهرگمربوطبهطحالقبلازورودبهسیاهرگباببهسیاهرگرودۀبزرگواردمیشود.

بزرگسیاهرگ 5 گوارش؛ولیخونآنهمانندلولۀگوارشبهطورمستقیمواردقلبنمیشود،بلکهتوسطسیاهرگباببهکبدواردمیشود.

به بابمربوط بهسیاهرگ بیشترینخونورودی 6 دارد. قرار راستبدن رودههاعبورمیکندودرسمت ازپشتکبد،دوازدههو زیرین

طحال،درسمتچپمعدهو 7 سیاهرگهایرودۀباریکاست.سیاهرگبابازبخشپایینیکبدونزدیکبهکیسۀصفراواردآنمیشود.

درکبدبینسیاهرگبابکبدیوسیاهرگفوقکبدی،شبكۀمویرگیتشکیلمیشود؛بنابرایناینشبکهمویرگی 8 سمتچپبدنقراردارد.

سیاهرگفوقکبدیازباالیکبدخارجمیشودوخونتیرهورودیبهکبدراازطریقدوشاخه 9 ازهردوانتهایخودبهسیاهرگختممیشود.

)انشعاب(دریافتمیکندوسپسبهبزرگسیاهرگزیرینمیپیوندد.

 تنظیم دستگاه گوارش ��  

دستگاه گوارش یک مرحله خاموشی نسبی )فاصلۀ بین خوردن وعده های غذایی( و یک مرحله فعالیت شدید )بعد از ورود غذا( دارد. این دستگاه باید به ورود 
غذا پاسخ مناسبی بدهد.یعنی شیره های گوارشی به موقع و به اندازه کافی ترشح و حرکات لولۀگوارش به موقع انجام شوند تا غذا را با شیره ها مخلوط کنند 
و در طول لوله با سرعتی مناسب حرکت دهند. فعالیت بخش های دیگر بدن از جمله دستگاه گردش خون نیز باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ باشد.

فعالیت دستگاه گوارش توسط دستگاه های عصبی و هورمونی تنظیم می کنند.  

 ترکیب ها     

]S/9 TUV0 W OPQ ,% XYZ6= ارتباط بین دستگاه گوارش و دستگاه های دیگر بدن توسط  نگرش کل نگری بررسی می شود.

بزرگ سیاهرگ زیرین

سیاهرگ فوق کبدى

کبد

سیا هرگ
باب کبدى
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 6( نایژک و نایژک های انتهایی:  نایژکهاتواناییتنگوگشادشدندارندوبدینترتیبمیتوانندمیزانهوایورودیوخروجیراتنظیمکنند.نایژک
هممیتواندمنشعبشودوبهنایژکهایباریکتریتقسیمشود.آخرینانشعابات،نایژک های انتهاییمیباشندکهآخرینقسمتبخشهادیدستگاهتنفس

است.بعدازنایژکهایانتهایی،نایژک های مبادله ایمیباشندکهاولینقسمتبخشمبادلهایدستگاهتنفساست.

نکاتتصاویر  

تصویرروبهرو،بخشهادیدستگاهتنفسرانشانمیدهد.

نایژۀاصلیراستعمودترازنایژۀاصلیچپاست.

نایژۀاصلیراستکوتاهترازنایژۀاصلیچپاست.

بینحلقههایغضروفینایفاصلهوجوددارد.درواقعاینحلقههابههم

چسبیدهنیستندبلکهجداازهمهستند.

و غضروفی حلقۀ بزرگترین اصلی نایژۀ دو به نای منشعبشدن محل در

بیشترینقطرنایقابلمشاهدهاست.

هرچهمجاریتنفسیباریکترمیشوند،میزانغضروفآنهاکاهشمییابد.

شدن منشعب محل در تنفس دستگاه مبادلهای و هادی بخش بین مرز

نایژکهایانتهاییاست.

ازانشعاباتدرونیششهاممکناستدرسطحباالترینسبتبه برخی

نایژههاقراربگیرند.

ازلحاظطول،مریبلندترازنایاستوتنهادرمسیرکوتاهی،درپشتنایقرارمیگیرد.

ماهیچۀموجوددردیوارۀمریونایبهوسیلۀنوعیبافتپیوندیمشترکازیکدیگرجدامیشوند.

ترکیبها    

'&%$#"!دردیوارۀنایژکونایژهگیرندههایحساسبهCo2یافتمیشودکهدرپیتحریکبیشازحدپیامعصبیتولید  ()  *  +,-  &.  /0123
میکنند.درواقعدرهنگامیکهاینگیرندههاتحریکمیشوند،پیامعصبیبهمرکزتنفسدربصلالنخاعارسالمیشودکهباعثتوقفدممیشود.
0123/ .& -,+ 4 '&%$#"!درتنشهایکوتاهمدتتحتتاثیرهورمونهایاپینفرینونوراپینفرینمترشحهکهازبخشمرکزیغدۀفوقکلیه
نایژکهاراگشادمیکند.درواقعمیتوانگفتهدفازاینکارورودهوایبیشتربهداخلبدنبرایتأمیناکسیژنموردنیازبرایفعالیتهایبدندر

شرایطتنشمیباشد.

مورد مقایسه

نایژکنایژهنای

 اولین نایژک تاانشعابات باریک تراصلیدارای ماهیچه و غضروف
نایژک مبادله اینایژک انتهایی

ویژگی

 حلقۀ C شکل 
غضروفی دارد.

 حلقۀ غضروفی
 کامل دارد.

 حلقۀ غضروفی
فاقد حلقۀ غضروفی اند.قطعه قطعه دارد.

بافت پوششی استوانه ای 
نایژک ها بافت پوششی مژکدار دارند. بافت پوششی استوانه ای مژکدار دارد.مژک دار دارد.

توانایی تنگ و گشاد 
شدن

 قابلیت تنگ و گشاد شدن ندارد.
قابلیت تنگ و گشاد شدن دارد. )به علت وجود غضروف(

همگی مژک دارند. مژک

بخش مبادله ای)فقط مربوط به نایژک های مبادله ای(بخش  هادی دستگاه تنفسهادی یا مبادله ای

تعداد فراوانتعداد فراوانتعداد فراوان12تعداد 

غضروف نایژة اصلى

نایژه

نایژك

نایژك مبادله اى
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=>'B.&9C DE2FE GH<I 5&# J2 #&!اطراف حبابک ها را مویرگ های خونی فراوانی احاطه کرده  است و به این ترتیب؛ امکان تبادل گازها بین هوا و خون 
فراهم شده است. به طرح زیر توجه کنید:

ترکیبها    خونتیرٔهدارایهوایبازدمی)سرخرگششی(⇆حبابکهایهوایی⇆خونروشندارایهوایدمی)سیاهرگششی(

0123/ .& -,+ 4 $#"!مویرگهایششهاازنوعپیوستهاند.مویرگهایپیوستهاگرچهشکافبینیاختهایدارندامافاقدمنفذاند.
K +,- &. /0123 '&%$#"!ماکروفاژهاکهازتغییرمونوسیتهاایجادشدهاند،درگرههایلنفاوی،طحال،کبدواندامهایدیگریافتمیشوند.

!&# LM N$ O<I ;$2P QRS=
خونتیرهتوسطسرخرگششیازبطنراستخارجمیشودFاین خون در مجاورت شبکۀ مویرگی حبابک ها قرار می گیرد F میزان اکسیژن دراین خون 

نکاتتصاویر  افزایش می یابد F خون روشن توسط سیاهرگ های ششی از شبکۀ مویرگی اطراف حبابک خارج شده و وارد دهلیز چپ قلب می شود.

با

ى
 

ر
ر

ره
 

و
 

با ة ا دی

ى
 

ر
ا

ا ام  

وارد حبابک به مبادلهای نایژکهای از هوا شکل این در

میشودبنابراینبیانگرمرحلۀدممیباشد.

خونتیرهتوسطسرخرگششیبهشبکۀمویرگیحبابکها

واردمیشودوخونروشنتوسطسیاهرگششیازآنخارج

میشود.

درحبابکهاحرکتهوابهصورتدوطرفهاست.

برایاینکهاکسیژنوکربندیاکسیدبینهواوخونمبادله

ازبافتپوششیسنگفرشییکالیهساخته 1 شوند،اینمولکولهابایدازضخامتدیوارۀحبابکهاودیوارۀمویرگهاعبورکنند.هردودیواره،

درجاهایمتعدد،بافتپوششیحبابکومویرگهردوازیکغشایپایهمشترکاستفادهمیکنند؛درنتیجه 2 شدهاندکهبسیارنازکاست.

مسافتانتشارگازهابهحداقلممکنرسیدهاست.

سطحتماسمویرگوحبابک،باافزایشحجمحبابکهادراثرورودهوا،افزایشپیدامیکند.

باافزایشحجمحبابکهاودراثرورودهواسطحتماسمویرگهاباحبابکافزایشمییابد.

بهطرحزیرخوبتوجهکنید:

اکسیژن←حبابکهایهوایی←←یاختۀپوششیحبابک←←غشاءپایۀبافتپوششیحبابک←←غشاءپایۀمویرگخونی←←یاختۀپوششی 

مویرگخونی←←خوناب←← گویچۀقرمز→دیاکسیدکربن

 ãموشکافی
گازهای تنفسی )اکسیژن و کربن دی اکسید( برای آن که به درستی مبادله شوند از چند الیه یاخته ای عبور می کنند؟دوالیهبافتپوششیسنگفرشی �

تکالیهکهیکالیۀآندرمویرگهاوالیۀدیگردردیوارۀحبابکهاقراردارند.
خونی که باید شش را تغذیه کند از چه بخشی انشعاب می گیرد؟توجه کنید که شش ها نیز همانند سایر اندام ها و بافت های بدن به مواد مغذی و اکسیژن  �

نیاز دارند. به همین دلیل انشعابی از سرخرگ آئورت که دارای خون روشن است مواد مغذی را برای یاخته های شش فراهم می کند. در واقع عالوه بر گردش 
خون ششی که خون تیره را به شش ها می آورد گردش خون عمومی نیز در شش ها دیده می شود که طی آن خون روشن توسط یک سرخرگ به شش ها وارد 
می شود. بنابراین می توان گفت دو سرخرگ به شش ها وارد می شود که یکی دارای خون روشن )برای تغذیه( و دیگری دارای خون تیره )برای تبادل گازها( است.

نکاتتصاویر  

تبادلگازهابینمویرگهاوحبابکها 1 بهایننکاتدقتکنید:

با میتوانند مویرگها 2 میگیرد. صورت ساده انتشار طریق از

چندینحبابکدرارتباطباشندوباآنهاتبادالتگازیراانجامدهند.

ارتباطبینحبابکهاازطریقمنافذبینآنهاانجاممیشودو 3
هرحبابکنیزازطریقیکمنفذبانایژکمبادلهایدرارتباطاست.

تعدادیزوائدسیتوپالسمیدرسطحماکروفاژهاویاختههای 4

ابعادحبابکهاوتعدادآنهادرهرکیسۀ 5 نوعدوموجوددارد.

بیضی یاختههایسنگفرشی،هستهای 6 است. متفاوت حبابکی

اندازۀیاختههایپوششیدیوارۀمویرگنسبتبهیاختههایپوششیدیوارۀحبابککوچکتراست. 7 شکلدرمرکزخوددارند.

مقایسۀاندازۀیاختههایموجوددرحبابکها:یاختههایسنگفرشی<ماکروفاژها<یاختههاینوعدوم

درمحلهایمنفذیاینغشاءهایپایهمشترکمیشوند.
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نکاتتصاویر  

اگردرنموداراسپیروگرامباالبرویدنشاندهندۀورودهوابهدرونششهااست.

اگردرنموداراسپیروگرامپایینبرویدنشاندهندۀخروجهواازدرونششهااست.

.)EتاAبرایشروعفرآینداسپیرومتریفرددوبارنفسطبیعیمیکشد)مجموعهوایبخشهای1و2یااز

ازAتاBیاهربخشباالروندهمعادلاینقسمتازنمودارمعرفیکدمعادیاستکهطیآن500میلیلیترهواواردششهامیشود.در

واقعدراینبخشاز2500mlبه3000mlمیرویم.

BتاCیاهربخشپایینروندهمعادلاینقسمتازنمودارنشاندهندۀیکبازدمعادیاستکهطیآن500میلیلیتر)0/5لیتر(هوایجاری

ازششهاخارجمیشود.درواقعدراینبخشاز3000mlبه2500mlمیرویم.

ازAتاCمعادلیکنفسکشیدنعادیوطبیعیاست.

بعدازدوبارنفسکشیدنعادیپیدرپیفردیکنفسعمیقمیکشد)بخش3(.

ازEتاGمعادلیکدمبسیارعمیقاست.)دمعادی+دمعمیق=3.5لیتر(

ازEتاFمعادلهوایجاریوازFتاGمعادلهوایذخیرهدمیاست.

ظرفیتششهادرنقطهGبرابربا6000میلیلیتراست.البتهتوجهکنیدکهظرفیتششهادرافرادمختلف،متفاوتاست.

ازGتاHدرواقعهمانهوایذخیرهدمیمیباشد.

)500ml=0/5L(هممعادلهمانهوایجاریاستIتاHاز
.)1200ml=1.2L(معادلحداکثرتوانبازدمیبرایخروجهوایموجوددرششهااستکههوایذخیرهبازدمیخواندهمیشودJتاIاز

بهطورکلیازGتاJظرفیتحیاتیخواندهمیشود.

هوایبازدمیراازآنهاخارجکنیم. 3 هوایجاریو 2 ذخیرۀدمی 1 برایرسیدنبهحداکثربازدمبایدهوای

درنقطۀIحدود1200mlهوادرششهاوجودداردکههمانهوایباقیماندهاست.
دمسنجدستگاهیاستکهباآنحجمهایتنفسیمختلف)بهغیرازهوایباقیمانده(رااندازهمیگیرند.

میزانهواییکهبهششهاواردویاازآنهاخارجمیشودبهچگونگیانجاممکانیسمهایدموبازدموابستهاستبنابراینطیاینفرآیندها

میتوانحجمهایمختلفازهوارابهششهاواردویاازآنخارجکرد.

مقدارحجمهایتنفسیدرافرادسالمبهجنسیتآنهاوابستهاست.

دردمعادیهوایمردهبخشیازحجمجاریودردمعمیقبخشیازحجمذخیرهدمیمیباشد.

سایراعمالدستگاهتنفس��  

 TUV3"! یکیازاعمالدستگاهتنفسکهازدوبخشتولید صدا و واژه سازیتشکیلشدهاستوتوسطتعدادیمرکزعصبیکنترلمیشود.حنجرهمحل
قرارگیریپردههایصوتیاست.اینپردههاحاصلچینخوردگیمخاطبهسمتداخلاند.پردههایصوتیصداراتولیدمیکنند.واژهسازیبهوسیلۀلبو
دهان)شاملزبانودندانها(صورتمیگیرد.پرده های صوتیراهوایبازدمیبهارتعاشدرمیآوردبنابراینصداسازیوواژهسازیدرمرحلۀبازدمصورت

میپذیردودمنقشیدرآنندارد.

 ãموشکافی
مرکز عصبی کنترل کننده فرآیند تکلم در چه بخشی از مغز قرار دارد؟تکلمبهصورتارادیرخمیدهد،بنابراینمرکزاصلیآندرقشرمخواقعشدهاست. �
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نکاتتصاویر  

سرخرگ وابران

کپسول بومن

سرخرگ آوران

انشعابى از سیاهرگ کلیه

شبکۀ مویرگى دور لوله اى

شبکۀ مویرگى دور لوله اى هیچرگیدراطرافمجرایجمعکنندۀادرارقرارندارد.

جهتحرکتخوندرمایعدرونلولۀهنلۀنفرونمخالفجهتحرکتخوندرشبکۀ

دوممویرگیمیباشد.

همسرخرگوهمسیاهرگدراطرافلولۀهنلهیافتمیشود.درحالیکهدراطراف

لولۀپیچخوردۀدوروکپسولبومنتنهاسرخرگوجوددارد.

درمجاورتبخشباالرویلولۀهنلهانشعابیازسرخرگوابراندیدهمیشودکهجهت

جریانخوندرآنبهسمتپاییناست.

درمجاورتبخشپایینرویلولۀهنلهانشعابیازسیاهرگکلیهدیدهمیشودکه

جهتجریانخوندرآنبهسمتباالاست.

درونگلومرولتنهاخونروشنجریاندارد.زیراگلومرولبینسرخرگهایآورانو

وابرانقراردارد.

دراطرافتمامیبخشهاینفرونخونروشندیدهمیشودبهجزبخشنزولیهنله.

بهمسیرحرکتخوندرشبکۀمویرگیدورلولهایتوجهکنید:

سرخرگوابرانFاطرافلولٔهپیچخوردٔهنزدیکFاطرافلولٔهپیچخوردٔهدورFاطرافلولٔههنله

ترکیبها    

درکبدنیزهمانندنفرون 2 شبکۀمویرگیازسرخرگهایکوچک،سیاهرگهایکوچکومویرگتشکیلشدهاست. 1  !"#$ % &'( )* +,-./
کلیه،شبکۀمویرگیبینسیاهرگوسرخرگقرارندارد.بهاینصورتکهبینسیاهرگبابکبدیوفوقکبدی،شبکۀمویرگیقابلمشاهدهاست.

مویرگهایکلیهازنوعمویرگهایمنفذدارمیباشند. 3

 !012.345 67$ 7 879 :)# ;<=> ?$ @4A B$.2 CDE5 
بطنچپقلبFسرخرگآئورتFسرخرگکلیهFسرخرگبینهرمیFسرخرگآورانFگلومرول)شبکۀاولمویرگی(Fسرخرگوابران

Fشبکۀمویرگیدورلولهای)شبکۀمویرگیدوم(FسیاهرگهایاطرافهنلهFسیاهرگکلیهFبزرگسیاهرگزیرینFدهلیزراستقلب.
موشکافی  

تنوع پروتئین ها را در سیاهرگ کلیه و سرخرگ آن مقایسه کنید؟تنوعپروتئینهادرسیاهرگکلیهبیشترازسرخرگآنمیباشد.علتاینموضوعترشحآنزیم �
رنینوهورموناریتروپویتینازکلیهمیباشد.

کدام بخش های گردیزه، مویرگی با خون تیره در اطراف آن می باشد؟ بخشنزولیلولۀهنله. �
کدام بخش های گردیزه، مویرگی با خون روشن در اطراف آن می باشد؟بخشهایمتعددیازلولۀهنلهـلولههایپیچخوردۀدورونزدیک. �

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
فرایندتشکیلادرار،شاملسهمرحلٔهاصلیاستکهعبارتاندازتراوش،بازجذبوترشح.نخستینمرحلۀتشکیلادرارتراوشمیباشدکهدرکپسولبومن

اتفاقمیافتد.بنابراینپسازبررسیشکل،ساختارکپسولبومنرابررسیمیکنیم.

نکاتتصاویر  

سرخرگ

سرخرگ آوران
ک

سرخرگ وابران

کپسول بومن

شبکه! مویرگى
 دور لوله اى

 ب لوله اى
رون  ن

ر سیاهرگ به 

تصویرمقابل،مراحلتشکیلادراررانشانمیدهد.

(بهمعنای (بهمعنایتراوش،فلشآبی) درشکلمقابلفلشقرمز)

(بهمعنایترشحمیباشد. بازجذبوفلشسبز)

تراوشتنهادرکپسولبومنصورتمیپذیرد،درحالیکهفرایندهایترشحو

بازجذبدراطرافبخشهایلولهایشکلنفرونانجاممیپذیرد.

ادرار بنابراینحجم ازترشحآنمیباشد. بازجذبموادبیشتر چونمیزان

نسبتبهمایعتراوششدهکمترمیباشد.

ازسرخرگ بیشتر آن کلیهاستوقطر ازسرخرگ انشعابی آوران سرخرگ

وابرانمیباشد.
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ترکیبها    

/.-,+ *( )'& % F)3$#"!هورمونپاراتیروئیدیدرافزایشبازجذبکلسیمازکلیهمؤثراست،درحالیکههورمونآلدوسترونبازجذبآبوسدیم
راباالمیبرد.توجهکنیدکههورمونضدادرارینیزدربازجذبآبنقشدارد.

هشتگــــــــــــــ 
h.فرایندبازجذبدربخشهایلولهاینفرونصورتمیپذیرد.پسبازجذبهمدربخشمرکزیوهمدربخشقشریکلیهدیدهمیشود
h.ریزپرزهاچینخوردگیغشاییاختهمحسوبمیشوند
h.فرایندبازجذبعالوهبرگردیزههادرمجاریجمعکنندۀادرارنیزصورتمیپذیرد
h.انتشارآبازغشاییباتراوایینسبیرااسمزمینامیم

 G>./ (H!  ترشحدرجهتمخالف بازجذبرخمیدهدودرآنموادیکهالزماستدفعشوندازمویرگ های دور لوله اییاخوِد یاخته های گردیزه بهدرون
گردیزهترشحمیشوند.اینفرایندراترشحمینامند.ترشحدربیشترموادبهروشفعالوباصرفانرژیزیستیانجاممیگیرد.

ى دارد اگر  و  م  pH ا رش در  م رش د مى شو  ی  ر ى  بعضی از سموم، داروها و یون های هیدروژن و پتاسیم اضافی 

ه ای  رى د مى  و  کر  ه  ای ی  و ا  pH رش مى  اگر رى  ار  ه م رو را  ه  یو  و  ی   pH
ای و   د  ودار   د ا ى  را ه   و یر  ودار  ه  ه مى دارد  ى  ود  و را در م  pH ر

ى  ل ا
ر  ) ى  (+H  و 

ر ى   !   H+ راو

ر ى   

رش

ر ى   !   H+ راو

یى  ل 
ر  ) ى  (+H   و 

ر ى    

رش

ی  ى ا ل 
H+

H+

موشکافی  

سکرتین � هورمون اندازه از بیش ترشح 1 که کنید توجه کند؟ پیدا  افزایش  بدن  از  بخشی  یا  خون  اسیدی  خاصیت  است  ممکن  شرایطی  چه   در 
همچنینترشحشدیدهورمون 5 تجزیهاسیدهایچربمیتواندحالتاسیدیدرخونایجادکند 4 تجزیۀموادلیپیدیوهمچنین 3 ابتالبهدیابتشیرین، 2

گاسترینمحیطمعدهرااسیدیمیکند.دررابطهباکاهشخاصیتاسیدیخوندرنظرداشتهباشیدکهترشحشدیدهورمونگاسترین،خونراقلیاییوهمچنین
اسیدالکتیکنیزمیتواندبخشهاییازبدنرااسیدیکنند. 7 تولیداسیدکربنیکو 6 استفراغنیزمیتواندخونراقلیاییکند.

چه یاخته هایی در فرایندهای ترشح و بازجذب مؤثرند و باعث می شوند که ترکیب مایع تراوش شده به گردیزه تغییر کند؟ �
یاختههایمجاریجمعکنندۀادرار. 3 یاختههایمویرگهایدورلولهای 2 یاختههایگردیزه 1

راى   ادرار � آخرین بخش درون کلیه که در تعیین ترکیب نهایی ادار موثر است چه نام دارد؟ م
میزراه. � 5 مثانه 4 میزنای 3 لگنچه 2 بخشیازمجرایجمعکننده 1 چه بخش هایی می توانند در تماس با ترکیب نهایی ادرار قراربگیرند؟ 

هشتگــــــــــــــ 
h.درفرایندهایترشحوبازجذب،موادابتدابهیاختههاینفرونواردمیشوند

h.هرمادهایکهبازجذبمیشودلزومًاترشحنمیشودوهرمادهایکهترشحمیشودلزومًابازجذبنمیشود

ترکیبها     

ود  ا  و   pH راى م  ! ش ود  الى  مى  ی  در  ی ا م /.-,+ *( )'& F97$ I$#"! ا

تخلیۀادرار��  

ادرارپسازساختهشدندرکلیه،ازطریقمیزنایبهمثانهواردمیشود.حرکت کرمی دیوارۀ میزنای،کهنتیجۀانقباضاتماهیچۀدیوارۀآناست،ادراررابه
پیشمیراند.پسازورودبهمثانه،دریچهایکهحاصلچینخوردگیمخاطمثانهبررویدهانۀمیزنایاست،مانع بازگشت ادرار به میزنایمیشود.حرکات

کرمیدرمیزنایهموارهیکطرفههستند.
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! درحدود95درصدادرارراآبتشکیلمیدهد.دفعآبازطریقادرارراهیاستبرایتنظیممقدارآببدن،یونهانیزبخشمهمیاز JKLM5 $945 (I 
ادرارراتشکیلمیدهندکهدفعآنهابرایحفظتعادلیونهاصورتمیگیرد.

 01NO$945 (P! فراوانترینمادۀدفعیآلیدرادرار،اورهاست.
 الف( اوره و آمونیاک: درنتیجۀتجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئوتیدها،آمونیاکبهدستمیآیدکهبسیارسمیاست.تجمعآمونیاکدرخونبهسرعت
بهمرگمیانجامد.کبد،آمونیاکراازطریقترکیبآنباکربندیاکسیدبهاورهتبدیلمیکند.ویژگیسمیبودناورهازآمونیاکبسیارکمتراستوبنابراین

امکانانباشتهشدنآنودفعبافواصلزمانیامکانپذیراست.کلیههااورهراازخونمیگیرندوبهوسیلۀادرارازبدندفعمیکنند.

سوختوسازآمینواسیدهامنجربهتولیداورهمیشود.hهشتگــــــــــــــ 
h.تجزیۀآمینواسیدهاونوکلئوتیدهامنجربهتولیدآمونیاکمیشود

را  مولکولى ا  ول مى شود  را   ه ا  ه  ادرار د مى شود کراتینین ا  رى  رو دار دی ى  د د  ب( کراتینین:  م
ی  ب ری ای  ول مى شود در   ATP م و ADP ه ه گرو    ر  ه ای  ی  ر مى  ه  ى  ر م ا ور  ه م ه   ه در م

ه  ا  د مى شود  و  ه  ی  ی مى  را 

ترکیبها    

ول  ر مولکو ATP را  ه  وا  ود مى  را   داد   یر  ى وا   !"#$F)3 H &'( )* +,-./
را    ADP O را   ATP

هشتگــــــــــــــ 
hدرورزشــکارانبــهعلــتافزایــشفعالیــتعضــالتوصــرفبیشــترانــرژیزیســتی،مصــرفکراتیــنفســفاتدرماهیچههــابــاالمــیرودودرایــنحالــتبــا

تولیــدبیشــترکراتینیــنمیــزانایــنمــادهدرادرارنیــزبــاالمــیرود.

اوریکاسید سوخت و ساز نوکلئیک اسیدهاحاصلمیشود. نتیجۀ اوریک اسیداستکهدر ادرار نیتروژندار دیگرمادۀدفعی اسید:  اوریک   ج( 
انحاللپذیریزیادیدرآبندارد؛بنابراینتمایلآنبهرسوبکردنوتشکیلبلورزیاداست.رسوببلورهایاوریکاسیددرکلیههاباعثایجادسنگ کلیه و 

در مفاصلباعثبیمارینقرسمیشود.نقرسیکیازبیماریهایمفصلیاستکهبادردناکشدنمفاصلوالتهابآنهاهمراهاست.

ترکیبها    

/.-,+ *( )'& F)3 H$#"!درآسیبهایمفصلیکهناشیازکارکردزیاد،ضرباتیاآسیبهاوبیماریمختلفاست،بخشصیقلیمفصلتخریب
میشودکهدراینحالتبدنآنآسیبراترمیممیکندمگرآنکهسرعتتخریببهحدیباشدکهفردبهبیماریهایمفصلیمبتالمیشود.

هشتگــــــــــــــ 
h و مى شود ى ادرار  م د م ری م راوا  رای  ش  د ادرار  مى  ری م راوا   
h ش را  مى  ر ا  را  ى و  در  ر ا ا  م
h ش ر ا ADP مى   ATP ى و  در ر ا ا  م

مواد دفعی نیتروژن دار

عى اوری اسیاورآمونیانا ماد د

ولی ک ه هاى  نیاخ او ب ه هاى م ىیاخ ه هاى کب نیاخ او ب ه هاى م یاخ

ولی و  هان ی و ها و نوکل واسی هاواک کربن دى اکسی و آمونیایۀ آمی ی اسی سوخ و ساز نوکل

یرى در آ ل  بسیار کزیادبسیار باان

ى بودن ه س کشدر ر از آمونیابسیار با  ر از آمونیاک ک

شکی رسو و بلور داردوانایى 

ب ارى مر ربی س کلیه و ن

ا ی  آن سریعا مو مرگ مى شودو
ن و د با  ه ش ابلی انباش

لۀ زمانى را دارد  ا
اد مى ک  ام ای بلورهاى 
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مقایسۀ انواع یاخته های بافت زمینه ای و آوندی

چسبآکنهاینرمآکنهای)پارانشیمی(نامیاخته
)کالنشیم(

سختآکنهای
آوندآبکشآوندچوب)اسکلرانشیم(

وضعیتدیوارۀ
یاختهای

دیوارۀنخستیننازکدارد،
امافاقددیوارۀپسیناست.

دیوارۀنخستینضخیم
دارد،امافاقددیوارۀ

پسیناست.

دیوارۀنخستینضخیمو
چوبیشدهداردودارای

دیوارۀپسیناست.

دیوارۀپسینضخیم
دیوارۀنخستینسلولزیوچوبیشده

سایراطالعات
دیوارهای

نسبتبهآب
نفوذپذیراست.

نسبتبهآب
نفوذپذیراست.

نسبتبهآب
نفوذپذیرنیست.

دیوارۀعرضینداردیا
دارایدیوارۀعرضی

ناپیوستهاست.

دیوارۀعرضیآندارای
صفحۀآبکشیاست.

فیبر:درازوکشیدهدرازوکشیدهکوتاهوچندوجهیظاهریاخته
اسکلرئید:کوتاه

تراکئید:دراز،باریک
ودوکیشکل

عناصرآوندی:کوتاه،
پهنوگشاد

دراز

نداردداردداردداردهسته
پروتوپالستمردهدارد.

ندارد
پروتوپالستزندهدارد.

عملکردیاکاربرد

ترمیمزخمهایبافتی
ذخیرۀموادغذایی
تأمیناکسیژنگیاه

فتوسنتز

انعطافو
استحکامگیاه

استحکامگیاه
انتقالشیرۀپروردهانتقالشیرۀخامتولیدطنابوپارچهازفیبرها

مکان
میانبرگـبافتآوندیـ

پوستریشهوساقه
معموالًدر

زیرروپوست

دربافتزمینهایوآوندی
وهمچنینبرخیمیوهها

مانندگالبی
دستههایآوندیدستههایآوندی

گفتار 3: ساختار گیاهان 

از دانه تا درخت��  

پیکرگیاهآوندیازسهسامانۀبافتیساختهمیشود.توجهکنیدکهمنشاتمامیسامانههایبافتی،یاختههایسرالدیهستند.
تولیدمیکنند. را بافتی برایساختنسامانههای موردنیاز یاختههای و تقسیممیشوند دائمًا دارندکه یاختههایمریستمیوجود ریشه، و نوکساقه در

یاختههایمریستمیبهطورفشردهدرکنارهمقرارمیگیرند.هستۀدرشتآنهاکهدرمرکزقراردارد،بیشتِرحجِمیاختهرابهخوداختصاصمیدهد.

ترکیبها    

;:789 6" 345 2 1*0/ لنفوسیتها،مونوسیتهاومگاکاریوسیتهاهمانندیاختههایمریستمیدرگیاهان،هستۀبزرگیدارند.

 ãموشکافی

توانایی � با تعدادنقاطآغازهمانندسازیودوراهیهایهمانندسازیبیشترینسبتبهسایریاختههایگیاهی 1 یاخته های سرالدی چه ویژگی هایی دارند؟
یاختههاییاندکه 4 دارایهلیکازودنابسپارازفعالاست. 3 اینترفازکوتاهترینسبتبهسایریاختههایدارایقابلیتتقسیمدرگیاهدارند. 2 تقسیمدارند.

دائمادرحالتقسیممیباشند.
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نکاتتصاویر  

روپوست
پوست

آوند چوبی
آوند آبکش

دو لپهتک لپه

تصویر مقابل، برش عرضی ریشٔه نهان دانگان تک لپه ای و دو لپه ای را نشان می دهد.

نهان دانگان تک لپه ای روپوست ضخیم و نهان دانگان دولپه ای روپوست نازکی دارند، ضمنًا در ریشٔه نهان دانگان تک لپه ای پوستک نداریم.

در ریشٔه نهان دانگان دو لپه ای، آوندهای چوبی در بین آوندهای آبکش نمای ستاره ای شکل دارند.

در نهان دانگان برخی از یاخته های روپوست به تارکشنده تمایز می یابد.

دولپهایتکلپهایمقایسهریشه

کمتربیشترقطراستوانۀآوندی

آوندهادرریشهبهصورتدستهایوضعیتدستههایآوندی
قرارمیگیرند.)یکدایرۀمشخص(

آوندهادرریشهبهصورت
دستهایقرارنمیگیرند.

زیادنسبتبهدولپهایهاکمتراست.ضخامتپوست

داردداردالیۀآندودرم

داردداردالیۀریشهزا

ممکناستداشتهباشند.نداردرشدپسین

آرایشآوندها
آوندچوببهشکلیکدایرهاست
وآوندهایآبکشبهشکلدایرهای
بزرگتراطرافآنهاقرارمیگیرد.

آوندچوببهشکلستارهوآوندآبکش
درمیانبازوهایآنقراردارد.

نکاتتصاویر  

نهان دانگان  ساقٔه  عرضی  برش  مقابل،  تصویر 

تک لپه ای و دو لپه ای را نشان می دهد.

در برش عرضی ساقٔه نهان دانگان تک لپه ای تراکم 

دسته های آوندی در کناره ها بیشتر از میانه است.

لپه ای،  دو  نهان دانگان  ساقٔه  عرضی  برش  در 

دسته های آوندی روی محیط یک دایره قرار دارند.

در برش عرضی ساقٔه نهان دانگان، تعداد دسته های 

لپه ای ها  دو  به  نسبت  تک  لپه ای ها  در  آوندی 

بیشتر است.

در برش عرضی ساقٔه نهان دانگان، اندازٔه دسته های 

آوندی در تک  لپه ای ها کوچکتر از دولپه ای ها است.

روپوست

پوست
دو لپه

تک لپه
روپوست
ه  دس

آوند

ه دس
آوند
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مقایسة برگ ها در نهان دانگان

دولپهایتکلپهایمقایسۀبرگ

دارایپهنکودمبرگدارایپهنکاجزابرگ

بهطورمعمولفقطوضعیتیاختههایمیانبرگ
یاختههایاسفنجیدارند.

دونوعیاختۀنردهایواسفنجیدارند
کههردوفتوسنتزکنندههستند.

منشعبموازیوضعیترگبرگ

پهن)شکلهایمختلفیدارد(باریکوبلندشکلظاهریبرگ

مقایسة روزنه ها در نهان دانگان

دولپهایتکلپهایوضعیتروزنهها

هوایی
درساقههایجوانودربرگهاموقعیت

روپوستزیرینبیشترازروپوستروییتعداد

درحاشیهبرگدرنوکبرگآبی

پوست درخت��  
آنچهبهعنوانپوست درختمیشناسیم،مجموعهایازالیههایبافتیاستکهازآوندآبکشپسینشروعمیشودوتاسطحاندامادامهدارد.باکندنپوستدرخت،

کامبیومآوندسازدربرابرآسیبهایمحیطیقرارمیگیرد.توجهکنیدکهتمامیآوندهایچوبیگیاههمراهباکامبیومآوندساز،تنۀ درختراایجادمیکند.

 ãموشکافی
پوست درخت و تنۀ درخت را بررسی کنید؟ �

نکاتتصاویر  

تصویر مقابل، مربوط به تنٔه یک گیاه نهان دانٔه دولپه ای است.

آبکش نخستین و چوب نخستین به ترتیب خارجی ترین و داخلی ترین 

الیه آوندها می باشند.

فعالیت كامبيوم آوندساز موجب افزایش قطر ساقه و ریشه می گردد.

هرچه به کامبیوم آوندساز نزدیک تر شویم، آن الیه جوان تر می باشد.

بخش اعظم ضخامت تنٔه درخت، توسط یاخته های چوب پسین اشغال 

است،  پوست  از  پسین جزئی  آبکش  اینکه  به  توجه  با  و  است  شده 

می توان گفت جابه جایی شیرٔه پرورده در بخش پوست صورت می گردد.

کامبیوم آوند ساز الیه ای از پوست درخت محسوب نمی شود.

ه 
ه   چو پ

ه  
ی ن ر پ

ه س
 پ

چو
و 

دس
آون

آبکش نو  آبکش پ چو پ چو ن

پوست درخت

پیراپوست

تنۀ درخت

ت
رخ

ل د
داخ

ت
رخ

ن د
یرو

ب

و ت ب د به س تول ت درو د به س تول و ت ب د به س تول ت درو د به س تول

و چو آبکش

ت پوست در

ه پوست  چو پ پ
ن ر ه س و پ و چو پ آبکش پ  چو پ


