بروامه آزمًن های آوالیه زیست شىاسی لیمًترش

آزمًن َای آوالیه زیست شىاسی – لیمًترش
 ٕٝٞچیض اص صٔا٘ی ضشٚع ضذ و ٝعشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی پٛست ا٘ذاصی وشد٘ذ

 ٚسثه سٛاالت

صیست ضٙاسی تغییش وشد ،ایٗ ٔثُ ی ٝضٛن تضسي دس سش خّس ٝوٙىٛس ساَ  30ت ٝوٙىٛسی ٞای ا ٖٚساَ ٚاسد ضذ ،اص ا ٖٚصٔاٖ تٝ

تعذ صیست ضٙاسی وٙىٛس سثه سٛاالتی ت٘ ٝسثت سخت تش اص وتاب ٞای تاصاسی ضذ و ٝخیلی ها با فقط تغییر ظاهر تست ها
(چىد مًردی ي برخالف هماوىد ي  )...سعی کردود که تطابق با کىکًری های اخیر را حفظ کىىد يلی گًیا ایه حقه کار آمد
وبًد  ٚدس ساَ  39تاص ٓٞضٛن تضسٌی ت ٝوٙىٛسی ٞای ساَ ٚ 39اسد ضذ ،ایٗ یعٙی صً٘ خغش تشای وٙىٛسی ٞای ساَ تعذ !!
أا اص ایٗ تاسیخچ ٝچٙذ ساِ ٝتٍزسیٓ ،دس ٍ٘اٞی ٌزسا ت ٝسٛاالت وٙىٛس اص ساَ  30ت ٝتعذ ،یه نکته خیلی مشهود دیده می شود،
سٛاالت سخت ضذ ٜاست ِٚی اوثش تست ٞا تا ٔفاٞیٓ ٔٛخٛد دس وتاب لاتُ پاسخ ٌٛیی است ،وٙىٛس  39تا  ٕٝٞسختی ٞای
خٛدش ،تاصْ  ٓٞتشای وسة دسصذ تاالی  05آٖ  ٓٞفمظ تا ٔغاِع ٚ ٝتسّظ تش وتاب دسسی دٚس اص دستشس ٘ثٛد،

حاال جالبٍ بذيویذ تًی َمًن سال  49اکثر بچٍ َای کىکًر یعىی  %44کىکًریَا  ،درصذ زیستی

پاییه تر از  %05داشتىذ.

ساَ  ٚ 30دس وٙىٛس اخیش عشاحاٖ تست ٞای سختی دس آصٔ٘ ٖٛزاضتٙذ (خضء چٙذ تست اتٟاْ داس ٚیه تست غّظ) تالی تست ٞای
وٙىٛس ،تست ٞایی وّیط ٝای تا ٘ىات ٔعِٕٛی تٛد.

چىذ وکتٍ قابل استىباط ري براتًن بایذ شرح بذیم :
آس ٖٛتش ضذٖ سٛاالت وٙىٛس  ،30دِیُ تش ایٗ ٘یست و ٝعشاحاٖ دس وٙىٛس  30دٚتاسٜ
تٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ عُٕ وٙٙذ ،چٙاٖ چ ٝدیذیٓ و ٝدس وٙىٛس  39تعذ اص وٙىٛس  ،30سٛاالت آساٖ تش تٛد ٚ
حتی د ٚدسصذ  ٓٞ 055صد ٜضذ.

شایذ یه قانون باشه که سال های زوج کنکور سخت تر طرح میشه در درس زیست شناسی!
تشای پاسخ ٌٛیی ت ٝاوثش تست ٞای وٙىٛس٘ ،یاص ت ٝدا٘ستٗ ٘ىات خیّی عدیة غشیة  ٚخاسج اص وتاب ٘یست ،فُم

کتاب درسی ي برداشت وکات مفًُمی ي استذاللی اص أ ٖٚی تٞ ٝ٘ٛش وسی س ٚت ٝدسصذ تاالی  05تا  05دس
وٙىٛس سشاسشی تىط.ٝ٘ٛ
تٛی ایٗ صٔی ٝٙتایذ اص تست ٞایی وٕه ٌشفت و ٝایذٞ ٜای خذیذ اص وتاب دسسی یا تیا٘ی خذیذ اص ٘ىات ٕٞیطٍی وتاب داس٘ذ.
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آصٔٞ ٖٛای صیست ضٙاسی ٔی ت ٝ٘ٛوٕه تضسٌی تاض ٝدس ایٗ سا ٜو ٝت ٝضٕا دیذٌا ٜتذ ٜو ٝچطًری بٍ کتابتًن وگاٌ کىیذ،

ایٗ ل َٛسٔ ٚیذیٓ وٞ ٝیچ تستی ٘ىت ٝای خاسج اص وتاب یا ی٘ ٝىت ٗٔ ٝدسآٚسدی  ٚتذ ٖٚاستذالَ ٘ثاض ،ٝنگاه به کتاب درسی ،دام
های آموزشی ،نحوه تست زنی ،پاسخ نامه های تشریحی کامل و کادرهای درسنامه ای زیست شناسی قوی و پر نکته سا ٜسٚ
تشای وسة تٟتشیٗ ٘تید ٝتشای ضٕا ٕٛٞاس ٔیوٌ ،ٝٙفت ٝخیّی اص ستثٞ ٝای تشتش دس استثاط تا ویفیت سٛاالت  ٚپاسخ ٘أٌٛ ...ٚ ٝاٜ
ٕٞیٗ لضی ٝاست.

دالیل شرکت در آزمًن َای زیست شىاسی – لیمًترش
ايلیه ي مُم تریه دِیُ ویفیت سٛاالت ٘ ٚىات  ٚایذٞ ٜای ٔٛخٛد دس سٛاالت ٞستص و ٝتذٚس اص آٚسدٖ ٘ىات خاسج اص
وتاب ٔ ٚچ ٌیشی اص دا٘ص آٔٛصاٖ و ٝدس آصٔٞ ٖٛای دیٍش تٚ ٝفٛس یافت ٔیط ،ٝسٛاالت آصٔ ٖٛوأال استا٘ذاسد ٔ ٚغاتك تا

خظ ٔ ٚطی عشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی است  ٚت ٝارعاٖ خیّی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ پاسساَ ،تسیاسی اص ٘ىات آصٔٞ ٖٛا دس وٙىٛس
سشاسشی  30تا ٕٞاٖ ادتیات آٔذ ٜتٛد .ایٗ ٌٛاٞی تش ادعای ٔاست و ٝاعتماد داسیٓ تست َای کىکًر دارای ادبیات ي

رياوشىاسی خاصی َستىذ ي فقط سخت کردن الکی سًال ي پیچًوذن دلیل بر استاوذارد ي مطابق کىکًر بًدن ویست.
دلیل دیگهٚ ،خٛد پاسخ وامٍ َای کامل ي جامع است ،تشسسی ته ت ٝته ٕٝٞی ٌضیٞٝٙا ،اسائ ٝوادسٞای أٛصضی ؤ ٝثحث
ٞای پش سٛاَ  ًٌٙ ٚدس وتاب دسسی سا تشای دا٘ص آٔٛصاٖ ٚاواٚی وشد ٚ ٜف ٟٓدلیك وتاب دسسی  ٚتسّظ وأُ تش ٔتٗ وتاب دسسی
سا تٕٞ ٝشا ٜداسد.
دلیل سومٚ ،خٛد فایل تحلیل آزمًن ي بررسی وکات ي دام َا ي وحًٌ ی پاسخ گًیی دايطلبان بٍ سًاالت آزمًن و ٝتشای
تحّیُ آصٔ ٖٛتٟتش دس ٍٙٞاْ تشسسی پاسخ ٘أ ٚ ٝتش٘أ ٝسیضی تشای آصٔٞ ٖٛای تعذی تسیاس ٔفیذ خٛاٞذ تٛد.
دلیل چهارم ،وجود آزمون مکمل که قبل از هر آزمون به عنوان پیش آزمون هماهنگ با سواالت آزمون تشٌزاس ٔی-
ضٛد  ٚضٕا لثُ اص آصٔ ٖٛلّٓ چی دٔ ٚدٕٛع ٝوأُ اص سٛاالت سا واس خٛاٞیذ وشد.
دلیل پنجم ،حضٛس تیطتش ستثٞ ٝای تشتش دس آصٔٞ ٖٛاست ،ایٗ اتفاق حس سلاتت خٛتی تشای ضٕا عضیضاٖ فشأ ٓٞی وٙذ.
دلیل ششم ،تشٌضاسی آصٔٞ ٖٛا ت ٝصٛست حضٛسی دس ٔذاسس  ٚآٔٛصضٍاٞ ٜای تشتش وطٛس است و ٝضٕا عضیضاٖ

تشای ٞش چ ٝتٟتش  ٚتاویفیت تش تشٌضاس ضذٖ آصٔٞ ٖٛا ٔی تٛا٘یذ ت ٝصٛست حضٛسی آصٔ ٖٛسا ضشوت وٙیذ ،چ ٝتسا ایٗ واس ویفیت
٘تایح  ٚضشایظ خّس ٝسا تٟتش ضثی ٝساصی وٙذ.
دلیل دیگر ،تٛصی ٚ ٝتاویذ تسیاسی اص دتیشاٖ تشتش وطٛس دس عشص ٝوٙىٛس  ٚستثٞ ٝای وٙىٛسٞای ٌزضت ٝاست و ٝتش ٔفیذ تٛدٖ ایٗ
آصٔٞ ٖٛا اضاس ٜداضت ٝا٘ذ.
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دلیل هشتم ،وجود بخش پرسش و پاسخ

در سایت و ٝضٕا ٔی تٛا٘یذ ٞش ٌ ٝ٘ٛاضتثا ٚ ٜسٛاالت  ٚاضىاِی سا دس

ایٗ تخص ٔغشح وٙیذ ٙٔ ٚتظش پاسخ تٛسظ سایش دٚستا٘تاٖ  ٚادٔیٗ ٞای تخص پشسص  ٚپاسخ ( ادٔیٗ دا٘طدٛیاٖ  ٚستثٞ ٝای تشتش
وٙىٛس ٞ 30ستٙذ) تاضیذ.
اٌش تاصْ د٘ثاَ دِیُ  ٚاستذالَ ٔی ٌشدیذ تٟت ٖٛتوصیه می کنیم نمونه سواالت و پاسخ نامه های نمونه در سایت را مشاهده کنید.

درنهبیت هم اگر دوست دارید مطمئن بشید که طراح سواالت چه کسبنی هستند بب بگیم :

آصٔٞ ٖٛای آ٘الیٗ صیست ضٙاسی تٛسظ عشاحاٖ آصٔٞ ٖٛای لّٓ چی ٌ ٚاج  ٚدتیشاٖ تشخستٝ
صیست ضٙاسی وطٛس ؤ ٝذسس ضثىٝی آٔٛصش ٘یض ٞستٙذ  ٚستثٞ ٝای تشتش وٙىٛس ٞای اخیش
عشاحی ٔیطٝ
کیفیت سواالت ،تضمین ما به شماست.

تشای ثثت ٘اْ  ٚاعالعات تیطتش حتٕا ت ٝتخص سإٙٞای ثثت ٘اْ سایت ٔشاخع ٝوٙیذ  ٚتا دیش ٘طذٜ

تشای وسة تٟتشیٗ ٘تایح دس وٙىٛس  30تِ ٝیٕٛتشش تپی٘ٛذیذ.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

حرکت در جانوران
ترکیب :جانوران شامل بیمهرهها و مهرهداران بودند .برای این که مطالب مربوط به فرمان رو جانوران را مرور کنید به فصل  3همین کتاب مراجعه کنید.
مؤلفان برای کتاب درسی این فصل را کامأل عشقی و بدون هیچ پایه و اساس خاصی طبقهبندی کردند و ما هم به سبک طبقهبندی آنها احترام میگذاریم .اما در آخر به صورت ترکیبی
چگونگی حرکت در جانداران را بررسی میکنیم.

حرکت در مورچه
ویژگی مورچه
 -1مورچهها در سراسر خشکیهای کرهی زمین ،به جز مناطق پوشیده شده از برف و یخ ،زندگی میکنند .این حشرات جاندارانی بسیار پرتحرک هستند.
نکته :بدن مورچه نمونهای از هماهنگی ساختار با کار را نشان میدهد.
 -2مورچهها نیز مانند سایر حشرات اسکلتی خارجی دارند که از جنس مادهی محکمی به نام کیتین (نوعی پلیمر) است .رشتههای کیتینی که از جنس نوعی
پلی ساکارید سخت و مستحکم هستند ،درون مادهای زمینهای از جنس پروتئین (نوعی پلیمر) قرار میگیرند و اسکلت خارجی حشره را میسازند.
نکته :اسکلت خارجی حشرات شامل کیتین و پروتئین است .این یعنی اسکلت خارجی حشرات دارای دو نوع پلیمر است.
نکته :پروتئین موجود در اسکلت خارجی حشرات جزء پروتئینهای ساختاری و ترشحی میباشد .بنابراین توسط ریبوزومهای شبکهی آندوپالسمی زبر
ساخته میشود.
ترکیب :دیواره سلولی قارچها از جنس کیتین دیواره سلولی گیاهان از جنس سلولز ،دیوارهی سلولی روزنداران از جنس آهک ،دیوارهی سلولی دیاتومها از
جنس سیلیس میباشد .در ضمن بیشتر تاژکداران چرخان یک پوشش حفاظتی از جنس سلولز دارند که اغلب با الیهای از جنس سیلیس پوشیده است.

وسیلهی حرکتی مورچه
 -1مورچه مانند سایر حشرات دارای شش پا میباشد .هر یک از شش پای مورچه از چند بند ساخته شده است.
 -2بندها در محل مفصلها به هم متصل می شوند .بندهای پای مورچه تو خالی و لوله مانندند اما استحکام آنها به اندازهای است که در اثر نیروهایی که معموأل
مورچه با آنها سر و کار دارد نمیشکنند.
 -3ماهیچههای درون این لولهها بسیار قدرت مند و در عین حال باریک اند .چون وزن بدن مورچه روی هر شش پا وارد میشود ،نیرویی که به هر پا وارد میشود
چندان زیاد نیست.
 -4چند تا مطلب دربارهی پاهای مورچه:
 .aماهیچههای موج ود در هر بند پای مورچه (و سایر حشرات) درونی بوده و سطح خارجی آن توسط اسکلت بیرونی احاطه شده است.
 .bدر هر پای مورچه  2عدد ماهیچهی باریک و بسیار قدرتمند وجود دارد .بنابراین در هر مورچه مجموع ماهیچههای درون پاها میشود  22عدد.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

مفصل موجود در پاهای مورچه از نوع گوی و کاسه است .مانند مفصل بین بازو و کتف مفصل بین استخوان ران و لگن در انسان

نکته :مورچه استخوان ندارد (برخالف انسان) اما مانند انسان دارای مفصل گوی و کاسه است.
 .dطبق شکل ( )8-1بدن مورچه (مانند سایر حشرات) متشکل از سه قسمت است :سر ،سینه و شکم
نکته :هر سه جفت پای مورچه (و سایر حشرات) به بخش سینهای اتصال یافته است.
 .eطبق شکل ( )2-11زیست ،2در پاهای حشرات دستگاه عصبی محیطی قرار دارد.
 .fطبق شکل ( )8-1زیست ،1فعالیت دو ماهیچه ای که در هر پای مورچه قرار دارد عکس یکدیگر میباشد .با منقبض شدن ماهیچهی باالیی پا به طرف
باال خم شده و بلند میشود .با منقبض شدن ماهیچهی پایینی ،پا به طرف پایین خم میشود .بنابراین میتوان گفت با انقباض ماهیچه به هر طرف ،پا
نیز به همان طرف منقبض میشود.
تذکر :در پای مورچه در یک واحد زمانی هیچگاه دو ماهیچهی یک پا با یکدیگر منقبض نمیشوند.
 -5در سایر حشرات مانند مورچه درون هر پا دو ماهیچه وجود دارد .کار این دو ماهیچه عکس یکدیگر است و با هماهنگی با هم پا را حرکت میدهند.

ترکیبی باشیم
 -1حشرات کتاب درسی:
ملخ -شته -مورچه -پروانه (ابریشم ،مونارک ،بیستون بتوالریا ،اوپروفترابراماتا ،کلم) ،سنجاقک -موریانه -مگس سرکه -زنبور سرخ -زنبورعسل -حشره شب تاب-
مگس -سوسک -برگ متحرک -پشه.
 -2یکی از اولین ساکنان خشکی بودند .این گروه از بند پایان فراوانترین و متنوعترین گروه جانواران در تاریخ زمین هستند.
 -3دارای اسکلت خارجی (از جنس کیتین +پروتئین) هستند.
 -4دارای شش پای بند بند هستند که به ناحیهی سینه متصل شده است.
 -5درون هر پا دو ماهیچهی دراز و باریک وجود دارد.
 -1دارای چشم مرکب ،گردش خون باز ،قلب منفذدار ،همولنف و تنفس نایی بوده و فاقد مویرگ هستند.
 -7همگی دارای لقاح داخلی هستند .و مادهی دفعی نیتروژندار آنها اوریک اسید میباشد.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 -8دارای دستگاه عصبی مرکزی (مغز  +طناب عصبی شکمی متشکل از چندین گره) و محیطی هستند.
 -9دارای دفاع غیر اختصاصی (لیزوزوم ،آنزیم لیزوزیم ،سلولهایی مشابه فاگوسیتها) هستند اما دفاع اختصاصی (لنفویست ،پادتن ،پرفورین و  ) ...ندارند.
 -11مانند گیاهان یک ساله جز جمعیتهای فرصت طلب هستند.
 -11بسیاری از حشرات صداها و آوازهای ویژهای برای جلب جفت تولید میکنند.
 -12تعداد کمی (مثل حشرهی شب تاب) با تولید نور جفتیابی میکنند.
 -13بعضی (مانند مورچه ،نوعی پروانه ابریشم و پروانه شب پرواز) با مواد شیمیایی مانند فرومون ارتباط برقرار میکنند.
 -14حشرات یکی از راههای انتقال میکروبهای بیماریزا هستند( .مثل ماالریا)

حرکت در جانوران
 -1حرکت یکی از ویژگیهای جانوران است .بسیاری از جانوران روی پاهای خود راه میروند یا میدوند.
 -2تعداد پاها در جانوران دو ،چهار ،شش ،هشت و در بعضی حتی بیشتر از هشت است.
نکته :در جانورانی که پا وجود دارد تعداد پاها همواره زوج میباشد.
 -3بعضی از جانوران شنا میکنند گروهی میخزند ،بعضی دیگر پرواز میکنند و عدهای راه میروند یا میدوند
 -4جانوران برای جستجوی غذا ،فرار از دشمنان ،یا برای یافتن جانوران دیگر ،به حرکت کردن نیاز دارند.
نکته :بیشتر جانوران اندامهای حرکتی دارند نه همهی آنها.
نکته :بعضی از جانوران مثل کرم خاکی بدون پا حرکت میکنند.

جانوران ثابت
 -2تعداد اندکی از جانوران ثابت اند و جا به جا نمیشوند .این جانوران عمومأ آبزی هستند و آب پیرامون خود را به حرکت در میآورند.
 -2شقایق دریایی و اسفنجها جانورانی ثابت اند.
 -3شقایق دریایی و اسفنجها جزء بیمهرهها هستند پس دربارهی آنها میتوان مطالب زیر را گفت:
.a
.b
.c
.d
.e

فاقد اسکلت خارجی و استخوان هستند.
دفاع اختصاصی (لنفویست ،پالسمویست ،پادتن ،پرفورین) ندارند اما دارای آنزیمهای لیزوزومی و آنزیم لیزوزیم هستند.
چون پرسلولی هستند پس ارتباط سیتوپالسمی و مایع بین سلولی دارند.
چون جزء جانوارناند پس هوازی بوده و گلیکولیز ،چرخهی کربس ،مولکولهای  NADH, FADH2دارند.
چون یوکاریوت بوده و جزء جانوراناند پس اندامکهای سلولی (هسته ،شبکه ی آندوپالسمی ،جسم گلژی ،لیروزوم ،میتوکندری) سانتریول ،ساختار
دوک ،اسکلت سلولی (ریزلوله و ریزرشته) ،ریبوزوم ،سه نوع  RNAپلی مراز و  ...دارند و فاقد اپران ،پروتئین مهار کننده و آنزیم محدود کننده هستند.

 -4آنچه را که باید دربارهی شقایق دریایی بدانیم:
 .aجزء کیسه تنان است و پیکر آن متشکل از  2یا  3الیهی سلولی است.
 .bدستگاه گردش خون ندارد اما دارای دستگاه گردش مواد است.
 .cدارای خارهای گزندهای است که برای بیشتر جانوران (به جز دلقک ماهی) سمی است.
 .dبا دلقک ماهی دارای همزیستی از نوع همسفرگی است.
 .eشقایق دریایی (و یا عروس دریایی) طی عادی شدن یاد گرفتهاند که به حرکات مداوم آب واکنشی از خود بروز ندهند.
 -5آنچه را که باید درباره اسفنجها بدانیم:
 .aفاقد خون ،دستگاه عصبی و حواس میباشند.
 .bمانند آمیب ،مژکداران (پارامسی و تریکودینا) فقط گوارش درون سلولی دارند.
 .cمانند بندپایان دارای سلولهای مشابه فاگویست میباشند.
 .dمانند ستارهی دریایی و اسفنجها و همهی مهرهداران توانایی رد پیوند بافت بیگانه را دارند.
3
53900065050

95550550550003

@LIMOOTOORSH_OFFICIAL

/limootoorsh

www.limootoorsh.com

@Limootoorshcom

مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

حرکت بدون پا در جانوران
 -1بعضی از جانوران بدون پا حرکت میکنند.
مثال:کرم خاکی ،پالناریا ،هیدر ،عروس دریایی
ترکیب :پالناریا از حرکت به منظور فرار از نور (و شکارچی) و پیدا کردن غذا استفاده میکند.
ترکیب :هیدر در آب زندگی میکند و میتواند به آهستگی در زیستگاه خود جا به جا شود اما بیشتر اوقات به حالت ساکن و چسبیده به تکه سنگ قرار گرفته
است.
 -2کرم خاکی با حرکت دادن ماهیچههای طولی و حلقوی زیر پوست خود جابهجا میشوند تارهای سطح بدن کرم خاکی به این حرکت کمک میکنند این
جانور میتواند بدن خود را درازتر یا کوتاهتر کند و بدین طریق درون زمین یا بر سطح آن حرکت کند.
نکته :کرم خاکی تنفس پوستی دارد و نمیتواند در محیط خشک زنده بماند.
نکته :کرم خاکی نمیتواند در آب زندگی کند و در آب میمیرد .پس نمیتوان گفت هر جانوری که تنفس پوستی دارد در آب زندگی میکند (بر عکس این هم
نمیتوان گفت)
 -3ماهیچهی طولی و حلقوی کرم خاکی به طور متناوب به انقباض درمیآیند این یعنی در بخشی از بدن کرم خاکی ابتدا ماهیچهی طولی منقبض شده و بعد از
اتمام این انقباض ماهیچهی حلقوی به انقباض در میآید و دوباره این فرایند تکرار میشود.
 -4طبق شکل ( )8-2در بخشهایی از بدن که ماهیچهی حلقوی در
حال انقباض است تارها از زمین فاصله گرفتهاند.
 -5در بدن کرم خاکی هیچگاه هر دو ماهیچهی طولی و حلقوی در یک
بخش از بدن در یک زمان واحد منقبض نمیشوند.
 -1دربارهی بخشی از بدن کرم خاکی که طی حرکت باریک شده
است باید مطالب زیر را بدانید:
 .aماهیچهی حلقوی در حال انقباض است.
 .bماهیچهی طولی در حال استراحت است.
 .cبر طول بدن افزوده شده است.
 .dتارها از سطح زمین فاصله گرفتهاند.
 -7در مورد بخشی زا بدن کرم خاکی که طی حرکت قطور شده است
باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aماهیچهی طولی در حال انقباض است.
 .bماهیچهی حلقوی در حال استراحت است.
 .cتارها بر سطح زمین قرار دارند.
 .dاز طول بدن کاسته شده است.
 -8عبارت زیر ار بررسی کنیم:
"هیچگاه در کرم خاکی در یک زمان واحد ماهیچههای طولی و حلقوی در
حال انقباض نیستند".
شاید در نگاه ا ول این عبارت صحیح باشد .اما کامأل نادرست است .همانطور که در شکل ( )8-2زیست  1میبینید در طول بدن کرم خاکی هم ماهیچهی طولی
و حلقوی در حال انقباض داریم هم در حال استراحت.

حرکت با چهار اندام حرکتی
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 -1بیشتر جانوران با کمک پاها حرکت میکنند.
یادآوری :در حشرات  1تا پا وجود دارد .تعداد پاها در جانوران دو ،چهار ،شش (حشرات) هشت (عنکبوت) در بعضی حتی بیشتر از هشت (هزار پایان) است.
 -2بیشتر دوزیستان بعضی از خزندگان و همهی پرندگان و پستانداران چهار اندام حرکتی دارند ماهیچههایی که به استخوانهای این اندامهای حرکتی متصل
اند استخوانها را به حرکت در میآورند.
ترکیب :مهرهداران شامل ماهیها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران اند .همهی مهرهداران اسکلت داخلی دارند.
 -3در مهرهداران ماهیچههایی که به استخوانهای اندامهای حرکتی متصلاند استخوانها را به حرکت در میآورند.
نکته :بعضی از ماهیها غضروفی اند .در این ماهیها ماهیچهها غضروف اندامهای حرکتی را به حرکت در میآورند.
 -4چند تا مطلب ترکیبی:
 .Aبیشتر دوزیستان چهار اندام حرکتی دارند سایر مطالب مربوط به دوزیستان:
اولین مهرهداران ساکن خشکی اند .از تحول ماهیها ایجاد شدهاند لقاح خارجی دارند مادهی دفعی نیتروژندار آنها اوره است .بسیاری از آنها برای جلب جفت
صداها و آوازهای ویژهای تولید میکنند .دوزیستان نابالغ حفرهی گلویی و آبشش دارند دوزیستان بالغ شش دارند.
نکته :بعضی از وزغها هنگامی که در آب به سر میبرند آمونیاک و وقتی که در خشکی هستند اوره دفع میکنند.
نکته :انواع دوزیستان کتاب درسی عبارتند از :قورباغه ،وزغ کوچک و بزرگ درخت بلوط
نکته :بین گونههای وزغها میتواند جدایی مکانیکی ،جدایی زمانی ،نازیستایی دورگه وجود داشته باشد.
 .Bبعضی از خزندگان چهار اندام حرکتی دارند .سایر مطالب مربوط به خزندگان:
قلب چهار حفرهای ،گردش خون مضاعف ،شش ،لقاح داخلی دارند .اولین مهرهدارانی هستند که در خشکیها تخمگذاری کردند تخم آنها دارای پوستهی آهکی
است برخالف پرندگان و پالتیپوس روی تخم خود نمینشینند .بسیاری از آنها اوریک اسید دفع میکنند.
نکته :استخوانهای لگن و ران مار که بازماندهی استخوانهای لگن و ران سایر خزندگان هستند اندامی وستیجیال را به وجود میآورند.
نکته :انواع خزندگان کتاب درسی عبارتند از :مار ،سوسمار ،تمساح ،مارمولک شاخدار ،دایناسور ،کورکودیل و الک پشت.
 .Cهمهی پرندگان چهار اندام حرکتی دارند .سایر مطالب مربوط به پرندگان عبارتند از:
 .1پرندگان جز مهرهداران اند بنابراین مانند سایر مهرهداران:
 .aدارای اسکلت درونی استخوانی دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) ،دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و سلولی) ،گردش خون بسته ،شبکهی مویرگی
کامل و  ...هستند.
 .bمغز آنها در دوران جنینی دارای سه بخش جلویی ،میانی و عقبی است.
 .cرویان آنها دارای حفرهی گلوی ،دم و  4جوانهی حرکتی میباشد.
 .dاساس ساختارهای حرکتی جلویی آنها یکسان است.
نکته :موارد  ،d ،c ،bهمولوگ هستند.
 .2پرندگان کتاب درسی:
کوکو -گنجشک -پرندهی شهدخوار -سهره -مرغ جوال -سسک -چرخ ریسک -سینه سرخ -چکاوک -چلچله -غاز -پنگوئن
تذکر :خفاش جز پرندگان نیست .خفاش پستاندار بوده و توانایی پرواز دارد.
 .3دارای لولهی گوارش هستند.
مثال :مسیر عبور غذا در لولهی گوارش گنجشک:

دهان  مری  چینهدان  معده  سنگدان  روده  مخرج

 .4قلب آنها  4حفرهای ( 2دهلیز و  2بطن) بوده و گردش خون آنها مضاعف میباشد.
 .5همهی پرندگان دارای  4اندام حرکتی بوده و مادهی دفعی آنها اوریک اسید میباشد.
 .1بال آنها متشکل از بازو ،ساعد (زند زیرین و زند زبرین) و پنجه (بالک  ) ... +میباشد.
 .7لقاح پرندگان داخلی بوده و تخم آنها اندوختهی زیادی دارد و دارای پوستهی آهکی است.
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 .8الگوی تعیین جنست در آنها به صورت ماده ) (ZWو نر ) (ZZاست و در پرندگان فرد ماده تعیین جنسیت جنین را بر عهده دارد.
 .9پرندگان توانایی استفراغ داشته و قادر به یادگیری از نوع آزمون و خطا (شرطی شدن فعال) هستند.
 .11دارای  2عدد شش 9 ،کیسه هوادار و یک عدد نای هستند.
 .Dهمهی پستانداران چهار اندام حرکتی دارند .سایر مطالب مربوط به پستانداران عبارتند از:
 .1پستانداران شامل موارد زیر میباشند:
 .aتخمگذار :پالتی پوس ،فاقد رحم و جفت میباشد.
 .bکیسهدار (زندهزا) :کانگورو و اپاسوم ،دارای رحم ابتداییاند اما جفت ندارند.
.c

جفتدار (بچهزا) :انسان ،اسب ،پریماتها و  ...دارای رحم و جفت هستند.

ترکیب :همهی پستانداران دارای دیافراگم و پردهی سه الیهی مننژ هستند.
 .Eهمهی مهرهداران اسکلت درونی دارند .سایر مطالب مربوط به مهرهداران عبارتند از:
 .1دارای اسکلت داخلی هستند.
 .2دارای گردش خون بسته و شبکهی مویرگی کامل هستند.
 . 3دارای دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و محیطی هستند.
 .4مغز آنها در دوران جنینی دارای سه بخش جلویی ،میانی و عقبی است.
 .5رویان آنها دارای حفرهی گلویی ،دم و چهار جوانهی حرکتی است.
نکته :حفرهی گلویی در ماهیان و دوزیستان نابالغ وجود دارد و حاوی آبشش است .اما در سایر مهرهدارن تحلیل رفته و از بین میرود.
 .1اساس ساختاری جلویی آنها یکسان میباشد.
ترکیب :موارد 4و 5و  1همولوگ هستند.
 .7بیشتر جانورانی که شش دارند ساکن خشکی بوده و بعضی از آنها آبزی هستند (مثال :وال ،دلفین و نهنگ)
 .8فقط پستانداران دارای دیافراگم و پردهی سه الیهی مننژ هستند پس نمیتوان گفت هر جانوری که دارای شش است حتمأ دیافراگم دارد .ولی بدانید که هر
جانوری که دیافراگم دارد قطعأ واجد شش میباشد.
 .9نمیتوان گفت همهی جانورانی که جز مهرهداراناند شش دارند .برای مثال ماهیها و دوزیستان نابالغ آبشش دارند نه شش.
 . 11دوزیستان ،لقاح خارجی ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران لقاح داخلی دارند ولی همگی دارای شش هستند پس نمیتوان گفت هر جانوری که دارای شش
میباشد لقاح داخلی دارد.
 .11نمیتوان گفت هر جانوری که دارای لقاح داخلی است حتمأ شش دارد .چون حشرات سختپوستان دریایی (دافنی ،کشتی چسب و  ) ...لقاح داخلی دارند
اما شش ندارند.
نکته :پستانداران هم جزء مهرهداران هستند و این چیزهایی که گفتم برای آنها هم صادق است.

اسب
حرکت
 -1اسب مانند همهی پستانداران دارای چهار اندام حرکتی است.
 -2حرکت اسب با مهارت و سرعت زیاد انجام میشود.

آناتومی ساختارهای حرکتی عقبی
 -1اسب مانند همهی پستانداران دارای اسکلت درونی از جنس استخوان میباشد.
 -2در پاهای اسبهای امروزی به جای انگشت سم وجود دارد.
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 -3در اندامهای حرکتی عقبی اسب استخوانهای زیر وجود دارد:
لگن -ران -زانو -ساق -مچ
 -4طبق شکل ( )8-3در هر اندام حرکتی عقبی اسب 7 ،عدد ماهیچه وجود دارد.
 -5دربارهی ماهیچههای مربوطه به پاهای عقبی اسب باید مطالب زیر را بدانید:
 .aاستخوان مچ توسط ماهیچه به زانو اتصال یافته است.
 .bزانو توسط ماهیچه به استخوان لگن متصل است.
 .cاستخوان ران توسط یک ماهیچه به استخوان لگن و توسط ماهیچهی دیگری به ستون
مهره اتصال یافته است.
 .dاستخوان ساق توسط ماهیچه به بخش انتهایی ستون مهره متصل است.
تذکر :هیچ ماهیچهای مچ پا را مستقیما به استخوان لگن و ستون مهره متصل نکرده است.
نکته :استخوان ران توسط سه ماهیچه به استخوانهای دیگر متصل شده است.

ترکیبی باشیم
 -1اسب جزء پستانداران است و همهی ویژگیهای ترکیبی مربوط پستانداران را باید دربارهی آن
بدانیم .درباره پستانداران کمی قبلتر حرف زدیم.
 -2در طول حیات با تبدیل جنگل به علفزار اندازهی بدن اسب تغییر کرد و به مرور اندازهی بدن
اسب بزرگتر شد.
 -3هیراکوتریوم نوعی اسب است که به زندگی در جنگل سازگارتر بوده است .بدن این اسب
کوچک بوده و در پاهای خود به جای سم دارای انگشت میباشد.
 -4پس از یک دورهی کوتاه اندازهی بدن اسبها افزایش یافت و مریکیپوسها پدیدار شدند.
اندازهی بدن این اسبها بزرگتر از هیراکوتریوم بود و در پاهای خود مانند هیراکوتریوم
(انگشت) داشتند.
نکته :در هر پای هیراکوتریوم  4انگشت و در پای مریکیپوس  3انگشت وجود داشت.
 -5پس از یک دورهی طوالنی اندازهی بدن اسبها بزرگتر شد و اکوئوس به وجود آمدند .اکوئوسها به زیستن در علفزارها سازگارتر بودند.
نکته :اکوئوس به جای انگشت دارای سم است.
نکته :میتوان گفت در طول حیات بخشی از ساختارهای استخوانی در اسبها (انگشتان) تحلیل رفتند و به جای آنها سم ایجاد شد.
نکته :افزایش بدن اسب نمونهای از انتخاب جهتدار میباشد.
نکته :با افزایش اندازهی بدن اسب مهارت و سرعت در حرکت اسبها افزایش یافت .به این میگن افزایش شایستگی تکاملی.
 -1در بعضی از گیاهخواران میکروبهای تجزیه کنندهی سلولز در رودهی بزرگ یا رودهی کور زندگی میکنند .دستگاه گوارش فیل و اسب از این نوع است.
رودهی کور و رودهی بزرگ این جانوران مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب میکند.
نکته :فیل و اسب معدهی چهار بخشی (سیرابی ،نگاری ،هزارال و شیردان) ندارند و جزء نوشخوارکنندگان نیستند.

شنا کردن
موارد زیر توانایی شنا کردن دارند:
ماهیها -دوزیستان -والها -دلفینها و ...

شنا کردن در ماهیها
 -2بالههای ماهی در سطح کتاب درسی:
باله سینهای -باله لگنی -باله مخرجی -باله پشتی جلویی -باله پشتی عقبی -باله دمی
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 -2در ماهی یک عدد بالهی دمی 2 ،عدد باله سینهای 2 ،عدد بالهی لگنی و  ...وجود دارد.
 -3وظایف بالههای ماهی:
 .aماهی با حرکت دادن باله دمی خود به چپ و راست به جلو حرکت میکند.
نکته :مساحت بالهی دمی به نسبت زیاد است.
ترکیب :دم مارماهی عالوه بر مورد  aوظیفهی تولید تکانهی الکتریکی نیز بر عهده دارد.
نکته :با حرکت دم به اطراف ،دم در آب به عقب ضربه میزند و باعث حرکت ماهی به جلو
میشود.
 .bحرکت بالههای سینهای به تندتر یا کندتر کردن حرکت ماهی کمک میکند.
.c

بالههای سینهای با کمک بالههای پشتی و لگنی برای تغییر جهت حرکت به
کار میروند.

 -4بسیاری از ماهیها درون بدن خود بادکنک شنا دارند که به حرکت عمودی آنها
کمک میکند.
نکته :همهی ماهیها حرکت عمودی دارند اما همهی آنها بادکنک شنا ندارند بنابراین
نمیتوان گفت هر ماهی که حرکت عمودی دارد واجد بادکنک شنا میباشد.
 -5اسکلت ماهی درونی است و جانور با حرکت دادن ماهیچههای دو سوی مهرهها به طور
متناوب به جلو میرود.
ترکیب :بسیاری از ماهیها استخوانی و بعضی غضروفی (نوعی کوسه ماهی) هستند.
 -1وقتی ماهیچه ی سمت راست بدن ماهی منقتض شود دم به سمت راست حرکت میکند
و هر وقت ماهیچهی سمت چپ بدن ماهی منقتض شود دم به سمت چپ متمایل میشود.
نکته :ماهی بالهی دمی خود را به چپ و راست حرکت میدهد و جابهجا میشود.

مفهومی باشیم
طبق شکل ( )8-5میتوان موارد زیر را فهمید:
 -1ستون مهره و نخاع ماهی در بخش پشتی جانور قرار گرفته است.
نکته :طناب عصبی حشرات در سطح شکمی قرار دارد.
 -2قلب ماهی پایینتر از آبشش قرار دارد.
 -3بادکنک شنا از قسمت جلویی ماهی تا مخرج امتداد یافته است.
نکته :مثانهی شنا همان بادکنک شنا است.
نکته :بادکنک شنا کیسهای انعطاف پذیر و پر از گاز است که به حرکات عمودی و تنظیم ارتفاع کمک میکند.
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ترکیبی باشیم
 .aانواع ماهیهای کتاب درسی عبارتند از:
دلقک ماهی -مارماهی -گربه ماهی -المپری -ماهی استخوانی -کوسه ماهی -ماهی خاردار -ماهی آزاد
 .bهمگی دارای آبشش ،گردش خون بسته و ساده ،قلب دو حفرهای (دهلیز و بطن) ،هستند.
.c

موفقترین مهرهداران زند بوده و فراوانترین مهرهداران آبزی هستند.

 .dهمگی دارای حفرهی گلویی (حاوی آبشش) هستند.
 .eبعضی دارای اسکلت غضروفی (کوسه ماهی) و بعضی دیگر دارای اسکلت استخوانی هستند.
.f

ماهیهای استخوانی معموأل  4جفت کمان آبششی دارند.

 .gلب بویایی ماهی در مقایسه با لب بویایی انسان نسبت به مغز بزرگتر میباشد.
 .hبیشتر آنها (به جز نوعی کوسه ماهی) دارای لقاح خارجی هستند.
.i

بسیاری از آنها دارای بادکنک شنا هستند.

.j

بسیاری از ماهیها آمونیاک و کوسه ماهی و بعضی از ماهی استخواهی اوره دفع میکنند.

نکته :آمونیاک و اوره برخالف اوریک اسید ،حلقه ندارند.
 .Kدر کانال جانبی خود دارای گیرندههای مکانیکی (سلولهای مژکدار) میباشند.
 .Lدر کانال جانبی مارماهی و گربه ماهی هم گیرندهی مکانیکی و هم گیرندهی الکتریکی وجود دارد.
 .mبعضی از ماهی دارای رفتار الگوی عمل ثابت و بعضی دارای نقش پذیری (ماهی آزاد) هستند.
تذکر :دلفین و وال جز پستانداران بوده و شش دارند.

پرواز
جانوران پرواز کننده
 -2حشرات خفاشها و پرندگان توانایی پرواز دارند.
 -2دربارهی بال حشرات باید مطالب زیر را بدانید:
 .aحشرات (برخالف اغلب مهرهداران) استخوان ندارند .بنابراین در ساختار بال حشرات استخوان وجود ندارد.
 .bدر ابتدای حیات طول بالهای سنجاقکها بیش از یک متر بود.
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نکته :اکنون طول بال سنجاقکها چند سانتیمتر است.
ترکیب :تغییر اندازهی طول بال در سنجاقکها نمونهای از اثر انتخاب طبیعی از نوع جهتدار است.
.c

حشرات اولیه مانند سنجاقکها دارای دو جفت ( 4عدد) بال بودند.

 .dبال حشرات با بال پرندگان و ساختارهای جلویی مهرهداران همولوگ نیست.
 .eبه احتمال زیاد در طول حیات موفقیت حشرات در ارتباط با توانایی پرواز آنها بوده است.
ترکیب :حشرات اولین جا نورانی بودند که بال داشتند توانایی پرواز برای حشرات این امکان را فراهم آورده که به نحو مؤثرتری به جستجوی غذا جفت و آشیانه
بپردازند .این امر منجر به همیاری بین حشرات و گیاهان گلدار شد.
 -3دربارهی بال خفاشها باید مطالب زیر را بدانید:
 .aخفاش جزء پستانداران بوده و دارای اسکلت درونی از جنس استخوان است (برخالف حشرات)
 .bبال خفاش از بخشهای زیر ساخته شده است:
بازو (یک عدد) ،زندزیرین (یک عدد) ،زندزبرین (یک عدد) ،مچ ،کف ،انگشتان ( 5عدد)
 .cاندامهای جلویی مهرهداران (خفاش ،تمساح ،پنگوئن ،انسان و  )...دارای اساس یکسانی هستند.
به چنین ساختارهایی ساختارهای همولوگ میگویند.
 .dبا توجه به شکل ( )4-11زیست چهارم دربارهی آناتومی بال خفاش باید مطالب زیر را بدانیم:
 -1در هر بال خفاش  5انگشت وجود دارد.
 -2اندازهی انگشتان یکسان نبوده و انگشت شست نسبت به سایرین
کوتاهتر است.
 -3هر  5انگشت خفاش دارای تعدادی بند میباشد و بندهای
انگشتان تحلیل نرفته است مثل انگشتان انسان و تمساح.
 -4در خفاش انگشتان ،استخوانهای کف ،مچ ،زندزیرین و زند
زبرین و بازو در تشکیل بال نقش دارند.
 -5بین انگشتان و سایر بخشهای تشکیل دهندهی بال در خفاش
پردهی نازکی وجود دارد .استاد شاکری
نکته :در انسان ،این پرده توسط آنزیمهای لیزوزومی در دوران
جنینی تجزیه میشود و انگشتان انسان فاقد پرده است.
 -4چند تا مطلب درباره خفاشها:
 .aخفاشها جزء پستانداران هستند و همهی ویژگی آنها را دارند .کمی قبلتر دربارهی پستانداران حرف زدیم.
 .bبعضی از گونههای خفاشها امواجی تولید میکنند که از محدودهی شنوایی ما خارج است .این خفاش ها از طریق پژواک سازی از محیط خود
اطالعات به دست میآورند و از این طریق از حشرات تغذیه میکنند.
.c

خفاش با استفاده از قدرت بینایی و بویایی گلهای سفیدی را که در شب باز میشوند گرده افشانی میکند.

 -5پرندگان جزء مهرهداران اند و کمی قبلتر دربارهی آنها کلی حرف زدیم .در ادامه میخواهیم چگونگی پرواز در پرندگان و آناتومی بال آنها را بررسی کنیم.

پرواز در پرندگان
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 -1پرندگان با کمک بالهای خود که با پر پوشیده شدهاند پرواز میکنند.
 -2حرکت پرنده در هوا حرکت دادن بالها یا گاه بدون حرکت دادن
آنهاست.
 -3هنگام حرکت فشار هوای زیر بالها افزایش مییابد و در همان حال از فشار
هوای باالی بالها کاسته میشود .نتیجهی این تغییرات صعود پرنده است.

آناتومی بال پرندگان
بال پرندگان از بخشهای زیر تشکیل شده است:
بازو -ساعد -پنجه
 .aدربارهی بازو باید مطالب زیر را بدانید:
 -1فقط از یک استخوان به نام بازو تشکیل شده است.
 -2این بخش از بال فاقد پر میباشد.
 .bدربارهی ساعد مطالب زیر را آوردیم:
 -2از دو استخوان تشکیل شده است :زندزیرین -زندزبرین
 -2در این قسمت پر و رشتههایی که پرها را در کنار هم نگه میدارد دیده
میشود.
 -3زندزبرین و زندزیرین از یک طرف با استخوان باز و از طرف دیگر با گروهی
از استخوانهای پنجه تشکیل مفصل دادهاند.
 -4در مورد پنجه باید مطالب زیر را بدانید:
 .aاز پنج استخوان تشکیل شده است:
چهار استخوان دیگر  +یک استخوان بالک
 .bپنجه نیز مانند ساعد (برخالف بازو) توسط پر پوشده شده است و دارای
رشتههایی است که پرها را کنار هم نگه میدارد.
.c

بالک از یک استخوان تشکیل یافته و به آن مقداری پر اتصال یافته است.

 .dبالک جزء پنجه میباشد.
 .eبدون بالک جریان آشفته هوا در زیر و روی بال به وجود میآید .این جریان
آشفتهی هوا از ادامهی پرواز جلوگیری میکند.
نکته :در صورتی که بالک وجود نمیداشت پرنده نمیتوانست صعود کند.
تذکر :در خفاش و حشرات پر و بالک وجود ندارد .اما هر دو توانایی پرواز دارند.

حرکت در سایر جانداران
در اینجا میخواهیم حرکت در سایر جاندارانی که در فصلهای دیگر گفته شده را بررسی کنیم.

باکتریها
 .aبعضی از باکتریها دارای تاژک هستند.
 .bتاژک باکتری ساختار سادهای دارد و از نظر ساختار و عملکرد با تاژک سلولهای یوکاریوتی متفاوت است.
 .cمنشأ تاژک در باکتریها غشای پالسمایی است.
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آغازیان
.a

موارد زیر هتروتروف بوده و با استفاده از پای کاذب حرکت میکنند آمیب ،روزن داران،
کپکهای مخاطی سلولی

ترکیب :موارد مذکور چون هتروتروف اند پس کلروپالست ،چرخهی کالوین و مولکول  NADPHندارند.
ترکیب :موارد مذکور چون یوکاریوت بوده و هوازی هستند بنابراین میتوکندری ،گلیکولیز ،چرخهی کربس،
اسید سیتریک ،اگزالواستات NADH, FADH2 ،دارند.
 .bآغازیانی که با استفاده از تاژک حرکت میکنند:
فتوسنتز کنندهها :کالمیدوموناس ( 2تاژکی) ،تاژکداران چرخان (بیشتر  2تاژک) ،بعضی از اوگلناها (2
تاژکی) و ولوکس (بیش از هزاران تاژک).
هتروتروفها :تاژکداران جانور مانند (یک تا هزاران تاژک) ،بیشتر اوگلناها ( 2تاژکی)
گامتها و هاگها :کالمیدوموناس (هاگ و گامت) ،کاهو دریایی (هاگ و گامت) ،کپک مخاطی پالسمودیمی (بعضی از گامتها) و هاگداران (گامت نر)
.c

آغازیانی که با مژک حرکت میکنند و همگی سانتریول دار هستند:

مژکداران شامل پارامسی و تریکودینا هستند.
 .dحرکت آغازیان بدون ساختارهای حرکتی:
دیاتومها گروهی از آغازیان اند که تک سلولی بوده و فتوسنتز میکنند .این گروه از آغازیان روی مواد شیمیایی که از منافذ پوست آنها ترشح میشود سر
میخورد و درون آب حرکت میکنند.

جانوران دیگر
بعضی از جانوران روی زمین سر میخورند و با سریدن حرکت میکنند.
نکته :چند خط باالتر نیز دربارهی دیاتومها گفتم که آنها سر میخورند اما در آب.

ماهیچههای اسکلتی
چند تا یادآوری
 -2در مهرهداران چهار نوع بافت اصلی یافت میشود:
پوششی -پیوندی -ماهیچهای -عصبی
 -2انواع بافت ماهیچهای در انسان:
اسکلتی -قلبی -صاف
 -3حضور یون کلسیم برای انقباض هر سه نوع ماهیچه نیاز است.
 -4تغییرات غلظت هورمونهای کلسیتونین و غدد پاراتیروئیدی میتواند در عملکرد سلولهای ماهیچهای اختالل ایجاد کند.
 -5استیل کولین یکی از انتقال دهندههای اصلی در انقباض سلولهای ماهیچهای است.
 -1همهی سلولهای ماهیچهای در غشای پالسمایی خود برای ناقلهای عصبی دارای گیرنده هستند.
 -7فعالیت ماهیچههای اسکلتی توسط اعصاب پیکری و فعالیت ماهیچههای قلبی و صاف توسط اعصاب خود مختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) کنترل
میشود.

انواع حرکت در سلولهای مهرهداران
 -1حرکت به صورتهای مختلف در همهی سلولهای زنده دیده میشود.
نکته :حتی در سلولهای پوششی ،پیوندی ،استخوانی ،گیاهی و  ...حرکت دیده میشود.
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 -2چندتا حرکت در سلولهای مهرهداران:
 .aحرکت آمیبی در ماکروفاژها ،نوتروفیلها ،و بازوفیلها در خارج از خون
 .bحرکت برخی از گلبولهای سفید خون به سمت مواد جاذب گلبول سفید.
 .cحرکت اسپرم به سمت تخمک در دستگاه تولید مثلی زنها.
 .dحرکت در سلولهای ماهیچهای
نکته :سلولهای ماهیچهای اختصاصأ برای حرکت تمایز یافتهاند .سلولهای ماهیچهای به صورت تارهای قابل انقباض درآمدهاند و به سه نوع ماهیچهی مخطط،
ماهیچهی صاف و ماهیچهی قلبی تقسیم بندی میشوند.
توجه :دربارهی انواع بافتها و ماهیچهها در فصل  3همین کتاب کلی حرف زدیم که الزم است قبل از شروع این مبحث آنها را مرور کنیم.

ساختار ماهیچهی مخطط (ماهیچهی اسکلتی)
 -2میون واحد ساختاری ماهیچههای مخطط است که دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aتارهایی به قطر  21تا  211میکرون طویل (دراز) استوانهای شکل و چند هستهای هستند
نکته :به علت دراز بودن میونها نسبت سطح به حجم در این سلولها باالست (مثل نورونها) .
 .bطول متفاوت دارند.
 .cهر میون (و غشای پالسمایی آن) توسط سیمانی از جنس بافت پیوندی احاطه شده است.
نکته :هر میون و مجموع میونها توسط غالف پیوندی احاطه شدهاند .این غالف در سر تارها به هم میپیوندند و زردپیهای دو سر ماهیچهها را میسازند.
نکته :زردپی از نوع بافت پیوندی بسیار مقاوم است (بافت پیوندی رشتهای) و نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان منتقل میکند.
 .dاگر یک تار ماهیچه ای مخطط (میون) را در زیر میکروسکوپ بررسی کنیم وجود الیههای تیره و روشن را که به آنها منظره مخطط (خطدار) میدهد.
مشاهده میکنیم.
نکته :در ماهیچههای قلبی (مانند میونها) همین تناوب الیههای تیره و روشن وجود دارد ولی ماهیچههای صاف وضع متجانس دارند و خطدار نیستند.
 .eهر تار ماهیچهای از پوششی به نام سارکولم احاطه شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد.
.f

سارکولم همان غشای پالسمایی میونهاست بنابراین دارای فسفولیپید (بیشترین جز غشا) ،پروتئین ،کربوهیدرات و کلسترول است.

ترکیب :گیرندهی ناقل عصبی ،پمپ سدیم -پتاسیم و  ...در سارکولم قرار دارد.
 .gتعداد سلولهای ماهیچهی مخطط (میونها) پس از تولد افزایش نمییابد .چون این سلولها تقسیم نمیشوند بزرگ شدن این ماهیچهها با افزایش
حجم آنها صورت میگیرد.
ترکیب :چون بعد از تولد میونها میتوز و سیتوکینز ندارند پس در آن ها تشکیل ساختار دوک ،تجزیه و تشکیل پوشش هسته ،دور شدن سانتریولها ،مراحل
میتوز و تشکیل کمربند انقباضی به منظور سیتوکینز ،صورت نمیگیرد.
 -2ساختارهای الزم برای ساختن میون:
هسته -میتوکندری -شبکهی آندوپالسمی گسترده -تارچه -کمی سارکوپالسم و ...
 -3دربارهی هستهی میونها مطالب زیر را باید بدانیم:
 .aدر هر میون چندین هسته وجود دارد.
 .bهستهها در زیر و نزدیک به غشای پالسمایی قرار دارند.
 .cدر آنها همانندسازی  DNAخطی صورت نمیگیرد و آنزیم DNAپلیمراز و هلیکاز غیر فعال است.
 -4میتوکندری در میونها:
 .aدر هر میون تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد.
 .bچون فعالیت میتوکندری در میونها زیاد است بنابراین تعداد کریستا در آنها زیاد بوده و توانایی آنها در تولید  ATPباالست.
 .cهر چقدر فعالیت میونها بیشتر باشد میزان تقسیم دوتایی در میتوکندریها بیشتر بوده و تعداد آن افزایش مییابد .در ضمن در این حالت
همانندسازی  DNAحلقوی صورت میگیرد .استاد شاکری
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 .dدرون میتوکندری چرخهی کربس رخ میدهد و  ATPتولید می شود .در ضمن درون میتوکندری همانندسازی و رونویسی از  DNAحلقوی و ترجمه
(پروتئین سازی) صورت میگیرد.
ترکیب :اگر در میونها اکسیژن به مقدار کافی وجود نداشته باشد تخمیر صورت میگیرد و اسید الکتیک تولید میشود .در این حالت مقدار  ATP, CO2تولیدی
کم بوده و فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک کاهش مییابد و کلیهها مقدار بیشتری  H+ترشح و بی کربنات جذب میکنند.
ترکیب :محل وقوع گلیکولیز در میونها سارکوپالسم (سیتوپالسم معمولی در سلولهای ماهیچهای) و محل وقوع چرخهی کربس و زنجیرهی انتقال الکترون
درون میتوکندری میباشد.
 -5تارچه در میونها:
 .aدرون هر میون چندین تارچه وجود دارد.
 .bهر تارچه از توالی تعدادی سارکومر درست شده است.
 .cهر سارکومر بخشی است که بین دو خط  Zقرار دارد.
 .dتارچه توسط شبکهی آندوپالسمی صاف (شبکهی سارکوپالسمی) احاطه شده است.
 .eدر هر تارچه بخشهای تیره و روشن وجود دارد که در طی فاصلههای منظمی تکرار میشود.
.f

در هر تارچه موارد زیر وجود دارد که بعدأ توضیح میدهم:

خط  ، Zاکتین ،میوزین ،صفحهی هنسن ،خط  ،Mبخشهای تیره ،بخشهای روشن و ...
 -6شبکهی آندوپالسمی صاف در تارهای ماهیچهای (میونها):
.a
.b
.c
.d
.e

شبکهی آندوپالسمی صاف در تارهای ماهیچهای شبکهی سارکوپالسمی خوانده میشود.
شبکهی سارکوپالسمی در سلولهای ماهیچهای گسترش زیادی یافته.
شبکهی سارکوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه کرده.
این شبکه در فواصل منظم در هر سارکومر به صورت کیسههایی متسع میشود و لولههای عرضی به درون سارکومر وارد میکند.
شبکهی آندوپالسمی و لولههای عرضی آن ،مقدار زیادی کلسیم ذخیره ای دارند .کلسیم در هنگام تحریک ماهیچه آزاد و سبب آغاز فرایند انقباض آن
میشود.

.f

شبکهی سارکوپالسمی در میونها وظایف زیر را بر عهده دارد:

ذخیرهی یون کلسیم -سنتز فسفولیپید -تولید کلسترول و سایر استروئیدها
 .gدر غشای شبکهی سارکوپالسمی گیرندهی ناقل عصبی وجود ندارد.
 .hدر غشار شبکهی سارکوپالسمی پروتئینهایی وجود دارد که در جذب کلسیم سارکوپالسم (سیتوپالسم) و آزادسازی کلسیم به سارکوپالسم نقش
دارند.
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ساختار تارچه
یادآوری :بخشهای تشکیل دهندهی تارچه عبارتنداز:
ناحیهی روشن ،ناحیهی تیره ،خط  ،Zخط  ،Mصفحهی هنسن ،اکتین ،میوزین و ...
 -1هر تارچه از توالی سارکومرها تشکیل شده است.
 -2هر سارکومر بین دو خط  Zمتوالی قرار دارد.

خط   Zسارکومر  خط   Zسارکومر  خط Z

 -3پس از هر خط  Zیک نوار روشن و در دنبال آن یک بخش تیره وجود دارد.

  Zروشن  تیره  روشن   Z روشن  تیره  روشن Z 

 -4بخش تیره که در وسط سارکومر قرار دارد به وسیلهی یک صفحهی بسیار روشن (که بهش میگن صفحهی هنسن) به دو بخش برابر تقسیم شده است.

روشن   Z روشن  تیره  صفحهی بسیار روشن  تیره  روشن   Z روشن

 -5در وسط صفحهی بسیار روشن خط تیرهی  Mوجود دارد (طبق شکل )8-8
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 -1تا اینجا بخشهای سارکومر به صورت زیر شد:

خط   Zناحیهی روشن  ناحیهی تیره  صفحهی هنسن  ناحیهی تیره  ناحیهی روشن  خط Z
خط تیرهی M
 -7هر سارکومر از رشتههای ضخیم و نازک تشکیل شده است پروتئین میوزین در ساختار رشتههای ضخیم و پروتئین اکتین در ساختار رشتههای نازک
وجود دارد.
 -8رشتههای ضخیم (میوزین) و رشتههای نازک (اکتین) در هنگام انقباض در هم فرو میروند و در نتیجه سارکومر کوتاه میشود.
ترکیب :اکتین و میوزین دو گروه از پروتئینهای انقباضی در سلولهای ماهیچهای هستند.
 -9دربارهی رشتههای نازک باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aابتدای آن به خط  Zوصل است و انتهای آن آزاد میباشد.
 .bبخش ابتدایی آن در ناحیهی روشن سارکومر قرار دارد( .وقتی ماهیچه در حال استراحت است)
 .cبخش انتهایی آن در ناحیهی تیره قرار دارد( .وقتی ماهیچه در حال استراحت است)
 .dدر ساختار آن پروتئین اکتین وجود دارد.
 .eدر سارکومر تعداد زیادی اکتین وجود دارد.
 -11در مورد رشتههای ضخیم باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aدر ساختار آن پروتئین میوزین به کار رفته است.
 .bضخامت بخش میانی آن از دو سر آن بیشتر است.
نکته :ضخامت اکتین از میوزین کمتر است.
 .cدر سطح آن زایدههای پروتئینی وجود دارد.
نکته :در طی انقباض زایدههای میوزین به اکتین متصل میشود و اکتین را حرکت میدهد.
 .dبخش تیره وسط صفحهی روشن (در وسط سارکومر) در وسط میوزین قرار دارد.
 .eمیوزین در بخش تیره سارکومر و صفحهی روشن هنسن وجود دارد.
 .fدر هر سارکومر تعداد زیادی میوزین وجود دارد.
 .gدر یک تارچه تعداد رشتههای نازک (اکتین) بیشتر از رشتههای ضخیم (میوزین) است.
 -11به طور کلی میتوان گفت در میون تعدادی هسته ،تعدادی میتوکندری ،چندین تارچه ،شبکهی آندوپالسمی و مقدار کمی سیتوپالسم وجود دارد که
همگی توسط غشای پالسمایی احاطه شدهاند.
 -12چند تا تعریف در یک نگاه:
سارکولم :همان غشای پالسمایی است و دارای فسفولیپید ،پروتئین ،کربوهیدرات ،کلسترول ،پمپ سدیم -پتاسیم و گیرندهی ناقل عصبی است.
نکته :در سارکولم منافذی وجود دارد  .این منافذ در راستای خط  Zقرار دارند و مانند خطوط  Zهر از فاصلههای معینی قرار گرفتهاند( .شکل )8-8
ترکیب :سارکولم توسط شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشود.
سارکوپالسم :همان سیتوپالسم معمولی است مقدار آن در میونها کم استاد شاکری است.
نکته :میتوکندری ،هسته ،شبکهی آندوپالسمی و بخشهایی از تارچهها با سارکوپالسم در تماس هستند.
شبکهی سارکوپالسمی :همان شبکهی آندوپالسمی صاف است در سلولهای ماهیچهای گسترده است و محل ذخیرهی یون کلسیم است.
میون :همان سلول ماهیچهی اسکلتی است ،باریک و دراز و با طول متفاوت میباشد.

بررسی ساختار سارکومر
 -2وقتی ماهیچه در حال استراحت است بخشهای آن به صورت زیر است:
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 -2با توجه به نامگذاری باال میتوان موارد زیر را فهمید( :میون در حال استراحت است)
ناحیهی :A
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 .aروشن است
 .bفقط دارای رشتههای نازک (اکتین) است
.c

اگر به صورت مقطع عرضی برش دهیم شکل آن به صورت روبرو است:

تذکر :در این بخش میوزین وجود ندارد.
ناحیهی :B
 .aتیره است
 .bهم دارای رشتههای نازک (اکتین) و هم رشتههای ضخیم (میوزین) است.
.c

اگر به صورت مقطع عرضی برش دهیم شکل آن به صورت روبرو است:

ناحیهی :C
 .aصفحهی بسیار روشن هنسن است.
 .bدر وسط آن بخش تیره قرار دارد.
 .cفقط دارای رشتههای ضخیم (میوزین) است.
 .dاگر به صورت مقطع عرضی برش دهیم شکل آن به صورت روبرو است:
تذکر :در این ناحیه اکتین وجود ندارد.
ناحیهی :D
 .aخط تیرهی  Mاست.
 .bدر وسط سارکومر وسط صفحهی بسیار روشن هنسن و یا در وسط بخش تیره قرار دارد.
 .cهم دارای خط تیرهی  Mو هم رشتههای ضخیم (میوزین) است.
 .dبرش عرضی آن به شکل روبرو است:
تذکر :در این ناحیه اکتین وجود ندارد.
 -2چند تا مطلب دیگر:
 .aدر دو طرف  Zناحیهی روشن قرار دارد.
 .bدر دو طرف خط تیرهی  Mروشن است( .وسط بخش تیره)
 .cهر جاکه فقط رشتههای نازک و یا فقط رشتههای ضخیم حضور دارد آن بخش از سارکومر زیر میکروسکوپ روشن میباشد.
 .dخود خط  Zتیره میباشد.
 -3کی توسط چی احاطه شده است:
یک میون :توسط پوشش پیوندی
یک دسته تار ماهیچهای :توسط غالف پیوندی ضخیم
یک تارچه :توسط شبکهی سارکوپالسمی
یک تارچه و شبکهی سارکوپالسمی آن :توسط سارکوپالسم
مجموع تارچهها :توسط سارکولم و مقدار کمی سارکوپالسم

ماهیچههای اسکلتی بدن
 -1ماهیچههای دهان ،حلق ،ابتدای مری و ماهیچهی حلقوی خارجی راست روده اسکلتی هستند.
 -2ماهیچههای تنفسی مانند دیافراگم بین دندهای داخلی و خارجی ارادی هستند.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 -3ماهیچههایی که در شکل زیر
میبینید همگی ارادی هستند:
نکته :از روبرو ماهیچههای حلقوی
چشم ،گونهای ،حلقوی لب ،جناغی
ترقوی پستانی ،بخشی از ماهیچهی
ذوزنقهای ،دلتایی ،سینهای بزرگ،
دو سر بازو ،دندهای ،مورب خارجی،
مورب داخلی ،راست شکمی ،خیاطه
و چهار سر ران قابل مشاهده است.
نکته:

از

پشت

ماهیچههای

ذوزنقهای ،دلتایی ،سه سر بازو،
پشتی بزرگ ،سرینی متوسط،
سرینی بزرگ ،دو سر ران و
ماهیچهی توأم قابل مشاهده است.
نکته :ماهیچهی ذوزنقهای و دلتایی
هم از جلو هم از پشت قابل
مشاهده هستند.
نکته :تعداد ماهیچههای مذکور در
بدن انسان زوج میباشد .یکی سمت
چپ و دیگری سمت راست بدن قرار
دار.
نکته :ماهیچهی راست شکمی چهار
قسمتی است و از باال به پایین
اندازهی هر بخش افزایش مییابد.
نکته :ماهیچهی توأم توسط زردپی
آشیل به پاشنهی پا اتصال یافته
است .در انسان دو عدد ماهیچهی
توأم و زردپی آشیل وجود دارد.
یادآوری:

فعالیت

ماهیچههای

اسکلتی بدن توسط دستگاه عصبی
پیکری کنترل میشود.
ترکیب :بیشتر فعالیت این
ماهیچهها ارادی است در طی وقوع انعکاس (مثأل انعکاس زردپی زیر زانو) فعالیت ماهیچههای مذکور غیر ارادی میباشد.
نکته :در ماهیچههای مذکور میون ،سارکومر ،تارچه ،خط  ،Zخط  ،Mو صفحهی بسیار روشن هنسن وجود دارد اما هیچ کدام از موارد مذکور در ماهیچهی صاف
یافت نمیشود.
نکته :طبق شکل ( )8-9ماهیچههای پشتی بزرگ و ذوزنقهای به ستون مهره و سینهای بزرگ نیز به جناغ و ترقوه اتصال یافتهاند.
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انواع انقباض
ایزوتونیک
 -1انقباض ماهیچه در صورتی ایزوتونیک است که طول ماهیچه تغییر کند.
 -2انقباض ایزوتونیک همراه با کشش ثابت است.
 -3حرکات بدن از نوع ایزوتونیک است.
 -4انقباض عضلهی چهار سر ران در انعکاس زردپی زیر زانو از نوع ایزوتونیک میباشد.
توجه :دربارهی این نوع انقباض در درس نامهی بعد با جزئیات حرف زدیم.

ایزومتریک
 -1چنانچه انقباض ماهیچه به علت مقاومت شدیدی که در برابر آن وجود دارد نتواند طول ماهیچه را کم کند از نوع ایزومتریک است.
 -2در انقباض ایزومتریک طول عضله ثابت است.
 -3نگاه داشتن یک وزنه بدون حرکت دادن آن نتیجهی انقباض ایزومتریک است.

تونوس ماهیچهای
 -1انقباض خفیفی که در ماهیچهها در حالت آرامش وجود دارد و باعث سختی نسبی آن میشود تونوس ماهیچهای خوانده میشود.
 -2در حفظ تونوس ماهیچهای تارهای ماهیچهای به نوبت به انقباض در میآیند و در نتیجه ماهیچه خسته نمیشود.
 -3تونوس ماهیچهها هنگام به خواب رفتن ،انقباض ایزوتونیک و ایزومتریک از بین میرود.
نکته :هنگام به خواب رفتن به دلیل از بین رفتن تونوس ماهیچهای گردن و پلکها به پایین میافتند.
ترکیب :مخچه مهمترین مرکز یادگیری حرکات الزم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است.
نکته :مخچه جزء مراکزی است که در تونوس ماهیچهای نقش دارد.
 -4در طی تونوس ماهیچهای همهی سلولهای ماهیچهای همزمان به انقباض در نمیآیند این یعنی در طی تونوس تعدادی از سلولها در حال انقباض بوده و
تعدادی در حال استراحت اند.

مکانیسم انقباض
مراحل انقباض ارادی
 -1با دستور مخ پیام حرکتی توسط بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی به پایانهی آکسون نورون حرکتی میرسد.
 -2با رسیدن پیام عصبی به پایانهی آکسون نورون حرکتی ناقل عصبی (استیل کولین) طی اگزوسیتوز از پایانهی آکسون خارج شده و وارد فضای سیناپسی
میشود و پس از عبور از فضای سیناپسی به گیرندهی ناقل عصبی در عضله متصل میشود.
یادآوری :گیرندههای ناقل عصبی در غشای پالسمایی سلولها (مثأل میونها) قرار دارد.
 -3پس از اتصال ناقل عصبی به گیرنده اختالف پتانسیل میون تغییر کرده و باعث نشت مقدار زیادی یون کلسیم از شبکهی سارکوپالسمی به درون سارکوپالسم
میشود.
 -4در مرحلهی بعد در حضور یون کلسیم و همراه با مصرف  ATPدر هر سارکومر رشتههای ضخیم (میوزین) رشتههای نازک (اکتین) را به طرف داخل کشیده و
باعث میشود که طول سارکومر کوتاه شود (یعنی خط  Zها به یکدیگر نزدیک شدند.).
 -5با کوتاه شدن طول سارکومر طول تارچه و میون نیز کوتاه میشود و انقباض صورت میگیرد.
 -1بعد از پایان یافتن انقباض خط Zها و رشتههای نازک (اکتین) از یکدیگر دور میشوند و یونهای کلسیم با مصرف  ATPو توسط پروتئینهایی از سارکوپالسم
وارد شبکهی سارکوپالسمی میشوند.
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چند تا مطلب
 -1مطالبی را که در

(مرا حل انقباض ارادی) گفتیم همراه با کوتاه شدن طول میون بوده و از نوع انقباض ایزوتونیک میباشد .بنابراین دربارهی انقباض

ایزوتونیک میتوان گفت:
 .aطول ماهیچه ،طول میون ،طول تارچه ،طول سارکومر و فاصلهی بین دو خط  Zمتوالی کاهش مییابد.
 .bمواظب باشید در طی این نوع انقباض طول بخش تیره ثابت میماند.
 .cدر طی این نوع انقباض (اگر به صورت کامل رخ دهد) ناحیهی روشن از بین میرود.
 -2در طی تونوس ماهیچهای موارد  b ،aو  ،cفقط در تعدادی از میونها (که در حال انقباضاند) رخ میدهد.
در میونهایی که در حال استراحت هستند موارد  b ،aو  ،cرخ نمیدهد.
 -3در طی انقباض ایزومتریک ناقل عصبی آزاد شده و  ATPمصرف میشود اما طول میون ،تارچه ،سارکومر و فاصلهی دو خط  Zمتوالی تغییر نمیکند.
 -4در طی هر سه نوع انقباض یون کلسیم به درون سیتوسل نشت میکند و  ATPنیز مصرف میشود.
 -5در طی هر سه نوع انقباض مرحلهی بیهوازی تنفس سلولی (گلیکولیز) رخ می دهد و اگر اکسیژن وجود داشته باشد درون میتوکندری چرخهی کربس و ...
رخ داده و در نهایت  ATPتولید میشود.
 -1اگر اکسیژن به مقدار کافی وجود نداشته باشد تخمیر الکتیکی رخ میدهد و اسید الکتیک تولید میشود.
نکته :با تولید اسید الکتیک  CO2تولید نمیشود فعالیت انیدرازکربنیک گلبولهای قرمز کاهش مییابد کمتر بیکربنات تولید میشود و فعالیت نفرونها در
ترشح  H+و بازجذب بی کربنات افزایش مییابد.
 -7حرکت دیافراگم ،ماهیچههای بین دندهای در حین تنفس ،حرکت ماهیچه های اسکلتی که به استخوان وصل هستند و  ...اگر همراه با کوتاه شدن طول میون
باشد از نوع کشش ثابت بوده و ایزوتونیک میباشد.

استخوان
چندتا یادآوری
 -1استخوان سختترین نوع بافت پیوندی است که مادهی بین سلولی آن شامل کالژن (مواد آلی) و مواد کلسیمدار (مادهی معدنی) میباشد.
 -2فضای بین سلولی در بافت استخوانی زیاد میباشد (چون جزء بافت پیوندی است).
 -3کالژن موجود در مادهی زمینهای استخوان توسط شبکهی آندوپالسمی زبر خود سلولهای بافت استخوان ساخته میشود.
 -4تنفس سلولی در سلولهای استخوانی از نوع هوازی بوده بنابراین در این سلولها گلیکولیز ،چرخهی کربس و  ...رخ میدهد.
ترکیب :در تنفس هوازی به حضور ویتامین  B1نیاز است و به ازای مصرف گلوکز مقدار فراوانی  ATPتولید میشود.
 -5اسکلت داخلی بدن مهرهداران در بعضی ماهیها غضروفی اما در سایر مهرهداران استخوانی است.
 -1موارد زیر در استخوان دارای گیرنده هستند:
 .aهورمون کلسی تونین :سبب کاهش کلسیم خون و رسوب کلسیم در استخوان میشود.
 .bهورمون غدد پاراتیروئید :سبب تجزیه استخوان و افزایش کلسیم خون میشود.
.c

اریتروپویتین :در سلول های بنیادی مغز قرمز استخوان دارای گیرنده بوده و محرک تقسیم در سلولهای بنیادی میباشد که در نهایب باعث تولید
گلبول قرمز و افزایش هماتوکریت میگردد.

 .dکورتیزول :در شرایط غیر عادی میتواند سبب تخریب کالژنهای استخوان شود و استحکام بافت استخوانی را کاهش دهد.
 .eهورمونهای تیروئیدی (تیروکسین و  :)T3در سلول های استخوان دارای گیرنده هستند و در کودکان باعث افزایش رشد طبیعی استخوانها
میشود.

وظایف استخوانها
-1در استحکام و حرکت فعالیت میکنند.
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 -2اسکلت محور و تکیهگاه ماهیچههای بدن است و بخشهای سازندهی آن با انقباض ماهیچهها به حرکت در میآیند.
 -3استخوانهای جمجمه و استخوانهای قفسهی سینه ،قلب و ششها را از آسیبهای مکانیکی خارجی محافظت میکنند.
نکته :استخوان ستون مهره نیز نخاع را از آسیبهای مکانیکی محافظت میکند.
 -4بیشترین (نه همهی !) تعداد عناصر سلولی خون در مغز استخوان ساخته میشوند.

انواع استخوان
 -2در بدن انسان و سایر مهرهداران سه نوع استخوان وجود دارد:
 .aاستخوانهای کوتاه
مثال :بندهای انگشتان
 .bاستخوانهای پهن
مثال :جمجمه ،کتف ،لگن ،جناغ ،دندهها و ...
.c

استخوانهای دراز

مثال :ران ،درشتنی ،نازکنی ،بازو
 -2در گوش میانی انسان سه استخوان چکشی ،سندانی و رکابی وجود دارد این استخوانها جزء استخوانهای کوچک هستند.
ترکیب :حرکات استخوانهای کوچک (چکشی ،سندانی و رکابی) وابسته به حرکت پردهی صماخ است و در انسان حرکت این استخوانها توسط ماهیچه رخ
نمیدهد پس نمیتوان گفت در انسان حرکت همهی استخوانها توسط ماهیچهها امکانپذیر میشود.

انواع بافت استخوانی
در انسان دو نوع بافت استخوانی وجود دارد یکی بافت استخوانی متراکم و دیگر اسفنجی
 -2دربارهی بافت استخوانی متراکم مطالب زیر را آوردیم:
 .aتنهی استخوانهای دراز و بخش خارجی استخوانهای کوتاه و پهن از نوع متراکم است.
 .bدر این بافت سلولهای استخوانی به صورت دایرههای متحدالمرکز در اطراف یک مجرای هاورس در درون مادهی زمینهای استخوانی قرار گرفتهاند و
.c

یک سیستم هاورس میسازند.
اجتماع هاورس در اطراف مغز استخوان بافت استخوانی متراکم را به وجود میآورند.

 .dمادهی زمینهای استخوان دارای مجراهای زیادی میباشد که به آنها میگن مجرای هاورس.
 .eمجراهای هاورس موازی بوده و در آنها رگها و عصبها وجود دارد.
 .fدرون مادهی زمینهای هاورس (نه مجرای هاورس) مواد کلسیم دار و کالژن وجود دارد.
 .gهیچگاه در بخش متراکم استخوان مغز قرمز یافت نمیشود.
 .hمواظب باشید مجرای هاورس را با حفره ی مرکزی (که در وسط استخوان دراز قرار دارد و مملو از مغز زرد است) اشتباه نگیرید.
یادآوری :در مجرای هاورس عصب و رگ وجود دارد .استاد شاکری
.i

در بافت استخوانی آرایش مجراهای هاورس به گونهای بوده که هم موازی با یکدیگرند و نیز سه راههایی ایجاد میکنند .در این سه راهها از رگهای
خونی انشعابهایی خارج میشود( .طبق شکل)8-11

 -2دربارهی بافت استخوانی اسفنجی باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aدو سر استخوانهای دراز و بخش میانی استخوانهای کوتاه و پهن از نوع اسفنجی است.
 .bدر بافت اسفنجی سلولها به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند و تیغههایی از مادهی زمینهای استخوانی در بین آنها وجود دارد.
.c

درون این بافت حفرههای متعددی وجود دارد.

 .dحفرههای موجود در بافت اسفنجی استخوان مملو از مغز استخوان میباشد.
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 .eدر بعضی از استخوانها در این حفرهها مغز قرمز وجود دارد و سلولهای بنیادی که در این مغز قرار دارند تقسیم شده و بیشتر عناصر خونی
(گلبولهای سفید گلبولهای قرمز و پالکتها) را تولید میکنند.
.f

در بعضی از استخوانها در این حفره ها مغز قرمز وجود ندارد بلکه مملو از مغز زرد شده است در این حالت در این استخوانها تولید عناصر خونی
صورت نمیگیرد.

.g

فضای بین سلولی این بافت (مانند بافت متراکم) دارای کالژن و مواد کلسیمدار میباشد.

 .hدر بافت استخوانی اسفنجی ،مجرای هاورس و سیستم هاورس یافت نمیشود.

چند تا مطلب
 -1دو سر استخوان دراز توسط غضروف احاطه شده و فاقد بافت پیوندی رشتهای است( .طبق شکل )8-13
 -2تنهی استخوان دراز توسط بافت پیوندی رشتهای احاطه شده است و فاقد غضروف میباشد (طبق شکل )8-11
 -3حفرهی مرکزی که در وسط استخوان دراز قرار دارد توسط استخوان متراکم احاطه شده است و مملو از مغز زرد است.
تذکر :در مجرای هاورس نه مغز زرد وجود دارد نه مغز قرمز.
 -4در بافتهای اسفنجی (بخش میانی استخوانهای کوتاه و پهن و  2سر استخوانهای دراز) حفرهی مرکزی وجود ندارد.
یادآوری :حفرههای مرکزی فقط در بخش میانی (تنهی) استخوانهای دراز یافت میشود.
 -5ترتیب گلبول قرمز سازی در انسان:
دوران جنینی :کیسهی زرد  کبد ،طحال و گرههای لنفی  مغز استخوان
بعد از تولد تا قبل از  5سالگی :فقط در مغز همهی استخوانها
بعد از  5سالگی :همهی استخوانهای پهن و بخش کوچکی از استخوانهای دراز که به تنه متصل هستند.
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مفهوم :با توجه به ترتیب گلبول قرمز سازی میتوان گفت تا قبل از  5سالگی در همهی استخوانها مغز قرمز و سلولهای بنیادی یافت میشود اما از  5سالگی
به بعد از مقدار مغز قرمز استخوانها کاسته شده و بر مغز زرد افزوده میشود.
نکته :مغز قرمز در استخوانهای پهن و بخش کوچکی از استخوانهای دراز که به تنه وصل هستند باقی میماند.
یادآوری :استخوانهای جمجمه ،جناغ ،دندهها ،مهرهها و  ...جزء استخوانهای پهن هستند.
نکته :استخوانهای ران استخوانهای درازی هستند که به تنه وصل هستند و بخش کوچکی از آنها فعالیت گلبولسازی دارد یعنی دارای مغز قرمز است.
 -1از خارج تنهی استخوان دراز به داخل حرکت کنیم به ترتیب موارد زیر را میبینیم:
بافت پیوندی رشتهای

حفرهی مرکزی مملوء از مغز

بافت استخوانی متراکم

 -7اگر در ناحیهی مفصل از سر برجستهی استخوان دراز رو به داخل نگاه کنیم موارد زیر را خواهیم دید:
غضروف  بافت استخوانی متراکم  بافت اسفنجی

نکته :بخش بیشتر دو سر استخوانهای دراز بافت اسفنجی است.
نکته :در استخوانهای دراز بافت اسفنجی توسط بافت متراکم احاطه شده است.
 -8مواظب باشید سلولهای استخوانی مولد سلولهای خونی نیستند بلکه بیشتر سلولهای خونی توسط سلولهای بنیادی در مغز قرمز استخوان (در بخش
اسفنجی) ساخته میشوند.
 -9چون در مغز قرمز استخوان ساختن گلبول قرمز رخ میدهد بنابراین در این ناحیه مصرف آهن ،هموگلوبین ،اسید فولیک و ویتامین  B12زیاد میباشد و در
این سلولها برای هورمون اریتروپویتین گیرنده وجود دارد.

استخوان بندی بدن انسان
 -2استخوانها سر :جمجمه و چهره
.a

استخوان جمجمه جزء استخوانهای پهن بوده و پردهی سه الیهی مننژ را
احاطه کرده است این استخوان از مغز محافظت میکند و در تولید گلبول
قرمز فعالیت میکند.

 .bفکها جزء استخوانهای سر هستند .
 -2شانه متشکل از  2استخوان ترقوه و کتف است .که در دو طرف بدن قرار دارد.
نکته :استخوان ترقوه از یک سو به استخوان جناغ و از سوی دیگر به استخوان کتف
وصل است.
 -3استخوان جناغ یکی بوده و از نوع پهن است این استخوان با بیشتر دندهها
تشکیل مفصل میدهد.
ترکیب :در پشت استخوان جناغ تیموس قرار گرفته است.
 -4دندهها جز استخوان های پهن بوده و از جلو با جناغ و از پشت با مهرهها تشکیل
مفصل میدهند.
نکته :تعداد کمی از دندهها فقط با مهرهها مفصل تشکیل میدهند و به جناغ متصل
نیستند
 -5بازو جزء استخوانهای دراز بوده و از یک سو با کتف و از سوی دیگر با زندزیرین و
زبرین تشکیل مفصل میدهد.
 -1در دستها در ناحیهی ساعد استخوانهای زندزیرین و زندزبرین وجود دارد که
جزء استخوانهای دراز هستند.
 -7مچ دست دارای چندین استخوان کوتاه است.
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 -8لگن جزء استخوانهای پهن بوده و با استخوان ران تشکیل مفصل میدهد.
 -9ران جزء استخوان دراز بوده و از یک طرف با استخوان لگن و از سوی دیگر با استخوان درشتنی تشکیل مفصل میدهد.
 -11کشکک جزء استخوانهای پهن بوده و روی مفصل لوالیی زانو قرار دارد.
 -11در ساق پا دو استخوان درشتنی و نازکنی قرار دارد .که هر دو جزء استخوانهای دراز هستند اما فقط استخوان درشتنی با استخوان ران تشکیل مفصل
میدهد.
 -12منظور از استخوان تنه استخوانهایی هستند که در ناحیهی سینه ،شکم و لگن قرار دارند.

مفصل
چند تا مطلب
 -1به محل اتصال استخوانها میگن مفصل.
 -2مفصلها نقاط ضعف اسکلت هستند بنابراین نگهداری و محافظت از آنها الزم است.
 -3مایعی به نام مایع مفصلی بین دو استخوان قرار دارد.
دربارهی مایع مفصلی باید بدانیم:
.a

لغزیدن دو استخوان را در مجاورت یکدیگر آسان میکند.

 .bاصطحکاک میان استخوانها را کاهش میدهد.
نکته :مایع مفصلی مناسبترین مایع برای کاهش دادن اصطکاک
میان دو سطح است که روی هم میلغزند.
 -4انتهای استخوانها غضروفی است غضروف از استخوان نرمتر است و
حرکت استخوانها را در محل مفصل آسانتر میکند.
 -5کپسول رشتهای همان کپسول مفصلی است که محل مفصل را
میپوشاند.
 -1کپسول رشتهای را با رباط اشباه نگیرید.

انواع مفصل
گروهی از مفصلها متحرک ،گروهی نیمهمتحرک و گروهی دیگر
ثابت هستند.
 -1مفصلهای متحرک عبارتند از :مفصل گوی و کاسه -مفصل لوالیی
مفصل گوی -کاسه:
 .aمفصل گوی و کاسه باعث میشود که استخوانها بتوانند در همهی جهات بچرخند.
 .bمفصلهای بین استخوان ران و نیم لگن بین استخوانهای بازو و کتف (مفصل شانه) از نوع گوی و کاسه است.
ترکیب :در پاهای مورچه نیز مفصل گوی و کاسه وجود دارد.
مفصل لوالیی:
 .aکار این مفصلها مشابه کار لوالیی در میباشد.
 .bاستخوانهای تشکیل دهندهی آنها فقط در جهات جلو و عقب حرکت میکنند.
نکته :استخوانهای تشکیل دهندهی مفصل گوی و کاسه در همهی جهات (جلو ،عقب ،چپ و راست) میتوانند حرکت کنند.
.c

مفصل بین استخوانهای ران و درشت نی (مفصل زانو) و بازو با زندزیرین و زبرین (آرنج) از نوع لوالیی میباشد.
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نکته :استخوان نازکنی با استخوان ران تشکیل مفصل نمیدهد.
نکته :در مفصل زانو استخوان کشکک وجود دارد که با استخوان ران تشکیل مفصل داده است.
 -2بعضی از مفصلها مثل مفصل بین مهرهها از نوع نیمهمتحرک است.
 -3بعضی دیگر از مفصلها مثل مفصلهای بین استخوانهای جمجمه از نوع ثابت هستند.
عوامل نگه دارندهی استخوانها در محل مفصل
اگر استخوانها در محل مفصلها با رشتههایی به یکدیگر متصل نبودند به آسانی از یکدیگر جدا میشوند .کپسول رشتهای رباطها و ماهیچهها استخوانها را
در محل مفصلها در اتصال با یکدیگر نگه میدارند.
 -1کپسول رشتهای همان کپسول مفصلی است که محل مفصل را میپوشاند.
 -2ماهیچههایی که از روی مفصلها عبور میکنند استخوانها را محل مفصل متصل با یکدیگر نگه میدارد.
 -3رباطها نوعی بافت پیوندی هستند که استخوانها را در محل مفصل به یکدیگر متصل نگه میدارند .رباطها حرکت استخوانها را در محل مفصلها
محدود میکند بعضی از رباطها در خارج از محل مفصل و بعضی دیگر درون آن هستند.
نکته :مفصل زانو دارای رباطهای خارجی و داخلی است.
یاداوری :زردپیها نوعی بافت پیوندی مقاوم هستند که ماهیچه را به استخوان وصل میکنند.

چندتا نکته
.a

در محل مفصل گوی و کاسه بین استخوان نیم لگن و ران سر استخوان ران گوی شکل و استخوان نیم لگن کاسه شکل میباشد.

 .bدر محل مفصل شانه سر استخوان بازو گوی شکل و استخوان کتف کاسه میباشد.
.c

مایع مفصلی با غضروف ،کپسول مفصلی و رباطهای داخلی در تماس است.

ورزش و نرمش
بدن ما به دالیل متعددی به ورزش کردن نیازمند است.
ورزش:
 -1وزن بدن ما را متعادل نگه میدارد.
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 -2از بیماریهای قلب و رگها جلوگیری میکند.
ترکیب :بیشتر چربیها جانوری و در نتیجه جامد هستند خوردن این گونه چربیها احتمال سخت شدن دیوارهی رگها و ابتال به بیماریهای قلب و رگها را
افزایش میدهد.
ترکیب :افزایش کلسترول خون ممکن است موجب بیماری مربوط به رگ شود
 -3توانایی بدن ما را برای انجام کارهای روزانه افزایش میدهد.
 -4کمک میکند که از نظر جسمی و روانی احساس سالمتی داشته باشیم.
 -5اعتماد به نفس ما را افزایش میدهد و توانایی ما را در غلبه بر فشارها و مشکالت زندگی افزایش میدهد.

حرکت در گیاهان
 -1در ظاهر به نظر میرسد گیاهان در زیستگاه خود ثابتاند و حرکت نمیکنند اما با کمی دقت میتوان حرکت گیاهان را نیز مشاهده کرد.
 -2گیاهان دارای دو نوع حرکت هستند که به صورت خالصه در زیر آوردیم:

غیرفعال
خود به خودی

حرکتهای گیاهی
فعال

پیچش
گرایشی

نورگرایی
زمین گرایی
شیمی گرایی
آب گرایی

القایی

گرما گرایی
تاکتیکی
شب تنجی
تنجشی

لرزه تنجی
بساوش تنجی

حرکتهای غیر فعال
ویژگی
 -1فقط تحت تأثیر محرکهای بیرونی انجام میشود.
 -2مستقل از محرکهای درونی رخ میدهد.
 -3در بخشهایی از گیاه رخ میدهد که دارای سلولهای مرده هستند.

مثال
 -1پاره شدن هاگدان و پراکنده شدن هاگ
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مانند باز شدن هاگدان در خزه و سرخس
 -2باز شدن میوهها در اثر تغییر میزان رطوبت هوا
ترکیب :میوه در نهاندانگان تشکیل میشود.
 -3باز شدن مخروط در بازدانگان
 -4باز شدن کیسههای گرده در نهاندانگان و بازدانگان
 -5انتقال دانههای گرده (گرده افشانی)
 -1باز شدن آنتریدی و آرکگن در خزه و سرخس
 -7باز شدن مخروط ماده و پراکنده شدن دانههای بالدار در بازدانگان
نکته :هاگ نهاندانگان و باز دانگان درون هاگدان باقی میماند و منتشر نمیشود.

حرکتهای فعال
ویژگی کلی
 -2فقط در بخشهای زندهی گیاه انجام میشوند.
 -2بعضی از آنها در اثر عوامل درونی گیاه و بعضی دیگر در اثر عوامل بیرونی رخ میدهد.
حرکت فعال خود به خودی
 -1در اثر عوامل درونی گیاه رخ میدهد.
مانند :رشد نابرابر بخشهای مختلف یک اندام تغییر
حجم در سلول به علت جذب (توژسانس) یا از دست
دادن آب (پالسمولیز)
 -2در این گونه حرکتها محرکهای بیرونی
مانند نور ،نیروی جاذبه ،لمس ،تماس ،روز ،شب و
غیره دخالتی ندارند.
 -3پیچش یعنی رشد مارپیچی نوک ساقهی گیاه
پیچنده از حرکتهای خود به خودی است پیچش به
این علت به وجود میآید که در هر زمان سرعت
رشد در بخشی از ساقه بیشتر از سایر
بخشهاست .وقتی نوک ساقه به جسم باریکی مانند
شاخهی گیاهی دیگر برخورد کند حرکت پیچشی
باعث میشود ساقه به تکیهگاه محکم شود نوک برگ
بعضی از گیاهان نیز پیچش انجام میدهد.
مثال :نوک برگ گیاهان تیرهی پروانهواران (سویا،
یونجه ،بادام زمینی ،شبدر و لوبیا) دارای پیچش است.
ترکیب :ریزوبیومها مهمترین جانداران تثبیت کنندهی نیتروژناند .این باکتریها که هتروتروفاند معموأل در غدههای روی ریشهی گیاهان (مانند سویا ،لوبیا،
بادام زمینی ،یونجه و شبدر) زندگی میکنند .استاد شاکری
 -4بزرگ شدن سلول نگهبان روزنه و کوچک شدن در اثر جذب آب و از دست دادن آب بوده که نوعی حرکت فعال خود به خودی میباشد.
نکته :حرکت فعال خود به خودی هم در اندام و هم در سلولهای گیاهی میتواند رخ دهد.

حرکتهای فعال القایی
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 -2در اثر محرکهای بیرونی و درونی انجام میشود.
 -2مانند حرکتهای فعال خود به خودی فقط در بخشهای زندهی گیاهی انجام میشود.
 -3حرکتهای القایی را میتوان در سه گروه جای داد:
حرکتهای گرایشی -حرکتهای تاکتیکی -حرکتهای تنجشی

حرکتهای گرایشی
ویژگی
 -1پاسخ اندامهای در حال رویش به محرکهای خارجی مانند نور ،گرما ،آب ،مواد
شیمیایی و جاذبه زمین است.
 -2گیاه به سوی این عوامل یا به سمت مخالف آن خم میشود.
نکته :در حرکتهای گرایشی اندام در حال رویش است با حرکت سلول اشتباه نگیرید.

مثال
 -1خم شدن ساقهی گیاهاه نورسته به سمت نور
ترکیب :خم شدن گیاهان به سمت نور را پدیدهی نورگرایی (فتوتروپیسم) میگویند.
ترکیب :نورگرایی به دلیل جمع شدن اکسین در سمت نور ندیدهی ساقه رخ
نمیدهد.
نکته :خم شدن ساقه به سمت نور هم در اثر محرک درونی (اکسین) و هم
محرک بیرونی (نور) رخ میدهد.
 -2دانههای نورسته ی لوبیا (و هر گیاه دیگری) را در هر وضعیتی که قرار دهیم ریشه به سمت زمین گرایش پیدا میکند به این میگن زمین گرایی.

حرکتهای تاکتیکی
ویژگی
 -1نوعی حرکت فعال از نوع القایی است.
 -2هنگامی انجام میشوند که سلولهای گیاهی به سوی روشنایی بعضی مواد شیمیایی و غیره حرکت میکنند.
 -3مواظب باشید این حرکت را با حرکت گرایشی اشتباه نگیرید حرکت تاکتیکی مربوط به حرکت سلولهای گیاهی است ولی حرکت گرایشی مربوط به
حرکت اندامهای در حال رویش است.

مثال
حرکت سلولهای نر گیاهان به سوی سلولهای ماده
ترکیب :آنتروزوئیدهای خزه  2تاژکی ،آنتروزوئیدهای سرخس ،چندتاژکی و آنتروزوئیدهای بازدانگان و نهاندانگان فاقد تاژک و ساختارهای حرکتی هستند.

حرکتهای تنجشی
ویژگی
 -1نوعی حرکت فعال از نوع القایی هستند.
 -2اغلب در برگها و گلهای گیاهان رخ میدهد.
 -3این حرکات برگشت پذیر هستند.
 -4در وقوع این نوع حرکتها جهت محرک اهمیتی ندارد.
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 -5این حرکتها تقریبأ سریع هستند.
 -1این حرکتها مربوط به حرکتهای اندامهای گیاهی هستند نه حرکت سلولها
 -7برای وقوع این نوع حرکتها به وجود محرکها خارجی حتما نیاز است.

انواع حرکتهای تنجشی
 -2شب تنجی نمونهای از حرکتهای تنجشی هستند در این نوع حرکت محرک خارجی شب یا روز میتواند باشد.
مثال  :2بعضی از گیاهان مانند گل ابریشم و اقاقیا برگهای مرکب دارند برگچههای این گیاهان در هنگام روز گسترده میشوند اما شب هنگام هر
یک از دو برگچهای که در برابر هم قرار دارند تا میخورند به یکدیگر نزدیک میشوند و در کنار هم قرار میگیرند.
نکته :برگهای گیاهان گل ابریشم و اقاقیا حرکت تنجشی دارند نه گلهای آنها.
مثال  :2گلهای بعضی از گیاهان نیز هنگام روز باز و در شب بسته میشوند.
مثال  :3خفاشها گلهای سفیدی را که در شب باز میشوند را گرده افشانی میکنند بنابراین میتوان گفت این گلها حرکت شب تنجی دارند.
نکته :حرکت شب تنجی هم در بعضی از برگهای مرکب میتوان دید هم در برخی از گلها!
 -2لرزه تنجی نمونهای از حرکتهای تنجشی است در این نوع حرکت محرک خارجی میتواند لمس کردن باشد.
مثال :گیاه حساس نیز برگهای مرکب دارد .لمس کردن یکی از این برگها باعث تا خوردن و بسته شدن فوری آنها میشود.
نکته :گیاهان گل ابریشم ،اقاقیا و حساس دارای برگهای مرکب هستند اما میدانید که محرک خارجی آنها با هم فرق دارد.
تذکر :نمیتوان گفت هر گیاهی که برگ مرکب دارد در اثر لمس برگها بسته میشوند (مورد نقض برگ گل ابریشم و اقاقیا)

 -3بساوش تنجی نمونهای از حرکتهای تنجشی است محرک خارجی در این حرکت تماس و یا لمس میتواند باشد.
مثال :برگ گیاه گوشتخوار دیونه نیز به برخورد اشیا و لمس حساس است در اثر تماس بدن حشره یا جانور کوچک دیگر حرکت در برگها ایجاد میشود و
جانور به دام میافتد.

مفهومی و ترکیبی باشیم
منظور طراح
 -2منظور طراح از حرکتهای غیر القایی :حرکت غیر فعال و حرکت فعال خود به خودی
 -2منظور طراح از حرکتهایی که در اثر محرکهای بیرونی هستند :حرکتهای غیر فعال و حرکتهای القایی (گرایشی ،تاکتیکی و تنجشی)
 -3منظور طراح از حرکتهایی که فقط در اثر محرکهای درونی هستند :حرکتهای خود به خودی
 -4منظور طراح از حرکتهایی که فقط در اثر محرکهای بیرونی هستند :حرکتهای غیرفعال
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 -5منظور طراح از حرکتهایی که در اثر محرک بیرونی و درونی رخ میدهد:
حرکتهای القایی مانند حرکتهای گرایشی ،حرکتهای تاکتیکی ،حرکتهای تنجشی
 -6منظور طراح از حرکتهای تنجشی که در غیر از برگهای مرکب رخ میدهد :بساوش تنجی
 -7منظور طراح از حرکتهایی که در سلولهای گیاهی رخ میدهد :حرکتهای خود به خودی و حرکتهای تاکتیکی
 -8منظور طراح از انواع حرکت در برگهای مرکب :شب تنجی و لرزه تنجی

گیاه دیونه
 -2جزء نهاندانگان است.
 -2سرعت حرکت در برگهای آن بیشتر از سایرین است.

مقایسهی سرعت حرکت :بساوش تنجی > لرزه تنجی > شب تنجی
 -3دارای گوارش برون سلولی است.
 -4بخشی از آمینواسید و مواد نیتروژندار خود را (به جای اینکه از
خاک دریافت کند) از شکار خود تأمین میکند.
 -5رابطهی آن با حشرات از نوع صیادی است .استاد شاکری
 -1تنها گیاهی است که هم فتوسنتز میکند هم گوارش برون
سلولی(آنزیم گوارشی برون سلولی میسازد) دارد و شکار میکند.
 -7مانند سایر گیاهان دارای کلروپالست چرخهی کالوین ،آنزیم
روبیسکو و مولکول  NADPHاست
 -8چون میتوکندری و تنفس هوازی دارد دارای گلیکولیز ،چرخهی
کربس ،مولکولهای  NADH, FADH2میباشد.

امیدوارم از مطالب گفته شده نهایت استفاده را برده باشید و هیچ مشکلی دیگری در این فصل نداشته باشید.
همان طور که گفته بودم این فصل را مفهومی و ترکیبی نوشته بودیم حتی از گیاه دیونه مطلبی گفتیم که هیچ کجا گفته نشده ولی
شاید همین امسال سوژه طراحان کنکور بشه.
از این حرفا بگذریم ...
ما قدیما این فصل تو سایت قبلیمون گذاشته بودیم بعد یه بنده خدا امد و با جوانمردی تمام اسم ،شماره و ادرس سایت ما رو
پاک کرد و اسم و ادرس سایت خودش گذاشت و بعد کلی پز میداد که خودش نوشته .نمیخام اسمش رو بگم اما مولف یکی از
کتابهای مهروماه است هرچند ما سالهاست با آقای اختیاری (مدیر انتشارات مهروماه) دوستیم برای همین هم چیزی نگفتیم.
شاید همین اتفاق باعث شد دیگه جزوهای در سایت قرار ندیم اما قول میدم همه فصلها جزواتش رو منتشر کنم.
راستی میدانید که مطابقت جزوات استاد شاکری با کنکور  49درصد بود.
این  49درصد دقیق از متن جزوات استخراج شده حتما به قسمت مطابقت  49درصدی زیست کنکور با جزوات مراجعه کنید.
موفق و پیروز باشید.
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