
 علي پناهي شايق    / ايمني بدن2شناسي و آزمايشگاهزيست

 
 
 

Telegram:@alipanahishayegh 1 

  ايمني بدن : اولفصل 
  

  يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد. الزم است اين قسمت را حداقل  خوانيپيش       

  
هـاي  هـا از راه هر چند ايـن ميكـروب   به فراواني وجود دارند. ها و آغازيان)ها، قارچها، ويروسزا (مانند باكتريهاي بيماريدر پيرامون ما انواع ميكروب

شـود و از بـروز   زا ميهاي بيماريتر موارد مانع از فعاليت ميكروبمني در بيشتوانند وارد بدن ما شوند و بيماري ايجاد كنند اما دستگاه ايگوناگون مي
  كند.بيماري جلوگيري مي

هـا را از  نكننـد، آ هاي غيرخودي را شناسايي ميها و سلولاند و به طور مداوم و هماهنگ با هم، مولكولاجزاي دستگاه ايمني در سراسر بدن پراكنده
  سازند.ميثر ابرند و يا بيبين مي

 ياختصاص دفاع ـ2يراختصاصيغ دفاع ـ1: كند يم مقابله زا يماريب عوامل با روش دو هبي منيا ستگاهد

 هـا  كـروب يم اغلـب  برابـر  در كه شود مي دهينامي راختصاصيغ جهت آن ازها به بدن است و بر هجوم ميكروبتصاصي نخستين خط دفاعي بدن در برادفاع غيراخ
هاي دروني زا به بخشدفاع غيراختصاصي از دو خط تشكيل شده است. خط اول از ورود عوامل بيماري .كند ينميي شناسا را ها كروبيم نوع و كند مي عمل كساني

    ه بـا دومـين خـط دفـاع غيراختصاصـي مواجـ        هاي دروني شود، آن گـاه زا از خط اول عبور كرده و وارد بخشكند. در صورتي كه عامل بيماريبدن جلوگيري مي
  پردازد.شود. خط دوم دفاع غيراختصاصي نيز بدون تشخيص نوع ميكروب با آن به مبارزه ميمي

 :راستيز موارد شامل يراختصاصيغ دفاع خط نينخست

  .كند ي ميريجلوگ بدن بهها  كروبيم ورود از پوست ي سطح شدهي شاخي ها هيالـ 1
 .كنند تيفعالي دياسpH در توانند ها نمي كروبيم ازي اريبس. كند ي ميدياس را پوست سطح پوست سطحي چربـ 2

  .  كند مي ترشح يمخاطمايع  پوشاندگوارش، مجاري تنفسي، مجاري ادراري و تناسلي را مي كه سطح دروني لولة يمخاطهاي  هيالـ 3
 ي:مخاط عيما

 .كند ي ميريجلوگر ت قيعمهاي  بخش بهها  آن نفوذ از و اندازد مي دام به راها  كروبيم� 

 .كند را تخريب مي ها يباكترة واريد نيز وجود دارد و عرقو  بزاق، اشك در ،عالوه بر مايع مخاطي ميزوزيل ميآنز است. ميزوزيل ميآنزداراي  �

  شوند. ميها  كروبيم انداختن رونيب موجب سرفه و عطسهـ 4
ها مايع مخاطي همراه با مواد خـارجي بـه دام   شوند. زنش دائمي اين مژك ميها  كروبيم انداختن رونيب نيز موجب يتنفسي مجارهاي  مژك زنش ـ5

 رود.شود و يا اين كه بلعيده شده و به معده ميراند. اين مايع يا به صورت ارادي و به شكل خلط خارج ميها را به سوي حلق مينافتاده در آ

 .را برعهده دارد شده دهيبلعهاي  كروبيم بيتخر معدهة ريشـ 6

  شوند. ميها  كروبيم دفعسبب  مدفوع و ادرارـ 7
  يراختصاصيغ دفاع خط نيدوم
  ها نيپروتئ ـ4  ديسفهاي  گلبول ـ3ييدما پاسخ ـ2  يالتهاب پاسخـ 1 :است شده ليتشك سميمكان چهار از

  يالتهاب پاسخ
 و سـركوب عفونـت   باعـث  پاسـخ  نيـ ا .كند يم بروز.. . وي دگيخراش، يدگيبر مانند يبافت بيآس هرنوع به درپاسخ كه استي موضع پاسخي نوع التهاب
  .شود مي زخمي بهبود عيتسر

  شوند:در محل آسيب ديده، انواعي از مواد شيميايي ترشح مي
  گردد. رساني به محل آسيب ديده مي هاي خوني و افزايش خون شود و باعث گشاد شدن رگهاي آسيب ديده ترشح ميهيستامين كه از سلول ـ1
هـاي خـوني    ها از مـويرگ  شوند تا اين سلول كنند و باعث مي ها را متوجه خود مي هاي سفيد خون، به ويژه نوتروفيل مواد شيميايي ديگر كه گلبول ـ2

  شود. ناميده مي دياپدزها  مويرگ ها) از ديوارة به ويژه نوتروفيلهاي سفيد ( خارج شوند. خروج گلبول

  خواني:  پيش
  شركت در كالس:

  تكميل اساليدهاي كالسي:
  مطالعة كتاب درسي:

  :ها همراه با تحليلزدن تست
  :آزمون كالسي
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  در محل آسيب ديده:
  از قبل در بافت حضور دارند. ماكروفاژها �
  شوند.ها با روش دياپدز از مويرگ خارج مي نوتروفيل �
   برند. ها را از بين مي ها ميكروب ماكروفاژها و نوتروفيل �

 ي ماننـد عوامـل  عـوامل  بـه  پاسخ در بدني دماي عيرطبيغ شيافزا يي:دما پاسخ
 يگرمـا  در. اسـت ز يمـار يب باعوامل مبارزه ةنشان تب. شود مي دهينام تب ،زا يمايب

  . كنند تيفعال توانند ها نمي كروبيازمي اريبس ،تب از حاصل
  يراختصاصيغ دفاع يها نيپروتئ
  هايي هستند كه در دفاع غيراختصاصي نقش دارند.، پروتئينها نترفرونيا و لمكمي ها نيپروتئ
  . كنند يم كامل راي منيا دستگاهي اجزاي بعض كار :لمكمي ها نيپروتئ

  . دنشو يم ساخته يكبدهاي  و سلول ماكروفاژها ،رودهي پوششهاي  سلول در
هـا بـه   ريزند، به صورت غيرفعال هستند و پس از برخورد بـا ميكـروب  ها كه پس از توليد به جريان خون مياين پروتئين

ي ذمنافـ  جـاد يا با و جادكردهيا كروبيمي غشاي روي مانند حلقهي ساختارهاي گروه  صورت  به آيند.مي صورت فعال در
  .رديبم كروبيم و كند نشت رونيب كروب بهيم(سيتوپالسم) شوند مواد درون سلول  باعث مي

 هـا  آن از حاصـل  نترفرونيا اما رنديم ها مي سلول نيخودا. شوند مي ترشح روسيو به آلودههاي  سلول توسط: ها نترفرونيا
 ريـ تكث از نترفـرون يا گـر يدي عبـارت  بـه . شـود  ها مـي  روسيو ازي اريبس برابر در سالمهاي  سلول مدت كوتاه مقاومت باعث

  .كند ي ميريجلوگ روسيو
نـام   بـه  ديسـف ي هـا  گلبـول  ازي گروهـ  بـه  مربـوط ي اختصاصـ  ريـ غ دفاع خط نيدوم بخش نيتر مهم :ديسف يها گلبول
 را آن و) توزيفاگوس( بلعند يم را كروبيمها، اين سلول. هستند ها تيفاگوس جزءو ماكروفاژها  ها لينوتروف .هاست تيفاگوس

  .كنند يم هضمي زوزوميلهاي  ميآنز كمك با
  هاي سيتوپالسميِ ماكروفاژ در حال گرفتن باكتري هستند.در شكل مقابل، رشته

  ياختصاص دفاع
 كـروب يم نـوع ي اختصاصـ  دفـاع  در شـوند. مواجه مياند، با دفاع اختصاصي زايي كه از خطوط اول و دوم دفاع غيراختصاصي عبور كردهعوامل بيماري

  .شود يم مبارزه آن باي اختصاص طور به و شدهيي شناسا
 خـاص لنفوسـيت   نـوع  كيـ  را كـروب يم نـوع  هـر . شـوند  يمـ  ميتقس T و Bي كل گروه دو به ها سلول نيا. دارند نقشي اختصاص دفاع در ها لنفوسيت

  .كند يميي شناسا
هـاي نابـالغ در مغـز اسـتخوان      به عبارت ديگر، لنفوسيت .رنديگ مي أمنش استخوان مغزي اديبنهاي  سلول ازي خونهاي  سلول ريسا همانندها  لنفوسيت
هـا بـه تيمـوس     نامند. گروهي ديگر از اين سلول مي Bهاي لنفوسيتها را  شوند كه آن ها در مغز استخوان بالغ مي شوند. برخي از اين سلول توليد مي

اي در نامنـد.[تيموس غـده   مـي  Tهـاي   لنفوسيتهـا را   شوند كه آن ن جا بالغ ميروند و در آ مي
  پشت جناغ، جلوي ناي است.]

 :استيي توانا دو كسب ها لنفوسيت بلوغ از منظور

   .گانهيبي ها مولكول و ها سلول با مبارزه ـ2 گانهيب ازي هاي خود مولكول وها  سلوليي شناسا ـ1
 و شـوند  مـي  مستقر سيآپاند وها  لوزه، طحال، يلنفهاي  درگره) Tو  B( بالغهاي  بعضي لنفوسيت

 .اند درگردش لنف و خون نيب بعضي ديگر

  .دارند حضور زين ماكروفاژهاها،  لنفوسيت بر عالوهي لنفهاي  دراندام :نكته
 .دارد نام ژن يآنت، شودي) اختصاص دفاعي (منياپاسخ  بروز باعث كهي ا ماده هر :ژن يآنت
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، هدگري ها دانه. قراردارند ... وي سرطاني ها سلول، ها روسيو، ها يسطح باكتري رو بر و هستندي ديساكاريپل اي ينيپروتئي ها مولكول ها ژن يآنتاغلب 
  ها و بعضي مواد شيميايي نيز آنتي ژن هستند. باكتري سم

  دقت كنيد!

  ژن حتماً از جنس پروتئين است.آنتي ديگري باشد اما گيرندةساكاريد و يا از مادة تئين، پليتواند از جنس پروژن ميآنتي
  
  

  ياختصاص دفاع
ها ايمني هومورال و ديگـري  كه يكي از آن شود دفاع اختصاصي به دو روش انجام مي

  ايمني سلولي نام دارد.
 Bلنفوسـيت  يوقت. دارند نقش هومورالي منيدرا Bهاي  لنفوسيت :هومورالي منيا

-كند، تقسـيم مـي  مي رشد، كند يم برخورد خاص نژي آنت كي به بار نينخستي برا

 ديـ تول خـاطره  B سـلول ي تعـداد  و تيپالسموسـ ي تعـداد  شود و پس از تغييراتـي، 
  .  كند مي

  .  كنند مي ترشح پادتنها  تيپالسموس
 بـه  شـود  بدن وارد ژن يآنت نوع همان مجدداً اگر مانند؛ يم خون در خاطرهي ها سلول
ـ  تعـداد  بـار  نيـ ا و شـوند  يمـ  ميتقسـ ، كننـد  يمـ يي شناسـا  را آن سرعت ي تـر  شيب

 پادتن مقدار كه استي هيبد .كنند يم ديتول خاطره سلولي كم تعداد و تيپالسموس
  .شود يم مبارزه ها كروبيم با تر عيسر و بود خواهد تر شيب بار نيا شده ديتول
  .ندارند ژن يآنت ةرنديگ ها تيموسسپال :1ةنكت
  .دارند زبر يآندوپالسم ةشبك وي گلژ دستگاه ياديز تعداد ها تيموسسپال :2ةنكت
  . رسند يم ژن يآنت به خون قيطر از و محلول در خون هستندها  پادتن: 3ةنكت

ها عالوه بر خون در لنف و مايع ميان بـافتي نيـز ممكـن اسـت وجـود       پادتن :4نكتة
  داشته باشند.

 كنند.ها) را فعال ميخوارها (فاگوسيتها با ترشح پادتن، ذرهپالسموسيت: 5نكتة

  كنند.مي ژن را غيرفعالهاي مختلف آنتيروشبا كه هستندي نيپروتئهاي   مولكول ها پادتن: 6نكتة
چسبند و مانع از اتصال و تأثير ميكروب بر هاي ميهاي سطح ميكروبژنها به آنتيترين روش، پادتندر ساده
  شوند.هاي ميزبان ميسلول

 باعـث ها پادتني عني ژن را ببلعند.تر آنتيشود ماكروفاژها راحتژن باعث ميعالوه بر آن، اتصال پادتن به آنتي
 . شوند يم توزيفاگوس شيافزا

 .دارند نقشي سلولي منيا درT هاي  تيلنفوس ي:سلولي منيا

هاي ، از جمله  سلولTهاي سلولكند و انواعي از ژن خاص، تكثير پيدا ميپس از اتصال به آنتي Tتيلنفوس
T  كشنده و سلولT آورد.خاطره را به وجود مي  

 بـا  و كنند مي حمله روسيو به آلودههاي  سلول وي سرطانهاي  سلول به ميطورمستق به كشندهT  هاي سلول
 .شوند يمها  آن مرگ باعث و جادكردهياي منافذها  آن در نيپرفور نام بهي نيپروتئ ديتول

 ، ايجاد منفذ در غشاي سلول است.مكملي ها نيپروتئ همانند نيپرفورمكانيسم عمل 

  شوند.زا از طريق آب، هوا، غذا، حشرات و تماس فرد به فرد منتشر ميهاي بيماريميكروب :هاي واگيربيماري
 نام دارد. (نهفتگي) كمون دورةشود، بيماري در او ظاهر ميهاي گيرد تا زماني كه نشانهزا قرار مياز هنگامي كه فرد در معرض ميكروبي بيماري
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  تواند افراد ديگر را آلوده كند.است و مي ناقلرسد اما كمون، فرد ظاهراً سالم به نظر مي در دورة
 

  ايمني ممكن است فعال يا غير فعال باشد:
  مبارزه با ميكروب دارد.  نوعي ايمني است كه در آن دستگاه ايمني خود فرد نقش فعالي در ايمني فعال:

  ايمني حاصل از ابتال به يك بيماري واگير و بهبودي پس از آن. :1مثال
  ايمني حاصل از تزريق واكسن. :2مثال

هاي ايمنـي را بـه صـورت    نوعي ايمني است كه در آن دستگاه ايمني خود فرد نقش فعالي در مبارزه با ميكروب ندارد، بلكه مولكول ايمني غيرفعال:
  اده دريافت نموده است.آم

  ايمني حاصل از تزريق سرم (پادتن آماده). :1مثال
 ايمني حاصل از انتقال پادتن از مادر به جنين يا شيرخوار. :2مثال

 است. موقتيايمني حاصل از تزريق سرم، : 1نكتة

  موقتي است. واكسن كزاز ايمني حاصل از ها دائمي اما ايمني حاصل از برخي ديگر موقتي است. مثالًايمني حاصل از برخي واكسن: 2نكتة

 عضـو ي منـ يا دسـتگاه  ،باشـد  متفـاوت  رنـده يگ فـرد هاي  سلول سطح هاي ژنينتآ باي ونديپ عضوهاي  سلول سطح هاي ژن يآنت اگر :ونديپ زدن پس
  . است شده زده پس ونديپ ميئگو مي اصطالحاً و دهد مي قرار حمله مورد را آن و كردهيي شناسا گانهيب عامل عنوان به راي ونديپ

يي داروهـا  ونـد يپ ي رنـده يگ فـرد  بـه  ًايـ ثان باشد مشابه تا حد امكان هدرنيگ فرد وي ونديپ عضوهاي  ژن يآنت ديبا اوالً ونديپ زدن پس ازي ريجلوگي برا
  .  كنند فيضعي حد تا راي منيا دستگاه تا دهند مي

  تواند مانع پس زدن پيوند شود. كند. پس مي ميمقادير زياد كورتيزول، سيستم ايمني را سركوب نكته: 
ي منـ يا دسـتگاه  .نـد يگو يمـ ي سـرطان ي هـا  ژن يآنت ها آن به كه دارندهايي  ژن يآنت خود سطح دري سرطانهاي  سلول ي:سرطانهاي  سلول با مبارزه
  . برد يم نيب از راي سرطاني ها سلول ها ژن يآنت نيايي شناسا با معموالً

  .است تر كمها  پادتن تياهم و دارند راي اصل نقش ماكروفاژها و كشنده Tي ها سلولهاي سرطاني، با سلول مبارزه در
  

  ي منيا دستگاه در اختالل
   دزيا -3  يژآلر -2 يمنيا خود -1 ز:ا اند عبارتآيند، هايي كه بر اثر اختالل در دستگاه ايمني به وجود ميبيمايري

    .كنند مي حملهي خودهاي   ها و مولكول سلول بهي منياهاي  مولكول و ها سلول در آن كه است يمنيا دستگاه اختاللي نوع ي:منيا خود
-هاي مختلفي تأثير مـي ها و اندامهاي خودي باشد. اين بيماري بر روي بافتعليه سلول جا يا نامتناسب پادتنخودايمني ممكن است بر اثر توليد نا به

  گذارد.
  اول نوع ابتيد ـMS ( 2( سياسكلروز پليمالتـ 1 :هستندي منيا خودزير هاي  يماريبنكته: 

 ازدهـد و بـه تـدريج آن را    مورد حمله قرار مـي  را نخاع و مغزهاي  نورون نيليم غالف، يمنيا دستگاهي، ماريب نيا در :)MSمالتيپل اسكلروزيس (
  . شود ها مي سلول نيا كار در اختالل باعث و برد مي نيب
 .زودرسي خستگ و ضعفي، ينايب در اختالل، درتكلم اختالل: از اند عبارت MS عالئم�

  رود.شود و عالئم بيماري از بين ميها ترميم ميي بيماري، غالف ميلين نوروندر برخي بيماران، پس از يك بار حمله�
هـا را  كند و اين سلولاير النگرهانس پانكراس حمله ميهاي جزدستگاه ايمني به سلول نوعي بيماري ارثي خودايمني است كه در آن :ديابت نوع اول

  يابد. در فرد مبتال به ديابت نوع اول:برد. در نتيجه، توانايي توليد انسولين در بدن فرد كاهش مياز بين مي
  . شود مي دهينام) زا تيحساس ماده( نآلرژد، شو يم يآلرژ بروز باعث كهي ژن يآنت.هاست ژن يآنتي بعض برابر دري منيا دستگاه حد از شيب پاسخ ي:آلرژ
ي  رو بـر ها  پادتن. شود مي ساخته آن هيعلي اختصاص پادتن تاًينها و كردهيي شناسا را آن B تيلنفوس شود مي بدن وارد بار نينخستي برا آلرژني وقت

 . رنديگ يم قرارها  تيماستوس سطح

 . دارند حضورها  بافت در اما هستند خونهاي  ليبازوف هيشبها  تيماستوس
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 كه كنند مي آزاد  نيستاميهها  تيماستوس. چسبد ها مي تيماستوس سطحي رو بر موجودهاي  پادتن به ،شود  بدن وارد ژن يآنتاگر مجدداً از همان نوع 
  ....و نفسي تنگ، ينيب زشير آب وي گرفتگ، چشم سوزش، خارش، يقرمز: از اند  عبارت كه شود ي ميآلرژ عالئم بروز باعث
  ها حضور دارند.هاي خون هستند اما در بافتها شبيه بازوفيلماستوسيت: 1نكتة
  گزنه سم به تيحساس ـ4  ونجهي تبـ 3  ريكهـ 2 آسم ـ1: از اند عبارت كيآلرژهاي  يماريبي بعض :2ةنكت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :)انساني اكتسابي منيا در نقص نشانگان( دزيا
 و داده قـرار  حمله مورد را  Tهاي تيلنفوس  ازي خاص گروه HIV. شود مي جاديا) HIVي (اكتسابي منيا نقص روسيو بهي آلودگ اثر دري ماريب نيا 

  . است مبتال دزيا به فردد، شو خون ليتري ليم هر در عدد 200 از تر كمها  تيلنفوس نيا تعداد اگر. برد مي نيب از راها  آن
  ! شود ي ميسلولي منيا در نقص باعث دزيا :نكته
، يروسـ يوي مـار يب كيـ  اثـر  در ليدل نيهم به دهد مي دست از راها  كروبيم با مقابله توان و شود مي فيضع شدت بهي منيا نظر از دزيا به مبتال فرد

  . رديم مي هايا برخي سرطان وي قارچ، ييايباكتر
HIV ناليواژ عيما ـ4  اسپرمي حاو عيما ـ3  ريش ـ2  خون ـ1 : در يعني .دارد وجود بدن عاتيما و خون در   
  :از اند عبارت HIV انتقالي ها راه نيتر مهم

   )مبتال فرد خون به غشتهآ زيت ي لهيوس هر اي خون انتقال( خون قيطر از -1
  آلوده فرد باي جنس تماس -2
 ي بارداري، هنگام زايمان و يا شير دادن.فرزند در دوره به مادرانتقال از  -3

*HIV منتقـل  از طريق بزاق، اشك و ادرار به فـرد سـالم   و حشرات شين، دنيبوسهوا، آب، غذا، نيش حشرات، دست دادن، صحبت كردن،  قيطر از 
 .شود نمي

  :رانداجان ريسا دري منيا
  :از اند عبارت كه شود مي دهيدها  آن دري راختصاصيغ دفاع ازهايي  نمونه اما ندارندي اختصاص دفاع مهرگان يب

  .تنان نرم وي حلقوهاي  كرمبسياري از  بدني روي مخاط عيما وجود
 .انيبندپا وها  اسفنج درها  تيفاگوس هيشبهايي  سلول

 ي  زوزوميلهاي  ميآنز و ميزوزيل ميآنز

طريق دفاع غيراختصاصي پس زدن پيوند در اين جانوران از  .بزنند پس را گانهيب بافت ونديپ توانند يي ميايدر ستاره وها  اسفنجمهرگان مانند بعضي بي
  گيرد.صورت مي

 داران از طريق دفاع اختصاصي است.مهرگان از طريق دفاع غيراختصاصي اما در مهرهپس زدن پيوند در بينكته: 

  :از اند عبارت اهانيگي دفاعهاي  روش ازهايي  نمونه
   خار و غيت  -4) خردل روغن(مانند  هيثانوهاي  بيترك نام هبي دفاع مواد -3  كوليكوت -2 .گوگرد ازي غن كوچكي دهايپپتها و ـ پروتئين1

  هاي قارچي مانند سياهك و زنگ مقاوم است. يونجه، نوعي پپتيد ضد قارچ دارد. پس در برابر بيماري: 4ي نكته
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل   اساليدهاي كالسي

  

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  هاي ليزوزومي همانند ليزوزيم در اولين خط دفاعي بدن نقش دارند. الف ـ آنزيم
  هاي خوني در اولين خط دفاعي بدن دارند. ب ـ انواعي از سلول

  كند، داراي نقش آنزيمي است. ج ـ هر پروتئيني كه به نخستين خط دفاع غيراختصاصي كمك مي
  كنند، در پاسخ التهابي نقش دارد. هاي آسيب ديده ترشح مي اي كه سلول ـ هر ماده د
1 (1       2 (2      3 (3      4 (4  
  

  توانند زنده و يا غير زنده باشند.  ها مي ـ ميكروب1
 اند. ـ اجزاي دستگاه ايمني در سرتاسر بدن پراكنده2

  هاي خودي از غير خودي هستند. ها و مولكول قادر به تشخيص سلولـ عوامل دفاع اختصاصي و غيراختصاصي 3
 شوند: بندي مي ـ خطوط دفاعي انسان به صورت زير دسته4

  

  
  
 ـ اولين خط دفاع غيراختصاصي شامل موارد زير است:5

 هاي شاخي پوست، چربي و عرق سطح پوست ـ اليه1

 ادراري و تناسليهاي مخاطي لولة گوارش، مجاري تنفسي، مجراي  ـ اليه2

 ـ آنزيم ليزوزيم در مايعات بدن (اشك، بزاق، عرق و مايع مخاطي)3

 هاي مجاري تنفسي [توليد خلط] ـ زنش مژك4

 ـ شيرة معده5

 ها از طريق ادرار و مدفوع ـ دفع ميكروب6

 زدايي از طريق عطسه و سرفه ـ ميكروب7

 ـ دومين خط دفاع غيراختصاصي شامل چهار مكانيسم است:6

 هاي مكمل) ها و پروتئين ها (اينترفرون ها)، پروتئين هاي سفيد (فاگوسيت پاسخ التهابي، پاسخ دمايي، گلبول

كند. اين پاسخ شامل مجموعه  ـ پاسخ التهابي بر اثر هر نوع آسيب بافتي مانند بريدگي، سوختگي، خراشيدگي و ... بروز مي7
 شوند. بهبودي زخم ميرويدادهايي است كه باعث سركوب عفونت و تسريع 

 ـ در پاسخ التهابي:8

كنند. هاي آسيب ديده، هيستامين و مواد ديگري را آزاد مي سلول 

شود. ها و افزايش جريان خون به محل آسيب ديده مي هيستامين باعث گشادي رگ 

 تست:

 مرور كلي
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شوند. كنند و باعث دياپدز مي هاي سفيد را متوجه خود مي مواد شيميايي ديگر، گلبول 

بلعند و از بين  ها را مي شوند همراه با ماكروفاژهايي كه در بافت حضور دارند، ميكروب هايي كه از طريق دياپدز خارج مي فيلنوترو
  برند. مي

 زاست. ـ پاسخ دمايي، افزايش دماي بدن به دليل عواملي مانند عوامل بيماري9

د.توانند رشد كنن ها نمي در گرماي حاصل از تب، بسياري از ميكروب 

 ها و ماكروفاژها هستند. هاي سفيدي از قبيل نوتروفيل ها، گلبول ـ فاگوسيت10

كنند. هاي ليزوزومي هضم مي بلعند و آن را با كمك آنزيم ها را از طريق فاگوسيتوز مي ها ميكروب فاگوسيت 

 شوند. ساخته مي كبد و هاي پوششي روده هاي مكمل: توسط ماكروفاژها، سلول ـ پروتئين11

ريزند. شوند و به خون مي هاي پوششي روده ساخته مي هاي كبدي و سلول توسط ماكروفاژها، سلول 

كنند.  هايي ايجاد كرده و آن را سوراخ مي شوند و به صورت گروهي، روي غشاي ميكروب حلقه ها فعال مي پس از برخورد به ميكروب
 ميرد. در نتيجة سيتوپالسم به بيرون، ميكروب مي

 شود. هاي آلوده به ويروس ساخته مي ترفرون توسط سلولـ اين12

ميرند. اند، سرانجام به دليل تكثير ويروس مي هايي كه به ويروس آلوده شده سلول 

شود. ها مي ها باعث مقاومت كوتاه مدت در برابر بسياري از ويروس اينترفرون حاصل از اين سلول  
 
  

  

 هاي سفيد از چند ساعت تا چند هفته است. تر گلبول ـ طول عمر بيش1

تواند بيش از يك سال باشد! توجه  شوند مي تبديل مي ماكروفاژهاي ديگر به  هايي كه از خون خارج و در بافت ـ طول عمر مونوسيت2
 هستند اما گلبول سفيد خون نيستند.كنيد كه ماكروفاژها گلبول سفيد 

 كنند. ها را فاگوسيتوز مي روند و آن ها تحرك زياد دارند، با خاصيت تاكتيك شيميايي به سوي ذرات خارجي مي ـ نوتروفيل3

 هاست. تر از نوتروفيل ها كم شباهت دارند اما قدرت آندوسيتوز آنها  ها به نوتروفيل ـ ائوزينوفيل4

 كنند. ها را نابود مي يابد و با ترشح موادي، بسياري از انگل هاي انگليافزايش مي عفونتها در  ـ تعداد ائوزينوفيل5

 در ترشح هپارين و هيستامين نقش دارند.ها  ـ بازوفيل6

هايي  مونوسيت برند. ها را با فاگوسيتوز از بين مي ها و ساير ذرات خارجي حمله كرده و آن ويروسها،  در خون به باكتريها  ـ مونوسيت7
 .گردند ماكروفاژتبديل ميشوند، به  كه از خون خارج مي

  در دفاع اختصاصي نقش دارند.ها  ـ لنفوسيت8
 ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟9

 »ند.دار Xهاي سفيد چندين كروموزوم  گلبولبعضي «

اي نيستند. ها چند هسته هاي سفيد هستة چند قسمتي دارند، اما هيچ يك از آن بعضي گلبول 

  

 يادآوري

 هاي سفيدگلبول
 هاها و لنفوسيتمونوسيتشامل:هاگرانولوسيتآ

 هاها،بازوفيلها،ائوزينوفيلشامل:نوتروفيلها گرانولوسيت



 علي پناهي شايق    / ايمني بدن2شناسي و آزمايشگاهزيست

 
 
 

Telegram:@alipanahishayegh 8 

  
 دهد. ها رخ نمي كنند، هومئوستازي ندارند و متابوليسمي درون آن رشد نميـ 1ـ زنده نيستند؛ چون 1

  كنند.  تكثير در سلول ميزبان، آن را تخريب ميـ با 2
 ها نوكلئيك اسيد و ساختار پروتئيني به نام كپسيد دارند.ـ همة آن3

 را با هم ندارد. RNAو  DNA، اما يك ويروس RNAدارند و بعضي ديگر  DNAها  ـ بعضي ويروس4

 ...خال و  دار عبارتند از: باكتريوفاژ، هرپس تناسلي، آبله مرغان، زگيل، تبDNAهاي  ـ ويروس5

 و ... HIV ،TMVدار عبارتند از: هاري، آنفلوانزا، RNAهاي  ـ ويروس6

  

  مهرگان) وجود دارد. داران و بي ـ دفاع غيراختصاصي در همة جانوران (مهره1
 كنند.) ثانوي توليد ميـ دفاع غيراختصاصي در همة گياهان (ابتدايي و پيشرفته) وجود دارد. (به عنوان مثال، همة گياهان تركيبات 2

 ها از هم نيست. كند و قادر به تشخيص ميكروب ها يكسان عمل مي ـ دفاع غيراختصاصي در برابر اغلب ميكروب3

 مادة موم مانند گوش -2ـ استفراغ 1 ـ موارد زير نيز جزء اولين خط دفاع غير اختصاصي هستند:4

هاي آن  صي هستند. غشاي موكوزي نوعي بافت پوششي است كه سلولـ غشاهاي موكوزي انسان جزء اولين خط دفاع غيراختصا5
شود. غشاهاي موكوزي انسان عبارتند  كند. موسين با جذب آب به موكوز (مايع مخاطي) تبديل مي پروتئيني به نام موسين ترشح مي

 از:

 اي در دهان و مري ـ بافت پوششي سنگفرشي چنداليه 1

 اي در معده و روده اليهاي تك  ـ بافت پوششي استوانه 2

 ها) ها و نايژك دار مجاري تنفسي (بيني، ناي، نايژه ـ بافت پوششي مژك 3

 ـ بافت پوششي مجراي ادراري و تناسلي 4

 كند. غشاي موكوزي ندارد و مايع مخاطي ترشح نمي)، ميزراه) برخالف مجراي ادراري (نفرونـ لولة ادراري (6

  
 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت

  كند. ها جلوگيري مي اسيدي سطح پوست از رشد بعضي ميكروب pHالف ـ 
  ب ـ چربي سطح پوست همانند عرق، حاوي آنزيم ليزوزيم است. 
  ها را دارند. هاي ادراري با توليد مايع مخاطي، توانايي مبارزه با ميكروب ج ـ لوله 

  كنند. ها جلوگيري مي پوست از ورود بعضي ميكروب هاي شاخي شدة د ـ اليه
1 (1     2 (2    3 (3      4 (4  
  

  ـ ماكروفاژها:1
 شوند اما سلول خوني نيستند! هاي خون حاصل مي ـ از تغيير مونوسيت

 توانند تا بيش از يك سال عمر كنند. ـ مي

 كنند. هاي فراوان هضم مي آن را با كمك ليزوزوم بلعند و ـ با فاگوسيتوز ميكروب را مي

  كنند:  در دفاع غيراختصاصي شركت مي هاي زير ـ با توليد پروتئين
 . هاي درون سلولي هستند هاي ليزوزومي كه آنزيم آنزيمـ 1

 .شوند هاي مكمل كه به خون ترشح مي پروتئينـ 2

 ها: ويروس

 خط اول دفاع غيراختصاصي نكات

  تست:

 خط دوم دفاع غيراختصاصي نكات
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  سازند. وردين (مواد رنگي صفرا) را مي روبين و بيلي بيليهاي قرمز مرده،  ي هموگلوبينِ گلبول ـ با تجزيه
هاي باريك كبد و طحال  هاي قرمز هنگام عبور از مويرگ كنند! گلبول هاي قرمز را تخريب مي تذكر: مبادا فكر كنيد ماكروفاژها گلبول

 كنند. هاي قرمز مرده را تجزيه مي شوند. ماكروفاژهاي كبد، هموگلوبينِ گلبول تخريب مي

 دياپدز ندارند؛ چون در خون نيستند. ها ماكروفاژها و ماستوسيتهايي مانند ـ سلول2

 هاي لنفي و آپانديس مستقر هستند. ها، گره ها در ساختارهاي لنفي مانند لوزه ـ تعداد زيادي از ماكروفاژها، همراه با لنفوسيت3

 كنند. اي عبور مي يههاي سفيد خون از بافت پوششي سنگفرشي تك ال ـ در دياپدز، گلبول4

  : كنند ميهاي زير هيستامين ترشح  ـ سلول5
 هاي آسيب ديده در پاسخ التهابي سلولـ 1

 خون در آلرژيهاي  ـ بازوفيل2

 بافت در آلرژيهاي  ـ ماستوسيت3

 دار بدن انسان هاي طبيعي و هسته همة سلولجواب:  ها وجود دارد؟ ـ ژن ساخت هيستامين در كدام سلول6

 .ساختار سلولي(غشا، سيتوپالسم و...) ندارند ها ويروسچون اثري ندارند.  ها هاي مكمل بر ويروس پروتئينـ 7

 ها: در مبارزه با باكتريـ 8

كنند  هاي مكمل، غشاي باكتري را سوراخ مي كنند، سپس پروتئين ي باكتري را تخريب مي ابتدا عواملي مانند آنزيم ليزوزيم، ديواره�
 .شوند آن مي و باعث مرگ

 كند. اثر مي هاي كوچكسرخرگديوارة  صاف و حلقوي هاي هيستامين بر ماهيچهـ 9

 شوند. از ديوارة مويرگ خارج مي انجام دياپدز [با پاي كاذب]ها با  نوتروفيلـ 10

 دياپدز ممكن نيست. هاي مغزمويرگـ در 11

 :كنند هاي زير را ترشح مي هاي آسيب ديده، پروتئين سلولـ 12

 شود. هاي آسيب ديده آزاد مي در پاسخ التهابي از سلولـ هيستامين، 1

 .ويروسي باشد  اينترفرون، در صورتي كه آسيب بر اثر حملهـ 2

  شود. ها آزاد مي هاي آسيب ديدة جدار رگ يا پالكت ترومبوپالستين در روند انعقاد خون از سلولـ 3
 

 كدام عبارت درست است؟

  روبين بسازند. توانند بيلي تخريب هر گلبول قرمز، ماكروفاژها مي) در محل 1
  شود. هاي بافت پيوندي در خون يافت مي ) هيستامين مترشحه از بعضي سلول2
  ها خارج شوند. توانند با انجام از ديوارة مويرگ هاي سفيد خون، مي تر انواع گلبول ) بيش3
  بيش از يك سال عمر كنند و فاگوسيتوز انجام دهند.توانند تا  هاي سفيد خون، مي ) بعضي گلبول4
  

 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت

  الف ـ ماكروفاژها در اولين خط دفاعي بدن نقشي ندارند.
  هاي صاف همراه باشد. تواند با انقباض ماهيچه ب ـ دفاع غيراختصاصي مي
  تواند فاقد معده باشد. ميهاي دفاعي،  ج ـ جانور توليد كنندة آنزيم

  هاي خودي از غير خودي نيستند. ها به تنهايي قادر به تشخيص سلول د ـ فاگوسيت
     1 (1                                     2 (2                                   3 (3                                     4 (4  

 تست:

 تست:
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ژن ممكن است  كند. اين آنتي ژن خاص را شناسايي مي آنتيكنند. هر نوع لنفوسيت،يك نوع  ها به طور اختصاصي عمل مي ـ لنفوسيت1
  بر روي باكتري، ويروس، و .... و يا حتي سلول خود انسان باشد.

 رند.گي هاي بنيادي مغز استخوان منشأ مي سلولهاي خوني از  ها همانند ساير سلول ـ لنفوسيت2

ناميده  Tشوند، لنفوسيت  هايي كه در تيموس بالغ مي و لنفوسيتBلنفوسيتشوند،  هايي كه در مغز استخوان بالغ مي ـ لنفوسيت3
 شوند. مي

شوند. بعضي  ها در ساختارهاي لنفي مستقر مي . سپس بعضي لنفوسيتشوند وارد جريان خون ميها پس از بلوغ  ـ همة لنفوسيت4
 اند. ا بين خون و لنف در گردشه ديگر از لنفوسيت

 ژن وجود دارند. گيرندة آنتياي به نام  هاي ويژه ـ در سطح هر لنفوسيت، پروتئين5

 ساكاريدي هستند. هاي پروتئيني يا پلي ها، مولكول ژن آنتي اغلبـ 6

  

شود و پس از تغييراتي، تعدادي  كند، تقسيم مي كند، رشد مي ژن خاص برخورد مي براي نخستين بار به يك آنتي Bـ وقتي لنفوسيت 1
  كند. توليد مي خاطرهBو سلول  پالسموسيت

هاي  رسند و با روش ژن مي هستند و از طريق جريان خون، به آنتي محلولها در خون  كنند.پادتن ترشح مي پادتنها  ـ پالسموسيت2
 كنند: ها را غيرفعال مي ژن ختلف آنتيم

ها، مانع از اتصال و تأثير آن بر سلول ميزبان  ژن سطح ميكروب ترين روش، با اتصال به آنتي در ساده
 ژن] شوند. [خنثي كردن آنتي مي

تر  راحت شوند ماكروفاژها خوارها) را فعال نموده و باعث مي ها (ذره ژن، فاگوسيت ها با اتصال به آنتي پادتن
 ژن را ببلعند. آنتي

تري  تعداد بيششوند و  ژن، به سرعت تقسيم مي خاطره در صورت برخورد با همان نوع آنتي Bهاي  ـ سلول3
 كنند. پالسموسيت و تعداد كمي سلول خاطره توليد مي

  

از جمله  Tهاي  كند و انواعي از سلول كند، تكثير پيدا مي ژن خاص برخورد مي براي نخستين بار به يك آنتي Tـ وقتي لنفوسيت 1
  كند. را توليد مي خاطرهTو سلول كشنده  Tهاي  سلول

هاي سرطاني  هاي آلوده به ويروس و همچنين سلول سلولكشنده به طور مستقيم به  Tهاي ـ سلول2
ها  ها به وجود آورده و باعث مرگ آن روتئيني به نام پرفورين، منافذي در آنكند و با توليد پ حمله مي

 شود. مي

  

ژن ممكن است بر روي باكتري، ويروس، و .... ويا حتي سلول  كند. اين آنتي ژن خاص را شناسايي مي آنتيـ هر نوع لنفوسيت، يك نوع 1
  خود انسان باشد.

 دفاعي است كه:  پروتئين  ـ پادتن،2

شود. توليد مي هاي شبكة آندوپالسمي زبرريبوزوم توسط 

شود.  به پالسماي خون ترشح مي اگزوسيتوز گذاري توسط اجسام گلژي، از طريق  پس از نشانه 

 به طور مستقيم بر خود ويروس اثري ندارد.و شود  ـ پرفورين باعث تخريب غشاي سلول آلوده به ويروس مي3

 ايمني هومورال

 دفاع اختصاصي

 ايمني سلولي:

 دفاع اختصاصي نكات
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 كنند.دارند اما پادتن ترشح نميخاطره ژن ساخت پادتن را  Bهاي  ـ لنفوسيت4

 آيد. به وجود مي درون شبكة آندوپالسمي زبرـ پادتن كامل و فعال 5

 ي آندوپالسمي زبر گسترش زيادي يافته است. ها شبكه ، ريبوزوم و جسم گلژي دارند و در آنRNAها تعداد زيادي  ـ پالسموسيت6

 چند نوع لنفوسيت دارد؟ـ به طور معمول، انسان بالغ 7

 ها برخورد كرده است.] هايي كه در طول عمر خود با آن ژن شمار[به اندازة تنوع آنتي جواب: بي

 .هاي نابالغ باشند توانند ناشي از عملكرد لنفوسيت مي  خودايمنيهاي  بيماريـ 8

 است. پروتئينها از جنس  ژن آنتي همةـ گيرندة 9

 است. پروتئينها از جنس  هورمون تر بيشـ گيرندة 10

 ي سلول هدف قرار دارد. است و درون هسته DNAبخشي از مولكول ،  تيروكسينـ گيرندة هورمونِ 11

 هستند.خودي   شوند، تخريب مي هايي كه در ايمني سلولي توسط پرفورين ـ سلول12

 هاي مختلف ... لنف، مايع ميان بافتيِ بافتخون،  شوند: موارد زير يافت مي ها در پادتنـ 13

 هاي خارج از خون: براي پادتن  ـ دو مثال14

دهند. ماكروفاژها در بافت حضور دارند. ها فعاليت ماكروفاژها را افزايش مي پادتن 

ها در بافت حضور دارند. چسبند. ماستوسيت ها مي به سطح ماستوسيت ها در آلرژي، پادتن 

  

 است؟  ي زير مناسب مورد براي كامل كردن جمله چند

  .......... Bهاي  از تقسيم برخي لنفوسيت«
  شود. ب ـ فقط پالسموسيت حاصل مي        شود. الف ـ پالسموسيت حاصل نمي

  .شود ژن حاصل مي ي آنتي هاي داراي گيرنده ـ سلول د  شود. خاطره حاصل مي Bج ـ هم پالسموسيت و هم سلول 
1 (1       2 (2      3 (3      4 (4  

  

 است؟ درستناهاي زير  چند مورد از عبارت

  شود. الف ـ از تقسيم هر لنفوسيت، دو نوع سلول حاصل مي
  ژن دارد. ب ـ هر مولكول پادتن يك جايگاه اختصاصي براي شناسايي يك نوع آنتي

  ها مغز استخوان يا تيموس است.  ج ـ محل تشكيل لنفوسيت
  شود. ژن دخالت دارد، با صرف انرژي از سلول ترشح مي نوع پروتئين دفاعي كه در مبارزة با آنتيد ـ هر 

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

 شود. ميخاطره، پالسموسيت و پادتن ساخته در ايمني فعال، سلول ـ 1

 دائمي است. در اين صورت يك بار واكسن كافي است.ها  ـ ايمني ناشي از بيشتر واكسن2

 ها را بايد چندين بارتكرار نمود. موقتي است و اين واكسنها  ـ ايمني ناشي از بعضي واكسن3

 شوند. نقشي ندارند و سلول خاطره توليد نمي خود فردهاي بدن  ـ در ايمني غيرفعال، لنفوسيت4

  
  

 تست:

 تست:

 هاي ميكروبي و ناگيرايي بيماري نكات
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 ؟كند تكميل مي نادرستيمورد، جملة زير را به طور  چند

  »تواند ......... باشد. ايمني ......... مي« 
  ب ـ غيرفعال ـ بدون دخالت پادتن    الف ـ فعال ـ بدون دخالت پادتن                   

  د ـ ناشي از سرم ـ موقت  ج ـ ناشي از واكسن ـ موقت                           
1 (1      2 (2      3 (3      4 (4  

  

 (نشانگان نقص ايمني اكتسابي انسان) ايدزـ 3(حساسيت) آلرژيـ I.2و ديابت نوع  MSخودايمني مانند هاي  ـ بيماري1

 ):MSمالتيپل اسكلروزيس (

 برد. را از بين مي  آنتدريج  دهد و به هاي مغز و نخاع را مورد حمله قرار مي دستگاه ايمني پوشش نورونـ 1

عبارتند از ضعف و خستگي زودرس، عدم  MSشدت و محل تخريب متفاوت است.برخي عالئم بيماري بر اساس  MSـ عالئم 2
 هماهنگي حركات بدن، اختالل در تكلم و اختالل در بينايي.

 روند. شود و عالئم بيماري از بين مي مي هاي عصبي ترميم برخي بيماران، پس از يك بار حملة بيماري، پوشش سلولـ در 3

 ):MSنكات مالتيپل اسكلروزيس (

 يابد.   هاي مغز و نخاع كاهش مي سرعت هدايت پيام عصبي در بعضي نورون MSـ در فرد مبتال به بيماري 1

در  هاي عفوني و سرطان ريكنند؛ به همين دليل احتمال بروز بيما گر سيستم ايمني مصرف مي ، داروهاي سركوبMSافراد مبتال به ـ 2
 يابد. ها افزايش مي آن

 گيرند. هاي رابط بخش خاكستري مورد حمله قرار نمي نورون MSـ در بيماري 3

ها، يعني تعدادي از  هاي غيرعصبيِ اين اندام روند! بلكه تعدادي از سلول هاي عصبي مغز و نخاع از بين نمي ، سلولMSـ در بيماري 4
 روند. ساز از بين مي الفهاي نوروگلياي غ سلول

آسيب ببيند اما ممكن نيست قشر خاكستري اين لوب آسيب  بخش درونيِ لوب پس سري قشر مخممكن است  MSـ در بيماري 5
 ببيند.

  كنند. شوند بلكه از پيشرفت بيماري جلوگيري مي گر ايمني باعث درمان خود ايمني نمي ـ داروهاي سركوب6
  

  هاست.  ژن ـ پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني در برابر بعضي آنتي1
 دارد. زا) نام مادة حساسيت( آلرژنشود،  ژني كه باعث بروز آلرژي مي ـ آنتي2

ها متصل  سطح ماستوسيت هابه كند. اين پادتن ايمني هومورال در برابر آن پادتن خاصي توليد ميـ در اولين برخورد با آلرژن، 3
  شوند. مي

ها  شود، در نتيجه، ماسيتوسيت ها متصل مي هاي سطح ماستوسيت ـ در برخوردهاي بعدي با همان نوع آلرژن، مادة آلرژن به پادتن4
 كنند. آزاد مي هيستامينموادي از قبيل 

آلرژي (تورم، قرمزي، خارش  عالئمـ هيستامين باعث بروز 5
 شود. ريزش بيني و ... ) مي ها، گرفتگي و آب چشم

ـ براي مقابله با اثرات شديد هيستامين، از داروهاي 6
 كنند. استفاده ميهيستامين  آنتي

هاي خون هستند اما در  ها شبيه بازوفيل ـ ماستوسيت7

 آلرژي:

 ايمني: اختالل در دستگاه
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 ها حضور دارند. بافت

  رسم شكل آلرژي در كالس:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آلرژي: نكات

 هاست. كنند كه هيستامين يكي از آن مي چند نوع مادة شيميايي آزادها  ـ ماستوسيت1

 شود. نفوذپذيري غشاي ماستوسيت مي شود.اين اتصال، باعث تغيير در متصل مي  در سطح ماستوسيتدو پادتن ـ آلرژن به 2

 شود! شود، اما آزاد نمي ميـ در برخورد اول با آلرژن، هيستامين توليد 3

 شوند. ها متصل مي به سطح ماستوسيت ها شود. پادتن يت و پادتن توليد ميسلول خاطره،پالسموسـ در برخورد اول با آلرژن 4

نوع آلرژن، عالوه بر آزاد شدن هيستامين، تعدادي سلول خاطره، پالسموسيت و پادتن نيز توليد ـ در برخوردهاي بعدي با همان 5
 شوند. هاي جديد متصل مي به سطح ماستوسيت ها شود. پادتن مي

 روند. كنند نيز در درمان آلرژي به كار مي كه سيستم ايمني را سركوب مي كورتيزوليستامين، داروهايي شبيه ه ـ عالوه بر آنتي6

شوند چون  ها تنگ نمي ناي و نايژههاست.  شوند كه علت آن ترشح هيستامين از ماستوسيت ها تنگ مي ـ در بيماري آسم، نايژك7
 هاي غضروفي هستند. داراي حلقه

  

 هاي زير درست است؟ مورداز عبارت چند

      تواند بدون ورود عوامل خارجي باشد. الف ـ اختالل در دستگاه ايمني مي
  يابد. ، سرعت انتقال پيام عصبي در مغز و نخاع كاهش ميMSب ـ در فرد مبتال به 

      شود. ج ـ در دومين برخورد با آلرژن، همانند برخورد اول، هيستامين توليد مي
  يابد. هاي عصبي افزايش مي ، نفوذپذيري بعضي سلولMSد ـ در فرد مبتال به 

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

 تست:
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  شود. ) ايجاد ميHIVبه ويروس ايدز ( نقص ايمني اكتسابي انسان است و بر اثر آلودگيـ نشانگان 1
برد. در نتيجه به  ها را از بين مي شود و آن ها تكثير مي دهد، درون آن را مورد حمله قرار مي Tهاي  لنفوسيتگروه خاصي از  HIVـ 2

 شود. مرور، قدرت دفاعي بدن كم مي

 ميرند. ها مي هاي باكتريايي، قارچي، ويروسي يا برخي سرطان بيماريـ افراد مبتال به ايدز، سرانجام بر اثر ابتال به انواعي از 3

سال طول بكشد. در اين مدت فرد به ظاهر  10ماه تا  6تا زمان بروز عالئم بيماري ايدز، ممكن است  HIVـ از زمان آلوده شدن به 4
 تواند افراد ديگر را آلوده كند. ناقل بيماري است و ميسالم اما 

 هاي انتقال ايدز:  ـ راه5

اده از وسايل تيز و برنده آغشته به خون فرد آلودههاي خوني، يا استف تزريق خون يا فرآورده 

تماس جنسي با فرد آلوده 

از مادر به فرزند در دوران بارداري، به هنگام زايمان يا شيردهي 

 هوا، غذا، آب، نيش حشرات، دست دادن، صحبت كردن، روبوسي، بزاق، اشك و ادرارشود: هاي زير منتقل نمي ـ ويروس ايدز از راه6

  

 شود. نقص در ايمني سلولي ميـ نداشتن تيموس، نوعي نقص ايمني مادرزادي است. فقدان اين غده باعث 1

 شود. نقص در ايمني سلولي ميـ ايدز، نوعي نقص ايمني اكتسابي است. اين بيماري نيز باعث 2

نام  Helper T Cellها  كشنده نيستند. اين سلول Tهاي  گيرند، سلول هايي كه توسط ويروس ايدز مورد حمله قرار مي ـ لنفوسيت3
 گوييم فرد به ايدز مبتالست. ليتر خون باشد، مي عدد در هر ميلي 200تر از  ها كم دارند. اگر تعداد اين سلول

 يابد. و سپس كاهش مي ابتدا افزايش Tهاي  ، تعداد لنفوسيتHIV آلوده بهـ در خون فرد 4

گوييم فرد به ايدز  به ايدز مبتالست! زماني مي HIVتوان گفت كه هر فرد آلوده به  ـ نمي5
 كه عالئم بيماري شروع شود.مبتالست 

 است.  HIVتشخيص پادتن ضد ـ بهترين راه تشخيص ابتال به ايدز، 6

 جذب شوند! نوزادان توانند بدون گوارش از رودة مي  پادتنو  HIVـ  7

 عبور كنند! جفتتوانند از  و پادتن مي HIVـ 8

  

  مهرگان دفاع اختصاصي ندارند. داران وجود دارد. هيچ يك از بي ـ دفاع اختصاصي فقط در مهره1
 غيراختصاصي دارند:داران، دفاع  مهرگان، همانند مهره ـ بي2

تنان هاي حلقوي و نرم مايع مخاطي روي بدن بسياري از كرم 

ها و بندپايان ها در اسفنج هايي شبيه فاگوسيت سلول 

هاي ليزوزومي و آنزيم ليزوزيم آنزيم 

 مهرگان قادرند پيوند بافت بيگانه را پس بزنند؛ مانند اسفنج و ستارة دريايي. ـ بعضي بي3

 اهان:ـ دفاع در گي4

هاو پپتيدهاي كوچك غني از گوگرد [مثالً يونجه پپتيد ضد قارچ دارد.] پروتئين 

توليد تيغ و خار 

كنند.] بو، روغن خردل توليد مي توليد تركيبات ثانويه در همة گياهان [مثالً كلم، تربچه و شب 

 ايمني در ساير جانداران:

 نقص ايمني: نكات

 ):AIDSايدز (



 علي پناهي شايق    / ايمني بدن2شناسي و آزمايشگاهزيست

 
 
 

Telegram:@alipanahishayegh 15 

  

 )89(سراسري             ـ در ايمني هومورال، ..........                                                                                               1

  ها، پادتن بسازند. ژن توانند در نخستين تهاجم آنتي خاطره مي Bهاي  ) سلول1
  شوند. كنند و تقسيم مي ها، رشد مي ژن ها در دومين تهاجم آنتي ) پالسموسيت2
  ها فعاليت كنند. ژن توانند عليه آنتي  ها مي خوارها با فعال نمودن ذره ) پالسموسيت3
  . سازند ميژني،تعداد زيادي پالسموسيت  خاطره در برخورد با هر آنتي Bهاي  ) سلول4

 )90(سراسري خارج از كشور   جانورانِ داراي ......... ، دفاع اختصاصي دارند.                                              ةـ هم2

  ) گردش خون بسته                            4  لقاح داخلي  ) 3  هاي ليزوزومي ) آنزيم2    مننژ ة) پرد1 
  )90(سراسري خارج از كشور   زا قرارگيرد، ........ همانند قبل ادامه خواهد داشت. حساسيتـ اگر فردي براي بار دوم در معرض نوعي ماده 3

  اتصال پادتن به سطح ماستوسيت) 2    آزاد سازي هيستامين) 1
  هاي خوني سنتز هيستامين توسط ماستوسيت) B  4هاي  توليد پادتن توسط لنفوسيت) 3

 )92(سراسري   .شود نمي... ، هيچگاه ..........به طور معمول، در زماني كه .... ـ4

  پادتن به سطح ماستوسيت اتصال دارد ـ عالئم آلرژي ظاهر )1
  شود ـ هيستامين ساخته هاي سطح ماستوسيت متصل مي آلرژن به پادتن )2
  چسبد ـ هيستامين آزاد مي B آلرژن براي نخستين بار به لنفوسيت )3
  خاطره تقسيم Bكند ـ سلول خاطره برخورد مي Bسطح هاي  آلرژن به گيرنده )4

 )93(سراسري   ها، .......                                                                                                          لنفوسيت ةـ هم5

  ) به طور پيوسته بين خون و لنف در گردشند.2  سازند. مي) به تنهايي عوامل بيگانه را نابود 1
  شوند. هاي خاطره تبديل مي ) در طول حيات خود، به سلول4  شوند. ) پس از بلوغ، ابتدا به جريان خون وارد مي3

 )94سراسري (  ؟است نادرستـ كدام عبارت، در مورد انسان 6

  ها را تشديد نمايد.سطحي خود، فعاليت فاگوسيتهاي تواند در محل ساختن گيرنده) هر لنفوسيتي مي1
  شود.هاي مخاطي نيز يافت مي) آنزيم موجود در اشك چشم، در مايع مترشحه از اليه2
  توانند در صورت بروز عفونت، دياپدز انجام دهند.كشنده مي Tهاي ) لنفوسيت3
  هاي خوني شركت دارند.) در خطوط دفاع غيراختصاصي، انواعي از سلول4

 )94سراسري خارج از كشور (     كند؟  چند مورد، عبارت زير را به طور مناسب تكميل ميـ 7

  .شودنمياز تقسيم سلول ........ توليد 
  خاطره Bـ پالسموسيت، ب     خاطره، پالسموسيت Bـ الف 

  خاطره Bخاطره، سلول  Bد ـ     ـ پالسموسيت، پالسموسيتج 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 )95(سراسري   .......... تواندسالم، هر سلول موجود در خون كه توانايي ........... را دارد، نميدر يك فرد ـ 8

  ) انجام دياپدز ـ در طول حيات خود، از نظر ساختار و اندازه تغيير نمايد.1
  ها شناسايي كند.خواري ـ يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب) ذره2
  ژني داشته باشد.چرخة سلولي ـ گيرندة آنتيG2) ورود به مرحلة3
  ها ـ مادة ضد انعقاد خون توليد نمايد.) توليد مادة گشاد كنندة رگ4
  
  

  هاي كنكور سراسري تست
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 )95(سراسري خارج از كشور   كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ـ 9

    .......... را دارند، ...........هاي موجود در پالسماي خون انسان كه توانايي همة سلول
  نمايند.خواري ـ در دومين خط دفاع غيراختصاصي بدن شركت مي) ذره1
  باشند.هاي لنفاوي ـ پيوسته بين خون و لنف در گردش مي) استقرار در گره2
  مانند.) انجام حركات آميبي شكل ـ در طي حيات خود، از نظر ساختار و اندازه ثابت مي3
  كنند.هاي خودي را از غيرخودي پيدا ميچرخة سلولي ـ در مغز استخوان، توانايي شناسايي مولكولG2به مرحلة) ورود 4
 )95(سراسري خارج از كشور   ها درست است؟هاي ترشحي پالسموسيتچند مورد، دربارة پروتئينـ 10

  اند.پپتيدي تشكيل شدهالف ـ از چندين رشتة پلي
  شوند.هاي موجود در سيتوزول ساخته ميب ـ توسط ريبوزوم

  ها متصل گردند.هاي موجود در بافتتوانند به بعضي از سلولج ـ مي
  هاي دفاعي شوند.هاي بعضي سلولتوانند باعث فعاليت آنزيمد ـ مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
دهد كه به منظور دادن پاسخ التهابي مناسب به هر نوع آسيب كبدي هاي دفاعي را نشان ميـ كدام عبارت، ويژگي نخستين سلول11

  )96ري سراس(      ؟ ندارند شوند و توانايي دياپدز راوارد عمل مي
  زا شناسايي نمايند.هاي خاصي را از ساير عوامل بيماريژنتوانند آنتيمي) 1
  هاي دفاع غيراختصاصي بدن نقش دارند.) در توليد پروتئين2
  سازند.ها، تعدادي سلول خاطره ميژن) در واكنش با آنتي3
  اند.) بلوغ نهايي خود را در خون طي نموده4

هاي روده وارد عمل هاي دفاعي است كه به منظور دادن پاسخ التهابي مناسب به عفونتـ در انسان، كدام ويژگي نخستين سلول12
  )96 خارج از كشور (سراسري      ؟ندارندشوند و توانايي دياپدز را مي

      قرار دارند.هاي لنفاوي در گره) 1
  اند.) مرحلة بلوغ نهايي خود را در خون طي نموده2
    هاي دفاع غيراختصاصي بدن نقش دارند.) در توليد برخي از پروتئين3
  ها شناسايي نمايند.توانند يك نوع ميكروب خاص را از ساير ميكروب) مي4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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   دستگاه عصبي: دومفصل 
  

  در منزل مطالعه كنيد.حداقل يك روز قبل از  كالس و اين قسمت را الزم است     :خوانيپيش                                                          

 گويند.پشتيبان نيز ميهاي ها سلولهاي غيرعصبي به نام نوروگليا كه به آن سلول ـ2هاي عصبي (نورون)  سلولـ 1بافت عصبي دو نوع سلول دارد: 

  سه ويژگي نورون عبارتند از:
ـ هدايت جريان عصبي از يك نقطة نورون به نقطة ديگـر آن  2شود ها كه سبب ايجاد جريان عصبي (پيام عصبي) مينسبت به محركي ريپذ ريتأثـ 1
  ـ انتقال جريان عصبي از يك نورون به سلول ديگر3

ايق كـردن  سـازد و در عـ  غالف ميلـين را مـي   ديگرهاست، نوع  ي نورون ها مسئول تغذيه ولاين سل ازنوع يك اند:  نوع سههاي پشتيبان  سلول :1نكته 
  ها نقش دارد.در حفاظت از نورون هاي پشتيبانو يك نوع ديگر از سلولهاي عصبي نقش دارد  رشته
  است.  شكل مقابل مانندها  ي آن انواع گوناگوني دارند اما اساس ساختاري همه ها نورون
 :شوند مي ميتقس دسته سه به كارشاننوع  نظر از هانورون

  .رابطهاي  ـ نورون3ي حركتهاي  ـ نورون2ي حسهاي  ـ نورون1
  :است شده ليتشكي كل بخش سه از) نوروني (عصب سلول

  ) Axon( آكسون -3    )Dendrite( تيدندر -2  يسلول جسم -1
 دادهي جـا  را هـا  انـدامك  و توپالسـم يهسـته، س  خود دري سلول جسم
  .است

 اند:  هاي عصبي دو نوع رشته

دندريت  ،برند ي ميسلول جسمي سو به راي عصب اميپ كهي يها رشته
  نام دارند.

دارد نام آكسون، كند مي دوري سلول جسم از راي عصب اميپ كهاي رشته.  
  هستند. نيليم بدون برخي ديگر و دار نيليمي عصبي تارهابعضي 
 بانيپشـت هاي  سلول كه است) نيپروتئ و ديپيفسفول( غشا جنس ازي پوشش نيليم غالف

  .كند مي قيعا راي عصب تار ،نيليم غالف. دنساز مي را آن
ي بافت نايم عيما با نوروني غشا ميمستق تماس از مانع نيليم غالف وجود :2 نكته

  !شود يم
 منـاطق  نيـ ا. شود مي قطع مناطقي بعض در و ستين وستهيپ نيليم غالف :3 نكته
  .دارند نام هيرانو گره
 جـاد يا عمـل  ليپتانسـ  هيـ رانوهاي  گره در فقط ،دار نيليم ي رشته طول در :4 نكته
  .شود مي

 ليـ دل نيهم به .كند مي جهشي بعد گره به هيرانو گره كي ازي عصب اميپ: 5 نكته
  .است تر عيسر دار نيليمهاي  رشته دري عصب اميپ تيهدا

 مانند( داردي اديز تياهمي عصب اميپ تيهدا سرعت كهي عصبي تارها در: 6 نكته
   :شود يم دهيدي ژگيو دو) هاانعكاس به مربوط عصبيِ هايرشته

 اديز قطر -2 نيليم غالف وجود -1 

   :خوانيپيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  .هستند دار نيليمي حركت  نورون آكسون وي حس  نورون ها و آكسون تيدندر: 7 نكته

. دارد نام آرامش ليپتانس ،ستيني عصب تيفعال حال در سلول كهي هنگام نورون رونيب و درون نيب الكتريكي ليپتانس اختالف :آرامش ليپتانس
  .است تر يمنف آن رونيب به نسبت نورون درون هنگام نيا در

  
  :آرامش ليپتانس هنگام برقراري

ـ نـورون   داخـل  در ميپتاسـ  غلظـت  كه يحال در است نورون درون تر از شيب اريبس ي)بافت انيم عيما( نورون خارج در ميسد وني غلظتـ 1  از تـر  شيب
   .است آن رونيب

ي غشـا  امـا  .دنشـو  نـورون  وارد غلظـت  بيش جهت در دنتوان مي ميسد وني يكم تعداد نيبنابرا ؛داردي كمي رينفوذپذ ميسد وني به نسبت نوروني غشا - 2
  .شوند خارج نورون از در جهت شيب غلظت توانند يم ميپتاسيون ي تر شيب تعداد و داردي اديز يرينفوذپذ ميپتاس به نسبت نورون

  .دهد مي انتقال داخل به را ميپتاس و خارج به را ميسدهاي  وني ،ATP صرفم با ميپتاسـ ميسد پمپ نام بهيي غشا نيپروتئي نوع -3 

  
 ليپتانس هنگام. است محرك اثر در غشاي كيالكتر ليپتانسي ناگهان و ديشد رييتغ :عمل ليپتانس
 هياول تيوضع بهي كوتاه مدت در سپس شود مي تر مثبت آن رونيب به نسبت نورون درون ابتدا ،عمل
  .گردد مي باز

   :عمل ليپتانس مراحل
 مـدت ي برا ،نورون درون به ميسدهاي  وني ورود با و شوند مي بازي ميسد دار چهيدرهاي  كانال -1

 .شود مي تر مثبت آن رونيب به نسبت نورون درون كوتاهي

هـاي   ونيـ  خروج با .دنشو مي بازي ميپتاسدار  دريچهي ها كانال و بستهي ميسد دار چهيدري ها كانال - 2
 . شود مي تر يمنف مجدداً نورون م، درونيپتاس

شـود غلظـت    باعـث مـي   ميپتاسـ  ــ  ميسـد  پمـپ  تر ، فعاليت بيشعمل پتانسيل انيپا از پس -3
  .سديم و پتاسيم در دو سوي غشا به حالت اوليه خود باز گرددهاي  يون
  .رديگ مي صورت شده ليتسه انتشار قيطر از عمل ليپتانس درها  وني خروج و ورود: 8 نكته
  اند. بسته دو هري ميپتاس وي ميسد دار چهيدرهاي  كانال، آرامش ليپتانس هنگام: 9 نكته
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  شديدتر از مواقع ديگر است.پتانسيل عمل  از پايان بعدـ پتاسيم  پمپ سديمفعاليت : 10نكته 

 در .شـود  مـي  دهينام ناپسيس) غده اياي  چهيماهي، عصب( گريد سلول كي با نورون ارتباط محل :ناپسيس
  .دارد وجودي ناپسيسي فضاها  آن نيب و چسبند نمي هم به سلول دوي غشا ،ناپسيس محل
 نام بهي مواد ،يناپسيسهاي  كوليوز از ،رسد ي ميناپسيس شيپ نورونِ آكسونِي انتها به عمل ليپتانسي وقت

 و رسـد  ي مـي ناپسـ يس پس سلول به و نمودهي ط راي ناپسيسي فضا، شود مي آزاد يعصب ي دهنده انتقال
  شود. اين تغيير به نوع سيناپس بستگي دارد.باعث تغيير در پتانسيل الكتريكي آن مي

  :اندنوع دوها  ناپسيس
 عمـل  ليپتانس آن در و شده كيتحري ناپسيس پس سلولها  ناپسيس نيا   در ):كننده كيتحر( كننده فعالـ 1
    .شود مي جاديا

  . شوند ي ميناپسيس پس سلول كيتحراز  مانعها  ناپسيس نيا): بازدارنده(كننده  مهار -2
  مهار كننده -2     كننده فعال -1       اند: هاي عصبي دو نوع توان گفت كه انتقال دهنده پس مي
  ! شود ميي ميسد دار چهيدرهاي  كانال شدن باز باعث ابتدا به نورون پس سيناپسي، كننده فعال يِعصب ي دهنده انتقالِ اتصالِ :11 نكته

 

  كافئين و ... دهند. مانند الكل، نيكوتين، هروئين، كوكائين،موادي هستند كه عملكرد دستگاه عصبي مركزي را تغيير مي :واد روان گردانم
 توانند باعث وابستگي روانيِ مصرف كننده شوند.ي مواد روان گردان ميهمه

  شوند.تر مواد روان گردان باعث وابستگي جسمي نيز ميبيش
  . شود مي جاديا مخدر مواد مكرر مصرف براثر كه است بدن كيولوژيزيف پاسخاعتياد 

  . دهد مي رييتغ راها  ناپسيس وها  نوروني عيطب عملكرد ،ادياعت
 . شود مي متصل نيكوللياستي رندهايگ به مغز در نيكوتينكولين شباهت دارد. به همين دليل، از نظر ساختاري به استيل نيكوتين

كولين) طبيعي اسـت و در نبـود نيكـوتين، حالـت طبيعـي بـدن مختـل        ، عملكرد بدن فقط در حضور نيكوتين (به جاي استيلگاريس به معتاد فرد در
  .شود مي

  . دارد وجود تنباكو و توتونهاي  برگ در كه استي اي سم ماده نيكوتين
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   ي:عصب دستگاه كلي يبند ميتقس

  

  

  

  

  

  

  

  

  :از اند عبارت ي مغزهسازندي اصلهاي  بخش. دارد وزن لوگرميك 5/1 به طور متوسط بالغ فرد در. استي عصب مركز نيتر مهم مغز:

. اسـت  هوشـمندانه  عملكرد وي ريادگ، يادراك، حافظه مركز و بوده فراوانهاي  يخوردگ نيچي دارا آني خاكستر قشر. است مغز بخش نيتر بزرگ :مخ -1
اي  نـه يپ جسـم . انـد  متصـل  هـم  بهو مثلث مغزي ي) عصبي تارها اي از دسته( اي نهيپ جسم توسط كه شود مي ميتقس كرهمين دو به قيعم اريش كي توسط

 .كند مي مبادله كره مين دو نيب راي حركت وي حس اطالعات

  .كند مي كنترل را بدن مخالف سمت اعمال ،كره مين هر معمول طور به
ي بخش توسط كه است كره مين دوي دارا. دارد قرار ي مغز ساقه پشت و مخ نييپا در :مخچه -2
 .اند متصل به هم ،كرمينه نام به

، مفاصـل هـا،   گـوش ، ها چشم از رايي ها اميپ كار نياي برا و است بدن تعادل ميتنظ مركز مخچه
 .شود مي تعادل حفظ باعث ،بدن حركات رييتغ و حيتصح با و كرده افتيدر پوست و ها چهيماه

خود را به طور اعمال حركتي  و خوردب تلوتلوشود فرد هنگام راه رفتن مي باعث مخچه به بيآس
  روي ميخ بكوبد.چكش  با يا ورسم كند  صاف خط تواندغيرماهرانه انجام دهد. مثالً نمي

  ـ ساقة مغز:3
و در تنظـيم بسـياري از    دارد قرار جمجمه درون كه است مغز بخش نيتر نييپا :النخاع بصل 

   كند. هاي بدن نقش مهمي ايفا مي اعمال حياتي مربوط به فعاليت
  .استي حس اطالعات پردازش مركز كه مخ ريز دري خاكستري ساختار :تاالموسـ 4

 بـه  رونـد و پـس از تقويـت در تـاالموس،    اطالعات حسي از اغلب نقاط بـدن بـه تـاالموس مـي    
  .شوند مي فرستاده مخ قشر در مربوطههاي  بخش

  . دارد قرار تاالموس ريز در:پوتاالموسيه ـ5
  :از است عبارت پوتاالموسيه اعمال نيتر مهم

  .كند مي ميتنظ را تنفس و قلب ضربان مانندي اتيح مهم اعمالبسياري از  النخاع بصل كمك با
  .است بدني دما ميتنظ وي گرسنگي، تشنگ به مربوطهاي  تيفعال مركز

  .كند مي ترشح هورمون
 .كند مي ميتنظ را زير درون هايهغداعمال  ازي اريبس

 ضـد  -4 نيتوسـ ي اكس -3  )نوع 6( كننده مهارهاي  هورمون -2)نوع 6( آزادكنندههاي  هورمون -1: از اند عبارت پوتاالموسيههاي  هورمون :12 نكته
 )ADHي (ادرار
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 كند مي متصل مخ قشر به را پوتاالموسيه و تاالموس كه هاست نورون اي از گسترده ي شبكه :كيمبيل دستگاهـ 6
  احساسات مختلف مانند احساس رضايت، عصبانيت و لذت بر عهده دارد.و نقش مهمي در حافظه، يادگيري و 

  
  
  
  
  

 انتقـال  اعصـاب  بـه  مغـز  از راي حركتـ هـاي   اميـ پ و بـرد  مي مغزي سو به راي حسهاي  اميپنخاع،  .استي طيمحي عصب دستگاه مغز و نيب رابط :نخاع
  . هاست انعكاسي بعض مركز نخاع برآن عالوه. دهد مي

 متصـل  عصـب  جفـت  31 نخـاع  بـه . است مغزها  آن از گريدي بعض و نخاعها  انعكاسي بعض مركز. هاست محرك برابر دري راراديغ و عيسر پاسخ انعكاس
  .هستند مختلطي نخاع اعصاب ي همه. است

  

  

  :شود مي محافظت ريز موارد توسط مركزيِ پستانداران يعصب دستگاه :يمركزي عصب دستگاه از حفاظت
 .شود محافظت مي هامهره ستون توسط نخاع و جمجمه توسط مغز ها:استخوان -1

ي خـون ي هـا  رگ(همشـا  نـرم  -3 هيـ عنكبوت -2 ي)ونديپ بافت( شامه سخت -1: از اند عبارت داخل به خارج از كه است هيال سه شامل ي مننژ: پرده -2
 ).كند يم هيتغذ راي عصب بافت و دارد فراوان

سخت شـامه را   و همشا نرم نيبي فضا ي:نخاع ـ يمغز عيما -3
گير را دارد و از برخورد مغز و نخاع  كند. اين مايع نقش ضربه پر مي

  كند.ها، هنگام حركت جلوگيري مي به استخوان

 مربـوط  مغـز ي هـا  رگيمـو  ساختمان به ي:مغزـ   يخون سد -4
 ريسـا  در كـه  هسـتند ي منافـذ  فاقـد  مغـز هـاي   رگيمـو  .شود مي
  . دارد وجودها  رگيمو
 در شـوند  مغـز  وارد تواننـد  ها نمـي  كروبيم معموالً ليدل نيهم به
هـا   رگيمو نيا ازي راحت به گلوكز و ژنياكس چوني مواد كهي حال

  .شوند مي يمغزهاي  سلول وارد و عبور كرده
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  يطيمحي عصب دستگاه
  .است عصب جفت 43 ، يعني در مجموع شامليمغز عصب جفت 12 وي نخاع عصب جفت 31 شامل
  .دارندي) حركتي (شكم ي شهير كي وي) حسي (پشت ي شهير كي يعني .هستند مختلطي نخاع اعصابي  همه

 دستگاه عصبي محيطي شامل دو بخش اصلي حسي و حركتي است. 

  . خودمختاري عصب دستگاهـ 2ي كريپي عصب دستگاهـ 1          دو دستگاه مستقل است: شاملي طيمحي عصب دستگاهي حركت بخش
 عهـده  بـر  راهـا   انعكاسي ط مثالًها  چهيماه نيا ناآگاهانه انقباض نيچن هم وي اسكلتهاي  چهيماه انقباض ي آگاهانه كنترل ،يكريپي عصب دستگاه

  .دارد
شـود. هـر چـه     از آن براي بررسي سالم بودن مسير انعكاس و ميزان اضطراب فرد اسـتفاده مـي   كه استي نخاع انعكاسي نوع زانو ريزي زردپ انعكاس 

  آيد. تر پاسخ داده و باالتر مي تر باشد، پا سريع ميزان اضطراب فرد بيش
  شود. هاي جلوي ران (چهارسرران) مي ي وارد شده به زردپي زير زانو، باعث تحريك نورون حسيِ متصل به ماهيچه در اين آزمايش، ضربه

هاي جلـوي ران و ديگـري بـا     كي با نورون حركتي مربوط به ماهيچهكند.ي نورون حسي در بخش خاكستري نخاع، با دو نورون سيناپس برقرار مي � 
  نورون رابط.

  شود. هاي جلوي ران، باعث انقباض اين ماهيچه مي تحريك نورون حركتي مربوط به ماهيچه �
دارد. در  را از فعاليت بـاز مـي   كند و آن هاي عقب ران (دوسر ران) سيناپس برقرار مي نورون رابط، از طرف ديگر با نورون حركتي مربوط به ماهيچه �

  گيرد. نتيجه، اين ماهيچه در حالت استراحت قرار مي
  .رابطيك نورون  و يحركتدو نورون ي، حس يك نورون: دندار دخالت نورون 4 زردپي زيرزانو انعكاس در :13  نكته
  .دارد وجود ناپسيس 5 انعكاس نيا در: 14  نكته

 رابط نورون ـي حس نورونـ 2 )كننده كيتحر ناپسيس( راني جلوي حركت نورون ـ يحس نورونـ 1 :هستند نورون به نورون هاسه تا از اين سيناپس
 ه)دارند باز ناپسيس( ران عقبي حركت نورون ـ رابط نورونـ 3 )كننده كيتحر ناپسيس(

           هاي عقب ران نورون حركتي ـ ماهيچه ـ2 هاي جلوي ران ـ نورون حركتي ـ ماهيچه1 :هستند ونيم به نورون هادو تا از اين سيناپس

  

  
  كند.در انعكاس زردپي زير زانو، نورون حركتيِ مربوط به جلوي ران، استيل كولين آزاد مي :15نكته 
                                  كند!ي عصبي آزاد نميانتقال دهند ، بنابراينشود نمي جاديا عمل ليپتانسحركتي عقب ران  نورون دردر اين انعكاس : 16 نكته

 شـامل  و دارد عهـده  بـر  راها  غدههمچنين تنظيم كار  وي قلبهاي  چهيماه، صافهاي  چهيماه ي ناآگاهانه تنظيم انقباض مختار خودي عصب دستگاه
  :است بخش دو
 هـاي  آغاز فعاليـت  و خون فشار كاهش، قلب ضربان كاهش ي آن، شود و نتيجه باعث برقراري حالت آرامش در بدن مي كه كيپاراسمپات اعصاب -1

 .استي گوارش
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، خـون  فشـار ، قلـب  ضـربان  شيافزا باعث ،شود مي كيتحر ... و فراري، ورزش مسابقاتي، جسمـ يروحي فشارها مواقع در كه كيسمپات اعصاب -2
 .شود مي ي اسكلتيها چهيماه و قلبي سو بهي رسان خون وي تنفس حركات

  رانوجان ريساي صبع دستگاه
نـدارد   مغز و سر هاي عصبي را دارد. اين جانور، ترين دستگاه كه از كيسه تنان است، يكي از ساده دريه. دارد نامي عصب ي شبكه، دريهي عصب دستگاه

 .كرد ميتقسي طيمح وي مركز بخش دو به را آني عصب دستگاه توان نمي و

 )مانند نردبان( اند متصل هم بههايي  رشته توسط كه استي مواز طناب دو وي) عصب گره دچنشامل ( مغز شامل ايپالناري مركزي عصب دستگاه

 طناب عصبيِ پالناريا، فاقد گره است.نكته : 

  .است عصبي گره كي يدارا ي بدن قطعه هر در كه هستندي شكمي عصب طناب يك و) خورده جوش عصبي گره دچنشامل ( مغز داراي حشرات
  . شود مي تر شيب مخ قشرهاي  يخوردگ نيچ زانيمها  آني تكامل درجه شيافزا با. دارند) نخاعي (پشتي عصب طناب و مغز اراند مهره

  ها يماه  ستانيدوز  خزندگان پرندگان  پستانداران

  

  است. والها بعد از آن ها وساير پريمات سپس انسان به مربوطبدن،  نسبت به اندازة هاي قشر مخ يخوردگ نيچ نيتر شيب ،پستانداران نيب در

  .نامند ها مي ينخست اها ي ماتيپر را لمورها وها  مونيم، انيآدمگروهي از پستانداران، شامل 
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل     اساليدهاي كالسي

  

  ها يك عدد است. سلولي و آكسون در همة نورونجسم ـ 1

 اند. برجستهاست و انتهاي انشعابات منشعب ها  ي آكسون ي همه ـ پايانه2

  است. رابطهاي  ها مربوط به نورون ترين انشعابات دندريت ـ بيش3

 ان را دارد. هاي انس ي ژن كروموزوم و همه 46دار انسان،  هاي هسته ي نورون، همانند ساير سلول ـ هسته4

  كنند. هاي عصبي را فراهم مي هاي فراوان است كه انرژي الزم براي اگزوسيتوزِ انتقال دهنده ميتوكندريي آكسون داراي  ـ پايانه5

  ها بسيار زياد است. سطح به حجم نورونـ نسبت 6

ي حركتي، معموالً آكسون بلند و دندريت كوتاه ها نورون. در حالي كه حسي، معموالً دندريت بلند و آكسون كوتاه دارندهاي  ـ نورون7
  . دارند

 : دو استثناي مهم

 »هاي حسي هستند اما آكسون بلند دارند. هاي نوري در چشم جامي شكل پالناريا، نورونـ گيرنده 1

 هاي بويايي انسان، اگر چه نورون حسي هستند، اما آكسون بلند دارند. ـ گيرنده2

 .است(نوروگليا) ميلين، شامل تعدادي سلول غيرعصبي هسته دار ـ غالف 8

شود. چون غالف ميلين در واقع غشاست و غشا توسط شبكة آندوپالسمي  ميلين، توسط شبكة آندوپالسمي زبر ساخته ميـ غالف 9
  شود. زبر ساخته مي

 چند واژة مهم :

 عصبي نام دارد. هر دندريت يا آكسون (كوتاه يا بلند) يك رشتة ـ رشتة عصبي:

 است. يك دندريت بلند يا يك آكسون بلند ـ تار عصبي:

 اند. شامل تعدادي تار عصبي است كه با يك غالف پيوندي احاطه شده ـ عصب:

 .برند ها به سوي مغز مي هاي عصبي را از اندام هايي است كه پيام شامل نورون ـ عصب حسي:

 . برند ها مي ها و غده سوي ماهيچهبه  نخاع و هاي عصبي را از مغز پيامهايي است كه  شامل نورون ـ عصب حركتي:

 اند و دو ريشه دارند:  از نوع مختلط ـ اعصاب نخاعي:

 .برند مي هاي حسي به سوي نخاع است كه اطالعات را از گيرنده هاي حسي شامل نورون پشتي  ـ ريشة1

 برند. ها مي حركتي را از نخاع  به سوي اندامهاي حركتي است كه پاسخ  ـ ريشة شكمي شامل نورون2

  نكات پتانسيل آرامش و پتانسيل عمل:

  شود. انتشار تسهيل شده انجام ميـ هنگام برقراري پتانسيل آرامش، ورود سديم و خروج پتاسيم با روش 1

بازگشت حالت آرامش و ـ فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم، در 2
  دارد.همچنين برقراري حالت آرامش نقش 

دار  هاي دريچه + كانال40ـ با رسيدن پتانسيل الكتريكي غشا به 3
شوند.  دار پتاسيمي باز مي هاي دريچه كانالسپس سديمي بسته و 
دار سديمي و هاي دريچه+ (قلة نمودار) كانال40البته در نقطة 

 اند.پتاسيمي هر دو بسته

 تر از زمان آرامش است.  ـ در طي پتانسيل عمل، مصرف انرژي نورون كم4

 ها ساختار و كار نورون نكات
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  بالفاصله پس از پايان پتانسيل عمل است.ترين مصرف انرژي نورون،  ـ بيش5

  سديم به درون نورون و خروج پتاسيم از آن:ـ ورود 6

 گيرد. صورت مي شيب غلظت ـ همواره در جهت

 .گيرد صورت مي هاي آبمولكولـ همراه 

 .توانايي ايجاد و هدايت پتانسيل الكتريكي را دارندغيرعصبي  هاي ـ بعضي سلول7

هاي باز  ها دريچه ندارند. [كانال شود. اين كانال ـ ورود سديم و خروج پتاسيم هنگام آرامش،توسط نوعي كانال پروتئيني انجام مي8
 (نشتي)] 

 اي!  هاي ديگر نيز وجود دارد؛ مانند سلول ماهيچه لولـ پمپ سديم ـ پتاسيم، عالوه بر غشاي نورون در غشاي س9

  

شوند، سپس توسط  جسم سلولي توليد ميهاي شبكة آندوپالسمي زبر در  هاي عصبي پروتئيني، توسط ريبوزوم ـ انتقال دهنده1
   شوند. وزيكول انتقال به پايانة آكسون منتقل مي

 : آكسوني  با رسيدن پتانسيل عمل به پايانه شوند، بلكه آزاد نمي سيناپسيهاي سيناپسي به فضاي  ـ وزيكول2

  شود. متصل مي سيناپسي غشاي آكسون سلول پيش ـ وزيكول سيناپسي به

شوند و بدون ورود به جريان خون به  به فضاي سيناپسي آزاد مي )ATPاگزوسيتوز (با مصرف هاي عصبي از طريق  ـ انتقال دهنده
  رسند. سيناپسي مي سلول پس

  گردد. شود و باعث تغيير در پتانسيل الكتريكي آن مي سيناپسي متصل مي ـ به گيرندة خود در غشاي سلول پس

هاي  شوند در حالي كه انتقال دهنده اپسي ميسين ايجاد پتانسيل عمل در نورون پسهاي عصبي فعال كننده باعث  ـ انتقال دهنده3
  شوند. عصبي بازدارنده، مانع از ايجاد پتانسيل عمل در نورون پس سيناپسي مي

سيناپسي و ايجاد پتانسيل عمل در  نورون پسدر  سديمي دار دريچه هاي باز شدن كانالكننده مستقيماً باعث  هاي فعال ـ انتقال دهنده4
 .شوند آن مي

سيناپسي را  هاي خاصي، اختالف پتانسيل بين دو سوي غشاي نورون پس جايي يون با جابههاي مهاري (بازدارنده)  ـ انتقال دهنده5
  شوند. تر كرده و مانع از تحريك آن مي بيش

 ـ انواع مختلف سيناپس: 6

 ـ آكسون به غده 5 ـ آكسون به ميون4ـ آكسون به آكسون 3ـ آكسون به جسم سلولي 2ـ آكسون به دندريت 1

 .هاي انسان است استيل كولين، انتقال دهندة عصبي در مغز و ماهيچهـ 7

  كليه! شود، نه از غدة فوق فقط از انتهاي اعصاب آزاد مي نفرين انتقال دهندة عصبي اپيـ 8

  

  با هم ارتباط دارند. مثلث مغزيجسم پينه اي و ـ دو نيمكره مخ توسط 1
 شود. تر پردازش اطالعات حسي و حركتي در قشر خاكستري مخ انجام مي بيشـ 2

 شود. هاي مغز فرستاده مي رود و پس از تقويت به ساير بخش تر اطالعات حسي به تاالموس مي ـ بيش3

 روند. هاي بويايي به تاالموس نمي ـ پيام4

تواند مستقيماً از تاالموس به  هاي عصبي نمي كند. بنابراين پيام ميـ دستگاه ليمبيك، تاالموس و هيپوتاالموس را به قشر مخ متصل 5
 قشر مخ بروند.

 ـ مخ، مخچه و دستگاه ليمبيك در يادگيري نقش دارند.6

  نكات مغز:

  نكات سيناپس:
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 ـ مخ و دستگاه ليمبيك در حافظه نقش دارند.7

 ـ مخ، مخچه و تاالموس در پردازش اطالعات حسي نقش دارند.8

 ع و باالترين بخش ساقة مغز، مغز مياني است.النخا ترين بخش مغز بصل ـ پايين9

هاي  دار است و ميلين از سلول اي از تارهاي عصبي ميلين اي دسته شود، چون جسم پينه اي هسته يافت مي ـ در ساختار جسم پينه10
 داري به نام نوروگليا تشكيل شده است. هسته

 ه ليمبيك ارتباط مستقيم دارند.هاي بويايي جزء دستگاه ليمبيك نيستند اما با دستگا ـ لوب11

  

 انعكاس تخليه مثانه :2مثال  انعكاس زردپي زير زانو: 1نخاعي هستند. مثالها  ـ برخي انعكاس1

 استفراغ، بلع، عطسه، سرفه، تغيير قطر عدسي، تغيير قطر مردمكهستند. مانند ها نيز مغزي  ـ برخي انعكاس2

 ممكن است صاف و يا مخطط باشند.ها دخالت دارند،  هايي كه در انعكاس ـ ماهيچه3

 ها نقشي ندارد. هستند و معموالً يادگيري در آنغريزي ها رفتارهايي  ـ انعكاس4

 جفت عصب است:43دستگاه عصبي محيطي شامل ـ 5

 اند. جفت عصب مغزي كه برخي حسي، برخي حركتي و برخي ديگر مختلط12ـ 

 اند. جفت عصب نخاعي كه همگي مختلط31ـ 

 داراي گره و جسم سلولي است، اما ريشة شكمي فاقد گره و جسم سلولي است. ـ ريشة پشتي عصب نخاعي6

هاي  ي پشتيِ عصب نخاعي قرار دارد، در حالي كه اجسام سلوليِ نورون هاي حسيِ نخاع در گره واقع در ريشه ـ اجسام سلوليِ نورون7
 خاكستري نخاع قرار دارند! بخشحركتي در 

  

  مربوط است.سنگفرشي تك اليه ـ سد خوني ـ مغزي به بافت 1
 كمي دارند، اما منفذ ندارند. هاي مغز، نفوذپذيري ـ مويرگ2

 نخاع تماس مستقيم دارد. قشر خاكستري مخ و بخش سفيدـ نرم شامه با 3

 شود. يافت ميحفرات كوچك و بزرگ خوني ـ در سخت شامه، 4

دفاع اختصاصي، طناب عصبي پشتي (نخاع)، تنفس ششي، مغز سه بخشي ـ جانورِ داراي پردة مننژ سه اليه حتماً موارد زير را دارد:5
 ...در دوران جنيني، پردة ديافراگم كامل، ژن سازندة كازئين، ژن سازندة آنزيم رنين و 

توانند از سد خوني ـ مغزي عبور كنند و به مغز برسند؛ اما  هاي مغزي نقشي ندارند، نمي ـ بسياري از موادي كه در متابوليسم سلول6
 توانند از سد خوني ـ مغزي عبور كرده و به مغز وارد يا از آن خارج شوند: زير ميموارد 

 ـ گلوكز1

 دي اكسيد كربنو  ـ اكسيژن2

 ها ميكروبـ برخي 3

 ـ آب4

 ها ...) ها، مهاركننده ها (تيروكسين، آزادكننده برخي هورمونـ 5

 برخي داروهاـ 6

 ـ مواد مخدر مانند نيكوتين، هروئين، كوكائين و ...7

 هايي مانند سديم و پتاسيم ـ يون8

 نكات نخاع:

 نكات حفاظت از دستگاه عصبي مركزي پستانداران:
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  كند. اسكلتي را كنترل ميهاي  ماهيچه آگاهانه و ناآگاهانةـ دستگاه عصبي پيكري، انقباض 1
 .شوند ها انجام مي اند و براي حفظ حيات آن هاي محيطي به محرك دارانمهرهنخاعي، پاسخ حركتيِ  هاي  ـ انعكاس2

 است. ايزوتونيكي چهار سر جلوي ران از نوع  ـ در انعكاس زردپي زير زانو، انقباض عضله3

 اي قرار دارد. هاي ماهيچه سلول ساركولم ـ گيرندة استيل كولين در4

 (نوعي گيرندة مكانيكي) است.كششي  ـ گيرندة انعكاس زردپي زير زانو از نوع5

 متصل است. نينازكو زردپي ماهيچة دوسر ران به استخوان  نيدرشتـ زردپيِ ماهيچة چهار سر ران به استخوان 6

 قرار دارند! بخش خاكستري نخاعبه نورون در در مسير انعكاس زردپي زير زانو، هر سه سيناپسِ نورونـ 7

اما نورون حركتي عقب ران، انتقال دهندة عصبي  كند كولين آزاد مي نورون حركتي جلوي ران، استيلـ در  انعكاس زردپي زير زانو، 8
 كند. آزاد نمي

 شود: ـ تحريك اعصاب سمپاتيك باعث موارد زير مي9

 ها  اي ديوارة رگه ـ افزايش فشار خون با انقباض ماهيچه

 اي و شدت انقباض ميوكارد ـ افزايش ضربان قلب، برون ده قلب، حجم ضربه

 ـ افزايش تعداد حركات تنفسي

 هاي اسكلتي رساني به ماهيچه رساني به قلب از طريق رگ كرونري و خون ـ افزايش خون

 كليه  ق ـ افزايش فعاليت بخش مركزي غدة فو

يعني كاهش ترشح بزاق (پتيالين، موسين، ليزوزيم)، كاهش ترشح شيرة معده (اسيد، آنزيم ـ كاهش فعاليت دستگاه گوارش، 
پپسينوژن و فاكتور داخلي) كاهش ترشح شيرة پانكراس، كاهش توليد صفرا در كبد و ترشح آن از كيسة صفرا، كاهش حركات دودي و 

 موضعي لولة گوارش و ... 

 شود: زير مي ـ تحريك اعصاب پاراسمپاتيك باعث موارد10

 ـ كاهش فشار خون

 اي و شدت انقباض ميوكارد ـ كاهش ضربان قلب، برون ده قلب، حجم ضربه

 ـ كاهش تعداد حركات تنفسي

ترشح شيرة معده (اسيد، آنزيم  افزايشترشح بزاق (پتيالين، موسين، ليزوزيم)،  ـ افزايش فعاليت دستگاه گوارش، يعني افزايش
 و ... شيرة پانكراسترشح  افزايشپپسينوژن و فاكتور داخلي) 

  
 تست

 ..........هاي قلب  اگر هنگام استراحت، اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك قلب را به طور همزمان قطع كنيم، ضربان

  شود. دتر مي) كن4    شود. ) متوقف مي3    شود. ) تندتر مي2  .كند نمي) تغييري 1 
  
  
  
  
  
 

 نكات دستگاه عصبي محيطي:
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  شبكة عصبي هيدر است.ترين دستگاه عصبي،  ـ ساده1
هاي عصبي تشكيل شده است كه در سراسر  اجسام سلولي و رشتهـ هيدر، گره و طناب عصبي ندارد. دستگاه عصبي اين جانور از 2

 اند. بدن (حتي بازوها) پراكنده

 مغز (چند گره عصبي) و دو طناب عصبي موازي است.شود كه شامل  ديده مي پالنارياترين دستگاه عصبي مركزي در  ـ ساده3

 هستند.هاي عصبي پالناريا فاقد گره (جسم سلولي)  ـ طناب4

هاي  هاي محيطي در بخش ونمغز قرار دارند اما اجسام سلولي نورهاي دستگاه عصبي مركزي پالناريا در  ـ اجسام سلوليِ همة نورون5
 اند. مختلف بدن پراكنده

 دار دارند. طناب عصبي شكميِ گره) و يك چند گره جوش خوردهـ حشرات، يك مغز (6

 كرم خاكي همانند حشرات، طناب عصبي شكمي دارد.ـ 7

 يك طناب عصبي پشتيِ بدون گره دارند.داران  ـ همة مهره8

 سه قسمتي (مغز جلويي، مغز مياني و مغز عقبي) است.داران در دوران جنيني  ـ مغز همة مهره9

تر از انسان  ترند ، پس حس بويايي ماهي خيلي قوي بزرگ[نسبت به اندازة بدن] هاي بويايي انسان  هاي بويايي ماهي از لوب ـ لوب10
 است.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نكات دستگاه عصبي جانوران:
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   )91(سراسري         است؟  نادرستكدام  .1
  با فرض صدمه ديدن مخچه در انسان، .............. 

  شود.ي اعمال بدن غير ماهرانه و غير دقيق انجام مي) همه2  گردد. هاي حركتي در فرد غير ممكن مي)  تصحيح بعضي فعاليت1  
  شود.پشت ساقه مغز ايجاد ميهاي ارسالي بهپياماختاللي در دريافت) 4  گردد. ي خود با موانع ناتوان مي) فرد از پيش بيني فاصله3  

  )91(سراسري خارج از كشور         است؟ نادرستكدام  .2
  اگر به دستگاه ليمبيك انسان آسيب جدي وارد شود، در اين صورت ..............  
  غيير خواهد كرد.) واكنش فرد نسبت به بوها  ت2  شود. ) بخشي از رفتارهاي احساسي فرد عوض مي1  
   گردد.هاي بدن دستخوش تغيير ميي انعكاس) همه4  گردد. ) فرد از نظر يادگيري مطالب جديد ناتوان مي3  

  )91(سراسري خارج از كشور       ي زير را تكميل كند؟تواند جملهچند مورد مي .3
  باشد.در دستگاه عصبي انسان، .......... مي  
  ي بلند يك سلول عصبيب ـ عصب، زائده  هاي چندسلولي عصبي از زائدهاي  الف ـ تار عصبي، مجموعه  
  د ـ ميلين، مانعي در مقابل تغيير پتانسيل غشاي سلول عصبي  ي مخچه اي از تارهاي عصبي بين دو نيمكرهاي، دستهج ـ جسم پينه  
  1 (1                  2 (2                  3 (3             4(4  

  )91(سراسري خارج از كشور         است؟ ادرستنكدام عبارت  .4
 در وال .............  

  شود.) دستگاه عصبي مركزي وال توسط سه اليه مننژ محافظت مي1  
  ) مغز در دوران جنيني، از سه بخش مياني، جلويي و عقبي تشكيل شده است.2  
  دارد.) بخش وسيعي از قشر مخ به پردازش اطالعات مربوط به صداها اختصاص 3  
  داران است.ي بدن، بيش از ساير مهرهي مخ نسبت به اندازهخورده) سطح قشر چين4  

    كند، .......... كند، ........... بخشي از آن كه پيام عصبي را به جسم سلولي نزديك ميبخشي از هر نورون كه پيام عصبي را از جسم سلولي دور مي .5

  )92(سراسري           
  باشد.انشعابات فراوان مي ) برخالف ـ داراي1  
  ) مانند ـ توسط غالفي از جنس ليپيد پوشانده شده است.2  
  باشد.ي آندوپالسمي گسترده و هسته مي) مانند ـ واجد شبكه3  
  هاي سيناپسي بپيوندد.تواند از طريق غشاي خود به وزيكول) برخالف ـ مي4  

  )92(سراسري     يك نورون حسي صحيح است؟كدام عبارت در مورد پتانسيل عمل ايجاد شده در غشاي  .6
  شوند.دار پتاسيمي باز ميهاي دريچه) در ابتداي پتانسيل عمل، كانال1  
  ) بعد از پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل سلول شديداً كاهش خواهد يافت.2  
  شوند.مي دار پتاسيمي بستههاي دريچه+ كانال40) با نزديك شدن پتانسيل عمل از صفر به 3  
  شود.دار سديمي، پتانسيل درون سلول نسبت به خارج منفي ميهاي دريچه) در پي بسته شدن كانال4  

  )92(سراسري خارج از كشور       در انسان، تاالموس، ......... هيپوتاالموس .........     .7
  باشد.ي مغز مي) برخالف ـ جزئي از ساقه1  
  عصبي نقش دارد.هاي ) همانند ـ در انتقال پيام2  
  ها در ارتباط است.اي از نوروني گسترده) برخالف ـ با شبكه3  
  كند.ي اطالعات حسيِ مربوط به نقاط مختلف بدن را تقويت مي) همانند ـ همه4  

  
  

 سراسري سؤاالت كنكور
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  )93(سراسري      ي آن، ......... ترين اليهي مننژ ......... داخليترين اليهدر انسان، خارجي .8
  ) برخالف ـ در ايجاد سد خوني ـ مغزي نقش دارد.2  باشد.داراي حفرات كوچك و بزرگ مي) برخالف ـ 1  
  ) همانند ـ در ساختار خود مقادير فراواني مايع مغزي ـ نخاعي دارد.4  ) همانند ـ از نوعي بافت پيوندي سست ساخته شده است.3  

  )93(سراسري    توانند .......... بعضي تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي پيكري تعلق دارند، مي .9
     ) به كمك پمپ سديم ـ پتاسيم غشاي خود، به پتانسيل آرامش دست يابند.1  
  هاي حسي را به دستگاه عصبي مركزي منتقل نمايند.) اطالعات اندام2  
     هاي عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت كنند.) پيام3  
  بندي شوند.هاي عصبي عايقلي فعاليت نوعي سلو) به واسطه4  

  )93(سراسري خارج از كشور    توانند ......... تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي خودمختار تعلق دارند، مي همة .10
      ) حالت آرامش را در بدن برقرار نمايند.1  
  ) تحت شرايطي، پتانسيل الكتريكي غشاي خود را تغيير دهند.2  
    بندي شوند.غيرعصبي عايقهاي ) توسط نوعي سلول3  
  هاي عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت كنند.) پيام4  

  )93(سراسري خارج از كشور    باشد. به طور معمول، بخشي از مننژ كه به قشر مخ انسان چسبيده است، ......... مي .11
  شامه، در تماس مستقيم) با سخت2  ) در ايجاد سد خوني ـ مغزي، فاقد نقش1  
  ) در ساختار خود، داراي مقادير فراواني مايع مغزي ـ نخاعي4  اليهي نوعي بافت پوششيِ يك ) در برگيرنده3  

 ي انتقال الكترون در اين نورون، صرف كدام يك سلول عصبي با نوعي سلول غيرعصبي ارتباط سيناپسي دارد. انرژي حاصل از عملكرد زنجيره .12

  )94(سراسري          ؟شودنميمورد   
  اشي ويژهي عصبي به گيرنده) اتصال انتقال دهنده2  ي عصبيهاي انتقال دهنده) سنتز مولكول1  
  ي عصبي به فضاي سيناپسي) آزادسازي انتقال دهنده4  ) برقراري پتانسيل آرامش در غشاي سلول عصبي3  

  )94ي (سراسر      هاي بدن انسان، كدام مورد نقش مؤثرتري دارد؟ي انعكاسبراي بروز همه .13
  هاي نوروگليا) سلول2    ) يادگيري و تجربه1  
  ) مركز اصلي پردازش اطالعات حسي بدن4    ) دستگاه عصبي خودمختار3  

  
 شوند، درست ي خاكستري نخاع يافت ميهاي رابطي كه فقط در مادهي نورونبا در نظر گرفتن فرايند انعكاس زردپي زير زانو، چند مورد، درباره .14

  )94(سراسري         است؟  
  باشند.هاي طويل ميالف ـ داراي دندريت  
  هاي حركتي ارتباط دارند.ب ـ تنها با نورون  
  شوند.دار ميهاي پشتيبان پوششج ـ توسط سلول  
  ها نقش دارند.ها در دو سوي غشاي بعضي نورونجايي يوند ـ در جابه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )94(سراسري خارج از كشور       در انسان، براي انجام هر نوع فعاليت انعكاسي، .......  .15
  ) وجود تجربه و يادگيري ضروري است.2    هاي نوروگليا نقش مؤثري دارند.) سلول1  
  دهد.) مركز اصلي پردازش اطالعات حسي بدن فرمان مي4  ) تنها دستگاه عصبي خودمختار درگير است.3  

   انعكاس زردپي زير زانو، كدام ويژگي در مورد هر نورون رابط موجود در بخش خاكستري نخاع، درست است؟   در فرايند  .16

  )94(سراسري خارج از كشور           
  باشد.ساز ميهاي ميلين) حاوي ژن2    شود.) در عصب نخاعي يافت مي1  
  اتباط است.هاي حركتي در ) فقط با نورون4    ) داراي دندريت بسيار طويل است.3  
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 )95(سراسري       كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي .17

    در شكل زير، بخش شمارة ...........، معادل بخشي از مغز انسان است كه ...........
  ) بصل النخاع4) نيمكرة مخچه (3) لب بينايي  (2) نيمكره مخ (1(
  بدن نقش مؤثري دارد.ـ در تصحيح و يا انجام همة حركات 3) 1
    ـ در تقويت و پردازش اغلب اطالعات حسي نقش مهمي دارد.2) 2
  كند.هاي مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظيم ميـ فعاليت4) 3
  شود.هاي بويايي و بينايي، ابتدا به آن وارد ميهاي مربوط به گيرندهـ پيام1) 4

 )95(سراسري خارج از كشور       كند؟ميدام گزينه عبارت زير را به طور مناسب كامل ك .18

  جانوري كه .......... وجود دارد، ...........در هر   
  ترين مقدار را دارد.هاي بدون هسته ـ سطح چين خوردة مخ نسبت به اندازة بدن، بيش) اريتروسيت1
  ) گردش خون مضاعف ـ دستگاه عصبي از دو بخش اصلي تشكيل شده است.2
  ها بيش از فشار تراوش است.اسمزي در انتهاي مويرگ) رگ شكمي ـ فشار 3
  نمايد.) چهار نوع بافت اصلي ـ پروتئين شير توسط آنزيم رنين رسوب مي4

 )95(سراسري خارج از كشور       كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي .19

  است كه ............در شكل زير، بخش شمارة ............ معادل بخشي از مغز انسان   
  پردازد.ـ به پردازش اطالعات بويايي و بينايي مي1) 1
  هاي پيچيده دارد.ترين قابليت را براي انجام فعاليتـ بيش2) 2
  ـ در حفظ تعادل و انجام حركات ماهرانه، نقش اصلي را دارد.3) 3
  كند.هاي مربوط به تنفس و ضربان قلب را تنظيم ميـ فعاليت4) 4

 )95(سراسري خارج از كشور       عبارت دربارة دستگاه عصبي انسان درست است؟كدام  .20

  شود.) در يك عصب نخاعي، پيام هر رشتة عصبي به طور مستقل به سلول دريافت كنندة بعدي منتقل مي1
  شود.هاي توليد شده در هر اندام حسي، ابتدا به قشر خاكستري مخ وارد مي) انواع پيام2
  باشند.ود در پوشش خارجي هر عصب، بسيار به يكديگر نزديك ميهاي موج) سلول3
  كند.) رشتة بلند هر نورون، پيام عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت مي4

  )96(سراسري       ؟هاي مغز گوسفند صحيح استكدام عبارت، در مورد تاالموس .21
  ) توسط رابطي به يكديگر اتصال دارند.2  آيند.جزئي از مغز مياني به حساب مي) 1
  اند.) توسط پردة سپتوم از يكديگر جدا شده4  اند.چهارم مستقر شده ) در ديوارة بطن3

  )96(سراسري       اي دارد؟هر يك از مراكز مغزي در انسان، چه مشخصه .22
    در باالي ساقة مغز قرار گرفته است. )1
  كند.هاي عصبي توليد مي) فقط انتقال دهنده2
    هاي عصبي و غيرعصبي تشكيل شده است.) از سلول3
  پردازد.به همة نقاط بدن مي) به پردازش اطالعات حسي مربوط 4

  )96(سراسري   هر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير زانو تعلق دارد و با ماهيچة ............ سر ران ارتباط مستقيم دارد، ..........  .23
    نمايد.هاي عصبي را به نخاع ارسال ميدو ـ پيام) 1
  كند.) چهار ـ با نوعي نورون رابط سيناپس برقرار مي2
    نمايد.شرايطي، پيرووات را به الكتات تبديل مي) چهار ـ در 3
  دهد.) دو ـ تحت تأثير نوعي مادة شيميايي، پتانسيل الكتريكي خود را تغيير مي4

   است؟ نادرستها در صورتي كه مغز گوسفند ار در تشتك طوري قرار دهيم كه سطح پشتي آن به سمت باال باشد، كدام عبارت، دربارة تاالموس .24

    )96 خارج از كشور (سراسري          
  اند.رابطي به يكديگر متصل شده) توسط 2    در مجاورت بطن سوم قرار دارند.) 1
  اند.) در باالي مركز تنظيم دماي بدن واقع شده4  ) در سطح پشتي مجراي سيلويوس قرار دارند.3
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 )96(سراسري خارج از كشور     .....ران ارتباط مستقيم دارد، ..... ....... سرد و با ماهيچة .....انو تعلق دارهر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير ز .25

  شود.دو ـ باعث آزاد شدن كلسيم از شبكة ساركوپالسمي سلول بعدي خود مي) 1
  تواند در صورت كمبود اكسيژن، الكتيك اسيد بسازد.) چهار ـ مي2
  شود.) چهار ـ جزئي از دستگاه عصبي پيكري محسوب مي3
  ) دو ـ تحت تأثير نورون رابط قرار دارد.4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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   حواس: سومفصل 
  

  در منزل مطالعه كنيد.حداقل يك روز قبل از  كالس و اين قسمت را الزم است  :  خوانيپيش                                                                                 

  
 انـد امـا   پراكنـده  بـدن  سراسر در حسهاي  هدرنيگ. كنند مي ليتبدي عصب اميپ به را محرك اثر كه اي هستند افتهي زيتماهاي  سلول، حسهاي  رندهيگ

 كيـ تحر خـود  خـاص  محـرك  بـا  حـس هـاي   رندهيگهر يك از انواع . است تر شيبي)  نيب و زبان، گوش، چشم، پوست( حسهاي  اندام درها  آن تعداد
 .شوند مي

هاي تعادلي هستند.هاي شنوايي، تعادلي، فشار خون،كششي، لمس و فشار انواعي از گيرندهگيرنده 

هاي شيميايي هستند.و چشايي از گيرندههاي بويايي گيرنده 

  :پوست 
دارد را فشار و لمس، گرما، سرما، دردهاي  رندهيگ پوست .  
است نورون چند اي كي ازهايي  تيدندر ي حسي پوست شاملرندهيگ هر.  
راهـا   تيدنـدر يي انتها انشعاباتي عن. يهستند دار پوشش پوست يِحسهاي  رندهيگ اغلب 

 .پوشاند مي يونديپ بافت ازي پوشش

  !ستين دار پوشش درد ي رندهيگ :1 ةنكت
  .است ي پوست هارندهيگ نيتر يعمقيكي از  ،فشار ي رندهيگ :2ةنكت

شوند. عـالوه بـر آن،   هاي بافتي تحريك ميهاي درد در پوست بر اثر آسيبگيرنده :3نكتة
تحريـك كننـد. بـه عنـوان     ي درد را نيز توانند گيرندههاي ديگر قوي باشند مياگر محرك

  كند!ي درد را نيز تحريك ميي سرما، گيرندهمثال، سرماي شديد عالوه بر گيرنده

  بدن دروني حسهاي  رندهيگ
  .رسد مي پوتاالموسيه به تاًينهاها  آني عصب اميپ كه خوني دما به حساسهاي  رندهيگ -1
 كنند.ها شروع به كار ميهاي محافظت كننده مانند انعكاس، پاسختحريك آني درد دارند كه با هاي بدن گيرندهبسياري از اندام -2

 .دندار قرار ي خونيها رگي برخي  وارهيد در كه فشارخون به حساسهاي  رندهيگ -3

 . اند حساس چهيماه طول رييتغ به كهي كششهاي  رندهيگ -4

  :چشم
از عبارتند داخل به خارج از كه است شده ليتشك هيال سه از انسان چشم ي كره  :  
  هيشبك ـ3 هيميمش ـ2 هيصلب ـ1

اي) پيونـدي محكم(رشـته   بافـت  از و ديسـف  رنگ به چشمي خارج ي هيال :هيصلب
   است.
آورد مي وجود به را هيقرن و شده برآمده و شفاف چشمي جلو در هيصلب.  
 ي پـرده  چشـم ي جلـو  در هيميمشـ . دارنـد  رنگدانـه  هيـ ال نياهاي  سلول :هيميمش

 سـوراخ  آن وسـط  در و اسـت  چشـم  نيرنگ بخش هيعنب. سازد مي را هيعنبي عمود

   :خوانيپيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  .دارد قرار مردمك
  :مشيميه دو نوع ماهيچه دارد :1ةنكت
 كنند.را تنظيم مي مردمك قطر كه هيعنبهاي  چهيهما  
كنند.را تنظيم مي يعدس قطر كه يمژكهاي  چهيماه  

  .شود مي ميتنظ كيپاراسمپات و كيسمپات اعصاب توسط ها انقباض آن و هستند صاف نوع از هاي عنبيه ماهيچه :2نكتة
  .يا استوانه وي مخروط: دارد ي نوري رندهيگ نوع دو هيشبك .هاست هاي نوري و نورون ي چشم، بسيار نازك و شامل گيرنده ترين اليه داخلي :هيشبك

 

شبانه ديد مسئول و شوند مي كيتحر تر شيب فيضع نور در اي استوانههاي  رندهيگ 
 .هستند

وهـا   رنـگ  ديـ د در. شـوند  مـي  تحريـك  تـر  شيب يقو نور در يمخروطهاي  رندهيگ 
 .دارند نقش اياش فيظر اتيجزئ صيتشخ

 

 .دارد تياهمي نيزبيت و دقت در و است چشمي نور محور امتداد در، هيشبكي رو اي بر نقطه :زرد ةلك

  . هستندي مخروط نوع ازعمدتاً  ي زرد لكههاي  هرنديگ :3ةنكت
  .ندارد ي نوري رندهيگ سلول و استيي نايب عصب خروج محل كه هيشبكي رو اي بر نقطه :ي كور نقطه
  روند. سري قشر مخ ميهاي بينايي توسط عصب چشم خارج شده و پس از تقويت در تاالموس، نهايتاً به لوب پس پيام:4نكتة
  روند و در برقراري تعادل دخالت دارند. خچه ميهاي بينايي نيز به م تعدادي از پيام :5نكتة

  چشم شفافهاي  طيمح
 نقش دارند. هيشبكي رو بر ريتصو ليتشك گرايي پرتوهاي نوري وهمگي در هم كه دارد شفاف طيمح نيچند چشم

  ـ زجاجيه.4  ـ عدسي3ـ زالليه 2ـ قرنيه 1 :از دان عبارت داخل به خارج ازها  طيمح نيا 
 و ژنياكسـ . شـود  ترشح مـي ) هيقرن وي عدس نيبي (عدسي جلوي فضا ها به و از مويرگ رديگ يم أمنش خوني پالسما از كه استي شفاف عيما :زالليه
  .كند تا از طريق خون دفع شوند آوري مي جمع راها  آني دفع مواد و رساند مي هيقرن وي عدس به رايي اذغ مواد

  .دارد نقش چشمي كرو شكل حفظ در و كند مي پر راي عدس پشتي فضا كه استو شفافي اي  ژله ي ماده :هيزجاج
 نيا. است متصلي مژكهاي  چهيماه بههايي  رشته توسط و است محدبعدسي  طرف دوگراييِ پرتوهاي نوري است. ترين عاملِ همچشم مهم يِعدس
 .دهند مي رييتغ راي عدس قطرها  چهيماه

  شود.ها توسط اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك تنظيم ميو انقباض آن هاي مژكي از نوع صاف هستندماهيچه: 1نكتة

  چشم تطابق
 در تـا  شـود  مـي  تـر  نازكتر و كشيدهي عدس دوري اياش به كردن نگاه هنگام اما شودتر ميعدسي قطورتر و كوتاه ميكن مي نگاه كينزدي اياش بهي وقت
  .شود  ليتشك هيشبكي رو بر ريتصو حال همه
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  چشمهاي  يماريب
هـاي   يابد. ايـن بيمـاري بـا عينـك     پذيري و قدرت تطابق آن كاهش مي شود و انعطاف در اين بيماري با افزايش سن، عدسي سفت مي ي:رچشميپ ـ1

  شود. مخصوص اصالح مي
كننـد   ه را با جراحي خارج مييابد. عدسي كدر شد شود و به تدريج بينايي كاهش مي در اين بيماري با افزايش سن، عدسي كدر مي :ديمروار آب ـ2

  گردانند. دهند و يا با كمك عينك، قدرت بينايي را تا حدود زيادي به حالت اوليه باز مي و به جاي آن يك عدسي مصنوعي قرار مي
 اند از: نزديك بيني، دوربيني و آستيگماتيسم.   عبارت :چشمي انكسار وبيعـ 3

تر باشد، تصوير اشـياي دور، در جلـوي شـبكيه تشـكيل     بزرگ باشد و يا قطر عدسي از حد طبيعي بيشي چشم بيش از اندازه اگر كره نزديك بيني:
  شود.بيني از عدسي واگرا استفاده ميتواند اشياي دور را واضح ببيند. براي اصالح نزديكبين، نميشود. فرد نزديكمي

شود. تر از حد طبيعي باشد، تصوير اشياي نزديك در پشت شبكيه تشكيل ميي چشم بيش از حد كوچك باشد و يا قطر عدسي كماگر كره دوربيني:
 شود.  گرا استفاده ميتواند اشياي نزديك را واضح ببيند. براي اصالح دوربيني از عدسي همدر نتيجه، فرد دوربين نمي

  
ي رسـند. در نتيجـه روي يـك نقطـه    نامنظم به هم مـي  اگر سطح عدسي يا قرنيه كامالً صاف و كروي نباشد، پرتوهاي نوري به طور آستيگماتيسم:

آورند. فرد مبتال به اين بيماري بايد از عينكي استفاده كند كه عدسي آن، عدم يكنـواختيِ  شوند و تصوير واضحي را به وجود  نميشبكيه متمركز نمي
  انحناي قرنيه يا عدسي را جبران كند.

  
 اصالح ريتصومحل علت يماريب

 ينيب كينزد
  ي چشمـ  بزرگي بيش از حد كره1
 يعدس تحدبي اديزـ 2

 هيشبكي رو كينزد ياياش ريتصو
 واگراي عدس هيشبكي دورجلوي اياش ريتصو

 ينيدورب
  ي چشمكره ي بيش از حدكوچكـ 1
 يعدس تحدب بودن كم - 2

 هيپشت شبك در كينزدي اياش ريتصو
 گرا همي عدسهيشبكي روبر   دوري اياش ريتصو

 ي عدسيا  و هينقري انحناها مكملِ يعدس ستين واضح ريتصو  هيقرن اي يعدسي انحناي كنواختي عدم سميگماتيآست
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   گوش

ي، خـارج  بخـش  سه به انسان گوش. استي عصب اميپ بهي صوت امواجي انرژ ليتبديي شنوا در گوش نقش. دارد نقش تعادل ويي شنوا درانسان  گوش
  .  شود مي ميتقسي داخل وي انيم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . استيي شنواي مجرا و  گوش ي الله شامل يخارج گوش
 ارتعاش باعث و كرده منتقل صماخ يپرده به را صداها زينيي شنواي مجرا. دهد مي انتقاليي شنواي مجرا به و كردهي آور جمع را هاصدا گوش ي لهال
 كـه  كننـد  مـي  ترشـح  مانند ي موم اماده كه دارد وجود افتهي رييتغ عرق ي هغدي تعداد، موي اديز تعداد بر عالوهيي شنواي مجرا درون. شود مي آن

  . كند ي ميريگوش جلوگ بهي خارج عوامل ورود از و داشتهي حفاظت نقش
: از انـد  عبـارت  داخـل  بـه  خارج از كه دارد وجود كوچك استخوان سهي انيم گوش در. استي جگاهيگ استخوان ازي بخش درونِ اي حفره يانيم گوش
 انتقالي داخل گوش به راها  ارتعاشها،  استخوان بيترت نيه اب و آورد مي در حركت به راها  استخوان نيا صماخ ي پرده ارتعاشي. ركابي، سنداني، چكش
  .دنده مي

   اي را در خود جاي داده است. رهيدا ميني مجار و گوش حلزون ،يداخل گوش
قـرار دارنـد.    مژكدارهاي  سلول نـام  بهي كيي مكان ها رندهيگ آن در كه استي جگاهيگ استخوان ازي بخش درون خورده چيپي ساختار گوش حلزون

 منتقـل ي داخلـ  گـوش  حلـزون  بـه ي انيـ م گـوش هاي  استخوان قيطر از كهي ارتعاشات. شوند يم كيتحر خود اطراف عيما ارتعاش اثرها بر  اين گيرنده
  .شود ي ميعصب اميپ ديتول ويي شنواهاي  رندهيگ كيتحر باعث تينها در شود مي

قـرار دارنـد كـه     هـاي مژكـدار   سـلول  نـام  بـه ي كيمكـان هاي  رندهيگ نيزي مجار اين  درون .هستندعمود بر هم  يمجرا سه ،اي رهيدا ميني مجار
ي تعـادل  اميـ پ جـاد يا باعـث  سـر  تيـ موقع رييـ تغ واقع در. شوند مي كيتحر شان ي اطراف ماده ارتعاشِ اثر برها  رندهيگ نيا. هاي تعادلي هستند گيرنده

  .شود مي
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  روند. هاي شنوايي توسط عصب گوش خارج شده و پس از تقويت در تاالموس، نهايتاً به لوب گيجگاهي قشر مخ مي پيام :1نكتة
  روند.مخچه مي بهي تعادلهاي  اميپ :2نكتة

  زبان
دارنـد. هـر جوانـة    هـاي چشـايي قـرار     هاي ديگر دهان، جوانه روي زبان و بخش

 چشايي، چندين سلول گيرندة چشايي دارد.

ي اصلي (شـيريني،   هاي شيميايي هستند و چهار مزه هاي چشايي، گيرنده سلول
  دهند. شوري، ترش و تلخي) را تشخيص مي

هاي زبان به شوري و ترشي و عقب زبان نسبت  ي شيرين، كناره نوك زبان به مزه
 دهند. شان ميترين حساسيت را ن به تلخي بيش

  

  ينيب
كنند و پيام عصبي ايجاد شده هاي بويايي را تحريك ميتركيبات شيميايي موجود در هوا، گيرنده. دارند قراري نيي ب حفره سقف دريي ايبوهاي  رندهيگ

ايـم، اغلـب   ر گرفتگـي بينـي شـده   ي غذا تأثير دارد. به همين دليل وقتي به هنگام سرماخوردگي دچاشود. حس بويايي بر درك مزهبه مغز ارسال مي
  كنيم.مزه حس ميغذاها را بي

  

  يحس اطالعات پردازش
 ي مخ كره مين هر. شود مي انجام مخي  خاكستر قشر در عمده طور به
ي جگاهيگ لوب، انهيآه لوبي، شانيپ لوب( است شده ليتشك لوب 4 از
 هر. است هيبق از تربزرگي شانيپ لوبها  آن نيب از وي) سرپس لوب و
 :مثالً .كنند مي پردازش راي خاصهاي  اميپ مخهاي  لوب از كي

شوند.پردازش ميي سرپس لوب دريي نايبهاي  اميپ 

شوند مي پردازشي جگاهيگ لوب دريي شنواهاي  اميپ .  

  جانوران ريسا دري حسهاي  رندهيگ
شاخك اين جانوران را هزاران جسم مـو ماننـد    .دارد قرار شميي ابر پروانهي نوع نر جنسهاي  شاخكي رو بريي ايميشهاي  رندهيگ نيتر حساس ـ1

اند. وقتي تعـداد كمـي از   ي خود حساسي گونههاي شيميايي قوي هستند و به بوي بدن جانور مادهپوشاند. اغلب اين اجسام داراي گيرندهظريف مي
 دهند.شوند و حضور جانور ماده را تشخيص ميكنند، تحريك ميرد ميهاي بودار بدن جانور ماده برخواين اجسام مو مانند با مولكول
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 صيتشـخ  رانيز اشياي نزديـك  ي كيتار در توانند ها مي رندهيگ نيا كمك با و دارند لمسهاي  رندهيگي خود در قاعده خرس و گربه ليسبي موها ـ2
 .دهند

  . است ايپالنار پهن كرم به مربوط جانوران نيب دري نور رندهيگ نيتر ساده ـ3
 .اسـت  تيره رنگ سلولي تعداد و رندهيگ سلولي تعدادي دارا ايپالنار شكلي جام چشم
هاي گيرنده قرار دارند و نور را جذب كرده و به پيـام عصـبي   هاي بينايي در سلولرنگيزه

  كنند.  تبديل مي
كنند؛در ي نوري در چشم جامي شكل، شدت و جهت نور را تعيين مي هاي گيرندهسلول

  كند.نتيجه مغز، دستور فرار از نور و پيدا كردن جايي براي پنهان شدن را صادر مي
يي نـا يب مسـتقل  واحـد ي تعداد از مركب چشم. دارند مركب چشمها  خرچنگ و حشرات ـ4

    .است شده ليتشك
 . است ي نوريرندهيگ سلولي تعداد وي عدس ك، يهيقرن كي شامل هر واحد مستقل بينايي

  .است مانند كيئموزا ،مركب چشم از حاصل ريتصو
ببيننـد. بـه همـين     را فرابنفشهاي پرتو توانند مي عسل زنبور مانند حشراتبسياري از  -5

  .ستندين تؤير قابل ماي برا كه دهند صيتشخ را گل ازيي الگوهادليل قادر هستند 
 را فروسـرخ ي پرتوهـا ها  آن قيطر از كه دارد سوراخ دو خود چشماني جلوي زنگ مار -6

ي كيتـار  در توانـد  يمـ كنـد،  ها دريافت ميكند و بر اساس اطالعاتي كه از اين تابشحس مي
  .تشخيص دهد و آن را شكار كند را خودي  طعمه مطلق

ي صـدا  ديـ تول هنگـام  هايي دارند كـه  ها در گوش مياني خود ماهيچهخفاش. كنند مي يساز پژواكها  والي تركم مقدار به وها  نيدلفها،  خفاش -7
 در اسـتراحت  حالـت  بـه  راهـا   چـه يماه نيـ ا حاصـل  پژواك به دادن گوش هنگام اما. نشوند كر تا كنند مي كم را گوش تيحساس هابا انقباض آن بلند
 .بشنوند راها  پژواكي ترشيب تيحساس با تا آورند مي

 داردي كيمكـان ي هـا  رندهيگ خودي جانب خط درها  يماه -8
ي مارمـاه  وي مـاه  گربه. اندسحسا آب ارتعاش به نسبت كه
هـاي   رنـده يگي، كيمكان رندهيگ بر عالوه خودي جانب خط در

  .دندار زيني كيالكتر
توانند عالوه بر اجسام متحرك، اجسام ساكن ها، ميماهي

را نيز تشخيص دهند.اين تشخيص بر مبناي بازتاب حاصـل  
  گيرد.ساكن صورت مي ها به اجساماز برخورد لزرش

دندار زيني كيالكترهاي  رندهيگي، كيمكان رندهيگ بر عالوه خودي جانب خط دري مارماه وي ماه گربه. 

دهد مي صيتشخ را) اديص اي ديص( گريد ناجانور توسط شده ديتولي كيالكتر دانيمي ماه گربه. 

 هـر  تواند مي دانيم نيا خطوط راتييتغي بررسي رو از و كرده ديتولي كيالكتر دانيم خودشي مارماه 
 . دهد صيتشخ را خود طيمح در زنده ريغ ئش اي و زنده موجود
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  پوشاند. ها را مي ، دندريتبافت پيونديهاي پوست، پوششي از  ـ در اغلب گيرنده1
 است. هاي حسي هاي بلند نورون دندريترود، حاوي  ـ عصبي كه از پوست به سوي نخاع مي2

 ي درد در پوست، فاقد پوشش پيوندي است.گيرندهـ 3

 پوشش پيوندي دارند. يك اليههاي لمس، گرما و سرما گيرندهـ 4

 .دارديه چند الفشار، پوشش پيوندي ـ گيرندة 5

 درد:ـ گيرندة 6

 ي حسي بدن است. گيرندهترين فراوان ـ

 ها وجود دارد.ها و اندامبافت ترـ در بيش

 جانوران وجود دارند. ـ احتماالً در همة

 كند. ها شود، آن را تحريك مياحتمال آسيب به بافتو يا حتي  ـ محركي كه باعث آسيب

 است. عهدة مغزدما بر  دهند اما دركگرما را تشخيص ميهاي دما در پوست، سرما يا گيرندهـ 7

 هاي مكانيكي عبارتند از:برخي از گيرندهـ 8

هاي كششي ـ گيرنده4  گيرندة فشار خونـ 3هاي تعادلي و شنوايي انسان ـ گيرنده2هاي لمس و فشار در پوست انسان ـ گيرنده1
 ي موهاي سبيل گربه و خرسهاي قاعدهـ گيرنده6ها ماهيهاي مكانيكي خط جانبي ـ گيرنده5هاي اسكلتي ماهيچه

 درد فاقد جسم سلولي، هسته، نوكلئوزوم، هيستون،كروموزوم و ... است. ـ گيرندة 9

 هاي لمس، فشار، سرما و گرما در ساختار خود عالوه بر دندريت، تعدادي سلول غيرعصبي نيز دارند.گيرندهـ 10

 گوش و ...هاي مژكدار سلول ،يهاي چشايسلول هاي تمايزيافته غيرعصبي هستند، مانند:انسان، سلولهاي حس در برخي گيرندهـ 11

ريشة پشتي ها در جسم سلولي و آكسون اين نورون است. انتهاي دندريت نورون حسي بخش اصلي هر گيرندة حسي پوست،ـ 12
  قرار دارد.عصب نخاعي 

  

  شود! است. بنابراين در نقطة كور، پيام بينايي توليد نمي فاقد سلول گيرنده نوريـ نقطة كور برخالف لكة زرد، 1
 كند.است، سوراخ وسط عنبيه است و زالليه از درون آن عبور ميفاقد ساختار سلولي مردمك ـ 2

 ـ زجاجيه4ـ عدسي 3ـ زالليه 2ـ قرنيه 1بارتند از: ه داخل عكند، از خارج بها عبور ميهاي شفاف چشم كه نور از آنمحيطـ 3

  آن، قرنيه. ترين نقش را دارد و پس ازچشم بيش پرتوهاي نوري، عدسي در همگراييـ 4
هاي عنبيه (صاف) كه  ـ ماهيچه2هاي مژكي (صاف) كه در تنظيم قطر عدسي نقش دارند. ـ ماهيچه1 ـ مشيميه دو نوع ماهيچه دارد:5

 در تنظيم قطر مردمك نقش دارند.

 اند. متصل عدسيو به طور غيرمستقيم به  مشيميه و عنبيههاي مژكي به طور مستقيم به  ـ ماهيچه6

 اين مايعات:. گيرندمغزي ـ نخاعي از پالسماي خون منشأ مي، مايع ميان بافتي، مايع مفصلي و مايع ـ زالليه، لنف7

 ـ فاقد گلبول قرمز هستند.

 شود. ها يافت مي اكسيد كربن در آنـ موادي از قبيل گلوكز، اكسيژن و دي

 هاي سازندة شبكية چشم عبارتند از:سلولـ 8

 نوروگليااي هـ سلول4ها ـ نورون3اي هاي استوانهـ گيرنده2هاي مخروطي ـ گيرنده1

 هاي حس:گيرنده نكات

 چشم: نكات
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 هاي زنده است.سلولعدسي داراي  قرنيه همانندـ 9

 رگ خوني است.عدسي فاقد  قرنيه همانندـ 10

 قرار دارند. خارج از كرة چشمهستند و مخطط هاي حلقوي چشم، از نوع  ـ ماهيچه11

 شوند. مي هاي نوري تحريك گيرندههاي عنبيه با باز كردن سوراخ مردمك، سبب  ـ ماهيچه12

 اي: هاي ماهيچه هاي خارجي) همانند ساير سلول اي چشم (مژكي، عنبيه و ماهيچه هاي ماهيچه سلول ـ13

 كنند. بنابراين در ذخيره و آزادسازي انرژي نقش دارند. گلوكز را به صورت گليكوژن ذخيره و در صورت نياز آن را تجزيه مي�

  در غشاي خود براي هورمون انسولين گيرنده دارند.�
  هاي بينايي:ير پياممسـ 14

  
 
  

  است. تبديل انرژي امواج صوتي به پيام عصبي ـ نقش گوش انسان در شنوايي،1
  كند. ـ استخوان گيجگاهي از  بخش انتهايي مجراي گوش، گوش مياني و گوش دروني محافظت مي2
 پردة صماخ چسبيده است.به  استخوان چكشيـ 3

 تر است.دو استخوان ديگر گوش مياني، به گوش داخلي نزديك  بهنسبت  استخوان ركابيـ 4

- شيپور استاش با انتقال هوا بين حلق و گوش مياني، باعث يكسان شدن فشار هوا در دو طرف پردة صماخ و ارتعاش طبيعي آن ميـ 5

 شود.

 هاي گوش مياني خود دارد.بين استخوان مفصل 4انسان سالم، ـ 6

 دهد. هاي شنوايي و تعادلي را انتقال مي است و پيام حسياز نوع  عصب گوش ـ 7

 مسير عصب گوش:ـ 8

  
  
  

  . كنندهاي شيميايي را به پيام عصبي تبديل مياي هستند كه اثر محركهاي تمايزيافتههاي شيميايي زبان، سلولگيرندهـ 1
 ترند.نزديك حلقهاي چشايي به در مقايسه با ساير گيرنده تلخيهاي ـ گيرنده2

زبان بهتر  مزة مالتوز توسط نوكو  زبان هايزبان، مزة استيك اسيد (سركه) و نمك توسط كناره مزة آسپيرين توسط عقبـ 3
 شود.تشخيص داده مي

 گوش: نكات

 زبان: نكات
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 و گيرندة دما گيرندة دردهاي حسي ديگري نيز دارد، مانندهاي شيميايي، گيرندهزبان عالوه بر گيرندهـ 4

 اند.سطح زبان قرار ندارند، بلكه درون زبان و تقريباً در امتداد آن قرار گرفته منافذ چشايي به طرفـ 5

 نيز وجود دارد. تعدادي سلول نگهبان هاي گيرنده، ـ در جوانة چشايي عالوه بر سلول6

  

  ـ احتماالً همة جانوران، گيرندة درد را دارند.1
 ها در خط جانبي خود، گيرندة مكانيكي دارند. ـ همة ماهي2

 ماهي و مارماهي) ها عالوه بر گيرندة مكانيكي، گيرندة الكتريكي نيز دارند. (مانند گربه ـ خط جانبي بعضي ماهي3

 ماهي و مارماهي: هاي الكتريكي گربه ـ تفاوت گيرنده4

 هد. د ه را تشخيص ميماهي، ميدان الكتريكي توليد شده توسط طعم گربه �

  برد. كند و از روي تغيير در خطوط آن ميدان، به وجود طعمه پي مي مارماهي اطراف خودش ميدان الكتريكي ايجاد مي �
 است. لكة چشمي در جانداراني مانند اوگلناترين گيرندة نوري در بين جانداران،  ـ ساده5

 سلول وجود ندارد. لكة چشمي،ـ در ساختار6

 است. چشم جامي شكل پالنارياترين گيرندة نوري در بين جانوران،  ـ ساده7

 شكل پالناريا: ـ درچشم جامي8

 دارند اما رنگيزة بينايي ندارند.ها رنگيزه  هاي غيرعصبي هستند. اين سلول هاي سازندة جام، سلول ـ سلول

 آكسون بلند دارند. هاي عصبي هستند كه دندريت كوتاه و پهن و هاي نوري، سلول ـ گيرنده

 هاي گيرندة نور قرار دارند. هاي سلول دندريت هاي بينايي در ـ رنگيزه

 پوشانند. هاي نوري را مي هاي سازندة جام، قسمتي از گيرنده ـ سلول

 .ندارد ـ قرنيه، عدسي، مردمك، زالليه و زجاجيه وجود

 سازند. ريا را مي، عصب بينايي پالناهاي گيرندة نور هاي سلول آكسون ـ اجتماع 9

 تواند شدت و جهت نور را تشخيص دهد. اشيا و ... نيست، بلكه فقط مي ـ پالناريا قادر به ديدن 10

 دهد.  رو تشخيص مي تابد، بهتر از پرتوهاي روبه طرفين سر به آن ميـ پالناريا پرتوهاي نوري را كه از 11

 كند. به سوي نور حركت مي  ـ اوگلنا با كمك لكة چشمي،12

 كند. از نور فرار ميـ پالناريا با كمك چشم جامي شكل 13

هاي شيميايي جانور نقش دهند. گيرندهرا تشخيص مي فرومون جنسي هاي شيميايي خودپرواز با كمك گيرندههاي شبپروانهـ 14
 د را جلب كند.هاي بسيار دور جفت خوتواند از فاصلهآن دارد و مي يابي مهمي در جفت

ترين حركات در  بينند و قادرند جزئي ها و حشرات، چشم مركب دارند. اين جانوران تصاوير را به صورت موزائيكي مي ـ خرچنگ15
 ميدان بينايي خود را تشخيص دهند.

 كند. را حس مي امواج الكترومغناطيس (فروسرخ) ـ مار زنگي با كمك دو سوراخ جلوي چشم خود بخشي از16

انواعي از حشرات، از جمله زنبورها، عالوه بر پرتوهاي نور مرئي، قادر به ديدن پرتوهاي فرابنفش نيز هستند. بنابراين طيف  ـ17
 دهند. تري از امواج الكترومغناطيس را تشخيص مي وسيع

 كنند. سازي مي ها پژواك تري وال ها و به مقدار كم ها، دلفين ـ خفاش18

 كنند كه از محدودة شنوايي ما فراتر است. هاي خفاش امواجي توليد مي بعضي گونه كنند. زي ميسا ها پژواك خفاش همة ـ19

  

 هاي حسي جانوران:گيرنده نكات
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 است؟ نادرستچند مورد از عبارت هاي زير : 1سؤال 

 الف ـ هر جانورِ داراي چشم مركب، حشره است.

  ب ـ همة حشرات، داراي چشم مركب هستند.
  اختصاصي است.ج ـ هر جانوري كه چشم مركب دارد، فاقد دفاع 

  د ـ هر جانوري كه دفاع اختصاصي ندارد، داراي چشم مركب است.
  ـ هر جانوري كه چشم مركب دارد، قادر به تشخيص پرتوهاي فرابنفش است.  ه

  .و ـ هر چشم مركب يك عدسي، يك قرنيه و تعدادي سلول گيرنده دارد
1 (2      2 (3      3 (4      4 (5  

 است؟ نادرستر چند مورد از عبارت هاي زي: 2سؤال

 سازي هستند. ها قادر به پژواك الف ـ همة خفاش

  ب ـ بيستون بتوالريا همانند خرچنگ دراز چشم مركب دارد. 
  هاي شيميايي تشكيل شده است. ج ـ جوانة چشايي فقط از گيرنده

  شود. د ـ در صورت انتقال هوا از حلق به شيپور استاش، ارتعاش طبيعي پردة صماخ مختل مي
1 (1      2 (2        3 (3        4 (4  
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  )90(سراسري           كدام عبارت صحيح است؟ .1
  دار، انتقال پيام عصبي به صورت جهشي است. هاي ميلين ) در رشته1
  ي آستيگماتيسم باشد. تواند نشانه ي شبكيه، مي ) عدم تمركز پرتوهاي نوري بر يك نقطه2
  شود. در گوش انسان، امواج صوتي در مجاري نيم دايره به پيام عصبي تبديل و به مغز ارسال مي) 3
  ي چشايي وجود دارد و هر جوانه، هزاران سلول چشايي دارد. ) در روي زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه4

  )90(سراسري خارج از كشور         در چشم انسان، زالليه .............  .2
     كند.ي نور تأمين ميهاي گيرندهي را براي سلول) مواد غذاي1
  هاي قرنيه نقش دارد.ي سلول) با خون در ارتباط است و در تغذيه2
  اي است كه فضاي جلوي عدسي را پر كرده است. اي شفاف و ژله) ماده3
  شود.) فضاي پشت عدسي را پر كرده و باعث حفظ شكل كروي چشم مي4

  )90(سراسري خارج از كشور       عسل .............. مار زنگي همانند زنبور  .3
    ) فاقد هومئوستازي است. 2    ) همولنف دارد.1
  كند.) اوريك اسيد دفع مي4    كند.) امواج فروسرخ را حس مي3

  )91(سراسري        كدام عبارت صحيح است؟   .4
    ) عنبيه بخشي از مشيميه است كه در مجاورت زجاجيه قرار دارد. 1
  دهد. ي عضالت خود قطر عدسي را تغيير مي واسطه) عنبيه به 2
    شود. تر ميتر و كشيده) عدسي چشم در هنگام ديدن اشياي دور، نازك3
  كند.هاي زجاجيه منتقل ميچشم مواد دفعي خود را به مويرگي) قرنيه4

  )91(سراسري    كدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستي بيان شده است؟   .5
  ) استخوان چكشي در حد فاصل استخوان ركابي و سنداني قرار گرفته است. 1
  ي صماخ بتواند به درستي به ارتعاش درآيد. شود تا پرده) شيپور استاش سبب مي2
  شود. هاي گوش دروني، مياني و بيروني توسط استخوان گيجگاهي محافظت ميي بخش) همه3
  .گيردمي انجام مغز گيجگاهي لوب در فقط دارمژك هايسلول يهمه به مربوط اطالعات ) پردازش4

  )91(سراسري خارج از كشور         در يك فرد سالم ...............  .6
 هاي منقبض شونده است.) بخش رنگين جلوي چشم فاقد سلول1

  باشند.هاي موجود در مردمك، مسئول تغيير قطر مردمك مي) ماهيچه2
  اي شبكيه نسبت به نور، بسيار زياد است.هاي استوانه) حساسيت سلول3
  ي عكس وجود دارد.هاي مخروطي، رابطه) بين شدت نور و تحريك گيرنده4

  )91(سراسري خارج از كشور       . ندارددر بسياري از ماهيان استخواني، ................ وجود  .7
  ) همولنف4  ) بادكنك شنا   3  ) لقاح خارجي2  ي الكتريكي    ) گيرنده1

  )92(سراسري      كند؟ي زير را به طور صحيحي تكميل ميچند مورد جمله .8
 به طور معمول، در يك فرد، عنبيه ...........

  هاي نوري نقش دارد.ب ـ در تحريك گيرنده  ي انرژي نقش دارد. الف ـ در توليد و ذخيره
  ميه است كه در پشت عدسي قرار دارد.د  ـ بخشي از مشي  دهد. ي عضالت خود قطر عدسي را تغيير ميج ـ به واسطه

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

 سؤاالت كنكور سراسري:
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  )92(سراسري خارج از كشور              ي چشم، ......... ي خارجيِ كرهدر انسان، بخش شفاف اليه .9
    تواند مواد دفعي خود را به طور مستقيم به خون وارد نمايد.) مي1
  باشد.اي ميي شفاف و ژلها) در تماس مستقيم با ماده2
    كند.واسطه بر روي عدسي متمركز مي) نور را بي3
  ي انرژي را دارد.) توانايي توليد و ذخيره4

  )92(سراسري خارج از كشور       كدام عبارت در مورد گوش انسان صحيح است؟ .10
    شود.شنوايي به مغز ارسال مي دار، پيام) با تحريك هر سلول مژك1
  دايره نقش دارد.هاي مجاري نيمدر تحريك سلول ) استخوان ركابي، به طور مستقيم2
    شود.) با ارتعاش استخوان ركابي، پيام عصبي، به گوش داخلي منتقل مي3
  شود.دار با ارتعاش مايعِ مجراي مختص به خود، مرتعش مي) هر سلول مژك4

  )93سري (سرا      باشد. ترين ........... را دارد، فاقد .......... ميهر جانوري كه ساده .11
  ) دستگاه عصبي ـ همولنف2    ي نوري ـ هومئوستازي) گيرنده1  
  ) گردش خون بسته ـ گوارش برون سلولي4  هايي با زوائد حركتي) دستگاه گردش مواد ـ سلول3  

  )93(سراسري خارج از كشور      ترين .......... را دارد، فاقد .......... است. هر جانوري كه ساده .12
  سلولي) دستگاه گردش خون بسته ـ گوارش برون2  توليدمثل جنسي ) دستگاه عصبي ـ1  
  ) دستگاه گردش مواد ـ ايمني هومورال4    ي نوري ـ هومئوستازي) گيرنده3  

  )94(سراسري     ي مژكي با كدام بخش در تماس مستقيم است و چه خصوصيتي دارد؟   در چشم انسان، ماهيچه .13
    باشد.هاي هورموني مي) عدسي ـ فاقد گيرنده1  
  اي است.هاي كشيده و چند هسته) قرنيه ـ داراي سلول2  
    هاي خود را كوتاه نمايد.تواند به سرعت سلول) مشيميه ـ مي4  
  گيرد.) عنبيه ـ تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار قرار مي4  

  )94(سراسري خارج از كشور     دارد؟هاي مژكي مستقيماً در تماس با كدام بخش است و چه خصوصيتي در چشم انسان، ماهيچه .14
  هاي خود را كوتاه نمايد.تواند به سرعت سلول) قرنيه ـ مي2  باشد.) مشيميه ـ تحت تأثير دستگاه عصبي پيكري مي1  
  ي هورموني دارد.هاي خود، گيرنده) عنبيه ـ در غشاي سلول4  باشد.اي ميهاي كشيده و چند هسته) عدسي ـ داراي سلول3  

  )95(سراسري       كند؟رد، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميچند مو .15
  بخشي از الية مياني چشم انسان، ...........

  الف ـ به صورت شفاف و برجسته درآمده است.
  دهد.ب ـ در پاسخ به محرك، تغيير وضعيت مي

  شود.ج ـ توسط مايع شفاف جلو عدسي تغذيه مي
  ها در تماس است.و نورونهاي نوري د ـ با الية داراي گيرنده

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )95(سراسري      هاي مستقر در سقف حفرة بيني انسان صحيح است؟كدام عبارت، دربارة اغلب سلول .16

    ترين بافت بدن تعلق دارند.) به ساده1
  هاي بويايي در تماس هستند.هاي نورون) با دندريت2
    باشند.مي ر تماسهاي بو دهاي خود، با مولكول) توسط مژك3
  هاي لُب بويايي را تغيير دهند.توانند پتانسيل الكتريكي سلول) مي4
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  )95(سراسري خارج از كشور       چند مورد، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ .17
  در انسان، بخشي از الية مياني چشم ...........

  الف ـ به صورت برجسته و شفاف درآمده است.
  دهد.هاي عصبي تغيير وضعيت ميناقلب ـ تحت تأثير 

  تواند نور را همگرا نموده و بر روي عدسي متمركز نمايد.ج ـ مي
  سري مغز ارسال نمايد.هاي عصبي را به لوب پستواند پيامد ـ مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   شوند؟حريك ميهاي بو تاي است كه مستقيماً توسط مولكولهاي تمايز يافتهدر انسان، كدام ويژگي سلول .18

 )95(سراسري خارج از كشور           

  هاي پوششي مژكدار قرار دارند.الي سلول) در البه1
  هاي بويايي در ارتباط هستند.هاي بلند نورون) با آكسون2
  نمايند.) موكوز را در بخش فوقاني حفرات بيني ترشح مي3
  كنند.ايجاد ميهاي لُب بويايي ) تغييري در پتانسيل الكتريكي سلول4

  )96(سراسري   در هر نيمكرة مخ انسان، لوب آهيانه و لوب گيجگاهي به ترتيب با چند لوب ديگر مرز مشترك دارند؟ .19
  2و  2) 4  3و  2) 3  3و  3) 2  2و  3) 1

  )96(سراسري     اي گوش انسان قرار دارند؟دايرههايي است كه در ديوارة مجاري نيم، ويژگي بيشتر سلولچند مورد .20
  الف ـ در دو سمت خود اجزاي رشته مانندي دارند.

  ها فواصل بسيار اندكي وجود دارد.ب ـ در بين آن
  شود.ها تحت تأثير مايع گوش دروني خم ميهاي آنج ـ مژك
  هاي عصبي را به لوب گيجگاهي مخ ارسال نمايند.توانند پيامد ـ مي

1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  
  )96(سراسري     دهد؟چند مورد، ويژگي همة عضالت داخل كرة چشم انسان را نشان مي .21

  ند.اي دارهايي تك هستهب ـ وضع متجانس و سلول  كنند.الف ـ فرامين دستگاه عصبي پيكريرا دريافت مي
  د ـ با مايع زالليه در تماس هستند.  ج ـ در دقت و تيزبيني چشم نقش دارند.

1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  
   مشترك دارند؟ ترين لوب و لوب پردازش كنندة اطالعات شنوايي به ترتيب با چند لوب ديگر، مرزدر هر نيمكرة مخ انسان، بزرگ .22

    )96 خارج از كشور (سراسري          
    3و  3) 4  2و  3) 3  3و  2) 2  2و  2) 1

    )96 از كشورخارج  (سراسري    اي دارند؟اي گوش انسان مستقرند، چه مشخصهدايرههايي كه در ديوارة مجاري نيمبيشترين سلول .23
    اند.اي قرار گرفتههاي رشتهاي از پروتئين) بر روي شبكه1
  اند.هاي خود با مايع گوش دروني در ارتباط) توسط مژك2
    هاي عصبي را به مركز حس تعادل ارسال نمايند.توانند پيام) مي3
  هاي متفاوت دارند.) در دو سمت خود اجزاي رشته مانندي با طول4

    )96 خارج از كشور (سراسري    چند مورد در بارة همة عضالت داخل كرة چشم انسان صادق است؟ .24
  ب ـ تحت كنترل دستگاه عصبي محيطي هستند.  اند.اي و شفاف كرة چشم در تماسالف ـ با مادة ژله
  ها وضع نامتجانس دارد.هاي آنتارچهد ـ   ترين الية چشم اتصال دارند.ج ـ به داخلي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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درون ها و هورمون:چهارمفصل                                                                   زيردستگاه 
  

  در منزل مطالعه كنيد.حداقل يك روز قبل از  كالس و اين قسمت را الزم است     :خوانيپيش                                                          

 هـدف  هـاي  سـلول  بـه  خـون  انيـ جر قيـ طر از و شوند مي ترشح خون به زيردرون دستگاه يها سلول توسط كه هستنديي ايميشهاي  كيپها  هورمون
  .شوند ها مي هاي آن تنظيم فعاليت باعث و رسند مي

  :از اند عبارتها  هورمون چهار عمل اصلي
  و رفتار. مثل ديتول، نمو ،رشد مانندي مختلفي ندهايفرآ ميتنظ -1

 ي انرژي. و ذخيره مصرفتوليد،  نيب هماهنگي -2

 ...و آب ،قندها،  نمك زانيم ميتنظ باي) هومئوستاز( بدن داريپا حالت حفظ -3

  .زيگر و زيست مثالً ،ها محرك برابر در واكنش به بدن كردن رداوا -4
 ي خـاص  رنـده يگ هورمـون  هر. هستندي نيپروتئهايي  مولكول معموالً ها رندهيگ. كنند يميي شناسا ني آ رندهيگي رو از را خود هدف سلولها  ورمونه

 .شود يم متصل نآ هب فقط و دارد را خود

  .باشد داشته رندهيگ سلول نوع نيچندي رو بر است ممكن هورمون نوع كي :1ةنكت
  .باشد داشته رندهيگ هورمون نوع نيچندي برا است ممكن سلول كي: 2ةنكت

  شوند.هاي خاصي ساخته ميها و بافتها در اندامهورمون
  ريز هستند.برونها ريز و بعضي ديگر از غدهدرون هاغدهبعضي كنند. ترشح مي هاي آن موادي از خودغده، اندامي است كه سلول

هيپوتـاالموس، هيپـوفيز، تيروئيـد،     انـد از: ريز اصلي بدن انسان عبـارت هاي درونغدهاندامي است كه كار اصلي آن ترشح هورمون است.  زير درون دةغ
  آل).فيز (پينه ها در زنان) و اپي ها در مردان و تخمدان جنسي (بيضههاي  كليه، پانكراس، غدهپاراتيروئيد، تيموس، فوق

هـا  نمونـة ايـن انـدام    دهنـد. هاي بدن ضمن انجام كارهاي خاص خود، ترشح هورمون را نيز به عنوان يكي از وظايف فرعي انجام مـي بعضي ديگر از اندام
  رودة باريك و كليه.: مغز، معده، ازند اعبارت
گويند.مي ريزدستگاه درونريز بدن، هاي درونها و سلولهبه مجموعة غد  
 شـوند، ترشـح كنـد. مجـرا، مـادة      شود كه مواد خاصي را به درون ساختارهاي لوله مانند خود كه مجرا ناميده مياي گفته ميبه غده زير برون ةغد

هاي گوارشـي  ي آنزيمهاي ترشح كنندههاي بزاقي و غدههاي عرق، غدهكند. غدههاي خاصي از درون يا بيرونِ بدن هدايت ميترشح شده را به قسمت
  ريز هستند.هاي برونهايي از غدهنمونه

سـازد كـه حـاوي    ريـز پـانكراس، شـيرة پـانكراس را مـي     بخش بـرون  .دارد زيردرون بخش هم و زيربرون بخش هم كه است اي غده پانكراس: 3نكتة 
  سازد.هاي انسولين و گلوكاگون را ميريز پانكراس دو هورمون اصلي تنظيم كنندة قند خون به ناماست. بخش درونهاي گوارشي بيكربنات و آنزيم

  

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  هاي عصبي:ها و انتقال دهندههورمون
  دارند:هاي شيميايي متفاوتي هاي بدن را بر عهده دارند. اين دو دستگاه، پيكريز و دستگاه عصبي وظيفة هماهنگي فعاليتدستگاه درون

ريزند و سـپس وارد جريـان   بافتي مي ريز به مايع ميانهاي درونها از سلولشوند. هورمونريز، هورمون ناميده ميهاي شيميايي دستگاه درونپيك
  شوند تا از طريق جريان خون به سلول هدف خود برسند.خون مي

شوند و پس از عبـور از فضـاي   ها آزاد ميهاي عصبي از انتهاي نورونانتقال دهندهدهندة عصبي نام دارند. هاي شيميايي دستگاه عصبي، انتقالپيك
  جاورت آن قرار دارند.رسند كه در مسيناپسي ميسيناپسي به سلول پس

  كنند.ميتري ايجاد ها معموالً اثرات كندتر و طوالنيهاي عصبي عمل سريع و عمر كوتاه دارند، در حالي كه هورمونانتقال دهنده :1نكتة
  توليد كنند.نيز ها را توانند بعضي هورمونهاي عصبي ميبعضي سلول: 2نكتة
ريز به عنوان هورمون و در دستگاه عصبي به عنوان انتقال دهندة عصبي فعاليت دارد. نفرين نوعي مادة شيميايي است كه در دستگاه دروناپي :3نكتة

شود، بـه عنـوان هورمـون    كليه ترشح ميشود، انتقال دهندة عصبي است و هنگامي كه از غدة فوقهنگامي كه اين ماده از يك سلول عصبي ترشح مي
  كند.عمل مي
  كنند؟ها چگون كار ميهورمون
شـوند و بـر   هاي هدف متصل ميها پس از آزاد شدن از سلول سازنده، فقط به سلولهورمون

هورمـون، سـلول هـدف خـود را از      ها عمل اختصاصي دارند.كنند. چون هورمونها اثر ميآن
شناسد. گيرندة هورمون، مولكولي كه روي سلول يـا درون سـلول هـدف    روي گيرندة آن مي

اي است كه فقط با هورمون خـاص خـود جفـت و    قرار دارد و از نظر ظكل سه بعدي به گونه
  شود.جور مي
  گيرندة هورمون معموالً از جنس پروتئين است.: 1نكتة

  اه انواع هورمون
  توان در يكي از اين دو گروه جاي داد: ها را مي اغلب هورمون

انـد، سـاخته   ها از يك آمينواسيد تغيير يافته و يا تعدادي آمينواسيد كه با هم پيوند پپتيدي برقرار كردهاين هورمون هاي آمينواسيدي: ـ هورمون1
  اند. شده
  اند.) آمينواسيد تغيير شكل يافتهT4وT3هاي يددار تيروئيد (هورمون :2نكتة
    تونين.هاي انسان در ساختار خود تعدادي آمينواسيد دارند مانند انسولين، گلوكاگون و كلسيتر هورمونبيش :3نكتة

هـاي اسـتروژن، پروژسـترون،     شـوند. ماننـد هورمـون    ها ساختار ليپيدي دارند و از كلسترول سـاخته مـي   اين هورمون هاي استروئيدي: ـ هورمون2
  تستوسترون، كورتيزول و آلدوسترون.

   غشايي دارند: ها گيرندةتر هورمونبيش
 )T4وT3( هاي تيروئيديهورمون آمينواسيد، به استثنايهاي  هورمون

 كيـ پرا هـا   هورمـون  نيـ ا. كننـد  عبور هدف سلولي غشا از توانند نمي
  ها به ترتيب زير است:  و مراحل عمل آن نامنديم نينخست

شكل مولكول گيرنـده   ،ييغشا ي رندهيگ به هورمون اتصال از پسـ 1
  كند.تغيير مي

شـود كـه آن   سلول مي اي در دروناين تغيير شكل باعث ايجاد مادهـ 2
  نامند.مي نيدوم كيپرا 
  شود.  ها مياي از آنزيمسبب فعال يا غيرفعال شدن يك آنزيم يا زنجيره نيدوم كيپـ 3
 .دهد مي رييتغ را سلول تيفعالـ 4
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  حلقوي (آدنوزين مونوفسفات حلقوي) است. AMPپيك دومين هورمون گلوكاگون، : 4نكتة
  دارند: سلوليدرون ها گيرندةبعضي هورمون

 ايـ  توپالسـم يس در ي خـود  رنـده يگ به و كنند مي عبور سلولي غشا ازشوند، ليپيد حل مي در )،T4وT3( يديروئيتهاي  هورمون وي دياستروئهاي  ورمونه
   .استدرون سلولي ها،  اين هورمون گيرندةپس  دهند.و فعاليت سلول هدف را تغيير مي شوند مي متصل هدف ي سلول هسته
  .دارد قرار هدف سلولي  هسته درون )،T4وT3هاي تيروئيدي (گيرندة هورمون: 5نكتة
  ريزِ اصلي بدن:هاي درونغده

  كنند.ها را تنظيم ميكنند و ترشح اولية بسياري از هورمونريز عمل ميهاي درونهيپوتاالموس و هيپوفيز، به عنوان مركز كنترل براي ساير غده
كند و در تنظيم بسياري از اعمال بـدن   ريز را هماهنگ ميهاي دستگاه عصبي و دستگاه درون مركزي در مغز است كه فعاليت :ي هيپوتاالموسغده

  هده دارد. نيز نقش مهمي بر عمانند فشار خون، احساسات و دماي بدن 
ـ ضد ادراري4ـ اكسي توسين 3هاي مهار كننده  ـ هورمون2هاي آزاد كننده  ـ هورمون1هاي هيپوتاالموس عبارتند از:  هورمون  
هـا را ريزند كه اين هورمـون اي ميشوند و به درون رگ خوني ويژههاي هيپوتاالموسي توليد ميهاي آزاد كننده و مهار كننده، توسط سلولهورمون 

  كند.  به هيپوفيز پيشين منتقل مي
شود كه هيپوفيز پيشين، هورمون خاصي را بسازد و سپس آن را ترشح كند. هـر هورمـون   هر هورمون آزاد كننده با اثر بر هيپوفيز پيشين باعث مي

  د را كاهش دهد. هاي خوشود كه هيپوفيز پيشين، ترشح يكي از هورمونمهار كننده نيز با اثر بر هيپوفيز پيشين باعث مي
 زيپـوف يه بـه  ماًياي مسـتق  ژهيـ و سرخرگ قيطر از ها هورمون نيا رايز شوند نمي خوني عموم انيجر وارد كننده مهار و كننده آزادهاي  هورمون :نكته

  .روند مي پيشين

  
فعاليـت برخـي    هـا آن ازبعضي  كند كهفراواني ترشح ميهاي . اين غده، هورمونرسد اي كوتاه از هيپوتاالموس آويزان به نظر مي توسط ساقه :ي هيپوفيزغده

  .دارد نيپس وي انيم، نيشيپ قسمت سه زيپوفيه. كنند ريز را تنظيم ميهاي درون از غده
  ند از: ها عبارت شوند. اين هورمون شح ميهاي هيپوفيز از بخش پيشين آن تر ترين تعداد هورمون بيش هيپوفيز پيشين:

  )LHكننده (هورمون لوتئيني -6) FSH( هورمون محرك فوليكولي -5ـ محرك فوق كليه 4ـ محرك تيروئيد 3پروالكتين ـ 2ـ هورمون رشد 1
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ترين آثار اين هورمون عبارتنـد از تحريـك سـاخت پـروتئين و اسـتخوان و همچنـين رشـد        مهم كند. هاي بدن اثر مي ي بافت هورمون رشد به همه
  ها.ماهيچه

 شود.ريز) سبب تحريك توليد شير ميها (برونهاي شيري پستانبا اثر بر غدههورمون پروالكتين  
كند و محرك توليد و آزادسازي هورمون تيروئيدي است.بر غدة تيروئيد اثر ميمحرك تيروئيد،  هورمون  
 ي آن است.هاي استروئيدكند و محرك توليد هورمونبر قسمت قشري غدة فوق كليه اثر مي محرك فوق كليه،هورمون  
 هورمونFSH كند.هاي جنسي نر و ماده را تنظيم ميكند و رشد سلولها) اثر ميها و تخمدانهاي جنسي (بيضهبر غده  
 هورمونLH هـاي  ها و آزاد شدن هورمـون گذاري در تخمدانكند. اين هورمون محرك تخمكها) اثر ميها و تخمدانهاي جنسي (بيضهنيز بر غده

  اده است.جنسي نر و م
در هيپوتـاالموس   هـا  نورون نيا لوليس جسم .است شده ساختهي پوتاالموسيههاي  نورونهاي  آكسون اجتماع از و داردي عصب ساختمانهيپوفيز پسين: 

  .شوند مي آزاد خون انيجر به لزوم مواقع در و رهيذخ نيپس زيپوفيه در هورمون دو نيا. سازند مي راي ادرار ضد و نيتوسياكسهاي  هورمون قرار دارند و
  !ندارد وجود كننده مهار و كننده آزاد هورمون ،يضدادرار و نيتوسياكسي برا :نكته
 خـروج  سبب ،پستاني ريشهاي  لوله انقباض باي ردهيش هنگام و شود مي مانيزا ليتسه و رحمهاي  چهيماه انقباض باعث مانيزا هنگام نيتوسياكس
  .گردد مي ريش

  .شود حجم ادرار مي كاهش باعث و داده شيافزا را آب بازجذب ادرار يكننده جمع و نفرونهاي  لوله بر اثر باي ادرار ضد هورمون
  .رسند مي زيپوفيه بهها  آكسون قيطر ازي ضدادرار و نيتوسي اكسهاي  هورمون اما خون قيطر از مهاركننده و آزادكنندههاي  هورمون :نكته

  اي دارد اما هنز كار مشخصي براي هيپوفيز مياني در انسان شناخته نشده است. پيشين ساختار غده همانند هيپوفيزهيپوفيز مياني: 

  تيروئيد غدة
تونين را توليد و هورمون كلسيو ) T4وT3(هاي تيروئيدي ريز سپري شكلي است كه در جلوي گلو قرار گرفته است. غدة تيروئيد، هورمونغدة درون
  كند.ترشح مي

  
. دنشـو  ها مي چهيماه و ها استخوان، مغزي عيطب رشد شيافزا باعثي كودك در كنند و همچنين سوخت و ساز بدن را تنظيم مي يديروئيتهاي  هورمون 
  .دهند مي شيافزا راي اريهوش بزرگساالن درها  هورمون نيا
ددارهاي ي هورمون )T3وT4 (دارد نام نيروكسيتها  آن نيتر مهم و نديآ مي وجود بهتيروزين  دينواسيآم به دي شدن اضافه از.  
 دهد.كاهش ميشود و در نتيجه كلسيم خون را ها ميپپتيدي است كه باعث افزايش رسوب كلسيم در استخواننوعي هورمون پلي ،تونين يكلس   

 ها الزم است. ها، انعقاد خون و ترشح بعضي مواد از سلول يون كلسيم براي انقباض ماهيچهنكته:

 هاي تيروئيد:  بيماري

  گويند.شود. به غدة تيروئيد بزرگ، گواتر ميباعث بزرگ شدن غدة تيروئيد مييي غذا ميرژ در دي كمبود گواتر: ـ1
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ممكن است باعث ي دركودكي ماريب نيا.است تر كمي عيطب حد از نيروكسيت هورمون مقداري ماريب نيا در ):ديروئيتي كار كم( سميديروئيپوتيهـ 2
  كمبود انرژي گردد. و پوستي وزن، خشك شيافزا ممكن است باعث بزرگساالن در اما افتادگي ذهني يا هردو شود. كاهش رشد، عقب

 خـواب  تالاختالي، قرار يب، وزن كاهش. است تر شيبي عيطب حد از نيروكسيت ترشح زانيمي ماريب نيا در): ديروئيتي پركار( سميديروئيپرتيه ـ3
 از عاليم پركاري تيروئيد هستند. قلب هاي ضربان شيافزا و

  ي پاراتيروئيدغده
 . هورمـون پاراتيروئيـدي  اسـت  خون ميكلسي  ندهيافزا كنند كه و هورموني ترشح مي اند دهيچسب ديروئيتي  غده پشت به كه هستند كوچكي  غده 4 
  :دهد مي انجام قيطر سه از را كار نيا

 كند كه بافت استخواني را تجزيه كنند و كلسيم را به جريان خون بريزند. هاي استخواني را وادار مي ـ سلول1

 دهد. را افزايش مي از ادرار ها بازجذب كلسيم با اثر بر كليهـ 2

 .دهد مي شيافزا را ميكلس جذب روده در هم آن كه كند مي فعال را Dويتامين  ـ3

  ي فوق كليهغده
 ي ها قرار دارد. غده ي فوق كليه وجود دارد كه هر كدام، روي يكي از كليه در بدن انسان، دو غده .است هيكلي رو بر بادام كي اندازه بهي كوچكي  غده 

  .كليهفوقي قشر بخش وي مركز بخشدر واقع خود از دو غده تشكيل شده است:  هيكل فوق
 و نينفـر  ياپـ ي هـا  نـام  بـه  هورمـون  دوي مركـز  بخش. كند يم جاديا يآن پاسخي، جسم ـي  روحي فشارها با مواجهه در هيكلفوقي  غده يمركز بخش 

 زيـ ن » زيـ گر و زيسـت هـاي   هورمـون «  راهـا   هورمـون  نيا. كند مي آمادهي اضطرار مواقعي برا را بدن و كند مي ترشح) نينورآدرنال و نيآدرنال( نينفر ينوراپ
  .  نامند مي

  
است تر كم آن دوام اما تر عيسر كيسمپات اعصاب اثر كه تفاوت نيا با. دارد  زيوگر زيستي ها هورمون  مشابهي اثر زين كيسمپاتي عصب دستگاه.  
شود مي ها شش و قلب بهي رسان خون و قلب ضربان، خون قند، خون فشار شيافزا باعث نينفر ينوراپ و نينفر ياپ.  

ي فشارها با مواجهه درها  هورمون نيا. دندار نام آلدوسترون و زوليكورتها  آن نيتر مهم كه كند مي ترشح هورمون نوع نيچند هيكل فوقي  غده يقشر بخش
  . دنكن مي جاديا رپايد پاسخ ،مدتي طوالن يِجسم ـي روح
شود ي ميمنيا ستميس سركوب باعث زوليكورت اديز ريمقاد. شود مي خون قند شيافزا باعث ،جگرهاي  نيپروتئي  هيتجز با زوليكورت.  
ميـزان ايـن يـون در خـون را     ميپتاسـ  دفـع  افزايش با گريد طرف از. دهد مي شيافزا را خون فشار و شده ميسد بازجذب شيافزا باعث آلدوسترون ،

   باشد.دهد. مقادير زياد پتاسيم در خون ممكن است كشنده  كاهش مي

  



 علي پناهي شايق    ريزها و دستگاه درون/ هورمون2شناسي و آزمايشگاهزيست
 

 58 zistshenasi.org 

  پانكراس
 زيردرون بخش ريز تشكيل شده است.ريز و بروناز دو بخش درون

ــانكراس ــجزا كــه هاســتهــايي از ســلولشــامل مجموعــه پ  ري
 هورمـون  نـوع  دو النگرهـانس  ريجزا. دنشو مي دهينام النگرهانس

هـا   هورمـون  نيا. كند مي ترشح را خون قند ي كننده ميتنظي اصل
  .  دارند نام گلوكاگون و نيانسول
هورمـون  نيا. است خون قند يكاهنده هورمون تنها نيانسول 

 صـورت  بـه  را گلوگز تا كند مي وادار را كبد و چهيماهي ها سلول
 را) كـوژن يگلي (انـرژ  منبع بيترت نيه اب. كنند رهيذخ كوژنيگل
  . دهد مي شيافزا
شيافـزا  و كوژنيگل هيتجز باعث كبدي روبر  اثر با گلوكاگون 
  .شود مي خون قند

  
از طريـق   ديـ باي اضاف گلوكز. ابدي مي شيافزا خون گلوكز مقدار ها توانايي گرفتن گلوكز از خون را ندارند و در نتيجه سلول يماريب نيا در :نيريش ابتيد

هـا سـبب توليـد     ي چربي موارد شديد تجزيهدر . شود مي ادرار حجم شيافزا باعث كه است همراه آبي اديز مقدار دفع باي اضاف گلوكز دفع .شود دفع ادرار
  .  شود مرگ موارد بسيار شديد موجب در و اغما موجب تواند مي كه شود ي ميدياس و ابدي مي كاهش خون pH شود و درنتيجه محصوالت اسيدي مي

شود مي افراد نياي الغر موجبها  نيپروتئ وها  يچرب هيتجز.    
:دو نوع ديابت شيرين وجود دارد  
  اول وعن
 ًشود.  ايجاد مي يسالگ20 از قبل معموال  
 خودي النگرهانس ريجزا بهي منيا دستگاه ي حمله( است. يمنيا خودـ  يثاري ماريب(  
  است.ي عيطب حد از تر كم در خون نيانسولميزان  
  رود مي نيب ازي ماريب عالئم ،نيانسول يروزانه قيتزر بااست و  نيانسول به وابستهبيماري.  
  دوم نوع
ًشود. ي ارثي به دنبال چاقي و عدم تحرك ايجاد مي در افرادي با زمينه يسالگ 40 در سن باالتر از معموال  
  است كم نيانسولهاي  رندهيگ تعداد اما است باالتري عيطب حد از نيانسولميزان      .  
  است. نيانسول به وابسته ريغبيماري       
شود. صورت نياز با كمك داروهاي خوراكي كنترل ميدر  و ورزشيي، غذا ميرژبا  

 جـاد يا در مالتـونين  .كنـد  يمـ  ترشـح را  نيمالتـون  هورمـون  يكيتار بـه  پاسخ در كه است مغز در نخود ي اندازه به كوچكي ا غده :آلي پينهغده
  .دارد دخالتي روز شبانهي ها تمير

اساس پيام عصبي و در موارد زيادي بر اساس مقـدار هورمـون موجـود در خـون شـخص      ها بر مقدار ترشح بعضي هورمون ا:ه هورمون ترشح ميتنظ
  .شود مي دهينام يميخودتنظ، باشد آن ترشح مقداري  كننده ميتنظ خون در هورمون كي مقدار اگر شود.تنظيم مي

سـنجد و  شـود را مـي  فعاليت هورمون سـاخته مـي  هاي خاصي مقدار هورمون موجود در خون و يا مقدار يك مادة شيميايي كه در نتيجة بدن با روش
  كند. دو نوع خودتنظيمي وجود دارد: خودتنظيمي مثبت و خودتنظيمي منفي.براساس آن، مقدار توليد و ترشح هورمون را كم و زياد مي

ه دارد.ها برعهدتري در تنظيم ترشح هورمونو خودتنظيمي مثبت سهم كم هستندي منف نوع ازها  يميتنظ خود تر شيب  
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 يـا  اگر زياد شدن هورمون در خون، سرانجام سبب كاهش مقدار توليد يا ترشح آن شود، و يا كم شدن هورمون در خون سرانجام باعث افزايش توليد
  شود.كنترل مي خودتنظيمي منفيگوييم ترشح هورمون با مكانيسم ترشح آن گردد، مي

كنـد مقـدار آن را كـم    دن انسان سعي مـي اگر ميزان هورمون زيادتر از حد طبيعي باشد، ب
  دهد.كند مقدار آن را افزايش ميكند و اگر ميزان آن كم باشد، سعي مي

  به عنوان مثال، تنظيم ترشح گلوكاگون از طريق خودتنظيمي منفي است. اگر قند خـون
از  يابد تا قند خون را افزايش دهد. اما اگر قند خـون كم باشد، ترشح گلوكاگون افزايش مي

  شود.تر باشد سبب كاهش ترشح گلوكاگون ميحد طبيعي بيش
كند.در اين شكل، مادة اول محرك توليد مادة دوم است. در خودتنظيمي منفي، افزايش مادة دوم از توليد مادة اول جلوگيي مي  
     گـوييم  در خـون سـبب كـاهش توليـد آن شـود، مـي       اگر افزايش مقدار هورمون در خون، سبب افزايش توليد و ترشح آن شـود و يـا كـاهش ترشـح هورمـون

  در حال انجام است. خودتنظيمي مثبت
توسين در تسهيل زايمان و ترشح شير، مثالي از خودتنظيمي مثبت است.اثر اكسي  
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  منزل مطالعه كنيد. شود و پس از تكميل بايد آن را درمياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  هاي شيميايي نيز وجود دارند.  هاي عصبي، انواع ديگري از پيك ها و انتقال دهنده به جز هورمونـ 1
 .ها شوند هاي عصبي سبب تحريك نورون توانند همانند انتقال دهنده ها مي بعضي هورمونـ 2

 .اي شوند هاي ماهيچه هاي عصبي سبب تحريك سلول انتقال دهندهتوانند همانند  ها مي بعضي هورمونـ 3

 فقط نقش هورموني دارد.كليه  نفرين ترشح شده از غدة فوق ـ اپي4

 فقط نقش انتقال دهندة عصبي دارد.نفرين ترشح شده از سلول عصبي،  ـ اپي5

هاي  ها توسط سلول ي باشد چون بعضي هورمونتواند هورمون يا انتقال دهندة عصب ميـ پيك شيميايي توليد شده توسط نورون 6
 شوند. عصبي توليد مي

 شوند فضاي بين سلولي آزاد ميهاي عصبي، از سلول سازنده مستقيماً به  انتقال دهنده همانندها  ـ هورمون7

 تر است. كندتر و طوالنيهاي عصبي  ها در مقايسه با انتقال دهنده ـ عمل هورمون8

ها نيز  ريز و تعدادي از آن هاي درون ريز در غده هاي درون تر سلول بيش. شوند ريز ساخته مي هاي درون لولها توسط س هورمون همةـ 9
 هاي ديگر قرار دارند. در اندام

 ـ سكرتين.4ـ گاسترين 3ـ پروالكتين 2توسين  اكسيـ 1 گذارند. مانند:  ريز اثر مي هاي برون ها بر روي سلول بعضي هورمونـ 10

 ريزند. ها براي رسيدن به سلول هدف به خون مي مونهور همةـ 11

 هورمون از هيپوتاالموس به هيپوفيز پسين از طريق خون نيست!ـ انتقال 12

: بافت ميـ يك 13  تواند براي چند نوع هورمون، گيرنده داشته باشد. مثالً

 نفرين و ... گيرنده دارد.اي براي هورمون رشد، تيروكسين، انسولين، اپي نفرين، نوراپي  ماهيچه* بافت 

 تونين،هورمون پاراتيروئيدي و ... گيرنده دارد. استخواني براي هورمون رشد،تيروكسين،كلسي* بافت 

 ... گيرنده دارد.نفرين و  نفرين، نوراپي براي هورمون رشد، تيروكسين، انسولين، گلوكاگون، اپي* جگر 

:تواند بر روي چندين نوع  نوع هورمون ميـ يك 14  سلول گيرنده داشته باشد. مثالً

 ها گيرنده دارد. رشد، بر روي تمام بافت* هورمون 

 ها گيرنده دارد. تيروكسين، بر روي اغلب بافت* هورمون 

 ها و ... گيرنده دارد. ها، كليه پاراتيروئيد، بر روي استخوان* هورمون 

 بر روي جگر و ماهيچه گيرنده دارد.هاي انسولين  * هورمون

 هاي خوني، جگر و ... گيرنده دارند. نفرين، بر روي قلب، رگ نفرين و نوراپي اپيهاي  ورمون* ه

  ريز دارد! غدة درون 14انسان سالم و طبيعي، 
  
  
  
  
 
  

 هاي شيميايينكات پيك
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  نام دارد!صفرا است و ترشحات اصلي آن  ريزبروناي  ترين غدة بدن، غده بزرگـ 1

 شود و صفرا را مي سازد. هاي گوارشي محسوب مي كه جزء غده بدن، جگر(كبد) استترين غدة  * بزرگ

 !هستند وستيجيالريز مجراي گوش انسان،  هاي برون غدهـ 2

 كنند. اي موم مانند ترشح مي اي وجود دارند كه ماده هاي عرق تغيير يافته مجراي گوش، غده* درون 

: ميريز  هاي درون سلولـ 3  توانند منشأ عصبي، گوارشي و ... داشته باشند. مثالً

 شوند. ها ساخته مي هاي هيپوتاالموسي توسط نورون ها و مهار كننده توسين، ضد ادراري، آزاد كننده * اكسي

هاي قرمز را  هاي بنيادي مغز استخوان،توليد گلبول شود و با اثر بر سلول هاي كبد و كليه ساخته مي * اريتروپويتين توسط سلول
 دهد. افزايش مي

هاي معده را  هاي ديوارة معده،توليد اسيد و تا حدي آنزيم شود و با اثر بر غده هاي درون ريز معده ساخته مي * گاسترين،توسط سلول
 دهد. افزايش مي

 دهد. ربنات را افزايش ميريز پانكراس، ترشح بيك شود و با اثر بر بخش برون ريز روده ساخته مي هاي درون * سكرتين توسط سلول

  

  ها در ساختار خود، آمينواسيد دارند. تر هورمون ـ بيش1

  
 ها نه استروئيدي هستند و نه آمينواسيدي. ـ بعضي هورمون2

 درون هستة سلول هدف قرار دارد.) T4 وT3هاي تيروئيدي ( ـ گيرندة بعضي هورمون3

  در غشاي سلول هدف قرار دارد.ها  تر هورمون ـ گيرندة بيش4
  .است DNAبخشي از مولكول ) T4 وT3(هاي  ي هورمون گيرندهـ 5
 شود. پيام عصبي تنظيم ميها براساس  هورمون مقدار ترشح بعضيـ 6

 كنند. هاي خون را دقيقاً تنظيم مي هاي خودتنظيمي، مقدار هورمون مكانيسمـ 7

 كنند. ها را تنظيم مي هيپوتاالموس و هيپوفيز، ترشح اولية بسياري از هورمونـ 8

 با اتصال گلوكاگون به گيرندة اختصاصي خود در غشاي سلول جگر:ـ 9

 !يابد مي افزايش ها فسفات معدني در سلول* مقدار 

 شوند. ها فعال مي اي در شبكة آندوپالسمي صاف اين سلول ويژههاي  *آنزيم

 شود. تجزيه و گلوكز به جريان خون آزاد مي گلوكزهاي  به مولكول شكستن پيوندهاي كواالن، گليكوژن* با 

 تونين و ... : هاي پروتئيني مانند انسولين، گلوكاگون، كلسي هورمونـ 10

 شوند. ي آندوپالسمي زبر توليد مي هاي شبكه ريبوزوم* توسط 

 شوند. مي گذاري اجسام گلژي نشانه* توسط 

 گردند. شوند، سپس وارد جريان خون مي به مايع ميان بافتي ترشح مي طريق اگزوسيتوز* از 

 هاي استروئيدي مانند استروژن، پروژسترون، تستوسترون، كورتيزول و آلدوسترون: هورمونـ 11

 شبيه كلسترول دارند.ليپيدي و  * ساختار 

 ها:نكات انواع هورمون

 ريزريز و بروننكات غدد درون
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 شوند. ي آندوپالسمي صاف ساخته مي شبكه* توسط 

  

دروني و بيروني بدن هاي مغز، اطالعاتي دربارة شرايط  ـ هيپوتاالموس از ساير بخش1
  دهد.  ها در خون پاسخ مي كند. سپس به اين اطالعات و غلظت هورمون دريافت مي

 شوند. هاي عصبي توليد مي هاي هيپوتاالموس توسط سلول هورمون همةـ 2

 شوند.  هاي هيپوتاالموسي مستقيماً از هيپوتاالموس وارد خون مي هورمون تر بيشـ 3

هاي هيپوتاالموسي از سلول سازنده به فضاي بين سلولي و سپس به  همة هورمونـ 4
 شوند.  خون وارد  مي

توسين و  ها، اكسي ها، مهار كننده آزادكنندهارتند از : ها هيپوتاالموسي عب ـ هورمون5
 ضد ادراري.

ها  اما محل ذخيره و ترشح آن هيپوتاالموستوسين و ضد ادراري  ـ محل توليد اكسي6
 است. پسين هيپوفيز

 شوند. در همان سلول توليد كننده، ذخيره ميتوسين و ضد ادراري،  ـ اكسي7

 ـ هيپوفيز داراي سه بخش پيشين، مياني و پسين است. 8

 كند. توليد مي* در انسان، فقط بخش پيشين هيپوفيزهورمون 

 كند: نوع) توليد و ترشح مي 6هاي فراواني ( ـ هيپوفيز پيشين، هورمون9

 LHو  FSH* هورمون رشد، پروالكتين، محرك تيروئيد، محرك فوق كليه، 

كند.  ها را به خون ترشح مي كند اما دو هورمون هيپوتاالموسي را ذخيره و در مواقع لزوم آن توليد نمي  نهورموـ هيپوفيز پسين، 10
 توسين و ضد ادراري] [اكسي

 هيپوفيز مياني انسان شناخته نشده است.ـ هنوز كار مشخصي براي 11

فشار اسمزي خون كاهش شود و در پي آن  ون ميميزان آب پالسماي خ افزايشـ هورمون ضد ادراري با افزايش بازجذب آب، باعث 12
 يابد. مي

 توسين و ضد ادراري، هورمون آزاد كننده يا مهاركننده وجود ندارد. هاي اكسي براي هورمونـ 13

 ي مويرگي به هم اتصال دارند. هاي پيشين و پسين هيپوفيز، توسط شبكه بخشـ 14

خون (رگ خوني) است اما ارتباط آن با هيپوفيز پسين از طريق نورون (آكسون)  ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز پيشين از طريقـ 15
 است.

 رود و در پاسخ به آن: در پي كاهش آب پالسماي خون، فشار اسمزي خون باال ميـ 16

 شوند. هاي اسمزي هيپوتاالموس تحريك مي گيرنده* 

 يابد. مي هورمون ضد ادراري افزايش* ترشح 

  شود. دهد و كمبود آب پالسما جبران مي هاي ادراري، بازجذب آب را افزايش مي بر لوله هورمون با اثر* اين 
  
  
  
  

 نكات هيپوتاالموس و هيپوفيز:
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 هاي بدن: هيپوتاالموس و هيپوفيز با ساير اندامـ ارتباط 17

  
 هاي زير اثر مستقيم دارند:  هاي هيپوتاالموسي بر فعاليت اندام هورمونـ 18

 هيپوفيز پيشينـ 4ـ كليه  3ـ ديوارة رحم 2هاي شيري   غدهـ 1

 هاي زير اثر غيرمستقيم دارند: هيپوتاالموسي بر فعاليت غدههاي  ـ هورمون19

 جنسيهاي  ـ غده4كليه ـ قشر فوق 3تيروئيد ـ 2شيري هاي  ـ غده1

  ريز زير اثر تنظيمي ندارند: هاي درون هيپوتاالموسي بر فعاليت غدههاي  ـ هورمون20
 كليهـ مركز فوق 5پانكراس ـ 4پاراتيروئيد ـ 3تيموس ـ 2آل)  پينهفيز ( ـ اپي1

رسند.  اي مستقيماً به هيپوفيز پيشين مي هاي ويژه ي هيپوتاالموسي، از طريق سرخرگ آزادكننده و مهاركنندههاي  ـ هورمون21
 شوند. بنابراين وارد گردش عمومي خون نمي

 كنندة ادرار قرار دارد:ها و لولة جمع  هايي از نفرون هورمون ضد ادراري در بخشـ گيرندة 22

 ادرارـ لولة جمع كنندة 3ـ بخش پايين روي هنله 2پيچ خوردة نزديك ـ لولة 1

 توانند محل اثر هورمون ضد ادراري باشند: ها نمي شود، پس اين بخش هاي زير، آب بازجذب نمي بخشـ در 23

 ـ لولة پيچ خوردة دور3ـ بخش باال روي هنله 2كپسول بومن ـ 1

 مغز قرار دارد. شكميهيپوفيز در سطح ي  غدهـ 24

  !است شامه)پردة مننژ (الية نرمهيپوفيز در تماس مستقيم با ي  ـ سطح زيرين غده25
 

  تست:
 كند؟ تكميل مي نادرستيچند مورد، جملة زير را به 

  هر هورمون توليد شده در غدة تيروئيد، در ......... دارد.
  هاي استخواني گيرنده  ب ـ سلول  الف ـ تنظيم سوخت و ساز بدن نقش                 
  د ـ هوشياري بزرگساالن، نقش  ج ـ ساختار خود، عامل آميني                           

  1 (1      2 (2      3 (3      4 (4  
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   ـ محل قرار گيري تيروئيد:1

تر از حنجره، نسبت به مري  جلوي گلو، باالي ناي، پايين
 جلوتر، نسبت به پاراتيروئيد جلوتر، ...

كاري تيروئيد (هيپوتيروئيديسم) در كودكان ممكن  ـ كم2
كاهش رشد، عقب ماندگي ذهني يا هر دوي است منجر به 

 شود. ها آن

كاري تيروئيد (هيپوتيروئيديسم) در بزرگساالن ممكن  ـ كم3
 شود. كمبود انرژي، خشكي پوست و افزايش وزنت منجر به اس

  شود. مي هاي قلب و كاهش وزن قراري، اختالالت خواب، افزايش تعداد ضربان بيـ پركاري تيروئيد (هيپرتيروئيديسم) باعث 4
يرندة درون سلولي (درون شوند و گ در ليپيدهاي غشا حل مي اند، از آمينواسيد تيروزين و يد ساخته شده T4و  T3هاي  هورمونـ 5

 .هسته) دارند

 تأثيري ندارند! كنند اما بر فعاليت پاراتيروئيد هيپوتاالموس و هيپوفيز، فعاليت تيروئيد را تنظيم ميـ 6

 دارند. هاي تيروئيد در ساختار خود آمينواسيد ي هورمون همهـ 7

تونين افزايش  كلسيشود. چون در پاسخ به افزايش كلسيم خون، مقدار ترشح  كنترل مي تونين با خودتنظيمي مثبت ترشح كلسيـ 8
 يابد. مي

 تواند در موارد زير اختالل ايجاد كند: شود و مي تونين باعث كاهش كلسيم خون مي افزايش كلسيـ 9

 ...ـ ترشح بعضي مواد از سلول و 3ـ انعقاد خون 2ها  ماهيچهـ انقباض 1

شود، مقدار هورمون  كم ميشود. چون وقتي كلسيم خون  كنترل مي ن پاراتيروئيدي با خودتنظيمي منفيترشح هورموـ 10
 يابد. يابد و با افزايش كلسيم خون، ترشح هورمون پاراتيروئيدي كاهش مي پاراتيروئيدي افزايش مي

، جذب كلسيم در روده را افزايش Dكند، بلكه با فعال كردن ويتامين  هاي روده اثر نمي هورمون پاراتيروئيدي مستقيماً بر سلولـ 11
 دهد. مي

 توانند عالئمي مشابه افراد مبتال به هيپوتيروئيديسم داشته باشند! ميفنيل كتونوريا  افراد مبتال بهـ 12

 :يابد، پس م متابوليسم بدن افزايش ميدر فرد مبتال به هيپرتيروئيديسـ 13

، افزايش توليد بيكربنات، افزايش CO2ها، افزايش تنفس سلولي، افزايش توليد  افزايش مصرف اكسيژن، افزايش فعاليت ميتوكندري
 فعاليت انيدراز كربنيك و ... مورد انتظار است!

 دهد.  و با افزايش متابوليسم، دماي بدن را افزايش مي يابد در پاسخ به كاهش دماي محيط، فعاليت تيروئيد افزايش ميـ 14

شود، چون افزايش اين هورمون، باعث افزايش  ها تواند سبب كاهش استحكام استخوان افزايش ترشح هورمون پاراتيروئيدي ميـ 15
 شود. كلسيم خون و در نتيجه كاهش كلسيم بافت استخواني مي

 اي زير را مشخص كنيد:ه درستي يا نادرستي هر يك از عبارت ـ16

  دهد. هاي استخواني، كلسيم خون را افزايش مي الف ـ هورمون پاراتيروئيدي با تجزية سلول
  شود. تونين با خودتنظيمي منفي كنترل مي ب ـ ميزان ترشح هورمون پاراتيروئيدي همانند كلسي

 

  
 

 نكات تيروئيد و پاراتيروئيد:
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  مركزي و بخش قشري]ـ در واقع از دو غده تشكيل شده است: [بخش 1
هاي ستيز و گريز  كند. اين پاسخ، آزاد كردن هورمون ـ بخش مركزي در مواجهه با فشارهاي روحي ـ جسمي، پاسخ آني ايجاد مي2

 نفرين (نورآدرنالين)] است. نفرين (آدرنالين) و نوراپي [يعني اپي

كنند با اين تفاوت كه  فشارهاي روحي ـ جسمي، پاسخ آني ايجاد ميهاي ستيز و گريز همانند اعصاب سمپاتيك، در برابر  ـ هورمون3
 تر است. هاي ستيز و گريز طوالني مدت اثر هورمون

 شوند: ستيز و گريز، سبب افزايش موارد زير ميهاي  ـ هورمون4

 ها جريان خون به سوي قلب و شش هاي قلب، فشار خون، قند خون و ضربان

 ها عبارتند از كورتيزول و آلدوسترون. كند كه دو تاي آن توليد مينوع هورمون  چندينـ بخش قشري 5

 ها را براي مصرف انرژي بشكند. شود بدن مقدار گلوكز خون را افزايش دهد و پروتئين باعث ميـ كورتيزول 6

 . [مثالً در فشار روحي طوالني مدت]شود زياد كورتيزول در خون، سبب سركوب سيستم ايمني ميـ مقادير 7

 تر اما ديرپاتر است. هاي بخش قشري نسبت به بخش مركزي آهسته هورمونپاسخ ـ 8

 شود. ـ آلدوسترون باعث كاهش دفع سديم و افزايش دفع پتاسيم از طريق ادرار مي9

 شود. ـ افزايش سديم خون سبب افزايش فشار خون مي10

 تواند كشنده باشند. ، ميـ مقادير زياد پتاسيم در خون11

شود. برخي پيامدهاي تجزية  ها، افزايش قند خون و تضعيف سيستم ايمني بدن مي ورتيزول باعث تجزية پروتئينافزايش كـ 12
 هاي بدن عبارتند از: پروتئين

 ها و ... ها، رباط ها، زردپي كاهش استحكام استخوان�

 افزايش مايع ميان بافتي و در نتيجه، خيز�

 دار نيتروژنافزايش توليد و دفع مواد زايد �

 تأثير فشارهاي روحي ـ جسمي بر فوق كليه:ـ 13

  
  
  
  
  
  

 نكات فوق كليه:
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  دو بخش تشكيل شده است:ـ از 1
كند كه نقش  ي پانكراس را ترشح مي ريز، شيره برون* بخش 

 گوارشي دارد.

هاست كه  هايي از سلول ريز، شامل مجموعه درون * بخش 
تنظيم كنندة   شوند و دو هورمون ميجزاير النگرهانس ناميده 

 كند. قند خون (انسولين و گلوكاگون) را ترشح مي

و باعث  كاهندة قند خون استـ انسولين، تنها هورمون 2
اين هورمون  شود. افزايش توليد و تجمع گليكوژن در كبد مي

جذب كرده و آن را به صورت گليكوژن ذخيره ها گلوكز بيشتري را  شود اين سلول اي باعث مي هاي ماهيچه با اثر بر غشاي سلول
 نمايند.

شود گليكوژني كه قبالً در كبد  گلوكاگون سبب مي. هورمون دهد قند خون را افزايش ميكند و  ـ گلوكاگون، عكس انسولين عمل مي3
 .ذخيره شده، به گلوكز تبديل و به خون آزاد شود

 نامند. در هر دو نوع ديابت شيرين: مي ІІو نوع  І ها را  نوع نوع ديابت شيرين وجود دارد كه آنـ دو 4

 توانايي كافي براي گرفتن گلوكز از خون را ندارند.ها  * سلول

 يابد. خون افزايش مي* گلوكز 

 كنند. را دفع مي گلوكز اضافي و به دنبال آن آبها  * كليه

 شود. ايجاد مي يابد و تشنگي ادرار افزايش مي* حجم 

 كنند. براي تأمين انرژي استفاده مي ها پروتئينو  ها چربياز ها  * سلول

و در  شود كه موجب اغما خون مي pHها، باعث توليد مواد اسيدي و كاهش  صورت عدم درمان، محصوالت حاصل از تجزية چربي* در 
 شود. مي مرگموارد بسيار شديد باعث 

 ـ ديابت نوع يك:5

 گاه ايمني به جزاير النگرهانس]* بيماري ارثي خودايمني است. [حملة دست

 يابد و مقدار انسولين خون از حد طبيعي كمتر است. * توانايي توليد انسولين كاهش مي

 ]رود. [وابسته به انسولين تزريق روزانة انسولين، عالئم بيماري از بين مي* وابسته به انسولين است و با 

 شود. سالگي ايجاد مي 20قبل از * معموالً 

 نوع دو: ـ ديابت6

 هاي انسولين كم است. تعداد گيرنده* مقدار انسولين خون از حد طبيعي بيشتر اما 

 شود. باالتر از چهل سالگي و به دنبال چاقي و عدم تحرك در افرادي با زمينة ارثي ايجاد مي* معموالً در سن 

 شود. اكي كنترل ميداروهاي خور* معموالً با ورزش، مراعات رژيم غذايي و در صورت نياز با مصرف 

 ـ بيشتر افراد ديابتي، به ديابت نوع دو مبتال هستند.7

 كند. در خود گليكوژن ذخيره مي اي هر نوع سلول ماهيچهـ 8

 
  

 نكات پانكراس:
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 مادة اول، محرك توليد مادة دوم است.

  
  قرار دارد. يك نخود است و در مغزريزي به اندازة  ـ غدة درون1
 .كند ميترشح  پاسخ به تاريكي، هورمون مالتونينـ در 2

 روزي نقش دارد. هاي شبانه در ايجاد ريتمـ مالتونين 3

 
  

  شود. پيام عصبي تنظيم ميها بر اساس  هورمون بعضيـ مقدار ترشح 1
 شود. كنترل مي خودتنظيميها با روش  تر هورمون ـ مقدار ترشح بيش2

مقدار هورمون در خون يا مادة شيميايي كه بر اثر فعاليت ـ در خودتنظيمي، بدن 3
سنجد و بر اساس آن، مقدار توليد يا ترشح هورمون را  را مي شود هورمون توليد مي

 كند. كم يا زياد مي

 هستند. منفيها از نوع  ـ بيشتر خودتنظيمي4

: مادة اول جلوگيري ميـ در خودتنظيمي منفي، افزايش مادة دوم از توليد 5  كند. مثالً

  شود.  شود. اگر قند خون كم باشد، ترشح گلوكاگون زياد مي اگر قند خون زياد باشد، ترشح گلوكاگون كم مي
شود و يا اين كه كم شدن هورمون در خون  ـ اگر زياد شدن هورمون در خون، سرانجام سبب كاهش توليد يا ترشح همان هورمون مي6

 ها: در حال انجام است. مثال خودتنظيمي منفيشود،  فزايش توليد يا ترشح همان هورمون ميسرانجام سبب ا

 ـ اثر گلوكاگون در تنظيم مقدار قند خون.1

 ـ اثر هورمون پاراتيروئيدي در تنظيم مقدار كلسيم خون.2

 ـ اثر آلدوسترون بر مقدار سديم خون.  3

 در اوايل مرحلة فوليكولي LHو  FSHزايش ـ اثر افزايش اندك استروژن در جلوگيري از اف4

 در مرحلة لوتئال. LHو  FSHـ اثر استروژن و پروژسترون در جلوگيري از افزايش 5

ـ اگر افزايش مقدار هورمون در خون، سبب افزايش مقدار توليد و ترشح آن شود و يا اين كه كاهش مقدار هورمون در خون باعث 7
 ها: خودتنظيمي مثبت در حال انجام است. مثالباعث توليد آن هورمون شود، 

 توسين در تسهيل زايمان و ترشح شير.  ـ اثر اكسي1

 تونين در تنظيم ميزان كلسيم خون. ـ اثر كلسي2

 ـ اثر آلدوسترون در تنظيم ميزان پتاسيم خون.3

 ـ  اثر انسولين در تنظيم ميزان قند خون.4

 ليكولي.ـ  اثر افزايش زياد استروژن در مرحلة فو5

ريز آن توسط اعصاب خودمختار كنترل  برونهورموني اما فعاليت بخش  ريز پانكراس از طريق خودتنظيمي فعاليت بخش درونـ 8
 شود. مي

 يابد. مي افزايش پاراسمپاتيكو توسط اعصاب  كاهش سمپاتيكريز پانكراس، توسط اعصاب  ـ فعاليت بخش برون9

 
  

  

 آل:نكات پينه

 ها:نكات تنظيم ترشح هورمون
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  )90 سراسري(      كدام عبارت به درستي بيان شده است؟ـ 1
  ريزِ جانوارانِ پرسلولي، برقراري هومئوستازي است.هاي شيميايي دستگاه درون ) از وظايف پيك1  
  كنند. ي هيپوتاالموس، ترشحات هيپوفيز پيشين و پسين را تنظيم مي هاي آزاد كننده و مهاركننده ) هورمون2  
  هاي استروئيدي در غشاي سلول هدف قرار دارد. هاي هورمون هاي آمينواسيدي برخالف گيرنده هورموني برخي  ) گيرنده3  
  روزي نقش دارد. هاي شبانه رسد، احتماالً در تنظيم ريتم ي كوتاه از هيپوتاالموس آويزان به نظر مي فيز كه توسط ساقه ) اپي4  

  )90 سراسري خارج از كشور(    تيزول، ............. دور از انتظار است. در انسان، با افزايش غيرطبيعي  و طوالني مدت كورـ 2
        ) بهبود روماتيسم قلبي (نوعي خودايمني)2    استخواني) استحكام بافت 1     
  ) كاهش كالژن در زير پوست4    ) ايجاد عالئم ديابت شيرين3  

  )91 سراسري(      شوند؟ترشحات كدام، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد ميـ 3
  ) فوليكول در تخمدان2    ) وزيكول سمينال1  
  سازهاي اسپرمهاي بينابين لوله) سلول4    ) بخش قشري غده فوق كليه3  

  )91 سراسري(      ي زير را تكميل نمايد؟تواند جملهچند مورد از موارد نام برده ميـ 4
  هاي عصبي ..........به طور معمول، انتقال دهنده   

  كنند.تري را در خون طي ميها، مسافت كوتاهدر مقايسه با هورمونالف ـ 
  شوند.هاي متفاوتي ساخته و آزاد ميب ـ در پاسخ به محرك

  شوند.هاي سريع و كوتاه مدتي را سبب ميج ـ پاسخ
  هاي بدن نقش دارند.باشند و در هماهنگ كردن فعاليتمي د ـ متنوع

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )91 سراسري(        است؟ ادرستنكدام ـ 5
        شود تا ........هاي تيروئيدي در خون انسان سبب ميافزايش غيرطبيعي هورمون   

  ) از ميزان آرامش فرد كاسته شود.1  
  ها افزايش يابد.) ميزان نياز فرد به بعضي از ويتامين2  
  ها توليد شود.تري پيروويك اسيد در سلول) مقدار بيش3  
  تدريج از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم كاسته شود.) به 4  

 )91 سراسري خارج از كشور(      در فرد مبتال به ديابت نوع يك، .......... ـ 6

  يابد.گيري ميهاي انسوليني در كبد كاهش چشم) تعداد گيرنده1     
  يابد.ها افزايش مي) دفع اوره از طريق كليه2     
  شود.هاي عضالني افزوده ميسلولي گلوكز ) بر ذخيره3     
  يابد.ها كاهش ميي گليسريدهاي ذخيره شده در سلول) هيدروليز تر4     

 )91 سراسري خارج از كشور(        است؟ نادرستكدام ـ 7

 كمبود آمينواسيد تيروزين در افراد .......... ، ممكن است به .......... منجر شود.

  ) بزرگسال ـ كاهش هوشياري4  ) بزرگسال ـ كاهش وزن3   ) خردسال ـ كاهش رشد   2  ) خردسال ـ عقب ماندگي ذهني1    
  )92 سراسري(       اند ناشي از افزايش .......... باشد.در يك فرد بالغ .......... مي توـ 8

  ) كاهش استحكام زردپي آشيل ـ هورمون كورتيزول1  
  خون ـ هورمون ضد ادراري) كاهش ميزان آب 2  
  ) افزايش دفع سديم از كليه ـ فشارهاي روحي ـ جسمي3  
  ي توأم ـ تحريك اعصاب پاراسمپاتيكرساني به ماهيچه) افزايش خون4  

 سؤاالت كنكور سراسري:
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  )92سراسري(        كدام عبارت صحيح است؟ـ 9
  باشند.مي ته، همگي داراي دو گروه فسفات) نوكلئوتيدهاي آزاد درون هس1  
  يابد.هاي مختلف هيپوفيز ادامه ميهاي عصبي هيپوتاالموس در بخشسلول) آكسونِ 2  
  شوند.هاي هيپوتاالموس در محلي غير از محل ساخت خود به خون وارد مي) تعدادي از هورمون3  
  گيرد، فاقد پيوند هيدروژني است.مراز مورد رونويسي قرار ميپلي RNA) هر مولكولي كه توسط 4  

  )92 سراسري خارج از كشور(        ........ـ در انسان، ..10
  ي آكسون، عمل سريع و عمر كوتاهي دارد.) هر تركيب خارج شده از پايانه1  
  يابد.ي تيروئيد افزايش مي) با كاهش مقدار كلسيم خون، ميزان ترشح غده2  
  دارد.شود، هورمون نام هاي سازنده خود به درون خون وارد مي) هر تركيبي كه از سلول3  
  شوند.هاي داخلي، توسط اعصاب حركتيِ متفاوتي تحريك ميهاي اسكلتي و عضالت اندام) ماهيچه4  

  )92 سراسري خارج از كشور(         تواند به كاهش .......... و افزايش ........... منجر شود.ـ مصرف مقادير زياد و طوالني مدت كورتيزول در يك فرد، مي11
    ت شيرين ـ فاگوسيتوز ماكروفاژها) عالئم دياب1  
  ها) مقدار آمينواسيدهاي خون ـ دياپدز نوتروفيل2  
    ) قدرت انقباض عضالت اسكلتي ـ ميزان گلوكز خون3  
  ـ استحكام زردپي آشيل Tهاي ) سركوب لنفوسيت4  

  )93سراسري(     دهد، قطعاً .........هاي بدن افزايش ميهر هورموني كه مصرف گلوكز را در سلول ـ12
  شود.اي در باالي تيموس ترشح مي) از غده1  
  شود.اي در زير معده به خون وارد مياز غده) 2  
  هاي هدف دارد.هايي بر روي غشاي پالسمايي سلول) گيرنده3  
  سازد.هاي قرمز را ممكن مي) فعاليت نوعي آنزيم موجود در غشاي گلبول4  

  )93سراسري خارج از كشور(      ـ كدام عبارت در مورد انسان درست است؟ 13
  دهد.) به طور معمول، گلوكاگون با تأثير بر گليكوژن عضالت، مقدار گلوكز خون را افزايش مي1  
  يابد.هاي خود، ميزان كلسيم خون افزايش مي) در پي اتصال يك هورمون مترشحه از تيروئيد به گيرنده2  
  يابد.قراري و اختالالت خواب كاهش ميدر خون، بيT4وT3هايدنبال افزايش بيش از حد هورمون) به 3  
  يابد.هاي خود، فعاليت نوعي آنزيم در غشاي گلبول قرمز، افزايش ميهاي تيروئيدي به گيرنده) در پي اتصال هورمون4  

  )94(سراسري     ـ كدام موارد، در يك فرد مبتال به پركاري تيروئيد افزايش خواهد يافت؟   14
  هاي چربيي سلولي گليكوژن عضالت و اندازه) ذخيره1  
  ها و ميزان خشكي پوست) نياز به مصرف بعضي ويتامين2  
  ريز بدن و تحريك بافت گرهي قلب) فعاليت بعضي غدد درون3  
  هااكسيد كربن با هموگلوبين و ميزان كلسيم استخواندي) ميزان تركيب 4  

  )94(سراسري خارج از كشور     ـ در هيپرتيروئيديسم، ميزان كدام يك به ترتيب افزايش و كاهش خواهد يافت؟15
  هاسلولده قلبي ـ فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم غشاي ) برون2  ي گليكوژن عضالتريز بدن ـ ذخيره) فعاليت بعضي غدد درون1  
  هاي چربي سلول) خشكي پوست ـ ذخيره4  اكسيد كربن با هموگلوبين ـ كلسيم خون) تركيب دي3  

 )95(سراسري       كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 16

  ............ افزوده شود.شود تا ........... كاهش يابد و بر ميزان هاي .......... سبب ميدر يك فرد، كاهش شديد هورمون  
  ) موجود در هيپوفيز پسين ـ ترشح هورمون آزاد كننده ـ غلظت ادرار1
  هاي جنسي) هيپوفيزيِ محرك تخمدان ـ ضخامت ديوارة رحم ـ ترشح هورمون2
  ده قلب) تيروئيدي تنظيم كنندة سوخت و ساز ـ رسوب كلسيم در بافت استخواني ـ برون3
  هاليه ـ پاسخ ديرپا به فشارهاي روحي و جسمي ـ دفع سديم توسط كليه) بخش قشري غدد فوق ك4
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 )95(سراسري     شود.... افزوده مي...... در خون هر فرد، بر ميزان ........به دنبال افزايش .....ـ 17

  هاي بدن) ترشح انسولين ـ جذب گلوكز توسط اغلب سلول1
  ايهاي ماهيچه) ترشح انسولين ـ متابوليسم سلول2
  دهي در كبدهاي سنتز آب) گلوكز ـ واكنش3
  هاي بدن) گلوكز ـ ذخاير چربي سلول4

 )95(سراسري خارج از كشور       كند؟چند مورد، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 18

  به دنبال افزايش ترشح انسولين در خون هر فرد، ...........
  شود.هاي بدن تسهيل ميب ـ ورود گلوكز به اغلب سلول   شود.فزوده ميهاي بدن االف ـ بر ميزان توليد انرژيِ سلول  

  يابد.دهي در عضالت بدن افزايش ميهاي سنتز آبد ـ ميزان واكنش   گردند.فعال مي هاي درون سلولي اين هورمونج ـ گيرنده
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  يابد.دهد. در اين فرد، .......... به ترتيب افزايش و كاهش مي............ رخ مي هاير بالغ، افزايش شديدي در ميزان ترشح هورموندر يك دختـ 19

  )95 خارج از كشور (سراسري          
  ) يددار تيروئيد ـ كلسيم خون و ذخيرة چربي بدن1
  ) موجود در هيپوفيز پسين ـ ترشح هورمون آزاد كننده و غلظت ادرار2
  هاي جنسي و ضخامت ديوارة رحمهورمون) هيپوفيزي مؤثر بر تخمدان ـ ترشح 3
  هاي كالژن در بافت زير پوست) بخش قشري غدد فوق كليه ـ فشار خون و ميزان رشته4

  )96(سراسري     ؟هاي مترشحه از غدة تيروئيد انسان صادق استچند مورد دربارة همة هورمونـ 20
  ها نقش دارند.ب ـ در ترشح مواد از سلول  گذارند.الف ـ بر بافت استخوان تأثير مي

  گذارند.حلقوي بر بافت هدف اثر مي AMPد ـ از طريق   اسكلتي نقش دارند.هاي ج ـ در انقباض ماهيچه
1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  

  )96(سراسري       كند؟چند مورد، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 21
  شود تا ............. كاهش يابد.در انسان، كاهش غيرطبيعي هورمون ............... سبب مي

  هاب ـ غدد پاراتيروئيد ـ بازجذب كلسيم در نفرون  ديورتيك ـ بازجذب اوره به مايع بين سلوليالف ـ آنتي
  د ـ آلدوسترون ـ غلظت پتاسيم در خون  هاانسولين ـ ترشح به درون نفرونج ـ 

1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  
    )96 خارج از كشور (سراسري    ـ كدام مورد، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ 22

  شوند، .............هايي كه توسط ............. ساخته ميدر يك دختر جوان، همة هورمون  
    گذارند.الف ـ تيروئيد ـ بر بافت استخواني اثر مي  
  گذارند.ب ـ تخمدان ـ بر فعاليت ترشحي يكي از مراكز مغزي تأثير مي  

  دهند.ج ـ هيپوتاالموس ـ فعاليت ترشحي غدة هيپوفيز را افزايش مي
  نقش اصلي را دارند.B12د ـ لولة گوارش ـ در حفظ ويتامين

  ) ج و د4  ب و ج) 3  الف و د) 2  الف و ب) 1
    )96 خارج از كشور (سراسري    چند مورد، دربارة انسان درست است؟ ـ23

  هاي تيروئيدي ايجاد كند.تواند اختاللي در توليد هورموننوعي بيماري وراثتي مي الف ـ
  ها مؤثر باشد.رساني به سلولتواند در كاهش اكسيژنب ـ نوعي بيماري گوارشي مي

  تغيير در فشار اسمزي خون شود. تواند باعثج ـ نوعي بيماري خودايمني مي
  تواند سبب ناتواني در انعقاد خون شود.ريز ميد ـ نوعي بيماري غدد درون

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 علي پناهي شايق    ريزها و دستگاه درون/ هورمون2شناسي و آزمايشگاهزيست
 

 73 zistshenasi.org 

 هاي ويژة كالسييادداشت
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ژنتيك:  پنجمفصل                                        مادة 
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
ژنتيـك،   مادة نامند. مي كيژنت ةماد، شود مي ديگر نسل بهي نسل از هاي يك نوع جاندار و ويژگي اتيخصوص انتقال باعث كه را يعاملشناسان،  زيست
 .است DNA مولكول معموالً

    هاي گريفيتآزمايش
ي بـاكتر ي رو بـر  راهـايي   شيآزمـا  الريه تهيـه كنـد،   كرد واكسني عليه باكتري مولد ذات كه سعي مي تيفيگر

  . داد انجام اينومون استرپتوكوكوس
ايـن بـاكتري، عامـل     دار كپسـول  نـوع . سـول پك بـدون  و دار كپسـول : دارد وجـود ي بـاكتر  نيـ ا از هيسو دو

  .است ذات الريه بيماري

  خالصة آزمايش گريفيت
ها موجب بيماري و  دار به موش باكتري كپسول  تزريق

 شود. ها مي مرگ آن

هاي بدون كپسول موجب بيماري  تزريق باكتري
 شود. نمي

دار كشته شده موجـب   هاي كپسول تزريق باكتري
 شود. بيماري نمي

 دار كشـته   هـاي كپسـول   ي مخلوط بـاكتر تزريق
هــاي بــدون كپســول زنــده باعــث  شــده و بــاكتري

شـود. بررسـي ايـن     هـا مـي   بيماري و مرگ مـوش 
هـاي بـدون    ها نشان داد كـه بعضـي بـاكتري    موش

 اند. دار شدهكپسول، كپسول

 آني طـ  در كه اي است دهيپد :ونيترانسفورماس
 طيمحـ  از DNA افتيدر با كپسول بدوني باكتر
در آزمـايش  . آوردمي ديپد خود دري راتييتغ خارج

 دار كپســول گريفيــت، ترانسفورماســيون منجــر بــه
  شدن باكتريِ بدون كپسول گرديد.

بـه ايـن ترتيـب، بـاكتري بـدون      . شود مي منتقل كپسول بدوني باكتر بهي ي سلول عصاره اي دار كپسولي باكتر از كيژنت ماده، ونيترانسفورماس در
  آورد. توانايي ساختن كپسول را به دست ميكپسول، 

  آزمايش ايوري  
 انجـام  ونيترانسفورماسـ  دهاياسـ  كينوكلئ ةيتجز صورت در فقط كه افتنديدرها  آن. بردندي پ كيژنت ةماد تيماه بهي شاتيآزما انجام با همكارانش وي وريا

 DNA كـه  شـد  ثابـت ي گريد شاتيآزما انجام با. باشد دياس كينوكلئي نوع ديبا) كيژنت ةماد( ونيترانسفورماس عامل نتيجه گرفتند كه نيبنابرا. شود نمي
  .است كينتژ ةماد
ترانسفورماسيون، نوعي پروتئين است!  تا پيش از آزمايشات ايوري، تصور عمومي بر اين بود كه عامل  

  

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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    ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها
آن را نوكلئيـك  بـه همـين دليـل    اي را از هستة سلول استخراج كرد كه خاصيت اسيدي داشـت و  مادهبراي نخستين بار دانشمندي به نام فردريك ميشر، 

  اسيد ناميد.  
دياس كيبونوكلئير ـ1 :دارد وجود دياس كينوكلئ نوع دو )RNA (2دياس كيبونوكلئيري دئوكس ـ )DNA(  
  . اند شده ساخته دينوكلئوت نام بهيي مونومرها ازها  مولكول نياي دو هر
است ريز بخش 3 شامل دينوكلئوت هر:  
  شوند.  به دو گروه تقسيم مي دار: ـ بازآلي نيتروژن1

  . (U)و يوراسيل  (C)، سيتوزين  (T)اند از: تيمين اي) كه عبارت الف) بازهاي پيريميديني (يك حلقه
  .(G)و گوانين  (A)اند از: آدنين اي) كه عبارت ب) بازهاي پوريني (دو حلقه

  .DNAو دئوكسي ريبوز در  RNAريبوز در  پنج كربني (پنتوز):ـ قند 2
  ـ يك تا سه گروه فسفات.3
 ي بازهاG ،C وA  در DNA و RNA اما ندا مشترك T در DNA و U در RNA دارد وجود. 

  پلي نوكلئوتيد تشكيل رشتة
ي پلـ  ةرشـت  و شـوند  مي متصل گريكدي به استر يفسفود ونديپ نام به النواك ونديپي نوع با دهاينوكلئوت
 دارد وجـود  فسـفات  گروه ي آنانتها كي در چون است تيقطبي دارا رشته نيا. سازند مي را يدينوكلئوت

  گروه فسفات وجود ندارد. گريدي انتها در اما
 ديـ نوكلئوت فسـفات  و ديـ نوكلئوت كيـ  قند نيب كه است فسفات ـ  قند ونديپي نوع، استري فسفود ونديپ 

  .شود مي برقرار گريد
 خود فسفات گروه دو، اتصال هنگام اما دندار فسفات گروه سه ها در ابتدا به صورت آزاد،دينوكلئوت: 1تةنك
  .دنريگ مي قرار نوكلئوتيدپلي ةرشت در فسفات گروه كي با تنها و دنده مي دست از را
  ؟است دينوكلئوت چندي دارا مولكول نيا. دارد فسفات ـ ندق ونديپRNA ،201 مولكول كي :1مثال  �

  اي است. پس: يك رشته RNAمولكول جواب: 

 n n   2 1 201 101  
ي فسـفود  ونـد يپ چنـد ي دارا مولكـول  نيا. دارد دينوكلئوت 300ي خط  DNA مولكول كي :2مثال  �

  است؟ استر
nآيد. پس:  به دست مي n -2ي  خطي، تعداد پيوندهاي فسفودي استر از رابطه DNAدر جواب: n   300 2 298     

  

  
  اصل چارگف

  :است برقرار  DNA در ريز روابط همواره كه گرفت جهينتران مختلف اجاند  DNAي دهاينوكلئوت تعدادي ريگاندازه با چارگف اروين

    

1

1





G

C
,GC

T

A
,TA

   1




TG

CA       

   Xهاي حاصل از پراش اشعه داده
، DNA كـه  دنديرسـ  جـه ينت نيـ ا بـه  ،آمـده  دسته ب ريتصاو ريتفس با و دادند قرار X يپرتوها معرض در را DNA صلخا بلور فرانكلين،ويلكينز و  

   .ندادند صيتشخ را  DNAاي بودن رشته دوي قطع صورت به نيبنابرا. است رشته سه اي دو ازي چيمارپ
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  مدل واتسون و كريك
 DNA گوينـد، كه به آن مدل نردباني نيز مي مدل نيا براساس 

 . است خورده چيپي نردبان هيشب

ي بازهـا  از آنهـاي   پلـه  و فسفات و قند از نردبان نياهاي  نرده
 گريكـد ي مقابلي دروژنيهي وندهايپ با كه است شده ليتشكي آل

 . دارند قرار

   ،جفـت بـاز  دو بازي را كه با يكديگر پيوند هيـدروژني دارنـد 
  نامند. مي
ي فسـفود ي ونـدها يپ DNA ي رشـته  كي يداريپا عامل :1ةنكت
 DNA اي بودن رشته دو اما است مجاوري دهاينوكلئوت نيب استر

  .است مربوط بازها جفت نيبي دروژنيهي وندهايپ به
 چـون  اسـت  ثابت آن طول تمام در DNA مولكول قطر :2ةنكت

  .رديگ مي قرار نيديميريپ كي مقابل در نيپور كي همواره

 DNAهمانندسازي 

سلول ميتقس از قبل ،DNA ي ساز همانند مراحل. كندي ساز همانند ديباDNA از اند عبارت:  
 دو، يدروژنيـ هي ونـدها يپ شكسـتن  بـا  و شود مي متصلي همانندساز شروع گاهيجا نام اي به رشته دو DNA مولكول ازي قسمت به زكايهل ميآنز ـ1

 .شود مي جادياي ساز همانندي دوراه دوو معموالً  كند مي باز هم از را DNAي  رشته

 قـرار  را مكمـل  ديـ نوكلئوت، دينوكلئوت هر مقابل در و خواند مي را آني دهاينوكلئوت ،شود مي متصل  DNAيالگو ةرشت به مرازيپل DNA  ميآنز ـ2
 سـاخته  ديـ جد ةرشـت  كيـ ، رشته هر مقابل در بيترت نيا به. كند مي وصلي قبل دينوكلئوت به استر يفسفود ونديپ با را ديجد دينوكلئوت و دهد مي
 .شود مي

 و ديـ جد ديـ نوكلئوت نيبي مكمل ةرابطي عني .كند يم زين شيرايو را ساخت حال در ةرشتاين ، ساختن رشتة جديد بر عالوه رازم يپل DNA ميآنز ـ3
 را آني دروژنيـ ه و اسـتر  يفسـفود  ونديپ شكستن با باشد غلط اگر اما رود مي شيپ به باشد حيصح دينوكلئوت اگر ؛كند ي ميبررس را الگو دينوكلئوت

 .دهد مي قرار را حيصح دينوكلئوت آني جا به و دارديبرم

دو ،يساز همانند انيپا در  DNAاست ديجد كامالً گريد ةرشت وي ميقد كامالً رشته كها ي آن از كي هر در كه شود مي حاصل كساني.  
 وصـل  قبلـي  دينوكلئوت به استر يفسفود ونديپ با سپس ،رديگ مي قرار الگو دينوكلئوت مقابل دري دروژنيهي وندهايپ با ابتدا ديجد دينوكلئوت هر :1ةنكت
  .شود مي
 به ازين و استي خود به خود صورت بهي دروژنيه ونديپ ليتشك :2ةنكت
  .ندارد ميآنز
 ميآنـز  4ي سـاز  همانند آغاز گاهيجا هري ازا به به طور معمول، :3ةنكت

DNA  است الزم مراز يپل .  
  

  ها:ها و پروكاريوتهمانندسازي يوكاريوت مقايسة
 DNA آغـاز  گـاه يجايـك   فقـط  و اسـت ي حلقوها  يباكتر 

و  شـود  مي شروعنقطه  يك ازي همانندساز .داردي ساز همانند
 به آن اي مقابل نقطه در و كند مي شرفتيپ جهت دو در معموالً

  .رسد مي انيپا
  

 DNA درهـا   آن از كيـ هر در و شود مي آغاز همزمان طور به باًيتقرها  آن ازي همانندساز كه داردي همانندساز آغاز گاهيجا نيچندها  وتيوكاري 
  .رسد مي انيپا به همزمان باًيتقر و كند يم شرفتيپ جهت دو
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  تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.شود و پس از مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  شود، مادة ژنتيك نام دارد. هاي يك نوع جاندار از نسلي به نسل ديگر مي كه باعث انتقال خصوصيات و ويژگيـ عاملي 1
  مادة ژنتيك: هاي ـ ويژگي2

 .بايد توانايي ذخيرة اطالعات ژنتيك را داشته باشد 

را از نسلي به نسل ديگر منتقل كند. بايد اطالعات 

 كند. بايد نسبتاً پايدار باشد و بتواند در سراسر زندگي فرد، خود را حفظ 

.بايد تغيير پذير باشد 

 است. DNAمعموالً مولكول مادة ژنتيك،ـ 3

  در موارد زير، مادة ژنتيك، مولكولRNA :است 

 HIVو  TMVها: مانند ويروس آنفلوانزا، ويروس هاري،  الف ـ برخي ويروس

 ب ـ ميكروسفرها

 مولكول ها، گياهان و جانوران)  ها، آغازيان، قارچ مادة ژنتيك در همة جانداران (باكتريDNA .است 

  

1 الريه بسازد واكسني عليه بيماري ذاتكرد  . گريفيت تالش ميي ژنتيك نبود گريفيت، كشف ماهيت مادهـ هدف.  
 است.  نومونيا الريه، باكتري به نام استرپتوكوكوس بيماري ذاتـ عامل 2

  ]الريه اي، نومونيا: بيماري ذات رشته كروي شكل، استرپتو: اجتماع: باكتري كوكوس[
دارِ اين باكتري، بيماري  دار) كه فقط نوع كپسول دون كپسول و كپسول(ب كرد ـ گريفيت روي دو سويه (نوع) از اين باكتري كار مي3

 زاست.

 ساكاريد است. ـ جنس كپسول اطراف باكتري استرپتوكوكوس نومونيا، از پلي4

 شود. زايي آن مي ـ كپسول، باكتري را در برابر دستگاه ايمني محافظت كرده و باعث بيماري5

 .را با موفقيت انجام دهند دفاعي خود ةنتوانند وظيف هافاگوسيتشود تا  مي  ـ وجود كپسول باعث6

 ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟7

 [نادرست]  »ساكاريدي احاطه شده است. هر باكتري مولد ذات الريه توسط يك كپسولِ پلي«

.هر دو تا باكتريِ استرپتوكوكوس توسط يك كپسول احاطه شده است 

  

 ها] [مرگ موش   دار به موش هاي كپسول ـ تزريق باكتري1

 تأثير] [بي  هاي بدون كپسول به موش ـ تزريق باكتري2

 تأثير] [بي   دار كشته شده با گرما هاي كپسول ـ تزريق باكتري3

 نتيجه: كپسول باكتري، به تنهايي عامل مرگ موش ها نيست.

 ها] [مرگ موش   كپسول  كشته شده و زنده بدون دار  كپسول هاي مخلوط باكتري ـ تزريق 4

 اند. دار شده هاي بدون كپسول،كپسول هاي مرده،بعضي باكتري مشاهده: در خون موش

ـ  ترانسفورماسيون، فرآيندي است كه طي آن باكتري با دريافت مواد ژنتيكي از محيط خارج، در خصوصيات ظاهري خود تغييراتي 5
 آورد.  پديد مي

 خالصه آزمايش گريفيت

 نكات ماده ژنتيك

 نكات آزمايش گريفيت
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 است. فنوتيپيورماسيون، يك تغيير ـ ترانسف6

از باكتري داراي كپسول، به باكتري بدون كپسول است. باكتري بدون كپسول با دريافت  DNAـ ترانسفورماسيون، نتيجة انتقال 7
DNA آورد. توانايي ساخت كپسول را به دست مي 

شود. در حالي كه نتيجة ترانسفورماسيون، تغيير در  يدار م كنند كه هر باكتري بر اثر ترانسفورماسيون كپسول ها فكر مي ـ بعضي8
 دار شدن، تشكيل پيلي و ... باشد. خصوصيات ظاهري است. اين تغييرات ممكن است كپسول

 تواند كربوهيدرات باشد. چون محصول ژن نمي باكتري، ژني براي تعيين توالي مونومرهاي كپسول ندارد. DNAـ 9

 شود: تواند مانع از ترانسفورماسيون  دار، مي زير به عصارة سلولي به دست آمده از باكتري كپسولهاي  ـ افزودن هر يك از آنزيم10

 ـ آنزيم نوكلئاز1

 )EcoRIـ محدود كننده (مانند 2

 شود. حاصل مي دارمواد زايد نيتروژنـ از تجزية نوكلئيك اسيد، 11

  

  شناسايي عامل ترانسفورماسيون و ماهيت مادة ژنتيك شد. ـ آزمايش ايوري و همكارانش منجر به1
 ـ پيش از آزمايش ايوري تصورعمومي بر اين بود كه عامل ترانسفورماسيون، نوعي پروتئين است.2

 ي شيميايي اصلي وجود دارد:كربوهيدرات، ليپيد، پروتئين و نوكلئيك دانستند كه در سلول، چهار نوع ماده ـ ايوري و همكارانش مي3
 اسيد.

دار كشته شده را استخراج  و آن را به چند قسمت تقسيم كردند. و به هر قسمت، يك نوع  هاي كپسول ها عصارة سلوليِ باكتري ـ آن4
آنزيم تخريب كننده اضافه كردند. سپس سعي كردند با هر قسمت به طور جداگانه باكتري بدون كپسول را وادار به ترانسفورماسيون 

 كنند.

تواند مانع از ترانسفورماسيون شود. بنابراين نتيجه گرفتند عامل  مي DNAو همكارانش مشاهده كردند كه فقط تخريب ـ ايوري 5
 است. DNAترانسفورماسيون، 

 ـ خالصه آزمايش ايوري6

+شود.] [ترانسفورماسيون انجام مي كپسول باكتري زنده بدون كربوهيدراز+ عصاره سلولي 

 +شود.] [ترانسفورماسيون انجام مي كپسول باكتري زنده بدونعصاره سلولي+ ليپاز 

شود.] [ترانسفورماسيون انجام مي كپسول عصاره سلولي+ پروتئاز+ باكتري زنده بدون 

شود.] مين[ترانسفورماسيون انجام  كپسول عصاره سلولي+ نوكلئاز+ باكتري زنده بدون 

 نوكلئيك اسيد است.*نتيجه : عامل ترانسفورماسيون (مادة ژنتيك) نوعي 

 مادة وراثتي است؟ DNA*سؤال: ايوري و همكارانش چگونه ثابت كردند كه 

 DNA ، دار  كپسول باكتري كپسول دار را به صورت خالص تهيه و آن را به باكتري بدون كپسول وارد نمودند. باكتري بدون كپسول
 شد.

  

  اسيد وجود دارد:نوع نوكلئيك ـ دو 1
 ) RNAـ ريبونوكلئيك اسيد ( 1

 ) DNAـ دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد ( 2

 استخراج كرد. يوكاريوتيميشر، نوكلئيك اسيد را از نوعي سلول ـ فردريك 2

 اند. همة نوكلئيك اسيدها از واحدهاي مونومري به نام نوكلئوتيد تشكيل شدهـ 3

 نكات آزمايش ايوري

 نكات ساختار نوكلئيك اسيدها
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 است:ـ هر نوكلئوتيد از سه بخش تشكيل شده 4

 دار ـ باز آلي نيتروژن1

 تر دارد.] ريبوز نسبت به ريبوز، يك اتم اكسيژن كم ـ قند پنج كربني (پنتوز) [دئوكسي2

 ـ يك تا سه گروه فسفات3

 ـ گروه فسفات داراي بار منفي است.5

 بار منفي دارند. RNAو  DNAـ نوكلئوتيدهاي 6

  بار منفي دارند. RNAو همة انواع  DNAـ 7

 اند: دار دو نوع بازهاي آلي نيتروژنـ 8

 )]G)، گوانين (A[آدنين ( اي): الف ـ بازهاي پوريني (دوحلقه

 )]U)، يوراسيل(C)، سيتوزين(T[تيمين( اي): (تك حلقه ب ـ بازهاي پيريميديني

 روند. به كار مي RNAو  DNAدر  Gو  A ، Cـ بازهاي 9

 رود. به كار مي RNAدر  Uو باز  DNAدر Tـ باز 10

 ـ عبارت زير درست يا نادرست؟11

 [نادرست]  »يكسان هستند. RNAو  DNAترنوكلئوتيدهاي به كار رفته در  بيش«

تر بازهاي آلي به كار رفته  بيشDNA  وRNA اند. مشابه 

 همة نوكلئوتيدهاي به كار رفتهDNA  وRNA اند. متفاوت 

 سؤال

  نوع 6جواب:   توان يافت؟ دار در سلول مي سيتوزين به طور معمول، چند نوع نوكلئوتيد

  
نوع) 3دار ( نوع) ، يوراسيل 3دار ( نوع) ، تيمين 6دار ( نوع) ، گوانين 6دار ( آدنين  
 

  گروه فسفات باشند. 3يا  2،  1ـ هر نوكلئوتيد آزاد ممكن است داراي 11
 كنند. گذاري مي نامها  آنقند ي اول بر اساس نوع  نوكلئيك اسيدها را در وهلهـ 12

 است.آن دار باز آلي نيتروژنترين بخش هر نوكلئوتيدها  مهمـ 13

 اي هستند. ي انواع ريبونوكلئيك اسيد، تك رشته همهـ 14

 شود. هاي فسفات، به نوكلئوتيد تبديل مي نيست، اما پس از اتصال گروه يا گروهآدنوزين، نوكلئوتيدـ 15

 ـ قند پنج كربني2دار  نيتروژنـ باز آلي 1 حلقوي دارد:بخش  2هر نوكلئوتيد، ـ 16

 به طور كلي وظايف نوكلئوتيدها در سلول عبارتند از:ـ 17

 RNAو  DNAـ واحد ساختاري 1

 )ATPهاي متابوليسمي ( شركت در واكنشـ 2

 )FADH2و  NADH  ،NADPHانتقال الكترون (ـ 3

 حلقوي) AMPبه عنوان پيك شيميايي درون سلول (ـ 4
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 به طور كلي وظايف نوكلئيك اسيدها عبارتند از:ـ 18

 ها، ويروئيدها،پالزميدها و ميكروسفرها] مادة وراثتي [تعيين خصوصيات وراثتي جانداران، ويروسـ 1

 )mRNAسازي ( ـ حمل اطالعات وراثتي براي پروتئين2

 )tRNAسازي ( ـ حمل آمينو اسيدها در پروتئين3

 )rRNAسازي)   ( پپتيدي در پروتئينـ نقش آنزيمي (تشكيل پيوند 4

  

نوكلئوتيد متصل شوند. هر يك از اين نوكلئوتيدها  توانند به رشتة پلي فسفاته مي 3ـ فقط نوكلئوتيدهاي 1
دهد و با يك گروه فسفات در  گروه فسفات خود را از دست مي 2نوكلئوتيد،  هنگام اتصال به رشته پلي

 گيرد. ساختار رشته قرار مي

شود.  شود، پيوند قند ـ فسفات ناميده مي ـ پيوندي كه بين يك مولكول قند و يك گروه فسفات برقرار مي2
 دو نوع پيوند قند ـ فسفات وجود دارد:

پيوند بين قند و فسفات يك نوكلئوتيد 

پيوند بين قند يك نوكلئوتيد و فسفات نوكلئوتيد ديگر 

ناميده  استر فسفوديشود، پيوند  ـ پيوندي كه بين قند يك نوكلئوتيد و فسفات نوكلئوتيد ديگر برقرار مي3
 شود.  مي

نوكلئوتيد قطبيت دارد؛ يعني يك انتهاي آن گروه فسفات دارد و انتهاي ديگر نه. به عبارت ديگر دو انتهاي رشته مانند  ـ رشته پلي4
 هم نيست.

 )sRNAو  mRNA ،tRNA ،rRNAيت دارند. (قطب RNAانواع ـ همة 5

 = تعداد نوكلئوتيدها) nكنيم: ( ـ براي محاسبه تعداد پيوندها از روابط زير استفاده مي6

  

  

  

  

  

  

 پيوند قند ـ فسفات است. اين مولكول داراي چند ريبوز است؟ 201داراي  mRNA: يك مولكول 1مثال

 مولكول يك رشته اي است. پس: RNAپاسخ: 

پيوند قند ـ فسفات 400كه در آن تعداد پيوندهاي فسفودي استر با تعداد نوكلئوتيدها برابر است، داراي DNA: يك مولكول 2مثال
 است. اين مولكول چند گروه فسفات دارد؟

  حلقوي، تعداد نوكلئوتيدها با تعداد پيوندهاي فسفودي استر برابر است. پس: DNA: درپاسخ
ي نوكلئوتيدهاي آن مونو فسفات هستند. پس اين  حلقوي، هر نوكلئوتيد يك گروه فسفات دارد. به عبارت ديگر همه  DNAدر

 .گروه فسفات دارد 200مولكول 

 استر يفسفود ونديپ تعدادفسفات ـ قند ونديپ تعداد  مونومر nبا  دياس كينوكلئ

  خطي دينوكلئوتيپل رشته كي
  خطي) DNA، يك رشته از مولكول  RNA(انواع 

n2 1  n 1  

  يخط DNAمولكول
)DNA ها)اي يوكاريوتهسته  n2 2  n2 

  يحلقو DNA مولكول
)DNA  (باكتري،ميتوكندري،كلروپالست،پالزميد  n2  n  

 نوكلئوتيدنكات رشته پلي

n n   2 1 201 101

n n  2 400 200
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 مونومر است. هنگام تشكيل اين مولكول، چند پيوند فسفودي استر برقرار شده است؟ 300خطي داراي  DNA: يك مولكول 3مثال

 هنگام تشكيلDNA  همانندسازي.، يعني 

 هنگام تشكيل هر مولكولDNA آيد! شود و رشته ديگر به صورت آماده از مولكول مادر مي ها تازه ساخته مي ، فقط يكي از رشته  
 كافي است يك رشته ازDNA :خطي را در نظر بگيريم 

 
  

  جانداران مختلف مشاهده كرد كه : DNAدر  Gو  A ، T، C ـ چارگف با اندازه گيري مقدار بازهاي 1
.مقدار آدنين با تيمين برابر است 

.مقدار گوانين با سيتوزين برابر است 

  
: هاي ديگري نيز مي را به شكل DNAبين فراواني بازهاي ي  ـ رابطه2   توان نشان داد. مثالً

 از نوع آدنين باشد، چند درصد بازهاي آن از نوع سيتوزين خواهد بود؟ DNA% از بازهاي يك مولكول 15: اگر 1مثال

 راه حل ساده:

  

 بهتر:يك راه حل 

 لاست. يعني:50مجموع فراواني دو باز غير مكم % 

  
  
  

 از نوع تيمين باشد، چند درصد بازهاي آن از نوع پوريني خواهد بود؟ DNA% از بازهاي يك مولكول 62/31: اگر 2مثال

 هستند!% بازها پيريميديني 50% بازها پوريني و 50، جانداران مختلف DNAبه طوركلي در نيازي به محاسبه نيست! 

  
 جانداران مختلف : DNAـ در 3

 برابر است. تيمين تقريباًمقدار آدنين با 

 برابر است. گوانين تقريباًمقدار سيتوزين با 

 رو به كاهش است. Cو  Gرو به افزايش و فراواني بازهاي  Tو  Aفراواني بازهاي ـ در مسير تكاملي جانداران، 2

 فراواني بازهاي غيرمكمل رو به افزايش است.  تفاوتدر مسير تكاملي جانداران، ـ 3

  

   شوند. بلور جسم تابانده ميبه طور مستقيم به  Xـ پرتوهاي 1
 شوند. فيلم حساس در پشت بلور ثبت ميپس از برخورد به جسم پراكنده شده و روي  Xـ پرتوهاي 2

برند. مانند تجزيه و تحليل  با تجزيه و تحليل تصوير روي فيلم، به ساختار مولكول پي ميـ پژوهشگران 3
 سايه يك جسم براي پي بردن به شكل و ساختار آن. 

تهيه كردند. براساس اين تصاوير  Xبا روش پراش اشعه  DNAـ موريس ويلكينز و رزالين فرانكلين تصاويري از بلورهاي مولكول 4
 مارپيچي است كه از دو يا سه زنجيره تشكيل شده است. DNAمعلوم شد كه 

 نكات آزمايش ويلكينز و فرانكلين

 نكات مشاهدات چارگف

A
A T ,

T
 1

G
G C ,

C
 1

A C

G T





1

n    1 150 1 149
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 Xهاي چارگف و داده هاي حاصل از پراش  اشعه  كه از پيوندهاي شيميايي داشتند و با كمك يافته ـ واتسون و كريك با شناختي1
  ارائه كردند.  DNA(توسط ويلكينز و فرانكلين) مدلي براي 

شود. در اين  نيز ناميده مي دوگانه مارپيچيا  نردباني واتسون ـ كريك، مدلـ مدل 2
فرضي پيچ  كه حول محور نوكلئوتيدي تشكيل شده از دو رشته پلي DNAمدل، 

  .)خورده است. (مانند نردباني كه حول محور طولي خود پيچ خورده است
 دهند. ميهاي قند و فسفات تشكيل  اين نردبان را گروههاي  ـ نرده3

 سازند. را مي ها بازها كه با پيوند هيدروژني مقابل هم قرار دارند، پلهـ جفت 4

 شود. ، آدنينِ يك زنجيره با تيمينِ زنجيرة مقابل جفت ميDNAمولكول ـ در 5

 شود. ، گوانينِ يك زنجيره با سيتوزينِ زنجيرة مقابل جفت ميـ همچنين6

  وط است. جفت شدن به ساختار بازها مربـ نحوة 7
پيوند هيدروژني مقابل هم قرار  2از نظر ساختار سه بعدي مكمل يكديگر هستند و با  Tو  Aـ بازهاي 8

 گيرند. مي

مقابل هم قرار پيوند هيدروژني  3از نظر ساختار سه بعدي مكمل يكديگر هستند و با  Cو  Gـ بازهاي 9
 گيرند. مي

 ناهمسو هستند. DNAمولكول ـ دو رشتة 10

 در مناطق مختلف آن يكسان است. DNAطور طبيعي قطر مولكول ـ به 11

  دو حلقة آلي بدون نيتروژن (قند) وجود دارد. DNAدار وجود دارد. در طرفين هر پلة  سه حلقة آلي نيتروژن DNAي  در هر پلهـ 12
 دار و دو حلقة آلي بدون نيتروژن. سه حلقة آلي نيتروژن پنج حلقة آلي وجود دارد؛ DNAبه ازاي دو نوكلئوتيد ـ 13

  دار آن             خواهد بود. هاي نيتروژن هاي آلي           و تعداد حلقه د حلقهباشد، تعدانوكلئوتيد  nداراي  DNAاگر مولكول ـ 14
 نوكلئوتيد، پيوند وجود ندارد. بين دو باز آلي مجاور در يك رشتة پليـ 15

 استر دارد؟ دار است. اين مولكول چند پيوند فسفودي ي نيتروژن حلقه 600خطي، داراي  DNA: يك مولكول 1مثال

 پاسخ: ابتدا تعداد نوكلئوتيدها را به دست مي آوريم:

 آيد: ي زير به دست مي خطي تعداد پيوندهاي فسفودي استر  از رابطه DNAدر 

 ي آلي دارد. اين مولكول داراي چند پيوند قند ـ فسفات است؟ حلقه1200: يك مولكول پالزميد، 2مثال

 آوريم: دست مي پاسخ: ابتدا تعداد نوكلئوتيدها را به

 است: n2حلقوي، تعداد پيوندهاي قند ـ فسفات  DNAدر مولكول 

  

  

  

 نكات مدل واتسون و كريك

n5
2

n3
2

n
n  

3 600 4002
n 2 398

n
n  

5 1200 4802
n n  480 2 960
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  آيد. دختري به وجود مي DNAمادري، دو مولكول  DNAـ همانندسازي، فرايندي است كه طي آن از يك مولكول 1
تواند در فرآيند همانندسازي نقش اساسي  ي مكملي بين بازها  مي ـ واتسون و كريك پيشنهاد كردند كه رابطه2

 داشته باشد.

  ]همانندسازي نيمه حفظ شدهجديد (دختري) يك رشته قديمي و يك رشته جديد دارد. [ DNAمولكول ـ هر 3
  
 

اي  هاي حاصل، فاقد رشته سه نسل پي در پي همانندسازي كند، چه نسبتي از مولكول DNAسؤال: اگر يك مولكول 
 اوليه خواهند بود؟ DNAاز 

 ها فاقد رشته قديمي خواهند بود. يعني: تاي آن 6خواهيم داشت كه  DNAمولكول  8پس از سه نسل همانندسازي، 

  

شكستن پيوندهاي هيدروژني، دو شود و با  متصل مي DNAبه مولكول  جايگاه آغاز همانندسازيدر محلي به نام  هليكازـ آنزيم 1
  كند. را از هم باز مي DNAي  رشته

دهد. به اين ترتيب  كند و در مقابل نوكلئوتيدهاي الگو، نوكلئوتيد مكمل را قرار مي حركت مي DNAمراز در طول  پليDNAـ آنزيم 2
 شود. هاي الگو، رشته مكمل ساخته مي در برابر هر يك از رشته

جدا  دختر اضافه شود، آن را DNAكند. يعني اگر نوكلئوتيد اشتباه به  مي مراز، رشته در حال ساخت را ويرايش پلي DNAـ آنزيم 3
 دهد. كند و به جاي آن نوكلئوتيد صحيح را قرار مي مي

  

  در حال باز شدن است، دوراهي همانندسازي نام دارد. DNAي  كه در آن دو رشتهـ محلي 1
همانندسازي جايگاه آغاز ميتوكندري و كلروپالست) فقط يك  DNAاصلي باكتري، پالزميد و  DNAحلقوي ( DNAـ هر مولكول 2

 دارد.

 يك جهتي و يا دو جهتي باشد اما معموالً دو جهتي است.پروكاريوتي ممكن است  DNAـ همانندسازي 3

جايگاه آغاز  كند. در اين حالت جايگاه پايان همانندسازي در مقابل همانندسازي ايجاد مي دوراهي دو ها معموالً پروكاريوت DNAـ 4
  نامند. همانندسازي را همانندسازي دو جهتي مي ازهمانندسازي خواهد بود. اين نوع 

جايگاه  كند. در اين حالت جايگاه پايان همانندسازي در مجاورت ها يك دوراهي همانندسازي ايجاد مي پروكاريوت DNA گاهيـ 5
 نامند. همانندسازي يك جهتي ميآغاز همانندسازي خواهد بود. اين نوع همانندسازي را 

 آغاز همانندسازي دارد.جايگاه  چنديناي يوكاريوتي  هسته DNAـ 6

شود و همانندسازي در دو جهت  ها دو دوراهي همانند سازي ايجاد مي يوكاريوت  DNAهاي آغاز همانندسازي  هر يك از جايگاهـ در 7
 كند. پيشرفت مي

  
  
  
  
 دهد: مراز در فرآيند همانندسازي دو نوع فعاليت انجام مي پليDNAـ آنزيم 8

 نكات همانندسازي

 مراحل همانندسازي

 DNAهمانندسازي 

3
4
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 مرازي: (ضمن حركت به جلو) الف ـ فعاليت پلي

شود. مي مرازي اين آنزيم، باعث تشكيل پيوند فسفودي استر فعاليت پلي 

 ب ـ فعاليت نوكلئازي: (ضمن بازگشت به عقب) 

شود. مي فعاليت نوكلئازي هنگام ويرايش، باعث شكستن پيوند فسفودي استر 

 مراز) پليDNAشود. (هر دو عمل توسط  ـ هنگام ويرايش، پيوند فسفودي استر هم شكسته و هم تشكيل مي9

 قرار است تقسيم شوند، فعاليت دارد.هايي كه  مراز در سلول پلي DNAآنزيم ـ 10

هاي كالهك  ، عناصر آوندي، سلولاريتروسيت، سلول غربالي، فيبر، تراكئيد، اسكلرئيد مراز ندارند: پلي DNAهاي زير آنزيم  سلولـ 11
 ريشه و ...

 ـ نورون2گامت ـ 1 مراز فعال نيست: پلي DNAهاي زير آنزيم  به طور معمول در هستة سلولـ 12

 تواند فعاليت داشته باشد: مراز مي پلي DNAشوند،  هايي كه تقسيم نمي در سلولـ 13

 هاي  فرد بالغ ـ درون هستة ميون1

 كلروپالستـ درون ميتوكندري و 2

 هنگام تكثير پالزميد درون باكتريـ 3

  هاي موجود بر روي يك كروموزوم يوكاريوتي: ژنـ 14
شوند. همگي توسط يك نوع آنزيم همانندسازي مي 

شوند. همگي به يك اندازه همانندسازي مي 

شوند. هاي متفاوتي رونويسي مي توسط آنزيم 

شوند.  به ميزان متفاوتي رونويسي مي 

شوند. هاي مغلوب رونويسي مي تر از ژن هاي غالب بيش ژن 

ها عوامل همانندسازي از قبيل هليكاز و  مراز يكسان است. اما در يوكاريوت پليDNAها، محل توليد و فعاليت  در پروكاريوتـ 15
DNAگردند. شوند، سپس به هسته منتقل مي هاي سيتوسل ساخته مي مراز توسط ريبوزوم پلي 

  استر هستند: كه قادر به برقراري پيوند فسفوديهايي  ـ آنزيم16
 ليگاز DNAـ 3  مراز پلي RNAـ 2  مراز پلي DNAـ 1

  استر هستند: هايي كه قادر به شكستن پيوند فسفودي آنزيمـ 17
 )EcoRIـ آنزيم محدود كننده (مانند 2  مراز پلي DNAـ 1

  شود. باز  DNAپيچ و تاب  در شروع همانندسازي، ابتدا بايدـ 18
ها از هيستونهاي يوكاريوتي، براي اين كار بايد   در سلولDNA  .جدا شوند 

 مراز الزم است.   پليDNAآنزيم  چهارآنزيم هليكاز و  هاي يوكاريوتي،به ازاي هر جايگاه شروع همانندسازي، حداقل دو در سلولـ 19

 8چندين جايگاه شروع انسان به دليل داشتن  DNAسازي  . همانندتر از انسان است بيشدر باكتري  DNAسرعت همانند سازي ـ 20
  .شود ميدقيقه انجام  20سازي باكتري در كمتر از  كشد، اما همانند ساعت طول مي
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 )84سراسري خارج از كشور(                               استر را دارد؟  ـ كدام آنزيم قدرت شكستن پيوند فسفودي 3

  مراز پلي RNA) 4  مراز پلي DNA) 3  ليگاز DNA) 2  ) هليكاز1  
 )85سراسري خارج از كشور(                                            مراز، در سلول بالغ كدام، فعال است؟ پلي DNAـ  2

  ريشه) كالهك 4  كلرانشيم) 3  ) اسكلرانشيم2  ) عناصر آوندي1  
 )88سراسري خارج از كشور(  ، ...........   DNAهاي  ي شناسايي ساختار مولكول ـ ويلكينز و فرانكلين در زمينه 3

    را ارائه دادند. DNAاي   ) مدل گوي و ميله1  
  جانداران مختلف را اندازه گرفتند. DNA) مقدار بازهاي آلي در  2  
  به روش پراش پرتو ايكس تهيه كردند.  DNA) تصاويري از بلورهاي مولكول 3  
  4 (DNA طور خالص تهيه نمودند. دار و بدون كپسول را به هاي كپسول باكتري  
 )89سراسري (                                    تر از سايرين است.  ، تعداد ....... كم DNAـ در يك مولكول  4

  استر) پيوندهاي فسفودي 4  ) دئوكسي ريبوزها3  ) پيوندهاي هيدروژني2  پوريني) بازهاي 1  
 )90سراسري (                                    ؟است نادرستـ كدام عبارت  5

  ،...... Xها به كمك پراش پرتو  در بررسي ساختار مولكول
  تشخيص است.) ساختار مولكول قابل 2  ) تهيه بلور از جسم ضرورتي ندارد. 1
  باشد. ساية مولكول ممكن نمي) تجزيه و تحليل 4  . گيرد مي) فيلم در پشت جسم قرار 3

 )90سراسري خارج از كشور(                                                        ..............  DNAـ در هر باكتري،  6

  دهد.) به منظور انجام همانندسازي، دو دوراهي تشكيل مي1
  شود.نمي رونويسي ها، به طور كامل) كروموزوم اصلي همانند ژنوم يوكاريوت2
  كند.تواند شرايط سخت را تحملاي ضخيم ميبا كمي سيتوپالسم و ايجاد ديواره) 3
  .كندديگري منتقل نمي اطالعات ژنتيكي خود را به روش) به جز از طريق تقسيم دوتايي، 4

ي آن مادة راديواكتيو به كار رفته است. اگر اين مولكول براي سه  ظر بگيريد كه در ساختار هر دو زنجيرهاي را در نDNA ـ مولكول 7
  هاي حاصل ..........  باشد، در اين صورت ......... از مولكول نسل متوالي در محيطي كشت داده شود كه فاقد مادة راديواكتيو مي

 )91سراسري خارج از كشور(  

  باشند. راديواكتيو مينيمي ـ غير ) 1
  نيمي ـ يك زنجيره راديواكتيو دارند.) 2
  باشند.  يك چهارم ـ غير راديواكتيو مي) 3
  .يك چهارم ـ يك زنجيره راديواكتيو دارند) 4

  

  

  

  

 هاي كنكور سراسريتست
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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   ها و ميتوز ششم: كروموزومفصل 
  

 الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.    خوانيپيش                                                               

  هاتوليد مثل باكتري
 نـام دارد. تقسـيم دوتـايي،     دوتايي  تقسيمشـود و   ترين نوع تقسيم سلول در باكتري ديده مي ساده

  شود. هايي يكسان منجر مي نوعي توليد مثل غيرجنسي است و به توليد زاده
 كروموزم باكتري، يك مولكولDNA .حلقوي (بسته) است كه به غشاي سلول اتصال دارد 

  تقسيم دوتايي به دنبال همانندسازيDNA گيرد. صورت مي  
 ـ  كـه  غشـا  ازي قسـمت  بهولي جديد تقسيم باكتري با اضافه شدن غشاي سل  قـرار  DNA دو نيب

 همزمان. رود يم فرو داخل به طرف دو از و افتهي شيافزا غشا وسعتگيرد. در نتيجه، انجام ميدارد، 
  .ندشو يجدا م هم سلول از دو شود و ل مييتشك زين ديجد وارهيد وسط در غشا رفتن فرو با

  .... ندارند گامت، لقاح و، وزيم ،توزيم ميتقسها  يباكتر :نكته

  
  

  هاتوليدمثل يوكاريوت
هـاي   سـلول  ميتقسـ  چـون  اسـت ي بـاكتر  مثـل  ديـ تول از تـر  دهيـ چيپتوليدمثل جانداران يوكاريوتي 

. اسـت  هاي متصل به آن نيپروتئ وي خط DNA شاملها  وتيوكاري كروموزوم. شود مي شامل را توپالسميس ميتقس هم و هسته ميتقس همي وتيوكاري
DNA است شده ليتشك ژن هزاران از.  

 و ئنيپروت ساختني براها  ژن RNA رنديگ يم قرار استفاده مورد.  
 ي نـور  كروسـكوپ يمبـا   را هـا  آن تـوان  ينم و هستند كيبار و بلندها  كروموزوم ستين ميتقس حال در سلولي وقت

   .هستند نيكرومات ةشبك نام اي به دهيچيپ هم در ةتود صورت بهها  كروموزوم مرحله نيا در. كرد مشاهده
 ةمـ ين دو از كرومـوزوم  هر مرحله نيا در. شوند مي قطور و كوتاهها  كروموزوم، كند مي ميتقس به شروع سلولي وقت 
 در كـه  نامنـد  مـي  يخـواهر ي دهايـ ماتوكر را كروموزوم كي ةسازند ديكرومات دو. دارد نام ديكرومات كها ي آن از كي هر كه است شده ليتشك نهيقر

 .هستند  متصل  گريكدي  به  سانترومر نام بهي محل

  

 

 

 

 

 

 

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  فشرده شدنDNA ها هستند كه در فشرده كردن  ها، گروهي از پروتئين شود. هيستون ها انجام مي به كمك پروتئينDNA .نقش مهمي دارند  
 مولكول DNA هـا   نوكلئوزوم. آورد يم ديپد را نوكلئوزوم نام بهيي ساختارها و چديپ مي ستونيه مولكول 8 دور به دور دو حدود نيمع فواصل در
 .هاست در حكم نخ بين مهره DNAها و  ها در حكم مهره كه در آن، نوكلئوزوم دنكن مي جاديا ديمروار گردنبند هيشبي ساختار گريكدي دنبال به

 
 .است توزيم متافاز ةمرحل به مربوط DNAي فشردگ حداكثر نكته:

  .نامند ي ميكروموزوم عدد را فرد هري كريپ سلول كي در موجودهاي  كروموزوم تعدادعدد كروموزومي: 
 است سلول كروموزوم نوع هر از عدد كي شامل كروموزوم مجموعه كي.  
 ديهاپلوئ، دارد كروموزوم مجموعه كي فقط كهي سلول )n (است.    
 ديلوئيدپ، دارد كروموزوم مجموعه دو كهي سلول )n2 (است.    
 ديپلوئيتر، دارد كروموزوم مجموعه سه كهي سلول )n3 (است.    
  سلولي كه چهار مجموعه كروموزوم دارد، تتراپلوئيد)n4( .است  
  سلولي كه شش مجموعه كروموزوم دارد، هگزاپلوئيد)n6( .است  

  هاي همتاكروموزوم
 ديـ پلوئيترهـاي   سلول در، دو به دوها  كروموزوم، ديپلوئيدهاي  سلول در. هستند مشابه كيژنتي محتوا و اندازه، شكل نظر از كه هستندهايي  كروموزوم 

  .. . و هستند همتا چهار به چهار ديتتراپلوئهاي سلول در، سه به سه
  .هستند ....... مجموعه هري اعضا اند و گرفته قراريي تا ....... هاي مجموعه در سلول نياهاي  كروموزوم. دارد كروموزوم 12ي ديپلوئيتر سلول سؤال:

  همتا ريغ ـ چهار )4                      همتا ـ چهار )3        رهمتايغ ـ سه )2                همتا ـ سه )1  
  جواب:

nاين سلول 3 nكروموزوم دارد. پس هر مجموعه كروموزومي آن  12  هستند. يعنـي  كروموزوم دارد و اعضاي يك مجموعه كروموزوم، غيرهمتا  4
  صحيح است.» 4« گزينة

  .باشند همتا توانند نمي كروموزوم مجموعه كي ياعضا :1ةنكت
 مـاده  و نـر هـاي   ملخي كروموزوم عددالبته استثناهايي هم وجود دارد. مثالً  .است كساني يعددمعموالً  گونه كي افرادي براي كروموزوم عدد :2ةنكت

  .است متفاوت
  .باشند داشته كساني يكروموزوم عدد گونه نيچند است ممكني عني .ستين فرد به منحصري عدد گونه كي يبراي كروموزوم عدد :3ةنكت

  ها: مثال
 .دارند كروموزوم n2  =78 سگ و خروسي، خانگ مرغ ـ2   .دارند كروموزوم n2 = 48 سه هر شامپانزه وي  نيزم بيس، آلو ـ1

  .دارند مشابهي كروموزوم عدد كههايي  آني حت ؛است متفاوتها  گونه ةهم درها  كروموزومة انداز و شكل :4ةنكت
  .است n =2 وميليسيپن كپكي كروموزوم عدد :5ةنكت
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  جانورانبرخي تعيين جنسيت در 
 تعيين جنسيت، نقش مستقيم ندارند. هاي غيرجنسي) در ها (كروموزوم اتوزوم 

  كند. فرد نر است. چون فرد نر دو نوع گامت توليد مي ها در انسان و ملخ بر عهدة زاده تعيين جنسيت 

 كند. فرد ماده است. چون فرد ماده دو نوع گامت توليد مي پرواز (بيدها) بر عهدة هاي شب و پروانهها  ها در پرندگان، پروانه زاده  تعيين جنسيت 

 ود يا فقدان كروموزوم در انسان، جنسيت افراد به وجY  مربوط است. هر فردي كه كروموزومY     دارد، نر و هر فـردي كـه كرومـوزومY    نـدارد، مـاده
 ها بر عهدة والد نر است.در انسان، تعيين جنسيت زاده است.

 
 ها و بيدها جنسيت افراد به وجود يا فقدان كروموزوم  در پرندگان، پروانهW زوم مربوط است. هر فردي كه كروموW  را دارد ماده است و هر فردي كه

  ها بر عهدة والد ماده است.در اين جانوران، تعيين جنسيت زاده را ندارد نر است. Wكروموزوم 

 
  اتوزوم و يك  38كروموزومي است. يعني  39اسپرم خروسZ .دارد 

 اتوزوم و يك  38كنند. بعضي داراي  كروموزومي توليد مي 39ها دو نوع تخمك  مرغZ  اتوزوم و يك  38هستند و بعضي ديگرW .دارند 

 كروموزوم ها جنسيت افراد به تعداد در ملخX  بستگي دارد. افرادي كه يك كروموزوم دارند نر و افرادي كه دو كروموزومX .دارند ماده هستند 

 
  اتوزوم و يك  11كروموزومي داراي  12كروموزومي (فاقد كروموزومي جنسي) و يا  11 تواند ملخ مياسپرمX .باشد 

  اتوزوم و يك  11كروموزومي (داراي  12تخمك ملخX.است (  
  دهند.نشان مي XX را به صورت و ملخ ماده XO را به صورت ملخ نر !ندارند Y كروموزومها  ملخ :نكته
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  كروموزوميهاي جهش
 نسـل هـاي   سـلول  نيبنـابرا . شود مي جدا آن از كامالً و شكسته كروموزوم اي از قطعه :حذف ـ1

  . داشت نخواهند راها  ژني بعض بعد
 شود.در بسياري از موارد، جهش حذف منجر به مرگ سلول تخم مي 

 متصـل   اول خـود ي جـا  بـه  معكـوس  صـورت  به و شكسته ازكروموزومي ا قطعه  ي:واژگون ـ2
 .شود يم

  .شود يمتصل م رهمتايغ كروموزوم به و شكسته كروموزوم ازي ا قطعه يي:جا جابه ـ3
 .شود متصل مي همتا كروموزوم به و شكسته كروموزوم ازي ا قطعه :شدن مضاعف ـ4

  .ستين ممكن ديهاپلوئهاي  سلول در شدن مضاعف: 1ةنكت
  .است هاي همتا بين كروموزوم ييجا جابه و حذف ازي بيترك شدن مضاعف: 2تةنك

  سلول چرخة
 شـود و تـا   شـروع مـي   ميتقس كي انيپا از سلول ةچرخ. نامند مي سلول ةچرخ را آن و دهند مي نشان رهيدا كي صورت به را سلول كي يزندگ مراحل

  .ادامه داردي بعد ميتقس انيپا

 پنج مرحله دارد:شوند، هايي كه تقسيم ميدر سلولسلول  چرخة  
G)رشد نخستين مرحلةـ 1   كند. در اين مرحله، سلول به سرعت رشد مي :1(
كنـد و هـر كرومـوزوم تـك      همانندسـازي مـي   DNAطي اين مرحله  : (S)ـ سنتز2

  شود. كروماتيدي، به كروموزوم دو كروماتيدي تبديل مي
G)رشد  ـ دومين مرحلة3 در اين مرحله، عالوه بر رشد سـلول، تمهيـدات الزم    :2(

هـاي   هـا و سـاير انـدامك    ها، ميتوكنـدري  شود و سانتريول هسته فراهم مي  براي تقسيم
  كنند. سلول همانند سازي مي

ها بـه   سلول بدون كاهش تعداد كروموزوم فرآيندي است كه طي آن، هستة ميتوز: ـ4
  شود. دو هسته تقسيم مي

شود و به ايـن   فرآيندي است كه طي آن، سيتوپالسم سلول تقسيم مي ـ سيتوكينز:5
  شوند. ترتيب دو سلول جديد حاصل مي

 اي مخطط پس از تولد.آيد. مانند سلول ماهيچهاي پديد ميگاهي ممكن است ميتوز انجام شود، اما سيتوكينز صورت نگيرد كه در اين حالت، سلولي چند هسته  
  گذرد. درصد زندگي سلول در اينترفاز مي 90سلولي اينترفاز نام دارد. حدود  چرخةمجموع سه مرحلة اول 

 شود شود. در اين حالت گفته ميمتوقف ميها مانند و تقسيم سلولي براي هميشه در آنها به طور مشخص در مرحلة اينترفاز باقي ميبعضي سلول
 ) شده است.G0كه سلول وارد مرحلة جي صفر (

  نقاط وارسي
  سلول اگر. شود مي كنترل بعد ةمرحل به سلول ورودها  آن در كه هستند سلول ةچرخ دري حساسهاي  زمان 

 .دنيآ مي ديپدي سرطانهاي  سلول نام بهي ناهنجارهاي  سلول آن ميتقس از كندي توجهي بي وارس نقاط به

 مراحل انيپا دري وارس نقاط G1،G2 قرار دارند. و ميتوز 

 كنند.هاي متعددي در نقاط وارسي فعاليت ميپروتئين  
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  .دارند نقشها  كروموزوم دادن حركت در كه هاست كروتوبوليم از متشكلي ساختار :ميتقس دوك
ـ  كيـ  كروتوبـول يم هـر . اسـت  تشكيل شـده  كروتوبوليميي تا 3 دسته 9 از شكل است كهاي  جسم كوچك استوانه كي وليسانتر هر سانتريول:  ةلول

  . است نيپروتئ جنس از نازكي توخال

 مرحله از قبلي جانور سلولG2  مرحلـه  در امـا  دارد وليسـانتر  جفـت  كيـ G2
  .دارد وليسانتر جفت دو سلول هر پس نيا از و شوند مي مضاعفها  وليسانتر
 ندارند وليسانتر پيشرفته اهانيگهاي  سلول .  
 باشند مي وليسانتري دارا )سرخس و خزه( گياهان ابتدايي. 

 هايي كه سانتريول ندارند. سازند؛ حتي آن هاي دوك را مي گياهان، رشته همة  

  تقسيم سلول
  شود مي انجام ميتوز و يا ميوز روش دو به هسته ميتقس. توپالسميس ميتقسو  هسته ميتقس: است مرحله دو شامل.  

 است مرحله 4 شامل توزيم ميتقس:  
 :دنريگ مي صورت ريز اعمال مرحله نيا در :پروفاز ـ1

  سلول قطب دوسوي  به و شده دور گريكدي از  وليسانتردو جفت 
  .دنرو مي

 شود مي ليتشك دوكهاي  رشتهها  وليسانتر نيب.  
 بـا  مشـاهده  قابـل  صـورت  بـه  و شـده  قطـور  و كوتاهها  كروموزوم 

  .نديآ مي دري نور كروسكوپيم
 شود مي ديناپد هستهي غشا.  
 شود.هستك ناپديد مي  

 به و رسند ي نميفشردگ حداكثر بهها  كروموزم، پروفاز در :تذكر
  .شوند نمي متصل دوك

 خـود ي فشـردگ  حـداكثر  بـه هـا   كروموزوم مرحله نيا در :متافاز ـ2
 گردند يم متصل دوكهاي  رشته به سانترومر محل از و رسند مي
 .رنديگ مي قرار منظم فيرد كي در سلول وسط در و

 هركروموزوم ةسازندي خواهري دهايكرومات مرحله نيا در :آنافازـ 3
 سـلول  نيقطبـ  ازي كـ ي يسو به كدام هر و شده جدا گريكدي از

  .روند مي
 مجـدداً  هستهي غشا رود، از بين مي دوك مرحله نيا در :تلوفاز ـ4

 و بلنـد هـا   كرومـوزوم شـود،  هستك پديدار مـي  ،شود مي ليتشك
  .شوند مي ليتبد نيكرومات شبكه به و شده كيبار
  ماند. باقي مي از پروفاز تا تلوفاز هستهي غشااي،  دارند. در ميتوز هسته اي هسته توزيمها  قارچ :1تةنك
  .شود مي ليتشك توپالسميس درون وتيوكاري ريسا دوكهاي  رشته كه يحال شوند، در مي ليتشك هسته درونها  قارچ دوكهاي  رشته :2ةنكت
 كروموزوم كها ي آن از كي هر پس نيا از كهي (خواهري دهايكرومات شدن جدا از پس رايز. است سانترومرها ميتقس ،توزيم آنافاز ةواقع نياول: 3ةنكت
  .داشت خواهد سانترومر كها ي آن از كي هر )دنشو مي محسوبي ديكرومات تك
  .شوند مي كوتاهها  كروموزوم به متصل دوكهاي  رشته، آنافاز در: 4ةنكت
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  .شود مي برابر دوها  كروموزوم تعداد موقتاً، توزيم آنافاز در: 5ةنكت

  سيتوكينز
  آن شـدن  تنگ با كه دهند مي ليتشكي انقباض حلقه كي ينيپروتئهاي  رشته ازي ندارند، كمربند وارهيد كههايي  سلول ريسا وي جانورهاي  سلول در 

 .شود مي ميتقس توپالسميس

  

  

  

  

 در ايـن   .رديـ گ يمـ  صـورت  وارهيـ د جنس ازي سلول ةصفح ليتشك قيطر از نزيتوكيس ،دارند سخت ةواريد كههايي  سلول ريسا وي اهيگهاي  سلول در
 دري سـلول  ةواريد ةيال نياول كه آورند يم وجود به راي انيم ةغيت و پيوندندمي هم به سلول ةانيم در كه سازد مييي ها كوليوز يگلژ دستگاهها، سلول
  .است ليتشك حال
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي   

  

  ها ميتوز، ميوز، گامت، زيگوت، توليدمثل جنسي و ... ندارند. باكتري ـ1
 دهند. از طريق تقسيم دوتايي توليدمثل غيرجنسي انجام ميها  ـ باكتري2

 حلقوي (بسته) است. DNAـ كروموزوم باكتري شامل يك مولكول 3

 نيز دارند. كروموزوم كمكي (پالزميد)ها عالوه بر كروموزوم اصلي،  باكتريـ برخي 4

 .فقط يك والد شركت دارد. در توليدمثل غيرجنسي، دوتايي، نوعي توليدمثل غيرجنسي استـ تقسيم 5

 . شوند هايي يكسان (كلون) منجر مي غيرجنسي، به توليد زادهـ همة انواع توليدمثل 6

 ـ عبارت زير درست است يا نادرست؟7

 [نادرست] »مثل غيرجنسي هستند.هاي موجود در طبيعت، حاصلِ توليد  ي كلون همه«

 شود. ـ تقسيم دوتايي عالوه بر باكتري، در ميتوكندري و كلروپالست نيز انجام مي8

 !نيستهيستون متصل  به كروموزوم باكتري، پروتئينـ 9

  ندارد.كروموزوم باكتري قطبيت ـ 10
 شود. انجام مي DNAدوتايي، به دنبال همانندسازي ـ تقسيم 11

 دوتايي:ـ در تقسيم 12

اي بين دو مولكول  غشاي سلولي جديد به نقطهDNA شود. اضافه مي 

رود. غشا از وسط به درون فرو مي  

شود. با فرو رفتن غشا، ديواره سلولي جديد تشكيل مي همزمان 

شود. يك باكتري، به دو باكتري تقسيم مي 

  .نيست DNAهمانندسازي تقسيم دوتايي،  ةـ اولين مرحل13
 درستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كنيد:ـ 14

»DNA [درست] »تواند در اتصال با پروتئين باشد. باكتري مي 

 DNA هاي زير باشد: تواند در اتصال با پروتئين باكتري مي 

 مراز، محدود كننده و ... پلي RNAمراز، هليكاز،  پلي DNAهايي از قبيل  ـ آنزيم1

 مهار كننده  هاي تنظيمي مانند ـ پروتئين2

 هاي غشايي  ـ پروتئين3

  
 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  ها قادر به تشكيل هاگ يا گامت نيستند. الف ـ هيچ يك از باكتري
  ب ـ هر نوع توليدمثلي كه در آن يك والد شركت دارد، غيرجنسي است.

  دارد.ج ـ در هر نوع توليدمثل غيرجنسي، فقط يك والد شركت 
  شود. انجام مي DNAد ـ  قبل از تقسيم هر سلول، همانندسازي 

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

دهند. ها در شرايط سخت محيطي، نوعي هاگ به نام اندوسپور تشكيل مي بعضي باكتري 

 نكات توليدمثل باكتري

تست:
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ها توليدمثل جنسي هستند. در بكرزايي و خودلقاحي فقط يك والد شركت دارد اما هر دوي آن 

.در هر نوع توليدمثل غيرجنسي، فقط يك والد شركت دارد 

ها، قبل از تقسيم سلولي، همانندسازي  ها هم در يوكاريوت هم در پروكاريوتDNA شود. انجام مي 

قبل از تقسيم ميوزII، DNA كند. همانندسازي نمي 

  

  .دارد وجود DNA درون ميتوكندري و كلروپالست نيز] جاي دارد. ها كروموزومدر درون هسته[ DNAاز  مهميـ بخش 1
 هزاران ژن را در خود جاي داده است. DNAو پروتئين است. مولكول  DNAـ كروموزوم يوكاريوتي شامل 2

 مورد استفاده قرار مي گيرد. RNAيا  براي ساختن پروتئينـ ژن 3

نقش  DNAها هستند كه در فشرده كردن  گروهي از پروتئين ها شود. هيستون فشرده مي ها ها به كمك پروتئين يوكاريوت DNAـ 4
 دارند.

 آورد. را پديد مي ها پيچد و نوكلئوزوم ميمولكول هيستون   8يوكاريوتي در فواصل معين، حدود دو دور به دور  DNAـ 5

 دارند.نوكلئوپروتئيني ساختار ها  ـ نوكلئوزوم6

 ها است. ها تشكيل نوكلئوزوم شامل چندين مرحله است كه اولين آن DNAـ فشردگي 7

  

  ها مشابه است. كه اندازه، شكل و محتواي ژنتيك آنهايي  ـ كروموزوم1
 محل سانترومر مشابه است.هاي همتا،  ـ در كروموزوم2

  هاي مربوط به صفات مشابهي را دارند. هاي مشابه، ژن در محل ـ منظور از محتواي ژنتيك مشابه دو كروموزوم همتا اين است كه3

 
 يك مجموعه، شامل يك عدد از هر نوع كروموزوم سلول است.ـ 4

) سلول هاپلوئيدn .فقط يك مجموعه كروموزوم دارد ( 

) سلول ديپلوئيدn2 .دو مجموعه كروموزوم دارد ( 

) سلول تريپلوئيدn3 ( سه مجموعه كروموزوم دارد.....  

 
 زيگوتشوند و سلول ديپلوئيدي به نام  هاپلوئيد با هم ادغام مي فرايند لقاح، دو گامتطي ، در چرخة زندگي جانداران ديپلوئيدـ 5

 شود. ايجاد مي

 .كروموزوم تك كروماتيدي دارد 46انسان، در بدو تشكيل، ـ زيگوت 6

 هاي همتاكروموزوم

 نكات توليدمثل سلول يوكاريوتي
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 كروموزومي اين جانداران را به خاطر بسپاريد:ـ عدد 7

 ها يكسان است. مانند: كروموزومي بعضي گونهـ عدد 8

 ـ آلو، سيب زميني و شامپانزه1

 خروسـ سگ، مرغ و 2

 است.  هاي افراد يك گونه، عموماً يكسان هاي سلول ومتعداد كروموزـ 9

:چند استثنا 

 عدد كروموزومي ملخ هاي نر و ماده متفاوت است.ـ 1

 عدد كروموزومي زنبورهاي عسل نر و ماده متفاوت است.ـ 2

 عدد كروموزومي افراد غيرطبيعي با افراد طبيعي آن گونه متفاوت است.ـ 3

هايي كه عدد  ها متفاوت است، حتي در گونه ها در همة گونه ـ شكل و اندازة كروموزوم10
 كروموزومي يكسان دارند! 

استثناهايي هم وجود دارد؛ مانند زنبور عسل نر، انسان مبتال با والد يا والدينشان برابر است. البته  ها معموالً عدد كروموزومي زادهـ 11
 به نشانگان داون و ...

 شوند. هاي سيتوسل توليد، سپس به هسته منتقل مي ها توسط ريبوزوم هيستونـ 12

ها  ها و اطالعات ژنتيكي موجود بر روي كروموزوم ها مربوط نيست، بلكه به نوع ژن تفاوت و تمايز جانداران به تعداد كروموزومـ 13
 مربوط است.

 كروماتيدي باشد، چه دو كروماتيدي.هر كروموزوم يوكاريوتي، يك سانترومر دارد، چه تك ـ 14

و كروموزوم دو كروماتيدي داراي  DNAاست. پس كروموزوم تك كروماتيدي داراي يك  DNAهر كروماتيد، حاوي يك مولكول ـ 15
 است. DNAدو 

  هستند. با بار مثبتهايي  ها پروتئين ـ هيستون16
 

  
 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  شود. سلول يوكاريوتي، تقسيم دوتايي انجام مي الف ـ در
  پروكاريوتي، مونوفسفاته هستند. DNAب ـ همة نوكلئوتيدهاي 

  گيرد. مورد استفاده قرار مي RNAهاي موجود بر روي كروموزوم، براي ساختن  ج ـ همة ژن
  گيرد. يمورد استفاده قرار م RNAد ـ هر ژن موجود بر روي كروموزوم، براي ساختن يك مولكول 

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

دهند. در سلول يوكاريوتي، ميتوكندري و كلروپالست، تقسيم دوتايي انجام مي 

 DNA .باكتري حلقوي است، بنابراين همة نوكلئوتيدهاي آن مونوفسفاته هستند 

  براي توليد پروتئين نيز ابتدا بايد از رويDNA مولكول ،RNA .ساخته شود 

  از رونويسي هر ژن، يك مولكولRNA  و يا بخشي از يك مولكولRNA شود. حاصل مي 

  

  ترين الگوهاي تعيين جنسيت در جانوران عبارتند از: ـ مهم1
 بسياري از جانداران، از جمله انساندر  XYـ الگوي  1

  عدد كروموزومي  جاندار
  n2= 46  انسان

  n2=8  مگس سركه
 n=2  سيليوم پني

  n2=23  ملخ نر
  n2=24  ملخ ماده

  n2=78  مرغ و خروس
  n2=78  سگ

  n2=48  شامپانزه
  n2=48  زميني و آلوسيب

 الگوهاي تعيين جنسيت در جانوران

تست:
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 بعضي حشرات از جمله ملخ در XOـ الگوي  2

 هاي شب پرواز (بيدها) ها و پروانه پرندگان، پروانه در ZWـ الگوي  3

 زنبور عسل ) در  nـ  n2ـ الگوي هاپلوئيد ـ ديپلوئيد (  4

ها) كه در تعيين جنسيت (نر يا ماده بودن) به طور مستقيم نقش ندارند و  هاي غيرجنسي (اتوزوم كروموزوم اند: دو نوعها  ـ كروموزوم2
 .هاي مسئول تعيين جنسيت را در بر دارند جنسي كه ژنهاي  كروموزوم

 دارند. Yو  Xدو نوع كروموزوم جنسي به نام هاي ديگر از جانداران،  و بسياريـ انسان 3

  

  بستگي دارد. Yوجود يا فقدان كروموزوم افراد به ـ جنسيت 1
 دارند.قرار  Yهاي مسئول ايجاد جنس نر در كروموزوم  ـ ژن2

 هر فردي كه كروموزمY  استدارد  نر. 

 هر فردي كه كروموزمY  است.ندارد  ماده 

 هاي زير را مشخص كنيد:  هايي با ژنوتيپ انسانـ جنسيت 3

انسان XY   نر است چون كروموزومY .دارد 

انسان XX  ماده است چون كروموزومY .ندارد 

انسان XO  ماده است چون كروموزومY .ندارد 

انسان  XXY نر است چون كروموزومY .دارد  
  

  ندارند. Yحشرات مانند ملخ، كروموزوم ـ بعضي 1
 بستگي دارد. Xتعداد كروموزوم افراد به ـ جنسيت 2

 هر فردي كه يك كروموزمX  نر استدارد. 

 هر فردي كه دو كروموزمX  ماده است.دارد 

 هاي زير را مشخص كنيد:  هايي با ژنوتيپ ملخـ جنسيت 3

ملخ  XO نر است چون يك كروموزومX .دارد 

ملخ XX  ماده است چون دو كروموزومX .دارد 

  

  بستگي دارد. Yوجود يا فقدان كروموزوم افراد به ـ جنسيت 1
 دارند.قرار  Yمسئول ايجاد جنس ماده در كروموزوم هاي  ـ ژن2

 دهند. مينشان  Wرا با  Yو كروموزوم  Zرا با  Xاين جانوران كروموزوم ـ در 3

 است. نرندارد  Yماده و هر فردي كه كروموزومدارد  W (Yفردي كه كروموزم ( ـ هر 4

 هاي زير را مشخص كنيد:  پرندگاني با ژنوتيپـ جنسيت 5

 پرندهXY  ماده است چون كروموزومY .دارد 

 پرندهXX  نر است چون كروموزومY .ندارد 

 پرندهXO  نر است چون كروموزومY .ندارد 

 پرندهXXY  ماده است چون كروموزومY .دارد 

ها تعيين جنسيت در پرندگان، پروانه

 تعيين جنسيت در انسان

 تعيين جنسيت در ملخ
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  بستگي دارد. هاي كروموزومي تعداد مجموعهافراد به ـ جنسيت 1
) افراد هاپلوئيدn هستند) نر. 

) افراد ديپلوئيدn2 (.ماده هستند 

 هستند. هاي حاصل از آميزش، ماده زنبور عسلي  ـ همه2

 هستند. هاي نر، حاصلِ بكرزايي زنبور عسلي  ـ همه3

  

  :كند تواند توليد  دو نوع گامت مي) XY  +44(نر ـ فرد 1
 اسپرمX  +22  
 اسپرمY +22 

 كند: فقط يك نوع گامت توليد مي) XX +44(ماده ـ فرد 2

 تخمكX  +22 

 ها به اين بستگي دارد كه تخمك با كدام اسپرم لقاح يابد: زادهـ جنسيت 3

  
  

  كند: دو نوع گامت توليد مي) XO +22(نر ـ فرد 1
 كروموزومي  12اسپرم)X  +11 (اتوزوم 

 اتوزوم) 11(فقط كروموزومي  11اسپرم 

 كند: فقط يك نوع گامت توليد مي) XX +22(ماده ـ فرد 2

 كروموزومي  12تخمك)X  +11( 

  ها به اين بستگي دارد كه تخمك با كدام اسپرم لقاح يابد: زادهـ جنسيت 3

 
  

  دارد: Xـ در انسان طبيعي، هر سلولي كه يك كروموزوم 1
تواند سلول پيكري مرد باشد. مي 

تواند گامت مرد باشد. مي 

 تعيين جنسيت در زنبور عسل

 نكات تعيين جنسيت انسان

 هاي انسانتعيين جنسيت زاده

 هاي ملختعيين جنسيت زاده
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تواند گامت يا گويچه قطبي زن باشد. مي 

 دارد: Yـ در انسان طبيعي، هر سلولي كه كروموزوم 2

.قطعاً مربوط به مرد است 

تواند سلول پيكري مرد باشد. مي 

تواند گامت مرد باشد. مي  
 ندارد: Xـ در انسان طبيعي، سلولي كه كروموزوم 3

تواند گامت مرد باشد. مي 

[اريتروسيت (گلبول قرمز بالغ)] تواند سلول پيكري مرد باشد. مي 

[اريتروسيت (گلبول قرمز بالغ)] تواند سلول پيكري زن باشد. مي 

 دارد : Xـ در انسان طبيعي، سلولي كه چندين كروموزوم 4

اي مخطط)] [ ميون(سلول ماهيچه سلول پيكري مرد باشد.تواند  مي 

اي مخطط)] [ ميون(سلول ماهيچه تواند سلول پيكري زن باشد. مي 

 دارد: Xـ در انسان، سلولي كه يك كروموزوم 5

تواند سلول پيكري مرد طبيعي باشد. مي 

زن  تواند سلول پيكري زن غيرطبيعي باشد. مي ]XO [ 

طبيعي مرد باشد.تواند گامت  مي 

ي قطبي باشد تواند گامت طبيعي زن يا گويچه مي. 

 دارد: Xـ در انسان، سلولي كه دو كروموزوم 6

تواند سلول پيكري زن طبيعي باشد. مي 

مرد  تواند سلول پيكري مرد غيرطبيعي باشد. مي ]XXY[ 

  

  نام دارد. ها، جهش كروموزومدر تعداد و ساختار *تغيير 
 ها: حذف، مضاعف شدن، واژگوني و جا به جايي جهش ساختاري كروموزوم*انواع 

 شود. كامالً از آن جدا مي اي از كروموزوم بر اثر شكستن حذف: قطعهـ 1

شود. در بسياري از موارد، جهش حذف منجر به مرگ سلول تخم مي 

 تعيين كنيد:زير را   *درستي يا نادرستي عبارت

 [نادرست] »شوند. هايي است كه به طور طبيعي در آن سلول يافت مي كه در آن جهش حذف روي داده، فاقد بعضي از ژنسلولي «

 ها خواهد  سلول جديد پس از تقسيم، فاقد بعضي ژنهاي طبيعي خود را دارد اما  سلولي كه در آن جهش حذف روي داده، همة ژن
 بود.

 شود. اي از كروموزوم شكسته و به كروموزوم همتا متصل مي قطعهـ مضاعف شدن: 2 

ها دو نسخه دارد. كروموزوم همتا، پس از مضاعف شدن، از بعضي ژن 

ها كروموزوم همتا ندارند. هاي هاپلوئيد، جهش مضاعف شدن ممكن نيست. چون اين سلول در سلول 

 شود.   مي جاي اول خود متصل كوس بهصورت معاي از كروموزوم شكسته و به  ـ واژگوني:  قطعه3

كند. در جهش واژگوني، اندازة كروموزوم تغيير نمي 

  .شود مي اي از كروموزوم شكسته و به كروموزوم غيرهمتا متصل قطعهجايي:  به ـ جا4

 هانكات تغيير در كروموزوم
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 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  شدن ممكن نيست.الف ـ در چرخة زندگيِ جانداران هاپلوئيد، جهش مضاعف 
  جايي انجام دهد. نوع كروموزوم جابه 38تواند با  ب ـ در لنفوسيت مرغ، هر كروموزوم جنسي مي
  داشته باشد. Xتواند بيش از يك كروموزوم  ج ـ به طور طبيعي، سلول پيكري مرد سالم نمي

  رد.هاي جنسي والدين بستگي دا ها به نوع كروموزوم د ـ در همة جانوران، جنسيت زاده
1 (1      2 (2            3 (3        4 (4  

 اگر جاندار هاپلوئيد توليدمثل جنسي داشته باشد، در زيگوتn2 .آن ممكن است جهش مضاعف شدن روي دهد 

 مرغZW  جايي انجام دهد. تواند جابه نوع كروموزوم مي 39است و هر كروموزوم جنسي آن حداكثر با 

اي مخطط مرد طبيعي چندين هسته و در نتيجه چندين كروموزوم  به طور طبيعي، سلول ماهيچهX .دارد 

هاي جنسي والدين مشابه است. به عنوان مثال در ملخ، نوع كروموزوم 

   

  نامند. سلول ميدهند و آن را چرخة  زندگي يك سلول يوكاريوتي را به صورت يك دايره نشان ميـ مراحل 1
 شود و تا پايان تقسيم بعدي ادامه دارد. سلول از پايان يك تقسيم شروع ميـ چرخة 2

درصد زندگي سلول در  90شوند. بيش از  سه مرحله اول در مجموع اينترفاز ناميده مي
 گذرد. اينترفاز مي

شوند. دو مرحله آخر، تقسيم سلول ناميده مي 

 پنج مرحله است:شوند، شامل  هايي كه تقسيم مي ـ چرخة سلول3

 .شود كند و بزرگ مي سلول به سرعت رشد مي): G1ـ اولين مرحله رشد (1

هاي تك كروماتيدي  كند و هر يك از كروموزوم همانندسازي مي S  :(DNAـ سنتز (2
 به كروموزوم دو كروماتيدي تبديل مي شود.

ها همانندسازي  ميتوكندري و ديگر اندامك شود، تمهيدات الزم براي تقسيم هسته فراهم مي): G2ـ دومين مرحله رشد (3
 كنند. مي

 شود. به دو هسته تبديل مي هسته، بدون كاهش تعداد كروموزومـ ميتوز : 4

ها مشابه هسته سلول مادر هستند. هاي جديد از نظر تعداد و نوع كروموزوم هسته 

 شود. تقسيم مي است كه طي آن سيتوپالسمفرآيندي ـ سيتوكينز : 5

شود. در اين حالت سلول وارد مرحلة  ها متوقف مي مانند و تقسيم سلولي براي هميشه در آن ها در اينترفاز باقي مي ـ بعضي سلول4
 است. شده  صفر جي

شود  مي) دو برابر DNAادة ژنتيك (تعداد كند. اما مقدار م ها و تعداد سانترومرها تغييري نمي در طول اينترفاز، تعداد كروموزومـ 5
 ).S(مرحلة 

هر كروموزوم از محل سانترومر به هم اما دو كروماتيد  اند، هنوز فشردگي خود را پيدا نكردهها  )، كروموزومSدر پايان مرحله سنتز(ـ 6
 اند. متصل

 تست:

 نكات چرخه سلول
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 است. G2و  G1 مراحلترين مقدار پروتئين سازي مربوط به  بيشـ 7

اي  شوند تا بتوانند به گونه مختلف در فضاي سلول به نحوي بازآرايي ميهاي  ، اندامكقبل از تقسيم سيتوپالسمـ در چرخة سلولي، 8
 مناسب بين دو سلول دختر توزيع شوند.

 شود. انجام مي سيتوپالسمي) DNA( G2اي) و  هسته S )DNAمراحل در  DNAهمانندسازي ـ 9

 هاي يوكاريوتي، ميتوز ندارند. مانند: برخي سلولـ 10

، (مانند فيبرمردة گياهي هاي  ـ سلول 5ـ سلول هادي آبكشي 4ـ گلبول قرمز 3 هاي مغز و نخاع نورونـ 2ـ گامت [معموالً] 1
 هاي كالهك ريشه و ...) تراكئيد، عناصر آوندي، اسكلرئيد، سلول

ها، بعضي آغازيان (مانند كاهوي دريايي و  گياهان، قارچ كنند. مانند: برخي جانداران از طريق ميتوز گامت توليد ميـ 11
 كالميدوموناس)، زنبور عسل نر و ...

 :ها ثالم. اي است كه حاصل آن توليد ساختاري دو يا چند هسته شود در برخي موارد، پس از تقسيم ميتوز، سيتوكينز انجام نميـ 12

 اي مخطط پس از تولد. ـ سلول ماهيچه1

اما پس از تولد، ميتوز دارند؛ سيتوكينز ندارند! ها در دوران جنيني هم ميتوز دارند و هم سيتوكينز! اين سلول 

 ها] از قارچها [گروهي  ـ نخينه زيگوميست2

 هاي مخاطي پالسموديومي ـ كپك3

 الية مغذي بساكهاي  ـ بعضي سلول4

 ها: . مثالهايي با اندازه متفاوت است شودكه حاصل آن توليد سلول برخي موارد، سيتوكينز، به صورت نابرابر انجام ميدر ـ 13

 زايي در جانوران ـ تخمك1

 ـ اولين تقسيم تخم ديپلوئيد در نهاندانگان2

 ـ توليد هاگ ماده در بازدانگان و نهاندانگان3

 رسيده در نهاندانگانـ تبديل دانه گرده نارس به دانه گرده 4

 شود. هاي حساسي به نام نقاط وارسي تنظيم مي چرخة سلولي در زمانـ 14

  وارسي وجود دارد: ـ در چرخة سلولي سه نقطة 15
 ميتوزـ پايان G2 3ـ اواخر G1  2پايان ـ 1       

 ها) است. چرخة سلول (تقسيم و رشد غيرعادي سلول ـ سرطان، نتيجة اختالل در تنظيم16

شوند و سرطان ايجاد  مي ها هاي محرك رشد و تقسيم سلول مولكول) باعث توليد بيش از حد تغييرات ناگهاني ژني (جهشـ بعضي 17
 كنند. مي

  

. دو سانتريول با تشكيل شده استدسته سه تايي ميكروتوبول  9 اي توخالي است كه از سانتريول يك جسم كوچك استوانهـ هر 1
  .درجه نسبت به هم قرار دارند 90زاويه 

يك جفت سانتريول دارد كه در نزديكي هسته G2 ي  طور معمول، سلول جانوري قبل از مرحلهـ به 2
 قرار دارند.

رود به مرحله ميتوز، كنند و سلول هنگام و يك جفت سانتريول همانندسازي مي G2مرحله ـ طي 3
 دو جفت سانتريول دارد.

  سانتريول دارند. گياهان ابتدايي (خزه و سرخس)  جانوران وهاي  ـ سلول4

 سانتريول



 پناهي شايقعلي     ها و ميتوز/ كروموزوم2شناسي و آزمايشگاهزيست

 
zistshenasi.org 

102 

  

  نقش دارد. ها هاست كه در حركت دادن كروموزوممتشكل از ميكروتوبولـ ساختاري 1
 تشكيل شده است. رشته دوك از يك ميكروتوبولـ هر 2

 ، ريزلولة پروتئيني است.ميكروتوبولـ 3

 هاي زير درست است؟ يك از عبارتـ كدام 4

 [درست] رشتة دوك، يك رشتة ريز پروتئيني است.ـ هر 1

 [نادرست] رشتة دوك، يك ريزرشتة پروتئيني است.ـ هر 2

 هاي زير را با ذكر دليل مشخص كنيد: يا نادرستي هر يك از عبارتـ درستي 5

 درست][ سازند. سياري از گياهان، اگرچه سانتريول ندارند، اما دوك را ميهاي ب الف ـ سلول

سازند. دانگان و بازدانگان، اگر چه سانتريول ندارند اما دوك مي نهان 

 درست][ سازند. هاي بعضي گياهان، سانتريول دارند و دوك را مي ب ـ سلول

سازند. دوك ميزادان آوندي (سرخس) سانتريول دارند و  گيان و نهان خزه 

 درست][ سازند. ج ـ همة گياهان، دوك مي

 نادرست][ سازند. هاي گياهي، دوك مي دـ همة سلول

سازند. شوند، دوك نمي هايي كه تقسيم نمي سلول 

 درست][ سازند. هاي گياهي، هنگام تقسيم، دوك مي ـ همة سلول  ه

 درست]نا[ سازند. ها، هنگام تقسيم، دوك مي وـ همة سلول

سازند. ها دوك نمي باكتري 

 
  

 ـ تقسيم سيتوپالسم2ـ تقسيم هسته 1 مرحله است:  2 سلول شاملـ تقسيم 1

 شود. هسته به روش ميتوز يا ميوز انجام ميـ تقسيم 2

 متافاز، آنافاز و تلوفازكنند: پروفاز،  ميتوز فرآيندي پيوسته است اما براي آساني مطالعه،آن را به چهار مرحله تقسيم ميـ تقسيم 3

 *پروفاز

قابل رؤيت  هاي دو كروماتيدي شوند و كروموزوم تدريج كوتاه و ضخيم مي مضاعف بلند و باريك (كروماتين) بههاي  ـ كروموزوم1
 گردند. مي

 شود. ها) ناپديد مي شود و هستك (يا هستك پوشش هسته تخريب ميـ 2

 گردد. تشكيل ميهاي دوك  رشته ها شوند و بين آن سانتريول از هم دور ميجفت دو دار باشد،  اگر سلول سانتريولـ 3

 ها عموميت دارد؟ سؤال: كدام مورد در پروفازِ ميتوز همه يوكاريوت

 [درست]  ها ـ كوتاه و ضخيم شدن كروموزوم1

 ها به سوي قطبين سلول ـ حركت سانتريول2

 شود. پوشش هسته ناپديد نمي هاقارچدر ميتوزِ ـ 4

 شوند. تشكيل مي سيتوپالسمها درون  هاي دوك اغلب يوكاريوت رشته ـ5

  شوند. تشكيل مي هسته ها درون  هاي دوك قارچ رشتهـ 6
 

 ميتوز

 دوك تقسيم
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 *متافاز

 شود. هاي دوك متصل مي كروموزوم از محل سانترومر خود به رشتهـ هر 1

 شوند. رديف ميحركت كرده و در سطح استوايي سلول  سلول متصل به دوك به وسطهاي  ـ كروموزوم2

 رسند. به حداكثر فشردگي خود ميها  ـ كروموزوم3

 شود. ي دوك متصل مي رشته دوـ در متافاز ميتوز، هر كروموزوم به 4

 شوند. ها متصل نمي به كروموزومهاي دوك،  ـ بعضي رشته5

 است. متافاز هاي دوكروماتيدي مربوط به  ترين ميزان فشردگي كروموزوم بيشـ 6

 است. آنافازهاي تك كروماتيدي مربوط به  ترين ميزان فشردگي كروموزوم بيشـ 7

 *آنافاز

 شوند. كروماتيد خواهري هر كروموزوم ازمحل سانترومر از هم جدا ميـ دو 1

ا شوند] به سوي قطب ه هاي دوك، كروماتيدهاي خواهري [كه اكنون هر كدام يك كروموزوم محسوب مي اثر كوتاه شدنِ رشتهـ بر 2
 كشيده مي شوند.

 شكستن (تقسيم) سانترومرهاست.ـ اولين واقعة آنافاز ميتوز، 3

 شود. ها و سانترومرهاي سلول دو برابر مي تعداد كروموزوم ـ در آنافاز ميتوز، موقتا4ً

 ها] هاي دوك متصل به كروموزوم [فقط رشتهشوند.  هاي دوك كوتاه مي ـ در آنافاز ميتوز، فقط تعدادي از رشته5

 *تلوفاز

 شود. ها تشكيل مي هر يك از دو قطب، پوشش هسته اطراف كروموزومـ در 1

 آيند. در مي شود و دوباره به صورت كروماتين ها باز مي و تاب كروموزومـ پيچ 2

 رود. از بين ميـ دوك 3

 شود. ها) پديدار مي ـ هستك (يا هستك4

  شود. .......... حاصل ميسؤال: اگر يك سلول ديپلوئيد ميتوز انجام دهد، *
 [نادرست]  دو سلول ديپلوئيد

 [درست]  سلولي با دو هسته ديپلوئيد

  

  شود. سلول به دو نيم تقسيم مي سيتوكينز، سيتوپالسمـ طي 1
 شود. بسياري از موارد، در انتهاي ميتوز، سيتوكينز آغاز ميـ در 2

هايي كه ديواره ندارند (مانند  يوكاريوتهاي جانوري و ديگر  سلولـ در 3
شود و با  هاي پروتئيني در ميانة سلول ايجاد مي آميب) كمربندي از رشته

  شود. تنگ شدن آن، سيتوپالسم تقسيم مي
شوند و  هايي توسط دستگاه گلژي توليد مي هايي كه ديوارة سلولي سخت دارند، وزيكول هاي گياهي و ديگر يوكاريوت سلولـ در 4

 آورند. در ميانة سلول به هم پيوسته و صفحة سلولي (ديوارة جديد) را پديد مي

 شود. جديد تشكيل مي  ديوارة سلولي و غشايطي سيتوكينز سلول گياهي  ـ 5

  

  

 سيتوكينز
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 )86سراسري خارج از كشور(     ؟نداردسيليوم وجود  ـ امكان وقوع كدام نوع جهش، در قارچ پني1

  ) حذف1  
    واژگوني) 2
  ) مضاعف شدن3
  جايي ) جابه4
   دهد. ....... رخ مي كه كروماتيدهاي هر كروموزوم دستخوش حداكثر فشردگي شدند، بالفاصله ـ در تقسيم ميتوز،پس از آن2

  )87سراسري (  

  يكديگرها از  ) دورشدن سانتريول4  هاي دوك شدن رشته ) كوتاه3  ) ناپديدشدن پوشش هسته2  هاي همتا ) جداشدن كروموزوم1  
 )88سراسري خارج از كشور(           ؟است نادرستـ كدام عبارت 3

  ميكروتوبول تشكيل يافته است. 27) هر سانتريول از 1  
  اند.هاي دوك تقسيم از ميكروتوبول ساخته شده) رشته2  
  ، دو سانتريول دارد.Іمتافاز ميوز  مرحلة) هر سلول جانوري در 3  
   جفت سانتريول است. پروفاز ميتوز، داراي دو مرحلة) هر سلول جانوري در 4  
 )90سراسري (           .........ي سلول نارون، در مرحلة  در چرخهـ 4

  1 (G2كنند. ، يك جفت سانتريول شروع به همانندسازي مي    
  2 (S .كروماتين حداكثر فشردگي و تراكم را پيدا نكرده است  
    صفحة جداكننده، ديوارة سلولي است كه غشا ندارد.) سيتوكينز، 3  
  .گيرند هاي دوك، درون هسته شكل مي هاي قابل رؤيت و رشته ، كروموزوم) پروفاز4  
       .متوقف كند، مانع ........ خواهد شدG2 ن مرحلة اند چرخه سلولي را در پايادر سلول هاي بافت پوست انسان، عاملي كه بتوـ 5

 )90سراسري خارج از كشور(  

  ها) مضاعف شدن كروموزوم4  ها) تكثير ميتوكندري3  هاي دوك) تشكيل رشته2  ها) همانندسازي سانتريول1  
 )91سراسري(                           ندارد.ها، امكان ........... وجود  در هيچ كدام از باكتريـ 6

    ي ژنتيكي از محيط خارج ) دريافت ماده1  
  ) مقاومت در شرايط نامطلوب محيطي 2  
    به غشاي پالسمايي  DNA) اتصال مولكول 3  
  ها ) تقسيم شدن پس از تكثير ميكروتوبول4  
 )91(سراسري   ....... هاي يوكاريوتي،  در همة سلولـ 7

  شود.   ) پوشش هسته در پروفاز ناپديد و در تلوفاز دوباره ظاهر مي1  
  انجام مي شود.  Iقبل از آغاز پروفاز  DNA) همانند سازي 2
  يابند.  ها اتصال مي هاي دوك به كروموزوم ) در شروع تقسيم سلول، رشته3
  . كند ) بالفاصله پس از تقسيم هسته، غشاي سلول به درون فرو رفتگي پيدا مي4

 )91سراسري خارج از كشور (     است؟ نادرستـ كدام  8

يك سلول پيكري ........ در  DNAهاي  ، ........ برابر تعداد مولكولG2يك سلول پيكري ....... در مرحلة  DNAهاي  تعداد مولكول
  باشد. ميG1مرحلة 

  ـ ملخ نر 4) انسان ـ 2  سيب زميني ـ 3) خروس ـ بيش از 1  

 هاي كنكور سراسريتست
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  ـ مگس سركه 20مرغ خانگي ـ بيش از ) 4    ـ ملخ ماده 4شامپانزه ـ ) 3  
 )92سراسري (       در گياه اطلسي، پس از آن كه كروماتيدهاي زيگوت، حداكثر فشردگي را پيدا نمودند، .........ـ 9

  شوند.ها در قطبين سلول مستقر ميسانتريول) جفت 2   نمايد.) غشاي هسته شروع به محو شدن مي1  
  .شودهاي ريز پروتئيني ممكن مي) كوتاه شدن رشته4   گردند.هاي همتا از يكديگر جدا مي) كروموزوم3  
   )94(سراسري   هاي دوك موجود در يك سلول مريستمي حسن يوسف، درست است؟  ـ كدام عبارت دربارة همة رشته10
  گردند. ها متصل مي به سانترومر كروموزوم) 2   يابند. تا صفحة مياني سلول ادامه مي) 1  
  شوند. در پي تغيير شكل موقت اسكلت سلولي ايجاد مي) 4   گيرند. ها شكل مي در پي حركت جفت سانتريول) 3  
باشند. سلول  اند و به سمت دو قطب سلول در حركت مي هم جدا شده ـ در يك سلول مگس سركه، كروماتيدهاي هر كروموزوم از11

 )94سراسري (                 زايندة اين سلول در .......... داشته است.

  سانترومر G2 ،16ابتداي مرحلة) 2    كروماتيد S ،8انتهاي مرحلة ) 1  
  ميكروتوبول سانتريولي G1 ،54ابتداي مرحلة ) 4  نوكلئوتيد خطي رشتة پلي G1 ،32انتهاي مرحلة) 3  
  )96(سراسري     فرد بالغ درست است؟ هاي خوني يكـ كدام عبارت، در مورد همة گلبول12

  گردند.چرخة سلولي مضاعف ميG2ها، طي مرحلةچه) ريزلوله1
  هاي سطح داخلي غشا تماس دارند.ها، با پروتئين) ريزرشته2
  ها وجود دارند.ها، در بخش مركزي سانتريولچه) ريزلوله3
  شوند.اي ميهستهها، باعث پايداري پوشش ريزرشته) 4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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جنسي                                     توليدمثل  هفتم: ميوز و    فصل 

 الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.  :خوانيپيش                                 

   .است وزيم ميتقس ونيمد زندهي ايدن در تنوع. دكن ينم جاديا تنوعميتوز  نياربناب  ؛ اند مشابه توزيم از حاصلهاي  سلول

وزيمهاي  نام به هستهي متوال ميتقس دو شامل وزيم I وزيم و II اي كـه   هـاي تخصـص يافتـه    و سـلول  شود مي نصف ها كروموزومتعداد  ،وزيمي ط .است
    ها ممكن است گامت يا هاگ باشند. شوند. اين سلول مسئول توليدمثل هستند، توليد مي

  :گيرداعمال زير صورت مي مرحله نيا در :I پروفاز
 و غشـاي هسـته از بـين     شـوند  مـي  قطور و كوتاهها  كروموزوم ،ديآ مي ديپد دوكهاي  رشتهها  آن نيب و شوند مي دور هم از  وليسانتردو جفت

  رود. مي
دهند مي ليتشك تترادساختاري چهار كروماتيدي به نام  و رنديگ مي قرار گريكدي كنار طول از همتاهاي  كروموزوم. 

  .رنديگ مي قرار منظم طور به سلولي استوا در فيرد كي در و شده متصل دوك به تترادها :I متافاز
  .رود مي سلول نيقطب ازي كي يسو به كدام هر و شده جدا گريكدي از تتراد هر ي سازندهي همتاهاي  كروموزوم مرحله نيا در :I آنافاز
 تلوفاز با همزمان جانداران تر بيش در يابند. در دو قطب سلول تجمع مي ها كروموزومو  شود مي داريپد هستهي غشا، رود مي نيب از دوك :I تلوفاز

I آيد. در هر يك از اين دو سلول، از هر دو كروموزوم همتا، فقط يكي وجود دارد. و دو سلول جديد پديد مي شود مي انجام نيز نزيتوكيس  
  .ستندين متصل دوك به تترادها I پروفاز مرحله در :1نكتة
  .داردي بستگ I ي متافاز مرحله در دوكي رو بر تترادها استقرار نحوه به اساساً كند مي ديتول فرد كي كههايي  گامت نوع :2ةنكت

  .رديگ نمي صورتي خواهري دهايكروماتيي جدا و سانترومر ميتقس I آنافاز  در :3نكتة

  

ي بين ميوز  در فاصلهI و ميوزII كنند. ها همانندسازي نمي ، كروموزوم 

ي بين ميوز  در فاصلهI  و ميوزII كنند. ها همانندسازي مي سلول جانوري، سانتريول 

شـود و پوشـش    ها دوك تشكيل مي شوند، بين آن ها در اين مرحله، هاپلوئيد هستند. دو جفت سانتريول از هم دور مي هر يك از هسته: IIپروفاز
  شود. هسته تجزيه مي

  شوند. هاي دوك متصل شده و در سطح استوايي سلول رديف مي هاي دو كروماتيدي از محل سانترومر خود به رشته كروموزوم :IIمتافاز
  روند. شوند و به سوي دو قطب سلول مي هاي خواهريِ هر كروموزوم از يكديگر جدا مي كروماتيدي: IIآنافاز
دهـد. بـه ايـن     رود و سپس سيتوكينز رخ مـي  شود، دوك از بين مي دي تشكيل ميهاي تك كروماتي پوشش هسته در اطراف كروموزوم: IIتلوفاز

  شود. ترتيب، از يك سلول ديپلوئيد، چهار سلول هاپلوئيد حاصل مي

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  .   است هياول سلول نصفها  آن از كي هري كروموزوم عدد كه ديآ مي ديپد سلول 4 با تقسيم ميوز، :1ةنكت
  .هستندي ديد دوكروماتيهاپلوئ،  I وزيم از حاصلي ها سلول: 2ةنكت
  .  ديآ مي وجود به سلول نوع دو حداكثر ندهيزا  سلولهر  وزيم ميتقس از به طور معمول :3ةنكت
  .است گامت سلول 4ازي كي فقط ماده جانوران در اما. شود مي حاصل گامت 4 ندهيزا سلول هر وزيم از ،نر جانوران در: 4ةنكت

زايـي وجـود دارد،   جايي كه ارتباط تنگاتنگي بين مطالب ميوز و گامتكتاب درسي منتقل شده است، اما از آن 11زايي به فصل كه مبحث گامت دانيدقطعاً مي     !توجه

  نيز بررسي نماييم. 7زايي را در فصل الزم ديدم تا  گامت

  
  زايياسپرم
ساخته شده است.  اسپرماتوگونيهايي به نام ساز از سلولهاي اسپرمديوارة داخلي لوله  
آورند. مي پديدرا  اسپرماتوسيت اوليهدهند و تعداد زيادي سلول به نام هاي اسپرماتوگوني به طور پي در پي تقسيم ميتوز انجام ميسلول  
بر اثر تقسيم ميوز  دهند.هاي اسپرماتوسيت اوليه تقسيم ميوز را انجام ميبعضي سلولI اتوسـيت اوليـه، دو سـلول بـه نـام      ، از هر سـلول اسپرم

  آيد.به وجود مي اسپرماتوسيت ثانويه
 از هر سلول اسپرماتوسيت ثانويه بر اثر تقسيم ميوزII شود. حاصل مي اسپرماتيد، دو سلول به نام  

اســــــپرماتيد،    ســــرانجام از تمــــايز
   آيد.پديد مي اسپرم
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 اعتياد به مواد مخدر و الكل، تماس با پرتوهايX  هـاي   زايـي و يـا تشـكيل اسـپرم     ، فرابنفش و راديواكتيو ممكن است باعث اخـتالل در اسـپرم
  ي آن، عقيمي است. غيرطبيعي شود كه نتيجه

  زاييتخمك
  د:شوها انجام مياين فرايند درون تخمدان

 است.   اووگونيهاي سلولدر دوران جنيني، الية زايندة تخمدان شامل  
اووسـيت هاي اووگوني با تقسيم ميتوز، تعداد زيادي سـلول بـه نـام    سلولبرد، در همين زمان، يعني وقتي كه فرد در دوران جنيني به سر مي 

  كنند.توليد مي اوليه
هاي اوليه در دوران جنيني تقسيم ميوز اووسيتI كنند اما در مرحلة پروفاز ميوز را آغاز ميI شوند و تا سن بلوغ بدون فعاليت باقي متوقف مي
  مانند.مي
گيرد و تقسيم ميوز هاي اوليه فعاليت خود را از سر مياز سن بلوغ به بعد، در هر دورة جنسي يكي از اووسيتI    كنـد. ايـن   خـود را كامـل مـي

 اووسـيت شود. در نتيجه، يك سلول بزرگ هاپلوئيد به نـام  متفاوت ميتقسيم با سيتوكينز نابرابر همراه است و منجر به توليد دو سلول با اندازة 
  شود.ايجاد مي اول قطبي گويچةو يك سلول كوچك هاپلوئيد به نام  ثانويه
 اووسيت ثانويه پس از آزاد شدن از تخمدان، در صورت برخورد با اسپرم، تقسيم ميوزII ر م بـا سـيتوكينز نـابراب   هـ دهد. اين تقسيم را انجام مي

  شود.ايجاد مي گويچة قطبي دومو يك سلول كوچك هاپلوئيد به نام  اووتيد، يك سلول بزرگ هاپلوئيد به نام در نتيجة آن همراه است و
 شود.تبديل مي اوول (تخمك)سلول بزرگ (اووتيد) پس از رشد به  
 اگر گويچة قطبي اول تقسيم ميوزII شود.يعني در مجموع سه گويچة قطبي حاصل مي شود.را انجام دهد، از آن دو گويچة قطبي حاصل مي  
روند.هاي قطبي قابليت لقاح را ندارند و از بين ميگويچه  

  
 
است اي تخمك هيتغذ نقش توپالسميس ربنابرا ميتقس علت.  
يديكرومات دو چه و باشدي ديكرومات تك چه. دارد سانترومر كي كروموزوم هر. 

كي ديكرومات هر DNA دارد. 

  اي دارد؟ هسته DNA چند و سانترومر چند بيترت به شامپانزه نابالغ تخمك هر : 1مثال �
nعدد كروموزومي شامپانزه  جواب: 2  n=24است پس سلولي هاپلوئيد ـ دو كروماتيدي اسـت و    Iاست. تخمك نابالغ، حاصل تقسيم ميوز  48

  اي. هسته DNAمولكول  48سانترومر و  24كروموزوم دارد؛ يعني 
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 چنـد هـا   از هسـته  كيـ هر، I تلوفـاز  مرحلـه  در. است  DNAجنس ازي دينوكلئوت يپل ي رشته 24داراي، I پروفاز مرحله دري سلول : 3مثال  �
  ؟داشت دنخواه سانترومر

هـاي آن   اسـت، كرومـوزوم   Iي پروفاز  است. با توجه به اين كه سلول در مرحله DNAمولكول  12نوكلئوتيدي، به معني ي پلي رشته 24 جواب:
هاي حاصـل از   است و هسته n2=6) دارد. بنابراين عدد كروموزومي اين سلول DNAدوكروماتيدي هستند. يعني هر كروموزوم، دو كروماتيد (دو 

  سانترومر خواهد داشت. 3كروموزوم خواهند بود. يعني هر هسته  n=3) داراي Iي تلوفاز لهدر مرح( Iميوز 

  هاي كروموزوميناهنجاري
صيتشخ پيوتيكاري  مطالعهي رو از راها  يناهنجار نيا. بگذارد فردي زندگ بر راي ديشد راتيتأث تواند ها مي كروموزوم تعداد در رييتغ نوع هر 
 .دهند يم

ها برحسـب انـدازه و شـكل،     است كه در آن، كروموزوم )توزيم متافاز حاًيترج( ميتقس مرحله در سلولي ها كروموزوم از استي ريتصو پيوتيكار
  .اند رديف شده

 هـاي   كرومـوزوم  نشـدن  جـدا  علت به كه استي زاد مادري ناهنجاري نوع) 21 زومي يتر( داون نشانگان
 دو كه آني جا بهي ماريب نيا به مبتال افراد. دهد مي رخ) مادر معموالً( يساز گامت هنگام نيوالد ازي كي21

 47، كرومـوزوم  46ي جـا  بـه  نيبنـابرا ، دارنـد  را كرومـوزوم  نيـ ا از نسـخه  سـه ، باشند داشته 21 كروموزوم
 21زومـي   يتـر  بـه  مبـتال  فرزنـد  تولد احتمال باشد تر شيبي باردار هنگام مادر سن هرچه. دارند كروموزوم

  .است تر شيب
دهند. ماندگي ذهني را نشان مي افراد مبتال به نشانگان داون، درجات مختلفي از عقب  

  توليدمثل غيرجنسي
 خود والد مانند درست يكيژنت نظر ازي عني.شوند مي محسوب كلوني رجنسيغ دمثليتول از حاصل جانداران
  .هستند
كنند. توليدمثل ميها به صورت غيرجنسي  ها و بسياري از يوكاريوت باكتري 

از اند عبارتي رجنسيغ دمثليتولهاي  روش نيتر مهم:  
 ها. يباكتر در ييدوتا ميتقسـ 1

 ...)و ، پارامسي، اوگلنا، تاژكداران چرخاندوموناسيكالم، بيمآمانندي (سلول تكهاي  وتيوكاري در توزيمتقسيم  ـ2

   .ريروژياسپ در شدن قطعه قطعه ـ3

 ها وكروسـفر يم(هـا   سـه يزكير، )كنـز يآلب دايـ كاندو  هيزيسزسـرو يساكاروم ماننـد  يسـلول  تـك  هـاي قـارچ ( مخمرهـا ، دريه در  زدن جوانه ـ4
 ها).   كواسروات

 (مانند ريشه، غده، ريزوم، پياز و...). اهانيگي شيروهاي  بخش از استفاده با اهانيگ ريتكث، يعني يشيرو دمثليتول ـ5

 ،توليدمثل جنسي نيز دارد.هيدر، عالوه بر جوانه زدن 

 ،نام  هم يوغياسپيروژير، عالوه بر قطعه قطعه شدن، توليدمثل جنسي نيز دارد. توليدمثل جنسيِ اسپيروژير
 دارد.

ي  هـا يـا همـه    شود و بعداً، بعضي از ايـن قطعـه   در قطعه قطعه شدن، بدن جاندار به چندين قطعه تبديل مي
 وند.ش ها به جانداران بالغ تبديل مي آن

شود و در آن، برخالف توليدمثل غيرجنسي، دو والد شـركت دارنـد    ها ديده مي در يوكاريوت توليدمثل جنسي
  كنند. هاي جنسي هاپلوئيد توليد مي كه هر كدام، سلول

ود.ش كنند، مراحل هاپلوئيدي و ديپلوئيدي ديده مي هايي كه به روش جنسي توليدمثل مي ي يوكاريوت ي زندگي همه در چرخه 

.هيچ يك از فرزندان حاصل از توليدمثل جنسي، دقيقاً مشابه يكي از دو والد نيست  
، سـتان يدوزهـا،   يمـاه )، مسني مارها ژهيو به( مارها در بكرزايي. دارد تعلقي جنس  مثل ديتول انواع به كه است كردن كلون اي از ژهيو شكل بكرزايي
  .شود مي دهيد نر زنبور ديتولي برا ماده (ملكه) عسل زنبور و قاصدك، سوسمارها

آيند. در بكرزايي، فرزندان از تخمك لقاح نيافته به وجود مي 
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ي بكرزايي: ي علت و نحوه دو فرضيه درباره 

 هاي  سازد و تخمك مي  هاي خود يك نسخه ، از روي كروموزومپدريهاي  ها دور از نر زندگي كرده است، به جاي كروموزوم ي مسن كه سال مار ماده
  گويند. مي خودباروريكند. به اين پديده  خود را بارور مي

 شوند تا تخمك تقسيم شود و فرد جديدي را پديد آورد. بديهي است كـه   ها سبب مي هايي از قبيل ترشح بعضي هورمون در غيبت طوالني نرها، پيام
  يد خواهند بود؛ مانند توليد زنبور نر.افراد حاصل، هاپلوئ
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي  

  

  .ميوز، يكي از عوامل اصلي ايجاد تنوع استشود اما تقسيم  هايي يكسان منجر مي به توليد زادهـ تقسيم ميتوز 1
 شود. ها نصف مي تقسيم هستة سلول است كه طي آن تعداد كروموزومـ ميوز، نوعي 2

ها ممكن است گامت يا هاگ  شوند كه مسئول توليدمثل هستند. اين سلول اي حاصل مي هاي تخصص يافته ميوز، سلولـ از 3
 باشند.

 جانوران، گامت هستند.حاصل از ميوز در هاي  ـ سلول4

 ها و آغازيان، هاگ هستند. حاصل از ميوز در گياهان، قارچهاي  ـ سلول5

 ـ هاگ، برخالف گامت، قدرت تقسيم شدن دارد.6

 ـ گامت، برخالف هاگ، قدرت لقاح دارد.7

  

  هايي هاپلوئيد هستند. طور معمول هاگ و گامت سلولـ به 1
كنند. [جانداران  برخي جانداران، هاگ يا گامت ديپلوئيد توليد ميn4[ 

جانداران  كنند. برخي جانداران، هاگ يا گامت تريپلوئيد توليد مي]n6[ 

 است. ميتوزو گامت بعضي ديگر از جانداران محصول  گامت بعضي جانداران محصولِ ميوزـ 2

.گامت جانوران به طور معمول محصول ميوز است 

.گامت گياهان، آغازيان و قارچ ها محصول ميتوز است 

 است. ميتوزو هاگ بعضي ديگر از جانداران محصول  هاگ بعضي جانداران محصولِ ميوزـ 3

 هاي زير را تعيين كنيد: ـ درستي يا نادرستي عبارت4

 [درست] الف ـ گامت بعضي جانوران، توانايي تقسيم شدن دارد.

 ،توانايي تقسيم شدن دارد.تخمك زنبور عسل ملكه 

  [درست] كنند. ب ـ بعضي جانوران با تقسيم ميتوز گامت توليد مي
كند. زنبور عسل نر، با تقسيم ميتوز گامت توليد مي 

 [درست] ج ـ گامت بعضي جانداران، كروموزوم همتا دارد.

ها ديپلوئيدند و كروموزوم همتا دارند. در جانداران تتراپلوئيد، گامت  
ها تريپلوئيدند و كروموزوم همتا دارند. نداران هگزاپلوئيد، گامتدر جا 

  

ها شامل چهار مرحلة پروفاز،  كه هر يك از آن تشكيل شده است ІІميوز و І، از دو تقسيم متوالي هسته به نام ميوز*ميوز
  .متافاز،آنافاز و تلوفاز است

 :Іپروفاز 

 شوند. قابل رؤيت مي مضاعف، فشرده وهاي  ـ كروموزوم1

 شود. هسته تجزيه ميـ غشاي 2

 آورند. به نام تتراد را پديد مي كروماتيدي گيرند و ساختارهاي چهار همتا از طول كنار هم قرار ميهاي  ـ كروموزوم3

 مراحل ميوز

 نكات كلي از ميوز

 مقايسه گامت و هاگ
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 .شوند به دوك متصل گرديده و در سطح استوايي سلول رديف ميتترادها  :Іمتافاز 

 شوند. هاي همتا از هم جدا مي هاي دوك، كروموزوم رشتهاثر كوتاه شدن بر  :Іآنافاز 

 :Іتلوفاز 

 شود. ها پوشش هسته تشكيل مي يابند و در اطراف آن در دو قطب سلول تجمع ميها  ـ كروموزوم1

 هر قطب سلول، فقط يكي از دو كروموزوم همتا وجود دارد.ـ در 2

 شود. ميز انجام ني سيتوكينز، Іبيشتر جانداران، در مرحله تلوفاز ـ در 3

 شوند. هاي دوك تشكيل مي اطراف هستة هاپلوئيد، رشتهدر  :ІІپروفاز 

 شوند. هاي دوك متصل و در سطح استوايي سلول رديف مي به رشتهها  كروموزوم :ІІمتافاز 

 روند. شوند و هر كدام به سوي يكي از قطبين سلول مي خواهري از هم جدا ميكروماتيدهاي  :ІІآنافاز 

 دهد. رود و سيتوكينز رخ مي شود، دوك از بين مي هسته تشكيل ميپوشش  :ІІز تلوفا

  

ها دو به دو كنار  هاي آن ها دو به دو همتا هستند و در تقسيم ميوز كروموزوم توجه به اين كه در جانداران ديپلوئيد، كروموزوم* با 
  سؤاالت زير پاسخ دهيد:دهند، به  گيرند و تتراد تشكيل مي هم قرار مي

 د؟شوهاپلوئيد، تتراد تشكيل جانداران در چرخة زندگي ـ آيا ممكن است 1

) بله، برخي جانداران هاپلوئيد توليدمثل جنسي دارند. در اين جانداران، سلول زيگوتn2 (شود. در سلول زيگوت،  تشكيل مي
 دهد. دهد و ميوز انجام مي تتراد تشكيل ميها دو به دو همتا هستند. پس زيگوت اين جانداران  كروموزوم

 توانند تتراد تشكيل دهند؟ ـ آيا گياهان تريپلوئيد، مي2

ها سه به سه همتا هستند اما همة گياهان تريپلوئيد نازا هستند و ميوز ندارند. نه، در گياهان تريپلوئيد كروموزوم 

 توانند تتراد تشكيل دهند؟ ـ آيا جانداران تتراپلوئيد، مي3

،گيرند و  ها دو به دو كنار هم قرار مي ها چهار به چهار همتا هستند. اما هنگام ميوز، كروموزوم در اين جانداران، كروموزوم بله
 دهند. تتراد تشكيل مي

ها دو به دو همتا هستند. ها، كروموزوم هاي حاصل از تقسيم ميوز، ديپلوئيدند و در آن در اين جانداران، سلول 

 [نادرست] جفت كروموزوم همتا دارد.  23ـ هر انسان به طور طبيعي 4

 ،جفت كروموزوم همتا وجود دارد. 23در سلول ديپلوئيد زن 

 ،كروموزوم همتا وجود دارد. جفت 22در سلول ديپلوئيد مرد 

 كند.همانند سازي نمي DNA] و ميتوز ـ در طي تقسيم ميوز [5

 همانندسازي DNA گيرد. صورت مي قبل از تقسيماينترفاز در 

بين ميوزІ و ميوزII ،اينترفاز كوتاهي وجود دارد اما در آن ، DNAكند. همانندسازي نمي 

در فاصلة بين ميوزІ و ميوزII ،كند. ها همانندسازي مي سانتريول 

 شوند. ، تترادها به دوك متصل ميІـ در متافاز6

در متافازІ ، شود. متصل مي يك رشتة دوكبه هر كروموزوم 

در متافازІІ ، شود. متصل مي دو رشتة دوكبه هر كروموزوم 

 هستند. دو كروماتيديـ    هاپلوئيد ،Іهاي حاصل از ميوز  سلولدر جانداران ديپلوئيد، ـ 7

 را به طور كامل انجام دهد، به طور معمول: IIو ميوز  Iـ اگر يك سلول زايندة ديپلوئيد، ميوز8

كند. يد ايجاد ميچهار سلول هاپلوئ 

 نكات ميوز
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اند؛ به  ها معموالً از نظر ژنوتيپي دو به دو مشابه . اين سلولشود كه همگي گامت هستند در جانور نر، چهار سلول حاصل مي
 شود. عبارت ديگر دو نوع گامت توليد مي

شود كه فقط يكي از آن ها گامت (تخمك) است. در جانور ماده، چهار سلول حاصل مي 

   شود؟ سلول زايندة جانور ماده، در حالت عادي [بدون وقوع كراسينگ اور] حداكثر چند نوع سلول حاصل مي ـ از ميوز يك9
 سه نوعجواب: 

 رسيم كه در طي تقسيم ميوز: مقايسه كنيم، به اين نتيجه مي IIهاي حاصل از ميوز  ـ اگر سلول زاينده را با سلول10

ميوز در[ شود.نصف مي ها يك بار تعداد كروموزومІ[ 

شود.نصف مي ها دو بار تعداد كروماتيد 

در ميوز[ شوند.تقسيم مي يك بار سانترومرهاII[ 

در ميوز[ شود.نصف مي يك بار تعداد سانترومرهاІ[  
شود.نصف مي دو بار مقدار مادة ژنتيك 

 ـ تصويري كه در آن ....11

سلول جانوري يا گياه ابتدايي باشد. تواند مربوط به سانتريول وجود دارد، مي 

دار) باشد. سلول گياه پيشرفته (دانه تواند مربوط به سانتريول وجود ندارد، مي 

آنافاز ميوز هاي همتا در حال دور شدن از هم هستند، مربوط به  كروموزومІ .است 

 آنافاز ميوز كروماتيدهاي خواهري درحال دور شدن ازهم هستند مربوط بهІІ آنافاز ميتوز است. يا 

 شوند. با هم مبادله مي هاي همتا (كروماتيدهاي غيرخواهري) كروموزوم ـ گاهي در تقسيم ميوز، قطعاتي از12

.اين پديده  كراسينگ اور نام دارد 

 پروفاز كراسينگ اور، در مرحلةIدهد. هاي همتا رخ مي ، هنگام جفت شدن كروموزوم 

 شود. ايجاد تنوع محسوب ميكراسينگ اور، يكي از عوامل 

  

  .شوند هاي همتا از هم جدا مي طور طبيعي در تقسيم ميوز [براي توليد اسپرم يا تخمك] كروموزومـ به 1
كروموزوم، دو شود كه از يك يا چند  طي ميوز، يك يا چند كروموزوم از همتاي خود جدا نشوند، گامت غيرطبيعي توليد ميـ اگر 2

 نسخه دارد.

 خواهد داشت.نسخه  3اين گامت غيرطبيعي با يك گامت طبيعي لقاح يابد، زيگوت حاصل، از آن كروموزوم ـ اگر 3

  
  

 هاجدا نشدن كروموزوم
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كروموزوم  46وجود هر براي تندرستي، . ها هزاران ژن دارد كروموزوم دارد كه هر يك از آن 46سلول پيكري طبيعي انسان، ـ هر 1
  .ضروري است

 .مانند كروموزومي زنده نمي 45تر افراد  مانند؛ يعني بيش كروموزوم را ندارند، زنده نمي 46افرادي كه حتي يكي از اين تر  ـ بيش2

ها از طريق تجزيه و تحليل  مربوط به تعداد كروموزومهاي  ـ ناهنجاري3
هاي در حال  تصويري از كروموزوم كاريوتيپ، شوند. كاريوتيپ تشخيص داده مي

  اند. ها بر اساس اندازه و شكل رديف شده است كه در آن، كروموزوم تقسيم
.بهترين مرحله براي تهية كاريوتيپ، متافاز ميتوز است 

 (نشانگان داون): 21زومي  ـ افراد مبتال به تري4

 كروموزوم دارند. 47كروموزوم،  46به جاي 

 اضافي دارند. 21يك كروموزوم 

دهند. ذهني را نشان مي درجات مختلفي از عقب ماندگي 

هاي جنسي طبيعي دارند. كروموزوم 

) ممكن است پسرXY) يا دختر (XX.باشند ( 

شود. تولد فرزند مبتال به نشانگان داون معموالً به دليل سن باالي مادر  منجر به نشانگان داون مي 21هاي  جدا نشدن كروموزومـ 5
 ت.اس

.[البته نه به صورت ها موجود است هاي زن از هنگام تولد در تخمدان هميشه اسپرم تازه توليد مي كنند اما همة تخمكـ مردان 6
 اوول)]تخمك (

 تولد فرزند مبتال به نشانگان داون با سن مادر ارتباط دارد:ـ احتمال 7

 تولد 1500سال يك در  30در مادران جوان تر از 

 تولد 750سال يك در  35تا  30در مادران 

 تولد 16سال يك در  45در مادران باالي 

  

  دارد.بستگي  نوع توليدمثلشباهت فرزندان به والدين و ديگر اعضاي خانواده، به ـ ميزان 1
 .داردبستگي  محيط شرايط. نوع روش توليدمثليِ جانداران به ممكن است غيرجنسي يا جنسي باشدـ توليدمثل 2

در شرايط محيطي مساعد توليدمثل غيرجنسي و در ـ جانداراني كه هر دو نوع توليدمثل جنسي و غيرجنسي را دارند، معموالً 3
 دهند. شرايط محيطي نامساعد توليدمثل جنسي انجام مي

همة افراد حاصل . بنابراين كند منتقل ميهاي خود را به فرزندانش  غيرجنسي فقط يك والد شركت دارد و تمام ژنـ در توليدمثل 4
 .شوند از توليد مثل غيرجنسي، كلون محسوب مي

 ها حاصل توليدمثل جنسي هستند. ها حاصلِ توليدمثل غيرجنسي و بعضي از آن كلونتر  ـ بيش5

 جنسي:ـ درتوليدمثل 6

.ممكن است يك يا دو والد شركت داشته باشند 

 ،هيچ فرزندي دقيقاً مشابه يكي از دو والد نيست.اگر دو والد شركت داشته باشند 

 هاي زير را مشخص كنيد: يا نادرستي هر يك از عبارتـ درستي 7

 توليدمثل جنسي و غيرجنسي

 هاتغيير در تعداد  كروموزوم
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 [نادرست] الف ـ در تشكيل كلون، ممكن نيست سلول جنسي دخالت داشته باشد.

 [درست] شود. ها ديده مي هاي هاپلوئيد، فقط در يوكاريوت ب ـ توليدمثل جنسي از طريق تشكيل سلول

  

اي  . شكل ويژهيابد و هيچ فرد نري در آن دخالت ندارد توليدمثل است كه در آن، فرد از تخمك لقاح نيافته رشد و نمو ميـ نوعي 1
  .كلون كردن استاز 
ها،  مارهاي مسن، قاصدكها،  بعضي ماهيشود؛ مانند:  داران و برخي گياهان ديده مي مهرگان، برخي مهره ـ بكرزايي در برخي بي2

 ها، سوسمارها و زنبور عسل ملكه براي توليد زنبور نر قورباغه

 ي بكرزايي مارها: فرضيه دربارهـ دو 3

سازد و  هاي خود مي هاي پدري، يك نسخه از روي كروموزوم : مار ماده در غياب طوالني مدت نرها به جاي كروموزومخودباروريـ 1
 شود. زادة ديپلوئيد حاصل ميدر اين صورت  كند. تخمك خود را بارور مي

 كند. شود و زادة هاپلوئيد ايجاد مي ها، تخمك تقسيم مي هايي مانند هورمون ـ در غيبت طوالني مدت نرها، بر اثر پيام2

 بكرزايي در زنبور عسل:

 شود. بنابراين هاپلوئيد است. است و از تقسيم تخمك حاصل مي زنبور عسل نر، حاصلِ بكرزاييـ 1

 شود. تخمك ملكه با اسپرم حاصل مي زنبور عسل ماده، از لقاحـ 2

  

 همة. شود ميتوكندري و كلروپالست] انجام ميها [و  ترين نوع توليدمثل غيرجنسي است و در باكتري ـ تقسيم دوتايي؛ ساده1
  شوند. هاي حاصل از تقسيم دوتايي، كلون محسوب مي باكتري

 شود، مانند:آميب، پارامسي، اوگلنا، تاژكداران چرخان و ...  هاي تك سلولي ديده مي ميتوز در يوكاريوتـ تقسيم 2

 شود. ـ قطعه قطعه شدن؛ در بعضي جانداران پرسلولي مانند اسپيروژير ديده مي3

 شود. به چند قطعه تقسيم مياسپيروژير در محيط مساعد 

شوند. ها به جاندار بالغ تبديل مي بعضي قطعات يا همة آن 

كند. اسپيروژير در محيط نامساعد با روش جنسي توليدمثل مي 

 شود.  ها انجام مي ـ جوانه زدن؛ در بعضي جانوران و بعضي قارچ4

ل غيرجنسي انجام دهد. هيدر توليدمثل جنسي نيز دارد.زدن، توليدمث تواند به روش جوانه هيدر جانوري ساده است كه مي 

مثال: دهند. هاي تك سلولي (مخمرها) به روش جوانه زدن توليدمثل غيرجنسي انجام مي قارچ  
 ـ كانديدا آلبيكنز2ـ ساكاروميسز سرويزيه (مخمر نان) 1    

م گروهي متشكل از تعداد زيادي فرد ايجاد كند.ممكن است جوانه از والد جدا شود يا متصل به والد باقي مانده و سرانجا  
توانند از طريق جوانه زدن تكثير شوند. اند (موجود زنده نيستند) و مي ها ريزكيسه ميكروسفرها و كواسروات 

 
  

  

  

  

 بكرزايي:

 انواع توليدمثل غيرجنسي:
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      ......... توان گفت داشته باشد، مينوكلئوتيدي  پلي ةرشت 156در يك سلول زايشي،  Iاگر هر سلول حاصل از تقسيم ميوز ـ 1
 )86سراسري(  

  اند. تتراد تشكيل داده I ،78ها در پروفاز ميوز  ) اين سلول1  
  تواند مولد تخمك مرغ باشد. ) اين سلول زايشي، مي2  
  داشته است. DNAمولكول  78) اين سلول زايشي در شروع تقسيم، 3  
  خواهند داشت. DNAمولكول  78 ها، اين سلول IIهاي حاصل از ميوز  ) سلول4  
 )88سراسري (                      است؟ نادرستـ كدام عبارت، 2

  باشند. جانداران حاصل از توليدمثل جنسي، قطعاً يوكاريوت مي همة) 1
  توانند تنها يك دست كروموزوم داشته باشند. مي ) موجودات حاصل از بكرزايي،2
  شوند. ها تنها يك  فرد دخالت دارد، غيرجنسي ناميده مي ي كه در آنهاي ) تمام توليدمثل3
  هاي زندگي جانداران به روش جنسي، تناوب بين مراحل هاپلوئيدي و ديپلوئيدي وجود دارد. ) در تمام چرخه4

              ............. توان گفت كه ميطور قطع  يك سلول، تعدادي ساختار چهار كروماتيدي ايجاد شود، به هر گاه هنگام تقسيم، در هستةـ 3
 )88(سراسري خارج از كشور                                                                      

    ) اين سلول، دو تقسيم متوالي را انجام خواهد داد.1
  ) از اين تقسيم، چهار گامت توليد خواهد شد.2
    دو همتا هستند.  به، دو هاي اين سلول ي كروموزوم ) همه3
  باشد. هاي اين سلول، زوج مي ) تعداد كروموزوم4

 )91سراسري (            سازد. ....... مي...دارد، در هر بار ميوز .+A به طور معمول فردي كه ناقل هموفيلي است و گروه خوني ـ 4

  ) حداقل دو نوع گامت 4  ) هشت نوع گامت3  ) حداكثر چهار گامت 2  ) يك نوع گامت1
 )91سراسري(               ـ در فرآيند توليد مثل ........... جانداران، همواره ............5

  كنند.  مادة ژنتيكي دريافت مي) جنسي ـ فرزندان از هر دو والد 1
  توانند ميوز انجام دهند.  ميشود كه  هايي ايجاد مي ) غيرجنسي ـ كلون2
  توانند با تقسيم ميوز گامت بسازند.  شوند كه مي هايي حاصل مي ) جنسي ـ زاده3
  شوند.  ها از تكثير يك سلول يا بخشي از پيكر يك والد حاصل مي ) غيرجنسي ـ زاده4

 )91از كشور سراسري خارج(                           ..........                        هاي موجود در طبيعت،  تمام كلونـ 6

    .باشند مي) حاصل نوعي توليدمثل جنسي 1
  .آيند نتيجة توليدمثل غيرجنسي پديد مي) در 2
    .باشند مي) از نظر عدد كروموزومي با والد خود يكسان 3
  .شوند هاي والد حاصل مي سلول) از ميتوز سلول يا 4

 )93سراسري (  نمايد؟كدام گزينه عبارت زير را در مورد جانداران به درستي تكميل ميـ 7

         » كه .........  نيستدر پايان ........ ممكن «
  هاي حاصل افزوده شود.مادة ژنتيكي سلولـ بر مقدار  I)تلوفاز 1
  مادة ژنتيكي متفاوتي داشته باشند.هاي حاصل، مقدار )يك ميوز عادي ـ سلول2
  باشد. آن برابر  زايندة جنسي با سلول   )يك ميتوز عادي ـ عدد كروموزومي سلول3
  .آن باشد هاي سلول زايندةتر از تترادها، بيش، تعداد كروموزومـ در سلولي II) تلوفاز 4
  

 هاي كنكور سراسريتست
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 )94سراسري (                 ؟نمايدچند مورد، عبارت زير را به درستي تكميل ميـ 8

    نوع ........در جانوران، هر 
  الف ـ تبادل قطعه بين دو كروموزوم، جهش نام دارد.

  انجامد.ها ميب ـ لقاح تصادفي، به بروز فنوتيپ جديد زاده
  شود.ها، جهش محسوب ميج ـ تغييري در عدد كروموزومي سلول

  شود.ها ميد ـ تفكيك كروموزومي در والدين، باعث نوتركيبي گامت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت 
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 اصطالحات ژنتيك:

 بخشي از مولكولDNA  كه براي ساختن پروتئين ياRNA هايي كه  شود. هر كدام از ژن ناميده مي ژنگيرد،  مورد استفاده قرار مي
هستند. به عبارت ديگر، هر ژن باعث بروز يك صفت، حالت  ي يك صفت كنندهعامل تعيين ها سرو كار داريم،  در مسائل ژنتيك با آن

  شود.  و يا بيماري مي
 يك مولكولDNA  ،انسان را در نظر بگيريد. اين مولكول، هزاران جفت نوكلئوتيد دارد. تعدادي از اين نوكلئوتيدها به دنبال هم

تعداد زيادي ژن  DNAناميم. هر مولكول  ي آن پروتئين ميژن سازنده را DNAدستورالعمل ساختن يك پروتئين هستند. اين بخش از 
 دارد.

شوند. مثالً ژن بلندي بال ( ناميده مي اللهاي مختلف يك صفت هستند،  هايي كه مربوط به حالت ژنL) و ژن كوتاهي بال (l در (
  ) الل يكديگر هستند. lو  Lمگس سركه، هر دو مربوط به صفت طول بال هستند. اين دو ژن (

هاي الل تفاوت كمي دارد اما  تأثير  هاي همتا و در جايگاه مشابهي قرار دارند. ترتيب نوكلئوتيدهاي ژن هاي الل، بر روي كروموزوم ژن
 ها بر فنوتيپ فرد، زياد است.  آن

هاي مربوط به يك صفت ممكن است مشابه (مانند  در هر فرد، اللAAند) و يا متفاوت (مانAa توانند مانع از  ها مي ) باشند. برخي الل
است اما  الل غالبگوييم  شود و مي ظاهر مي A )، اثر اللAaداشته باشد ( aو هم الل  Aبروز اثرِ الل ديگر شوند. مثالً اگر فردي هم الل 

  ناميم.  مي الل مغلوبكند كه آن را  ماند و بروز نمي نهفته مي aاثر الل 
ي نخود فرنگي به دو شكل صاف و چروكيده وجود دارد. صافي يا  نامند. مثالً دانه مي فنوتيپبه هر صفت را  شكل ظاهري مربوط

 كند.  ي نخود فرنگي، فنوتيپ آن را مشخص مي چروكيدگي دانه

هاي  خود فرنگي كه دانهنامند. مثالً گياه ن مي ژنوتيپهايي كه هر فرد دارد و به عبارت ديگر، فرمول ژنتيكي صفات هر فرد را  نوع الل
 شود.  نوشته مي aaكند، دو الل مغلوب دارد و ژنوتيپ آن به صورت  چروكيده توليد مي

است؛ مانند فرد  هوموزيگوس (خالص)هاي مشابه دارد،  ي صفات مورد مطالعه، جفت ژن فردي كه در ارتباط با همهAA  و يا فرد 

AABB . 

 ،است؛ مانند فرد  هتروزيگوس (ناخالص)فردي كه حداقل در ارتباط با يكي از صفات مورد مطالعه، دو الل متفاوت داردAa   يا فرد
AABb  و يا فردAaBb . 

ها، ساختاري متشكل از  در انسان و ساير يوكاريوت كروموزومDNA  .و پروتئين استDNA  موجود در كروموزوم، حاوي اطالعات
ي تعدادي از صفات  هاي كنترل كننده ها، ژن ي سلول يوكاريوتي تعدادي كروموزوم وجود دارد كه هر يك از آن ست. درون هستهژنتيك ا

  اند.  جاندار را در خود جاي داده
  ها:مسائل مربوط به گامت

 هاي فرد را دارد. فردي با ژنوتيپ  ها و در نتيجه نيمي از ژن در حالت عادي، هر گامت نيمي از كروموزومAaBb  .را در نظر بگيريد
ها مربوط به صفت اول و ديگري مربوط  هاي آن داراي دو الل خواهند بود. يكي از اين الل اين فرد چهار الل دارد. بنابراين هر يك از گامت

 ها . البته در صورتي كه ژن abو  AB ،Ab ،aBاند از:  تواند توليد كند،  عبارت هايي كه اين فرد مي است. مثالً گامت به صفت دوم
  باشند و از قانون دوم مندل پيروي كنند.  مستقل از هم

جفت ژن خواهيد تنوع گامت اگر مي هاي  بررسي كنيد. جفت ژنها را  هاي يك فرد را محاسبه كنيد، كافي است در ژنوتيپ آن، تك تك
  شوند.  ها مي باعث ايجاد تنوع در گامت هاي ناخالص جفت ژنكنند و فقط  ) تنوع ايجاد نميbbو يا  AAخالص (مثالً 
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ي  هاي يك فرد از رابطهتنوع گامتn2آيد. در اين رابطه به دست مي nاست. يعني مثالً فردي كه دو  هاي ناخالص جفت ژن تعداد
422جفت ژن ناخالص دارد،  2 nكند.  نوع گامت توليد مي  

 در ارتباط با يك جفت ژن مانندBb يك نوع گامت الل ،B  و گامت نوع ديگر اللb كند. پس به ازاي هر جفت ژن را دريافت مي
هاي يك فرد، به جاي هر جفت ژن ناخالص عدد  ي تنوع گامت توان براي محاسبه يشود. به عبارت ديگر، م نوع گامت توليد مي 2ناخالص، 

  قرار داده و اعداد را در هم ضرب كرد.  2
 مثالً اگر ژنوتيپ فرديAaBBCcdd هاي  باشد، جفت ژنAa  وCc دهيم و در  قرار مي 2ها عدد  اند. به ازاي هر كدام از آن ناخالص

422كنيم:   هم ضرب مي   كند.  نوع گامت توليد مي 4يعني اين فرد  
  چند مثال:

 موزيگـوس وه ديگـر  جفت دو هايژن و هتروزيگوس آن، جفت سه هايژن كه كروموزوم، جفت 5داراي  ايزنده ـ موجود1
     ؟كند توليد تواندمي گامت نوع چند هستند،

  1 (4  2 (8  3 (16  4 (32   
  
  
چند نوع حداكثر هاي هوموزيگوس و بقيه هتروزيگوس باشند.  جفت از كروموزوم هايش، حاوي ژن 19سالم، اگر يك مرد ـ 2

    تواند توليد كند؟ گامت مي
  1 (8  2( 16  3( 32  4 (64  
  
  
دهد. با فرض اين كه سـه جفـت    هاي غالب را نشان مي ـ زني سالم، از نظر شش جفت صفت هتروزيگوس است و فنوتيپ3

توانـد توليـد    مندلي و سه جفت صفت ديگر از قوانين مندلي پيروي نكنند، اين فرد حداكثر چند نوع گامت ميتابع قوانين 
                                                                                                   كند؟ (بدون در نظر گرفتن كراسينگ اور)

  1 (8  2 (16  3 (32  4 (64  
  
  
) مغلوب جنس به وابسته( كوررنگي هايژن داراي و سالم ظاهر به ،Aخوني گروه با هتروزيگوس زن يك اينكه فرض ـ با4
 كند؟ توليد تواندمي گامت نوع چند حداكثر باشد، هموفيلي و

  1( 4   2( 8  3( 16  4( 32   
  
  
     كند؟ و مبتال به تاالسمي مينور، چند نوع گامت توليد ميAي زني با گروه خوني زايندههر سلول ـ 5
  1 (1  2 (2  3 (4  4 (8  
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    دارد، در هر بار ميوز ............ مي سازد. Aـ به طور معمول فردي كه ناقل هموفيلي است و گروه خوني6
  ) حداقل دو نوع گامت 4  ) هشت نوع گامت 3  ) حداكثر چهار گامت 2   )يك نوع گامت1  
  
  
باشـند، ايـن پرنـده    هاي اتوزومي هموزيگوس مي، چهار جفت از كروموزومn2= 14ـ در چكاوك ماده با عدد كروموزومي7

  حداكثر توانايي توليد .......... نوع گامت را دارد.
  1 (4  2 (12  3 (8  4 (1  
  
  

  هاي تك نسبتي:آميزش
AaBbـ از آميزش1 AaBbهاي حاصل، فنوتيپ ، چه نسبتي از زادهAb خواهند داشت؟  

  1( 1
16  2( 2

16  3( 3
16  4( 9

16  

  
  
  
AaBbCc  ـ از آميزش2 AaBbCcها فنوتيپ  ، چه نسبتي از زادهaBC  خواهند داشت؟  

  1( 1
64  2( 3

64  3( 9
64  4( 27

64  

  
  
  
  
  
  
  
  
 خواهند بود؟ aaBB، چه نسبتي از افراد حاصل داراي ژنوتيپ AaBBAaBbـ از آميزش 3

  1( 1
4  2( 1

8  3( 1
16  4( 1

64  

  
  
  
AaBbCC هاي حاصل از آميزش ـ چه نسبتي از زاده4 aaBbCc داراي ژنوتيپ ،AaBBCc خواهند شد؟  

  1( 1
4  2( 1

8  3( 1
16  4( 1

64  

  

AaAa  Aaaa AaAAaaAA
 

aaaa 
 

AAAA
 

 والدين

aaAaAA 4
1

2
1

4
1



  
Aaaa 2

1
2
1



 

AaAA 2
1

2
1



 

Aa1
1

 aa1
1

 AA1
1

 
 زاده ها
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aaBbCcهاي ـ از آميزش افرادي با ژنوتيپ5 AaBbcc ها از قانون دوم مندل پيروي كنند، چه نسـبتي   ، در صورتي كه ژن
  خواهند شد؟ (طبق قوانين احتماالت)براي تمام صفات هتروزيگوس  F1از افراد

1( 1
16  2( 1

8  3( 3
16  4( 1

4   

  
  
  
  (طبق قوانين احتماالت) در نسل اول: Aaـ از خودلقاحي فردي با ژنوتيپ 6

    1 (1
1) 2هاي با فنوتيپ غالب، هموزيگوس هستند.                 از زاده4

  افراد هموزيگوس، فنوتيپ مغلوب دارند. 4

2) 4    ها از نظر ژنوتيپ و فنوتيپ با والد خود شباهت دارند. زاده34 )3     
  باشند.هايي كه فنوتيپ غالب دارند، هتروزيگوس مياز زاده 3

  
  
  
  
  

  تواني:غالب ناقص و هم
ندارد. هر كدام از صفاتي كه مندل مورد مطالعه قرار داد، توسط دو الل كنترل ي صفات عموميت  الگوي غالب و مغلوبي مندل، براي همه

ها غالب و ديگري مغلوب بود. صفات چند ژني، صفات چند  هاي جداگانه قرار داشتند، يكي از آن شدند؛ اين دو الل بر روي كروموزوم مي
  كنند.  ر محيط قرار دارند، از الگوي مندل پيروي نميتواني و صفاتي كه تحت تأثي هاي پيوسته، غالبيت ناقص، هم اللي، ژن

:ي غالب و مغلوبي  ي غالبيت ناقص وجود دارد. در غالب ناقص كه مثالي از نبود رابطه هاي بعضي صفات، رابطه بين الل غالب ناقص
دهند؛ يعني تركيبي از هر دو صفت! مثالً اگر گياه ميموني گل قرمز را با  را نشان مي حد واسطشود، افراد ناخالص، فنوتيپ  محسوب مي

  ، گل صورتي خواهند داشت.1Fها در نسل  هاي آن گياه ميموني گل سفيد آميزش دهيم، زاده
 RR:P(گل قرمز) WW(گل سفيد)  

RW:Fهمگي صورتي  1
1

1 

  آيد:                            به دست ميF2با هم آميزش كنند، نسل1Fاگر دو فرد از نسل 

WW4(سفيد) 
1

(صورتي)RW2
1

(قرمز)RR:F 4
1

2  

باشد. حالت موي انسان توسط دو الل  مي حالت موي انسانهاي آن از نوع غالب ناقص است،  ي بين الل يكي ديگر از صفاتي كه رابطه
 SWموي فرفري  و افراد WWموي صاف، افراد  SSعامل فرفري بودن مو است. افراد  Wعامل صافي مو و الل  Sشود. الل  كنترل مي
  فرفري) دارند.  دار (حد وسط صاف و موي موج

:ها، هم تواني ناميده  ي بين الل دهند. اين نوع رابطه هاي مربوط به بعضي صفات، هم زمان با هم اثر خود را بروز مي الل هم تواني
   ها هم موي سفيد و هم موي قرمز را با هم خواهند داشت. هاي آن شود. مثالً اگر اسب مو قرمز با اسب مو سفيد آميزش كند، زاده مي
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  دار دارد ازادواج كند، چه نسبتي از فرزندانشان، دختراني موفرفري خواهند شد؟اگر مردي موفرفري با زني كه موي موج ـ1
  
  
  اند. چه نسبتي از پسرانشان، موي صاف خواهند داشت؟دار دارند با هم ازدواج نمودهزن و مردي كه هر دو موي موج ـ2
  
  
دار دارد، در  هـاي دندانـه   هاي سبز و برگ هاي صاف دارد با فلفلي كه ميوه هاي قرمز و برگ اگر از آميزش فلفلي كه ميوه ـ3

كنند) داشته باشند، چـه   هاي صاف (اين صفات از قانون دوم مندل پيروي مي هاي زرد و برگ ها ميوه ي فلفل نسل اول، همه
   هاي صاف خواهند داشت؟ (طبق قوانين احتماالت) هاي زرد و برگ ميوه هايي با نسبتي از افراد نسل دوم، فلفل

1( 1
8  2( 3

16  3( 3
8  4( 9

16   

  
  
  
  
  
ـ در گياه نخود فرنگي، صغت بلندي ساقه بر كوتاهي و رنگ زرد بر رنگ سبز و صفت صافي دانه بر چروكيدگي دانه غالب است. اگر 4

هايي كه فقط در يك صفت زادهافرادي كه از نظر هر سه صفت هتروزيگوت هستند، خودلقاحي نمايند، در نسل اول، نسبت 
  اند، كدام است؟ظر هر سه صفت هتروزيگوتهايي كه از نهوموزيگوت هستند به زاده

  ١ (
1
3  ٢ (3  ٣ (

3
11  ٤ (

11
3  
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  هاي اصلي خوني:گروه
هاي خوني  گوئيم گروه وقتي ميABOكنند منظور ما سه گروه خوني  ها فكر مي ، بعضيA  ،B  وO هاي  است؛ در حالي كه گروه

   .شود مي Oو   A،B ،ABشامل چهار نوع گروه خوني  ABOخوني 
هاي هاي اصلي خوني انسان توسط سه نوع الل به نام گروهAI،BI  وi هاي شوند. الل كنترل ميAI وBI  هر دو نسبت بهi  غالب

فقط در فردي با  iماند و اثر الل  نهفته مي iاثر الل  iIBيا  iIAهستند اما نسبت به يكديگر هم تواني دارند. يعني در فردي با ژنوتيپ 
  شود.  ظاهر مي iiژنوتيپ 

 AI  ژن  آنتياللي است كه باعث توليدA شود.  هاي قرمز خون مي روي غشاي گلبول  

  BI  ژن  آنتياللي است كه باعث توليدB شود. هاي قرمز خون مي روي غشاي گلبول  
i   هاي قرمز خون نيست.  ژن روي غشاي گلبول اللي است مغلوب كه قادر به توليد آنتي  
                                 ناخالص باشد:                                       Bناخالص و  Aاگر گروه خوني پدر و مادر  :1مثال

A B

A B A B

P : I i I i

F : I I I i I i ii



  
1 1 1 1
4 4 4 4

    

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازAB خواهند شد؟  
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازA خواهند شد؟         
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازB خواهند شد؟        

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازO خواهند شد؟        

AIدر صورتي كه ژنوتيپ يكي از والدين * i  و ديگريBI i توان  هاي اصلي خوني را در بين فرزندان مي هاي گروهي فنوتيپ باشد، همه
  انتظار داشت. 

                                                                     باشند: ABاگر هر دوي والدين داراي گروه خوني  :2مثال
A B A B

A A A B B B

P : I I I I

F : I I I I I I



 
1 1 1
4 2 4

 

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازA خواهند شد؟                         
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازAB خواهند شد؟  
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازB خواهند شد؟  

                                     باشد:  Oو گروه خوني ديگري  ABاگر گروه خوني يكي از والدين  :3مثال
A B

A B

P : I I ii

F : I i I i




1 1
2 2

    

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازA خواهند شد؟                         
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازB خواهند شد؟    
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  ناخالص باشد: Aاگر هر دوي والدين داراي گروه خوني  :4مثال

               
A A

A A A

P : I i I i

F : I I I i ii



 
1 1 1
4 2 4

  

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازA خواهند شد؟  
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازO خواهند شد؟      

               ناخالص باشد: Bاگر هر دوي والدين داراي گروه خوني  :5مثال
B B

B B B

P : I i I i

F : I I I i ii



 
1 1 1
4 2 4

  

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازB ؟خواهند شد    
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازO خواهند شد؟  

      باشد: Oناخالص و ديگري  Aاگر گروه خوني يكي از والدين  :6مثال
A

A

P : I i ii

F : I i ii




1 1
2 2

  

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازA خواهند شد؟  
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازO خواهند شد؟  

           باشد: Oناخالص و ديگري  Bاگر گروه خوني يكي از والدين  :7مثال
B

B

P : I i ii

F : I i ii




1 1
2 2

  

  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازB خواهند شد؟  
  فرزندانشان داراي گروه خوني چه نسبتي ازO خواهند شد؟  
  
  

  ):Rhگروه فرعي خوني (
شود كه  ) توسط دو الل كنترل ميRhشود، گروه فرعي خوني ( هاي چند گانه كنترل مي هاي اصلي خوني كه توسط الل بر خالف گروه

هاي چند گانه ندارد  ارتباطي با الل Rhدهند. دقت كنيد كه  نشان مي rو  Rها را با  ي غالب و مغلوبي وجود دارد.  اين الل ها رابطه بين آن
  شود.  هاي خوني در اين جا توضيح داده مي و فقط به دليل ارتباط آن با گروه

 اللRژن  (آنتي ژن رزوس آنتيباعث توليد  ، يك الل غالب است وRhژن را   شود. فردي كه اين آنتي هاي قرمز مي ) روي سطح گلبول
  شود.  ) ناميده ميRh( مثبت Rhهاي قرمز خود دارد،  روي سطح گلبول

 اللrژن را ندارد،  هاي قرمز خود، اين آنتي ژن رزوس نيست. فردي كه روي سطح گلبول ، يك الل مغلوب است كه قادر به توليد آنتي
Rh منفي )Rhشود. ) ناميده مي 

 )، دو نوع فنوتيپ و سه نوع ژنوتيپ وجود دارد:Rhدر ارتباط با گروه فرعي خوني (

  
  

 ها ژنوتيپ  هافنوتيپ

Rh  RR ,Rr 

Rh  rr 
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 دختـران  احتمـالي  نسـبت  اسـت،  محتمل خانواده يك فرزندان بين (ABO)خوني  گروه هايفنوتيپ تمام كهـ درحالتي1
    است؟ كدام هتروزيگوس

  1(1
8  2(3

8  3(2
4  4(3

4  

  
  
  
 Rhازدواج كند، چه نسبتي از فرزندانشان، پسراني  Rhدارد. اگر اين دختر با مردي  Rh، دختري Rhـ زني 2

  خواهند داشت؟ (طبق قوانين احتماالت)

  1( 1
2  2( 1

4  3( 3
4  4(3

8   

  
  
  
 Oاست ازدواج كرده و اولين فرزندشان، پسري با گـروه خـوني   Bاش با زني كه گروه خوني Aـ مردي با گروه خوني3

  شود، چقدر است؟ ABها دختري با گروه خوني است. احتمال اين كه فرزند بعدي آن

  1(1
16  2(3

16  3(1
32  4(3

32   

  
  
  

  هاي وراثتي انسان:بيماري
  

 هامثال نوع بيماري

 خوني داسي شكل ، تاالسميزالي، فنيل كتونوريا، كم اتوزومي مغلوب

 هانتينگتون اتوزومي غالب

 وابسته به جنس مغلوب
، Xدار وابسته به  هموفيلي، ديستروفي عضالني دوشن، كام شكاف

 ي چشم، نشانگان زالي ـ ناشنوايي، اي شدن شبكيه كوررنگي رنگدانه

 Dراشيتيسم مقاوم به ويتامين  وابسته به جنس غالب

  
  ـ مردي زال و زنش ناقل اين بيماري است. چه نسبتي از فرزندانشان، دختراني زال خواهند شد؟1

  1( 1
2  2( 1

4  3( 1
8   4( 3

8  
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ها پسري با فنوتيـپ سـالم باشـد،     كتونوريا دارند. احتمال اين كه فرزند بعدي آن ـ زن و مردي سالم، فرزند مبتال به فنيل2
  چقدر است؟

  1( 1
2  2( 1

4  3( 1
8   4( 3

8  

  
  
  
  
  ـ زن و مردي مبتال به هانتينگتون، پسري سالم دارند. چه نسبتي از فرزندان اين زوج، دختراني بيمار خواهند بود؟3

  1(1
4  2(3

4  3(1
8  4(3

8  

  
  
  
  ـ اگر مردي هموفيل با زني سالم كه پدرش هموفيل بوده ازدواج كند، چه نسبتي از دخترانشان بيمار خواهند شد؟4

  1(1
2  2(1

4  3(1
8  4(3

8  

  
  

  
 ـ اگر مردي بيمار با  زني ناقل ازدواج كند، طبق قوانين احتماالت:5

 
a A a

A a A a a a
P : X Y X X
F : X Y X Y X X X X


  

  

       خواهند شد؟  فرزندانشان، پسراني سالمچه نسبتي از  ـ1
  خواهند شد؟  پسرانشان، سالم چه نسبتي ازـ 2
    دانشان، پسراني بيمار خواهند شد؟فرزنچه نسبتي از  ـ3
  چه نسبتي از پسرانشان، بيمار خواهند شد؟ ـ4
    دختراني سالم (ناقل) خواهند شد؟ فرزندانشان،چه نسبتي از  ـ5
  خترانشان، سالم (ناقل) خواهند شد؟دچه نسبتي از  ـ6
      دانشان، دختراني بيمار خواهند شد؟فرزنچه نسبتي از  ـ7
  چه نسبتي از دخترانشان، بيمار خواهند شد؟ ـ8
        چه نسبتي از فرزندانشان بيمار خواهند شد؟ ـ9

  چه نسبتي از فرزندانشان سالم خواهند شد؟ ـ10
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 ـ اگر مردي سالم با زني ناقل ازدواج كند، طبق قوانين احتماالت:6

 
A A a

A a A A A a
P : X Y X X
F : X Y X Y X X X X


  

 

    خواهند شد.؟  سالمفرزندانشان، پسراني چه نسبتي از ـ 1
  خواهند شد؟  پسرانشان، سالمچه نسبتي از ـ 2
    ، پسراني بيمار خواهند شد؟فرزندانشانچه نسبتي از  ـ 3
  چه نسبتي از پسرانشان، بيمار خواهند شد؟ ـ 4
 خواهند شد؟  ، دختراني سالم و خالصفرزندانشانچه نسبتي از  ـ5

  خواهند شد؟  دخترانشان، سالم و خالصچه نسبتي از  ـ6
      ، دختراني ناقل خواهند شد؟فرزندانشان چه نسبتي از ـ7
  چه نسبتي از دخترانشان، ناقل خواهند شد؟ ـ8
     خواهند شد؟  ، دختراني با فنوتيپ سالمفرزندانشانچه نسبتي از  ـ9

  ان، داراي فنوتيپ سالم خواهند شد؟دخترانشچه نسبتي از  ـ10
           فنوتيپ سالم خواهند شد؟، فرزندانشانچه نسبتي از  ـ11

  چه نسبتي از فرزندانشان، بيمار خواهند شد؟ـ 12
  
  

  سؤاالت تركيبي وراثت در آدمي:
آوريم و در  كنيم و احتمال مربوط به هر يك را جداگانه به دست مي هاي مطرح شده را به طور جداگانه بررسي مي صفات و بيماري

  كنيم.  ضرب مينهايت اعداد به دست آمده را در هم 
 اگر در فنوتيپ خواسته شده، صفت وابسته به جنس وجود داشته باشد، ديگر نيازي نيست براي احتمال پسر يا دختر بودن فرزند از

1ضريب جنسيت (
 ) استفاده كنيم.2

 :ال، هموفيل و داراي گروه خوني چه نسبتي از فرزندانشان، دختراني ز«... مثالً اگر انتهاي سؤال چنين باشدB  نيازي » خواهند بود؟

1به ضريب 
 شود.  آوريم، عالوه بر هموفيلي، دختر بودن را نيز شامل مي را به دست مي hhXXجنسيت نيست، چون وقتي احتمال 2

 :چه نسبتي از فرزندانشان، دختراني مبتال به زالي و تاالسمي ماژور با گروه خوني «اما اگر به عنوان مثال، انتهاي سؤال چنين باشد

AB 1بايد احتمال » خواهند شد؟
دختر بودن را نيز در نظر بگيريم. چون هيچ يك از اين موارد، وابسته به جنس نيستند. بنابراين  2

1، بايد احتمال ABعالوه بر احتمال زالي، تاالسمي ماژور و گروه خوني 
 در نظر بگيريم.  را نيز براي دختر بودن فرزند 2

بت مورد نظر از بين كل فرزندان خواسته شده است يا از بين يك جنس خاص، مثالً اگر يك صفت به سؤال دقت كنيد و ببينيد كه نس
Aوابسته به جنس مغلوب را حل كرديم و فرزندان حاصل به صورت  a A a a aX Y X Y X X X X    بودند، اگر پرسيده بود چه نسبتي
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1از فرزندانشان، پسراني بيمار خواهند شد؟ نسبت را از بين فرزندان خواسته و جواب 
است. اما اگر پرسيده بود چه نسبتي از پسرانشان  4

AXدو ژنوتيپ براي پسران وجود دارد:  خُب معلوم است!بيمار خواهند شد؟  Y  وaX Y 1ها  بيمار است؛ يعني كه يكي از آن
2. 

 گاهي ممكن است دو يا چند بيماري وابسته بهX هاي وابسته به  با هم مطرح شده باشند. اوالً بايد نام بيماريX  را بدانيد. ثانياً بايد

 هستند! پيوستهها  هاي مربوط به اين بيماري بنويسيد. چون ژن Xها را با هم بر روي كروموزوم  هاي اين بيماري الل

ترين قسمت كار است. فرض كنيد در يك سؤال، دو بيماري وابسته به  در پاسخ به اين سؤاالت، صحيح نوشتنِ ژنوتيپ والدين، مهم

 نشان دهيم: dو الل ديستروفي را با  hاند. اگر الل هموفيلي را با  جنس هموفيلي و ديستروفي عضالني دوشن با هم مطرح شده

 افرادYXH
D اند.  مرداني هستند كه از نظر هر دو بيماري سالم  

 افرادYXH
d اي دوشن مبتال هستند.  اند اما به ديستروفي ماهيچه مرداني هستند كه از نظر هموفيلي سالم 

 افرادYXh
D اند.  اي دوشن سالم مرداني مبتال به هموفيلي هستند اما از نظر ديستروفي ماهيچه 

 افرادYXh
d اي دوشن هستند.  مرداني مبتال به هر دو بيماري هموفيلي و ديستروفي ماهيچه 

 افرادH
D

H
DXX و خالص هستند.   زناني هستند كه از هر نظر دو بيماري سالم 

 افرادh
d

h
dXX  اي دوشن هستند.  زناني مبتال به هر دو بيماري هموفيلي و ديستروفي ماهيچه 

:براي زناني كه ناقل دو بيماري وابسته به جنس هستند، دو نوع ژنوتيپ وجود دارد  
  1ژنوتيپ :h

d
H
Dxx   در اين ژنوتيپ، دو الل طبيعي روي يك كروموزومX   و دو الل بيماري روي كروموزومX .ديگر قرار دارند  

  2ژنوتيپ: h
D

H
d xx  ها روي يك كروموزوم در اين ژنوتيپ، الل يكي از بيماريX  و الل بيماري ديگر بر روي كروموزومX  ديگر قرار

  دارد.
هايي در سوال گذاشته  تشخيص اين كه در حل سؤال، كدام را بايد بنويسيد، بسيار مهم است. براي هر كدام از اين دو حالت، نشانه
  توانيد ژنوتيپ درست را تشخيص دهيد.  مي ها شود، با ديدن نشانه مي

هاي مربوط به حالت اول ( نشانهh
d

H
Dxxظاهراً سالم كه .......... ): زني  

.پدري مبتال به هر دو بيماري دارد 

.پدري سالم از نظر هر دو بيماري دارد 

.پسري مبتال به هموفيلي و ديستروفي دارد 

.پسري سالم از نظر هر دو بيماري دارد 

 .مادري سالم و هوموزيگوس دارد 

.مادري مبتال به هموفيلي و ديستروفي دارد 

ي مربوط به حالت دوم (ها نشانهh
D

H
d xx( 

!پدري هموفيل دارد.[ يعني پدرش ديستروفي ندارد[ 

!پدري مبتال به ديستروفي دارد.[ يعني پدرش هموفيل نيست[ 

!پسري هموفيل دارد.[ يعني پسرش ديستروفي ندارد[ 

[!يعني پسرش هموفيل نيست ].پسري مبتال به ديستروفي دارد 

  



  علي پناهي شايق  )ژنتيك و خاستگاه آن( هشتمفصل              2زيست شناسي و آزمايشگاه 

 
 
 

zistshenasi.org 133 

  وراثت در انسان سؤاالت
ـ پدري مبتال به بيماري تحليل عضالني دوشن (صفت مغلوب) و مادري سالم، پسري مبتال به بيماري دوشن و كـم خـوني   1

      داسي شكل دارند. چه نسبتي ازدختران اين خانواده، سالم خواهند بود؟

  1( 3
16  2( 1

4  3( 3
8  4( 3

4   

  
  
  
  
  
منفي غالب است) داشته و هتروزيگوس، باشند چه نسـبتي از   Rhمثبت نسبت به  A )Rhـ اگر پدر و مادر گروه خوني2

   ها، پسراني با فنوتيپ والدين خواهند شد؟ (طبق قوانين احتماالت) فرزندان آن

  1( 1
4  2( 9

32  3( 6
16  4( 9

16   

  
  
  
  

  توجه به مسئله زير به دو سؤال زير پاسخ دهيد: * با
سالم كه ناقل هر سه صفت است ازدواج   هاي هموفيلي و تاالسمي مينور، با زني ظاهراً اگر مردي ناقل زالي و مبتال به بيماري

  كند: (طبق قوانين احتماالت)
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ چه نسبتي از فرزندانشان، دختران هموفيل و زال خواهند شد؟3

 1(1
4  2( 1

8  3( 1
16  4 (3

16  

  ـ چه نسبتي از فرزندانشان، پسراني زال و مبتال به تاالسمي ماژور خواهند شد؟4

 1( 3
18  2( 1

16  3( 1
32  4( 9

32   
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كنند، حداكثر چند  تواني تبعيت مي ي هم ها از رابطه هاي آن زمان دو صفت وابسته به جنسِ دو اللي، كه الل در بررسي همـ 5
       نوع فنوتيپ براي زنان محتمل است؟

  1 (3  2 (4  3 (8  4 (9  
  
  
  
  
  مادري سالم، پسري زال و هموفيل دارند. احتمال دختر سالم ميان فرزندان اين خانواده .......... است. ـ پدر و6

1( 
1
8  2( 

3
4  3( 

3
8  4( 

3
16   

  
  
  
  
  
  
  

  سؤال زير پاسخ دهيد:ي زير، به دو  *با توجه به مسئله
با زني هتروزيگوت براي هر دو صفت كـه   ABمردي هموفيل و مبتال به تحليل عضالني دوشن (صفت مغلوب) با گروه خوني 

كند. (بـا توجـه بـه     دارد، ازدواج مي ABپدري مبتال به هردو بيماري و مادري سالم و هموزيگوت داشته است و گروه خوني 
  قوانين احتماالت)

  
  
  
  
  
  
  
    خواهند شد؟ Bـ چه نسبتي از فرزندان اين زوج، مبتال به هر دو بيماري و داراي گروه خوني 7

  1( 1
4  2( 1

8  3( 1
16  4( 1

32   

  مادر خود خواهند داشت؟ـ چه نسبتي از دختران اين زوج، ژنوتيپي مانند 8

  1( 1
4  2( 1

8  3( 1
16  4( 1

32   
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) و Xـ اگر مردي مبتال به هانتينگتون كه مادرش كامالً سالم بوده است با زني كه مـادرش كوررنـگ (صـفت وابسـته بـه      9
  ها هر سه بيماري را خواهند داشت؟ (طبق قوانين احتماالت)  هموفيل بوده است ازدواج كند، چه نسبتي از پسران آن

1( 
1
2  2( 

1
4  3( 

1
8  4( 

1
16   

  
  
  
  
  
  
  

  
% باشد، احتمال تولـد پسـري بـا    AB ،25/6و شانس تولد فرزندي با گروه خونيAگروه خوني پدر اگر در خانواده ايـ 10

  در اين خانواده كدام است؟ ( طبق قوانين احتماالت)Bگروه خوني

  1( 1
4  2( 1

8  3( 3
16  4( 3

32   

  
  
  
  
  
  
  
هاي دو بيماري به صورت مغلوب و غيرپيوسته (روي يـك كرومـوزوم    ، كه ناقل ژن AaBbـ از آميزش افرادي با ژنوتيپ 11

    دهند؟ (طبق قوانين احتماالت) ها، فقط يك بيماري را بروز مي در مجموع چه نسبتي از فرزندانِ آن  قرار ندارند) هستند،

  1( 1
8  2( 3

8  3( 1
16  4( 7

16   
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  با توجه به مسئله زير به دو سؤال زير پاسخ دهيد: *
بـا   Aمردي مبتال به كوررنگي (صفت وابسته به جنس مغلوب) و شكاف كام (صفت وابسته به جنس مغلوب) با گروه خوني

، كه از نظر هموفيلي و شكاف كام، هتروزيگوس است ازدواج كرده و صاحب پسري هموفيـل بـا   Bزني سالم با گروه خوني
  هاي سالمتي را دارند.) شده است؛ (صفاتي كه در افراد قيد نشده است، فقط ژنOشكاف كام و گروه خوني

  
  
  
  
  
  
 

  خواهند شد؟ (طبق قوانين احتماالت)  Bها داراي شكاف كام و گروه خوني ـ چه نسبتي از فرزندان آن12

  1( 1
4 2( 1

8  3( 1
16  4( 1

32   

  خواهند شد؟  Aفرزندان، داراي دو بيماري و گروه خونيـ چه نسبتي از 13

  1( 3
16   2( 1

32  3( 1
16  4( 1

8  

هاي هموفيلي و هانتينگتون، با زني سالم و منفي غالب است) و مبتال به بيماريRhمثبت نسبت بهRh)Rhـ اگر مردي14
Rhازدواج كند و داراي دختريRh ؟پي مانند پدر خواهند داشتها، ژنوتي و هموفيل شود، چه نسبتي از پسران آن  

  1( 
1
8  2( 

1
16  3( 

3
16  4( 

3
32   

  
  
  
  
  

دار (صفت مغلوب) كه تاالسمي مينور دارد با زني كه براي هـر دو صـفت هتروزيگـوس اسـت،      ـ اگر مردي با كام شكاف15
  )دار و تاالسمي ماژور خواهند شد؟ (طبق قوانين احتماالت ها، دختراني با كام شكاف ازدواج كند، چه نسبتي از فرزندان آن

  1( 1
8  2( 1

16  3( 3
16  4( 1

32   

  
  
  
  
  



  علي پناهي شايق  )ژنتيك و خاستگاه آن( هشتمفصل              2زيست شناسي و آزمايشگاه 

 
 
 

zistshenasi.org 137 

، در ميـان  Aمثبت) و زنـي سـالم بـا گـروه خـوني      Rhو  B(گروه خوني Bمردي هموفيل با گروه خونيـ از ازدواج 16
مشـاهده  Aو پسري هموفيل با گـروه خـوني  Oفرزندان، پسري كوررنگ (صفت وابسته به جنسِ مغلوب) با گروه خوني

 در اين خانواده، طبق قوانين احتماالت ......... است. Bشده است. احتمال تولد دختري سالم با گروه خوني

  1( 
1
8  2( 

1
32  3( 

1
16  4( 

1
64   

  
  
  
  
  
  
  
  

، پسري  Bو مبتال به تحليل عضالني دوشن (ژن مغلوب)  و زني سالم با گروه خوني  ABـ از ازدواج مردي با گروه خوني 17
و مبتال به تحليل عضالني دوشن و دختري مبتال به بيماري تاالسمي متولد شـده اسـت. در ايـن خـانواده      Aبا گروه خوني 

  كدام است؟  Bاحتمال تولد پسري سالم با گروه خوني 
  1 (3

64                                    2( 1
8                                   3( 3

32                                4( 1
32  

  
  
  
  
  
  

، پسري هموفيل بـا گـروه   Aو زني سالم با گروه خوني  ABـ از ازدواج مردي مبتال به بيماري هانتينگتون با گروه خوني 18
و پسري مبتال به تحليل عضالني دوشن (ژن مغلوب) متولد گرديد. مطابق با قانون احتماالت، احتمال تولد پسـري   Bخوني 

  ي فرزندان سالم اين خانواده، كدام است؟كه فقط به هموفيلي مبتالست به همه Aبا گروه خوني 
  1( 1

4  2( 1
8  3( 1

2  4( 1
16  
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، Rhو مبتال به دو بيماري تحليل عضالني دوشن (ژن مغلـوب) و هـانتينگتون بـا زنـي سـالم و     Rhـ از ازدواج مردي19
متولد گرديد. در اين خانواده، احتمال تولد پسراني كه ژنـوتيپي ماننـد پـدر    Rhدختري مبتال به تحليل عضالني دوشن و

  دارند به دختران مبتال به هر دو نوع بيماري كدام است؟
  1 (1  2( 1

2  3( 1
4  4( 1

8  

  
  
  
  
  
  

با زني ناقل بيماري  Bـ از ازدواج مردي كوررنگ (صفت وابسته به جنس) و ناقل بيماري زالي و داراي گروه خوني 20
متولد گرديده است. در اين خانواده، احتمال تولد  A، دختري سالم با گروه خوني ABهموفيلي و زالي و داراي گروه خوني 

، به ترتيب Aتمال تولد دختري فقط مبتال به بيماري زالي با گروه خوني و اح B پسري فقط مبتال به هموفيلي با گروه خوني
  (از راست به چپ) كدام است؟

  1(1
8،

1
32  2(1

8،
1

16  3(3
32،1

16   4(3
32،1

32  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، دختري زال و پسري Oبا زني سالم و داراي گروه خوني  ABـ از ادواج مردي مبتال به هانتينگتون و داراي گروه خوني 21
و دختري  Bهموفيل متولد گرديد. در اين خانواده، احتمال تولد پسري زال و فقط مبتال به بيماري هموفيلي با گروه خوني 

  فقط مبتال به هانتينگتون به ترتيب از چپ به راست، كدام است؟

  1(
 

1
64،3

16  2(
 

1
64،3

64  2(
 

1
32،3

16  4(
 

1
32،1

4  
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باشند، كه اولي مبتال به بيماري ميO، صاحب دو فرزند پسر با گروه خونيBو  Aپدر و مادري سالم با گروه خوني ـ 22
هموفيلي و ديگري مبتال به نشانگان زالي ـ ناشنوايي است. در اين خانواده، احتمال تولد دختري مبتال به تاالسمي ماژور و 

 ساير اعضا خانواده، كدام است؟داراي گروه خوني متفاوت با 

  1( 3
128  2( 7

64   3( 9
64   4( 9

128   

  

  

  

  

باشند. احتمال دارند كه هر دو به زالي و هموفيلي مبتال مي ABو  Oپدر و مادري سالم، دو فرزند پسر با گروه خوني ـ 23
 ها سالم و از نظر گروه خوني با برادرانش متفاوت باشد، كدام است؟اين كه فرزند سوم آن

1( 3
8  2( 12

16  3( 3
32   4( 9

32   

  
  
  
  
  
  

، پسري مبتال به تحليل عضالني دوشن با گروه (هر دو به ظاهر سالم) Bو زني با گروه خونيAاز ازدواج مردي با گروه خونيـ 24

مبتال به  وBدر اين خانواده، احتمال تولد دختري با گروه خونيو دختري مبتال به تاالسمي مينور متولد گرديد. Oخوني
  تواند باشد؟السمي ماژور كدام ميتا

1 (1
64  2 (1

128  3 (3
64  4( 3

128  
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هاي خوني متولد هاي گروهژنفاقد آنتي، پسري كوررنگ و Aو زني سالم با گروه خوني  Bـ از ازدواج مردي كوررنگ با گروه خوني 25
       هاي خوني، كدام است؟ژن گروهگرديد. در اين خانواده، احتمال تولد دختري داراي الل كوررنگي و فقط با يك نوع آنتي

1( 1
8   2( 1

4  3( 3
8   4( 1

16   
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  ها:تشخيص الگوي وراثتي دودمانه
گيرند. در اين سؤاالت بايد مشخص كنيم كه صفت (بيماري) مورد مطالعه در دودمانه،  ترين سؤاالت دودمانه در اين گروه قرار مي معمولي

  ي زير را ياد بگيريد.  نكته 11مغلوب است يا غالب و همچنين اتوزومي است يا وابسته به جنس. براي پاسخ به اين سؤاالت بايد 
دانيد چرا؟ چون در بيماري غالب، فرد ناقل نداريم!است. مي مغلوب) وجود داشته باشد، بيماري      يا     فرد ناقل ( اگر در دودمانه   
دانيد چرا؟ چون وقتي يك فرد بيمار است. مي مغلوب اگر پدر و مادر سالم، پسري بيمار داشته باشند، بيماري

  است، حتماً الل بيماري را دارد. 
 ي  دانيد چرا؟ در توضيح نكتهاست. مي اتوزومي مغلوباگر پدر و مادر سالم، دختري بيمار داشته باشند، بيماري
، علت مغلوب بودن بيماري را گفتيم. خُب حاال اگر اين بيماري مغلوب از نوع وابسته به جنس بود، اين دختر بيمار كه 2

  ري اتوزومي است.نست پدر سالم داشته باشه! پس حتماً بيمااتو نمي
 است. خيلي ساده است!  اگر بيماري مغلوب بود،  غالباگر پدر و مادر بيمار، پسري سالم داشته باشند، بيماري

ي سالم داشته باشند! ولي به عنوان مثال بيماري هانتينگتون را به خاطر بياوريد. والدين  توانستند بچه والدين بيمار نمي
  ) متولد شود!hhتواند فرزندي سالم (مي HhHhو از آميزش باشند  Hhتوانند  بيمار مي

 همين كه پدر و مادر بيمار،  است. اتوزومي غالباگر پدر و مادر بيمار، دختري سالم داشته باشند، بيماري
توانست دختر سالم بود، مرد بيمار نمي Xفرزندشان سالم است يعني بيماري غالب!  اگر بيماري غالب از نوع وابسته به 

  شود اتوزومي غالب. داشته باشد. پس بيماري مي
)  گفتيم كه وجود  1ي  است! در نكته اتوزومي مغلوب) وجود داشته باشد، بيماري اگر در دودمانه، حتي يك مرد ناقل يا پسر ناقل

هاي وابسته به جنس را  ي مغلوب بودن بيماري است. چون در بيماري غالب، اصالً ناقل نداريم. بيماري نشان دهنده فرد ناقل در دودمانه، 
ن مرد ناقل وجود دارد، قطعاً اي كه در آبنابراين دودمانه توانند ناقل باشند! مردها نمي Xهاي وابسته به به خاطر بياوريد. در بيماري

  مربوط به بيماري اتوزومي مغلوب است.
 است. چون وقتي دودمانه  وابسته به جنس مغلوباگر پدر سالم و مادر ناقل، پسري بيمار داشته باشند، بيماري

نيستند. به عبارت ديگر اند؛. يعني ناقل   ژنوتيپي باشد و افراد ناقل را مشخص كرده باشند، افراد سالم، قطعاٌ سالمِ خالص
   از پدر كامالً سالم و مادر ناقل، فرزند بيمار متولد شده است. اين فقط در بيماري وابسته به جنس مغلوب ممكن است.

غالب يا مغلوب بودن بيماري را تشخيص  4و2و1اي پيدا كنيم. ابتدا با توجه به نكات  ها را بايد دو مرحله الگوي وراثتي بعضي دودمانه
تا  8كنيم. دقت كنيد كه براي استفاده از نكات  دهيم. سپس با استفاده از نكات زير، اتوزومي يا وابسته به جنس بودن را نيز معين مي مي
  دا بايد غالب يا مغلوب بودن بيماري را بدانيد. ، ابت11
 است. چون اگر بيماري مغلوب از نوع وابسته به  اتوزومي مغلوباگر زن بيمار، پسري سالم داشته باشد، بيماري  مغلوب،در بيماري

تواند پسري سالم داشته باشد. به  ) نميhhXXي پسرانِ زنِ بيمار، مبتال به بيماري خواهند شد. مثالً زن هموفيل( جنس باشد، همه
 كند! خود را فقط از مادر دريافت مي Xخاطر داريد كه پسر، كروموزوم 

 است. چون اگر بيماري مغلوب از نوع وابسته  اتوزومي مغلوب، اگر مرد سالم، دختري بيمار داشته باشد، بيماري مغلوبدر بيماري
از پدر  Xاز مادر و يك كروموزوم  Xبه جنس باشد، دختر بيمار، حتماً پدرش نيز بيمار است. يادتان هست كه دختر يك كروموزوم 

  داراي الل بيماري داشته باشد، بيمار است. Xدريافت مي كند! اگر پدر يك كروموزوم 
 چون اگر بيماري غالب از نوع وابسته به جنس . استاتوزومي غالب سالم، پسري بيمار داشته باشد، بيماري  ، اگر زنغالبدر بيماري

  شد! غالب داشت كه خودش هم بيمار مي Xباشد، پسر بايد الل بيماري را از مادر گرفته باشد و اگر مادر يك الل وابسته به 
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 دانيد چرا؟ چون اگر بيماري وابسته مي. است اتوزومي غالبه باشد، بيماري ، اگر مرد بيمار، دختري سالم داشتغالبدر بيماري
  براي بيمار شدن دخترش كافي است! Xدهد و همين كروموزوم  خود را به دخترش مي Xبه جنس غالب باشد، مرد بيمار كروموزوم 

  چند مثال:
 است؟ صفتي چگونه بيماري مقابل، ينامهشجره ـ در1

  ) اتوزومي مغلوب1  
  X ) نهفته وابسته به2  
  X  ) بارز وابسته به3  
  ) اتوزومي غالب4  
 است؟ صفتي چگونه بيماري مقابل ينامهشجره ـ در2

    ) اتوزومي مغلوب1  
  ) اتوزومي غالب2
   X ) غالب وابسته به3  
   X) مغلوب وابسته به4  
  دهد؟  ير، چگونه صفتي را نشان ميي ز نامه شجرهـ بيماري مورد مطالعه در 3
  اتوزومي غالب) 1  
  اتوزومي مغلوب) 2  
  وابسته به جنس غالب )3  
  وابسته به جنس مغلوب) 4  
    ؟ي چه نوع بيماري است كننده ي مقابل، مشخص نامه ـ شجره4

  ) اتوزومي غالب1  
  اتوزومي مغلوب) 2  
  ) وابسته به جنس غالب3  
   ) وابسته به جنس مغلوب4  
  ام نوع بيماري وراثتي تعلق دارد؟ي زير به كد نامه ـ شجره5

  دار ) كام شكاف1
  ) تاالسمي2  
  ) هانتينگتون3  
  ) هموفيلي4  
       تواند نشان دهد؟ هاي ژنتيكي را مي دودمانه مقابل انتقال كدام عارضهـ 6

                     هموفيلي -) تاالسمي1
  داسي شكلكم خوني  -) هموفيلي2  
                     فنيل كتونوريا -) هانتينگتون3  
  تاالسمي -) كم خوني داسي شكل4  
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  دهد، كدام قطعاً داراي ژن هموفيلي، ولي سالم است؟ ي مقابل، انتقال صفت هموفيلي را نشان مي ـ دودمانه7

      1) فرد شماره ي 1
  2ي  ) فرد شماره2  
      3ي  ) فرد شماره3  
  7ي  شماره) فرد 4  
   باشد.ي ............. از نظر اين صفت هموزيگوس ميي نوعي صفت ............ است و فرد شماره دهندهي زير نشانـ دودمانه8
  

  9 -) وابسته به جنس غالب 1  
  7 -) اتوزومي مغلوب 2  
  8) وابسته به جنس مغلوب ـ 3  
  4) اتوزومي غالب ـ 4  
  باشند.ي ............ قطعاً ........... مينوعي صفت ............ تعلق داشته باشد، افراد شمارهي زير، به ـ اگر دودمانه9

  ـ هتروزيگوس 7و  3) اتوزومي مغلوب ـ 1  
  ـ هوموزيگوس  10و  7) اتوزومي غالب ـ 2  
  ـ هوموزيگوس 3و  14به جنس مغلوب ـ ) وابسته 3  
  ـ هتروزيگوس 14و  6) وابسته به جنس غالب ـ 4  
  
  
  

  ها:سؤاالت محاسباتي دودمانه
  به رو، احتمال اين كه به جاي عالمت سؤال، دختري بيمار قرار گيرد، چقدر است؟  ي رو در دودمانه ـ1
  
  
  
  
  
مقابل، احتمال به وجود آمدن فردي كه با عالمت سؤال مشخص شده است، چقدر اسـت؟(طبق قـوانين    ي نامه ـ در شجره2

  احتماالت)

  1( 1
2  2( 1

4    

  3( 1
8  4( 3

8   

  
  
  

؟

  ؟

15         14        13 

12         11        10                                            9                8  

  7                      6                            5         4                        3 

2                     1 
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  ختري بيمار باشد، ......... است.د» الف«احتمال اين كه فرد ي مقابل،  ـ با توجه به دودمانه3

  1( 
1
2  2( 

1
8   

  3( 
1
4  4( 

3
4   

  
  
  
  
  
  
  ي زير، احتمال اين كه جاي عالمت سؤال، دختري بيمار قرار گيرد، چقدر است؟ در دودمانه ـ4
  
  
  
  
  
  
  بيمار قرار گيرد، چقدر است؟ پسريي زير، احتمال اين كه جاي عالمت سؤال،  در دودمانه ـ5
  
  
  
  
  
... با فردي بيمار، احتمال تولد ي ......ي زير مربوط به نوعي صفت ......... باشد، از ادواج فرد شمارهـ با فرض اين كه دودمانه6

  فرزندان سالم ........ درصد خواهد بود.
  75ـ  13) اتوزومي غالب ـ 1  
  100ـ  15) اتوزومي مغلوب ـ 2  
  50ـ  13) وابسته به جنس غالب ـ 3  
  50ـ  8) وابسته به جنس مغلوب ـ 4  

  
  
  
  

   2             ١  

15             14           13  

7               6               5             4              3  

12         11       10                             9             8    



  علي پناهي شايق  )ژنتيك و خاستگاه آن( هشتمفصل              2زيست شناسي و آزمايشگاه 

 
 
 

zistshenasi.org 145 

 ..........ـ اگر دودمانة زير، مربوط به يك صفت ......... باشد، 7

  مشخص است. 13برخالف فرد شمارة  8) اتوزومي مغلوب ـ ژنوتيپ فرد شمارة 1

  نامشخص است. 18همانند فرد شمارة  15) اتوزومي غالب ـ ژنوتيپ فرد شمارة 2

هاي پسر با فردي سالم، تمام زاده 7) وابسته به جنس مغلوب ـ از ازدواج فرد شمارة 3
  سالم خواهند بود.

هاي دختر با فردي بيمار، تمام زاده 10به جنس غالب ـ از ازدواج فرد شمارة ) وابسته 4
  بيمار خواهند بود.

  
  
  
  كند؟ گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميكدام ـ 8

دارد دودمانة زير مربوط به نوعي صفت ............ است، اگر فرد شمارة ........... با فردي كه پدر و مادر سالم دارد ازدواج كند، احتمال   
  كه ........... درصد فرزندان اين خانواده سالم باشند.

  75ـ  14اتوزومي غالب ـ ) 1  
  25ـ  18) اتوزومي مغلوب ـ 2  
  50ـ  11غالب ـ  X) وابسته به 3  
  100ـ  17مغلوب ـ  X) وابسته به 4  

  
  
  
  
  
    ـ كدام گزينه براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟9

شمارة ............. با فردي كه پدر و مادر بيمار دارد ازدواج كند. احتمال تولد دودمانة زير به نوعي صفت ............. تعلق دارد. اگر فرد 
  تواند ........... درصد باشد.فرزند سالم در اين خانواده مي

  25ـ  11اتوزومي غالب ـ ) 1
  25ـ  12) اتوزومي مغلوب ـ 2
  50ـ  14غالب ـ  X) وابسته به 3
  50ـ  13مغلوب ـ  X) وابسته به 4
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  هاي منفي:دودمانه
 و ... وجود دارد. كند نمي، صدق نادرست، ندارد، مطابقت نيستدر اين سؤاالت، كلمات منفي از قبيل  
) دانيد چرا؟ چون در بيماري غالب، فرد ناقل نداريم.! مينيستغالب ) وجود داشته باشد، بيماري       يا     اگر دودمانه، فرد ناقل  
) وجود داشته باشد:    اگر در دودمانه، مرد ناقل يا پسر ناقل (  
 چون در بيماري غالب، ناقل نداريم.نيستغالب بيماري ،  

 تواند ناقل باشد. جنس، مرد نمي ! چون در بيماري وابسته بهنيست وابسته به جنس بيماري  
 چون فرزندان، الل بيماري را از والدين خود  غالب نيست!اگر والدين سالم، فرزندي بيمار داشته باشند، بيماري

  تواند سالم باشد.  كنند. اگر الل بيماري غالب بود، والدي كه الل را به فرزند خود داده است، خودش نمي دريافت مي
چون در بيماري مغلوب، اگر هر دوي والدين  نيست! مغلوبمار، فرزندي سالم داشته باشند، بيماري اگر والدين بي

  توانند فرزند سالم داشته باشند. ها بيمار خواهند شد. اما در بيماري غالب، والدين بيمار مي ي فرزندان آن بيمار باشند، همه
 ،دانيد چرا؟ چون پسر، كروموزوم ! مينيسته به جنس مغلوب بيماري وابستاگر مادر بيمار، پسري سالم داشته باشدX  خود را از

  تواند پسر سالم داشته باشد.  ) نميaaXXگيرد. اگر بيماري وابسته به جنس مغلوب باشد، مادر ( مادر مي
 اگر پسر كروموزوم  !نيستوابسته به جنس غالب اگر مادر سالم، پسري بيمار داشته باشد، بيماريX  حاوي الل بيماري غالب

  داشته باشد، آن را از مادر گرفته است و مادري كه حتي يك الل بيماري غالب را داشته باشد، قطعاً بيمار است!
 چون دختري كه به بيماري وابسته به نيستوابسته به جنس مغلوب اگر پدر سالم، دختري بيمار داشته باشد، بيماري !X  مبتال

  تواند سالم باشد!  ) كه يكي را از پدر و ديگري را از مادر دريافت كرده است. پس پدرش نميaaXXاست، دو الل بيماري دارد (
چون پدري كه به بيماري وابسته به ! نيستوابسته به جنس غالب  اگر پدر بيمار، دختري سالم داشته باشد، بيماريX  ،مبتالست

  شود.  دهد. اگر اين الل غالب باشد، دختر حتي فقط با دريافت يك الل، بيمار مي حتماً الل بيماري را به دخترش مي
 باشد؟ داشته نقش بيماري توليد در تواندنمي ژن كدام مقابل، ينامهشجره به توجه ـ با1

    ) غالب اتوزومي 1
  ) غالب وابسته به جنس 2  
    ) مغلوب وابسته به جنس 3  
  ) مغلوب اتوزومي4  
  است؟ نادرستي مقابل، كدام طبق قوانين احتماالت  نامه ـ با توجه به شجره2

  الگوي بيماري، مغلوب اتوزومي است.) 1
  ) بيماري، صفتي وابسته به جنس و مغلوب است.2  
  ، الزاماً بايد ناقل بيماري باشد.2ي  ) فرد شماره3  
  سالم و حامل ازدواج كند، نيمي از فرزندان او سالم خواهند شد.با فردي  11ي  ) اگر فرد شماره4  
     ؟نداردي مقابل مطابقت  ي وراثت كدام بيماري با دودمانه نحوهـ 3
    ) هانتينگتون1  
  ) هموفيلي2  
    ) تاالسمي ماژور3  
  ) زالي4  

   2               ١  

    14    13     12                                             11              10  

 9                 8        7         6          5        4                3  
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ي ............. در ايـن خـانواده    ي زير، بيماري، صفتي ............. فرض شود احتمال به وجود آمدن فرد شماره ـ اگر در دودمانه4
           .نداردوجود 

    11 -اتوزومي غالب  )1  
    6 -اتوزومي مغلوب  )2  
    8 -) وابسته به جنس غالب 3  
  7 –) وابسته به جنس مغلوب 4  
     باشد. ي بيماري ........... دهنده نشان تواند نميي مقابل  ـ دودمانه5
  اتوزومي غالب )1  

  ) اتوزومي مغلوب2  
  ) وابسته به جنس مغلوب3  

  ) وابسته به جنس غالب4  
توانـد نـوعي صـفت ..........     مطالعه مـي غيرممكن باشد، بيماري مورد » A«ي زير، اگر فقط تولد فرد  ـ با توجه به دودمانه6

  باشد.
   ) اتوزومي غالب1

  ) اتوزومي مغلوب2  
   ) وابسته به جنس غالب3  

  ) وابسته به جنس مغلوب4  
فـرد   ي زير مربوط به نوعي صفت ......... فرض شود، تعيين ژنوتيـپ ـ اگر دودمانه7

  .باشدمي غيرممكني .......... شماره
 

  12جنس مغلوب ـ ) وابسته به 1  
  15) وابسته به جنس غالب ـ 2  
             13) اتوزومي غالب ـ 3  
    11) اتوزومي مغلوب ـ 4  
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  وراثت در جانوران:
هاي شب پرواز) بايد به موارد زير توجه كنيم: ها و پروانه ها، پروانه ها، پرندهبراي پاسخ به سؤاالت ژنتيك در جانوران (ملخ  
كنيم.  طور جداگانه بررسي مي صفات اتوزومي و وابسته به جنس را به  
كنيم تا ژنوتيپ افراد نر و ماده را درست بنويسيم.  در ارتباط با صفات وابسته به جنس، به نوع جاندار توجه مي  
را به صورت ♂ها، افراد نر (در ارتباط با ملخ (XO ) را به صورت ♀و افراد ماده (XX نويسيم.مي  
را به صورت ♂پرواز، افراد نر (هاي شبها، پرندگان و پروانهدر ارتباط با پروانه (XX  ياZZ مي) را به صورت ♀نويسيم و افراد ماده (

XY  ياZW دهيم.نشان مي  
هايي از پرندگان هستند.  سهره، سسك، چكاوك، چرخ ريسك و ... نمونه  
پرواز است.  ي شب بيستون بتوالريا، نوعي پروانه  
ي افراد  در بسياري از موارد، از مقايسهP  1وF برد: توان به نوع وراثت صفات پي مي  
) اگر از آميزش والدينP 1)، در بين افرادF ي غالب و  رابطهها  توان نتيجه گرفت كه بين الل ، ميفنوتيپ جديد مشاهده نشود

   وجود دارد.مغلوبي 
 1اگر در بين افرادF 1، فقط يك نوع فنوتيپ مشاهده شود و آن فنوتيپ مشابه يكي از والدين باشد، فنوتيپي كه درF شود  ديده مي

  است.  غالب
ي غالب و مغلوبي دارند، فنوتيپي كه در فرد  ها رابطه هاي آن در ارتباط با صفات وابسته به جنسي كه اللXX  نسلF1  مشاهده
   نر هستند! XXهاي  ماده اما پرندگان و پروانه XXهاي  ؟! چون ملخXX شود، غالب است. حاال چرا نگفتيم فرد ماده و گفتيم فرد  مي
) اگر از آميزش والدينP ها توان نتيجه گرفت كه بين الل مي فنوتيپ جديد (مثالً حد واسط) مشاهده شود،) در بين افراد نسل 

  ي غالب و مغلوبي وجود ندارد.  رابطه
الگوي وراثتي  در بعضي سؤاالت نوع الگوي وراثتي صفت (اتوزومي يا وابسته به جنس بودن) مشخص است اما در بعضي ديگر از سؤاالت

  توان به الگوي وراثتي پي برد:معلوم نيست. در اين صورت با استفاده از نكات زير مي
ها غالب و مغلوبي وجود ندارد:در حالتي كه بين الل  
 1افراد  ي همهاگرF است.  اتوزومي فنوتيپ جديد (مثالً حد واسط) داشته باشند، صفت  
 1از افراد  نيمياگرF   است.  وابسته به جنسفنوتيپ جديد داشته باشند، صفت  
 2اگر در سؤال گفته شد كه يك فنوتيپ در نسلF ها ]ديده شده است، شك نكنيد، صفت مورد نظر  فقط در نرها و [يا فقط در ماده

  است! وابسته به جنس
 1جانوري كه در نسلF  ًفنوتيپ حد واسط يك صفت وابسته به جنس را دارد، حتماXX  است! چون افرادXY  ياXO  فقط يك الل

  توانند فنوتيپ حد واسط داشته باشند.را دارند و نمي Xاز صفات وابسته به 
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 شاخك نر ملخ اگر. ندارد مغلوبي و غالب رابطه كوتاه و بلند شاخك و است جنس به وابسته صفت شاخك اندازه ملخ، ـ در1
   )احتماالت قوانين طبق. (شوندمي...............  F1در دهيم، آميزش متوسط شاخك ماده با را بلند

  1(1
2

1)2  فرزندان شاخك كوتاه 
2

1)3  نرها شاخك كوتاه 
2

  ) همه نرها شاخك متوسط4  فرزندان شاخك متوسط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هـا، الل اين گرفتن نظر در با. است غالب سفيد، به نسبت خاكستري رنگ و جنس به وابسته صفت بال رنگ ـ در كبوتران،2
  )احتماالت قوانين طبق( شد؟ خواهند چگونه F1افراد سفيد، بال نر با خاكستري بال يماده آميزش از

  ) تمام نرها خاكستري4  ها خاكستري) تمام ماده3  ) نيمي از نرها سفيد2  ها سفيد) نيمي از ماده1
  
  
  
  
  
  
  
  
 چشـم  يمـاده  آميـزش  در. است غالب اي،قهوه رنگ به نسبت و جنس به وابسته صفت چشم، سياه رنگ گنجشك، ـ در3

       اند؟چگونه F1افراد ايقهوه چشم نر و سياه
  ايها چشم قهوه) نيمي از ماده4  اي) نيمي از نرها چشم قهوه3  ها چشم سياه) تمام ماده2   ) تمام نرها چشم سياه1  
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 چـه  سـؤال  عالمـت  زيـر،  آميزش در. است اتوزومي صفتي شاخك، طول و جنس به وابسته صفتي بال، رنگ پروانه، ـ در4
 دهد؟مي نشان را كسري

1(1
16

    

  2(1
8

                                     

  3(1
4    

  4(1
2  

  
  
  
  
  
  
  
 ژنوتيپ به توجه با هاملخ در آميزش نوع چند حداكثر باشد، داشته وجود اللي سه و جنس به وابسته صفتي ملخ، در ـ اگر5

    داشت؟ انتظار توانمي آنها
  1( 9  2( 18  3( 30  4( 36   
  
  
  
  
ي منقار صفت اتوزومي باشد، با توجه به جدول زير،  ها، طول بال صفت وابسته به جنس و اندازه ـ با فرض اين كه در سهره6

 دهد؟ را نشان مي عالمت سؤال چه كسري

Pبال بلند و منقار كوتاه  ♀× بال كوتاه و منقار بلند  ♂   :  

2
2ي بال كوتاه و منقار متوسط +  ماده 1

Fنر بال بلند و منقار متوسط 1 :1   
  F2:نر بال كوتاه و منقار متوسط  ?

 1( 1
2  2( 1

4 3( 1
8  4( 1

16   

  
  
  
  
  

  (Pنر بال سياه و شاخك بلند بال سفيد و شاخك كوتاهماده

1
  1F(بال سياه و شاخك متوسط 1

 2F(ماده بال سفيد و شاخك متوسط?
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  ي زير، به دو سؤال زير پاسخ دهيد: (طبق قوانين احتماالت) با توجه به مسئله*
كه در بيستون بتوالريا، رنگ چشم صفت وابسته به جنس و طول شاخك، صفت اتوزومي باشـد، بـا توجـه بـه      فرض اينبا 

  جدول زير:
Pاي روشن و شاخك كوتاه نر چشم قهوه× ي چشم سياه و شاخك بلند  ماده :  

2
2اي روشن و شاخك بلند +  ي چشم قهوه ماده 1

Fاي تيره و شاخك بلند نر چشم قهوه 1 :1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اي روشن و شاخك بلند خواهند شد؟ ، چشم قهوه  F2ـ چه نسبتي از افراد 7

  1( 1
16  2( 1

8  3( 3
8  4( 3

16   

  دهند؟ ميرا بدون توجه به جنسيت نشان   F1، فنوتيپ افراد  F2ـ چه نسبتي ازافراد8

  1( 5
16  2( 3

8  3( 3
4  4( 9

16   

ها بـراي ايـن صـفت     اللي وابسته به جنس وجود داشته باشد، چند نوع ژنوتيپ در جمعيت ملخ 4ـ اگر در ملخ يك صفت 9
  وجود دارد؟

  1 (4  2( 10  3 (14  4 (16  
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   ،دهد * با توجه به آميزش در شكل زير كه وضعيت بال و طول شاخك را در پروانه نشان مي
  

  پاسخ دهيد.زير به دو سؤال 
  
  
  

       
  
  
  
  

 و شاخك بلند خواهند شد؟                      هاي نسل دوم چه نسبتي از مادهـ 10

  

  1( 1
16  2( 1

8  3( 3
16  4( 3

8   

  و شاخك متوسط خواهند شد؟                   چه نسبتي از افراد نسل دوم ـ 11

  1( 1
16  2( 1

8  3( 3
16  4( 1

4   

ـ صفتي دو اللي و وابسته به جنس با غالبيت ناقص براي ملخ مفروض است. فردي با كدام فنوتيپ، براي اين صفت، مورد 12
    ؟نيستانتظار 

  ) ماده با فنوتيپ حدواسط   4  ) نر با فنوتيپ حد واسط3  نر با فنوتيپ غالب )2  ماده با فنوتيپ غالب )1  
  
  
  
  

  ، به دو سؤال زير پاسخ دهيد. توجه به مسئله*با 
  اگر طول بال ملخ، صفتي اتوزومي و رنگ بال، صفتي وابسته به جنس باشد، با توجه به آميزش مقابل:             

  P:اي نر بال بلند و قهوه ي بال كوتاه و سبز  ماده

1
Fبال متوسط و سبز 1 :1  
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       اي خواهند داشت؟ وتاه و قهوه، بال كF2ـ چه نسبتي از افراد13

  1 (1
4  2 (1

8  3 (1
16  4 (3

16  

       ، بال متوسط و سبز خواهند شد؟F2هاي مادهـ چه نسبتي از 14

  1 (3
16  2 (1

8  3 (1
4  4 (1

2  

       ها:  ـ در آميزش زير در چلچله15

  :Pمنقار بلند و رنگ طوسي       اي  منقار كوتاه و رنگ قهوه

1
    F1:هاي طوسي        اي با رگه منقار بلند و رنگ قهوه 1

اي  نسل دوم، منقار بلند و رنـگ قهـوه  اند، چه نسبتي از نرهاي  ها منقار كوتاه شده با توجه به اين كه در نسل دوم فقط ماده
  خواهند داشت؟

  1 (1
16  2( 2

16  3 (3
16  4( 4

16   

  
  
  
  
  
  
  

ها، بال بلند و  ي ملخ ي بال كوتاه و شاخك بلند، در نسل اول، همه ـ از آميزش ملخ نر بال بلند و شاخك كوتاه با ملخ ماده16
اند و در نسل دوم شاخك كوتاه، فقط در نرها مشاهده شده است. كدام وضعيت طبـق قـوانين احتمـاالت     شاخك بلند شده

     صحيح باشد؟ تواند نمي

1 (1
1) 2  افراد نسل دوم، بال كوتاه باشند. 4

  افراد نسل دوم، نرهاي بال كوتاه و شاخك كوتاه باشند. 8

3 (3
1) 4  ي شاخك بلند و بال بلند باشند. افراد نسل دوم، ماده 8

  افراد نسل دوم، نرهاي شاخك بلند و بال كوتاه باشند. 16
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ي غالب و مغلوبي ندارنـد. از آميـزش    ي شاخك، صفت وابسته به جنس بوده و شاخك بلند و كوتاه رابطه ـ در ملخ اندازه17
  شود؟  ي شاخك متوسط، كدام حاصل مي ملخ نر شاخك كوتاه با ملخ ماده

  1 (1
1) 2  هاي ماده، شاخك كوتاه از ملخ 2

  فرزندان، ملخ نر شاخك كوتاه 2

  3 (1
1) 4  فرزندان، ملخ نر شاخك متوسط4

  ي شاخك بلند فرزندان، ملخ ماده4

  
  
  
  
  
  
  

ي غالبيـت نـاقص و    سفيدي پر غالب، كوچكي منقار با بزرگي منقار رابطـه ها صفت سياهي پر نسبت به  ـ اگر در سسك18
توان  ترين تنوع گامت را مي ي صفات، بيش بلندي بال نسبت به كوتاهي بال، صفتي مغلوب باشد، با فرض اتوزومي بودن همه

  در ........... ديد.
  بزرگ و بال بلند) نر پر سفيد، منقار 2  ) نر پر سياه، منقار متوسط و بال كوتاه1  
  ي پر سفيد، منقار بزرگ و بال بلند ) ماده4  ي پر سياه، منقار متوسط و بال كوتاه ) ماده3  
  
  
  
  
  
  

اي غالـب  ـ براي تعيين ژنوتيپ كبوتري نر با رنگ چشم سياه (رنگ چشم صفتي  وابسته بـه جـنس و سـياه بـر قهـوه     19
 )قابل انتظار است؟(طبق قوانين احتماالتايم.كدام فنوتيپ در فرزندان است)آميزشي انجام داده

  اي شود.ها قهوهي مادهي نرها و همه) رنگ چشم همه1  
  ها سياه شود.) رنگ چشم نيمي از نرها و نيمي از ماده2  
  اي شود.ها قهوهي مادهي نرها سياه و همه) رنگ چشم همه3  
  شود.ها سياه ي مادهاي و همه) رنگ چشم نيمي از نرها قهوه4  
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ي غالب و مغلوبي مفروض است. هنگامي ملخ هاي نر فنوتيپ مغلـوب  ـ در ملخ صفتي دو اللي و وابسته به جنس با رابطه20
  را نشان مي دهند كه والد ............ قطعاً ........... باشد.

  ) نر ـ فاقد الل مغلوب 4  ) نر ـ داراي الل مغلوب  3  ) ماده ـ هموزيگوس مغلوب 2   ) ماده ـ داراي الل مغلوب1  
ـ از آميزش بيستون بتوالرياي ماده با چشم قرمز روشن و پاي كوتاه و جنس نر با چشم قرمز تيره و پاي بلنـد،در نسـل   21

هـاي نسـل دوم مشـاهده    ها چشم قرمز تيره و پاي كوتاه گرديدند و رنگ چشم قرمز روشن تنهـا در مـاده  ي زادهاول همه
 هاي نسل دوم، .............. خواهند بود.قانون احتماالت، .............. از زادهگرديد، با توجه به 

    1 (2
  ـ نرِ چشم قرمز تيره و پا بلند       8

    2 (3
  ـ نرِ چشم قرمز تيره و پا كوتاه 16

    3 (3
 چشم قرمز تيره و پا كوتاه يـ ماده 16

    4 (2
  ي چشم قرمز روشن و پا بلندـ ماده 8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

به شاخك كوتاه تعلق داشته باشد، از آميـزش   Dبه شاخك بلند و ژن  Mـ در ملخ، با فرض اين كه ژن وابسته به جنس 22
ها شاخك كوتاه بوده و يـك نـوع   ............... طبق قوانين احتماالت، نيمي از زادهي شاخك ملخ نر شاخك ................ با ماده

 جنسيت را نشان خواهند داد.

   ) بلند ـ كوتاه4  ) بلند ـ متوسط           3  ) كوتاه ـ متوسط         2  ) كوتاه ـ بلند           1  
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هـاي  ي زادهي نر با پر سفيد و منقار بزرگ، همـه منقار كوچك و پرندهي شهد خوار ماده با پر سياه و از آميزش پرنده ـ23
هاي ماده مشاهده گرديـد. مطـابق قـانون    نسل اول پر سياه و منقار بزرگ شدند و در نسل دوم، منقار كوچك فقط در زاده

  هاي نسل دوم، .......... خواهند شد.احتماالت، .......... از زاده
  1 (3

1 )2  هاي پر سياه و منقار كوچكـ ماده8
    هاي پر سفيد و منقار كوچكـ ماده 8

  3 (3
1 )4  ـ نرهاي پر سياه و منقار بزرگ16

  ـ نرهاي پر سفيد و منقار بزرگ 8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي كلم:توجه به آميزش زير در پروانهـ با 24
                                                                                                     ♀                                             ♂  

Pروشن و پاي كوتاهاي چشم قهوه   اي تيره و پاي بلندچشم قهوه  :  

1
 1اي روشن و پاي بلند چشم قهوه♀2

Fاي تيره و پاي بلندچشم قهوه♂2 :1  

  ........... خواهند داشت.در نسل دوم، با شرط برقرار بودن قوانين احتماالت، 

  1( 1
1 )2  ها، پاي كوتاهماده 8

1 )3  ها، پاي بلندچشم روشن 4
1 )4  ها، پاي كوتاهچشم تيره 2

  نرها، چشم تيره 2
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هايي كه از اللي مورد بررسي قرار گرفته است. با فرض آميزش ملخ 4ها، يك صفت وابسته به جنس ملخ ـ در جمعيت25
  هاي جنس مخالف، مطابق با قانون احتماالت، ........ خواهند بود.باشند با ملخنظر صفت مورد نظر هوموزيگوس مي

  1(1
1)2     هاي ماده، خالصزاده8

  ها، داراي دو نوع اللزاده16

  3(5
  نوع ژنوتيپ 10هاي ماده حداقل داراي ) زاده4    ها، داراي يك نوع اللزاده8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي آميزش سهرهي اللي مورد نظر باشد، در نتيجه 4ها، نوعي صفت وابسته به جنس ـ با فرض اين كه در جمعيت سهره26
  هاي جنس مخالف،  مطابق با قوانين احتماالت، ........... خواهد داشت.هوموزيگوس با سهره

  1(
 

1
)2    ها، يك نوع اللزاده8

 
2
  هاي نر، ژنوتيپي خالصزاده5

  3(
 

3
  نوع ژنوتيپ  4هاي ماده، حداقل ) زاده4    ناخالصها، ژنوتيپي زاده8
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اي كه دهند. در صورت آميزش دو زادههاي مادة دو كبوتر والد، صفت غالب را نشان ميهاي نر و نيمي از زادههمة زادهـ 27
   نشان خواهند داد؟ هاي ماده، صفت غالب رامتفاوتي با والدين  دارند، در نسل دوم، چند درصد از زاده ژنوتيپ

  100) 4  50) 3  25) 2  ) صفر1

  

  

  

  

  

  

      متفاوت F1 و Pهاي زير در نوعي پرنده، چه نسبتي از افراد نسل دوم، از نظر ژنوتيپ با افراد با توجه به آميزشـ 28
 باشند؟مي

Pدم كوتاه و چشم روشن   ♂  دم بلند و چشم تيره  ♀                                                                     :  

  F1 دم متوسط و چشم تيره : ♂ دم متوسط و چشم روشن  ♀                              

1( 1
2    2( 1

4  3( 3
4  4( 5

8 
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  علي پناهي شايق  )ژنتيك و خاستگاه آن( هشتمفصل              2زيست شناسي و آزمايشگاه 

 
 
 

zistshenasi.org 161 

 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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  توليدمثل گياهان:  نهمفصل                                     
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                              

  
ي درخشـك ي زنـدگ ي بـرا  جيتـدر  بـه  انـد و  آمـده  وجود به كردند، زندگي مي ها انوسياق كه دري پرسلول سبزهاي  جلبك تغيير از قبل سالها  ونيليم اهانگي

  .شدند سازگار
شود ي ميبند گروه مقابل صورت به اهانيگي فرمانرو: 

ي سـطح  آب بـه ي جنسـ  مثل ديتولي برا) سرخس و خزه( دانه بدون اهانيگ
 .كنند ي ميزندگ مرطوبي ها طيمح در نيبنابرا. دارند ازين

اي دارند. گياهان بدون آوند، كوچك هستند و پيكر ساده 

دار است. دانه، حاصل توليدمثل جنسي در گياهان دانه 

  تناوب نسل در گياهان
:در طول زندگي هر گياه، دو مرحله وجود دارد  
هـاگ (اسـپور) توليـد     ميـوز، سازد و ساختارهايي دارد كه بـا تقسـيم    شود و پيكر ديپلوئيد گياه را مي ي اسپوروفيتي: از رشد تخم آغاز مي ـ مرحله1

  كروموزومي است و توانايي تكثير دارد. nكنند. هاگ  مي
كننـد. از آميـزش    ، گامـت توليـد مـي   ميتـوز آيد. هاپلوئيد است و ساختارهايي دارد كه بـا تقسـيم    ي گامتوفيتي: از رشد هاگ به وجود مي ـ مرحله2

  آيد. ) پديد ميn2ها، سلول تخم ( گامت
شود. ناميده مي تناوب نسلي اسپوروفيتي و گامتوفيتي در تناوب هستند،  آن، دو مرحله زندگي گياه كه در چرخة 

  خزهي زندگ ةچرخ
ماننـد  شـه يري ساختارها شامل و استي اصل اهيگ خزه تيگامتوف ،

، شهير، يآوند بافت، خزه. است مانند برگ ضمائم و مانند ساقه محور
  .ندارد واقعي برگ و ساقه
تيـ گامتوف سأر در. دارد هم از جدا ماده و نر تيگامتوف نوع دو خزه 
ـ وزوئترآن كـه  دارند وجود آنتريدي نام به ييساختارها نر  دوي هـا دي

 سـاختار ي تعـداد  زيـ ن مـاده  تيـ گامتوف سأر در. كنند مي ديتولي تاژك
 سـلول  كيـ  كـدام  هـر  درون كه دارد وجود آركگن نام به مانندي بطر
  .دارد وجود زا تخم
، ماننـد  شـه ير سـاختارهاي  پس است ديهاپلوئ، تيگامتوف: 1ي نكته
 زا تخــم و آركگــن، ديــآنتروزوئي، ديــترنآ، ماننــد بــرگ، ماننــد ســاقه
  .نداديهاپلوئ
را خود.كنند يم شناي سطح آب در شدن رها از پس دهايروزوئنتآ 
 بـا  سـپس .شـوند  يمـ   آركگن وارد و رسانده ماده تيگامتوف سأر به

 درون n2گـوت يز نيبنـابرا . دهنـد  يمـ  انجام لقاح آن دروني زا تخم
 بـا  جـا  همـان  در و ديـ آ يمـ  وجود به) ماده تيگامتوف سأر( آركگن

  . آورد مي وجود به را تيفواسپوري توزيم تقسمات

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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وزيـ م ميتقسـ  بـا  كـه  دارد وجـود  هـاگ  مادر سلول نام بهي ديپلوئيدهاي  سلول هاگدان درون. است) كپسول(هاگدان و تار شامل خزه تيفواسپور ،
  .شود مي ليتبد تيگامتوف بهي توزيم ماتيتقس با شدن رها از پسها  هاگ از كي هر. كند مي ديتول ديهاپلوئهاي  هاگ
  . هستند ديپلوئيد پس، اند تيروفواسپ جزء) كپسول( هاگدان و تار :2نكتة
 تيگامتوفي بررو خود عمر تمام در اهيگ نيا  تياسپوروف اما، دارد كامل استقالليي غذا نظر از و است كننده فتوسنتزي اهيگ خزه تيگامتوف :3نكتة
  .است وابسته به آنيي غذا نظر از و كند ي ميزندگ ماده
  تر است. گامتوفيت خزه از اسپوروفيت آن بزرگ :4نكتة

  سرخسي زندگ ةچرخ
 . دندار ازيني سطح آب بهي جنس دمثليتولي برا و دنكن ي ميزندگ مرطوبهاي  طيمح در ها نيز سرخس 

دارد متـر  يسـانت  كي از تر اي كم اندازه سرخس تيگامتوف كهي حال در باشد مي درخت شكل بهي گاهي حت و استي اصل اهيگ سرخس  تياسپوروف ،
  .شود مي  دهينام پروتال و استي شكلي قلب كوچك رنگ سبز ي صفحه
آن ريــز در كــه دارد تيــگامتوف نــوع كيــ فقــط ســرخس 

  . دارد وجود آركگني تعداد وي ديآنتري تعداد
ي نـ يرزميز سـاقه ، شـه ير شـامل  سـرخس  بالغ تياسپوروف
 شـاخه  بـرگ  هر پشت در .است شاخه برگي تعداد و) زومير(

ي تعـداد  شـامل  نـه يهاگ هـر . دارد وجـود  نهيهاگ فيـ رد دو
 وزيم) n2( مادرهاگي ها سلولها  آن درون كه  است هاگدان
 پـس  هاگ هر. كنند مي ديتول ديهاپلوئهاي  هاگ و داده انجام

) تيـ گامتوف( پروتـال  بـه ي تـوز يم ماتيتقسـ  با شدن رها از
  . شود مي ليتبد
خودي، ديآنتر از شدن رها از پس دهايآنتروزوئ، پروتال ريز در 
 و شود انجام مي پروتال ريز در لقاح. رساند مي آركگن درون به را
 بـه  را  تياسـپوروف  و شـده  ميتقسـ  جا همان در حاصل گوتيز

 ديآ مي باال طرف به و كند يم درش  تياسپوروف. آورد مي وجود
   .شود مي جدا تيگامتوف و پس از مدتي از

  هستند. ديپلوئيد ينههاگ و وشاخه برگ، موزير ،شهير اما است دئيهاپلو پروتال: 1نكتة
  .اند كننده فتوسنتز دو هر ،سرخس تيگامتوف و تياسپوروف :2نكتة

  دار دانه اهانيگي زندگ ةچرخ
بنـابراين گامتوفيـت    .استي پوكروسكيم و كوچك تيگامتوف كهي حال در، باشد مي درخت شكل به موارد ازي اريبس در و استي اصل اهيگ تياسپوروف

 تر از اسپوروفيت است. ها بسيار كوچك آن

است وابسته آن به كامالًيي غذا نظر از و كند ي ميزندگ تياسپوروف روي عمرخود تمام در تيگامتوف. 

گردند مي ليتبد تيگامتوف به جا همان در و ماندهي باق تياسپوروف درون بلكه شوند نمي پراكنده طيمح به اهانيگ نياهاي  هاگ . 

ندارد ازيني سطح آب بهي جنس دمثليتولي برا.  

يابند. ها از طريق گرده افشاني انتقال مي ي آن هاي گرده دانه   
 كند. ها در خشكي كمك مي آنتوليد دانه، به حفظ و بقاي 

  كاجي زندگ ةچرخ
  . دارد ماده و نر مخروط نوع دو كاج. شود مي ليتشك ها مخروط درون بازدانگاني مثل ديتولي ساختارها 
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گياهـان مجزايـي   ي بعضـي بازدانگـان روي    هاي نر و مـاده  شوند اما مخروط هاي نر و ماده روي يك گياه ساخته مي در بسياري از بازدانگان، مخروط
  شوند. تشكيل مي
ي ديپلوئيدهاي  سلولي حاو گردههاي  سهيك.دنشو مي ليتشك گردههاي  سهيكها  پولك ريز در.است شده ليتشك) فلس( پولكي تعداد از نر مخروط
  :سازند مي نر تيگامتوف ريز صورت به و دنشو يم دهينام نر هاگ مادرِ كه هستند

هاي مادر هاگ نر( سلولn2 ،ي نارس  هاي گرده دانه) با تقسيم ميوز(n) آورند. را به وجود مي  
كند. دهد و چهار سلول ايجاد مي درپي دو بار ميتوز انجام ميي نارس، به طور پي ي گرده هر دانه  
آورند. را به وجود مي ي رسيده ي گرده دانهكنند و  هاي سخت احاطه مي اطراف اين چهار سلول را پوسته  
است. گامتوفيت نري رسيده،  ي گرده دانه  
دو  ـ3دو پوسته (خارجي و داخلي) ـ 2ل (زايشي، رويشي و دو سلول ديگر) چهارسلو ـ1 هاي زير است: ي كاج داراي بخش ي رسيده ي گرده هر دانه

  شوند. هاي داخلي و خارجي ايجاد مي بال كه از فاصله گرفتن پوسته
 شوند. هاي مخروط ماده تشكيل مي روي پولك ها تخمك.است شده ليتشك) فلس( پولكي تعداد از زين ماده مخروط

هاي زير است: تخمك كاج در سال اول داراي بخش   
 منفد سفت. ـ3پارانشيم خورش  ـ2يك پوسته  ـ1

       در دومين سـال تشـكيل تخمـك، وقـايع زيـر درون آن رخ
 شود: دهند و گامتوفيت ماده تشكيل مي مي

ــوز،  هــاي  يكــي از ســلول ــا تقســيم مي پارانشــيم خــورش ب
  آورد. چهارسلول پديد مي

مانـد.   ها باقي مي روند و فقط يكي از آن سه سلول از بين مي
كرومـوزومي   nهاي متوالي ميتوزي، بافتي  اين سلول، با تقسيم

  سازد. را مي آندوسپرمبه نام 
 ،كاج است. گامتوفيت مادهآندوسپرم  
  شـود. در هـر    تشـكيل مـي  روي آندوسپرم، تعدادي آركگـن

  شود. زا (گامت ماده) تشكيل مي آركگن، يك سلول تخم

      كاج در قاحل
 را گـرده  ي لولـه ، رويـش كـرده و   يشـ يرو سـلول  انتظـار  سـال  كيـ  از پس و شود يم ماده مخروط وارد شدن رها از پس كاج ي ي رسيده گرده ي دانه
  . آورد مي وجود به ديآنتروزوئ دو توزيم ميتقس با و شده گرده لوله وارد زيني شيزا سلول. سازد مي
شده بسته سفت منفذ. شود مي ليتبد دانه به تخمك، لقاح از پس. دهند مي انجام لقاحها  آركگن دروني زا تخم  با و شده تخمك وارد دهايآنتروزوئ 
  .بچرخد افتادن هنگام شود مي باعث بال وجود و است دار بال، كاج دانه. گردد مي ليتبد دانه پوسته به تخمك پوسته و

  دانگان نهاني زندگ ةچرخ
  .دنشو مي ليتشك گل ازهايي  بخش درون دانگان نهاني دمثليتولي ساختارها

است ريز ي هحلق 4ي دارا داخل به خارج از كامل گل كي:  
  دارند. يحفاظت نقش كه ها كاسبرگ -1

  دارند. درخشان و جذابهاي  زهيرنگ كه ها گلبرگ -2

 را بر عهده دارند. )دهيرس ي گرده ي دانه( نر تيگامتوف ديتول كه ها پرچم - 3

 را بر عهده دارد. ي)انيرو ي سهيك( ماده تيگامتوف ديتول كه يمادگ - 4

است ناكامل، ندارد راها  حلقه نيا از مورد چند اي كي كهي گل. 

دارد راي مادگ اي پرچمي جنس تك گل اما ،است يدوجنس، دارد راي مادگ هم و پرچم هم كهي گل. 



 علي پناهي شايق                        95شناسي كنكور زيست 

 
    

 
 
 
  

166 
zistshenasi.org 

هستندي جنس دو ،كاملهاي  گل همه. 

  يافشان هگرد
هـاي   ي گـل  كاللـه ي رو بـه ) شهدخوارهاي  پرنده وها  خفاش، حشرات(افشان گرده جانوران اي باد توسط و شوند مي ديتول پرچم نوك در گردههاي  دانه

  . دنشو مي منتقل گونه همان
چمن انواع و بلوط، ديب مانند( شود مي انجام باد توسطها  آني افشان گرده كههايي  گل :(  
  .كنند مي ديتول گرده ي دانهي فراوان ريمقادـ 1
  .)اند ناكامل( ندارند گلبرگ و كاسبرگ معموالً -2 
  .ندارند درخشان و جذابهاي  زهيرنگ وي قوي بو، شهد، رهيشـ 3 
دارند) شهد( رهيش وي قوي بو ،درخشان و جذابهاي  زهيرنگ، )ستاره گل مانند( دهند مي انجام جانوران راها  آني افشان گرده كههايي  گل.  
دهند مي صيتشخ رنگ و شكل از طريق سپسها،  آني بوي رو از را ها گل ابتداها  آن. دهند مي انجام را زرد وي آبهاي  گلي افشان گردهها  نبورز.  
شوند مي بازها  شب كه دهند مي انجام راي ديسفهاي  گلي افشان گردهها  خفاش.  
دارند دهيگند گوشت به هيشبيي بو كه دهند مي انجام راهايي  گلي افشان گردهها  مگسي بعض .  

  نر تيگامتوف ديتول
. شـود  مـي  ليتشـك  گـرده  سـه يك 4، دهيرسـ  بساك در. دارد نام بساك پرچم برجسته نوك

 نيـ ا از كيـ  هـر . هسـتند  نـر  هاگ مادر نام بهي ديپلوئيدهاي  سلولي حاو گردههاي  سهيك
 كيـ  هر. كنند مي ديلتو ي نارس گرده دانه نام به ديهاپلوئ سلول 4 وزيم ميتقس باها  سلول

  .شود مي ليتبد دهيرس ي گرده دانه به توزيم و رشد اثر درها  سلول نيا از
است. گامتوفيت نري رسيده،  ي گرده دانه 

  :ماده تيگامتوف ديتول
  :است ريزي ها بخش شامل چه بر هر.است شده ليتشك برچه چند اي كي ازي مادگ

 .كند يم جذب را گرده دانه آن ترشحات و است برچهي باال متورم بخش كه كاللهـ 1

  است مانند ستوني مجرا كي كه خامهـ 2

 .است برچه نييپا ميحج بخش كه تخمدانـ 3

دوي دارا ابتـدا  دانگـان  نهـان  تخمـك .شـود  يم ليتشك تخمك چند اي كي تخمدان درون 
و بـه صـورت زيـر، درون آن گامتوفيـت مـاده       اسـت  خورش ميپارانش و سفت منفذ، پوسته

  شود: تشكيل مي
هاي پارانشيم خورش ( يكي از سلولn2 با تقسيم ميوز، چهارسلول ((n) كند. ايجاد مي  
ي اين سلول، سـه ميتـوز پـي    ماند. هسته روند و يك سلول باقي مي سه سلول از بين مي-

هـا درون هفـت سـلول     كند. اين هسـته  ي هاپلوئيد ايجاد مي درپي انجام داده و هشت هسته
  سازند. را مي ي روياني كيسهگيرند و بخشي چند سلولي به نام  جاي مي

است و درون آن، هفت سلول وجود دارد. گامتوفيت مادهي روياني،  كيسه 

است.اي  هسته دوي روياني قرار دارد. سلول  سلولي كه در وسط كيسه  
نام دارد. زا تخمتر است.  سلولي كه به سفت نزديك  

    دانگان نهان در لقاح
 بـا  و شده گرده ي لوله وارد زيني شيزا سلول.آورد يم ديپد را گردهي  لوله رشد كرده وي شيرو سلول، رديگ يم قرار سازگار و مناسبي  كاللهي رو گرده ي دانهي وقت
 .شوند يمي انيرو ي سهيك وارد ديآنتروزوئ هردو.آورد يم ديپد ديآنتروزوئ دو توزيم ميتقس
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ديـ پلوئيتري گـر يد و  ديـ پلوئيدي كيكه  ديآ يم ديپد تخم سلول دو بيترت نيا به.دهد يم انجام لقاحي ا دوهسته  سلول باي گريد و زا تخم سلول با ها آن ازي كي 
 .دارند لقاح مضاعف، دانگان نهان مييگو يم ليدل نيا بهاست.

شوند مي ليتبد دانه ي پوسته به تخمكهاي  پوسته و شده بسته زين سفت منفذ. شود مي ليتبد دانه به تخمك، لقاح از پس .  
ـ  ي جـه ينت در ديپلوئيد تخم :انيرو به ديپلوئيد تخم ليتبد  دو ،خـود  ميتقسـ  نياول

 انيرو به ابتداي توزيم ماتيتقس با) تر كوچك( ييباال سلول.كند يم جاديا نابرابر سلول
 بـا ) تر بزرگي(نييپا سلول. شود مي ليتبد شكل يقلب انيرو به سپس و شكلي كرو
موجب اتصال رويان به گياه مادر  كه سازد يم را ها سلول ازي ا دنبالهي توزيم ماتيتقس
 شود. مي

 بهي بافتي درپ يپي توزيم ماتيتقس با )n3( تخم :آلبومن به ديپلوئيتر تخم ليتبد
 .كند مي هيتغذ  آن از انيرو و استيي غذا مواد از سرشار كه سازد مي را آلبومن نام

  

  

  

  

  

  

  

  

  اهانيگ در كيژنت
ي ضـرور  ريـ ز مـوارد  بـه  توجـه ، اهانيگ در كيژنت االتؤس به پاسخي برا

  :است
 از و نـدارد  لقاح بهي ارتباط، ي كاج دانه دار اندوختههاي  سلولژنوتيپ ـ 1

 نيـ ا ژنوتيـپ  آوردن دسـت  بـه ي بـرا .اسـت  شـده  ليتشك لقاح از قبل
 حاصـل هاي  سلول و ميبدان را ماده مخروطژنوتيپ  استي كافها  سلول

   :مثال عنوان به. مياوريب بدست را آن وزيم از
  
 .است ماده اهيگ پيژنوت همان و ندارد لقاح بهي ارتباط ي دانه پوسته پيژنوت -2

  .است كسان، يكنند مي شركت مضاعف لقاح در كهي ديآنتروزوئ دو پيژنوتـ 3
 سـلول  كـه  تفـاوت  نيـ ا بـا ، دارند مشابههاي  اللي، انيي رو سهيك در موجودهاي  هسته ي همهـ 4

  .دارد نسخه دو الل هر اي از دوهسته
  

  .است خالص اي حتماً دوهسته سلولـ 5
  
  
   

 

 ماده مخروط ژنوتيپ )آندوسپرم(دار اندوختههاي  سلولژنوتيپ

A AA 

a  ياA Aa 

ab  ياAB AB  
ab 

 زا تخم سلول اي هسته دو سلول

AA A 
AA BB AB 

 ماده گل اي دوهسته سلول

aa aa 

aa  ياAA Aa 

ab 
ab 

 AB يا
AB 

AB 
ab  
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ي  دهيرسـ  ي دانـه  دارِ اندوختـه هـاي   سلول كهي حال در، هستند ) n3( آلبومنهاي  سلول همان گندم و ذرت ي دهيرس ي دانه دارِ اندوختههاي  سلول -6
 هاي رويان شده است. غذايي آلبومن، جذب لپه ها، مواد چون در اين دانه. هستند) n2(ي انيروهاي  سلول همان) عدس، ايلوب، نخود( حبوبات

 سـلول  بـه  مربـوط  كسـان ي لـل ا دو، ديلوئيترپ تخم در چون، داد صيتشخ را) n2 تخم( انيرو پِيژنوت توان ) ميn3تخم( آلبومن پِيژنوت داشتن با -7
 . است ديآنتروزوئ به مربوط تنها للا اي و دوهسته

  

 حاصل دهيرسهاي  دانه دار اندوختههاي  سلولي برا ممكنهاي  پيژنوت ،باشد Aaماده گل و AA نر گل پيژنوت اگر، ذرتي دگرلقاح در :1 سؤال
   ؟كدامند
كند. گل ماده  توليد مي Aاست، بنابراين آنتروزئيد  AAرا به دست بياوريم. گل نر  n3دار است. پس بايد ژنوتيپ تخم  ذرت گياهي آلبومن جواب:

Aa اي يا  است. پس سلول دو هستهAA  است ياaa در نتيجه، تخم تريپلوئيد .AAA  ياAaa دار اين گياه از تخم  هاي اندوخته خواهد بود. سلول
n3 آيند. به وجود مي  

   است؟ كدام زشيازآم حاصلهاي  دانه پوسته پيژنوت، باشد aaBB آن ماده مخروط پيژنوت و AaBB كاج نر مخروط پيژنوت اگر :2 سؤال
 aaBBي دانه نيز  ي تخمك و پوسته است. پس پوسته aaBBآيد. مخروط ماده  س تخمك به وجود مي ي كاج، از پوسته ي دانه  پوسته جواب:

  خواهند بود.
  

  است؟ كدام آن شيرو از حاصل اهيگ پيژنوت، مقابل افتهي لقاحي انيرو سهيك به توجه با :3 سؤال

  

  

  ي روياني لقاح يافته است. است. چون اين شكل، مربوط به كيسه n3شود، تخم  سلولي كه در وسط شكل ديده مي جواب:
  آنتروزئيد است.اي و الل ديگر مربوط به  دو الل مشابه مربوط به سلول دوهسته n3در تخم 

اي  اگر سلول دوهستهAA زا نيز  باشد، تخمA .خواهد بود  
اي  اگر آنتروزوئيد تركيب شده با سلول دوهستهa زا نيز  باشد، آنتروزوئيد تركيب شده با تخمa .به عبارت ديگر، سلول تخم ديپلوئيـد در   خواهد بود

  خواهد بود. Aaدارد و گياه حاصل از رويش آن نيز  Aaي روياني، ژنوتيپ  اين كيسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

AA
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  گياهان، به دو روش جنسي و غيرجنسي توليد مثل مي كنند. بسياري از ـ1
زندگي در خشكي  هاي سبز پرسلولي ساكن اقيانوس به وجود آمدند و به تدريج برايجلبكها سال قبل از تغيير ميليونگياهان، ـ 2

  سازگار شدند.
 ترين جاندار روي زمين است.سكويا، بزرگـ 3

 .از گياهان آوندي است 

  ،متر است.  7ها بيش از متر طول و قطر تنه آن 100بيش از ارتفاع بعضي از درختان سكويا 

 ها ريشه ندارند. اما خزه ريشه دارند،گياهان  اكثرـ  4

  سؤال:
 رود؟ ها به شمار ميهاي گياهان در مقايسه با خاستگاه آنچند مورد از موارد زير، از برتري

  ب ـ داشتن توليدمثل جنسي        الف ـ توانايي جذب و ذخيرة آب 
  ـ توانايي حفظ شكل سلول به كمك ديوارهد         جنسي داشتن توليدمثل غيرج ـ 

1 (1      2 (2      3( 3      4 (4  
 جواب: فقط مورد الف

  

  
  
  
  
  
  بدون دانه و بدون آوند هستند.گياهاني  ها، خزهـ 1
منتقل از سلولي به سلول ديگر ها، ريشه، ساقه، برگ و بافت ندارند. در اين گياهان به دليل نبود بافت آوندي، آب و مواد غذايي  ـ خزه2

 شوند.مي

 شود. توليد مي دار توليدمثل جنسي گياهان دانهـ دانه فقط در 3

 به آب سطحي نياز دارند. توليدمثل جنسيـ گياهان بدون دانه براي 4

 سؤال:

 ؟است نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت

  شود. گياهان، آب و مواد معدني توسط ريشه جذب مي الف ـ در همة
  ب ـ خزه، در نبود آب سطحي قادر به توليدمثل نيست.

  ج ـ همة گياهان بدون دانه، فاقد آوند هستند.
  گيرد. د ـ صعود آب در گياهان آوندي، از طريق اسمز صورت مي

1 (      2 (2      3 (3      4 (4  

 خاستگاه گياهان

 رده بندي گياهان:



 علي پناهي شايق                        95شناسي كنكور زيست 

 
    

 
 
 
  

170 
zistshenasi.org 

  اند.چهار مورد نادرستهر 
ريشه ندارند. ها، خزه 

 سطحي ندارد.توليدمثل غيرجنسي نيازي به آب 

زادان آوندي (مانند سرخس) آوند دارند. نهان 

.آوند چوبي غشا ندارد. پس صعود آب در آن با اسمز نيست 

  

  

  
 ، دو مرحلة اسپوروفيتي و گامتوفيتي وجود دارد.دهند ـ در طول زندگي گياهاني كه توليدمثل جنسي انجام مي1

 ـ در گياهان:2

 با اين تفاوت كه:هاي توليدمثلي هستندو گامت هر دو سلولهاگ . 

دارد. هاگ برخالف گامت، قدرت تقسيم شدن 

.گامت برخالف هاگ، قدرت لقاح دارد 

 شود.فقط ميتوز انجام مي در پيكر نسل گامتوفيتـ 3

 دهند.انجام مي اي نيز ميوزشود. ساختارهاي ويژهانجام ميميتوز  در پيكر نسل اسپوروفيتـ 4

 [نادرست] .»و گامتوفيت همة گياهان، پرسلولي استاسپوروفيت « است يا نادرست؟* عبارت مقابل درست 

 پرسلولي است. ،همة گياهان اسپوروفيت 

  [خزه و سرخس]پرسلولي است.  ،همة گياهانِ بدون دانهگامتوفيت 

 ،[آندوسپرم]است. پرسلولي  گامتوفيت مادة بازدانگان 

 ،[دانة گردة رسيده]است.  چند سلولي (چهار سلولي) گامتوفيت نر بازدانگان 

 ،[كيسة روياني]است. چند سلولي (هفت سلولي)  گامتوفيت مادة نهاندانگان 

 ،[دانة گردة رسيده]است. دو سلولي  گامتوفيت نر نهاندانگان 

  

  از اسپوروفيت آن است. ترخزه، بزرگـ گامتوفيت 1
 است.خزه، گياه اصلي  گامتوفيتيـ بخش 2

 تناوب نسل در گياهان:

 چرخه زندگي خزه
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 دو نوع گامتوفيت (نر و ماده) دارد.ـ خزه 3

شود.  شود. درون هر آنتريدي تعداد فراواني گامت نر (آنتروزوئيد) تشكيل مي ـ در رأس گامتوفيت نر، تعدادي آنتريدي تشكيل مي4
 شوند. ود و آنتروزوئيدها آزاد ميش بعد از رسيدن آنتريدي، دهانة آن باز مي

 شود. مي ) تشكيلزاشود. درون هر آركگن، فقط يك گامت ماده (تخم ـ در رأس گامتوفيت ماده، تعدادي آركگن تشكيل مي5

 .رساندهر آنتروزوئيد خزه دو تاژك دارد و با شنا كردن در آب سطحي، خود را به درون آركگن ميـ 6

 شود.زا، درون آركگن در رأس گامتوفيت ماده انجام مي آنتروزوئيد و تخمـ لقاح 7

 شود.درون آركگن تشكيل مي n2تخم ـ سلول 8

 (كپسول مانند) است. هاگدان) و (ميله مانند تار. اسپوروفيت بالغ شامل آيدبه وجود مي رشد سلول تخم، اسپوروفيتـ از 9

  آروند. ها را پديد مي با تقسيم ميوز، هاگ ها ) است. اين سلولn2(هاي مادر هاگ  ـ هاگدان حاوي سلول10
 شوند.مي ها بر اثر باد يا آب به محيط پخششود و هاگهاگدان باز مي ها،از رسيدن هاگـ پس 11

پديد  گامتوفيت آن كند و ازهاگ در محيط مناسب و مرطوب رشد ميـ هر 12
 آيد.مي

 ـ در چرخة زندگي خزه :13

 كامالً مستقل است.گامتوفيت از نظر غذايي 

 ماده وابسته است. نظر غذايي به گامتوفيت تمام عمر خود از  اسپوروفيت در 

 ،فاقد هاگدان است. اسپوروفيت جوان خزه 

 شود. كه در رأس اسپوروفيت بالغ تشكيل مي هاگدان دارد خزه يك نوع 

 اند. اند اما از نظر ژنوتيپ متنوعها از نظر اندازه مشابه هاگ 

 شوند. ديگر به گامتوفيت ماده تبديل مي ها به گامتوفيت نر و بعضي بعضي هاگ 

  
 سؤال

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  الف ـ اسپوروفيت جوان خزه، فاقد هاگدان است.
  تواند تار تشكيل شود. ب ـ بر روي هر گامتوفيت خزه، مي

  .دهد ميج ـ هاگ خزه در محيط مناسب، ابتدا ميتوز انجام 
  هايي با توانايي تقسيم ميوز دارد. د ـ گياه اصلي خزه، سلول

  .ـ در چرخة زندگي خزه، فقط آنتروزوئيدها ميكروتوبول دارند   ه
1 (1      2 (2      3 (3      4 (4 

 فقط مورد الفجواب: 

  

  آونددار ولي بدون دانه است.ـ گياهي 1
 است. گامتوفيتتر از آن بزرگـ اسپوروفيت 2

 .]هاي سايه و مرطوب گسترش دارند تر در مكانها بيش آوندي همانند خزه نهانزادان[است.برخالف خزه داراي بافت آوندي ـ سرخس 3

 شود.جنسي سرخس همانند خزه فقط در حضور آب سطحي انجام مي ـ توليدمثل4

 چرخه زندگي سرخس
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 يل شده است:هاي زير تشك ) سرخس گياه اصلي است و از بخشn2ـ اسپوروفيت  (5

  (ساقة زيرزميني) ريزوم 

 ريشه 

  (برگ شاخه)برگ 

 ها، به بزرگي يك درخت است.بعضي سرخسـ اسپوروفيت 6

  هاي هاگداني قرار دارند.دسته هاي سرخس،سطح پشتيِ برگـ در 7

 شود.ناميده مي ها، يك هاگينهگروه از هاگدانـ هر 8

 سرخس:هاي اسپوروفيت بالغ  ـ درون هاگدان9

 هاي مادر هاگ سلول)n2 دارند) وجود. 

 كنند. ها را توليد مي هاي مادر هاگ با تقسيم ميوز، هاگ سلول 

 آورد.را به وجود مي  كند و گامتوفيت هر هاگ پس از رها شدن، در محيط مناسب رشد مي 

  ـ گامتوفيت بالغ سرخس:10
 .پروتال نام دارد 

 تر از يك سانتيمتر است.]آن كم اندازةرنگ قلبي شكل است. [ سبز صفحة  

 شوند.ها تشكيل ميها و آركگندر سطح زيرين آن، آنتريدي 

 .ترند ها به ساختارهاي ريشه مانند نزديكآنتريدي ها به شيار پروتال وآركگنـ 11

ريدي تعدادي شود اما درون هر آنت زا تشكيل مي ـ درون هر آركگن فقط يك سلول تخم12
 آيد. آنتروزوئيد متحرك پديد مي

 رسانند.كنند و خود را به آركگن ميپس از رها شدن، در آب سطحي شنا ميـ آنتروزوئيدها 13

 شود.تخم، درون آركگن در زير پروتال تشكيل ميـ سلول 14

 شود.و پس از مدتي بالغ مي كندجوان رشد خود را از زير پروتال آغاز ميـ اسپوروفيت 15

 اند. گامتوفيت و اسپوروفيت هر دو فتوسنتزكننده] ،كاهوي درياييـ درچرخة زندگي سرخس [و 16
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  سؤال:
 كند؟ جملة زير را به درستي تكميل مي چند عبارت

  در چرخة زندگي سرخس ..........
  فتوسنتزكننده است.ب ـ همانند خزه، گامتوفيت      الف ـ برخالف خزه، اسپوروفيت فتوسنتزكننده است.

  . هاي توليدمثلي محصول ميتوزند د ـ همانند خزه، همه سلول                    ج ـ برخالف خزه، اسپوروفيت گياه اصلي است.
1 (1                     2 (2                       3 (3                     4 (4    

  جواب: موارد الف، ب و ج
  

  .ها كوچك و ميكروسكوپي است گامتوفيت آن. در حالي كه بزرگ و گياه اصلي استها  آن اسپوروفيتـ 1
  شود.هايي از اسپوروفيت تشكيل مي. بنابراين گامتوفيت درون بخششوندبه محيط آزاد نمي هاي اين گياهانـ هاگ2

 آب سطحي نياز ندارند.به  لقاحدار براي  ـ گياهان دانه3

 شود.تبديل مي دانهبه  بعد از لقاح، تخمكدار،  ـ در گياهان دانه4

  

  شوند. ها (نر و ماده) ايجاد مي هاي توليدمثلي در مخروطـ بخش1
 است.(فلس)  به نام  پولكهاي تغييرشكل يافته  ، اجتماعي از برگـ مخروط2

 شوند. هاي نر و ماده روي يك گياه ساخته مي ـ در بسياري از بازدانگان، مخروط3

 .شوند هاي نر و ماده روي گياهان مجزا ساخته مي بعضي از بازدانگان، مخروطـ در 4

  
  
  شود.تشكيل مي كيسة گرده هاي مخروط نر،پولك زيرـ در 1
  شود.هاي گرده تشكيل ميدرون كيسه(دانه گرده رسيده) نر ـ گامتوفيت 2
هاي گرده  ها با تقسيم ميوز، دانه سلول. اين هاي ديپلوئيدي به نام سلول مادر هاگ نر وجود دارند هاي گرده، سلول درون كيسهـ 3

 آورند. هاي نر) هاپلوئيد را به وجود مي نارس (هاگ

 .آورد دهد و چهار سلول را به وجود ميپي ميتوز انجام مي در رس، دو بار پيناـ هر دانة گردة 4

 آورد.كند و دانة گرده رسيده را به وجود مي سخت اطراف اين چهار سلول را احاطه ميـ دو پوستة 5

  
  
  
  
  
  
  
  

 توليدمثل جنسي بازدانگان (كاج)

 دار(بازدانگان و نهاندانگان)گياهان دانهتوليدمثل جنسي 

 نحوه تشكيل گامتوفيت نر كاج
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  دقت كنيد!
 .يك سلول هاپلوئيد طويل شده استگرده، ـ لولة 1

 .سازد كند و لولة گرده را مي رشد مي سلول رويشيـ 2

 .كند با تقسيم ميتوز، دو آنتروزوئيد توليد مي سلول زايشيـ 3

 .شوند درون مخروط ماده تشكيل مي هاي نر كاج،ـ گامت 4

  

شود. هر تخمك كاج در سال اول داراي يك پوسته، منفذ سفت و تعدادي سلول  تشكيل مي تخمكهاي مخروط ماده،  ـ بر روي پولك1
  پارانشيم خورش است.

ها باقي  كند كه فقط يكي از آن هاي پارانشيمي با تقسيم ميوز، چهار سلول ايجاد مي ها، يكي از سلول دومين سال تشكيل تخمكـ در 2
 ماند. مي

 است. گامتوفيت مادة كاجشود كه  تبديل مي آندوسپرمكروموزومي به نام  nات ميتوزي به بافتي ) با تقسيمnـ سلول باقي مانده (3

 شود. تشكيل مي زا تخمشوند و درون هر آركگن، فقط يك سلول  تشكيل مي ها آركگنـ بر روي آندوسپرم، 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دقت كنيد!

 شود. مييك تخمك تشكيل هر پولك مخروط ماده،  باالييـ در سطح 1

 شود! دو آركگن تشكيل ميروي هر پولك مخروط ماده، ـ بر 2

 شود! تواند دو دانه تشكيل  مياز لقاح، بر روي هر پولك مخروط ماده، ـ پس 3

 آركگن دارند اما آنتريدي ندارند.ـ بازدانگان 4

 نحوه تشكيل گامتوفيت ماده كاج
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 دقت كنيد!

 مخروط دانه است. [بعد از لقاح و تشكيل دانه] ،ديگر مخروط مادهـ نام 1

 مخروط گرده است. ،ديگر مخروط نرـ نام 2

  .دانه زياد است آبسيزيك اسيددر اين مدت، مقدار  دانگان، پس از تشكيل، تا مدتي در خواب است. كاج همانند نهانـ رويانِ دانة 3
 شود. ميگرده افشاني در كاج و ساير بازدانگان توسط باد انجام ـ 4

  

  شوند. ها ايجاد مي توليدمثليِ نهاندانگان، درون گلـ ساختارهاي 1
 (از خارج به داخل):هاي يك گل كامل ـ حلقه2

 ]ها [حفاظت از غنچة گلـ كاسبرگ1

  ]جلب جانوران گرده افشان[ها  گلبرگـ 2

 ها [توليد دانة گرده]ـ پرچم3

 برچه (كالله، خامه، تخمدان)][شامل يك يا چند مادگي ـ 4

 توليدمثل جنسي نهاندانگان
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 را ندارد. هاحلقهتا از اين گل ناكامل، يك يا چند ـ 3

 تك جنسي، پرچم يا مادگي را ندارد. ـ گل 4

 كامل، حتماً دو جنسي است.ـ گل 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كنند.بوي آن، سپس شكل و رنگ شناسايي مي* زنبورها، ابتدا گل را با استفاده از 

  گرده است [منبع غني پروتئين] دانةنوزادان زنبور عسل، * غذاي 
 
  
  از ميله و بساك تشكيل شده است.ـ پرچم 1
 رسيده، چهار كيسة گرده دارد. [در چهار گوشه]ـ بساك 2

  شوند.هاي گرده (گامتوفيت نر) تشكيل ميهاي گرده، دانهكيسهـ درون 3

اي  هسته هاي الية مغذي دوبعضي سلول مغذي وجود دارد.هر كيسة گرده، الية ـ اطراف 4
 .هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تشكيل گامتوفيت نر نهاندانگان نحوة

 توليد تعداد زيادي دانه گرده

 )فاقد كاسبرگ و گلبرگ (ناكامل الًمعمو

فاقد رنگ درخشان، بوهايهاي كوچك،گل
 بادتوسط

 ]شوندهاي سفيدي كه شب باز ميگلمانند خفاش [پستانداران

 ]مانند مرغ شهدخوار[پرندگان

 ]هايي با بوي شبيه گوشت گنديدهها [گلانواع مگس

 ]هاي سفيد با رايحه قويكنند [گلها تغذيه ميحشراتي كه شب
 هاي آبي يا زرد]زنبورها [گلحشرات

 هاي جذابهايي با رنگ درخشان، شهد،بوهاي قوي و شكلگل

 جانورانتوسط

ني
شا

ه اف
رد
گ

 



 علي پناهي شايق                        95شناسي كنكور زيست 

 
    

 
 
 
  

177 
zistshenasi.org 

 :لقاح در نهاندانگان

  

  .دو پوسته، منفذ سفت و پارانشيم خورش هاي زير است: شامل بخش هر تخمكشوند. ميتشكيل  هاي نهاندانگان در تخمدان ـ تخمك1
با تقسيم ميوز، چهار سلول  گويند، كند. اين سلول كه به آن مادر هاگ ماده نيز ميخورش رشد ميهاي پارانشيم از سلولـ يكي 2

 .كندهاپلوئيد ايجاد مي

 .آورد) را به وجود ميروياني (گامتوفيت مادهكيسة  و دهددور ميتوز انجام مي 3كند، ماند، رشد مياز اين چهار سلول باقي ميـ يكي 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كنيد!دقت 

 درون كيسة روياني، حاصل ميتوز هستند. پس:هاي  * همة هسته

از هر ژن دو نسخة يكسان دارد و خالص است. بنابراين يكسان دارد دو هستةاي، سلول دو هسته. 

اند. مثالً اگر سلول هاي كيسة روياني مشابههاي موجود در همة سلول الل
  است. AAاي باشد، سلول دو هسته Aزا تخم

  

گرده روي كاللة مناسب و سازگار قرار گيرد، رويش كرده و لولة ـ اگر دانة 1
  كند.لوله گرده تا مجاورت سفت رشد مي سازد.را ميگرده 

شود و با تقسيم ميتوز، دو آنتروزوئيد  زايشي وارد لوله گرده ميـ سلول 2
 .آورد يكسان به وجود مي

زا و ديگري  ها با تخم شوند، يكي از آن وارد كيسة روياني مي آنتروزوئيدـ دو 3
 .دهد اي لقاح انجام مي با سلول دو هسته

 تريپلوئيد.و ديگري تخم  آيد، يكي تخم ديپلوئيد سلول تخم پديد ميـ دو 4

  
  

 نهاندانگان نحوه تشكيل گامتوفيت ماده
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مواد غذايي است و آلبومن سرشار از  آورد. را به وجود ميآلبومن  نامتريپلوئيد، با رشد و تقسيم ميتوز، بافت تريپلوئيدي به ـ تخم 1
  كند. رويان از آن تغذيه مي

 .آورد ميبه وجود  شود و دو سلول نامساويديپلوئيد تقسيم ميـ تخم 2

 .شود مي شكل و در نهايت به رويان كامل تبديل قلبيشكل، سپس رويان  با تقسيمات ميتوزي به رويان كرويتر  ـ سلول كوچك3

 .كند سازد كه رويان را به گياه مادر متصل مي با تقسيمات ميتوزي، دنبالة سلولي را ميتر  ـ سلول بزرگ4

 .آيد ميپديد  هاي تخمك، دانه از لقاح، از نمو تخم و بافتـ بعد 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  لپه دارد. 8بازدانگان دو يا بيشتر است. مثالً دانة كاج هاي دانة  ـ تعداد لپه1
  شكل مقابل، دانة بازدانگان برگ روياني ندارد!ـ براساس 2
 .اند كردهها اشغال  بدون آلبومن را لپههاي  ـ حجم عمدة دانه3

  اشغال كرده است. را آلبومندار  هاي آلبومن ـ حجم عمدة دانه4
 

  

 تشكيل دانه در نهاندانگان

 رويانهاي هاي لپهسلول =)n2(دارهاي اندوختهسلول

 است.ها شده مواد غذايي آلبومن جذب لپه

 در گياهان آلبومن دار 

(غالت: گندم،ذرت و...)

 درگياهان بدون آلبومن 

حبوبات: نخود،لوبيا و ...)(

 دارهاي اندوختهـ سلول3

 هاي رويانيبرگ

 )n2ـ پوسته (1

 آلبومنهاي سلول=)n3دار(هاي اندوختهسلول

 دانة رسيده نيز آلبومن دارد.

 چه)(ساقهساقة روياني )[اسپوروفيت جوان]n2رويان (ـ 2

 چه)(ريشهريشة روياني

 يك يا دو لپه

 باقي ماندة اسپوروفيت نسل قبل است.

 هاي سلولي پوشش خارجي تخمك حاصل شده است.از تغيير اليه

ان
انگ
اند

غ نه
ة بال

دان
 

 هاي مختلف دانهبخش
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 :سؤال

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت

  الف ـ دانة كاج برخالف دانة عدس، حاوي گامتوفيت ماده است.
  هاي روياني است. ب ـ دانة ذرت برخالف دانة كاج، حاوي برگ

  هاي تريپلوئيد است. ج ـ دانة جوان لوبيا، همانند دانة رسيدة ذرت، حاوي سلول
  دار اشغال شده است. هاي اندوخته لوبيا، توسط سلول تر حجم دانة ذرت، همانند دانة د ـ بيش

1 (      2 (2      3 (3      4 (4  
  اند.هر چهار مورد درستجواب: 

  
 استقالل و پيوستگي غذايي گياهان:

 ـ اسپوروفيت خزه در تمام عمر خود از نظر غذايي به گامتوفيت ماده وابسته است.1

 مستقل از اسپوروفيت است. ـ گامتوفيت خزه در تمام عمر خود از نظر غذايي2

ـ اسپوروفيت سرخس در ابتداي زندگي خود از نظر غذايي به گامتوفيت (پروتال) وابسته است اما در بيشتر عمر خود از نظر غذايي 3
 مستقل از گامتوفيت است.

 ـ گامتوفيت سرخس در تمام عمر خود از نظر غذايي مستقل از اسپوروفيت است.4

ن (مانند كاج) در ابتداي زندگي خود (در مراحل روياني) از نظر غذايي به گامتوفيت ماده وابسته است اما در ـ اسپوروفيت بازدانگا5
 بقية عمر خود از نظر غذايي مستقل است.

 ـ اسپوروفيت نهاندانگان هيچ گونه وابستگي غذايي به گامتوفيت ندارد.6

 گان) در تمام عمر خود از نظر غذايي به اسپوروفيت وابسته است.دان دار (بازدانگان و نهان ـ گامتوفيت همة گياهان دانه7
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  توانند به روش غيرجنسي توليدمثل كنند. گياهان ميتر  ـ بيش1
و بسياري ديگر از گياهان به  ها ها، چمن خزه. چنين وضع در تر از توليدمثل جنسي است گياهان، توليدمثل رويشي سريعتر  ـ در بيش2

 شود. مشاهده مي فراواني

 هستند. حاصل از توليدمثل غيرجنسي، كلونـ افراد 3

 ).شود (توليدمثل رويشي هاي رويشي گياه استفاده ميتوليدمثل غيرجنسي، از بخشـ در 4

 .دهد ها، توليدمثل رويشي انجام مي استفاده از آناند و گياه با  هاي تغيير يافته رونده، پياز، ريزوم و غده، انواعي از ساقهـ ساقة 5

 هاي تغيير شكل يافته كه در توليدمثل رويشي نقش دارند: *ساقه

  
  

  ]ساقة رونده، ريزوم، پياز و غده[هاي تغيير يافته  ساقهـ با استفاده از 1
 گياه برگ بيدي][ هاي ساقه  قطعهـ استفاده از 2

 ها  [بنفشة افريقايي] برگـ استفاده از 3

 ـ پيوند زدن4

 سترون (استريل)]ـ فنّ كشت بافت [كشت دادن قطعاتي از گياه روي محيط كشت 5

يعني توليدمثل جنسي![شوند  ها از طريق دانه تكثير مي ها و پنبه بسياري از گياهان مانند غالت، حبوبات، سبزي[ 

 ،اند،  هايي كه براي توليدمثل رويشي تخصص نيافته ده از بخشبا استفاتكثير بعضي گياهان
نيز امكان پذير است. مانند تكثير بنفشه افريقايي با استفاده از برگ و برگ بيدي با استفاده 

 از ساقه.

هاي مطلوب جدا كرده و به گياه ديگر  اي را درختي با ويژگي روش پيوند زدن، جوانهـ در 6
 .زنند پيوند مي

هاي مطلوب و مورد نظر به وجود  اي با ويژگي شاخه ندك)پيو(د جوانه پيوند شده رشـ از 7
  .آيد مي

 روش هاي توليدمثل غيرجنسي

 توليدمثل غيرجنسي گياهان
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 )87(سراسري       ـ گياهان بدون دانه، همگي ............... دارند.1

    تر از اسپوروفيت ) گامتوفيت بزرگ2    ) گامتوفيت فتوسنتز كننده1  
 ) اسپوروفيت غيروابسته به گامتوفيت4    از گامتوفيت تر بزرگ  ) اسپوروفيت3  

) ........... دانست.  ـ در گياه حسن يوسف، بافت خورش را مي2   )88(سراسري خارج از كشور   توان معادلِ (همتايِ
  رسيده ) دانة گردة4  ) لولة گرده3  ) كيسة گرده2  ) پرچم1  
n2 ـ با فرض اين كه در گياه كاج3   )88(سراسري خارج از كشور   رسيده چند كروموزوم دارد؟   كروموزوم باشد، هر دانة گردة 20

  1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  
 )89(سراسري   كند؟  آيد و اسپوروفيت جديد از گامتوفيت نسل قبل تغذيه مي وجود مي ـ در كدام گياه گامتوفيت بر روي اسپوروفيت به4

  ) كاج4  ) سرخس3  ) لوبيا2  خزه )1  
 )89(سراسري خارج از كشور       زندگي كاج برخالف زنبق، ...........  ـ در چرخة5

  ) مواد غذايي دانه، بخشي از گامتوفيت ماده است. 2  تر و مستقل از اسپوروفيت است.  ) گامتوفيت، كوچك1  
  نمايد. گرده از راه خامه به درون تخمدان نفوذ مي لة) لو4  شود.  و بافت ذخيره مي ) لقاح مضاعف سبب تشكيل تخم3  
  )90(سراسري       زندگي كاج برخالف اركيده، ...........  ـ در بخشي از چرخة6

  ) گامتوفيت ماده، درون تخمك قرار دارد.2    ) دانه فاقد گامتوفيت ماده است. 1  
  غذايي دانه، بخشي از گامتوفيت است.) بافت حاوي مواد 4  سازد.  گرده را مي ) سلول رويشي، لولة3  
  )90(سراسري خارج از كشور       زي، همواره ........... ترين گياهان خشكيـ در موفق7

  گيرد.تر از  توليدمثل غيرجنسي انجام مي) توليدمثل جنسي سريع2  زا الزامي است. ) وجود آركگن براي آميزش آنتروزوئيد با تخم1  
  شوند.گرده، رسيده مياي گرده نارس پس از خروج از كيسة ه) دانه4  اصل از ميوز، توانايي انجام تقسيم ميتوز را دارند. هاي ح) سلول يا سلول3  
  
  )90(سراسري خارج از كشور     دهد. ـ شكل فرضي مقابل، بخشي از مراحل تشكيل ............ را نشان مي8

  ) هاگ در هاگدان خزه1  
  روياني از اسپوروفيت بلوط ) كيسة2  
  زاي درون آركگن از آندوسپرم كاج) تخم3  
  نارس لوبيا ) دانة گردة رسيده از دانة گردة4  
  ، ........... است.  aaaBBbDDD، احتمال تشكيل آلبومن با ژنوتيپ  AabbDd × aaBbDdهاي ـ در آميزش دو گياه ذرت با ژنوتيپ9

 )90(سراسري خارج از كشور           

   1 (1
16                      2 (1

8                       3 (3
16                 4 (3

8  

 )91(سراسري       گياهاني كه داراي .............. هستند، ..............  دگي همةزن در چرخةـ 10
  يابد.  ) رشد پسين ـ گامتوفيت ماده در تخمك تمايز مي1  
  گيرد. ) گل يك جنسي ـ بافت مغذي رويان قبل از لقاح شكل مي2  
  شود. گرده تشكيل مي گامت نر در دانة ) گامتوفيت كوچك فتوسنتز كننده ـ3  
  دهد. تشكيل مي زني قالبجوان پس از جوانه ساقة) روياني با بيش از يك لپه ـ 4  
  )91(سراسري   ، .............. نداردـ در گياهاني كه گامتوفيت، پيوسته به اسپوروفيت باقي مانده و اسپوروفيت هيچگونه وابستگي غذايي به گامتوفيت 11
  ) هر تخمك داراي يك پوسته و يك سفت است. 2  شود. ) گامت ماده در درون آركگن تشكيل مي1  
  ) سلول زايشي مولّّد دو گامت نر فاقد تاژك است. 4  گرده، سلول زايشي نام دارد.  ةسلول دان) يكي از چهار 3  
  

 سؤاالت كنكور سراسري
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 )91(سراسري خارج از كشور       كنند؟زير را تكميل مي ـ كدام موارد، جملة12

  ........... ، ژنوتيپ يكساني دارند. ، همة AaBbدر گياه نخودفرنگي با ژنوتيپ   
  هاي نارسِ حاصل از تقسيم يك سلولب) گرده  هاي گرده نارس دانههاي مولّد الف) سلول  
  روياني يك تخمك هاي مستقر در دو قطب كيسةسلول د)  ها هاي پارانشيمي موجود در تخمكج) سلول  
  هاي توليد شده در يك مادگيو) زيگوت  هاي رويانيِ يك مادگي هاي موجود در كيسهسلول)   ه  
  ـ و  ) ب ـ ه4  ) ب ـ ج ـ و3   الف ـ د ـ ه )2  ) الف ـ ج ـ د   1  
 )91(سراسري خارج از كشور         ـ كدام عبارت صحيح است؟13

  ) براي تكثير رويشي گياهان وجود محيط كشت سترون الزامي است.1  
  شود.تر از توليدمثل جنسي انجام ميگياهان، توليد مثل رويشي سريع ) در همة2  
  هاي معمولِ تكثير غيرجنسي در گياهان است.ساقه از روش) استفاده از برگ و قطعات 3  
  اند.هايي است كه براي اين منظور تخصص يافته) شرط انجام تكثير غيرجنسي در گياهان، وجود بخش4  
    غيرممكن است.  شود، تشكيل  ..........يجاد ميزندگي گياهاني كه دو نوع سلول تخم با عدد كروموزومي متفاوت ا ـ به طور معمول در چرخة14
 )91(سراسري خارج از كشور           

    ) گامتوفيت بر روي اسپوروفيت2    ) آركگن بر روي گامتوفيت ماده1  
  ) سلولِ جنسيِ فاقد تاژك با تقسيم ميتوز4    ) دو نوع هاگ از طريق ميوز3  
 )92(سراسري       نمايد؟زير را به طور صحيحي تكميل مي چند مورد جملةـ 15

  سرخس، از نظر ........ به يكديگر شباهت دارند. هاگ و گامت  
  ب ـ توانايي تقسيم شدن    الف ـ شكل و اندازه  
  آيند.د ـ نوع تقسيمي كه به طور مستقيم از آن به وجود مي    ج ـ عدد كروموزومي   
  1 (1     2 (2    3 (3    4 (4  
  )92(سراسري خارج از كشور         ـ به طور معمول، زنبورها .......16
  دهند.هاي سفيد را انجام مي) گرده افشاني گل2    شوند.ها ميي گل) ابتدا جذب رايحه1  
  هاي الكترومغناطيسي را درك كنند.تابش توانند طيف) مي4  كنند.ي گل تغذيه مي) نوزادان خود را فقط با شيره3  
  )92كشور(سراسري خارج از       رو، كدام موارد صحيح است؟ـ با توجه به شكل روبه17
    ، بخشي از اسپوروفيت گياه والد است.Aالف)   
  تفاوت دارد. D، از نظر عدد كروموزومي با Cب)   
    ، قبل از لقاح تشكيل شده است.Bج)   
  تفاوت دارد. B، از نظر عدد كروموزومي با Cد)   
  ) ج ـ د4  ) ج ـ ب3  ) الف ـ ب2  ) الف ـ د1  
  )92(سراسري خارج از كشور       ت وابستگي دارد، .......ـ در هر گياهي كه اسپوروفيت به گامتوفي18
  باشد.) گامتوفيت، از ابتدا مستقل از اسپوروفيت مي2  شوند.) آنتروزوئيدها، درون آنتريدي تشكيل مي1  
  شود.از ميكروموزومي آغ n2) تشكيل رويان، با تقسيم نابرابر سلول 4  شود.هاي هاپلوئيدي در درون آركگن انجام مي) لقاح سلول3  
  )92(سراسري خارج از كشور     كند، اين گياه قطعاً .......كروموزومي توليد مي n2هاي ـ گياهي به طور معمول گامت19
    كروموزومي ايجاد نمايد. n4هاي تواند گامت) نمي1  
  كروموزومي ايجاد شده است. n2) از سلول تخم 2  
    باشد.كروموزومي داشته  n2تواند والدين ) نمي3  
  كروموزومي به وجود آمده است. n4) از يك زيگوت 4  
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  )93(سراسري        گياهان ........  ـ در همة20
  يابد.دار، گامتوفيت در بخشي از اسپوروفيت تمايز مي) آركگن1  
  دار، اسپوروفيت در ابتداي رويش به گامتوفيت وابسته است.) سانتريول2  
  كند.رهاي چند سلولي نر و ماده توليد مي) غيرآوندي، هر گامتوفيت ساختا3  
  يافته در رساندن مواد غذايي به رويان نقش دارد.) آوندي، يك يا چند برگ تغييرشكل4  
  )93(سراسري         ـ گياه ........ برخالف ........21
  كند.آفريقايي ـ بلوط، مقادير فراواني گرده توليد مي ) بنفشة2  باشد.توليدمثل رويشي مي) سرخس ـ چمن، داراي 1  
  ي گل است.) نخودفرنگي ـ بيد، داراي اولين و دومين حلقه4  تواند به روش غيرجنسي تكثير شود.) برگ بيدي ـ خزه، مي3  
  )94(سراسري      است؟ نادرستي نخود، روياني يك تخمك تازه بارور شده هاي در برگيرندة كيسةي سلولدرباره ـ چند مورد،22
  توانند آلبومن را به طور كامل مصرف نمايند.ب ـ مي  باشند.هاي همتا ميالف ـ حاوي كروموزوم  
  شوند.د ـ با تشكيل بخشي ويژه، موجب اتصال رويان به گياه مادر مي  كنند.ج ـ در شرايطي، ساختارهاي چهار كروماتيدي ايجاد مي  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )94(سراسري        گياهاني كه .......... دارند، اسپوروفيت .......... است.   در همةـ 23
  تر از گامتوفيتهاي غيرفعال ـ بالغ كوچك) حركت2  زيرزميني ـ جوان براي مدتي به گامتوفيت وابسته ) ساقة1  
  گوشتي ـ جديد به گامتوفيت وابسته  ) ريشة4  گامتوفيت ) رشد پسين ـ بالغ تغذيه كنندة3  
  )94(سراسري خارج از كشور     نخود، درست است؟ ياني در يك تخمك تازه بارور شدةرو هاي در برگيرندة كيسةي سلولدرباره ـ چند مورد،24
  خود هر دو الل يك ژن را دارند. ب ـ در هستة  كنند.الف ـ آلبومن را به طور كامل مصرف مي  
  نمايند.د ـ با تشكيل يك بخش ويژه، رويان را به گياه مادر متصل مي  سازند.شرايطي ساختارهاي چهار كروماتيدي ميج ـ در   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )96(سراسري       ؟كندچند مورد، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 25

  در تمام مدتي كه دانة گردة كاج در درون اتاقك گرده قرار دارد، ............ به طور حتم،
  شود.ب ـ بافت آندوسپرم تشكيل مي  تخمك تنها يك پوسته دارد.الف ـ 

  آيد.د ـ دانة گرده از حالت نارس به حالت رسيده درمي  هاي ماده در حال باز شدن هستند.ج ـ مخروط
1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  

    )96(سراسري       كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 26
    گامتوفيت داراي تعداد كمي سلول است.گلدار، ) 1  
  تر از گامتوفيت دارد.) فاقد آوند، اسپوروفيت بالغ، ساختاري كوچك2  
  دار، گامتوفيت، غيرفتوسنتز كننده و وابسته به اسپوروفيت است.ريشه) 3  
  كند.فاقد گل، سلول حاصل از لقاح با تقسيم ميتوز يك ساختار پرسلولي ايجاد مي) 4  
    )96 خارج از كشور (سراسري      عبارت زير مناسب است؟  كامل كردن، براي گزينهـ كدام 27

  به طور حتم، در تمام مدتي كه دانة گردة كاج درون اتاق دانة گرده قرار دارد، ..............
  كند.) گامتوفيت ماده بر روي اسپوروفيت زيست مي2  زا وجود دارد.تخمدر درون هر آركگن، يك سلول ) 1
  شود.) دانة گردة نارس به تدريج به دانة گردة رسيده تبديل مي4  شود.هاي ديپلوئيدي يافت مي) در هر تخمك، سلول3

    )96 خارج از كشور (سراسري      كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل ميـ 28
  به طور معمول، در هر جاندار پرسلولي فتوسنتز كنندة ............

  كنند.ها در بخش اسپوروفيتي شروع به رشد ميدار، هاگدانه) 1
  مانند دارد. مانند و ريشه) بدون آوند، بخش گامتوفيتي ضمائم برگ2
  شود.) بدون گل، در مرحلة اسپوروفيتي ساختار پرسلولي ديپلوئيدي ايجاد مي3
  شود.زا در درون تخمك تشكيل ميدار، گامت نر در دانة گرده و سلول تخم) ريشه4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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در گياهان:  دهمفصل                                         رشد و نمو 
  

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.   خوانيپيش                                                          

  
استي انيرو ي شهير ظهوري، زن جوانه عالمت نياول .  
كند مي حفاظت ساقه نوك از بقالّ. دهد مي ليتشك بقالّي، زن جوانه لوبيا بعد از مانند اهانيگي بعض جوان ي ساقه .  
پوشاند مي كننده محافظت الفغ كي را) ذرت مانند( اهانيگ از گريدي بعض جوان ساقه.  
ندماند ي ميباق خاك ريز در نخودهاي  لپه و ذرت ي لپه اما، دنشو مي خارج خاك از ساقه با همراهي زن جوانه هنگام ايلوب دانههاي  لپه. 

 

كنند ي ميبند گروه ريز صورت به عمر طول نظر از را اهانيگ:  

  

 ميرد. ها مي رسيدن دانه وي ده گل بار كي كند و پس از مي يزندگ چندسالآگاو  

   رشد
قبالً كهي اهيگي رو ديجدهاي  برگ ليتشك مانند، است اهيگي قبلهاي  بخش هيشبهايي  بخش ليتشك نيهمچن وها  اندام ي اندازه شيافزا شامل 

  . است داشته برگ
رديگ مي صورت قيطر دو از رشد: 

    ها سلول تعداد شيافزا ـ 1
  ها.  سلول ابعاد ريناپذ برگشت شيافزا -2

  . است ريپذ برگشت چون، شود نمي محسوب رشد تورژسانس اثر در سلول شدن بزرگ *
  .انجامد ها مي سلول شدني تخصص به دهيپد نيا. استكه با تغييرات ساختاري و شيميايي همراه  سلول كي در ديجدهاي  يژگيو كسب شامل :زيتما

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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 نداشـته  گـل  قـبالً  كـه ي اهيگي رو گل ليتشك مانند .است ديجدهاي  بخش ليتشك با همراه، بعد مرحله بهي زندگ مرحله كي از عبوري معن به: نمو
  .است

  :است مرحله دو شامل اهانيگ در رشد*

                 

شود مي ليتشك آبكش وي چوبي آوندهاي  دسته نيب رهيدا كي صورت به آوندساز وميكامب.  
باشد رفته نيب از) روپوست( درمياپ، ساقهي قطر رشد اثر بر كه شود مي ليتشكي هنگام ساز پنبه چوب وميكامب .  
آن  ريز در نيپس چوب و آوندساز وميكامبهاي  هيال و سازند مي را درخت پوست مجموعاً نيپس آبكش و ساز پنبه چوب وميكامب، پنبه چوبهاي  هيال
  .رديگ مي قرار
هاي ساليانه،  حلقه. شودي م انهيسالهاي  حلقه جاديا باعث قطر تفاوت نيا. هستند تر رهيت و تر قطور تابستانههاي  چوب به نسبت بهارههاي  چوب

 دهند. طول زمان را نشان مي ميزان تغييرات بارندگي منطقه در

  رشد نخستين
شود. باعث تشكيل ساختارهاي نخستين مي 
شود. ي گياهان (چوبي و علفي) ديده مي در همه 
ي گياهان وجود دارند. ي همه رأسي) است كه در نوك ساقه و نزديك نوك ريشه هاي ستميمرهاي نخستين ( حاصل فعاليت مريستم 
شود. اقه ميباعث افزايش طول ريشه و س 

  رشد پسين
شود. ي هويج نيز ديده مي هاي گياهان علفي مانند ريشه هاي بارز گياهان چوبي است اما در بعضي بخش از ويژگي 
گردد. باعث افزايش قطر ريشه و ساقه مي 
گيرد. دو نوع مريستم پسين وجود دارد: هاي پسين صورت مي توسط مريستم 

  سازد. پوست قرار دارد. به طرف خارج آبكش پسين و به طرف داخل چوب پسين ميكه در زير كامبيوم آوندساز 
  سازد. كه درونِ پوست قرار دارد و به طرف خارج چوب پنبه مي ساز پنبه كامبيوم چوب
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. دهنـد  انجام ييزدا زيتما و كرده فعال را خودهاي  ژن ي همه توانند مي بالغ گياه هاي سلول ازي اريبس. است ريپذ برگشت اما وستهيپ اهانيگ در نمو
  . شود ليتبد ديجد اهيگ به بافت كشت در تواند مي كالوس. شود مي جاديا كالوس نام به افتهين زيتماهاي  سلول اي از توده صورت نيا در

 جـاد ياي بـرا ها  پروتوپالستي) جوش هم( الحاق از اند. برداشتهي كيمكانهاي  روش اي ميآنز كمك با را آن ي وارهيد كه استي اهيگ سلول :پروتوپالست
  ي.اطلس و جيهوي، نيزم بيس مانند، كنند مي استفاده) دورگه( ديبريه اهانيگ

  ياهيگهاي  رمونوه
 كيزيآبس و لنيتا: رشد ي دارنده بازهاي  رمونوه -2ها   نينيتوكيس و ها نيليبرژ ،ها نياكس: رشد محركهاي  رمونوه - 1: شوند مي ميتقسي كل گروه دو به
  .دياس

 عمـل  نيـ ا.كننـد  ي مـي ريجلوگ اهيگ شدن برگ و هپرشاخ وي جانبهاي  جوانه تيفعال ازها  مدت تا و شوند مي ديتولي سأر ي جوانه توسط:ها نياكس
  . است اهيگ شدن برگ و هپرشاخ ،آن ي جهينت و شود مي حذف نياكس ديتول منبع، كردن هرس با. دارد نام يسأري رگيچ
كند مي فراهم راها  سلول شدن ليطو امكاني، سلول ي وارهيدي ريپذ انعطاف شيافزا با نياكس . 
شوند و ساقه به  تر مي هاي سمت تاريك ساقه طويل شود. سلول انباشته مي ساقه كيتار سمت در نياكس مقدار. استيي) نورگرا( سميفتوتروپ عامل

  شود. سمت نور خم مي

 
كنند ها استفاده مي كردن قلمه دار در كشاورزي از اكسين براي ريشه.  
 ،شود يي ميزا شهير تيتقو باعث به سيتوكينين نياكسي باال نسبتدر كشت بافت.  
  .استها  جوانه وها  دانه داريبي اصل عامل. شود مي ديتول نمو حال درهاي  دانه وها  ساقه در: ها نيبرليژ
شوند.  زني ميباعث تحريك طويل شدن ساقه، نمو ميوه و جوانه 
دانه يب انگور وي نارنگ، بيس ،يگالب، اريخ مانند ،شود مي استفاده دانه بدونهاي  وهيم كردن درشتي براها  از ژيبرلين .  
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   كنند. و دانه توليد نمي هستند نازا ديپلوئيتر اهانيي گ همه نكته:

   .كنند مي تحريك راي سلول ميتقس. شوند مي ديتول شهير رئوس در: ها نينيتوكيس
پرشدن سرعت چون، كنند مي استفاده انبار در جاتيسبز وها  وهيمي دار نگه مدت شيافزا و گلهاي  شاخهي شاداب حفظي براها  از سيتوكينين 

 . دهد مي كاهش راها  اندام
 شود مي استفاده افتهين زيتماهاي  سلول از ساقه ليتشك كشت بافت براي در نينيتوكيساز.  
 زشيـ ر، وهيـ م دنيرسـ ي، ريـ پ ماننـد  نمويي انتها مراحل به كه كنند مي ميتنظ رايي ندهايآفرها  رمونوه نيا: رشد ي بازدارندههاي  رمونوه

  كنند. ها را تنظيم مي پروتئين و انتقال يون سنتز، رشد سرعت، نامساعدي طيمح طيشرا در ها رمونوه نيا نيهمچن. اند مربوط.. .و گلي پژمردگ، برگ
   :لنيات
ابدي مي شيافزا هوازي و غرقابي بي طيشرا، زا يماريب عوامل ،هواي آلودگ، ها بافت يكيمكانهاي  زخم به پاسخ در.  
كنند مي استفاده يي مانند گيالسها وهيمي كيمكان برداشت ليتسه وها  وهيم دنيرس عيتسري برا لنيات از .  

ي خشك تنش تحت اهانيگ در آب تعادل حفظ باعث قيطر دو از رمونوه نيا. استها  جوانه وها  دانهي خفتگ نقش اصلي آن در: دياس كيزيآبس
  .ابدي مي ادامه شهير از آب جذب -2. شود و مانع تعرق مي بندد مي رايي هواهاي  روزنه -1 :شود مي

  .كند مي نييتع شب طول اصل در راي نوردورگ. نامند ي مينوردورگ را شب و روز طول به اهيگ كي پاسخ: ينوردورگ
 گيرند: در يكي از اين سه دسته قرار مي ينوردورگ نظر از اهانيگاغلب  

   زنبق: مثال  (شب كوتاه)بلند روز ـ1
  بنت قنسول (بنت كنسول): مثال ) بلند شب( كوتاه روز ـ2
    تفاوتي ب ـ3
  .دهد مي گل زنبق مانند بلند روز اهيگ، شود شكستهي، نور فالش كمك با بلند شب كي اگر :شب شكستن

  
  

 .دهد دما، رشد و نمو بسياري از گياهان را تحت تأثير قرار ميپاسخ به دما: 

دهند. فرنگي گل نمي در صورتي كه دما در طول شب بسيار باال باشد، بسياري از گياهان گوجه  
قرار نگيرند، در اوايل بهار گل نخواهند داد. سرمااز گياهان اگر به مدت چند ساعت در معرض  بسياري  
ةهاي خفت دور جوانه هاي محافظتي ضخيم ريزند. در اين هنگام پولك ريز در طول پاييز مي هاي گياهان برگ برگ 

  شود. اين گياهان تشكيل مي
رويد. ي خفتگي، حتي در صورت مساعد بودن شرايط، دانه يا جوانه نمي در دوره  
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شسته شدن مواد شيميايي باشد.يا  كن است به كمك سرمارفع خفتگي، مم   
كند. در زمستان كمك مي ها به بقاي گياه ها و جوانه خفتگي دانه  

  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  شود. ديده نميگياهان بدون دانه  دار است. بنابراين در گياهان دانه ، آغاز رشد دانةزني ـ جوانه1
 زير درست است يا نادرست؟ـ عبارت 2

 [درست]  »زني الزامي است. ها براي جوانه پوستة همة دانهآسيب ديدن «

هاست. پوستة آنها از طريق شكستن  دانه آسيب ديدن پوستة بعضي 

ها و .... : قرار گرفتن در معرض آتش، عبور از لولة گوارش جانوران، افتادن بر روي تخته سنگهاي ديگر آسيب ديدن پوستة دانه راه 

 هزاران سال باشد.و يا حتي  تواند چند روز، چند ماه عمر رويان درون دانه ميـ 3

 زني در معرض سرما يا نور قرار بگيرند. ها، بايد قبل از جوانه دانه بسياري ازـ  4

 زني الزامي است. اكسيژن به درون دانه براي جوانهنفوذ آب و ـ 5

 چه) است. زني، ظهور ريشة رويان (ريشه عالمت جوانهـ اولين 6

  ها (مانند لوبيا): اي بسياري از دولپهـ در 7

دهد. تشكيل مي زني قالب ساقة جوان حاصل از جوانه 

كند. قالب از رأس ساقه محافظت مي 

شوند. از ميها پس از خروج از خاك ب لپه 

كند. ها قامت راست پيدا مي ساقة جوان پس از خروج لپه 

 ها (مانند ذرت): اي لپه بسياري از تكـ در 8

آيد. در اطراف ساقة جوان يك غالف محافظت كننده به وجود مي 

كند. رشد مي ساقة جوان اين گياهان از ابتدا به صورت مستقيم  

ها (نخود) در زير خاك باقي  اي بعضي دولپهها (ذرت) و  اي لپه لپة بعضي تك
 شود. زني از خاك خارج نمي ماند و هنگام جوانه مي

زني  به جوانهسلوالز  در صورت عبور دانه از لولة گوارش جانوران،آنزيمـ 9
 كند. كمك مي

 يابد. درون دانه به طور چشمگيري افزايش مي ژيبرلينزني، مقدار  هنگام جوانهـ 10

 شود. دار است و در گياهاني از قبيل خزه و سرخس ديده نمي مختص گياهان دانهزني،  ـ جوانه11

  

  

  

  

  

 زنينكات جوانه

 گياهان از نظر طول عمر

 هميشه سبز: كاج، سرو، مركبات و ...

كنند. در يك فصل رشد، چرخة زندگي خود (مراحل رويشي، تشكيل گل، ميوه و دانه) را تكميل مي*يك ساله: 
 از گياهان خودرو.گردان، لوبيا و بسياريمانند آفتاب

 ريز: بسياري از موها، نارون، افرا و ...برگ

كنند. مانند آگاو هاي زيرزميني خود ذخيره ميهاي گوشتي و ساقهمواد غذايي را در ريشه علفي:
 چند ساله (خنجري) ، زنبق، داودي، نرگس زرد.

گذارند. در دورة اول ريشه، ساقة كوتاه پشت سر ميبراي تكميل چرخة زندگي خود، دو دورة رويشي را*دو ساله: 
 كنند. مانند پياز، جعفري و هويج.كنند و در دورة دوم گل، ميوه و دانه توليد ميها ايجاد ميو يك طوقه از برگ

چوبي

ان
ياه

گ
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  ـ آگاو (گياه خنجري):1
است. گياه علفي چندساله 

دهد. كند اما فقط يك بار گل مي چند سال زندگي مي  

ميرد. ها مي پس از رسيدن دانه 

 نام دارد. سكوياترين درخت  است اما بزرگ ترين درخت نوعي كاج مسنـ 2

 گياهان يك ساله علفي هستند اما همة گياهان علفي يك ساله نيستند.ـ همة 3

 چند ساله هستند.علفي، از گياهان  بسياريـ 4

 روند. هاي گياهان علفي چند ساله، اغلب پس از هر دورة رشد از بين مي هاي هوايي و برگ ساقهـ 5

 (آگاو) باشد.ساله، دوساله يا چندساله  تواند يك ميميرد،  گياهي كه پس از يك بار گلدهي ميـ 6

 ريز است. نيز گياهي برگ سيبگياه ـ 7

  

  شود. ناميده مي هاي قبلي، رشد هايي مشابه بخش ي بدن جاندار يا تشكيل بخش هاي تشكيل دهنده شدن بخشـ بزرگ 1
 شود. هاي جديد نوعي رشد محسوب مي انشعابات ريشه، ساقه و برگـ پيدايش 2

 شود: از دو طريق انجام ميـ رشد 3

 ها از طريق تقسيم  ـ افزايش تعداد سلول1

 ها در ابعاد سلول  غيرقابل بازگشتـ افزايش 2

 ـ رشد پسين2ـ رشد نخستين  1 نوع رشد وجود دارد:ـ دو 4

  

  شود. هاي نخستين است و منجر به تشكيل ساختارهاي نخستين مي فعاليت مريستمـ رشد نخستين، حاصلِ 1
 شوند: گياهان وجود دارد و در مناطق زير يافت ميهاي رأسي) در همة  نخستين (مريستمهاي  ـ مريستم2

 ـ نوك ساقه1  

 ـ نزديك نوك ريشه (باالي كالهك)2  

 شوند. هاي خود باعث رشد طولي گياه مي رأسي با تقسيم سلولهاي  ـ مريستم3

 هاي كوچك و تمايز نيافته دارند. رأسي سلولهاي  ـ مريستم4

هاي نخستين  هاي حاصل از مريستم هاي جواني كه مريستم پسين ندارند، ناشي از افزايش حجمِ سلول ها و ساقه ريشه قطريِـ رشد 5
  است.

 شوند. ساختارهاي نخستين عبارتند از: حاصل از مريستم نخستين، ساختارهاي نخستين ناميده ميهاي  ـ بافت6

 ـ بافت نخستين روپوستي (اپيدرم)1

 اي (پارانشيم، كالنشيم و اسكلرانشيم) زمينه هاي نخستين ـ بافت2

 هاي نخستين آوندي (هادي) ـ بافت3

 نكات رشد:

 نكات طول عمر گياهان

 نكات رشد، نمو و تمايز:
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 آورند. را به وجود مي هاي حاصل از مريستم رأسي ريشه، كالهك سلولـ بعضي 7

  تمايز، به معني كسب ويژگي جديد در يك يا تعدادي سلول است.ـ 8
.تمايز با تغييرات شيميايي و ساختاري همراه است  
گيرد. ز، اغلب همراه با رشد صورت ميتماي 

 هاي متابوليسمي و ساختاري دارد. شوند كه پيچيدگي اي مي رشد و تمايز در طول زمان منجر به تشكيل موجود زندههاي  ـ پديده9

ياهي كه :تشكيل گل روي گ هاي جديد است. مثال نمو، يعني عبور از يك مرحلة زندگي به مرحلة كه بعد همراه با تشكيل بخشـ 10
 .فاقد گل بوده است

 هاي خود را فعال كرده و تمايززدايي توانند همة ژن هاي گياه بالغ مي پذير است. بسياري از سلول در گياهان پيوسته اما برگشتـ نمو 11
 تواند پس از تمايز به گياه بالغ نمو يابد. است. كالوس مي كالوسهاي تمايز نيافته به نام  اي از سلول انجام دهند كه حاصل آن توده

  

  هاي بارز گياهان چوبي دولپه است. ويژگيـ رشد پسين، از 1
 ي هويج شود؛ مانند ريشه هاي گياهان علفي نيز ديده مي بعضي از بخشـ در 2

 شود: اثر فعاليت و تقسيم دو نوع مريستم ايجاد ميـ بر 3

 :آوندساز ـ كامبيوم 1

شود. هاي چوب و آبكش تشكيل مي بين دسته 

سازد. آبكش پسين مي خارجچوب پسين و به سمت  به سمت داخل 

 :ساز  پنبه  چوبـ كامبيوم 2

  سازد. پنبه مي در پوست قرار دارد و به طرف خارج، چوب 

 آيند. هاي مريستم نخستين پديد مي آوندي از تقسيم سلولهاي آوند چوبي نخستين، آوند آبكش نخستين و كامبيوم  سلولـ 4

 رود. شود، بر اثر رشد قطري ساقه، اپيدرم از بين مي ساز تشكيل مي پنبه  وقتي كامبيوم چوبـ 5

 دهند: موارد زير در مجموع پوست درخت را تشكيل ميـ 6

 گيرند. كامبيوم آوندساز و چوب پسين در زير پوست درخت قرار ميـ 7

  ).هاي ساليانه شود (حلقه اي هستند و در هر سال يك حلقه تشكيل مي هاي ضخيم چوب پسين اغلب حلقه اليهـ 8
 آوندي دارد كه بين پوست و مغز قرار دارد. جوان، فقط يك حلقهـ ساقة 9

 در ساقة درختان چند ساله:ـ 10

شود. همراه و شيرة پرورده فقط در پوست يافت مي  غربالي، سلول  سلول 

شود. در پوست، عناصر آوندي و تراكئيد يافت نمي 

 هاي آوندي نيز تشكيل شود. آيد كه بين دسته كامبيوم آوندي زماني به شكل استوانة كامل در ميـ 11

  

 نكات رشد پسين:
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  ـ كشت بافت:1
 ،(مانند اركيده) گياهان گلداني و درختان براي تكثير گياهان از جمله گياهان زينتي ارزشمند

 .شود ميوه استفاده مي

 (سترون) پايه و اساس اين روش، قرار دادن يك قطعه از بافت گياهي روي محيط كشت استريل
 است.

شود. هاي گياهي انجام مي با كمك هورمون در اين روش، رشد و تمايز سلول 

ارز گياه مادر هستند. گياهان حاصل از كشت بافت، هم  

 ها: جوشي پروتوپالست همـ 2

.پروتوپالست، سلول گياهي است كه ديوارة آن برداشته شده است 

شوند. هاي مكانيكي از آن جدا مي ها يا روش ديوارة سلول به كمك آنزيم 

شوند. ها مي بعضي مواد شيميايي يا شوك الكتريكي باعث ادغام پروتوپالست  

جوشي،  هاي مختلف باشند، حاصل هم ه گونههاي ادغام شده مربوط ب اگر پروتوپالست
 خواهد بود(هيبريد) سلول دو رگه 

زميني و هويج استفاده شده است. از اين روش براي ايجاد گياهان هيبريد اطلسي، سيب 

 ـ مهندسي ژنتيك:3

 در اين روش، ژن دلخواه را با كمك آنزيم محدود كننده ازDNA كنند گياه داراي ويژگي مطلوب جدا مي. 

 سپس اين ژن را با كمك آنزيم ليگاز بهDNA نمايند. خواهند ويژگي مطلوب را به آن اضافه كنند، متصل مي گياهي كه مي 

كنند. هاي تغيير يافته را با كمك كشت بافت به گياه بالغ جديد تبديل مي سلول 

  

  اكسيدكربن نياز دارند. خود فقط به آب و ديهاي  براي تشكيل همة كربوهيدارتـ گياهان 1
 شود. تأمين مي همانند جانوران براي تنفس سلولي به اكسيژن نياز دارند. بخشي از اين اكسيژن از طريق فتوسنتزـ گياهان 2

 شود. ها از هوا تأمين مي ها و ساقه قسمت اكسيژن مورد استفادة برگترين  ـ بيش3

 آورند. خود را از هواي بين ذرات خاك به دست مياكسيژن مورد نياز ها  ـ ريشه4

 اند. گياهان از عناصر ضروري براي رشد طبيعي پتاسيمفسفر و  عنصر نيتروژن،ـ سه 5

  
  
  

 مواد مورد نياز گياهان:

 هاي جديد بهسازي گياهان:روش
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  ها ها و سيتوكينين ها، ژيبرلين گياهي محرك رشد عبارتند از: اكسينهاي  ـ هورمون1
 رشد عبارتند از: اتيلن و آبسيزيك اسيدگياهي بازدارندة هاي  ـ هورمون2

 شوند. ها كنترل مي رشد گياهان توسط هورمونـ الگوهاي 3

كند اما پاسخ  جانبه را دريافت مي تيرة گندم، نور يكهاي  گياهچه داروين و پسرش فرانسيس داروين پي بردند كه رأسـ چارلز 4
 شود. هده است. بنابراين ساقه به سمت نور خم ميتر يعني دورتر از رأس قابل مشا هاي پايين رشدي در قسمت

 گذاري شد. نام خميدگي توسط ونت شناسايي و اكسينـ عامل 5

 آزمايش ونت:

 
  

  ـ طويل شدن ساقه:1
اكسين، بدون افزايش شود. بنابراين رشد ساقه بر اثر  ها مي هاي سلولي، باعث طويل شدن سلول پذيري ديواره با افزايش انعطاف

 هاست. تعداد سلول

 ـ فتوتروپيسم مثبت ساقه:2

شود. در سمت تاريك ساقه انباشته مي اكسين 

شود. شده و ساقه به سمت نور خم مي تر هاي سمت تاريك طويل سلول 

 ـ چيرگي رأسي:3

دارد. به همين دليل هرس كردن باعث هاي جانبي  اكسين ترشح شده از جوانة رأسي اثر بازدارندگي بر روي فعاليت جوانه
 شود. پرشاخه و برگ شدن گياه مي

 ها: تجارتي اكسينـ كاربردهاي 4

شود. ها استفاده مي دار كردن قلمه در كشاورزي براي ريشه 

كند. زايي را تقويت مي نسبت باالي اكسين به سيتوكينين در كشت بافت، ريشه 

  

  شوند. هاي در حال نمو توليد مي ميوه و دانهساقه، ريشه، ـ در 1
 شوند. زني مي طويل شدن ساقه، نمو ميوه و جوانهـ باعث 2

 ها:ژيبرلين

 هاي گياهي:هورمون

 ها:برخي آثار اكسين
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 ها هستند. ها و جوانه اصلي بيداري دانهـ عامل 3

  ها: تجارتي ژيبرلينـ كاربردهاي 4

  هاي بدون دانه توليد ميوه 

  ها درشت كردن بعضي ميوه  
 
  

  شوند. رئوس ريشه، ميوه و دانه توليد ميـ در 1
 دهند. ها را كاهش مي كنند و سرعت پير شدن برخي از اندام سلولي را تحريك ميـ تقسيم 2

 ها: تجارتي سيتوكينينـ كاربردهاي 3

  ها و سبزيجات در انبار. هاي گل و افزايش مدت نگهداري ميوه به صورت اسپري (افشانه) براي شادابي شاخه 

  شود. هاي تمايز نيافته استفاده مي ها به منظور تشكيل ساقه از سلول دركشت بافت، از سيتوكينين 

  

ها و رسيدن  ها، پژمردگي گل كنند كه به مراحل انتهايي نمو اختصاص دارند. مانند پيري، ريزش برگ را كنترل ميـ فرايندهايي 1
  ها. ميوه

 ـ انتقال يون3ـ سنتز پروتئين 2ـ سرعت رشد 1 كنند: ، در شرايط نامساعد موارد زير را كنترل ميرشد هاي بازدارنده  ـ هورمون2

 يابد. ها افزايش مي هاي محيطي، پيري، ريزش برگ و رسيدن ميوه ها، هنگام تنش  اين هورمونـ مقدار 3

  

  شود. [و از سوختن ناقص نفت] هاي گياهي توليد مي بافت اغلبـ توسط 1
زا، شرايط غرقابي،  هوا، عوامل بيماري  ها، آلودگي هاي مكانيكي بافت يابد: واكنش به زخم اتيلن در موارد زير افزايش ميـ مقدار 2

 .هوازي شرايط بي

 تجارتي اتيلن:ـ كاربردهاي 3

  شوند. هايي كه قبل از رسيدگي چيده مي فرنگي،انگور و ساير ميوه گوجههاي  تسريع و افزايش رسيدگي ميوه 

  گيالس.هايي مانند  تسهيل برداشت مكانيكي ميوه  
 آبسيزيك اسيد:

 هاست؛يعني نقشي مخالف ژيبرلين دارد. ها و جوانه اصلي آن در خفتگي دانهـ نقش 1

 براي اين كار:كند.  گياهان تحت تنش خشكي، تعادل آب را تنظيم ميـ در 2

  شود. بندد و مانع تعرق مي هاي هوايي را مي روزنه 

  شود. ها مي باعث حفظ جذب آب از ريشه 

  

  نوردورگي، پاسخ يك گياه به طول روز و شب است.ـ 1
 گيرند: گياهان از نظر نوردورگي در يك از اين سه گروه قرار ميـ اغلب 2

  بنت قنسول). (تر باشد دهد كه طول روز از مدت معيني كم روز كوتاه: هنگامي گل مي 

  (زنبق) تر باشد. دهد كه طول روز از مدت معيني بيش روز بلند: هنگامي گل مي 

  گيرد. ها تحت تأثير طول روز قرار نمي گلدهي آن: تفاوت بي 

 تأثير شرايط محيطي بر رشد گياهان:

 ها:سيتوكينين

 هاي رشد (اتيلن و آبسيزيك اسيد):بازدارنده

 اتيلن:
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 مصنوعي تغيير داد.توان طول روز و شب را به طور  ها مي گلخانهـ در 3

 شود. شب بلند با كمك يك فلش نوري، باعث گلدهي گياه روز بلند مانند زنبق ميـ شكستن 4

 دهد. طور طبيعي زنبق در اوايل تابستان كه روز طوالني است گل ميـ به 5

 دهد. كه روز كوتاه است گل مياواخر پاييز  قنسول در طور طبيعي بنتـ به 6

 دهد. شود اما بنت قنسول براثر شكستن شب گل نمي مي زنبقپاييز باعث باعث گلدهي ـ شكستن شب در اواخر 7

 قنسول را وادار به گلدهي كرد. توان بنت كاهش طول روز در گلخانه، ميـ با 8
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  )87(سراسري     شود.  ـ امروزه از تركيبات مؤثر در فتوتروپيسم گياهان گندمي، در .............. استفاده مي1
  ها   داري ميوه ) افزايش مدت نگه4  ) حفظ تعادل آب در گياهان3  زايي ) تقويت ريشه2  هاي جانبي ) رشد جوانه1  
  )87(سراسري خارج از كشور          است؟   نادرستـ كدام عبارت، 2

    شكني در پاييز، گلدهي است. ) پاسخ گياه بنت قنسول به شب1  
  ) پاسخ گياه حساس به محرك خارجي از نوع لرزه تنجي است.2  
    تنجي است. هاي محيطي از نوع شب هاي اقاقيا به محرك ) پاسخ برگچه3  
  شود. هاي سيب در پاسخ به دماهاي پايين تجزيه مي ) عامل خفتگي جوانه4  
  )88(سراسري     دهد.  شود، ............... را افزايش مي هاي گياهي ترشح مي ـ هورموني كه از اغلب بافت3

  هاي گل ) شادابي شاخه4  ها ) سرعت رسيدگي ميوه3  ها داري ميوه ) مدت نگه2  هاي جانبي ) رشد جوانه1  
  )88(سراسري خارج از كشور   ........... نقش دارد. دهد، در هاي گياهي را كاهش مي ـ هورموني كه سرعت پير شدن برخي اندام4

    هاي جانبي   ) مهار رشد جوانه2    ) تشكيل ساقه از كالوس1  
  هاي بدون دانه ) درشت كردن ميوه4    ) كنترل مراحل انتهايي نمو گياه3  
  )88(سراسري خارج از كشور    تر است؟   ساز نزديك پنبه ي آوندي به كامبيوم چوب  ـ در يك گياه سه ساله، كدام اليه5

  ) آبكش سال سوم4  ) آبكش سال دوم3  ) چوب سال سوم2  ) چوب سال دوم1  
  )89(سراسري     شود. شناخته شده توسط فريتز ونت، براي ............ استفاده مي از مادةـ 6

  هاي جانبي ساقه جوانه) رشد 4  هاي هوايي برگ ) بستن روزنه3  هاي گل ) شادابي شاخه2  ها دار كردن قلمه ) ريشه1  
  )89(سراسري خارج از كشور       ـ بسياري از گياهان علفي، .......... 7

    دهند. خود، يك بار گل مي ) در طول عمر چند سالة1  
 روند.  رويشي از بين مي ) پس از تكميل يك دورة2  

    دهند. ي هوايي خود را از دست مي رشد، ساقه ) پس از هر دورة3  
  گذارند.  رويشي را پشت سر مي چرخة زندگي خود، دو دورة ) براي تكميل4  
تواند بازدارندگي اين دانه را برطرف سازد، در ........... نيـز   نخود اثر بازدارنده دارند. هورموني كه مي دانةها بر رويش  ـ بعضي هورمون8

  )89(سراسري خارج از كشور         نقش دارد. 
 ها ) حفظ جذب آب توسط ريشه2    هاي بدون دانه ) درشت كردن ميوه1

  ) كنترل سنتز پروتئين در شرايط نامساعد محيطي4  ها سهيل در برداشت مكانيكي ميوه) ت3
    گيرد. كند، در كشاورزي براي .......... مورد استفاده قرار مي زايي را تحريك مي اي كه به همراه اكسين ريشه ـ در كشت بافت، ماده9

  )90(سراسري           
    ها داري ميوه ) افزايش مدت نگه2  هاي جانبي جوانه) بازدارندگي رشد 1  
  ها ) تسهيل در برداشت مكانيكي ميوه4  هاي بدون دانه ) درشت كردن ميوه3  
اش رشـد پسـين دارد و بـراي بهسـازي آن از روش الحـاق      رود، ريشـه دهي و توليد دانه از بين مـي ـ گياهي كه پس از يك بار گل10

  )90(سراسري خارج از كشور      شود، ........... است.ها استفاده ميتپروتوپالس
  گردان) آفتاب4  ) اركيده3  ) هويج2  ) نرگس1  
  )90(سراسري خارج از كشور      گياهان توليدكننده، ..........  ـ در همة11
  هاي غربالي هستند.هاي همراه در مجاورت لوله) سلول2  رويان است. زني، ظهور ريشةلين عالمت جوانه) او1  
  هايي با غشاي پالسمايي، هدايت قندها را برعهده دارند.) سلول4  مركزي وجود دارند. يدهايي باريك و طويل در استوانة) تراكئ3  

 سؤاالت كنكور سراسري
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    )91(سراسري         است؟   نادرستـ كدام عبارت 12
  كنند.  پيدا مي) بسياري از گياهان با قرار گرفتن در سرما، تواناي گلزايي در اوايل بهار را 1  
  شود. ) گياه چمن به فراواني و به سرعت از طريق توليدمثل رويشي زياد مي2  
  گيرد.  اي انجام ميهاي ويژه شده) توليدمثل غيرجنسي گياهان عموماً از طريق بخش3  
  دهد.  هاي كوتاه، گل مي) گياه زنبق با استفاده از يك فالش نوري در طول شب4  
    )91(سراسري       ن دو ساله، .................... گياها در همةـ 13
  شود. خام فقط توسط يك نوع آوند چوبي هدايت مي ) شيرة1  
  باشد. هاي حاصل از رشد پسين غيرممكن مي) تشكيل بافت2  
  شوند. هاي نخستين در نوك ساقه و نزديك به نوك ريشه تشكيل مي) مريستم3  
  باشد.  مواد غذايي براي تشكيل محور گل مي ) ساقه تنها محل ذخيرة4  
  )91(سراسري خارج از كشور         است؟   نادرستـ كدام 14
  ........... آبسيزيك اسيد برخالف  
  شودچه در دانه مي) ژبيرلين، مانع تشكيل ريشه2  تأثير است.) اكسين، همواره بر سنتز پروتئين بي1  
  آورد.ها ممانعت به عمل مي) اكسين، از طويل شدن ساقه4  نقش است. ) ژيبرلين، در تمايز و نمو ميوه فاقد3  
  )92(سراسري        شود، برخالف سيتوكينين ............ـ هورموني كه سبب ......... مي15
  تأثير است.ها بيدار كردن قلمه) چيرگي رأسي ـ بر ريشه1  
  شود.ها توليد ميهاي تمايز نيافته ـ در رئوس ريشه) تشكيل ساقه از سلول2  
  دهد.ها را كاهش مي) مقاومت گياه در شرايط غرقابي ـ مدت نگهداري ميوه3  
  كند.ها را تشديد ميهاي تريپلوئيدي ـ فرآيند تقسيم سلول) درشت كردن ميوه4  
  )92(سراسري         است؟   نادرستـ كدام 16
  در طول ............ بسيار گرم، .............  
  كند.هاي فراواني توليد ميگياه گوجه فرنگي، گل هاي ـ) شب1  
  تواند در استروما قند سه كربني بسازد.) روزهاي ـ گياه نيشكر مي2  
  شود.اكسيدكربن در كاكتوس انجام ميهاي ـ فرآيند تثبيت دي) شب3  
  شود.برگ الدن رؤيت مي ) روزهاي مرطوب و ـ پديدة تعريق در حاشية4  
  )92(سراسري خارج از كشور    شود، همانند آبسيزيك اسيد ..................... مي ـ هورموني كه سبب17
  دهد.هاي گياهي را كاهش مي) تحريك تقسيم سلولي ـ سرعت پير شدن اندام1  
  تأثير است.) مقاومت گياه در شرايط غرقابي ـ بر مدت نگهداري ميوه بي2  
  ها اثر بازدارنده دارد.ها ـ بر خفتگي دانهدار كردن قلمه) ريشه3  
  كند.ها را كنترل مي) چيرگي رأسي ـ سنتز پروتئين4  
  )93(سراسري        ـ گياه بنت قنسول .......... 18
  باشد.علفي مي برخالف زنبق، از گياهان چندسالة) 1  
  هاي آبي دارد.هاي خود، روزنه) برخالف گندم، در انتهاي برگ2  
  ند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهد.توا) همانند گوجه فرنگي، مي3  
  خود، سه بخش متمايز دارد. نند نرگس زرد، در برش عرضي ساقة) هما4  
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  )93(سراسري    سبب ........... شود.  تواندنميـ در گياهان، هورموني كه محرك ........... است، 19
  هاتقسيم سلولي ـ افزايش مدت نگهداري ميوه) 2  هاهاي نگهبان روزنهها ـ پالسموليز سلول) خفتگي جوانه1  
  هاي جانبيها ـ توقف رشد جوانهسلول ) افزايش طول ديوارة4  هاها ـ خفتگي دانه) طويل شدن ساقه3  
  )93(سراسري      گياهان چوبي، ..........  ـ در ساقة همة20
  ر فصول مختلف سال متفاوت است.) قطر عناصر آوندي د2  پوست وجود دارد. ) دو نوع مريستم پسين در منطقة1  
  باشند.هاي رأسي فاقد واكوئل مي) گروهي از سلول4  باشد.) ضخامت آبكش پسين بيش از چوب پسين مي3  
  )93(سراسري خارج از كشور        گياهان ........... در همةـ 21
  شود.دار، از رشد هر هاگ، گامتوفيت نر يا ماده ايجاد مي) سانتريول1  
  رود.ساز، روپوست ساقه از بين ميپنبه ر، با فعاليت كامبيوم چوب) آونددا2  
  كند.) بدون رويان، اسپوروفيت جوان در ابتداي رويش از گامتوفيت تغذيه مي3  
  كند.) بدون آوند، هر گامتوفيت، ساختارهاي پرسلولي نر و ماده را ايجاد مي4  
  )93(سراسري خارج از كشور         تواند ...........ـ گياه .......... مي22
  ) اركيده همانند برگ بيدي ـ به روش غيرجنسي توليدمثل نمايد.1  
  افشاني تكثير شود.) چمن همانند بيد ـ فقط از طريق گرده2  
  ) ادريسي برخالف بلوط ـ مقادير فراواني گرده توليد كند.3  
  ) سرخس برخالف خزه ـ به روش رويشي تكثير يابد.4  

  )93(سراسري خارج از كشور         همانند ......... ـ گياه زنبق23
  رود.رويشي از بين مي ودي، معموالً پس از طيِ دو دورة) داو2  خود، سه بخش متمايز دارد. ) نرگس، در برش عرضي ساقة1  
  شد.باگل مي عباسي، فاقد اولين و دومين حلقة) الله 4  تواند با كوتاه شدن طول شب، گل دهد.) بنت قنسول، مي3  
  )94(سراسري       ـ كدام عبارت، در مورد بسياري از گياهان درست است؟24
  كنند.ترين اكسيژن مورد نياز را از طريق فتوسنتز خود تأمين ميها، بيشها برخالف ريشه) برگ1  
  تأثير است.ها بيها، در خفتگي جوانه) هورمون مؤثر در حفظ جذب آب توسط ريشه2  
  شوند.عامل خفتگي، در پاسخ به دماهاي پايين تجزيه مي) مواد شيميايي 3  
  دار، توانايي توليد نوعي هورمون محرك رشد را دارد.) هر سلول هسته4  
  )94(سراسري خارج از كشور       گياهاني كه ......... دارند، اسپوروفيت .......... است.  ـ در همة25
  ) رشد پسين ـ جديد به گامتوفيت وابسته2  فيتزيرزميني ـ بالغ كامالً مستقل از گامتو ) ساقة1  
  هاي غيرفعال ـ جوان فتوسنتزكننده و وابسته به گامتوفيت) حركت4  يافته گوشتي ـ جديد داراي بيش از دو برگ تغيير شكل ) ريشة3  
  )94(سراسري خارج از كشور       ـ در گياهان، هر هورمون ........ رشد، ........ 26
  يابد.هوازي افزايش مي) بازدارنده ـ در شرايط غرقابي و بي2  هاي جانبي ساقه مؤثر است.جوانه) محرك ـ بر رشد 1  
  شود.هاي تمايز نيافته مي) محرك ـ باعث تشكيل ساقه از سلول4  كند.) بازدارنده ـ نقش خود را با كمك عوامل رونويسي ايفا مي3  
  )96(سراسري       ت؟ اس نامناسب زيرـ كدام گزينه، براي تكميل عبارت 27

  شود ....................... ميكند، همانند هورموني كه باعث .ها عمل ميها مخالف ژيبرلينزني دانههورموني كه از نظر تأثير بر جواني  
  يابد.هوازي كاهش ميها ـ در شرايط غرقابي و بي) ريزش برگ1
  يابد.هاي محيطي افزايش ميها ـ در هنگام تنش) تسريع و افزايش رسيدگي ميوه2
  دهد.هاي جانبي گياه را تحت تأثير قرار ميهاي سلولي ـ رشد جوانهپذيري ديواره) انعطاف3
  ها را كنترل نمايد.تواند در شرايطي سرعت رشد، سنتز پروتئين و انتقال يونها ـ مي) سست شدن ميوه4
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  )96(سراسري     يان شده است؟ رو، كدام عبارت نادرست بـ با توجه به شكل روبه28
  هايي با دو مجموعه كروموزوم دارد.، سلول4همانند بخش 1) بخش 1
  شود.زني از زير خاك خارج مي، پس از جوانه1همانند بخش  3) بخش 2
  شود.، جزئي از اسپوروفيت جديد محسوب مي4برخالف بخش  2) بخش 3
  دهد.دانه را نشان ميزني ، نخستين عالمت جوانه2برخالف بخش  3) بخش 4
  

  كند، همانند نوعي هورمون ............ رشد ............ ها عمل ميها مخالف ژيبرلينزني دانهـ هورموني كه از نظر تأثير بر جوانه29
    )96(سراسري خارج از كشور           

    يابد.هوازي كاهش مي) بازدارنده ـ در شرايط غرقابي و بي1
  شود.اثر سوختن ناقص نفت نيز حاصل مي) بادارنده ـ در 2
    هاي مختلف گياه تأثيرگذار است.) محرك ـ بر رشد بخش3
  هاي تمايز نيافته نقش دارد.) محرك ـ در تشكيل ساقه از سلول4

    )96(سراسري خارج از كشور       ـ با توجه به شكل مقابل، كدام عبارت درست است؟30
  كروموزوم همتا دارد.، دو مجموعة 4برخالف بخش  3) بخش 1
  شود.، جزئي از اسپوروفيت جديد محسوب مي1برخالف بخش  4) بخش 2
  شود.زني از زير خاك خارج مي، به هنگام جوانه2برخالف بخش  1) بخش 3
  دهد.زني را نشان مي، به هنگام رويش دانه، نخستين عالمت جوانه2برخالف بخش  3) بخش 4
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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 هاي ويژة كالسييادداشت
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  جانورانتوليدمثل  و رشد و نمو : يازدهمفصل                                

  الزم است اين قسمت را حداقل يك روز قبل از  كالس و در منزل مطالعه كنيد.  :خوانيپيش                                    

 و رشـد  از .شود مي ليتبد نيجن به و ديآ مي ديپد) گوتيز( تخم سلول ،ماده و نرهاي  گامت لقاح از آني ط كه دارندي جنس دمثليتول جانوران 
  .شود مي حاصل ديجد فرد ،نيجن نمو
 است تحرك يب و درشتها  آن ماده گامت اما متحرك و زيري سلول جانوران نر گامت.  
 باشدي داخل اي وي خارج است ممكندر جانوران  لقاح.  

   يخارج لقاح
 از و زنـد ير يمـ  آب درونطـور همزمـان    به ماده و نري ها گامت روش نيا در .دارندي خارج لقاحي آبز مهرگان يب ازي اريبس و ستانيها، دوز يماه

 نقـش  كـه  پوشـاند  يمـ  يمحكمـ  وي ا ژلـه  و چسـبناك  پوشش را جانوران نيا گوتيز و تخمك. ديآ مي ديپد گوتيز آب درها  آني تصادف برخورد
  .داردي حفاظت
  .كند مي نييتع را آب درون بهها  گامت ختنير ط، زمانيمحي دما و روز طول مانندي عوامل ،دارندي خارج لقاح كهي جانوران در �
  سن تخمك براي لقاح، نقش حياتي دارد. �

  ي:داخل لقاح

  .دارندي داخل لقاحي ماه كوسه نوع كيو  ييايدر پوستان سخت، يزيخشك جانوران

 كه است نيپروتئ وي چرب شامليي اندوخته غذاحاوي  تخمك جانوراني كه لقاح داخلي دارند، در. ابندي مي لقاح ماده فرد بدن درونها  گامتي داخل لقاح در�
ـ  آنيي غذا اندوخته، باشد تر بزرگ تخمك چه هر. رديگ مي قرار استفاده مورد  يمدتي برا رشد حال در انيرو توسط ي غـذايي در   . اندوختـه اسـت  تـر  شيب

  بسيار زياد است. پرندگان و خزندگانتخمك 

  هاي نگهداري جنين در جانوران روش
  شوند: نظر، جانوران به سه دسته تقسيم مياز اين 

اين جانوران ممكن است لقاح خـارجي و يـا لقـاح     گذار: ـ جانوران تخم1
ها و دوزيسـتان لقـاح خـارجي و پرنـدگان،      داخلي داشته باشند. مثالً ماهي

 بعضي پستانداران و حشرات لقاح داخلي دارند و تخم گذارند.

 دارد و كمي قبل از خروج نوزادان،  هايش را مدتي در بدن خود نگه مي گذار است. شباهت زيادي به خزندگان دارد اما تخم پستانداري تخم پوس، پالتي
ي  هاي شيري در ناحيـه  نشيند. نوزادان، از غده ها مي كند و روي تخم گذاري مي تخم

 كنند. شكمي جانور تغذيه مي

ن، رحم ابتدايي دارند. جنـين خـود را ابتـدا درون    اين جانورازا:  ـ جانوران زنده2
آورنـد. سـپس نـوزادان     دهند سپس آن را به طور نارس به دنيـا مـي   رحم رشد مي
  كنند. ي روي شكم مادر قرار گرفته و از شيرمادر تغذيه مي درون كيسه

 شوند. زا ناميده مي دار مانند كانگورو و اپاسوم، زنده پستاندارانِ كيسه 

شـود. در ايـن جـانوران،     ترين نوع توليد مثل، در اين جانوران ديده مي كامل زا: جانوران بچهـ 3
شود. نوزاد پـس از تولـد، از شـير     كند و از طريق جفت تغذيه مي جنين درون رحم رشد و نمو مي

 كند. مادر تغذيه مي

 شوند. ميزا ناميده  دار مانند انسان، گوزن و گاو  و ... بچه پستانداران جفت  

 خواني:  پيش
 شركت در كالس:

 تكميل اساليدهاي كالسي:
 مطالعة كتاب درسي:

 :ها همراه با تحليلزدن تست
 :آزمون كالسي
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  توليدمثل انسان
ها به خـارج از بـدن اسـت. عـالوه      ها و سرانجام انتقال آن ها، ايجاد محيط مناسب براي نگهداري آن مسئول توليد اسپرم مرد دمثليتول دستگاه

  برآن، ترشح هورمون جنسي مردانه را نيز برعهده دارد.
 شوند مي ميتقس گروه دو به توليدمثل مرد دستگاههاي  غده:  
 ها) ضهيب( زير درونهاي  غده -1

  ي)زراهيم ـ يازيپ و ناليسم كوليوز، پروستات( زير برونهاي  غده -2
 دوران درهـا   غـده  نيـ اها، توليد اسپرم و ترشح هورمون جنسـي را برعهـده دارنـد.     بيضه 

. شـوند  مي ضهيب ي سهيك وارد تولد از قبلي كم و دارند قراري شكم ي حفره دروني نيجن
 درجـه 34 حدودي دما دري ساز اسپرم چون است ضهيبي دما كاهش ضهيب ي سهيك نقش

 .رديگ مي صورت

 شود مي ميتنظپيشين  زيپوفيه و پوتاالموسيههاي  هورمون توسط ضهيب اعمال:  
  .شود مي )تستوسترون( نري جنس هورمون ترشح سبب ،ضهيبي نينابيبهاي  سلول بر اثر با LH هورمون -1
 .شود مي اسپرم ديتول باعث و كرده اثر ضهيب ساز اسپرمهاي  لولهي رو بر تستوسترون با همراه FSH هورمون -2

 است شده ليتشك ريزهاي  قسمت از بالغ اسپرم :  
ي جلو در. استي زيناچ توپالسميسي دارا و شده اشغال هسته يك توسط عموماً :سرـ 1

 جداره لقاح هنگام اسپرم هاي موجود در سر آنزيم .دارد وجود ميآنزي حاو كولِيوز ،هسته
  كنند. كرده و به نفوذ اسپرم به درون تخمك كمك مي بيتخر را تخمك

 راها  اسپرم حركتي برا الزمي انرژ كه داردي توكندريمي اديز تعداد :يانيم قسمتـ 2
  .كنند مي نيتأم
رانـد.   هاي خود، اسپرم را به جلـو مـي   با حركت كه استي رومندين تاژك م:اسپر دمـ 3

ATPهاي قسمت ميـاني، انـرژي الزم بـراي حركـت      هاي توليد شده توسط ميتوكندري
  كنند. تاژك را فراهم مي

هـا، در خـارج از بيضـه وارد مجـراي      شوند و پس از عبور از اين لوله ها توليد مي ساز بيضه هاي اسپرم ها در لوله اسپرم ها: ي اسپرم ه بلوغ و ذخير
ي  ديـديم، محـل بلـوغ و ذخيـره     آورند. اپـي  ديديم، قدرت حركت و باروري را به دست ميد و بر اثر ترشحات اپيشون مي ديديم اپيديگري به نام 

  هاست. اسپرم
  شوند.  شوند. سپس از طريق ميزراه از بدن خارج مي ديديم، وارد مجراي اسپرم بر ميها هنگام خروج از اپي اسپرم ها: انتقال اسپرم

 اند.  هاي برون دستگاه توليدمثلي مرد ترشح شده شوند كه از غده ميزراه، با مايعي مخلوط ميها هنگام عبور از  اسپرم 

 ها عبارتند از: اين غده  
كننـد. ايـن مـايع     يك جفت غده است كه بين مثانه و راست روده قرار دارند و مايعي سرشار از مواد قندي توليد ميهاي وزيكولِ سمينال:  غده

 كند. ها را تأمين مي اسپرمانرژي الزم براي 

 كند. كند كه به خنثي كردن مسير رسيدن اسپرم به تخمك كمك مي يك غده در زير مثانه است و مايع قليايي ترشح مي ي پروستات: غده

قـادير كـم ادرار   كنند. اين مايع، م يك جفت غده در زير پروستات (طرفين ميزراه) هستند كه مايع قليايي ترشح ميـ ميزراهي:  هاي پيازي غده
 كند. اسيدي موجود در ميزراه را خنثي مي

 ليتر باشد، فرد عقيم است. ميليون عدد در هر ميلي 20تر از  هاي سالم موجود در مايع خارج شده از بدن كم اگر تعداد اسپرم 
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   زن مثل ديتول دستگاه

 كيـ  كـه هايي  تخمك تعداد. است فالوپ ي لوله دو و تخمدان دو، رحم شامل 
 دختر كي رايز ؛است محدود ،كند آزاد خودي بارور دوره طول در تواند مي زن
 خود عمر طول درقرار است  كه راهايي  تخمك ي ، همهخودي نيجن دوران در

 . داردها  تخمدان در را كند آزاد

 هستند كوليفولي تعدادي حاو ها هنگام تولد تخمدان. 

  ي يك مشت است. اندازههنگامي كه زن باردار نيست، رحم به 

 اي (ماهيچه صاف) است. رحم اندامي توخالي و ماهيچه 

  هـاي صـاف ديـوارة    هـا و ماهيچـه   مژكحركت تخمك درون فالوپ، به كمك 
 گيرد. فالوپ صورت مي

 ميتقسـ  ،كـول يفول درون نابالغ گامت اند. كرده احاطه را نابالغ گامت كي كه است شده ليتشك) كيسوماتي (كريپ سلولي تعداد از كوليفول هر 
 و داده ادامـه  را خـود  وزيـ مها  گامت نيا ازي كي ماه هر بلوغ از پس. است نموده متوقف I وزيم پروفاز ي مرحله در را آن اما كرده آغاز راي وزيم

  .شود ي ميگذار تخمك به منجر
 دارد تيمحدود جهت نيچند از زنانيي زا گامت ،دارد ادامه عمر آخر تا آنانيي زا گامت تيفعال كه مردان برخالف:  
 .كنند يم آزاد خودهاي  تخمدان ازي كي از ،تخمك كي فقط ماه هر بلوغ از پس -1

 .استي ائسگي سن تا فقطها  آني بارور ي دوره -2

 .شود مي اي انجام دوره صورت بهها  آني دمثليتول دستگاه تيفعال -3

هـاي تخمـدان و تغييـرات تخمـدان      ي رحم ناشي از هورمـون  تغييرات ديواره .كشد يم طول روز 28 معموالًي) جنس ي چرخهي (جنس ي دوره كي
  شود. هاي هيپوفيز پيشين است. هيپوفيز پيشين نيز توسط هيپوتاالموس تنظيم مي ناشي از هورمون

  تخمدان ةچرخ

 است مرحله دو شامل:  
 رشـد  حـال  در كـول يفول .كنـد  مـي  رشد به شروعها  تخمدان ازي كي در موجودهاي  كوليفول ازي كي ، معموالًمرحله نيا در ي:كوليولف ةمرحلـ 1

   .كند مي ترشح استروژن

 شيافـزا  از مـانع  استروژن كم ريمقاد كند. و استروژن كمي ترشح مي است كم كوليفول رشد ابتدا در FSH و LH  رشـد  هرچـه  امـا  شـود  مـي 
  .شود مي تر شيب زين استروژن ترشح زانيم ،شود مي تر شيب كوليفول

 ًهورمون حداكثر ميزان ،يجنس يدوره ي مهين در حدودا LH وزيم، كوليفول درون نابالغ گامت اوالً شود مي باعثI بـا  اًيـ ثان .كنـد  كامل را خود 
  .رديبگ صورتي گذار تخمك، تخمدان و كوليفول ي وارهيد شدن پاره

 FSH  وLH شوند. ها مي هر دو سبب توليد و ترشح استروژن از يكي از فوليكول 

 شود. تر اين فوليكول نيز مي شود، باعث رشد بيش استروژن كه از فوليكول در حال رشد ترشح مي 
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  است. I وزيم حاصل رايز .است نابالغ تخمك واقع در ،شود مي آزاد تخمدان ازي جنس ي دوره ي مهين در كهي سلول: 1 ينكته

  .شود مي ميتنظ مثبتي ميخودتنظ توسط ي فوليكولي در مرحله استروژن ترشح: 2 ينكته
  .است تر شيب پروژسترون و استروژن، FSH از LH مقدار ،يجنس ي دوره ي مهين در: 3 ينكته
  .شوند نمي خارج تخمدان از ،كوليفول كيسوماتهاي  سلول: 4 ينكته

 عمـل  زيـ ر درون ي غـده  ماننـد  كـه  شـود  يم ليتبد زرد جسم نام اي به توده به كوليفول ي مانده يباقي گذار تخمك از پس :لوتئال يمرحلهـ 2
 .كند يم ترشح تر) (كماستروژن و )تر شيب(ونرپروژست  يها هورمون و كند يم

 رحم ي وارهيدي داريپا باعث استروژن و ونرپروژست ترشح با و دهد يم ادامه خودي بقا به زرد جسم ،رديبگ صورت لقاحي جنس دوره انيپا تا اگر 
  .شود مي آغازي بعد ي دوره ابد وي مي كاهش استروژن  و  پروژسترون مقدار ،رود يم نيب از زرد جسم ،ردينگ صورتي حاملگ اگر اما .شود يم

  .است حداكثر تخمدان ي چرخه  ي مهين در LH زانيم و تخمدان يچرخه دوم ي مهين در پروژسترون هورمون زانيم :1ي نكته 
كنـد، مـانع از    را مهار مـي  LHو  FSHي لوتئال، استروژن و پروژسترون با ايجاد يك مكانيسم خودتنظيمي منفي كه ترشح  در مرحله :2ي نكته

  شود. هاي جديد در اين مرحله مي رشد فوليكول
جديـدي رشـد    ي حـاملگي، فوليكـول   اگر حاملگي صورت بگيرد، تا پايان دوره: 3ي نكته

  نخواهد كرد.
  كند. پروژسترون، بدن را براي لقاح آماده مي :4ي نكته

   ي قاعدگي چرخه

 عـادت ( استي زيخونر و بيتخر حال در رحم ي وارهيدي جنس ي دوره هر اول روز 7 در 
 . است ونرپروژست و استروژنهاي  هورمون ديشد كاهش آن علت كه) ماهانه

 بـه ي جنسـ  دوره ي مـه ين از. شـود  مي خون پر و ميضخ رحم ي وارهيد، مدت نيا از پس 
 ياحتمـال  نيجنـ  رشيپـذ ي برا را خود و شده تر خون پر وتر  ميضخ رحم ي وارهيد ،بعد

 .  كند مي آماده

 و كند مي حفظ را خودي داريپا رحم، رديبگ صورتي حاملگي جنس ي دوره انيپا تا اگر 
 آغـاز ي بعدي جنس ي دوره ،پروژسترون و استروژن ي دوباره كاهش با صورت نيا ريغ در
  .شود مي

 ي لوتئال تخمدان هم زماني دارد. ي قاعدگي با انتهاي مرحله انتهاي چرخه  

   يائسگي

 خـارج  يبـارور  ي دوره از گـر يد عبـارت  بـه .شود يم ائسهي زن و افتند يم ازكار ها غده نيا ،تخمداني ها كوليفول شدن تمام با ،يسالگ 55 تا 45 سن در 
 .رديگ ينم صورت عادت ماهانه زنان نيا در .شود يم

 كاهند يمي ائسگي عوارض از استروژن زيتجو با پزشكان.باشد ياستروژن م ديشد كاهش ازي ناش كه است بدن گرفتن رگُ ،يائسگي عوارض ازي كي.  

   لقاح
 آن ي هـا  چـه يماه انقبـاض  و فـالوپ ي هـا  مژكزنش .شود يم آن وارد فالوپ ي لوله يها زائده توسط ، يشكم ي حفره به شدن آزاد از پس تخمك

 .راند يم رحمي سو به را تخمك

 ابدي يم لقاح آن با باشد داشته وجود اسپرم مكان نيا در اگر.است فالوپ ي لوله لياوا لقاحي برا مكان نيبهتر.  

 هـاي اسـپرم و اووم    و بـا ادغـام هسـته    شـود  يمـ  تخمـك  وارد اسپرم سر سپس ،دنكن يم بيتخر را تخمك ي جداره ،اسپرم سر  يها ميآنز ابتدا
  .ديآ يم ديپد گوتيز (تخمك)،

 آورد يمـ  وجـود  بـه  را هـا  سـلول  ازي ا تـوده  و دهـد  يمـ  انجامي ا ژهيو ماتيتقس ،خود حركت با همزمان و كند يم حركت رحمي سو به زيگوت .
ـ يبالستوس و درآمـده ي توخـال  ي كـره  كيـ  شكل به) ششم روز حدود( رسد مي رحم بهي سلول ي توده نيا كهي هنگام . شـود  يمـ  دهيـ نام تس

  گويند. مي جايگزينيشود. به اين عمل  متصل مي رحم ي وارهيدبه  تسيبالستوس
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 9 استي باردار اول  ي ماههسه  آن نيتر مهم كه شود مي ميتقس ماهه 3 ي دوره سه هبي حاملگ ماه .  
 از اند عبارتي باردار اول ماه 3 عيوقا نيتر مهم:  
  : انيرو اطرافهاي  پرده ليتشكـ 1
 مـانع  و كنـد  مـي  شـنا  آن در انيرو كه استي عيما آن درون و شود يم دهيكش انيرو دور تا دور كه دارد نام ونيآمني انيرو ي پرده نيتر يداخل 

  .شود مي انيرو بدن شدن خشك
ـ  وادمـ  ي مبادلـه  انـدام  جفت.دهد يم را جفت ليتشك ،رحم ي وارهيد با تعامل در كه دارد نام ونيكور انيرو ي پرده نيتري خارج  و مـادر  نيب
 سـرخرگ  ود و) روشـن  خـون حـاوي  ( بـزرگ  اهرگيسـ  كي يدارا ناف بند .رديگ يم صورت نافبند قيطر از نيجن با جفت ارتباط .است نيجن

 .است) رهيت خونحاوي ( كوچك

  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ـ  راي مقـدمات  بافت هيال 3، تسيبالستوسي داخلي سلول ي توده، جفت وي نيجنهاي  پرده ليتشك با همزمان هاي مقدماتي: تشكيل بافت -2 ه ب

 .آيند از اين سه اليه به وجود مي بدني اصلهاي  اندام ي همه. آندودرم و  مزودرم، اكتودرم: از اند عبارت كه آورد مي وجود

 يي:زا اندام -3

كنند مي نمو به شروع روده وي خونهاي  رگ ،سوم ي هفتهي انتها در. 

دنكن مي شدن ليتشك به شروع ها اندام نياي عني د،شو مي ظاهر پاها وها  دست ي جوانه ،چهارم ي هفته در. 

شود مي شدن ليتشك به شروع بدني اصلهاي  اندام و شود مي آغاز قلب ضربان ،چهارم ي هفتهي انتها در. 

پـانكراس  و كبـد  ماننـد هـايي   اندام بدني عموم ي حفره در و رنديگ مي شكل پاها وها  دست ،شود مي انجام نمويي نها مراحل ،دوم ماه طول در 
 .شوند مي مشخص

شوند مي مشخصي) جنسهاي  اندام( ،سوم ماهي انتها در.  
 كنند. شوند و جنين را از رحم خارج مي ي رحم منقبض مي هاي ديواره هنگام زايمان، ماهيچه 
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  شوند. نوزاد دفع ميجفت و بندناف، بعد از تولد 

 يابد. رشد و نمو جسمي و عصبي، بعد از تولد نيز ادامه مي 

 ي چهارم بعد از لقاح تشخيص دهد. تواند حاملگي را در هفته سونوگرافي مي 

 ي هفتم قابل تشخيص است. در سونوگرافي، حركات قلب جنين معموالً در هفته 

  .شود مي تعيين لقاح زمان در نيجن تيجنس: 1 نكته
  .شوند مي منتقل فرزند به مادر از فقط دارندي توپالسميس توارث كهي صفات: 2 نكته
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  شود و پس از تكميل بايد آن را در منزل مطالعه كنيد.مياين قسمت در كالس تكميل    اساليدهاي كالسي

  

  جنسي جانوران:طور معمول در توليدمثل ـ به 1
آيد. يابند و سلول زيگوت پديد مي هاي نر و ماده لقاح مي گامت 

آيد. از تقسيم، رشد و نمو سلول زيگوت، فرزند به وجود مي 

 طور معمول :ـ به 2

كنند. هايي ريز و متحرك هستند كه با كمك تاژك خود حركت مي ها سلول اسپرم 

هستند. حاوي مقدار زيادي ذخاير غذاييو  تحرك هايي درشت، بي ها سلول تخمك 

 هاي زنبور عسل] [اسپرم .شوند هاي بعضي جانوران از تقسيم ميتوز حاصل مي گامتـ 3

 زني] هيدرِحاصل از جوانه[مانند  شوند. بعضي جانوران از توليدمثل غيرجنسي حاصل ميـ 4

 [مانند قاطر] بعضي جانوران اصالً قادر به توليدمثل نيستند.ـ 5

  طور كلي در جانوران لقاح تصادفي و آميزش معموالً غيرتصادفي است.ـ به 6
 

  *انواع لقاح در جانوران:

  
  

  زي لقاح خارجي دارند. مهرگان آب از بي ها، دوزيستان و بسياري ماهي اغلبـ 1
 آيد. ها زيگوت پديد مي اتفاقي آنكنند و از برخورد  والدين،تعداد زيادي اسپرم و تخمك به درون آب رها ميـ 2

هاي خود را به طور همزمان  ها، بر اثر عواملي مانند دماي محيط و طول روز، افراد نر و ماده به طور همزمان گامت در بعضي گونهـ 3
 به درون آب رها كنند.

جنين را در برابر عوامل نامساعد اي و محكم هستند كه تخمك و سپس  هاي چسبناك ژله هاي اين جانوران داراي ديواره تخمكـ 4
 كنند. محافظت مي

 در جانوراني كه لقاح خارجي دارند، تغذية جنين در تمام مراحل جنيني برعهدة اندوختة غذايي تخمك است.ـ 5

  

(مانند پوستان دريايي  سختو  ماهي  نوع كوسه(پستانداران، پرندگان، خزندگان، حشرات)، يك ساكن خشكي ـ جانوران 1
  چسب، دافني و ...) لقاح داخلي دارند. ، كشتيها خرچنگ

 شوند. ها وارد درون دستگاه توليدمثلي فرد ماده مي شود، بلكه اسپرم اين نوع لقاح، تخمك از بدن جانور ماده خارج نميـ در 2

 لقاح داخلي:

 نكات كلي:

 لقاح خارجي:
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(مخلوطي از جانوراني كه لقاح داخلي دارند، تغذية جنين تا چند روز پس از تشكيل تخم، برعهدة اندوختة غذايي تخمك ـ در 3
 است.ليپيد و پروتئين) 

 ي غذايي در پرندگان بسيار زياد و در پستانداران كم است. اين اندوختهـ ميزان 4

 داري از جنين دارند. گهبعضي جانورانِ داراي لقاح داخلي، مكاني مناسب براي نـ 5

  

  گذار: ـ جانوران تخم1
پوس)  ها، دوزيستان، حشرات و يك نوع پستاندار (پالتي پرندگان، خزندگان، ماهي

 گذارند. جانوراني تخم

.اين جانوران تخمدان دارند اما رحم و لولة فالوپ ندارند  
  :پوس پالتي
 گذارد اما برخالف خزندگان: ها تخم مي است كه شباهت زيادي به خزندگان دارد و مانند آنپستانداري 

 دارد. هايش را براي مدتي در بدن خود نگه مي ـ تخم1

 كند. مي گذاري تخمـ كمي قبل از خروج نوزادان از تخم، 2

 نشيند تا مراحل انتهايي جنين طي شود. ها مي ـ روي تخم3

 شوند. غدد شيري مادر تغذيه ميـ نوزادان با ليسيدن شير خارج شده از 4

 دار): زا (پستانداران كيسه ـ جانوران زنده2

 گيرند.  دار مانند اُپاسوم و كانگورو در اين گروه قرار مي پستاندارانِ كيسهـ 1

 كند. درون بدن مادر رشد مي زا، جنين به طور ناقص در جانوران زندهـ 2

 رحم ابتدايي و واژن دارند.ـ 3

دهند اما چون وسيلة تغذية جنين را به طور كامل در  جنين را ابتدا درون رحم رشد ميـ 4
 آورند. اختيار ندارند، آن را به طور نارس به دنيا مي

 كند. گيرد و از شير مادر تغذيه مي ها، درون كيسة روي شكم مادر قرار مي نوزاد آنـ 5

 

  
  
  
 دار): زا (جفت بچهـ جانوران 3

 گيرند. پستانداران در اين گروه قرار مي انسان و اغلبـ 1

تغذيه  جفتكند و از طريق  رشد و نمو مي در اين جانوران، جنين درون رحمـ 2
  كند. شود و پس از تولد از شير مادر تغذيه مي مي

  
  
  
  
 

هاي نگهداري جنين روش
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  عبارتند از:ترين وظايف آن  ـ مهم1
 هاي اسپرم توليد سلولـ 1

 ها به خارج از بدن ها و انتقال آن داري اسپرم ايجاد محيط مناسب براي نگهـ 2

 توليد هورمون جنسي مردانه (تستوسترون)ـ 3

 شود. (خارج از بدن) ميشوند و مدتي قبل از تولد وارد كيسة بيضه  در دورة جنيني درون حفرة شكمي تشكيل ميها  ـ بيضه2

 درجه است كه براي توليد اسپرم مناسب است. 34بيضه يسة ـ دماي ك3

 هاي بينابيني دارد. ساز و سلول بيضه تعداد زيادي لولة اسپرمـ هر 4

 شود. ) تنظيم ميLHو  FSHهاي هيپوفيز پيشين ( بيضه توسط هورمونـ اعمال 5

 كند. را تحريك مي تستوسترون ترشحها  هاي بينابيني بيضه با اثر بر سلول LHـ هورمون 6

 شود. ساز اثر كرده و باعث تحريك توليد اسپرم مي هاي اسپرم همراه با تستوسترون بر لوله FSHـ هورمون 7

  خودتنظيمي منفي تستوسترون:ـ 8
  

  
  

 زايي:  اسپرم

 است.اسپرماتوگوني ساخته شده هايي به نام  ساز (الية زاينده) از سلول هاي اسپرم ـ ديوارة داخلي لوله1

 كنند. توليد مي اسپرماتوسيت اوليهدرپي، تعداد زيادي سلول به نام  هاي اسپرماتوگوني با تقسيمات ميتوزي پي ـ سلول2

 آورند. اسپرماتوسيت ثانويه به وجود ميدهند و دو  انجام مي Iهاي اسپرماتوسيت اوليه، با تقسيم ميوز  از سلول بعضيـ 3

 آورد. را به وجود مي  ، دو سلول اسپرماتيدIIيم ميوز ـ هر اسپرماتوسيت ثانويه با تقس4

 شود. حاصل مي اسپرمـ از تمايز اسپرماتيد، 5

هاي  زايي و يا تشكيل اسپرم اختالل در اسپرمممكن است سبب  Xـ مواد مخدر، الكل و تماس با پرتوهاي فرابنفش، راديواكتيو و 6
 شود. غيرطبيعي و در نتيجه عقيمي

 دستگاه توليدمثلي مرد:
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  :اسپرم انسانساختمان *
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  شوند. مي ديديم ي ديگري به نام اپي ساز، وارد لوله هاي اسپرم پس از توليد در لولهها  ـ اسپرم1
توانايي حركت كردن به شوند و  مي مانند، بالغ ديديم مي ها مدتي درون اپي هاست. اسپرم ، محل ذخيره و بلوغ اسپرمديديم ـ اپي2

 آورند. دست مي

 شوند.  بر مي ديديم وارد مجراي اسپرم هنگام خروج از اپيها  ـ اسپرم3

 رساند. مي ها را از پروستات عبور داده و به ميزراه بر اسپرم اسپرمـ مجراي 4

 كند. ها را از بدن خارج مي ، اسپرمـ ميزراه5

 راند. ها را به جلو مي اسپرم هاي صاف اطراف ميزراه، ماهيچهـ انقباض 6

 است. ميليون باشد، فرد عقيم 20تر از  ها در مايع خارج شده كم تعداد اسپرمـ اگر 7

 ترين غدة دستگاه توليدمثلي مرد، پروستات است. بزرگـ 8

 ديديم همانند بيضه درون كيسة بيضه قرار دارد. اپيـ 9

ريز زير ترشح شده است: وزيكولِ سمينال،  هاي برون شوند كه از غده مخلوط ميهنگام عبور از ميزراه با مايعي ها  ـ اسپرم10
 پروستات و پيازي ـ ميزراهي.

كنند؛ همچنين اين مايع به حركت  ها از اين مايع تغذيه مي اسپرم
 كند. ها كمك مي اسپرم

  :ديديم ساختار بيضه و اپي*

  
  
  :رو دستگاه توليدمثلي مرد از روبه*
  
 

  

  

  

  

  :رخ دستگاه توليدمثلي مرد از نيم*

 

  

  

  

  

 ها:و خروج اسپرم  بلوغ و ذخيره
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  ـ  شامل يك رحم، دو لولة فالوپ، دو تخمدان است.1
 ماهيچة صاف دارند.هاي فالوپ همانند رحم  ـ لوله2

 دار دارند.  هاي مژك سلولهاي فالوپ برخالف رحم،  ـ لوله3

ها توسط ساختارهايي از بافت پيوندي به ديوارة خارجي  ـ تخمدان4
 اتصال مستقيمي با فالوپ ندارند.اند و  رحم متصل

اي و توخالي است و هنگامي كه زن باردار  ماهيچهـ رحم اندامي 5
 نيست، به اندازة يك مشت بسته است.

 .كنند هاي ابتداي فالوپ، تخمك را به درون آن وارد مي زايدهـ 6

 رانند. هايي كه در طول فالوپ قرار دارند، تخمك را در طول فالوپ به سمت رحم مي مژكـ 7

 كنند. هاي صاف فالوپ نيز با انقباض متناوب خود، به حركت تخمك كمك مي ماهيچهـ 8

  

  مرغي شكل دارد كه درون حفرة شكمي قرار دارند. ـ به طور طبيعي هر زن دو تخمدان تخم1
كند. بنابراين هر دختر هنگام تولد، همة  دوران جنيني داراي الية زاينده است و تعدادي گامت نابالغ توليد ميـ تخمدان فقط در 2

هاي نابالغ افزايش  هاي خود دارد و تعداد اين گامت هايي را كه قرار است در طول زندگي خود آزاد كند، درون تخمدان گامت
 يابد. نمي

گامت نابالغ دارند كه تقسيم ميوز خود را در دوران جنيني آغاز و آن را در مرحلة ميليون  2گام تولد حدود ها هن ـ تخمدان3
 اند.  متوقف كرده Iپروفاز 

 شود. ـ پس از بلوغ، در هر ماه فقط يك گامت ماده بالغ مي4

 گردند. بدون بالغ شدن، غيرفعال ميها  شوند و ساير گامت او بالغ ميگامت  400تا  300ـ در سراسر زندگي يك زن، فقط 5

 قرار دارند. فوليكولهاي نابالغ تخمدان، درون ساختارهايي به نام  ـ گامت6

اند و به آن مواد غذايي  سوماتيك (پيكري) كه يك گامت نابالغ را احاطه كردهـ هر فوليكول، شامل عبارت است از تعدادي سلول 7
 رسانند. مي

  هستند.كروموزومي  46هاي سوماتيك  نابالغ همانند سلول ـ در فوليكول نابالغ، گامت8
  * شكل فوليكول:

 
  

  

  

  تشكيل شده است. اووگونيهاي  اي دارند كه از سلول ها الية زاينده ـ در دوران جنيني، تخمدان1
 آورند.  اووسيت اوليه را به وجود ميهايي به نام  هاي اووگوني با تقسيم ميتوز، سلول ـ سلول2

 كنند.  متوقف مي Iپروفازهاي اوليه ميوز خود را آغاز نموده اما آن را در مرحلة  ـ اووسيت3

 زايي:تخمك

 تخمدان:

 دستگاه توليدمثلي زن:
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 گويچة) و يك سلول كوچك (ثانويه همراه با سيتوكينز نابرابر، يك سلول بزرگ (اووسيتI اوليه، با كامل كردن ميوز   ـ اووسيت4
 كند. ) ايجاد ميقطبي

 ميرند. هاي حاصل از آن مي را انجام دهد اما گويچه IIـ گويچة قطبي اول ممكن است ميوز 5

 دهد. را انجام مي IIبرخورد با اسپرم در لولة فالوپ، ميوز شود و در صورت  ـ اووسيت اوليه از تخمدان آزاد مي6

) دومين گويچة قطبي) و يك سلول كوچك (اووتيدنيز با سيتوكينز نابرابر همراه است و حاصل آن يك سلول بزرگ ( IIـ ميوز 7
 است.

 شود. ) تبديل ميتخمك( اوولـ اووتيد پس از رشد به 8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شود. درجه) انجام مي 37(دماي درون بدن زايي در  زايي برخالف اسپرم ـ تخمك9

 چشم غيرمسلح قابل مشاهده است.سپرم با ـ  تخمك برخالف ا10

 كشد. طول مي سه تا چهار روزـ عبور تخمك از فالوپ، معموالً 11

 دهد. پس از آزاد شدن لقاح نيابد، توانايي لقاح را از دست ميساعت  48تا  24ـ  اگر تخمك در مدت 12

  

  كنند. شوند، آماده و رها مي چرخة تخمدان ناميده ميها تخمك را طي يك سري وقايع كه در كل  ـ تخمدان1
 شود. ] از تخمدان، تخمك گذاري ناميده ميدر واقع اووسيت ثانويهـ رها شدن يك تخمك [2

 كند. حركت مي رحمشود و به سوي  وارد مي فالوپـ تخمك پس از خروج از تخمدان، به درون 3

 كشد. روز طول مي 28مختلف متفاوت است اما به طور معمول هاي  ـ مدت هر چرخة تخمدان در اشخاص و در چرخه4

 ـ چرخة تخمدان شامل دو مرحله است:5

 ]140روزهايـ مرحلة فوليكولي [1

 ]2814روزهايـ مرحلة لوتئال [2

هيپوتاالموس و هيپوفيز تنظيم هاي  ـ مراحل چرخة تخمدان را هورمون6
 كنند. مي

 مرحله فوليكولي:*

هاي  شود كه هيپوفيز پيشين، هورمون ي آغاز ميـ اين مرحله هنگام1
FSH  وLH كند. را به جريان خون ترشح مي 

 چرخه تخمدان:
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 شوند.  ها مي باعث رشد يكي از فوليكول LHو  FSHهاي  ـ هورمون2

  شود. تر فوليكول مي رشد بيشكند. اين هورمون باعث  ـ فوليكول در حال رشد، استروژن (نوعي هورمون استروئيدي) ترشح مي3
و  FSHاز افزايش ترشح  مانعيابد. افزايش كم استروژن  مي افزايشـ در ابتدا رشد فوليكول كم است و ترشح استروژن كمي 4

LH خودتنظيمي منفيشود [ از هيپوفيز پيشين مي.[ 

وژن، افزايش شود. پاسخ هيپوفيز در برابر ترشح زياد استر تر مي شود، ترشح استروژن نيز بيش تر مي ـ هر چه فوليكول بزرگ5
 ].خودتنظيمي مثبتاست [ LHترشح هورمون 

 شود: باعث موارد زير مي LHـ حداكثر ميزان 6

  ،تقسيم ميوزگامت نابالغ درون فوليكول I شود. كند. يعني از تقسيم آن، اووسيت ثانويه و گويچة قطبي حاصل مي را كامل مي 

 دهد. يعني اووسيت ثانويه و اولين گويچة قطبي از تخمدان آزاد  ميگذاري رخ  تخمك شوند و  فوليكول و تخمدان پاره مي
 شوند. مي

 مرحله لوتئال:*

 هاي فوليكولي رشد كنند و به جسم زرد تبديل شوند.  ماندة سلول شود باقي سبب مي LHگذاري، هورمون  ـ پس از تخمك1

 كند. ريز عمل مي اي درون هاي فوليكولي است كه مانند غده اي زرد رنگ از سلول ـ جسم زرد توده2

 شود. سبب ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد مي LHـ هورمون 3

هاي  كنند. اين خودتنظيمي منفي، از رشد فوليكول ترشح را مهار ميLH و FSHاستروژن و پروژسترون با خودتنظيمي منفي، ـ 4
 كند. جديد در مرحلة لوتئال جلوگيري مي

  

  كند. پروژسترون، بدن را براي لقاح آماده ميـ 1
ـ اگر تا قبل از پايان چرخة جنسي لقاح [حاملگي] صورت بگيرد، جسم زرد تا چند هفتة ديگر به توليد پروژسترون ادامه خواهد 2

 شود. مي متوقفيابد و سرانجام  مي كاهشرود و توليد پروژسترون  داد؛ اما اگر لقاح [حاملگي] صورت نگيرد، جسم زرد تحليل مي

 دهندة انتهاي چرخة جنسي است. توقف توليد پروژسترون، نشانـ 3

زند و  استروژن و شبه پروژسترون دارند، چرخة جنسي را به هم ميهاي  ـ تجويز داروهايي كه مقادير نسبتاً زيادي از هورمون4
 شود [قرص ضد بارداري]. گذاري مي مانع از تخمك

  

  شود. كنند، چرخة قاعدگي ناميده مي ـ تغييرات مداومي كه در هر ماه رحم را براي حاملگي احتمالي آماده مي1
 كشد.  طول ميروز  28ـ چرخة قاعدگي همانند چرخة تخمدان، به طور معمول 2

 دهند: استروژن و پروژسترون رخ ميـ وقايع چرخة قاعدگي، به دنبال تغيير مقادير 3

شود. مي گذارد و در نتيجه، ديوارة رحم ضخيم و پرخون گذاري، مقدار استروژن رو به افزايش مي قبل از تخمك 

شود. تر و حفظ ديوارة رحم مي گذاري، مقادير باالي استروژن و پروژسترون سبب ضخيم شدن بيش پس از تخمك 

شود و به اين  ود. اين كاهش سبب ريزش ديوارة رحم ميش اگر حاملگي صورت نگيرد، ترشح استروژن و پروژسترون متوقف مي
 رسد. ترتيب يك چرخة قاعدگي به پايان مي

شروع دورة جنسي بعدي است. اين فرايند در صورتي عدم وقوع لقاح، معموالً  در حدود ـ قاعدگي (ريزش ديوارة رحم) نشانة 5
 شود گذاري ايجاد مي روز پس از تخمك14

 ه قاعدگي:چرخ

 بارداري:آمادگي براي 
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شوند و در نتيجه، غدة هيپوفيز مجدداً  هاي استروژن و پروژسترون ترشح نمي نسي و قاعدگي، هورمونهاي ج ـ در پايان چرخه6
 شود. كند و چرخة بعدي آغاز مي مي LHو  FSHشروع به ترشح 

  

  گوييم زن يائسه شده است. شود و مي سالگي متوقف مي 55تا  45ـ خونريزي ماهيانه (قاعدگي) در سن 1
شود و زن ديگر قادر به توليد فرزند نيست، يعني از سن باروري خارج  گذاري متوقف مي تخمكشود،  ـ وقتي زن يائسه مي2

 شود. مي

 است. استروژنـ عالئم يائسگي (مانند گُر گرفتگي) ناشي از كاهش توليد 3

 ـ براي جلوگيري از عالئم آزار دهندة يائسگي ممكن است استروژن تجويز شود.4

  
  ـ1
ترين ضخامت ديوارة  هفت روز اول دورة جنسي است اما كمـ قاعدگي در 1

 شود. رحم در حدود روز چهارم ديده مي

تر از مرحلة فوليكولي  مرحلة لوتئال، بيشـ ضخامت ديوارة رحم در 2
 است. 

مخلوطي از خون و شوند و  هاي خوني پاره مي ـ هنگام قاعدگي، رگ3
 شود. هاي تخريب شده از بدن خارج مي بافت

 كاهشو در هفتة چهارم  افزايشـ اندازة جسم زرد در هفتة سوم 4
  يابد. مي

به شدت افزايش  LHـ كمي قبل از پايان مرحلة فوليكولي، مقدار 5
 يابد. ميابتدا كمي كاهش و سپس كمي افزايش  FSHيابد اما مقدار  مي

شروع به كاهش  LHوFSHـ قبل از پايان مرحلة فوليكولي، مقدار 6
 كند. مي

 يابد. ادامه مي LHوFSHكاهش مقدار ـ در ابتداي مرحلة لوتئال، 7

استروژن و ـ در انتهاي چرخة تخمدان [انتهاي مرحلة لوتئال] مقدار 8
 كند. ميشروع به افزايش  LHو  FSHيابد و مقدار  مي پروژسترون كاهش

 قدار هورمون استروژن:ـ م9

يابد. در دومين هفتة مرحلة فوليكولي افزايش مي 

يابد. در انتهاي مرحلة فوليكولي، شروع مرحلة لوتئال و انتهاي مرحلة لوتئال كاهش مي 

 يابد.  گذاري به صورت جزئي افزايش مي ـ مقدار پروژسترون همزمان با تخمك10

يابد.  زايش ميگذاري به صورت جزئي اف همزمان با تخمك 

رسد.  در مرحلة لوتئال افزايش يافته و به حداكثر مقدار خود مي 

گذارد.  در هفتة چهارم رو به كاهش مي 

  شود. مقدار استروژن و پروژسترون برابر ميـ در دو زمان از مرحلة لوتئال، 11
  
  

 يائسگي:

 تخمدان و چرخه قاعدگي: بررسي چرخه
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  با اسپرم برخورد كند، ممكن است لقاح صورت بگيرد.] تا چند روز پس از آزاد شدن اووسيت ثانويهـ اگر تخمك [1
 . هاي فالوپ شوند ها براي آن كه خود را به تخمك برسانند، بايد وارد لوله اسپرمـ 2

 ـ هنگام لقاح:3

كند. هاي خارجي ژل مانند دور تخمك را تخريب مي هاي موجود در سر خود، اليه اسپرم با آزاد كردن آنزيم 

 كند. تخمك نفوذ ميسر اسپرم به درون 

شود. (تخم) تشكيل مي شود و سلول زيگوت هستة اسپرم با هستة تخمك تركيب مي 

 شود. بنابراين: ـ هنگام لقاح فقط سر اسپرم وارد تخمك مي4

است. هاي زيگوت مربوط به تخمك همة ميتوكندري 

ها كامالً شبيه مادر خواهند بود. پالسمي دارند، زادهژنوم سيتوپالسميِ زيگوت منشأ مادري دارد و از نظر صفاتي كه توارث سيتو 

  

تر  شود و تعداد زيادي سلول كوچك اي انجام مي با حركت سلول زيگوت در درون فالوپ به سوي رحم، تقسيمات ويژهـ همزمان 1
  و ... سلول) 8، 4، 2آيد. (به ترتيب به وجود مي

 شود.  ناميده مي بالستوسيترسد، به شكل يك توپ توخالي درآمده است و  ـ وقتي تودة سلوليِ در حال تقسيم به رحم مي2

 ). گزيني النهشود ( به ديوارة رحم متصل مي بالستوسيستروز پس از لقاح،  6ـ حدود 3

 شود.  تبديل مينوزاد كامل كند و سرانجام به  ـ بالستوسيست در ديوارة رحم رشد و نمو مي4

 

  
  
  
  
  
 
 
 

 لقاح:

 تقسيم و جايگزيني:
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هاي جنيني به عهدة رحم  كشد و در اين مدت، حفاظت و تغذية سلول ماه طول مي 9ـ نمو جنين انسان، در داخل رحم، حدود 1
  است.

 دهند. ترين وقايع نمو در سه ماهه اول روي مي شود. مهم ـ دورة بارداري به سه دورة سه ماهه تقسيم مي2

 وقايع سه ماهه اول:

 **در هفته دوم پس از لقاح:

 كند. ـ رويان به سرعت رشد مي1

 كند: هايي كه رويان را حفاظت و تغذيه خواهند كرد، به سرعت نمو پيدا مي پردهـ 2

 كند. شود و از آن حفاظت مي اي است كه دورِ رويان كشيده مي : پردهآمنيون

 شود. تشكيل مي جفت: غشايي است كه از تعامل آن با رحم كوريون

بند رساند. ارتباط جفت با جنين از طريق  شود. جفت، ساختاري است كه از طريق آن، مادر به رويان غذا مي ـ جفت تشكيل مي3
 ناف است.

هاي  كند و از طريق رگ انتشار پيدا ميشود، بلكه مواد غذاييِ خون مادر از جفت  خون مادر معموالً با خون رويان مخلوط نمي
 رسد. خوني بند ناف به رويان مي

 هاي بند ناف: رگ

يك سياهرگ قطور [حاوي خون روشن[ 

دو سرخرگ باريك [حاوي خون تيره[ 

كنند و به خون  مواد دفعي رويان از جفت عبور مي
 رسند. مادر مي

زا از  اكثر مواد ديگر، شامل داروها و مواد آسيب
 كنند. عبور مي جفت

دهند كه از رشد و تمايز  چند اليه بافت مقدماتي را تشكيل ميـ همزمان با تشكيل جفت، تودة سلولي داخلي بالستوسيست، 4  
 شوند. هاي مختلف جنين ساخته مي ها، بافت آن

 *در انتهاي هفتة سوم:

 كنند. هاي خوني و روده شروع به نمو مي ـ رگ1

 طول دارد. متر ميلي 2ـ رويان حدود 2

 *در هفتة چهارم:

 كنند. ـ بازوها و پاها شروع به تشكيل شدن مي1

 رسد.   متر مي ميلي 5شود و به  ـ اندازة رويان به بيش از دو برابر بزرگ مي2

 *در انتهاي هفتة چهارم:

 كنند. هاي اصلي بدن شروع به تشكيل شدن مي ـ همة اندام1

 شود. قلب آغاز مي  ـ ضربان2

 دوم:*در ماه 

 شود. ـ مرحلة نهايي نمو رويان انجام مي1

 گيرند. ـ بازوها و پاها شكل مي2

 دوران بارداري:
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 شوند.  هاي داخليِ اصلي مانند كبد و پانكراس مشخص مي ـ در حفرة بدن، اندام3

 گرم وزن دارد. 1متر طول و حدود  ميلي 22ـ در انتهاي ماه دوم، رويان حدود 4

 *در انتهاي سه ماهه اول:

 اند. جنسي مشخص شده هاي ـ اندام1

 هاي بدني قابل تشخيص است.  ـ جنين داراي ويژگي2

 *سه ماهه دوم و سوم:

 كنند. هاي او شروع به عمل مي كند و اندام ـ جنين به سرعت رشد مي1

 ـ در انتهاي سه ماهه سوم، جنين قادر است خارج از بدن مادر زندگي كند.2

 *زايمان:

 كنند. د و جنين را از رحم خارج ميشون مي منقبضهاي رحم  ـ ديواره1

 شود.  هاي ديوارة رحم و تسهيل زايمان مي با انقباض ماهيچه توسين اكسيـ هورمون 2

 شوند. ـ جفت و بند ناف، پس از تولد نوزاد دفع مي3

 يابد. ـ پس از تولد، نمو هنوز كامل نيست و رشد و نمو جسمي و عصبي ادامه مي4

 تصويربرداري سونوگرافي:

 ـ سونوگرافي2ـ استفاده از پرتو ايكس 1*چندين روش براي مطالعة درون بدن وجود دارد، مانند: 

 *براي ايجاد تصوير سونوگرافي:

 دهد. ـ پزشك متخصص، يك ميلة مخصوص را در تماس با پوست فرد قرار مي1

 كنند.  با ساختارهاي بدن بازتاب پيدا ميكند. اين امواج پس از برخورد  ـ اين ميله، امواج صوتي با فركانس باال صادر مي2

 نمايد. ها را به تصوير ويديويي تبديل مي كند و آن ها را جدا مي ـ اين ميلة مخصوص، پژواك3

اشعة يونيزه كننده ندارند و در نتيجه  Xبودن آن است. امواج اولتراسوني، برخالف پرتو  ضرر بيـ بهترين فايدة سونوگرافي، 4
 زا نيستند. جهش

 هفتة چهارم بعد از لقاح تشخيص داد.توان حاملگي را در  ـ با سونوگرافي مي5

 دهد. ـ اندازة ابعاد بدن جنين در سونوگرافي، به خوبي سن آن را نشان مي6

 هفتة هفتم قابل تشخيص است.ـ معموالً حركات قلب در 7

 هاي جنين در سونوگرافي قابل تشخيص است. از ناهنجاري بسياريـ 8
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  )90(سراسري         است؟ نادرستـ كدام عبارت 1
  LH  نوعي هورمون گليكوپروتئيني است كه…  
    شود. ) با فعال كردن پيك دومين وارد عمل مي1  
  كند. ترشح تستوسترون را تحريك مي FSH) همراه با 2  
    دارد. تر فوليكول تخمدان و ترشح استروژن نقش ) در رشد بيش3  
  يابد. دليل خودتنظيمي مثبت افزايش مي گذاري، مقدار آن در خون به ) قبل از تخمك4  
  )90(سراسري     ، ...........Aي  زمان با نقطه دهد، هم هاي تخمدان را نشان مي ـ منحني زير، تغييرات يكي از هورمون2

  ي جسم زرد روبه كاهش است. ) اندازه1
  و به افزايش است.) ميزان پروژسترون خون ر2  
  كند. شدن مي ي رحم شروع به ضخيم ) ديواره3  
  يابد. شود و هورمون محرك فوليكولي كاهش مي ) فوليكول پاره مي4  
  )90(سراسري     ي چهارم بارداري ............ طور معمول در پايان هفته ـ در رويان انسان، به3

  گيرد. ) روده و كبد شكل مي2    شود. ) ضربان قلب آغاز مي1  
  كنند. هاي اطراف رويان شروع به تشكيل مي ) پرده4  كند. هاي خوني شروع به نمو مي ) رگ3  
  )90(سراسري خارج از كشور      ـ به طور معمول، در مردان بالغ، .............4

  كند.ديديم تحريك مي) تستوسترون توليد اسپرم را در اپي1  
  قابليت حركتي متفاوت است.هايي با ديديم داراي اسپرم) اپي2  
  ساز، توانايي انجام ميوز را دارند.هاي اسپرمي لولههاي ديوارهي سلول) همه3  
  كند.ها كمك مي) ترشحات پروستات به خنثي كردن محيط قليايي مسير حركت اسپرم4  
  )90(سراسري خارج از كشور    ـ به طور معمول، در صورت تشكيل زيگوت و وقوع بارداري در انسان، ...............5

  شود.ي روياني تشكيل ميزمان با تشكيل جفت، سه اليه) هم1  
  شود.) يك سرخرگ و دو سياهرگ، ارتباط غذايي مادر و رويان را سبب مي2  
  يابد.هاي ديگر، مقدار ترشح استروژن و پروژسترون افزايش مي) با بلوغ فوليكول3  
  شود.درپي تقسيم ميي فالوپ، پيتاسر لوله) بالستوسيست هنگام حركت در سر4  
    )91(سراسري     ي جنسي زنان، ............ است. از چرخه 21تا  14ي روزهاي ـ به طور معمول، در فاصله6

   ي رحم رو به افزايش) ضخامت ديواره2    ي جسم زرد رو به كاهش ) اندازه1  
  هاي هيپوفيزي در خون رو به افزايش غلظت هورمون )4  هاي تخمدان در خون رو به كاهش )غلظت هورمون3  
    )91سراسري (        ـ در هر جانداري كه .............. 7

  گذاري مي كند، دفع اوريك اسيد غيرممكن است. ) پس از لقاح داخلي تخم1  
  شود. دار به صورت آمونياك دفع ميي نيتروژن) لقاح خارجي دارد، ماده2  
  گردد. ي گلويي تا پايان عمر حفظ ميشود، حفرهاي توليد ميي چسبناك ژلهديوارههايي با ) تخمك3  
  ي جنس ماده است. ي مننژ سه اليه دارد، تغذيه و حفاظت از جنين بر عهده) پرده4  
    )91(سراسري       شود؟  ـ ترشحات كدام، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد مي8

  ل در تخمدان ) فوليكو2      ) وزيكول سمينال1  
  هاي اسپرم ساز هاي بينابين لوله) سلول4    ) بخش قشري غده فوق كليه  3  

 سؤاالت كنكور سراسري:
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  )91(سراسري          است؟ نادرستـ كدام عبارت 9
  هاي خود را فعال نمايد. ي ژنتواند همه) در شرايطي، يك سلول پيكري گاو مي1  
  هاي خود را فعال سازند. ژني توانند همههاي اركيده تحت شرايطي مي) بسياري از سلول2  
  گردان پيوسته ادامه دارد. ) رشد و تمايز در طول زندگي گياه آفتاب3  
  شوند. ها حاصل حجيم هم ميي تخم، سلول) در انسان، همراه با تقسيمات اوليه4  
  مرحله ...............دهد. به طور معمول دراين ي تخمدان را در يك فرد سالم نشان ميـ شكل زير بخشي از چرخه10
  )91(سراسري خارج از كشور        
  باشد.) غلظت خوني استروژن همواره بيش از پروژسترون مي1  
  تأثير است.) هورمون لوتئيني كننده بر ترشح استروژن بي2  
   هاي رحمي رو به افزايش است.هاي هيپوفيزي در مويرگ) غلظت هورمون3  
  .شوندبرقراري مكانيسم خودتنظيمي ميهاي تخمداني سبب ) هورمون4  
  
  )91(سراسري خارج از كشور         ـ در روش سونوگرافي ............11
  گيرد.) امواج صوتي با فركانس پايين مورد استفاده قرار مي1  
  باشند.هاي جنين قابل تشخيص ميي ناهنجاري) همه2  
  .شود) پژواك امواج صوتي به تصوير ويديويي تبديل مي3  
  ي هفتم بارداري غيرممكن است.) تشخيص ضربان قلب جنين معموالً در هفته4  
  )92(سراسري      ـ كدام عبارت در مورد رشد و نمو رويان انسان صحيح است؟12
  شود.هاي قلب نيز آغاز ميهاي خوني، ضربانزمان با رشد و نمو رگ) هم1  
  شود.تي ممكن مي) پس از كامل شدن جفت، تشكيل سه اليه بافت مقدما2  
  ي سوم درازا دارد.برابر هفته 11ي هشتم، رويان در حدود ) در انتهاي هفته3  
  كنند.هاي اصلي شروع به تشكيل شدن ميي اندامي سوم، همه) در انتهاي هفته4  
............ افـزوده شـده و از ميـزان توليـد     زمان با ............ بر مقدار توليد ي جنسي يك فرد سالم، همـ به طور معمول، در چرخه13

  )92(سراسري        شود.استروژن كاسته مي
  ها ـ هورمون آزادكننده) شروع رشد فوليكول2  ي رحم ـ هورمون محرك فوليكولي) شروع ضخيم شدن ديواره1  
  ) آزاد شدن تخمك از تخمدان ـ پروژسترون4  ) شروع رشد جسم زرد ـ هورمون لوتئيني كننده3  
زمان با ............، مقدار استروژن خون كاهش و ميزان ............ در خـون، رو  ي جنسي يك فرد سالم، همبه طور معمول در چرخه ـ14

     )92(سراسري خارج از كشور        گذارد.  به افزايش مي
  ترون) خروج تخمك از تخمدان ـ پروژس2  ها ـ هورمون لوتئيني كننده) شروع رشد فوليكول1  
  ي رحم ـ هورمون آزادكننده) شروع ضخيم شدن ديواره4  ي جسم زرد ـ هورمون محرك فوليكولي) افزايش اندازه3  

  )93(سراسري     تواند، ...........هاي مترشحه از هيپوفيز پيشين ميـ در يك مرد بالغ، يكي از هورمون115
    ها در محل توليد خود شود.) باعث بلوغ اسپرم1  
  ساز، توليد تستوسترون را افزايش دهد.هاي اسپرمتأثير مستقيم بر لوله) با 2  
  هاي جنسي شود.هاي درون وزيكوليِ موجود در سر سلول) باعث آزادسازي آنزيم3  
  ساز نقش داشته باشد.هاي اسپرمي لولههاي ديواره) در ميوز بعضي از سلول4  
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ترين حد خود قرار دارد. بالفاصله پـس از ايـن   خون در بيش FSHو  LHن مقدار ي جنسي زنان، اختالف ميادر بخشي از چرخه ـ16
  )93(سراسري         زمان، .............

    شود.) تخمك نابالغ به تخمك تمايزنيافته تبديل مي1  
  يابد.هاي مترشحه از تخمدان افزايش مي) ميزان هورمون2  
    يابد.ميهاي هيپوفيزي افزايش ) ترشحات جسم زرد و هورمون3  
  شود.) تفاوت ميان مقدار استروژن و پروژسترون خون كم مي4  
  )93(سراسري    سازد، ............هاي جنسي خود را به داخل آب رها ميداري كه سلولـ هر مهره17
  ) در دوران جنيني، مغز سه بخشي دارد.1  
  ) داراي گردش خون مضاعف است.2  
  كند.، بدون صرف انرژي به آب پيراموني منتشر ميدار خود راي دفعي نيتروژن) ماده3  
  نمايد.) به كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي4  
  )93(سراسري      نمايد؟ـ كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي18
  »در انسان، ............. «   
  دهند.ست در تعامل با رحم، جفت را تشكيل ميهاي داخلي بالستوسي) به طور معمول سلول1  
  باشد.ي رحم، منبع توليد پروژسترون فعال مي) هنگام جايگزيني بالستوسيست در ديواره2  
  كند.ي فالوپ ادامه پيدا ميهاي حاصل از ميتوز تخم، در طول لوله) كاهش حجم سلول3  
  شود.هاي تخمداني متوقف ميي رحم، بلوغ فوليكول) به دنبال تشكيل جفت در جداره4  
  )93(سراسري خارج از كشور       كند؟تكميل مي نادرستيـ كدام گزينه عبارت زير را به طور 19
  »ي جنسي زنان، .............. ي دوم چرخهبه طور معمول، در پايان نيمه«   
  شود.ده مي) بر فعاليت ترشحي هيپوفيز افزو2  ) از فعاليت ترشحي تخمدان كاسته شده است.1  
  گيرند.ها، تحت تأثير هورمون محرك خود قرار مي) فوليكول4  كنند.ها، اولين تقسيم ميوزي خود را كامل مي) گامت3  
  اي، ......... تواند با توليد ساختار ويژهاي انسان، ميي رويان يك هفتهي در برگيرندهترين پردهـ به طور معمول، خارجي20
  )93از كشور (سراسري خارج         
  هاي داخلي بالستوسيست جلوگيري كند.) از ورود داروها به سلول1  
  ) مواد غذايي را براي سه اليه بافت مقدماتي رويان تأمين كند.2  
  ي زرده را، به گردش خون مادر منتقل نمايد.هاي توليد شده در كيسه) سلول3  
  رويان، ممانعت به عمل آورد.هاي پالسماي مادر به ي پروتئين) از ورود همه4  
  )94(سراسري   ي جنسي يك فرد سالم، هم زمان با ........ ميزان هورمون ......... در خون .........در طيِ چرخه ـ21

  يابد.هاي فوليكولي ـ استروژن ـ كاهش مياي زرد رنگ از سلول) آغاز تحليل توده1  
  نمايد.كننده ـ شروع به افزايش ميي قطبي ـ لوتئيني ) تشكيل نخستين گويچه2  
  نمايد.) آغاز رشد فوليكول پاره شده ـ محرك فوليكولي ـ شروع به كاهش مي3  
  يابد.) آزاد شدن اووتيد از تخمدان ـ پروژسترون ـ افزايش مي4  

  )94(سراسري   ساز يك فرد بالغ، درست است؟  ي اسپرمـ كدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوئيدي موجود در لوله22
    شود.) از سيتوكينز سلول قبلي خود ايجاد مي1  
  ريز قرار دارد.) در تماس مستقيم با ترشحات غدد برون2  
    گيرد.هاي هيپوفيزي قرار مي) تحت تأثير فعاليت هورمون3  
  هاي جنسي تبديل شود. تواند به سلول) قابليت تقسيم دارد و مي4  
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  )94(سراسري        ز ......... رويان، ..........  ـ به طور معمول در انسان، قبل ا23
  گردد. ي رحم متصل ميهاي بند ناف ـ بالستوسيت به جداره) تشكيل سياهرگ1  
  كنند.گيري بازوها و پاهاي ـ كبد و پانكراس شروع به تشكيل شدن مي) شكل2  
    شود. هاي اطراف ـ ساختار جفت تشكيل مي) به وجود آمدنِ پرده3  
  شود.ي ـ ضربان قلب آغاز ميروع نمو روده) ش4  

    نمايد. زمان با ........، ميزان هورمون .......... در خون شروع به .......... ميي جنسي يك فرد سالم، همـ در طيِ چرخه24
  )94(سراسري خارج از كشور         

  قطبي ـ استروژن ـ افزايشي ) تشكيل اولين گويچه2  ) تشكيل اووسيت ثانويه ـ پروژسترون ـ افزايش1  
  ) آزاد شدن اووتيد از تخمدان ـ محرك فوليكولي ـ كاهش4  ) آغاز رشد فوليكول پاره شده ـ لوتئيني كننده ـ كاهش3  

  )94(سراسري خارج از كشور       ـ به طور معمول، پس از ......... رويان انسان، ......... 25
  كنند.س شروع به تشكيل شدن ميگيري بازوها و پاهاي ـ كبد و پانكرا) شكل1  
  شوند.هاي مقدماتي تشكيل ميهاي بند ناف ـ بافت) تشكيل سياهرگ2  
  آيد.هاي اطراف ـ ساختار جفت به وجود مي) تشكيل پرده3  
  كند.هاي قلب ـ روده شروع به نمو مي) آغاز شدن ضربان4  

 )95(سراسري     .......... ماهي، ........... است.خون سرخرگ بند ناف جنين انسان .......... خون ـ 26

  ) برخالف ـ سياهرگ شكمي ـ تيره2    ) همانند ـ سرخرگ پشتي ـ روشن1
  ) برخالف ـ سرخرگ آبششي ـ روشن4    ) همانند ـ سرخرگ شكمي ـ تيره3

 )95(سراسري     ساز يك فرد بالغ درست است؟هاي اسپرمچند مورد، دربارة هر اسپرماتوسيت موجود در لولهـ 27

  هاي دو كروماتيدي دارد.الف ـ كروموزوم
  باشد.هاي سازندة تاژك مييا ژن ب ـ حاوي ژن

  سازد.هاي هاپلوئيدي ميج ـ با تقسيم خود، سلول
  دهد.د ـ ساختارهاي چهار كروماتيدي تشكيل مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )95(سراسري   كند؟ر را به طور مناسب كامل ميمورد عبارت زيبا توجه به مراحل توليد گامت در يك زن جوان، چند ـ 28

  قرار دارد، قطعاً ........... Iهر سلولي كه در مرحلة پروفاز ميوز   
  الف ـ در ابتداي يك چرخة جنسي به وجود آمده است.
  ب ـ توسط تعدادي سلول سوماتيك احاطه شده است.

  آورد.ميتر از اسپرم را به وجود ج ـ سلولي بسيار بزرگ
  شود.، تقسيم ميLHد ـ در واكنش به حداكثر ميزان ترشح 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )95(سراسري خارج از كشور     ساز يك فرد بالغ، نادرست است؟هاي اسپرمكدام عبارت، دربارة هر اسپرماتوسيت موجود در لولهـ 29

    سازد.هاي هاپلوئيدي مي) با تقسيم خود، سلول1
  باشد.هاي سازندة تاژك ميژن ) حاوي ژن يا2
    تواند در معرض پديدة كراسينگ اور قرار گيرد.) مي3
  نوكلئوتيدي دارد.) هر كروموزوم آن، چهار رشتة پلي4
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قـرار دارد، درسـت    Iزايي در يك فرد بالغ، كدام عبارت دربارة هر سلولي كه در مرحلة پروفاز ميـوز  با توجه به مراحل تخمكـ 30
 )95ري خارج از كشور (سراس        است؟

  ) توسط تعدادي سلول پيكري احاطه شده است.1
  ) در ابتداي يك چرخة جنسي به وجود آمده است.2
  دهد.) مرحلة دوم تقسيم ميوز خود را خارج از تخمدان انجام مي3
  شود.هاي استروئيدي، به مرحلة بلوغ نزديك مي) تحت تأثير هورمون4

  )96(سراسري      است؟ نادرستبه طور معمول، كدام عبارت دربارة اتفاقات پس از تشكيل زيگوت در انسان  ـ31
  گيرد.هاي محافظ و تغذيه كنندة جنيني، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت ميدر زمان به وجود آمدن اليه) 1
  مرحلة فوليكولي تخمدان متوقف گرديده است.) در زمان شروع تقسيمات ميتوزي سلول تخم، 2
  ) در زمان رسيدن سلول تخم به رحم، تودة سلولي به شكل يك توپ توخالي درآمده است.3
  كنند.هاي اطراف آن به سرعت رشد مي) در زمان شروع عمل جايگزيني، رويان و پرده4

  )96(سراسري       كند؟ ـ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي32
  به طور معمول در يك فرد بالغ، هر اووسيتي كه ............. دارد، ...........

    كند.دو سلول نابرابر ايجاد مي در لولة فالوپ وجود ـ) 1
  ) دو جفت سانتريول ـ در درون تخمدان به وجود آمده است.2
    سازد.هاي مضاعف شده ـ يك سلول جنسي را مي) كروموزوم3
  دهد.هاي پيكري ـ دوك تقسيم را تشكيل مي) در اطراف خود سلول4

    )96 خارج از كشور(سراسري      دهد؟هاي جنسي در انسان، كدام اتفاق روي ميبه طور معمول، پس از لقاح سلول ـ33
  شود.هاي مقدماتي آن آغاز ميرسيدن بالستوسيست به رحم، تشكيل بافتقبل از ) 1
  كنند.هاي اطراف آن به سرعت رشد ميزمان با شروع عمل جايگزيني، رويان و پرده) هم2
  شود.زمان با شروع تقسيمات ميتوزي در سلول تخم، مرحلة فوليكولي تخمدان شروع مي) هم3
  گيرد.ظ و تغذيه كنندة جنين، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت ميهاي محاف) در زمان تشكيل اليه4

    )96 خارج از كشور (سراسري     هاي موجود در سلول اسپرماتيد انسان درست است؟چند مورد، دربارة ريزلوله ـ34
    الف ـ در تشكيل اسكلت سلول نقش دارند.

  شوند.ها يافت ميب ـ در بخش مركزي سانتريول
    شوند.جايي سلول در مايع پيراموني ميج ـ باعث جابه

  گردند.ها متصل ميد ـ در صورت لزوم به سانترومر كروموزوم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

    )96 خارج از كشور (سراسري    به طور معمول در يك فرد بالغ، هر اووسيتي كه ........... دارد، به طور حتم ........... ـ35
  سازد.هاي مضاعف شده ـ يك سلول جنسي مي) كروموزوم2  شود.درون لولة فالوپ يافت ميهاي همتا ـ در كروموزوم) 1
  ) دو جفت سانتريول ـ در درون تخمدان ساخته شده است.4  آورد.) دوك تقسيم ـ ساختارهاي چهار كروماتيدي پديد مي3

    )96 خارج از كشور (سراسري    ساز، ............هاي اسپرمـ به طور معمول در يك فرد بالغ، هر سلول ............ موجود در لوله36
  قرار گرفته است.) ديپلوئيدي ـ در درون حفرة شكمي 2  دهد.ديپلوئيدي ـ تقسيم ميوز را انجام مي) 1
  هاي تك كروماتيدي دارد.) هاپلوئيدي ـ در هستة خود كروموزوم4  هاي سر اسپرم را دارد.هاي مربوط به آنزيم) هاپلوئيدي ـ ژن3
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