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 فصل دوم.سفری به درون سلول

 صفحه شانزدهم:

شکل تریکودیناست .1
تریکودینا جز گروه مژک داران است )از فرمانروی  .2

اغازاین(.مانند اپرامسی
یوکاریوت و تکسلولی است .3
اب ابکرتی رابطه صیادی دارد .4
انبرابر هستنداتژک ندارد و مژک دارد.مژک ها  .5
هسته نعل مانند داردخار های اتصال دهنده در طرف مقابل دهان سلولی هستند  .6
سانرتیول تریکودینا مهدر دوک)تقسیم سلول(و هم در مژک)حرکت و غذا( نقش دارد .7
مهواره ختصصی شدن سلول برای تقسیم کار نیست .8
ته و غشادها ن.مژک .خار اتصال دهنده  ابعث اختصاصی شدن شده است نه هس .9

ی ها  خی ابکرت در بر  این نکته که در مهه سلوهلا غشا مرز بنی دنیای زنده ومرده است غلط است .چون مرز.10
کپسول است

انچه در مورد مژک داران ابید بدانید:.11
جز پروتوزوئر ها
پیچیده ترین و غری معمول ترین اغازاین
مهگی در اب شریین هستند
 ک در ردیف های مرتاکم )نه یک ردیف( هستندمهه اهنا دارای تعداد فراوانی مژ
مهگی تکسلولی و هرتوتروف هستند
دیواره سخت و انعطاف پذیر دارند
  ظت سلول مسزی و غلشار افمهه دو نوع واکوئل دارند:واکوئل    واکوئل ضرابندار که اب خروج اب از سلول

را زاید  پتانسیل اب را کم میکند
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 وهسته بزرگ .قش دارند توز نموزوم ها در هسته کوچک قرار داند و در فرایند میبیشرت اهنا دو هسته دارندکرو
از DNAاز هسته کوچک هست. در واقع دارای هم یوغی در خود میباشد.DNAدارای یک قطعه 

غشای هسته میتواند خارج شود.
معموال میتوز میکنند
 داجیا م واکوئل گوارشیواکوئل غذایی اهنا در انتهای شیار دهانی دارد و مهراه لیزوزو
شیار دهان اهنا  مژک دارد

 نکات صفحه هفده و هجده ونوزده و بیست:

زهگریی سلول و اجزای ان واحد اندا .دید برخی را میتواناغلب سلوهلا و اندامک ها را منی توان بدون میکروسکوپ .1
میکرون است

انسان قبل از اخرتاع میکروسکوپ  از وجود سلول بی خرب بود .2
یکندمجیاد اریزنگار عکسی است که از تصویر بزرگ شده میکروسکوپ میگریند  نه تصویری که میکروسکوپ  .3
قدرت تفکیک از بزرگنمایی مهم تر است .4
تبرای دیدن ساختار کامل هر سلول حتی سلول ختم  ماهیچه به میکروسکواپلکرتونی نیاز اس  .5
چند نوع میکروسکوپ الکرتونی دارمی نه دو نوع .6
ندم میکمیکروسکوپ گذاره درون و بریون منونه را میبیند.میکروسکوپ سطح سه بعدی منونه را فراه .7
میکروسکوپنوری قادر به دیدن حرکت زنده نیست .8
انچه اب میکروسکوپ نوری میبینیم: .9

 کل سلوهلا/برخی ویروس ها/جسم گلژی /میتوکندری/کلروپالست/شبکه اندو پالمسی/ هسته
الکرتونی میبینیم: انچه اب میکروسکوپ.10

 متام موارد ابال/متام مولکول ها /متام اندامک ها/متام ویروس ها //
اجزای ابکرتی اب میکروسکوپ نوری دیده میشوند ولی وضوح کافی ندارند.11
یدیتوان دکوپی مناغلب ویروس ها فقط اب میکروسکوپ الکرتونی مشاهده میشوند .امت را اب هیچ میکروس.12
   لکرتونیااست قدرت تفکیک میکروسکوپ  1000و بزرگنمایی میکروسکوپ نوری  10بزرگنمایی عدسی .13

برابر میکروسکوپ نوری است.1000
ابالترین قسمت میکروسکوپ نوری عدسی چشمی و اپینی ترین ان اینه است .14
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 دسی چشمیپ اب عمیدان دید دایره ای روشن ای خاکسرتی است است که از طریق  مشاهده درون میکروسکو .15
دا میشود. پی

 .اگر درخشنده ابشدی ندارمیتصویر  تنظیم روشنایی منونه به کمک دایفراگم اجنام میشود. در مورد نور منونه اگر نباد.16
تصویر ان معلوم و اگر مناسب ابشد تصویر خوبی اجیاد میشود

حالت   یشرتینب را در برای مشاهده اجسام میکروسکوپ را در کمرتین بزرگنمایی و فاصله صفحه و عدسی شیئی.17
قرار دهید

پیچ ها بزرگ و کوچک تنظیم فاصله منونه و عدسی شیئی )نه شیئی( را تنظیم ..18
ساختار پر را اب استفاده  از قطره روغن سدر و زیتون زیر میکروسکوپ میبینند .19

 نکات صفحه بیست ویک ات بیست وشش:

ای ابریک طحال استگلبول قرمزاب داشنت کوچکی و شکل خاص قادر به عبور از مویرگ ه .1
نسبت سطح  وهلا کم وزه سلدر هنگام جایگزینی سلول ختم در فالوپ میتوز کرده که چون اینرتفاز کوچک میشود اندا .2

به حجم زاید میشود
شکل و اندازه سلول به کار ان ربط دارد عکس مطلب درست نیست .3

3V=4/3 R
2 S=4R

ن نسبت زاید میشوداست پس اگر سلول کوچک شود ایR/3به حجم برابر از فرمول ها بر می اید که نسبت سطح  .4
کنرتل نسبت سطح به حجم در سلول ها در مرحله اینرتفاز در نقطه اول وارسی است .5
اندازه ها : .6

 یکند(ممیکرومرت اشاره  8ات  2میکرومرت )البته در سال چهارم  به  10ات  1ابکرتی ها
 سلوهلای عصبی و ماهیچه ای بلند ترین
 میکرومرت 50تریکودینا
 میکرومرت  10کوچکرتین سلوهلای گیاهی و جانوری
 میکرومرت100بزرگرتین ها صرف نظر از ختم و سلوهلای ماهیچه و عصبی
 میکرومرت 8گلبول قرمز

جا دهد کوچکرتین سلول ابید حداقل مواد الزم برای تولید مثل و زیسنت را در خود  .7
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عامل حمدود کننده بزرگ شدن سلول نسبت سطح به حجم است .8
وقتی سلوهلا پدید امدند اهنایی زنده مانند که سطحکافی برای حجم داشتند .9

میتوان اب اجیاد شکل ها متنوع این مشکل را حل کرد.10
ابکرتینامه:.11

  ا هستند(ابکرتی ه ی جزکه سیانوابکرت مهه تک سلولی بوده و جز پروکاریوت ها هستند) در زیست پیش اشاره کرده
برای دیدن  ساختار دقیق اهنا از میکروسکوپ الکرتونی استفاده
 میکرومرت هستند 8ات  2بنی
 هسته مشخص و سازمان ایفته ندارند وDNA یدی قرار م انحیه نوکلئویو پروتئنی اهنا در انحیه بدون غشایی به ان

دارد
. غشا . ریبوزوم .مهه ابکرتی ها غشا ی پالمساییDNA  دارند
جنس ان  کل میدهد.شه ان بیشرت ابکرتی ها اطراف غشای پالمسایی دیواره سلولی دارند که از ابکرتی حفاظت و ب

بر خالف دیواره سلولزی گیاهان از پپتیدوگلیکان است
فظ و ابعث ح دمدار برخی ابکرتی ها اطراف دیواره سلولی پوشش پلی ساکاریدی چسبناکی دارند که کپسول ان

عث ژک(که اباتر از شکل و چشبیدن به سطوح خمتلف میشود.پیلوس ها برامدگی هایی هستند)کواته تر وضخیم ت
چسبیدن )در برخی(ابکرتی به سطوح خمتلف میشود هم چننی ابعث هم یوغی میشود.
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 برامدگی بزرگرت اتژک انم دارد  و ابعث حرکت میشود از یک اتر پروتئنی اجیاد شده
سویه دوم .یه میشود ت الر اسرتپتوکوکوس نومونیا  دارای دو سویه است .سویه اول کپسول دارد و ابعث بیماری ذا

بدون کپسول است و ابعث بیماری منیشود
 لول استسفاظت حوظیفه مشرتک بنی کپسول و پیلی چسبیدن به سطوح و وظیفه مشرتک بنی کپسول و دیواره
 فرصت کمرتی در تنظیم بیان ژن دارندچون غشای هسته ای ندارند پس
هستند ننده(دارای اپران .اپراتور . توالی چند ژنی.ژن تنظیم کننده .پروتئنی تنظیمکننده)مهارک
عامل تنظیم کننده )الوالکتوز(و دو نوع اسید نوکلئوییک هستند
اندامک . فعال کننده وافزاینده و ژن گسسته و هسته ندارند
 یک نوعRNAمهراه  پلیمراز بهDNAپلیمراز کل رونویسی ها را اجنام میدهد
RNAپلیمراز ژن را مستقیم شناسایی میکند
یدهدتنظیم بیان ژن عمدات در سطح رونویسی است ولی در رونویسی .ترمجه و بعد از ان رخ م
 مهواره یک نقطه اغاز مهانند سازی در یکDNA ردوچندین نقطه اغاز و اپاین رونویسی دا
 این اغاز و اپ ایگاهجتعداد ژن ها  بیشرت از تعداد نقاط شروع  رونویسی  هست . در واقع برخی ژن های ان

رونویسی ندارند. 
تواانیی ساخت انزمی حمدود کننده را  دارد
سلوهلای پروکاریوتی کوچکرت وساده تر وتوانتولیدمثلی ابال و بقای کمرتی دارند
رویروس ها هستندیک دهم یوکاریوت ها و صد براب
 اریرتومایسنی:دارویی اب خاصیت انتی بیوتیک که مانع  از عمل ریبوزوم وRNAسازی ( در ابکرتی شده  )پروتئنی

و بر انسان بی اثر است.فعالت اپران را مانع 
رشته های سیتوپالمسی ماکروفاژ  ابکرتی را به دام می اندازد
 هیستون ندارند  ولی بهDNA  صل استاهنا پروتئنی و
:روابط ابکرتی اب سایر موجودات

a) صید امیب اپرامسی تریکودینا و کپک خماطی هستند
b) اب میزابن خود رابطه انگلی دارند
c) هم ایری قارچ و جلبک گلسنگ را اجیاد
d) اولنی مهیاری بنی میتو کندری و پیش یوکاروت ها رخ داد
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سانرتیول. دوک .ریزلوله. ریز رشته .سیتوکینز ....ندارند
لت سلولی ه در اسکیز رشتر توجه کنید که ریز لوله در اسکلت سلولی دوک اتژک ومژک وسانرتیول وجود دارد ولی .12

وجود دارد
در سلول زنده بیشرت  اندامک ها بی رنگ هستند.13
بسیاری از فعالیت شیمیایی سلول در اندامک ها اجنام میشود .این اندامک ها .14
جذب میکنند وضعیت الزم برای هر واکنش را حفظ و
اجنام  مهزمان واکنش ها
افزایش سرعت
سانرتیول:.15
9  ه استدرجه هر دسته نسبت به دیگری قرار گرفت 40دسته سه اتیی میکروتوبول که اب زاویه
 وجود داردابکرتی ها و گیاهان عالی ندارند ندارند  در گیاهان پست و جانوران
 اجیاد میشوددوک تقسیم درگیاهان عالی بدون حضور سانرتیول
 2درGدوبرابر میشوند
ل .پس این رو یکروتوبو م غری اتژک سلول یوکاریوتی از جنس میکرتوبول بوده ولی اتژک پروکاریوتی از جنس پروتئنی.16

از نر ساختار وعمل اب هم متفاوت هستند.
ند دیواره ابکرتی و گیاهی فقط از  حلاظ  ساختار متفاوت هستند از حلاظ عمل یکی هست.17
بسیاری از سلول های گیاهی وبرخی سلول های جانوری چند وجهی هستند.18
ردبرخالف کلروپالست که در اغازاین وجود دارد .واکوئل بزرگ فقط در گیاهان وجود دا.19
کااتالز در شبکه اندوپالمسی زبر اجیاد میشود  و در پراکسیزوم فعالیت میکند.20
ستتوسول اسیتوپالسم بدون اندامک ها را  سیمراد از سیتوسول مایع سیتوپالمسی است در واقع .21
واکوئل بزرگ.22

خمتص سلول های گیاهی ابلغ) نه انابلغ( است
ذخریه اب ومواد شیمیایی
جنام میدهدوزوم را ال لیز در بیشرت ) نه مهه( سلوهلای گیاهی ابلغ واکوئل انزمی های گوارشی   دارد و عم
  کمکمیکندواکوئل اب جذب اب اضافی به بزرگ شدن سلول
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در مورد دیواره سلولی بدانید:  .1
ضخامت ان ده ات صد برابر غشای پالمسایی است
از سلولز وسیمانی از پروتئنی و پلی ساکارید  اجیاد شده است و سیمان سلولزندارد
دیواره سلولی چندالیه است
 ار داده که ی سلول قر ستواا در اتیغه میانی :در اثر سیتوکینز سلول گیاهی جسم گلژی وزیکول های حاوی سلولز ر

از اجتماع اهنا تیغه میانی اجیاد میشود. این الیه بنی دوسلول جماور مشرتک است
جماور تیغه میانی الیه اول  وجود دارد
یشود پوشیده م ر دومدر برخی سلوهلا به ویژه )نه تنها(سلوهلای مسن  سطح درونی دیواره خنستنی به دیوا
 وی اهنا الن به  هر د ود کهجاها دیواره انزک میشود ودر برخی جاهای دیگر کامال از بنی مری توجه کنید در بعضی

میگویند.الن سلول های جماور در کنار هم قرار میگریند و اجنا انزک تر میشود 
  تقال  اب در ان وماده زنده ای از جنس سیتوپالسم که درون منافذ را پر میکند پالمسودسم انم دارد

ذایی.پیام شیمیایی نقش دارد.موادغ
 پالمسودسم در ارتباط اب غشا ست
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یه های دیگر الازی و اب یه مو در مورد دیواره سلولی میتوان فهمید سه الیه معموال وجود دارد که رشته های هر ال
متقاطع هستند

 الیه  5الیه/بقیه  5ات 3الیه/اپرانشیم   3در سلوهلای کالنشیم
 را پر میکند .فقط الن نیست.مهه منافذ الن نیستندپالمسودسم کلیه منافذ
:بد نیست بدانیم

a) بیشرتین حجم در الیه ها: دیواره دومنی
b) داخلی ترین در الیه ها:دیواره دومنی
c) در الیه ها:تیغه میانی خارجی ترین
d) در الیه ها:دیواره دومنی خجوان ترین
e) پری ترین در الیه ها:تیغه میانی

بیست وهشت: نکات صفحه بیست و هفت و

 در مورد غشای پالمسایی بدانیم:

غشا بر خالف دیواره سلولزی)که متام تراواست( نیمه تراواست
ر هستندبراب بیشرتین تعداد مولکوهلای غشا فسفولیپد هستند. ولی از حلاظ جرمی پروتئنی و فسفولیپید
 ت کوچکی به زهم به علاب اب ان اجازه نفوذ ندهد. البتهطرز قرار گریی به حنوی است که به مولکوهلای اب وحملول در

مقدار اندک عبور میکند
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:در مورد پروتئنی های غشا
a) مهه درشت تر از فسفولیپید هستند
b) تند میتوانند( خلی هم هسطح دابعضی) نه مهه ( از اهنا به ویژه اهنایی که در سطح خارجی هستند)البته اهنایی که در س

یکنندمولکول های دیگر اتصال فیزیکی میدهند و ارتباط اب سلول را فراهم مپذیرنده هستند:به 
c) ون مصرف انرژی  ین عمل بدانند. پروتئنی هایی که در سراسر عرض غشا هستند کاانل ای منافذی برای عبور  مواد اجیاد میک

ATP  از بته به غری)الدهنداست.این پروتئنی ها اختصاصی عمل کرده و فقط به یک نوع مولکول اجازه حرکت می 
مولکوهلای کوچک مثل اب(.این کاانل ها دو نوع هستند :

 الف(مهیشه ابز 
ریچه بی تغیری دانل بدون و کا ب(فقط در عبور برخی مواد ابز میشوند.مثال در هنگام پتانسیل عمل کاانل دریچه دار ابز

 است. کاانل سدمی و کاانل پتاسیم
d)  تندتصاصی نیسها اخ هستندو موادی مانند یون ها را عبور میدهند.  توجه کنید اینبرخی از پروتئنی ها انقل
لی این اتثریی درور کنند و ته(عبتوجه کنید که مولکول های اب و کربن دی اکسید میتوانند از کاانل ها  )چه ابز و چه بس 

اختصاصی بودن ندارد
غشاها در تنظیم وضعیت درون سلولی نقش دارد
د نوکلئیک ندارمی.ولی در غشا اسیDNA ابکرتی به غشا چسبیده است
کربوهیدرات ها در سطح خارجی هستندو کلسرتول در ضخامت است
توجه کنید شکل مربوط به سلول جانوری است .چرا؟
ریز رشته های اسکلت سلولی به پروتئنی وصل هستند
رشته های ماده بنی سلولی به غشا وصل نیستند
ضخامت غشا ندارمی. هیچ قندی در داخل و

 در مورد ریبوزوم بدانیم:
در سیتوپالسم و درون اندامکهایی مانند میتوکندری وکلروپالست قرار دارد
در هستک تولید میشود و در سیتوپالسم فعالیت میکند
 از دو خبش غری مساوی اجیاد شده که هر دو خبشها  ازrRNA و پروتئنی

اجیاد شده اند
ئنیتو ....نوکلئوپر لی ان :امینو اسید .ریبوز)پنتوز(و ابزهای الی  )بدون تیمنی(است.پس میتوان گفت جنس ک



11 

)یگذردای هسته ماز غشپروتئنی موجود در ریبوزوم دوابر )یک ابر هنگام ورود به هسته و ابر دیگر هنگام خروج
هرجا ریبوزوم ابشد پیوند پپتیدی اجیاد منیشود.چرا؟
چکرت و ساده تر م اهنا کو یبوزو ر   ندری و کلروپالست نوعی پروکاریوت هستند. به مهنی دلیل طبق نظریه درون مهزیستی میتوک

استRERاز ریبوزوم سیتوپالسم و 
 در مورد هسته بدانیم:

 بیشرت ماده ژنتیک سلول در ان است .برخی در میتوکندری
وکلروپالست

اغلب  سلول ها یک هسته وبرخی دوایچند هسته دارند
 ها هسته ندارند )گلبول قرمز(برخی سلول
 مهواره هسته ها ی سلول های چند هسته ای یک نوع ژنتیک ندارند

)اپرامسی(
( اجیاد 4پوشش هسته از دوغشای منفذ دار )الیه فسفولیپیدی
شریه هسته :مایعی درون هسته
وشش پاپیداری  وسته ل هاسکلت هسته ای:شبکه ای در هم رفته در شریه هسته)نه غشای هسته( که موجب اپیداری شک

هسته میشود.توجه کنید از پروتئنی های در هم  اجیاد شده  نه از ریزلوله و ریز رشته
 هستک:به تعداد یک ای چند عدد در هسته  .متشکل از رشته و دانه .جای خبشی ازDNAئنی های مهراه ان  و پروت

.RNAو پروتئنی است .حمل ساخت ریبوزوم بوده .غشا ندارد
میاید.در ضمن  م به هستهوپالسانزمی های پلیمراز و هیستون سایر پروتئنی های مورد نیاز هسته  از طریق منافذ از سیت

RNAو پروتئنی هم از هسته به سیتوپالسم مریوند
.عشای خارجی ریبوزوم دارد و لی غشای داخلی ریبوزوم ندارد.درون هسته ریبوزوم دارمی

 دستگاه غشایی درونی

یستی ز ولکوهلای مترشح  از اندامک های مرتبط هستند که کار اصلی ان ها جداسازی اجزا است و  در سات .ذخریه وگروهی 
 نقش دارند.

A. :شبکه اندوپالمسی
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اندوپالسم در زابن یواننی یعنی درون سلول .1
ست و در کل ایوسته م پبه ه دونوع شبکه اندوپالمسی دارمی که از ساختار و عمل ابهم متفاوت هستند ولی  غشای اهنا .2

به غشای خارجی هسته وصل میشوند
a) :شبکه اندوپالمسی زبر

.در ریزنگار های میکروسکوپ گذاره  دارای داهنهایی است که ریبوزوم هستند
از کیسه های متصل اجیاد شده
در غشاسازی وپروتئنی سازی موثر است
ه ر فرستادای دیگهو  سپس به اندامک  غشای ساخته شده درون شبکه اندوپالمسی صاف و زبر قرار میگرید

میشود
.ساخت پروتئینهای ترشحی برعهده چند ریبوزوم و شبکه اندوپالمسی زبر است
 ند(اپدتن در شبکه اندوپالمسی زبر کامل و فعال میشود)رشته ها در کنار هم قرار میگری
سایر پروتئنی های ساخته شده در جسم گلژی فعال میشوند نه در اندوپالمسی
 مراحل ساخته شدن و سته بندی پروتئینی تکرشته ای

مشاهده میشود:
a) پلی پپتید از ریبوزوم به درون شبکه اندوپالمسی زبر می اید
b) گلیکولیزه میشود وگلیکو پروتئنی اجیاد
c)  شبکه اندوپالمسی زبر گلیکو پروتئنی را بسته بندی میکند و ان را وارد

وزیکول انتقالی میکند
d) یزند و به جسم گلژی مریودوزیکول جوانه م

(b:شبکه اندوپالمسی صاف 
از لوله ها و کیسه های غشادار بدون ریبوزوم اجیاد شده
درون غشای ان انزمی های خمتلف دارمی
انزمی ها )پروتئنی( کار اصلی را در این شبکه اجنام میدهند
مهه سلول ها مهه لیپید هارا منیسازند
:در سلول های جگر
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ون کنرتل خقند  عال()فونو گلوکاگ )مهار(.در این شبکه حتت اثر انسولنیمسی صاف گسرتده دارمیشبکه اندوپال
میشود

 در سم زدایی مانند پراکسی زوم نقش دارد )لیزوزوم نقش ندارد(. 
  در عضالت )نه کبد( ذخریه یون کلسیم برعهده این قسمت است.در هنگام انقباض  سلول پیش سیناپسی استیل

ترشحمیکند .این ماده بر روی غشا عضله قرار میگرید.بعد از یک سری اتفاقات کلسیم از شبکه اندوپالمسی کولنی 
صاف نشت میکند.غلظت کلسیم سیتوپالسم زاید میشود .فشار امسزی سیتوپالسم زاید میشود و سلول منقبض 

میشود.
 شبکه اندوپالمسی زبر به غشای هسته وصل و شبکه اندوپالمسی صاف

زبر وصل استبه 
 2به این نکته توجه کنید: مهانطور که گفتیم در پراکسیزومO2H تولید

میشود.که اسرتوئید را جتزیه میکند .ولی منیتواند فسفولیپید را جتزیه  
کند.پس حفاظت از اسرتوئید برعهده پراکسی زوم است نه شبکه 

اندوپالمسی صاف . در ضمن توجه کنید که در پراکسی زوم تک غشایی 
و کلروپالست دو غشایی اب  و اکسیزن تولید میشود.

B. :جسم گلژی
کرد  کامیلو گلژی به کمک رنگ امیزی سلول  و میکروسکوپ نوری )نه الکرتونی( ان را کشف .1
توجه کنید نوعی رنگ امیزی دیگر در کتاب درسی اشاره شده که رنگ امیزی گرم است. .2
اه کنیم ان را به اگر اب میکروسکوپ الکرونی )نه نوری( به ان نگ .3

صورت کیسه های غری متصل میبینیم
تعداد کیسه ها بسته به فعالیت ترشحی)پروتئنی  سایر مواد( از چند  .4

عدد ات چند صد عدد متغری میباشد.مثلن در پالمسوسیت.سلول 
های اصلی معده و خبش برون ریز اپنکراس تعداد بیشرت است

یگاه پذیرنده  جسم   وزیکول انتقالی از شبکه اندوپالمسی به چا .5
گلژی می اید .دچار تغیریات شیمیایی و نشانه گذاری میشود

ست.قسمتی ا ا و تکجایگاه پذیرنده:حمدب بوده .دوقسمتی است ولی جایگاه صادر کننده مقعر و نزدیک غش .6
C. :لیزوزوم
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حاصل عمل جسم گلژی و شبکه اندوپالمسی زبر است .1
تراوایی ان مساوس اب مرگ سلول استدارای انزمی های جتزیه کننده فعال است. .2
لیزوزوم+واکوئل غذایی=واکوئل گوارشی .3
اعمال: .4

انبودی اندامک های پری واسیب دیده
منوجنینی
گوارش درون سلولی

D. :واکوئل
انواع خمتلف دارد اب کارهای خمتلف .1
نوع واکوئل مرکزی ان :  .2

a) بزرگرتین اندامک  گیاهی
b) د( فقط در سلول های گیاهی ابلغ وجود دارد)سلول های بنیادی و مرده گیاهی ندارن
c) مانند یک لیزوزوم بزرگ است
d) کوئل ذخریه واره و وا دردی موادشیمیایی حیاتی و دفعی را ذخریه) نه نشاسته( در گیاهان علفی  مواد دفعی

میشود.
e) المسولیز نقش دارد(اب جذب اب سلول را بزرگ و کوچک میکند.)در تورژسانس و پ
f)در گلربگ گیاهان رنگیزه هایی دارد که سبب جذب گرده افشان ها میشود 
g) .در بعضی)نه مهه و بسیاری(حاوی مواد مسی است
h) پالست ها در امیلو  ه فقطهم در پالست و هم در واکوئل بزرگ پروتئنی .موادرنگی.لیپید دارمی.ولی نشاست

حضور دارند
i) در گیاهانCAM2یت در شب در تثبCOجو نقش دارند

نکته ترکیبی:گیاهان برای دفاع از خود خار تولید میکنند ولی دفاع اهنا اب تولید موادشیمیایی برای بر حذر داشنت دمشن از پیچیده 
وی ترین راه هاست.مهه گیاهان مواد دفاعی به انم ترکیب اثنویه تولید میکنندو ان را در واکوئل خود ذخریه میکنند.ترکیب های اثن

اگر ترشح شود خنستنی راه دفاعی است و اگر نشود تیغ و خار خنستنی  راه است.گیاهان خمتلف برای دفاع از خود ترکیب های 
شیمیایی  خمتلفی تولید میکنند.گیاهان تریه شب بو گروهی از ترکیب های شیمیایی که در جمموع روغن خردل انمیده میشود،تولید 
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ندی دارد .مزه تند کلم و تریچه هم به این دلیل است.این مواد هم برای اغلب حشرات مسی است. میکنند.روغن خردل بو و مزه ت
 در یوجنه پپتیدهای غنی از گوگرد نقش دفاعی در مقابل قارچ ها دارد.

واکوئل ضرابن دار: .3
a) اب را به بریون میفرستد و غلظت سلول )فشار امسزی( را زاید میکند
b) در اغازاین اب شریین
c) نید(ی دو نوع  واکوئل دارد)نکات اپرامسی و مژک داران را در اول فصل خبوااپرامس

واکوئل غذایی: .4
a)  حاوی ذرات اندوسیتوز شده
b) اگر به ان لیزوروم بپیوندد واکوئل گوارشی اجیاد میشود
c) این دو واکوئل در گیاهان وجود ندارند
d) در اغازاین تک سلولی.اسفنج )هرتوتروف ها( وجود دارند

E. :کلروپالست
در تبدیل انرژی نورانی به شیمیایی نقش دارد .1
دو غشا و سه فضا دارد .2
فضای اول فضای ابریکی بوده بنی غشای داخلی و خارجی .3
فضای دوم توسط غشای دوم حمصور شده و توسط ماده سیالی به انم  .4

بسرته ای اسرتوما احاطه شده است و در ان شبکه ای از لوله ها و 
وجود دارد قرص های توخالی

رانوم گوییم ز اهنا گه ای افضای سوم فضای درون این قرص ها و لوله ها است .به هر قرص تیالکویید و به جمموع .5
. در گرانوم انرژی خورشیدی به دام میافتد .گرانوم لوله ندارد فقط قرص است.

هر قسمت نقش خاصی دارد .6
در اینده نکات بیشرتی در مورد کلروپالست خواهیم شنید .7
دهد.رخ می برخی ابکرتی ها فتوسنتز میکنند ولی چون کلروپالست ندارند .فتوسنتز در غشا اهنا .8
هیچ قارچ و جانوری فتوسنتز منیکند و کلروپالست ندارد .9

حلقوی و ریبوزوم  دارند.DNAکلروپالست و میتوکندری تقسیم دواتیی و .10
یکنیمماستفاده  ول یدمشاهده ان از حمل لروپالست ندارند. برایلس های پیاز نوعی برگ هستند ولی کف.11
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 هبرای مشاهدا ست  .دیدن هسته در سلوهلای خزه به دلیل کلروپالست فراوان مشکل و حتی غری ممکن ا.12
ان از اب استفاده میکنیم

توجه کنید به جز کلروپالست چندین نوع پالست دیگر دارمی که نشاسته. ذرات رنگی.پروتئنی .لیپید دارند .13
ئوییک اسید ندارمیولی نوکل

F. :میتوکندری
تبدیل انرژی شیمیایی از شکلی به شکل دیگر .1
دوغشا و دوفضا دارد .2
فضای اول بنی دوغشا است .3
فضای دوم بنی غشای دوم احاطه شده است و حاوی ماده ای سیال  .4

به انم ماتریکس)معادل ان در سلول سیتوپالسم و در کلروپالست 
.از واکنش های مربوط به تنفس سلولی در ماتریکس رخ  میدهداسرتوما است(است.بسیاری )نه مهه( 

رندساز درون ان و برسطح ان قرار داATPغشای داخلی بسیار چنی خورده است وانزمی های  .5
دد میشو هر چنی خوردگی یک کریستا انم دارد و چون سطح زاید میشود .کارایی میتوکندری زای .6
خواند. کلروپالست دوغشایی هستند را بعدا خواهیمتوجه کنید  علت اینکه چرا میتوکندری و   .7

 نکات صفحه سی و هفت ات چهل و یک      

انتشار : .1
a) حرکت از تراکم زاید به تراکم کم
b) اتبع شیب غلظت است
c) بدون صرف انرژی زیستی
d) ت مسی که به کوهلایتوجه کنید حرکت مولکوهلا کاتوره ای است  .پس حرکت خالص مولکول ها از تفاضل مول

حیه غلیظ میایند از مولکوهلایی که به مست انحیه رقیق مریوند به دست میایندان
e) هدف برابری غلظت)نه تعداد( در دوطرف است
f)اکسیژن به وسیله انتشار از کیسه هوایی به مویرگ ها مریود و ای وارد سلول میشود
g)  دی اکسید کربن به این روش از سلول خارج میشود
h)  این واکنش را زاید میکندافزایش گرما )دما( سرعت

انتشار تسهیل شده: .2
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a) اانل ه  کمک کبغلظت  بعضی مواد منیتوانند به راحتی از غشای سلولی غبور کنند . عبور اهنا در جهت شیب
های پروتئینی اجنام میشود .

b) این عمل به انرژی زیستی نیاز ندارد
c) کاانل های سدمیی و پتاسیمی در نورون ها
d)  عت این واکنش را ات حدی که کاانل اسیب نبیند زاید میکندافزایش گرما )دما( سر

انتقال فعال: .3
a) در خالف جهت شیب غلظت
b) )اب صرف انرژی زیستی)بسته به عملکرد میتوکندری
c) اب کمک پروتئنی های انقل
d) ریشه گیاهان برخی مواد را اینگونه جذب میکند
e) پمپها مهه انتقال فعال دارند

انتقال مولکوهلا و یون های کوچک کاربرد دارد وبرای انتقال مواد بزرگرت به اندوسیتوز و اگزوسیتوز نیاز روش برای  3توجه کنید این 
 دارمی

اندوسیتوز: .4
a) به معنای ورود سلول است
b)  فاگوسیتوز نوعی اندوسیتوز است که امیب اپرامسی تریکودینا

از ان استفاده میکنند
c)  غشای سلول کم مهانطور که مشاهدمهیکنید در اندوسیتوز از

میشود .پس نسبت سطح به حجم کاهش میابد  و جای 
غشای داخلی و خارجی عوض میشود

d)  بهATP نیازمند است
اگزوسیتوز: .5

a)  به معنای خروج از سلول است
b) ض میشودرجی عو به غشای سلول افزوده میشود .نسبت سطح به حجم افزایش میابد.جای غشای داخلی و خا
c)  بهATPنیازمند است
d) مثاهلا: 
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خروج هیستامنی از ماستوسیت


خروج اپدتن از پالمسوسیت
 خروج استیل کولنی از پیش سیناپسی


خروج هورمون ها از سلول تولید کننده


و

امسز: .6
a) نوعی انتشار است که خمصوص اب است
b) بدون صرف انرژی زیستی است
c)  مانند انتشار و برخالف سایر موارد در حمیط غری زیستی هم رخ

میدهد
d)  غشای  دارای نفوذپذیری انتخابی  )سلوفان(را پر از حملول شکر

میکنیم
e)  مشاهده میشود که اب وارد غشا میشود و اب در لوله موینی ابال

مریود
f) دم دار انافزایش ارتفاع مایع در لوله معادل فشاری در فیزیک است که در اینجا فشار امسزی
g) :امسز در سلوهلای جانوری

 را وارد حمیطی مانند اب خالص کنیم میرتکداگر یک سلول جانوری
ستبرای حل این مشکل در بدن غلظت خون وسایرمایعات بدن اب غلظت سلوهلا برابر ا

h) :امسز در سلوهلای گیاهی
.دیواره سلولی بر خالف غشا به اب کامال تراواست
 مهزمان ر میکند .پرا اناگر سلول گیاهی در اب خالص قرار گرید منی ترکد بلکه اب وارد واکوئل  شده و

ت س این حالد .عکغشا و دیواره بدون اپره شدن کشیده میشوند این حالت اماس)تورژسانس( انم دار 
پالمسولیز)پژمرده شدن ( است

درگیاهان خشکی برای استوار ماندن گیاه تورژسانس بسیار مهم است
 ر مهم استل بسیادارند(این عمدر گیاهان علفی که چوب زایدی ندارند)اندکی چوب در اسکلرانشیم
:نکته گیاهان علفی



19 

a) یک ساله : افتابگردان.لوبیا وبسیاری از گیاهان خودرو
b) دوساله:هویج .جعفری .پیاز
c) )چندساله:داودی .نرگس زرد .زنبق.اگاو)خنجری

                                                                                                                              

 نکته هنایی فصل به صورت مجع بندی مهه پروتئنی ها خواهد بود:

 
 




