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بانک تست زیست شناسی فانتوم
پایه دهم | جلد دوم
محمد عیسایی  -بهروز شهابی  -حسن قائمی

خب بعد از فصل دل ،رسیدیم به قلوه! این فصل جز فصل هایی هست که نسبت به نظام قدیم خیلی تغییر داشته ،به همین دلیل صحبت
کردن در مورد مباحث مورد توجه طراح کنکور سراسری کمی سخته .اما حس شیشم ما میگه! ساختار کلیه ،گردش خون در کلیه ،فرآیند تشکیل
ادرار ،تنظیم آب و دفع و تنظیم اسمزی در جانوران از مباحث سؤال خیزی هستن که نسبت به بقیه مطالب فصل اهمیت بیشتری دارن.
مثل همیشه شکل ها اهمیتشان خیییلی زیاده .مخصوصا ً تصاویر دفع مواد در جانوران مختلف .که خیلی نکات خفنی دارن .این آخرین فصل از
قسمت جانوری دهم هست ،پس سعی کنید با فصول دیگه (حداقلش سه فصل قبل) ،ارتباط برقرار کنید و تا میتوانید با هم ترکیب کنید .ما
هم با کلی تست ترکیبی از خجالتتون درمیایم!
در کنکور سراسری  ،98بیشتر توجه طراح ،به فرآیند تشکیل ادرار و بخش جانوری بود .همچنین تعداد سؤاالت کنکور( 98مخصوصا سواالت داخل
کشور) نسبت به حجم مطالب و نکات فصل قابل قبوله!
ترکیبی

مباحثمهم

تعدادکلسؤاالت مستقل
کنکورداخلکشور98
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جانوران ـ فرآیند تشکیل ادرار
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فرآیند تشکیل ادرار جانوران

یزست شناسی دهم
 -٦٤هر یاخته ای که با داشتن شکاف های باریک متعدد در فواصل بین پاهای خود امکان نفوذ مواد به گردیزه را تسهیل می کند،
چه مشخصه ای دارد؟
 )1به شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی ضخیم در کالفک متصل است.
 )2با خارج کردن مواد موجود در پالسمای خون ،این مواد را به کپسول بومن وارد می کنند.
 )3همانند یاخته های پوششی لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک ،هسته ای گرد در حاشیۀ خود قرار دارند.
 )4در این یاخته ها ،پذیرندۀ نهایی الکترون در مرحلۀ اول تنفس یاخته ای ،مولکول  NADHاست.
 -٦٥کدام گزینه ،در ارتباط با فرایند های تشکیل دهندۀ ادرار در کلیه های فردی سالم ،به درستی بیان شده است؟
 )1ترشح برخالف بازجذب ،در لولۀ خارج کنندۀ ادرار از هرم های کلیه صورت نمی گیرد.
 )2تراوش برخالف ترشح ،در شبکۀ مویرگی اطراف اولین و دومین لولۀ پیچ خوردۀ ُگردیزه (نفرون) ها قابل انجام نیست.
 )3تراوش همانند بازجذب ،با کاهش مقدار ضخامت سرخرگ آوران به مقدار کمتری مواد را در عرض غشا جابه جا می کند.
 )4بازجذب همانند ترشح ،همواره در پی شکسته شدن یکی از پیوند های فسفات  -فسفات  ATPدر یاخته های سازندۀ گردیزه انجام می شود.
 -٦٦در کلیۀ یک فرد سالم ،فرایندی که با حرف  .........در شکل مقابل مشخص شده است ........... ،فرایند ..................
 – A )1همانند  ،B -میزان مواد دفعی موجود در ادرار را کاهش می دهد.
 – C )2برخالف  ،B -توسط یاخته های لولۀ کلیوی به انجام می رسد.
 – C )3برخالف  ،B -در دفع بیش تر سموم به درون ادرار نقش دارد.
 – B )4همانند  ،C -بیش تر با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد.
 -٦٧هر فرایندی که ترکیب مایع تراوششده را در زمان عبور از لوله های کلیوی تغییر میدهد ،چه مشخصهای دارد؟
 )1می تواند با جابه جایی یون ها در جهت شیب غلظت همراه باشد.
 )2هرگز در بخش قشری کلیۀ انسان سالم انجام نمی پذیرد.
 )3هم زمان با ورود مواد تراوش شده به لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک آغاز می شود.
 )4دفع بعضی از سموم و داروها طی این فرایند انجام می پذیرد.
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 -٦٨کدام گزینه ،برای تکمیل جملۀ زیر مناسب نیست؟
«در کلیۀ انسان ،یاخته های  .....................نمی توانند ».....................
 )1دیوارۀ بیرونی کپسول بومن – در تماس با مایع تراوش شده از مویرگ قرار گیرند.
 )2بازجذب کنندۀ مواد – در ساختار بخش قیف مانند ابتدای گردیزه قرار داشته باشند.
 )3پوششی در محل آغاز بازجذب مواد – عبور سدیم از غشا را تحت تأثیر آلدوسترون کاهش دهند.
 )4لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک – بسیاری از مواد را از البه الی لیپیدهای غشایی عبور دهند و به فضای بین یاخته ای وارد کنند.

 -٦٩شکل مقابل ،برش عرضی بخشی از نفرون های کلیه را در زیر میکروسکوپ نوری نشان می دهد .بخشی که با حرف ............
مشخص شده است ،نمی تواند ..................
A
 - »B« )1در ساخت پروتئین های بازجذب کنندۀ گلوکز و آمینواسید از ادرار نقش داشته باشد.
B
 - »A« )2برخی مواد را بدون مصرف انرژی زیستی به درون فضای میان یاخته ای هدایت کند.
C
 - »C« )3انرژی موردنیاز برای ورود مواد زائد نیتروژن دار به درون بخش قیفی شکل نفرون را تأمین کند.
D
 - »D« )4نسبت به عامل ممانعت کنندۀ ورود پروتئین های خوناب به نفرون ،ضخامت کمتری داشته باشد.
 -٧0چند مورد ،عبارت ذکر شده را به درستی تکمیل می کنند؟
«در اندام های لوبیایی مانند یک فرد بالغ و سالم ،همواره غلظت  ...............در سرخرگ  ...................است».
الف) اکسیژن – وابران کمتر از سرخرگ آوران
ب) گلوکز – آوران با سیاهرگ خروجی از کلیه تقریب ًا برابر
ج) اوره – آوران بیشتر از سیاهرگ خروجی از کلیه
د) مواد ترشحی – وابران بیشتر از انشعابات سیاهرگی موجود در ستون های کلیه
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -٧1کدام گزینۀ زیر در رابطه با هر مرحلهای از فرایند تشکیل ادرار که میتواند مواد را با صرف انرژی زیستی جابهجا کند ،صحیح نیست؟
 )2موجب تغییر میزان یون های موجود در ادرار می گردد.
 )1تنها در ارتباط با شبکۀ مویرگی دورلوله ای می باشد
 )3بالفاصله بعد از ورود مواد به کالفک کپسول بومن ،شروع میشود )4 .در برخی از موارد ،مواد را در جهت شیب غلظت ،جابه جا می کند.
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سؤاالت فصل پنجم
 -٧٢در فرایند  ...............انجام شده در کلیۀ انسان ،همواره ..................
 )1بازجذب – مواد مفید موجود در گردیزه به خون بازگردانده می شوند.
 )2ترشح – مواد دفعی ابتدا از شبکۀ مویرگی دور لوله ای خارج می شوند.
 )3تراوش – مواد بر اساس اندازه از خون به مایع میان بافتی وارد می شوند.
 )4ترشح – یاخته های پوششی در خروج مادۀ دفعی از محیط داخلی مؤثرند.
TNT

 -٧٣به طورمعمول در یک فرد بالغ ................ ،به طورقطع نمی تواند منجر به  ...............شود.
 )1تولید ناکافی  ATPدر یاخته های گردیزه – توقف ترشح مواد از مویرگ های دورلوله ای
 )2افزایش ترشح آلدوسترون – افزایش فعالیت پروتئین انتقال دهندۀ سدیم-پتاسیم
 )3انباشته شدن مادۀ سازندۀ اوره در بدن – افزایش ترشح یون هیدروژن در کلیه
 )4ترشح هورمون از غدۀ فوق کلیه – تغییر فشار تراوشی از کالفک مویرگی کلیه

 -٧٤در کلیه های انسان ،هر یاخته ای که از طریق فرایند  .............به تبادل مواد بین خون و گردیزه ها می پردازد ،قطع ًا .....................
 )1ترشح – در دفع مواد زائد نیتروژن دار از بدن نقش دارد.
 )2ترشح – در ساختار لوله های جمع کنندۀ ادرار یافت می شود.
 )3بازجذب – واجد زوائد سیتوپالسمی فراوان در سطح خارجی خود است.
 )4بازجذب – قبل از ورود ادرار به لگنچه ،ترکیب ادرار را تغییر می دهد.
 -٧٥در کلیۀ یک فرد سالم ،هر یاختۀ  ...............به طور حتم . ..................
 )1موجود در دیوارۀ کالفک – دارای حفرات بزرگ زیادی در دیوارۀ خود می باشد.
 )2انجام دهندۀ فرایند ترشح در کلیه – در دفع نوعی مادۀ زائد نیتروژن دار مؤثر است.
 )3تولیدکنندۀ اوره – از غلظت آمونیاک و کربن دی اکسید در محیط داخلی بدن می کاهد.
 )4دیوارۀ درونی کپسول بومن – چندین شکاف تراوشی برای عبور مواد تراوش شده ایجاد می کند.
 -٧٦کدام گزینۀ زیر در رابطه با یاخته هایی با برجستگی های غشایی در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک کلیۀ انسان ،به نادرستی بیان شده
است؟
 )1بخش تشکیل دهندۀ ژنگان سیتوپالسمی در این یاخته ها ،به تعداد زیاد مشاهده می شود.
 )2یون های پتاسیم را به کمک پمپ سدیم-پتاسیم از مایع میان بافتی وارد سیتوپالسم می کند.
 )3توانایی تغییر ترکیب مایع گردیزه طی فرایندی که در جهت مخالف بازجذب رخ می دهد را دارد.
 )4این یاخته ها مواد مفید دریافت شده از مواد تراوش شده را به طور مستقیم وارد خون می کنند.

 -٧٧کدام گزینۀ زیر در رابطه فرایندی در کلیه انسان که به دفع یون های هیدروژن و پتاسیم اضافی بدن می پردازد ،همواره صحیح
است؟
 )1عبور مواد از یاخته های دیوارۀ مجرای جمع کننده در جهت شیب غلظت رخ می دهد.
 )2مولکول های پروتئینی انتقال دهندۀ یون ها ،مواد دفعی را وارد ادرار می کنند.
 )3مواد دفعی ابتدا از مایع میان بافتی به یاخته های پوششی وارد می شوند.
 )4مواد دفعی حداقل از دو الیۀ فسفولیپیدی عبور می کنند.
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 -٧٨در گردیزه های کلیۀ یک فرد بالغ به طورمعمول  ..................منجر به  ................می گردد.
 )1کاهش بازجذب آب در مبتالیان به دیابت بی مزه – کاهش فشار تراوشی در سرخرگ آوران
 )2افزایش بازجذب سدیم در بخش لوله ای گردیزه – خروج کمتر آب از مجاری جمع کننده
 )3ترشح پتاسیم از یاخته های پوششی به درون لوله های ادراری – کمبود پتاسیم خون
 )4کم بودن منافذ شبکۀ مویرگی اول – عدم عبور پروتئین ها از منافذ مویرگی
 -٧٩کدام گزینۀ زیر در رابطه با مرحله ای از فرایند تشکیل ادرار که بیش ترین میزان آن در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک رخ می دهد،
صحیح است؟
 )1هر ماده ای که تحت تأثیر این مرحله جا به جا می شود ،مقدارش در ادرار بیشتر از مقدار تراوش شده است.
 )2انرژی زیستی موردنیاز برای این فرایند توسط میتوکندری های نزدیک به برجستگی های غشایی تأمین می شود.
 )3همانند نخستین مرحلۀ تشکیل ادرار ،مواد از سیتوپالسم یاخته های جدار قسمت های لوله ای گردیزه ها عبور می کنند.
 )4در پی آن ،غلظت واحد سازندۀ پروتئین در خوناب برخالف غلظت مولکول حاصل از گوارش نهایی نشاسته در ادرار افزایش می یابد.
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سؤاالت فصل پنجم
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 -11٦در هر جانوری که در سامانۀ دفعی خود دارای  .............است ،حتم ................
 )1قیف مژک دار – بیشتر نیتروژن موجود در بدن از طریق منافذ دفعی به محیط خارج از بدن منتقل می شود.
 )2یاخته های شعله ای – یاخته های جنسی مادۀ هر جانور توسط یاخته های جنسی نر جانور دیگری بارور می شود.
 )3لوله های مالپیگی – تعدادی از رشته های عصبی دستگاه عصبی محیطی ،به گره های به هم جوش خوردۀ مغز متصل اند.
 )4غدد شاخکی – ترکیبات نیتروژن دار با مصرف انرژی زیستی توسط آبشش ها به آب موجود در اطراف جانور دفع می شوند.
 -11٧کدام گزینه ،در رابطه با بخش های مشخص شده در شکل مقابل ،به نادرستی بیان شده است؟
 )1یاخته های بخش  Bمی توانند با مواد دفعی نیتروژن دار تماس داشته باشند.
C
 )2بخش  Cمی تواند در تغییر ترکیب مواد درون نفریدی نقش داشته باشد.
 )3بخش  Dدر هر حلقه بدن جانور ،دو عدد می باشد.
 )4تنها مواد نیتروژن دار به بخش  Aوارد می شوند.

B

A
D

 -11٨یاختۀ شعله ای موجود در سامانۀ دفعی پالناریا ...............
 )1همانند یاخته های اولین لولۀ پیچ خوردۀ موجود در لپ های کلیه انسان ،مژک دارند.
 )2برخالف لوله های مالپیگی دستگاه دفعی ملخ ،با مایعات بین یاخته ای در تماس می باشند.
 )3برخالف آخرین بخش سامانۀ دفعی بیشتر کرم های خاکی ،مواد زائد را به منافذ دفعی هدایت می کند.
 )4همانند آخرین لولۀ سازندۀ ادرار در کلیۀ انسان ،ترکیبات سازندۀ ادرار را به مجرای جمع کنندۀ ادرار تخلیه می کند.
 -11٩سامانۀ دفعی جانوری که در لولۀ گوارش خود دارای پیش معدۀ دندانه دار است ،کدام مشخصۀ زیر را دارد؟
 )1هر یون جذب شده در راست روده از طریق این سامانه وارد لولۀ گوارش شده است.
 )2طی فرایند انتقال فعال ،مواد دفعی را به راست روده وارد می کند.
 )3برای خارج کردن پتاسیم از همولنف ،انرژی زیستی مصرف نمی کند.
 )4یون ها و اوریک اسید به محل حضور مواد گوارش نیافته می ریزد.
 -1٢0کدام گزینۀ برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟
«در تصویر مقابل که نشان دهندۀ بخشی از سامانه های دفعی در کرم ها می باشد ،بخش ». .....................
 ،B )1معادل بخشی در کلیۀ انسان است که توانایی تغییر محتویات مایع تراوش شده را دارد.
A
 ،D )2نمی تواند با زنش مژک ها ،مایع بین یاخته ای را وارد نفریدی کند.
B
 ،A )3نیازی به صرف انرژی زیستی برای دریافت آب ندارد.
 ،C )4در سطح داخلی خود دارای چندین مژک می باشد.

C
D

 -1٢1هر جانوری که دارای  ...............است ،به طورقطع  ..................دارد و  ..................نیست.
 )1معده – قدرت آبکافت مواد غذایی درون یاخته های بدن خود را – دارای لوله های مالپیگی
 )2پیش معده – شبکه ای از عروق خارج کنندۀ همولنف از قلب – فاقد دستگاه دفع مواد زائد
 )3سنگدان – اندامی جهت دفع مواد زائد نیتروژن دار – فاقد حفره هایی پر از مایع همولنف
 )4دهان – لولۀ گوارش – جهت انتقال گازهای تنفسی بی نیاز از دستگاه گردش خون
 -1٢٢کدام گزینۀ زیر در رابطه با بخش مشخص شده در شکل مقابل به درستی بیان شده است؟
 )1مایعات دفعی را طی فرآیند ترشح از حفرۀ عمومی بدن دریافت می کند.
 )2مواد دفعی را از طریق منفذ مجاور شاخک از بدن دفع می کند.
 )3مواد دفعی را از شبکۀ مویرگی اطراف خود دریافت می کند.
 )4همانند طناب عصبی در سطح پشتی بدن جانور قرار دارد.
 -1٢٣در هر جانداری که  ...................نوع نفریدی وجود دارد ،قطع ًا . .....................
 )1ساده ترین – تمام مواد دفعی ابتدا به یاخته های شعله ای وارد می شود.
 )2پیشرفته ترین – تعداد منافذ ادراری از تعداد لوله های نفریدی کمتر می باشد.
 )3ساده ترین – منافذ دفعی پراکنده در بدن با لوله های جمع کننده در ارتباط هستند.
 )4پیشرفته ترین – ساده ترین سامانۀ گردش خون بسته وظیفۀ انتقال گازهای تنفسی را بر عهده دارد.

٢٦

؟

یزست شناسی دهم
 -1٢٤در هر جانوری که دارای سامانۀ دفعی از نوع لولۀ مالپیگی متصل به روده است ،به طور حتم ...............
 )1امکان ورود اکسیژن و خروج کربن دی اکسید از یک منفذ مشترک در سطح بدن وجود ندارد.
 )2هر یک از منافذ تنفسی به صورت مستقل در تنفس بخشی از بدن نقش دارند.
 )3شروع ورود مواد به لوله های متصل به روده ،نیازی به انرژی زیستی ندارد.
 )4مواد غیردفعی به درون رودۀ جانور وارد می شوند.
 -1٢٥کدام گزینه در مورد جانوری که لولۀ گوارش آن به صورت مقابل است ،صحیح نمی باشد؟
 )1گاز های تنفسی بدون دخالت رگ پشتی به سرتاسر بدن منتقل می شوند.
 )2فاقد یاختۀ شناسایی کنندۀ آنتی ژن میکروب های موجود در همولنف خود است.
 )3اوریک اسید موجود در همولنف آن از طریق مخرج به بیرون از بدن هدایت می شود.
 )4دستگاه عصبی محیطی آن از رشته های عصبی متصل به طناب عصبی پشتی تشکیل شده است.
 -1٢٦چند مورد ،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«جانوری که دارای سامانۀ دفعی متانفریدی است و برای تنفس از شش استفاده می کند».................. ،
الف) در بخش های مختلف سامانۀ دفعی خود حجم یکسانی دارد.
ب) بیشترین میزان دفع نیتروژن را از طریق سطح بدن انجام می دهد.
ج) شبکه های مویرگی در اطراف بخش باریک لوله های نفریدی خود می باشد.
د) آب را توسط نوعی یاختۀ مژکدار و بدون صرف انرژی زیستی به نفریدی هدایت می کند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -1٢٧در همۀ جانورانی که تنظیم اسمزی محیط داخلی بدن به کمک  ................صورت می گیرد ،به طور حتم . ..................
 )1لوله هایی با یک انتهای بسته – میزان باالیی آب از طریق سامانۀ دفعی بدن دفع می شود.
 )2اندام واقع در لولۀ گوارش – مایع وارد شده به اندام مربوطه در لولۀ گوارش ،فشار اسمزی باالیی دارد.
 )3غدۀ مجاور اندام بینایی – توانایی انتقال مستقیم خون روشن از سطوح تنفسی به بافت ها وجود ندارد.
 )4شبکۀ مویرگی خون – عبور یون ها از لوله های ادراری کلیه به منظور حفظ حالت پایدار بدن رخ می دهد.
 -1٢٨کدام گزینۀ زیر ،دربارۀ سامانۀ دفعی هر جانور مهره داری که در آن خون تیره پس از ورود به قلب از آن خارج می شود،
صحیح است؟
الف) قطع ًا تنظیم اسمزی آن همواره درنتیجۀ باال بودن فشارخون بدن می باشد.
ب) تنظیم اسمزی مایعات بدن تنها توسط دستگاه ادراری انجام می گیرد.
ج) تراوش مواد دفعی در کلیه بدون صرف انرژی زیستی صورت می پذیرد.
د) سامانۀ تحت فشار گردش خون بسته در تراوش خون به کلیه ها نقش دارد.
و) امکان عبور غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی وجود دارد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -1٢٩در بدن نوعی جانور دارای سامانۀ گردش خون بسته ،همۀ تبادالت گازی از طریق پوست انجام می گیرد .مشخصۀ سامانۀ
دفعی این جانور کدام مورد زیر می باشد؟
 )1تنها مواد دفعی را از مایعات بدن دریافت می کند.
 )2هر قیف مژک دار موجب انتقال مایعات به بند مجاور می شود.
 )3خارجیترین بخش سامانه به طور مستقیم به مثانه اتصال ندارد.
 )4شبکه های مویرگی در مجاورت نازک ترین بخش لولۀ دفعی قرار گرفته اند.
 -1٣0چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب نمی باشد؟
«در هر حلقه از بدن جانوری که ساده ترین سامانۀ گردش بسته را دارد».................. ،
الف) چندین منفذ ادراری قابل مشاهده است.
ب) مثانه تنها دارای مواد دفعی همان حلقه می باشد.
ج) ترکیب مایع وارد شده به نفریدی می تواند دچار تغییر شود.
د) هر نفریدی ،مایعات دفعی را وارد یک مثانۀ اختصاصی می کند.
3 )3
2 )2
1 )1

٢٧

4 )4

TNT

پاسخنامه فصل پنجم
سینه ای و گردنی دارند.
ج) دو جف��ت دنده ی آخر (یعن��ی دنده های  11و  ) 12دنده های آزاد
هستند؛ یعنی به استخوان جناغ متصل نیستند .پس برخالف دنده های
دیگر در س��طح شکمی دیده نمی ش��وند و نسبت به دنده ی باالترشان
(یعنی دنده های شماره  )10طول کوتاه تری دارند.
د) دقت کنید که اندازۀ کلیه در یک انس��ان بالغ (نه هر انسانی!) برابر
یک مشت بسته است.

هورمون انسولین به عنوان عامل بیگانه توسط دستگاه ایمنی شناسایی
می شوند .احتمال بروز هر چهار مورد در این افراد وجود دارد.
بررسی همۀ موارد:
الف) در افراد مبتال به دیابت شیرین ،به دلیل افزایش تجزیۀ چربی ها،
محصوالت اس��یدی تولید می شود .تولید این محصوالت اسیدی سبب
اس��یدی شدن خون می شود .به دنبال اسیدی شدن خون ،مقدار یون
بیکربنات کمتری توس��ط کلیه ها دفع می شود تا مقدار اسیدیتۀ خون
تنظیم شود.
ب) در اف��راد مبت��ال به دیابت ش��یرین ،به دلیل ع��دم ورود گلوکز به
یاخته ه��ا ،مقدار تولید منبع رایج انرژی یاخته ( )ATPو مقدار س��طح
انرژی یاخته های بدن کاهش می یابد.
ج و د) تجزیۀ چربی ها در بیماری دیابت ش��یرین سبب افتادگی کلیه
و تاخوردگی میزنای می شود .تاخوردگی میزنای می تواند از ورود ادرار
ب��ه مثانه جلوگیری کن��د .با افتادگی کلیه ها ممکن اس��ت کلیه ها در
س��طح پایین تری از دنده ها قرار بگیرد .با توجه به این جمله می توان
گفت با تجزیۀ چربی ها ،سطح حفاظتی کلیه ها کاهش می یابد.

 »٤« -11کلیه راس��ت به دلیل مجاورت با کبد ،نس��بت به کلیه
چپ در س��طح پایین تری واقع شده است .با توجه به شکل زیر ،خون
تیرۀ خارج ش��ده از معده (بخش کیس��ه ای شکل لولۀ گوارش) توسط
کبد دریافت می شود.

 Aکنته:درفردمبتالبهافتادگیکلیه،ممکناس���تدندههانتوانندبخش
باالییکلیهرامحافظتکنند.

 »٣« -٩پ��ردۀ ش��فافی از جن��س بافت پیوندی رش��ته ای به نام
کپس��ول کلیه ،اطراف هر کلیه را احاطه کرده اس��ت .این بافت نسبت
به بافت چربی دارای رشته های پروتئینی بیشتری است .چربی اطراف
کلیه در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1بافت��ی که از نف��وذ میکروب ها به کلیه جلوگیری می کند از جنس
بافت پیوند رشته ای می باشد و کپسول کلیه نامیده می شود.
 )2در بافت پیوندی رشته ای تعداد یاخته ها کم و فضای بین یاخته ها
زیاد است.
 )4ان��دازه یاخته های بافت چربی متغیر و با افزایش و یا کاهش یافتن
چربی ها تغییر می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1کبد یکی از اندام های مرتبط با لولۀ گوارش است و از اندام های لولۀ
گوارش محسوب نمی شود.
 )2مق��داری از آهن آزادش��ده از گویچههای قرمز تخریبش��ده توس��ط
ماکروفاژه��ای کبدی ،در کبد ذخیره میش��ود و مق��داری دیگر به مغز
استخوان منتقل میشود تا در تولید مجدد گویچههای قرمز استفاده شود.
 )3همۀ اندام های بدن نظیر کبد ،مواد موردنیاز خود را توسط یکی از
انشعابات آئورت دریافت می کنند.
 »٤« -1٢کلیه ه��ا اندام لوبیایی ش��کل اند و به تعداد دو عدد در
طرفین ستون مهره و پشت شکم قرار دارند .به علت موقعیت قرارگیری
و شکل کبد ،کلیۀ راست قدری پایین تر از کلیۀ چپ واقع است .عالوه
بر دنده های انتهایی ،کپس��ول کلیه نیز از بخش باالیی کلیه محافظت
می کنند و تنها دنده های انتهایی از جنس بافت پیوندی استخوانی اند.

ترکیب :بافت چربی ،بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن است
و هس��تۀ یاخته های این بافت در حاشیۀ س��لول قرار گرفته است.
(فصل  2دهم)
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بررسی سایر گزینه ها:
 )1کپس��ول کلیه و یاخته های ایمنی تنها عواملی هس��تند که از نفوذ
میکروب ها به کلیه جلوگیری می کنند .درحالی که تنها بافت چربی در
حفظ موقعیت کلیه مؤثر است.
 )2با توجه به ش��کل  2و  3کتاب درس��ی ،کپسول کلیه (پردۀ شفاف
جلوگی��ری کنن��ده از نفوذ میکروب ها) در حفاظ��ت از غدۀ فوق کلیه
نقشی ندارد.
 )3عوامل حفاظت کننده در برابر فش��ار مکانیکی (ضربه) شامل بافت
چربی و دنده های انتهایی اس��ت ک��ه به طور حتم چربی اطراف کلیه و
دنده های انتهایی به طور مستقیم به جناغ متصل نیستند.

 »٣« -10موارد (ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
بررسی همۀ موارد:
ال��ف) کلیه راس��ت به علت موقعیت کبد ،کم��ی پایین تر از کلیه چپ
می باش��د .در نتیجه می توانیم از این جمله اینگونه برداش��ت کنیم که
میزنای متصل به کلیه راس��ت نیز کمی از میزنای سمت چپ کوتاه تر
است.
ب) با توجه به ش��کل مقابل می توانیم بگوییم
مهره ه��ای س��تون فق��رات از باال ب��ه پایین،
بزرگ ت��ر می ش��وند؛ یعنی مهره ه��ای کمری
ان��دازه ی بزرگ ت��ری نس��بت ب��ه مهره ه��ای

 »1« -1٣کپس��ول کلیه ،پردۀ ش��فافی از جن��س بافت پیوندی
رش��ته ای اس��ت که اطراف هر کلیه را احاطه کرده اس��ت .این عامل
حفاظت��ی برخالف س��ایر عوامل (دنده ها و بافت چرب��ی اطراف کلیه)

٣٤

یزست شناسی دهم
از نف��وذ میکروب ها به بخش های درون��ی جلوگیری می کند .عالوه بر
کپسول کلیه ،یاخته های ایمنی نیز از نفوذ میکروب ها به بخش درونی
کلیه ها جلوگیری می کند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2اگرچه کلیۀ راس��ت تنها توس��ط دندۀ انتهایی حفاظت می ش��ود و
کلیۀ چپ توس��ط دو دندۀ انتهایی حفاظت می گردد؛ اما چربی اطراف
کلیه و کپس��ول آن به نسبت های مس��اوی از کلیه های چپ و راست
محافظت می کنند.
 )3در صورت تحلیل بیش ازحد بافت چربی درنهایت به علت تاخوردگی
میزنای از ورود ادرار به مثانه جلوگیری می شود.
 )4باف��ت پیون��دی متراک��م نس��بت ب��ه بافت ه��ای پیون��دی دیگر
انعطاف پذیری و مادۀ زمینه ای کم تری در ساختار خود دارد.

 Aکنته:بافتچربیاطرافکلیه،رویکپسولکلیهقراردارد.اگربخواهیم
عواملبیرونیمحافظازکلیهرابگوییمبهترتیبازخارجبهداخلمیشود:
-1دندهها-2بافتچربی-3کپسولکلیه.
 »1« -1٤همۀ موارد برای تکمیل عبارت صورت س��ؤال مناسب
نیستند .در ناف کلیه ،سیاهرگ ،سرخرگ و میزنای مشاهده می شود.

بررسی همۀ موارد:
الف) س��یاهرگ کلیه در جلویی ترین س��طح و میزن��ای در پایین ترین
نوع عامل محافظت کننده
ویژگی
جنس و نوع بافت پیوندی
ویژگی بافت تشکیل دهندۀ آن

د) میزنای به لگنچه متصل اس��ت .س��یاهرگ کلیه به بزرگ سیاهرگ
زیرین اتصال دارد .سیاهرگ کلیه حاوی گلوکز است.
 »1« -1٥بافت پیوندی رش��ته ای (کپس��ول کلیه) مانع از ورود
میکروب ها به بافت های زیرین کلیه می ش��ود .تعداد یاخته های بافت
پیوندی رشته ای کمتر از بافت پیوندی سست می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2دنده ه��ا بخش��ی از کلیه ه��ا را در برابر ضرب��ات خارجی محافظت
می کنند .مویرگ های ناپیوسته در مغز استخوان ها مشاهده می شوند.
در این مویرگ ها فاصله ی یاخته های بافت پوششی آنقدر زیاد است که
به صورت حفره هایی در دیوارۀ مویرگ دیده می شوند.
ترکیب :مویرگ های ناپیوس��ته عالوه بر مغز اس��تخوان در
جگر و طحال نیز دیده می شوند(.فصل  4دهم)
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 )3دنده ها در حفاظت از ش��ش ها نیز نقش دارند .با توجه به ش��کل 1
کتاب درس��ی دنده ها با مهره ها مفصل تشکیل می دهند .در سال بعد
می خوانید که مهره  ،نوعی استخوان نامنظم هستند.
 )4چربی اطراف کلیه نقش مهمی در حفظ موقعیت کلیه دارد .از شکل
 3فصل  4به یاد داریم که اطراف قلب نیز بافت چربی وجود دارد.
جدول مقایسه ای عوامل حفاظتی از کلیه ها:

کپسول کلیه

بافت چربی

دنده های  11و 12

بافت پیوندی رشته ای

بافت پیوندی چربی

بافت پیوندی استخوانی

 -1مادۀ زمینه ای اندک
 -1مادۀ زمینه ای اندک
 -2واجد رشته های پروتئینی فراوان  -2یاخته هایی با هسته کناری
 -3یاخته هایی چندوجهی
 -3مقاومت باال

واجد باف��ت اس��تخوانی متراکم و
اسفنجی

ممانعت در برابر نفوذ میکروب ها

دارد





محافظت در برابر ضربه



دارد

دارد

تحلیل آن موجب افتادگی نسبی کلیه
می شود؟



می شود



آیا قابلیت محافظت از غدۀ فوق کلیه را
دارند؟



دارد

دارد

سطح از ناف کلیه قرار دارد .سیاهرگ در هدایت و انتقال جریان خون
نقش دارد.

 Aکنته:درکلیۀراس���تانس���ان،طولسرخرگازسیاهرگآنودرکلیۀ
چپ،طولس���یاهرگازس���رخرگآنبیشتراست(دقتدرشکل11کتاب
درسی).

ب) لگنچه مش��ابه قیف اس��ت و همانند س��یاهرگ کلی��ه دارای یون
بیکربنات است.
ج) میزنای در س��طح پشتی تری نس��بت به سایر عناصر ناف کلیه قرار
دارد .میزنای در هنگام کاهش وزن شدید ممکن است تا بخورد.

 »٢« -1٦باف��ت اس��تخوانی متراکم تری��ن و محکم تری��ن بافت
پیون��دی محافظت کننده از کلیه اس��ت .با توجه ب��ه اینکه کلیه چپ
کمی باالتر از کلیه راست قرار دارد ،دنده ها بیشتر این کلیه را پوشش
می دهند .در نتیجه می توان گفت که دنده ها در حفاظت از کلیه چپ
نسبت به کلیه راست نقش بیشتری دارند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1کپس��ول کلیه (نه دنده ها) مانع��ی در برابر نفوذ عوامل میکروبی به
کلیه ها پدید می آورد.
 )3مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات باعث ایجاد پوکی استخوان
و در نتیجه کاهش استحکام آن می شود.

٣٥

یزست شناسی دهم
ترشح هورمون آلدوسترون زیاد می گردد.
 )2اگ��ر غلظ��ت مواد حل ش��ده در خوناب از یک حد مش��خص فراتر
رود ،گیرنده های اسمزی در زیرنهنج تحریک می شوند .با توجه به این
جمله می توان برداشت کرد که افزایش اندک غلظت مواد حل شده در
خوناب ،موجب تحریک گیرنده های اسمزی نمی شود.
 )3در افراد مبتال به دیابت بی مزه با وجود داش��تن احس��اس تشنگی،
میزان آب دفع ش��ده توس��ط ادرار کاهش پیدا نمی کند؛ زیرا هورمون
ضد ادراری ترشح نمی شود.

 Aکنته:درصورتافزایشفش���اراسمزی(کاهشمیزانآب)درآدمی،
بدنفردمذکورواکنشهاییراانجاممیدهدتابااینکمآبیمقابلهنماید:
1

تحریکمرکزتشنگی

2

ترشح
هورمون
ضدادراری

3

ترشح
هورمون
آلدوسترون

نوشیدنآب

ایجادتشنگی
اثربر
گردیزهها


افزایش
بازجذبآب

کاهش
دفعآب

افزایش
بازجذبسدیم
درگردیزهها

افزایش
حجمآب
خوناب

افزایش
فشارخون

 »٣« -٩٧هنگامی که قطر س��رخرگ آوران کاهش پیدا می کند،
فشارخون کلیه و میزان تراوش نیز پایین می آید .بدن برای جبران این
موضوع به کمک ترشح آلدوسترون جریان خون کلیه را باال می برد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1ب��ه دنبال قلیایی ش��دن خون (افزای��ش  ،)pHبازجذب بی کربنات
کمت��ر انجام می ش��ود ،نه اینکه ترش��ح آن افزایش یاب��د؛ زیرا کلیه ها
بیکربنات را ترشح نمی کنند.
 )2با اسیدی شدن پالسما (کاهش  )pHترشح یون هیدروژن بیشتر میگردد.
 )4این امکان وجود دارد که عدم افزایش ترش��ح هورمون ضد ادراری
در فرد س��الم مشاهده ش��ود .به این صورت که اگر فشار اسمزی خون
در حد طبیعی باش��د ،نیازی به افزایش ترش��ح هورم��ون ضد ادراری
نیست .در این زمان ،ادرار رقیق نیز از بدن دفع نمی گردد.
غلظت یون غلظت یون
تغییر pHهیدروژن بیکربنات
در ادرار
در ادرار

بررسی همۀ موارد:
الف) سادهترین سامانۀ گردشی بسته در کرم خاکی وجود دارد .در پوست
کرم خاکی ،شبکۀ مویرگی بین دو سرخرگ شکمی واقع شده است.
ب) ش��بکۀ مویرگی دورلوله ای اط��راف بخش های لوله ای گردیزه قرار
دارد .این ش��بکۀ مویرگی از یک طرف به سرخرگ و از طرف دیگر به
سیاهرگ منتهی شده است.
ج) ماهیان غضروفی دارای غدد راس��ت روده ای هس��تند .مویرگ های
آبششی در ماهی ،از یک طرف به سرخرگ شکمی و از طرف دیگر به
سرخرگ پشتی منتهی شده اند.
د) کبد ،اندام سازندۀ صفرا است .شبکۀ مویرگی در کبد از دو طرف خود
به سیاهرگ (سیاهرگ فوقکبدی و سیاهرگ باب کبدی) منتهی است.
ترکی��ب :کبد خون تیره روده باریک را از طریق س��یاهرگ
باب دریافت می کند(.فصل  2دهم)

G

 »٣« -٩٩ترکیب��ات نیتروژنداری که میتوانند توس��ط لولههای
جمعکنن��دۀ ادرار فردی س��الم و بال��غ به درون لگنچه تخلیه ش��وند،
عبارتان��د از اوره ،اوریکاس��ید و کرآتینین .ترکی��ب نیتروژنداری که
درنتیجۀ سوختوساز مولکولهای حاصل از فعالیت بسپارازی آنزیمهای
هستهای (نوکلئیکاسیدها) تولید میشود ،اوریکاسید است.
بررسی سایر گزینه ها:
 1و  )4ترکی��ب نیتروژن داری که در هنگام کاهش منبع قند موردنیاز
برای تولید  ،ATPبه عنوان محصول فرعی از س��وختن آمینواس��ید ها
ایجاد می ش��ود ،آمونیاک اس��ت .آمونیاک در کبد با کربن دی اکسید،
ترکیب و اوره تشکیل می شود.
 )2ترکیب نیتروژنداری که تحت تأثیر نوعی آنزیم درونیاختهای ،از ترکیب
فسفات موجود در کرآتین فسفات با  ADPتولید میشود ATP ،است .در
جریان این تبدیل کرآتینین از تغییر کرآتین فسفات ایجاد میشود.
کرآتینین
یاخته
تولیدکننده

مکانیسم کلیه

اسیدی
شدن خون

↑

↓

 ↑-1ترشح یون هیدروژن
 ↑-2بازجذب یون بیکربنات

قلیایی
شدن خون

↓

↑

 ↓-1ترشح یون هیدروژن
 ↓-2بازجذب یون بیکربنات

اوریک اسید

یاخته های ماهیچه ای یاخته های بدن

اوره
یاخته های
کبدی

قابلیت انحالل
در آب

-

اندک

زیاد

قابلیت
تشکیل بلور

-

دارد

ندارد

نحوه تولید

تجزیۀ کرآتین
فسفات

سوخت وساز ترکیب CO2
نوکلئیک اسیدها و NH3

در صورت رسوب
فراوان ترین
انرژی کمتری نسبت
بیماری نقرس و
ویژگی
مادۀ آلی
به کرآتین فسفات
سنگ کلیه ایجاد
منحصربه فرد
ادرار
دارد
می کند

 »٣« -٩٨ش��بکۀ مویرگی کالفک از هر دو طرف به یک نوع رگ
(سرخرگ) منتهی می شود (سرخرگ آوران و سرخرگ وابران) .موارد
(الف)( ،ج) و (د) از این نظر مشابه کالفک می باشند.

عامل
تولیدکننده

٥٣

مصرف کرآتین
فسفات و از دست
رفتن انرژی آن

متابولیسم
نوکلئیک اسید

در اثر
سم زدایی
آمونیاک

پاسخنامه فصل پنجم
 »٤« -10٩هورم��ون ض��د ادراری ب��ا افزای��ش بازجذب آب در
کلیه ه��ا ،س��بب افزایش مق��دار آب موجود در خ��ون و کاهش مقدار
تحریک گیرندۀ اسمزی زیرنهنج می شود .هورمون آلدوسترون می تواند
با اتصال به گیرنده های موجود در یاخته های مکعبی شکل و ریزپرزدار
لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک ،مقدار بازجذب سدیم را افزایش دهد.

بررسی همۀ موارد:
الف) ه��ر یاخته ای ک��ه دارای توانایی سوخت و س��از نوکلئیک اس��ید
می باش��د ،توانایی تولی��د آمونی��اک و اوریک اس��ید را دارد .آمونیاک
انحالل پذیری بسیار باالیی در آب دارد.
ب) یاختههای کبدی قابلیت تولید اوره را دارند .در اثر انباشت اوره مشکلی
ایجاد نمیشود اما اوریکاسید در اثر انباشت ایجاد بیماری میکند.
ج) اوره در اث��ر ترکیب  CO2و آمونیاک ایجاد میش��ود و انحاللپذیری
باالیی در آب دارد درحالیکه اوریکاسید انحاللپذیری کمی در آب دارد.
د) کرآتینین در اثر تجزیۀ کرآتین فس��فات ایجاد می شود .توجه کنید
که اوریک اس��ید به انباشته شدن و رسوب تمایل دارد و می تواند عامل
ایجادکنندۀ سنگ کلیه و یا نقرس باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1هورم��ون ضد ادراری س��بب افزایش مق��دار آب موجود در خون و
کاهش مقدار آب در ادرار می ش��ود؛ بنابراین مقدار فشار اسمزی ادرار
موجود در لوله های پیچ خورده را افزایش (نه کاهش) می دهد .هورمون
آلدوسترون ،از بخش قش��ری غدۀ فوق کلیه به محیط داخلی (خون و
مایع بین یاخته ای) وارد می شود.
 )2هورمون ضد ادراری ،در افراد مبتال به دیابت بیمزه (نه دیابت شیرین)،
از هیپوفیز پسین به خون نمیریزد .آنزیم رنین ترشحشده از کلیه با اثر بر
یکی از پروتئینهای خوناب (پالسما) و راهاندازی مجموعهای از واکنشها،
باعث میشود از غدۀ فوق کلیه ،هورمون آلدوسترون ترشح شود.
 )3هورمون ضد ادراری از هیپوفیز پس��ین ترش��ح می ش��ود .ترش��ح
هورمون از هیپوفیز پیش��ین (نه پسین) تحت تأثیر هورمون آزادکنندۀ
هیپوتاالموس صورت می گیرد .هورمون آلدوسترون با افزایش بازجذب
سدیم سبب افزایش فشارخون و افزایش مقدار حجم خون خارج شده
از بطن چپ (برون ده قلب) می شود.
جاندار

سامانۀ دفعی

اغلب تک یاخته ها

انتشار

پارامسی
پالناریا (کرم پهن)
نرم تنان و بیشتر کرم های
حلقوی (کرم خاکی)

متانفریدی

حشرات

بررسی سایر گزینه ها:
 )1در پارامس��ی ،حرکت مژک ها (زوائد حرکتی) ،غذا را از محیط به
حفرۀ دهانی منتقل می کند.
 )2دقت کنید که در پارامس��ی ،کریچۀ گوارش��ی حاصل ادغام ش��دن
توضیحات

طی انتشار و اسمز مقدار آب را تنظیم می کنند.

انتشار (کریچۀ ضربان دار) تک یاختۀ ساکن آب شیرین که آب اضافی را با کریچۀ ضربان دار (انقباضی) دفع می کند.
پروتونفریدی

سخت پوستان

 »٤« -111در پارامس��ی ،آبی که درنتیجۀ اس��مز وارد می شود،
به همراه مواد دفعی توسط کریچه های انقباضی دفع می شود .با توجه
به اینکه جهت حرکت آب از محیط آبی اطراف به س��مت درون یاخته
اس��ت ،می توان نتیجه گرفت که فش��ار اس��مزی درون یاخته از فشار
اسمزی بیرون آن بیشتر است.

 -1دارای یاخته های شعله ای و مژه های درون یاخته ای
 -2ورود مایعات از فضای بین یاخته ای
 -3دارای منافذ متعدد دفعی (بیشتر آب دفع می کنند)
 -1پیشرفته تر از پروتونفریدی است.
 -2در ابتدای لوله ،قیف مژکدار و در انتهای لوله ،مثانه است.
 -3در هر حلقه از بدن کرم خاکی ،یک جفت متانفریدی همراه با مویرگ وجود دارد.

برخی دارای غدد شاخکی آمونیاک را با انتشار از آبشش یا از طریق غدد شاخکی نزدیک شاخک خود دفع می کنند.
لوله های مالپیگی

م��واد دفعی را به همراه یون ها و آب ،از همولنف گرفته و به روده منتقل می کنند تا به همراه مواد
گوارش نیافته دفع شوند.

کریچۀ غذایی و کافنده تن است.
 )3در پارامسی ،ذرۀ غذایی به روش آندوسیتوز وارد یاخته میشود؛ بنابراین
غشای کریچۀ غذایی از غشای یاخته که مواد غذایی را احاطه کرده ،ساخته
شده است .ولی کریچۀ انقباضی همواره داخل یاخته وجود دارد و اینگونه
نیست که غشای آن با هر بار ورود مواد به درونیاخته ،تشکیل شود.

 »٢« -110ملخ ،حش��رۀ گیاه خواری است که پیش معده در آن
توانایی ترشح آنزیم های گوارشی را ندارد .حشرات سامانۀ دفعی به نام
لوله های مالپیگی دارند و در آن ها اوریک اسید همراه با مواد دفعی لولۀ
گوارش از بدن دفع می شود .موارد (ب) و (ج) در رابطه با اوریک اسید
صدق نمی کند.
هورمون

محل ترشح

بافت هدف

عملکرد

عامل محرک ترشح

آلدوسترون

غدۀ فوق کلیه

مجرای جمع کننده و گردیزه

افزایش بازجذب سدیم (که موجب
افزایش بازجذب آب نیز می شود)

کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن که
منجر به ترشح رنین می گردد.

ضد ادراری

غدۀ زیرمغزی
پسین

افزایش بازجذب آب و کاهش دفع آب از
مجرای جمع کننده و گردیزه
طریق ادرار

٥٦

افزایش فشار اسمزی خون و تحریک
گیرنده های اسمزی در غدۀ زیرنهنج

سالم ،چطورید؟ خوبید؟! باالخره ،رسیدیم به اولین فصل گیاهی .بچه ها از همین االن باید بگم که باید گیاهی رو جدی بگیرین و سعی کنین از اولین فصل
اون ،مطالب رو عمیق و مفهومی و ترکیبی یاد بگیرین ،تقریبا ً  20درصد از سؤاالت کنکور  98نظام جدید ،از فصول گیاهی بود که اهمیت این فصل ها
رو نشون میده! بذارید یه جور دیگه بهتون بگم اگر کنکور  98امتحان میدادین ،شما با تسلط به  4فصل گیاهی حدودا ً از  400هزار نفر کنکور  98جلو بودین!
سامانه های بافتی (گفتار  )2و سرالدهای نخستین و پسین نسبت به مطالب دیگه ی فصل اهمیت بیشتری دارند .یه مشکلی که هست اینه که ،اکثر
مباحث این فصل فرار هستند پس حتما باید مطالب این فصل رو چندین بار مرور کنین تا تو ذهن مبارکتون نقش ببنده! شما نه تنها باید نکات
شکل های این فصلو یاد بیگیرین بلکه باید اونارو کنار شکل های فصل های دیگه گیاهی از جمله فصل  7دهم و  8یازدهم و  6دوازدهم قرار بدین و
باهم مقایسه و ترکیب کنین!
فعالیت های این فصل (مخصوصا ً فعالیت صفحه  104کتاب درسی) اهمیت فوق العاده ای دارند و قابل ترکیب با مطالب این فصل و فصل دیگر
هستند .پس چشم هاتونو بشورید و جور دیگه ای این هارو ببینید!
در کنکور  ،98طراح همۀ سؤاالت را مستقیم از مطالب همین فصل مطرح کرده اما این ،چیزی از ارزش های ترکیبی بودن این فصل کم نمیکنه! قطعا
در سال های آینده شاهد سواالت ترکیبی از این فصول خواهیم بود ،این – اینم  +نشون ☺
ترکیبی

مباحث مهم

تعداد کل سؤاالت مستقل
کنکور داخل کشور 98

3

3

-

فعالیت صفحۀ  104کتاب درسی ـ سامانه های بافتی ـ رنگ ها در گیاهان

کنکور خارج کشور 98

2

2

-

فعالیت صفحۀ  104کتاب درسی ـ دیوارۀ یاخته های گیاهی

سؤاالت فصل ششم

!

دیواره ،یاخته های گیاهی و ترکبیات آن

١-١کدام گزینه ،دربارۀ یاخته های بافت نشان داده شده در شکل مقابل صحیح نیست؟
 )1فاقد غشای پالسمایی و مایع سیتوپالسمی می باشند.
 )2در ساختار دیوارۀ خود ،فاقد پلی ساکارید پکتین هستند.
 )3به وسیلۀ دیوارۀ یاخته ای لیپیدی شده از یک دیگر جدا شده اند.
 )4تنها بخش باقی مانده از یاخته های آن ها ،واجد پروتئین است.
١-٢رابرت هوک با ابزار نشان داده شده در شکل مقابل ،یاخته ای را مشاهده کرد که ...................
 )1در دیوارۀ پسین چوبی شدۀ خود ،ترکیب لیپیدی دارد.
 )2قابلیت ذخیرۀ مولکول های آب را در میان یاختۀ خود ندارد.
پوستی ساقۀ نوعی گیاه نهان دانۀ دولپه نیست.
 )3جزئی از یاخته های
ِ
 )4به کمک اجزای غشا دار ،رشد پروتوپالست خود را تنظیم می کند.
TNT

١-٣کدام یک از عبارات داده شده جمله ی زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
« قسمتی از یاخته ای گیاهی که اولین بار با میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک مورد بررسی قرار گرفت ........... ،همانند » ..........
 )1نمی تواند – روپوست ،مقدار هدررفت آب را کاهش دهد.
 )2می تواند – غشا ،واجد متنوع ترین گروه مولکول های زیستی باشد.
 )3می تواند  -سامانۀ بافت پوششی ،مانع ورود عوامل بیماری زا به گیاهان شود.
 )4نمی تواند – کوتین ،از ترکیبات لیپیدی با ساختار حلقوی تشکیل شده باشد.
١-٤کدام گزینه ،دربارۀ پروتوپالست همۀ یاخته های گیاهی به درستی بیان شده است؟
 )1واجد اجزای فاقد غشا و سه نوع اندامک دو غشایی است.
 )2در همۀ یاخته های تشکیل دهند ۀ بافت آوندی یافت نمی شود.
 )3محل ساخت مواد سازندۀ الیه های دیوارۀ نخستین و پسین است.
 )4مواد مورد نیاز خود را تنها از طریق غشای پالسمایی دریافت می کند.
١-٥کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« با توجه به شکل مقابل که یک یاختۀ گیاهی را نشان می دهد ،بخش مشخص شده با حرف  ،.......نمی تواند » ...............
C B
A
 – B )2رنگیزۀ جذب کنندۀ نور ذخیره کند.
 – C )3در مجاورت شبکۀ آندوپالسمی یافت شود.
D
 – A )1به اندامک غشادار دیگری تبدیل شود.
 – D )4در بیشتر حجم خود ،لیپید داشته باشد.

,
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شکر میان تست :پیشنهاد می کنم پاسخ تست بعدی رو حتما اگه کنکوری نیستی و دانش آموز سال دهمی بخونی دکتر جانم!

١-٦در یاخته های گیاهی زنده ،هر اندامکی که  ،................به طور حتم .....................
 )1تیغۀ جدا کنندۀ پروتوپالست یاخته ها را ایجاد می کند – در ترشح همۀ پروتئین های دیوارۀ یاخته ای نقش دارد.
 )2بیشتر حجم مایع سیتوپالسمی را اشغال می کند  -محل تولید رشته های پلی نوکلئوتیدی است.
 )3نوعی اندامک دوغشایی است – با اضافه شدن لیگنین به دیوارۀ پسین از بین می رود.
 )4توانایی تغییر شکل انرژی دارد – موجب سبزرنگ شدن برگ ها می شود.

١-7همۀ یاخته های گیاهی زنده  ...........یاخته های جانوری هسته دار ،قطع ًا .......................
 )1همانند – رشته های دنا را درون دو نوع اندامک دو غشایی نگهداری می کنند.
 )2برخالف  -مواد اسیدی را در کریچه (واکوئول ) ها ذخیره می کنند.
 )3برخالف – فاقد اندامک کافنده تن (لیزوزوم) در سیتوپالسم خود هستند.
 )4همانند – توانایی تشکیل مواد آلی از مواد معدنی را دارد.
TNT

١-٨کدام گزینه ،در رابطه با هر اندامک موجود در یاخته های گیاهی که واجد یک نوع آنزیم رنابسپاراز است ،صحیح می باشد؟
 )1در هنگام تغییر رنگ گوجه فرنگی ،مقدار کاروتنوئید در این اندامک افزایش می یابد.
 )2انرژی زیستی الزم برای انجام تمام فعآلیت های یاخته ،توسط این اندامک تأمین می گردد.
 )3جذب نور خورشید توسط این اندامک  ،افزایش مقدار تولید قند گلوکز را در یاخته درپی دارد.
 )4برخی از پروتئین های مورد نیاز این اندامک  ،در پی بیان ژن های موجود در دنای خطی تولید می شود.
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سؤاالت فصل ششم
١-٦٢کدام یک از گزینۀ زیر در رابطه با یاخته های مشخص شده در شکل مقابل می تواند به درستی بیان شده باشد؟
 )1به دنبال تقسیم این یاخته ها ،بافت های آسیب دیده ترمیم می شوند.
 )2یاخته های کوتاهی هستند که در ذره های سخت گالبی وجود دارند.
 )3با ترشح موادی ،موجب افزایش استحکام خود می شوند.
؟
 )4قادر به ذخیرۀ مواد در اندامک های غشادار هستند.
١-٦٣در گیاهان نهان دانه ،در بافت نرم آکنه ای  ...........بافت چسب آکنه ای ،امکان  .....................وجود ندارد.
 )2همانند  -ساخت دیواره ای چندالیه در زیر دیوارۀ نخستین
 )1برخالف – ترشح لیگنین به کمک ریزکیسه های غشایی
 )4همانند – تشکیل یاخته های جدیدی از طریق تقسیم یاخته ای
 )3برخالف – خارج شدن پلی ساکارید پکتین از پروتوپالست
TNT

١-٦٤کدام عبارت ،در مورد بافت نرم آکنه ای موجود در پیکر گیاهان آبزی ،صحیح است؟
 )1فضای بین یاخته ای در این بافت ،از مایعی مشابه مایع سیتوپالسمی پر شده است.
 )2تمام یاخته های این بافت ،دارای کریچه و تعدادی دیسه (پالست) می باشند.
 )3هر یاختۀ تشکیل دهندۀ این بافت ،دارای سه اندامک دو غشایی است.
 )4دو یاختۀ مجاور این بافت ،از طریق تیغۀ میانی به یک دیگر متصل اند.
بافتی اشغال کنندۀ فضای بین بافت پوششی و آوندی ساقه که دیوارۀ  ................نسبت به سایر
١-٦٥هر یاختۀ موجود در سامانۀ
ِ
یاخته های این سامانۀ بافتی دارد ،به طور حتم .............
 )1ضخیم تری – واجد کانال های سیتوپالسمی غیر فعالی در دیوارۀ یاخته ای خود است.
 )2نخستین نازک تری – در هنگام پالسمولیز ،پروتوپالست آن از دیواره فاصله می گیرد.
 )3نازک تری – مواد آلی مورد نیاز خود را از یاخته های مجاور دریافت می کند.
 )4نخستین ضخیم تری – انعطاف پذیری اندام های گیاهی را کاهش می دهد.
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 ١-٦٦کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ «هر دو یاختۀ  ..............قادر به  ..............نیستند و ».............
 1 )1و  – 2ساخت لیگنین – دارای دیوارۀ نخستین متصل به تیغۀ میانی هستند.
 2 )2و  – 4انجام تقسیم یاخته ای – توانایی افزایش استحکام خود را دارند.
 1 )3و  – 3تولید شیرۀ خام – درون سیستم آوندی گیاه یافت می شوند.
 3 )4و  – 4فتوسنتز – دیوارۀ پسین متصل به غشای پالسمایی دارند.
«»4
«»3
«»2
«»1
١-٦7کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟
« یاخته های  ..............موجود در بافت اسکلرانشیمی» ................ ،
 )1دراز – قبل از نابود شدن سیتوپالسم خود ،توانایی ترشح سلولز را دارند.
 )2کوتاه – به صورت تودۀ یاخته ای در بخش مرکزی گالبی یافت می شوند.
 )3کوتاه – دارای منافذ انشعاب دار در عرض دیوارۀ پسین خود هستند.
 )4دراز – در اطراف لوله های پیوستۀ بافت آوندی یافت می شوند.
١-٦٨چند مورد ،در عبارت مقابل به درستی جای نمی گیرد؟ « در هر نوع بافت زمینه ای که یاخته های آن  ...........دور از انتظار »..........
الف) دیوارۀ نخستین نازک دارند ،ذخیرۀ مواد آلی درون پالست ها – نیست.
ب) با فضای پر از هوا در تماس اند ،انتقال مواد غذایی به یاخته های مجاور – است.
ج) استحکام ساقه را افزایش می دهند ،اضافه شدن مواد آلی به دیوارۀ یاخته ای – نیست.
د) دیوارۀ پسین خود را سخت تر می کنند ،مشاهدۀ اندامک ذخیره کنندۀ مواد اسیدی – است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
١-٦٩چند مورد ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ « با توجه به شکل روبهرو که ساختار یکی از اندامهای گیاهی نوعی گیاه
نهاندانۀ دولپه را نشان میدهد ،میتوان گفت یاختههای مشخص شده با حرف  ..........دارای دیوارۀ نخستین  ............هستند و » ..............
الف)  - Aنازک – در محل الن های خود با یاخته های مجاور ،ارتباط سیتوپالسمی دارند.
ب)  – Bضخیم – به طور معمول در سطح زیری یاخته های بافت پوششی یافت می شوند.
A
ج)  – Bنازک – عالوه بر مریستم نخستین ،توسط مریستم پسین چوب پنبه ساز تولید می شوند.
د)  – Aضخیم – در حرکت دادن مواد از مسیر آپوپالستی به سمت الیۀ درون پوست ریشه نقش دارند.
B
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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یزست شناسی دهم
١-70نوعی یاختۀ بافت سخت آکنه ای که ظاهری شبیه یاختۀ مشخص شده با شمارۀ  .........دارد ،برخالف یاخته های همراه ....................
 - »1« )1هسته و مایع میان یاخته ای خود را در پی فعالیت ترشحی خود از دست می دهد.
 - »2« )2قادر به مصرف مواد آلی تولید شده در یاخته های محل منبع شیرۀ پرورده نیست.
 - »1« )3توانایی دریافت مواد مغذی موجود در یاختۀ آبکشی را از طریق پالسمودسم ندارد.
 - »2« )4در محل الن های موجود در ساختار دیوارۀ خود دارای دیوارۀ پسین نازک شده است.
«»2
«»1
١-7١کدام گزینه عبارت داده شده ی جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« در درخت گالبی ،یاختۀ  ..........ممکن نیست » ...............
 – A )1بعد از تولید توسط مریستم نخستین ،توانایی ساخت لیگنین را داشته باشند.
 – A )2قبل از از دست دادن هسته ،پلی ساکارید رشته ای و غیررشته ای را ترشح کنند.
 - B )3دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشدۀ نفوذناپذیر نسبت به آب داشته باشند.
 - B )4طی فرآیند تقسیم هسته و میان یاختۀ خود موجب ترمیم بافت های آسیب دیده شود.
A
B
١-7٢در برش عرضی ساقۀ گیاهان نهان دانۀ دولپه ،دیوارۀ  ..........ضخیم در یاخته های نوعی بافت زمینه ای قابل مشاهده می باشد که
در میان یاختۀ خود  .........راکیزه اند و .................
 )1دومین – فاقد – از نظر متابولیسمی فعال نیستند.
 )2نخستین – واجد  -مانع رشد ساقه و ریشه نمی شوند
 )3نخستین – فاقد – در زیر یاخته های روپوستی یافت می شوند.
 )4دومین – واجد – توانایی تولید و تجزیۀ رشته های دوک را ندارند.
 ١-7٣شکل های مقابل ،یاخته های نوعی سامانه ی بافتی موجود در یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد .کدام گزینه ،عبارت زیر را در
مورد این یاخته ها به درستی تکمیل نمی کند؟
« یاخته های  ............یاخته های  ،...........می توانند » ...............
 ،A )1همانند –  - Bدر انتهای عمر خود دیواره ای را بسازند که در استحکام یاخته نقش دارد.
 ،B )2برخالف –  – Aیاخته های تشکیل دهندۀ سامانۀ بافت آوندی را احاطه کنند.
 ،A )3همانند –  - Bبا چوبی شدن دیواره ،هسته و مایع سیتوپالسمی خود را از دست بدهند.
A
B
 ،B )4برخالف  - A -در ایجاد ذرات سخت موجود در بخش گوشتی گالبی نقش داشته باشد.
١-7٤کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« یاخته های سخت آکنه ای ............ ،از چوبی شدن دیوارۀ پسین» ............. ،
 )1قبل – در محل الن های خود ،با یاخته های دیگر ارتباط سیتوپالسمی دارند.
 )2قبل – در پی جذب نور خورشید ،مولکول آب را می شکنند.
 )3بعد – مایع میان یاخته ای خود را از دست می دهند.
 )4بعد – قطعاً توانایی تولید لیگنین را دارند.
١-7٥در ساقۀ ویژه شده برای تولیدمثل رویشی گیاه سیب زمینی ،نشاسته در پالست های یاخته های نوعی بافت گیاهی ذخیره
می شود .کدام گزینه در مورد این بافت گیاهی به درستی بیان شده است؟
 )2واجد دیوارۀ ضخیم با نفوذپذیری غیرانتخابی هستند.
 )1در استحکام اندام های گیاهی نقش دارند.
 )4در ژنوم سیتوپالسمی ،رشتۀ پلی نوکلئوتیدی متصل به هم دارند.
 )3قادر به تجزیۀ غشای فسفولیپیدی هسته نیستند.

,

شکر میان تست :تست بعدی به نوبه خودش منحصر به فرده!!

١-7٦در ساختار برگ گیاهان نهان دانۀ یک ساله ،تولید گلوکز از کربن دی اکسید و آب در یاخته های نوعی بافت زمینه ای انجام
می شود .کدام گزینه در مورد این یاخته ها به درستی بیان شده است؟
 )1این یاخته ها ،به کمک پلی ساکاری ِد لیگنین موجود در تیغۀ میانی خود ،به یک دیگر چسبیده اند.
 )2قالب احاطه کنندۀ پروتوپالست این یاخته ها ،از دو الیۀ پلی ساکاریدی تشکیل شده است.
 )3این یاخته ها ،قابلیت گسترش و کشش را بعد از افزودن موادی به دیوارۀ خود ندارند.
 )4فرایندهای سوخت و ساز ،با چوبی شدن دیوارۀ این یاخته ها متوقف می شود.
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پاسخنامه فصل ششم

پاسخنامه تشیرحی فصل ششم
بررسی سایر گزینه ها:
 )1این یاخته ،دیوارۀ پسین چوبی شده ندارد.

 »٢«١ ١-١١بافت نش��ان داده ش��ده در ش��کل صورت س��وال ،بافت
چوب پنبه ای اس��ت .در س��اختار دیوارۀ همۀ یاخته های گیاهی ،تیغۀ
میانی وجود دارد .تیغۀ میانی دارای پکتین است.

 Aکنته :با توجه به توضیح گزینۀ  1میتوان موارد زیر را برداشت کرد:

بررسی سایر گزینه ها:
 )1این یاخته ها ،مرده اند و فاقد پروتوپالس��ت می باشند .پروتوپالست
از اندامک های غش��ادار ،اجزای فاقد غش��ا ،غشای پالس��مایی و مایع
سیتوپالسمی تشکیل شده است.
 )3در دی��وارۀ یاخته ای این یاخته ه��ا ،چوب پنبه وجود دارد که نوعی
ترکیب لیپیدی اس��ت .یاخته های این بافت به وسیلۀ دیوارۀ یاخته ای
چوب پنبه ای شده از یک دیگر جدا شده اند.
 )4تنها بخش باقی مانده از یاخته های بافت چوب پنبه ای ،دیواره است.
در ساختار دیواره ،پلی ساکارید های رشته ای و غیررشته ای و پروتئین
یافت می شود.

ال���ف) نمی توان گفت هر یاختۀ مردۀ گیاه���ی ،در دیوارۀ خود واجد لیگنین
است :مثال نقض یاخته های بافت چوب پنبه ای می باشد.
ب) یاخته های مرده ،می توانند فاقد دیوارۀ پسین باشند.
 )3یاخته های چوب پنبه ای ،توس��ط کامبیوم چوب پنبه س��از ساخته
می ش��ود .کامبیوم چوب پنبه س��از در گیاهان نهان دانۀ دولپه موجب
تشکیل این یاخته می شود.

 Aکنته :رابرت هوک یاخته ای از بافت چوبپنبهای ایجاد ش���ده توس���ط
کامبیوم چوبپنبهساز را در زیر میکروسکوپ خود مورد بررسی قرار داد .این
یاختهها ،در پوست ساقۀ گیاهان نهاندانۀ دولپهای یافت میشوند.

 Aکنته :همۀ یاختههای گیاهی (چه زنده و چه مرده) ،دیوارۀ یاختهای دارند.
در این بین ،یاختههای گیاهی مرده ،فاقد پروتوپالست هستند.

 )4با توجه به توضیحات ارائه ش��ده برای پاس��خ س��ؤال ،این یاخته ها
مرده اند .در یاخته های مرده اجزای غشادار و پروتوپالست وجود ندارد.
 »٢«١ ١-٣١قس��متی از یاخته ای گیاهی که اولین بار با میکروسکوپ
ابتدایی رابرت هوک مشاهده شد ،بافت چوب پنبه می باشد.کوتینی شدن
و چوب پنبه ای ش��دن از تغییرات دیگر دیواره در یاخته های گیاهی اند
که در کاهش از دس��ت دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا
ب��ه گیاه نقش دارند .یکی از کار های روپوس��ت کاه��ش تبخیر آب از
اندام های هوایی گیاه است .توجه کنید که سامانۀ بافت پوششی ،گیاه
را در برابر عوامل تخریب گر حفظ می کند( .درستی گزینۀ )3

 »٢«١ ١-٢١ابزار نش��ان داده ش��ده در صورت س��ؤال ،میکروسکوپ
ابتدایی رابرت هوک اس��ت .رابرت هوک با این میکروس��کوپ ،یاختۀ
مربوط به بافت چوب پنبه ای را مش��اهده کرد .این بافت از یاخته های
مرده تشکیل شده است .در یاخته های مرده ،میان یاخته وجود ندارد؛
بنابراین این یاخته ها توانایی ذخیره آب را در میان یاختۀ خود ندارند.
ترکی��ب (فصل  7ده��م) :نمی توان گفت ه��ر یاختۀ دارای
چوب پنبه در دیوارۀ خود ،مرده اس��ت .یاخته های دارای چوب پنبه
در گیاه��ان می توانند در یاخته های درونی ترین الیۀ پوس��ت یافت
شوند .این یاخته ها ،زنده اند.

G

وظایف دیوارۀ یاخته ای
حفظ شکل یاخته ها
استحکام یاخته ها

ترکی��ب (فصل  7ده��م) :یاخته های چوب پنبه ای مش��اهده
شده توسط رابرت هوک در همۀ دیواره های خود ،دارای چوب پنبه
هستند ،اما یاخته های درون پوست در ریشۀ بسیاری از گیاهان ،در
دیواره ه��ای جانبی خود ،چوب پنبه (س��وبرین) دارن��د .یاخته های
درون پوس��ت در برخی از گیاهان ،عالوه بر دیواره های جانبی خود،
در دیوارۀ پشتی نیز چوب پنبه (سوبرین) دارند.

G

استحکام پیکر گیاه
واپایش تبادل مواد بین یاختهها در گیاه
جلوگیری از ورود عامل بیماریزا
بررسی سایر گزینه ها:
 )2در دی��وارۀ یاخت��ه ای و غش��ا ،پروتئی��ن وج��ود دارد .پروتئین ها،
متنوع ترین گروه مولکول های زیستی هستند.
 )4کوتین و چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی هس��تند .کلس��ترول نوعی
ترکیب لیپیدی دارای س��اختار حلقوی می باشد که در غشاهای یاخته
جانوری دیده می شود.

رابرت هوک
با استفاده
از میکروسکوپ
ابتدایی خود:

اولین بار یاختۀ یوکاریوتی را در بافت
چوب پمبه ای مشاهده کرد.
یاخته های مردۀ دارای چوب پنبه را مشاهده کرد.
یاختهها را به صورت مجموعه حفرههایی مشاهده
کرد که توسط دیواره از هم جدا شدهاند.

G
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ترکیب :کلس��ترول ،از چهار حلقۀ آلی تش��کیل شده است که

یزست شناسی دهم
س��ه حلقۀ آن ش��ش کربنه و یک حلقۀ آن پنج کربنه میباشد .در
کلسترول ،عالوه بر بخش حلقوی ،بخش غیرحلقوی نیز دیده میشود.
 »٣«١ ١-٤١پروتوپالست ،از غشای پالسمایی سیتوپالسم و اندامک ها
و اجزای فاقد غش��ای یاخته (مانند ریبوزوم و  )...تش��کیل شده است.
محل ساخت همۀ الیه های دیوارۀ یاخته ای ،پروتوپالست است.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1در یاخته های فاقد کلروپالست ،دو نوع اندامک دو غشای (هسته و
راکیزه) در پروتوپالست یافت می شود.
 )2آوند آبکش و یاختۀ همراه یاخته های موجود در بافت آوندی اند که
پروتوپالست دارند .آوند چوبی ،پروتوپالست ندارد.
 )4در یاخته های گیاهی زنده ،پروتوپالست عالوه بر غشای پالسمایی،
می توان��د مواد غذای��ی موردنیاز خ��ود را از طریق پالسمودس��م و از
یاخته های مجاور به دست آورد.

 Aکناتی دبرارۀ پروتوپالست:
 -1پروتوپالست تنها در یاخته های گیاهی وجود دارد و در یاخته های جانوری
دیده نمی شود.
-2پروتوپالست در آوند آبکش ،فاقد هسته است.
 -3یاخته گیاه���ی از دیوار یاخته ای و پروتوپالس���ت (دارای اندامک های
غشادار و اجزای فاقد غشا و مایع سیتوپالسمی) تشکیل شده است.
 »١«١ ١-٥١با توجه به شکل ،بخش های  Aتا  Dبه ترتیب سبزدیسه،
کریچه ،هسته ،دیواره و غشای یاخته ای می باشند .رنگیزۀ جذب کنندۀ
نور ،در سبزدیسه ها و رنگ دیسه ها یافت می شود ،نه در کریچه ها.

بررسی سایر گزینه ها:
 )2هس��تۀ در مجاورت شبکۀ آندوپالسمی قرار دارد .به عبارتی شبکۀ
آندوپالسمی به غشای خارجی پوشش هسته متصل است.
 )3سبزدیسه ،در فصل پاییز می تواند به رنگ دیسه تبدیل شود.
 )4غش��ای یاخته ،در بیش��تر حجم خود از لیپید (فسفولیپید) ساخته
شده است .بیشتر حجم دیوارۀ یاخته ای ،از سلولز ساخته شده است.
 »١«١ ١-٦١جس��م گلژی س��بب تشکیل شدن تیغۀ میانی در هنگام
تقس��یم میان یاخته می شود .تیغۀ میانی سبب جدا شدن پروتوپالست
یاخته ها می شود .همۀ پروتئین های موجود در دیوارۀ یاخته ای ،نوعی
پروتئین ترشحی محسوب می شوند و باید از پروتوپالست خارج شوند.
جسم گلژی در ترشح این پروتئین ها نقش دارد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2در برخ��ی یاخته های گیاهی ،کریچه و در برخی یاخته های گیاهی
نظیر س��رالدها ،هسته بیشتر حجم یاخته را اشغال کرده است .هسته،
محل تولید رشته های پلی نوکلئوتیدی است ،نه کریچه.
 )3هسته ،راکیزه و سبزدیس��ه ،نوعی اندامک دوغشایی می باشند .در
بافت اسکرانش��یمی ،اضافه شده لیگنین به دیوارۀ پسین ،اغلب موجب
مرگ یاخته و از بین رفتن اندامک های دوغش��ایی می ش��ود .در آوند
چوبی ،اضافه شده لیگنین به دیوارۀ پسین ،همواره موجب مرگ یاخته

می شود.
 )4سبزدیس��ه و راکی��زه ،توانای��ی تغیی��ر ش��کل ان��رژی را دارند .در
سبزدیس��ه ها ،با اس��تفاده از نور خورش��ید ،گلوکز تولید می شود و در
راکیزه ه��ا ،ان��رژی مولکول گلوک��ز به انرژی نهفت��ه در مولکول ATP
تبدیل می گردد .سبزینۀ موجود در سبزدیسه ها موجب سبزرنگ شدن
برگ ها می شود.

G

ترکیب در مورد همۀ یاخته های یوکاریوتی:

در یاخته ها ی یوکاریوتی  ،اندامک های غش��ادار و اجزای فاقد غش��ا
مشاهده می شود.
ال��ف) اندامک ه��ای غش��اردار موج��ود در یاخته ه��ای یوکاریوتی
عبارت اند از :هسته ،راکیزه (میتوکندری) ،سبزدیسه (کلروپالست)،
شبکه ی آندوپالسمی ،دس��تگاه گلژی ،کیسه های غشایی (کریچه یا
واکوئول) ،لیزوزوم (کافنده تن) و کریچۀ مرکزی در یاخته های گیاهی
ب) اندامک های فاقد غش��ا موج��ود در در یوکاریوت ها عبارت اند
از :س��انتریول ( در همۀ جانواران و گیاهان ابتدایی دیده می ش��ود)
و ریبوزوم.

G

هسته در یاخته های یوکاریوتی:

 -1هسته دارای پوشش دو الیه است که در مجموع از چهار الیه ی
فسفولیپیدی تشکیل شده است .پوشش دوالیۀ هسته دارای منافذی
است .از این منافذ امکان عبور پروتئین ،رنا و سایر مواد وجود دارد.
بخش��ی از الیه ی خارجی پوشش هسته با بخشی از غشای شبکه ی
آندوپالسمی اتصال فیریکی دارد.
 -2درون هس��تۀ یاخته های یوکاریوت��ی ،کروموزوم ها قرار دارند.
س��اختار کروموزوم ها از دن��ا و پروتئین (مانند پروتئین هیس��تون)
تشکیل یافته است.
 -3هنگامی که یاخته های یوکاریوتی در حال تقس��یم نیستند ،مادۀ
وراثتی موجود در هسته به صورت کروماتین است.
 -4یاخته های یوکاریوتی ممکن اس��ت هس��ته نداش��ته باشد .مانند
گویچه های قرمز بالغ در بسیاری از پستانداران و یاخته های آبکشی
بالغ در گیاهان آوندی ،فاقد هسته هستند.
 -5در مراحلی از تقسیم میوز و میتوز پوشش هسته ناپدید می شود
و یاخته ای فاقد هسته به وجود می آید.
 -6در یوکاریوته��ا میت��وان یاختهای تکهس��تهای ،دوهس��تهای
(یاختههای ماهیچهی قلبی ،یاختهای در حال تقسیم قبل از سیتوکینز)
و چند هستهای (یاختههای ماهیچهی اسکلتی) مشاهده کرد.
 -7ممکن اس��ت یاخته ای یوکاریوتی دارای بیش از یک هس��ته در
ساختار خود باش��د .مانند یاخته های ماهیچه ی اسکلتی در انسان و
یاخته ای دو هسته ای در کیسه ی رویانی نهان دانگان.
 -8در سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی دو یا سه اندامک دوغشایی
وجود دارد :هسته ،راکیزه (میتوکندری) و سبزدیسه (کلروپالست).
درون هس��ته  ،دنای خطی و درون راکیزه و سبزدیسه ،دنای حلقوی
قرار دارد.
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پاسخنامه فصل ششم
 -9یاخته ه��ای یوکاریوتی دارای س��ه نوع آنزی��م  RNAپلی مراز
هس��تند که همگی درون هسته فعالیت می کنند و درون سیتوپالسم
و در طی فرایند ترجمه ساخته می شوند.
 -8در یاخته ه��ای یوکاریوتی انواع ریبونوکلئیک ها اس��ید ها (رنا یا
 )RNAدرون هس��ته و سیتوپالسم (در راکیزه و سبزدیسه) ساخته
می ش��وند( .رنای پیک  ،mRNAرنای ناق��ل  ،tRNAرنای ریبوزومی
 .)rRNAای��ن ریبونوکلئیک اس��ید ها درون اندامک های دوغش��ایی
هسته ،راکیزه و سبزدیسه ساخته می شوند.
راکیزه و سبزدیسه:
 -1راکیزه دارای دو غشا در ساختار خود است .غشای بیرونی صاف
و در تماس با مایع میان یاخته ای اس��ت .غشای درونی چین خورده
و در تماس با بستره می باشد.
 -2سبزدیس��ه دارای غش��ای بیرونی و غش��ای درونی است که از
هم فاصله دارند .فضای درون سبزدیس��ه با سامانه ای غشایی به نام
تیالکوئید به دو بخش فضای درون تیالکوئید و بس��تره تقسیم شده
است .تیالکوئیدها ساختارهای غشایی و کیسه مانند و به هم متصل
هستند .بستره دارای دنا ،رنا و رِناتَن است.
 -3رنگیزه های فتوسنتزی مانند سبزینه ها و کاروتنوئیدها در غشای
تیالکوئید های سبزدیس��ه ها یافت می شوند .این رنگیزه ها در جذب
طیف هایی از نور خورش��ید نقش دارند و در مراحل وابس��ته به نور
فتوسنتز فعالیت می کنند.
 -4ژن های برخی از آنزیم های موجود در راکیزه و سبزدیس��ه ،در

هسته
میتوکندری
(راکیزه)
کلروپالست
(سبزدیسه)
اجزای تشکیل دهندۀ
یاخته های گیاهی

کریچه
(واکوئول)

هس��ته ق��رار دارند .طبق ش��کل می توان برداش��ت ک��رد برخی از
پروتئین ه��ای آن ه��ا درون میان یاخت��ه به وس��یله رناتن های آزاد
سیتوپالسمی سنتز می شود.

 -5در یاخته ه��ای یوکاریوتی هس��ته دار ،مولکول ه��ای دنای درون
راکیزه ها و سبزدیسه ها ،ژنگان سیتوپالسمی محسوب می شوند.
 -6تقس��یم راکیزه و سبزدیس��ه در یاخته های یوکاریوتی ،مس��تقل
از چرخه ی یاخته ای اس��ت و تقس��یم آن وابس��ته به تقسیم یاخته
یوکاریوتی نیست.
 -7دنای راکیزه ها در برابر رادیکال های آزاد آس��یب پذیر اس��ت.
درون ال��کل رادی��کال آزاد وج��ود دارد .این رادیکال ه��ای آزاد با
تخریب میتوکندری سبب مرگ و نکروز بافت کبد می شوند.
 -8ب��ه دنای موجود در هس��تۀ یوکاریوت ها ،دنای هس��ته ای و به
دنای موجود در راکیزه و سبزدیسه ،دنای سیتوپالسمی می گویند.

دو غشا دارد و اعمال یاخته را کنترل می کند.
مرکز تنظیم ژنتیک یاخته است و دارای دنای خطی می باشد.
نوعی اندامک دو غشایی است.
در طی فرایند تنفس یاخته ای ،گلوکز را به انرژی نهفته در مولکول تبدیل  ATPمی کند.
نوعی اندامک دو غشایی است.
در طی فرایند فتوسنتز ،با جذب نور خورشید ،گلوکز تولید می شود.
حاوی شیرۀ کریچه ای
نقش در ذخیرۀ برخی مواد
متصل به غشای هسته

شبکۀ
آندوپالسمی

نقش در تولید پروتئین های ترشحی

جسم گلژی

از طریق همکاری با شبکۀ آندوپالسمی ،در ترشح پروتئین های ترشحی نقش دارد.

سانتریول
ریبوزوم

تشکیل شده از ریزلوله های پرئتئینی
در برخی گیاهان وجود دارد (در گیاهان نهاندانه وجود ندارد).
نقش در پروتئین سازی
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یزست شناسی دهم
 »٣«١١١-7١اندامک لیزوزوم در یاخته های گیاهی یافت نمی ش��ود.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1یاخته ه��ای گیاهی سبزدیس��ه دار ،رش��ته های دنا را درون س��ه
اندامک دو غش��ایی (هس��ته ،راکیزه و سبزدیسه) نگهداری می کنند.
برخی یاخته های گیاهی زنده نظیر یاخته های آبکش��ی ،فاقد هس��ته
میباش��ند.
 )2دنا و رنا نوعی مادۀ اس��یدی هستند که در هسته ذخیره می شوند،
نه در کریچه.
 )4یاخته های گیاهی دارای سبزدیس��ه ،توانایی ساخت مواد آلی مورد
نیاز خود را از مواد معدنی دارند ،نه همۀ یاخته های گیاهی زنده.

 Aکنته :همۀ یاختههای گیاهی:
 -1تیغۀ میانی دارند.
 -2دیوارۀ نخستین دارند.
 -3در دیوارۀ خود الن دارند.
 -4دارای پکتین هستند.
 -5سلولز دارند.
 -6در ساختار دیوارۀ خود ،انواعی از پروتئین ها دارند.
 -7در ساختار خارج پروتوپالستی خود ،پلی ساکارید غیررشته ای دارند.

 »٤«١ ١-٨١میتوکندری و کلروپالست دارای یک نوع آنزیم رنابسپاراز
قابلیت تولید برخی پروتئین های
می باشند .کلروپالست و میتوکندری ّ
خود را دارند ا ّم��ا برخی دیگر از پروتئین های مورد نیاز این اندامک ها
در اثر بیان ژن های هس��ته ای و تولید پروتئین در سیتوپالس��م یاخته
تأمین می گردد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1میتوکندری ه��ا ،کاروتنوئی��د ندارن��د .ب��ه هنگام رس��یدن میوه ی
گوجه فرنگی میزان کلروفیل درون پالست ها کاهش می یابد ا ّما مقدار
کاروتنوئید درون این اندامک ها افزایش می یابد.
 )2ان��رژی زیس��تی مورد نیز یاخت��ه طی فرآیند تنف��س یاخته ای در
راکیزه (میتوکندری) تأمین می شود ،.نه در کلروپالست.
 )3کلروپالس��ت در گیاهان می توانند نور خورشید را جذب کنند و از
انرژی آن برای تولید گلوکز استفاده کنند ،نه میتوکندری.
مقایسه١اندامک١های١میتوکندری١و١کلروپالست١:
نوع اندامک

کلروپالست

میتوکندری

ویژگی غشاء

غشای درونی بستره
را احاطه می کند

غشای بیرونی صاف و غشای
درونی به داخل اندامک چین
خورده است.

ویژگی
بخش های
درونی

فضای درونی
شامل بستره و
تیالکوئیدهاست

فضای درونی توسط غشای
درونی میتوکندری احاطه
شده است

وج�ود ریبوزوم
در بستره

دارد

دارد

وج�ود دن�ا در
بستره

دارد

دارد

وجه مقایسه

ترکی��ب :همۀ جانوران ،پریاخته ای و یوکاریوت هس��تند .در
آن ها سبزدیس��ه ،دی��واره ی یاخته ای ،دیس��ه ها و کریچه مرکزی
وجود ندارد (این اندامک ها مختص گیاهان اس��ت) .در یاخته های
جانوری ،اندامک های غشا دار هسته ،راکیزه ،شبکه ی آندوپالسمی،
دس��تگاه گلژی و لیزوزوم مش��اهده می ش��ود .اغلب آن ها توانایی
ترشح آنزیم سلوالز و هیدرولیز سلولز را ندارند.
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 »١«١ ١-٩١اسپیروژیر نوعی جلبک سبز تک یاخته ای (شکل روبه رو)
اس��ت ک��ه در فرمان��رو آغازیان جای
می گیرد .میانبرگ نرده ای موجود در
س��اختار برگ گیاه لوبی��ا (نوعی گیاه
نهان دانۀ دولپ��ه) از یاخته های بافت
ن��رم آکنه ای محس��وب می ش��ود .در
اس��پیروژیر ،کلروپالس��ت ها به صورت نواری ش��کل در سرتاسر میان
یاخته قابل مشاهده اند( .فصل  6دوازدهم)
جدول١مقایسة١یاخته١ای١گیاهی١و١جانوری:
غشاء
شبکۀ
سانتریول میتوکندری
آندوپالسمی یاخته ای

نوع یاخته

دیوارۀ
یاخته ای

کریچه

یاخته گیاهی







یاخته جانوری



اغلب ندارند



هسته

لیزوزوم

مژک

تاژک







برخی ندارند





برخی دارند







برخی ندارند



٩٩

برخی دارند برخی دارند

یزست شناسی دهم
عمرش می ش��وند .مریس��تم ها از طریق تقس��یم میتوز موجب ایجاد
بافت های گیاهی می شوند .در تقسیم میتوز ،کروموزم های همتا جفت
می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2در طی تقسیم میوز (نه میتوز) کرومزوم ها از یکدیگر جدا می شوند.
در تقسیم میتوز ،کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا می شوند.
 )3مریستم ها واجد هس��تۀ (نه واکوئول) درشتی در سیتوپالسم خود
هستند.
 )4مریس��تم پس��ین آوندس��از در گیاهان نه��ان دانۀ دولپ��ه در بین
یاخته های تشکیل دهندۀ بافت آوندی یافت می شود.

 Aکنته :در برخی یاختههای گیاهی ،بیش���تر حجم سیتوپالسم توسط کریچهای
درشت اشغال شده است .در یاختههای مریستمی (نخستین و پسین) ،بیشتر
حجم سیتوپالسم توسط هسته اشغال شده است.
 Aکنته :س���رالد نخستین در س���اختار همۀ اندامهای گیاهی یافت میشود،
به جز برگ!
 Aکنت�ه :یاختههای مریس���تمی س���امانههای بافتی را به صورت همزمان
تش���کیل میدهند .این طور نیس���ت که اول روپوست تشکیل بده و سپس
بقیه بافتها.
 »١«١ ١-١٢٣١اندام��ی ک��ه نیترات تولی��د ش��ده در باکتری های
نیترات س��از را ب��ه آمونیوم تبدیل می کند ،ریش��ه اس��ت .کالهک از
مریس��تم های این ان��دام محافظت می کند .یاخته ه��ای زندۀ کالهک
نوع��ی پلی س��اکارید (پکتین نیز نوعی پلی س��اکارید اس��ت) ترش��ح
می کنند .این پلی س��اکارید ،یاخته های نوک ریش��ه را می پوشاند ،نه
یاخته های روپوستی آن را.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2پلی ساکارید ترشح کننده از یاخته های کالهک ،موجب لزج شدن
نوک ریش��ه می شود و در تسهیل رش��د ریشه به سمت نیروی گرانش
زمین نقش دارند.
 NADPH )3در یاخته های کلروپالس��ت دار ساخته می شود .کالهک
فاقد کلروپالست در یاخته های خود است.
 )4یاخته های س��طح بیرونی کالهک همگام با رشد ریشه در خاک به
طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید ،جانشین می شوند.
 »٤«١ ١-١٢٤١همۀ موارد ،عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل
نمی کنند .یاخته های سرالدی موجود در نوک شاخه ،سرالد نخستین
هستند.
بررسی همۀ موارد:
الف) سرالد نخستین ساقه می تواند در رشد طولی و جهت دار شاخه به
سمت نور نقش داشته باشد.
ب) س��رالد نخستین ش��اخه می تواند با تبدیل به سرالد زایشی سبب
تشکیل گل شود.
ج) ب��ا بری��دن جوانه های انتهای��ی ،مقدار س��یتوکینین در جوانه های

جانبی گیاه (یعنی جوانه های موجود در ش��اخه) افزایش یابد .افزایش
مقدار س��یتوکینین در این جوانه ها ،می تواند با افزایش مقدار تقس��یم
سرالد نخستین موجب پر شاخ و برگ شدن گیاه شود.
د) سرالد می تواند توس��ط جوانه ها که دارای برگ های جوان هستند،
محافظت شود.
 »٣«١ ١-١٢٥١افزای��ش مقدار اتیلن در جوانه ه��ای جانبی موجب
توقف رشد این جوانه ها و توقف تقسیم یاخته های سرالدی موجود در
آن ها می شود .در ساختار جوانه ها ،سرالد پسین وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1با توجه به شکل زیر ،جوانه های جانبی در محل گره های ساقه دیده
می شوند.
 )2جوانه ه��ای جانب��ی
می توانند در تش��کیل برگ
و ش��اخه نقش داشته باشند.
برگ و ش��اخه ،دو نوع اندام
رویشی محسوب می شوند.
 )4با توجه به ش��کل مقابل،
جوانه ه��ای جانبی می توانند
توس��ط دمب��رگ محافظت
شوند.

 Aکناتی در مورد جوانهها:
 -1بیشتر مریستم های نخستین ساقه در جوانه ها وجود دارند و بخشی کمی آن
در خارج جوانه یعنی میان گره وجود دارند.
 -2مریستم های نخستین ساقه سه نوع هستند:
الف) مریس���تم های انتهایی که در جوانه انتهایی یا نوک ساقه قرار دارند.
ب) مریستم های جانبی که در جوانه های جانبی قرار دارند یا در محل گره هستند.
ج) جوانه های���ی که در س���اقه گیاه وجود دارند و مریس���تم بین گرهی نامیده
می شوند.
 -3در جوانه ها پوستک دیده می شود.
ترکی��ب (فصل  8یازدهم) :در ش��رایط نامس��اعد محیطی
آبسیزیک اسید مانع رشد جوانه ها می شود.
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 »٣«١ ١-١٢٦١س��رالدهای نخس��تین نزدی��ک به نوک ریش��ه ،در
تش��کیل یاخته های روپوس��تی س��ازندۀ یاختۀ ترش��ح کننده کوتین
نقش ندارند .یاختۀ س��ازندۀ کوتین تنها در اندام های هوایی گیاه یافت
می شود .س��رالد نخستین نزدیک به نوک ریش��ه ،سبب تشکیل انواع
بافت های نخس��تین گیاه می ش��ود .با توجه به این که بافت زمینه ای
در بخش پوس��ت ریش��ه و در کنار یاخته های آوندی یافت می ش��ود،
می توان گفت این یاخته های س��رالدی بیشتر سبب تولید یاخته های
بافت زمینه ای ریشه می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1یک نکته مفهومی که می توان از کتاب درس��ی برداش��ت کرد این
اس��ت که یاخته های سرالد نخستین می توانند یاخته هایی مشابه خود

١٣١

پاسخنامه فصل ششم
(یعنی س��رالد نخس��تین) را ایجاد کنند .اگر س��رالد نخستین تنها به
بافت های نخستین گیاه تبدیل شود که دیگر سرالد نخستینی در گیاه
باقی نمی ماند تا موجب تداوم رشد طولی گیاه شود.
 )2سرالد نخستین نزدیک به نوک ریشه ،می تواند در تشکیل کالهک
(دارای یاخته های ترشح کنندۀ پلی ساکارید لزج) نقش داشته باشد.
 )4تولید ترکیب پنج کربنۀ دو فسفاته از قند های سه کربنۀ تک فسفاته
در فتوس��نتز رخ می دهد .هیچ کدام از یاخته های حاصل از تقسیمات
و تمایزات سرالد نخستین نزدیک به نوک ریشه ،کلروپالست ندارند و
فتوسنتز نمی کنند.

 Aکناتی در مورد سرالد نخستین یرشه:
 -1به دنبال فعالیت مریستم نزدیک نوک ریشه یاخته های زیر ساخته نمی شود:
الف) یاخته های ترشح کنندۀ پوستک (کوتین)
ب) یاخته های کلروپالست دار
 -2سرالد نخستین ریش���ه همانند برخی یاخته های روپوستی می توانند یاختۀ
ترشحی ایجاد کنند.
 -3مریس���تم نزدیک نوک ریشه توس���ط یاخته های زنده وغیر زنده کالهک
حفاظت می شوند.

 »٣«١ ١-١٢7١مریس��تم نخس��تین موجب تش��کیل ریشه و ساقۀ
جوان در هنگام رویش دانه می ش��ود .مریس��تم نخستین در دانۀ گیاه
آلبالو ،از طریق تقس��یم میتوز (نوعی تقسیم هسته ای غیر کاهشی) دو
یاختۀ دیپلوئید را ایجاد می کند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1مریس��تم های نخستین ،به یکدیگر چس��بیده اند؛ بنابراین می توان
پکتین تیغۀ میانی که مانند چس��ب عمل
گفت این یاخته ها به کمک
ِ
می کند ،در کنار یکدیگر قرار دادرند.
 )2مریس��تم های نخستین از تقسیم میتوز یاختۀ تخم ایجاد می شوند.
با توجه به اینکه یاختۀ حاصل از تقسیم میتوز و یاختۀ میتوزکننده از
نظر ژنی یکسان اند .می توان گفت مریستم های نخستین از نظر ژنی با
یاختۀ تخم یکسان است.
 )4در دی��وارۀ نخس��تین یاخته های گیاه��ی ،س��لولز در زمینه ای از
پروتئین ها و پلی ساکاریدهای غیر رشته ای قرار دارد .مریستم نخستین
هم برای ساخت این پروتئین ها ،ژن سازندۀ آن ها را بیان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1س��رالد میان گرهی می تواند سبب تشکیل شاخه شود .این سرالد
در حد فاصل بین دو گرۀ متوآلی یافت می شود.
 )3در جوانۀ جانبی ،سرالد نخستین یافت می شود که در تشکیل بافت
آوندی نقش دارد .جوانۀ جانبی در نزدیکی دمبرگ یافت می شود.
 )4س��رالد می��ان گرهی و س��رالد موجود در جوانۀ جانب��ی و انتهایی
می تواند موجب تش��کیل برگ شوند .سرالد میان گرهی در فاصلۀ بین
دو گره قرار دارد و توسط جوانه محافظت نمی شود.
 »١«١ ١-١٢٩١مهم تری��ن مناطق مریس��تمی در گیاه��ان جوان و
علفی ،مریس��تم های رأسی در نوک ساقه ها ،ش��اخه های جانبی ،کنار
برگ ها و نزدیک نوک ریشه ها هستند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2توجه کنید که مریس��تم نزدیک نوک ریش��ه توسط کالهک مرده
و مریس��تم های هوای��ی توس��ط برگ های جوان محافظت می ش��وند.
 )3از تمایز مریس��تم ،سه نوع بافت پوشش��ی ( اپیدرمی) ،زمینه ای و
هادی (آوندی) حاصل می شود.
 )4در گیاه��ان علف��ی ،رش��د قط��ری می تواند بر اث��ر افزایش حجم
یاخته های حاصل از مریستم باشد.
 »٣«١ ١-١٣0١گی��اه ش��مارۀ « »1نوعی گیاه تک لپه اس��ت و گیاه
ش��مارۀ « »2نوعی گیاه دولپه می باشد .مطابق شکل های زیر در ریشۀ
گیاهان تک لپه برخالف س��اقۀ گیاهان دولپه ،دسته های آوندی درون
استوانۀ آوندی قرار دارند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1در ریش��ه و س��اقه همۀ گیاهان نهان دان��ه ،در مجاورت یاخته های
همراه بافت آوندی ،یاختۀ نرم آکنه ای قابل مشاهده است.
 )2در ریشه ،کوتین ترشح نمی شود.
 )4داخلی ترین یاخته های آوندی در ریش��ه و ساقۀ گیاهان نهان دانه،
آوند چوبی می باشد که نوعی یاختۀ غیرزنده می باشد.

 »٢«١ ١-١٢٨١سرالد زایش��ی موجب تشکیل گل در گیاهان نهانه
دانه می ش��ود .سرالد زایشی از تقسیم سرالد رویشی (نخستین) ایجاد
شده است.
مقایسة١ریشه١و١ساقة١گیاهان١نهاندانة١تک١لپه١و١دولپه:
تک لپه

دولپه

ظاهر ریشه

افشان

مستقیم

وضع ّیت دستجات
آوندی ساقه

پراکنده

منظم و بر روی یک حلقه

١٣٢

سؤاالت فصل هفتم
١-14٠هر مرحله ای از الگوی جریان فشاری ارنست مونش که در آن جریان توده ای مواد آلی مشاهده می شود ،به طور حتم چه
مشخصه ای دارد؟
 )2مواد آلی با صرف انرژی زیستی در گیاه جابه جا می شوند.
 )1پتانسیل آب در آوند آبکش در این مرحله تغییر نمی کند.
 )4با جابه جایی شیرۀ پرورده به سمت محل مصرف همراه نیست.
 )3با جابجایی آب از آوند چوبی به آوند آبکشی همراه است.
١-141در گیاهان دانه دار ،شیرۀ پرورده  ...........شیرۀ خام ،می تواند ..................
 )1برخالف – توسط یاخته های بدون اندامک دو غشایی جابه جا شود.
 )2همانند – با عبور از در پالسمودسم به یاخته های مجاور منتقل شود.
 )3برخالف – در همۀ جهات ،در انتقال مواد به سرتاسر پیکر گیاه نقش داشته باشد.
 )4همانند – از طریق نوعی صفحۀ منفذدار به یاخته های آوندی سایر اندام های هوایی می رسد.
١-14٢کدام گزینه ،در رابطه با آزمایش نشان داده شده در شکل مقابل صحیح نیست؟
 )1بن الد آوند ساز در معرض آسیب های محیطی قرار گرفته است.
 )2شیرۀ پرورده گیاه در بخش پایینی ساقه تجمع پیدا نخواهد کرد.
 )3بخشی از شیرۀ پرورده ممکن است توسط آوند چوبی منتقل شود.
 )4جهت حرکت شیرۀ پروردهاز سمت باال به سمت پایین می باشد.
TNT

TNT

TNT

١-14٣چند مورد ،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« در مرحله ای از الگوی جریان فشاری ارنست مونش که در آن مولکول های آب از  ...............منتقل می شوند ،به طور حتم » ...............
الف) آوند آبکش به آوند چوبی – در نتیجۀ مصرف  ،ATPمولکول  ADPو یک گروه فسفات درون یاختۀ آبکشی تولید می شود.
ب) محل منبع به یاخته های آبکشی – قند و مواد آلی در محل منبع ،به روش انتقال ف ّعال ،وارد یاخته های آبکشی می شوند.
ج) یک یاختۀ آبکشی به یاختۀ آبکشی دیگر – نوعی دی ساکارید ،بدون مصرف  ATPبه سمت محل مصرف حرکت داده می شود.
د) آوند چوبی به آوند آبکش – مقدار فشار اسمزی یاخته های آبکشی ابتدا زیاد است ،سپس کاهش می یابد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
١-144بخشی از گیاه که ترکیبات آلی موردنیاز بخش های دیگر را تأمین می کند ،برخالف بخشی از گیاه که ترکیبات آلی را دریافت
می کند ،واجد کدام ویژگی زیر می باشد؟
 )1در جابه جایی شیرۀ خام ساخته شده در تراکئید ها نقش دارد )2 .توانایی ساخت بیشتر مواد آلی مورد نیاز خود را دارد.
 )4تنها در ساختار برگ ها یافت می شوند.
 )3فشار اسمزی یاخته های آبکشی را افزایش می دهد.
١-14٥در مرحله ای از الگوی جریان فشاری ،مقدار پتانسیل آب درون یاخته های آبکشی نسبت به قبل ،منفی تر می شود .در این
مرحله ..............
 )1مولکول های آب وارد شده به یاخته های آبکشی ،از یاخته های زنده و مرده تأمین می شوند.
 )2مواد آلی به ویژه قند ساکارز با مصرف  ATPبه درون یاخته های محل مصرف وارد می شود.
 )3ضمن افزایش فشار شیرۀ پرورده ،مواد آلی از محل پر فشار به محلی دور از محل منبع منتقل می شوند.
 )4انواعی از پروتئین های سراسری با توانایی تجزیه  ATPبه  ،ADPبه سیتوپالسم یاختۀ آبکشی قند وارد می کنند.
١-146کدام موارد ،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«هرگاه در آنزیم تولید کنندۀ  ATPدر راکیزۀ گیاهان علفی تولید کننده اختالل ایجاد شود ،فرایند  ................مهار می شود».
الف) جابه جایی یون های معدنی به درون آوندهای چوبی توسط همۀ یاخته های درون استوانۀ آوندی
ب) انتقال آب از آوند آبکش به آوند چوبی در آخرین مرحلۀ الگوی جریان فشاری مونش
ج) حرکت مواد آلی از محل منبع به آوند آبکشی در اولین مرحلۀ الگوی جریان فشاری مونش
د) ورود یون پتاسیم و کلر از یاخته های روپوستی غیر فتوسنتزکننده به یاخته های نگهبان روزنه
 )4ب -ج
 )3الف -د
 )2ج -د
1ا) الف -ب

TNT

١-14٧کدام گزینه با توجه به طرح نشان داده شده در شکل روبه رو ،نمی توان بیان کرد که ........................
 )1آوند آبکش جزئی از یاخته های بخش پوست نوعی گیاه نهادانۀ دارای مریستم پسین است.
 )2با جدا کردن بخشی از تنۀ درختان ،شیرۀ حمل کنندۀ ساکارز در سطح باالیی حلقه تجمع می یابد.
 )3سرعت حرکت شیرۀ موجود در یاخته های زندۀ بافت آوندی نسبت با یاخته های مردۀ آن بیشتر است.
 )4شیرۀ پرورده از طریق جریان توده ای ،در همۀ جهات به سمت یاخته های محل مصرف حرکت می کند.

166

یزست شناسی دهم
١-14٨چند مورد ،عبارت زیر را با توجه به تنظیم مقدار تولید و مصرف مواد آلی در گیاهان ،به درستی تکمیل می کنند؟
« همواره در درختان نهاندانۀ دارای ساختار اختصاص یافته برای تکثیر جنسی» ................... ،
الف) در هنگام تولید میوه ،تعداد محل های مصرف مواد آلی بیشتر از تعداد محل های تولید کنندۀ آن ها می باشد.
ِ
مصرف باقی مانده برسند.
ب) حذف برخی از گل ها موجب می شود که مواد قندی به مقدار کافی به محل های
ج) امکان حذف تعدادی از گل ها و دانه ها به منظور افزایش قند رسانی به میوه ها وجود دارد.
د) حذف تعدادی از گل ها ،می تواند موجب درشت تر شدن میوه های جوان شود.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

TNT

١-14٩در رابطه با چگونگی حرکت شیره ی پرورده در گیاه می توان انتظار داشت میزان ...............پس از  ................افزایش یابد.
 )1فعالیت پروتئین های غشایی  -مرحلۀ بارگیری آبکشی
 )2پتانسیل آب در آوند آبکشی  -ورود شیرۀ پرورده به محل مصرف
 )3فعالیت یاخته های کناری آوندهای آبکش  -مرحلۀ بارگیری آبکشی
 )4فشار اسمزی در یاخته های آوند آبکشی  -مرحلۀ باربرداری آبکشی

,

شکر میان تست :سرو کلة جانوران در تست های گیاهی نیز پیدا می شود!ببینیم تا چه حد حرفه ای شدی توتست زدن!

١-1٥٠چند مورد ،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« هر جانوری که می تواند برای تعیین سرعت جا به جایی و ترکیب شیرۀ پرورده به زیست شناسان کمک کند ،همانند».......................
الف) هیدر ،دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
ب) مگس ،فاقد یاخته های شناسایی کنندۀ آنتی ژن میکروب هاست.
ج) انسان ،دارای تعدادی دریچه در محل خروج خون از قلب خود است.
د) جیرجیرک ،خون روشن را به کمک سیستم گردش مواد جابه جا می کند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
١-1٥1کدام موارد ،دربارۀ جانوری که به کمک بخش مشخص شده با عالمت «؟» مواد آلی مورد نیاز خود را از شیرۀ پروردۀ گیاهان
بدست می آورد ،صحیح نیست؟
الف) در هر واحد بینایی چشم خود ،یک قرنیه و یک عدسی دارد.
ب) گازهای تنفسی را به کمک شبکۀ مویرگی به یاخته های خود می رساند.
ج) با برخورد به برخی برگ های گیاه توبره واش ،درون آن ها به دام می افتد.
د) دارای دستگاه دفعی مستقل از دستگاه گوارش و دستگاه گردش مواد است.
 )4ب  -ج
 )3ج – د
 )2ب – د
 )1الف – ب
١-1٥٢کدام عبارت ،دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه ،نادرست است؟
 )1می توانند به روش انتشار از غشاهای یاخته ای عبور نمایند.
 )2با سرعتی متفاوت با جریان توده ای و در جهات مختلف جابه جا می گردند.
 )3به کمک یاخته های هسته دار و بی هسته به سمت محل مصرف حرکت می کنند.
 )4تولید آن ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتری غیرفتوسنتزکننده صورت گرفته باشد.

تعداد 15 :تست

آزمون جامع فصل هفتم

١-1٥٣وجه اشتراک ریزوبیوم ها و باکتری های نیترات ساز ،در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟
 )1برای تولید ترکیبات نیتروژن دار ،قابلیت استفاده از نیتروژن مولکولی را ندارند.
 )2با استفاده از مواد معدنی ،یون نیتروژن دار قابل جذب برای گیاهان تولید می کنند.
 )3مواد آلی مورد نیاز خود را از آوندهای آبکش ریشۀ برخی از گیاهان نهاندانه دریافت می کنند.
 )4مادۀ نیتروژن دار تولیدی توسط آن ها پس از تغییر در ریشۀ گیاه ،به اندام های هوایی فرستاده می شود.
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زمان9 :دقیقه
TNT

پاسخنامه فصل هفتم
 -4پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول زیس��تی هس��تند که از نظر
شیمیایی و عملکردی مورد بررسی قرار می گیرند.
 -5ژن سازندۀ هر پروتئین ،مختص خود آن پروتئین است.
 -6ب��رای تولی��د هر زنجی��رۀ پلی پپتیدی پروتئین ه��ا ،یک مولکول
رنای پیک در طی فرآیند رونویسی سنتز می شود.
 -7هر زنجیرۀ پلی پپتیدی پروتئین ها در طی ترجمه رنای پیک سنتز
می شود.
 -8در س��اختار هم��ۀ پروتئین ها ،اتم هایH ،O ، Cو Nمش��اهده
می شود.
 -9در همۀ پروتئین ه��ا پیوند های پپتیدی وجود دارد که بین گروه
کربوکس��یل یک آمینواس��ید و گروه آمین آمینواسید دیگر تشکیل
شده است.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1در مس��یر عرض غش��ایی ،برخی مواد از طریق انتقال فعال جابه جا
می ش��ود .انتقال فعال با مصرف منبع رایج ان��رژی یاختۀ یعنی ATP
همراه است.
 )2یاخته های متصل به س��طح خارجی اس��توانۀ آون��دی ،یاخته های
درون پوست هس��تند .با توجه به ش��کل روبه رو ،مسیری که در محل
یاخته های درون پوس��ت ادامه می یابد ،مسیر سیمپالستی است .مسیر
عرض غشایی در محل این یاخته ها ادامه نمی یابد.
 )4مسیر آپوپالستی می تواند از طریق دیوارۀ یاخته ای (ساختار خارج
پروتوپالستی) یا فضای بین یاخته ای انجام می شود.

انواع انتقال مواد در عرض ریشه

انتقال عرض غشایی

انتقال سیمپالستی

انتقال آپوپالستی

عبور مواد از دیوارۀ یاخته ای



×



عبور مواد از غشای یاخته



×

×

عبور مواد از درون سیتوپالسم





×

عامل اصلی مؤثر در انتقال مواد

نیروی هم چسبی

اختالف فشار اسمزی

نیروی هم چسبی

تعریف

عبور مواد از عرض غشا و دیوارۀ
سلولی

شامل پروتوپالست و پالسمودسم
است

شامل دیوارۀ یاخته ای و فضاهای
بین یاخته ای است

از تار کشنده تا
آندودرم







در یاخته های
آندودرمی

×



×

از یاخته های
استوانۀ آوندی تا
آوند چوبی







حرکت آب و مواد
محلول

بخش ه��ای مش��خص ش��ده با ح��روف  A ، Bو C

»٣«١ ١-٩٩١
به ترتیب عبارت اند از مس��یر آپوپالس��تی ،مسیر سیمپالستی و مسیر
عرض غش��ایی .هم مس��یر آپوپالس��تی و هم مس��یر سیمپالستی ،از
تارهای کشندۀ ریشه که نوعی یاختۀ حاصل از تمایز برخی یاخته های
روپوستی ریشه هستند ،شروع می شود.

 »1«١ ١-1٠٠١در هنگام جذب آب و مواد معدنی محلول در خاک
و حرکت آن ها در مس��یر سیمپالس��تی ،این مواد بای��د ابتدا از دیوارۀ
یاخته ای تارهای کش��نده عبور کنند ،س��پس به مای��ع میان یاخته ای
این یاخته ها برس��ند .مولکول های آب در این مس��یر برای رسیدن به
آوندهای چوبی از طریق مایع میان یاخته ای طی مسیر می کند.
مسیر سیمپالستی
عبور از پروتوپالست یک یاخته به کمک پالسمودم به یاختة مجاور
نقش در انتقال آب ،بسیاری از مواد محلول ،پروتئین ها ،نوکلئیک
اسیدها و حتی ویروس های گیاهی
در ابتدای مسیر ،مواد از دیوارة یاخته های تارکشنده عبور می کنند و به
پروتوپالست این یاخته ها می رسند.
از روپوست ریشه تا آوندچوبی ادامه دارد و متوقف نمی شود.

1٩6

یزست شناسی دهم
بررسی سایر گزینه ها:
 )2در مس��یر های عبور مواد در عرض ریشه ،ش��یرۀ خام وجود ندارد.
شیرۀ خام درون آوند چوبی ساخته می شود.
 )3در مسیر آپوپالستی ،مواد معدنی در بخش های خارج پروتوپالستی
(دیواره و فضای بین یاخته ای) طی مس��یر می کنند و به درون پوس��ت
(نه آوند چوبی) می رسند.
مسیر آپوپالستی
عبور مواد از طریق دیوارة یاخته ای و فضای بین یاخته ای
از تارکشنده شروع و تا آندودرم ادامه دارد.
بعد از آندودرم تا آوند چوبی ادامه می یابد.
 )4در غش��ای برخی از یاخته های گیاه��ی ،پروتئین هایی وجود دارد
که از طریق انتش��ار تس��هیل ش��ده آب را از خود عبور می دهند .پس
نمی توان گفت در مس��یر عرض غشایی ،مولکول های آب تنها از طریق
فرایند گذرندگی (اسمز) در عرض ریشه جابه جا می شوند.

 Aکنته :همة مسیرهای کوتاه (عرضغشایی ،سیمپالستی و آپوپالستی) ،در
انتقال مواد تا محل النهای آوندهای چوبی نقش دارند.
 »1«١ ١-1٠1١همۀ موارد به نادرستی تکمیل می کنند.
بررسی همة موارد:
الف) مس��یر سیمپالستی از طریق پالسمودس��م ها انجام می شود .در
پالسمودس��م ها نی��ز دیوارۀ یاخت��ه ای وجود ن��دارد .در محل الن ها،
تیغ��ۀ میانی یافت می ش��ود .پکتین موج��ود در تیغ��ۀ میانی موجب
چسبناک ش��دن این الیۀ دیوارۀ یاخته ای شده است .مسیر آپوپالستی
از طریق دیوارۀ یاخته ای انجام می ش��ود .در این مسیر برخالف مسیر
سیمپالستی ،مواد محلول در آب توانایی عبور از الیۀ چسبناک دیوارۀ
یاخته ای (تیغۀ میانی) را دارند.
ب) در ه��ر دو مس��یر آپوپالس��تی و عرض غش��ایی ،انتش��ار صورت
می گیرد .در انتشار عالوه بر اختالف شیب غلظت مواد ،انرژی جنبشی
مولکول ها نیز نقش دارد.
ج) در مس��یر عرض غشایی همانند مس��یر سیمپالستی ،مولکول های
آب وارد مایع سیتوپالس��می یاخته می شوند و از طریق آن فضای بین
روپوست و ریشه زا را طی می کند.

 Aکنته :مس���یر عرض غشای با توجه به خط کتاب درسی ،تا درون پوست
ادامه مییابد.
د) در هر دو مس��یر سیمپالستی و آپوپالستی ،منفی تر بودن پتانسیل
آب موجب حرکت آن در یاخته های پوستی عرض ریشه می شود.

 Aمس�یر ع�رض غش�ایی :م���واد را از عرض غش���ا عب���ور میدهد و در
قسمتهایی انجام میشود که نوار کاسپاری ندارند.

بررسی مسیرهای کواته حرکت مواد در عرض یرشه:
 -1مسیر عرض غشایی:
وارد ش���دن مواد به تارکشنده ← طی مسیر در سیتوپالسم یاخته های بافت
زمینه ای و عبور از عرض غش���ا ← عبور مواد از یاخته های آندودرمی از
طریق مس���یر آپوپالس���تی ← بعد از یاخته های آندودرمی طی مسیر مواد در
مسیر عرض غشایی و رسیدن به آوند چوبی
 -2مسیر سیمپالستی:
وارد ش���دن مواد به تار کشنده ← طی مسیر در یاخته های بافت زمینه ای و
عبور از پالسمودس���م ها ← عبور از یاخته های آندودرمی ← طی مسیر و
رسیدن به آوند چوبی
 -3مسیر آپوپالستی:
وارد ش���دن مواد به دیوارة تارکشنده ← طی مسیر در دیواره و فضای بین
یاخت���ه ای یاخته های بافت زمینه ای ← توقف مس���یر در محل یاخته های
آندودرمی ← ادامه بعد از یاخته های آندودرمی ← رس���یدن مواد به آوند
چوبی
 »٢«١ ١-1٠٢١مس��یر سیمپالس��تی و مس��یر عرض غش��ایی که
موجب انتقال مولکول های آب از پروتوپالس��ت ی��ک یاخته به یاختۀ
دیگر می ش��وند .این مسیر ها ،جز مس��یرهای کوتاه در ریشه هستند،
نه ساقه.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1مس��یر سیمپالس��تی از طریق پالسمودس��م ها قابل انجام اس��ت.
پالسمودس��م ها در محل الن ها ب��ه فراوانی یافت می ش��وند .با توجه
به این دو جمله می توان گفت مس��یر سیمپالس��تی می تواند از طریق
مناطق نازک شدۀ دیوارۀ یاخته ای انجام شود.
 )3مسیر سیمپالستی از طریق پالسمودسم ها قابل انجام است .منافذ
پالسمودس��م آن قدر بزرگ اس��ت که پروتئین ها ،نوکلئیک اسیدها و
حتی ویروس ه��ای گیاهی از آن عبور می کند .بنابراین مس��یر عرض
غشایی در انتقال ویروس های گیاهی نقش ندارد.
 )4ش��یرۀ خام درون آوند چوبی یافت می ش��ود ،نه در بخش پوس��ت
ریشه.
 »4«١ ١-1٠٣١نوار کاسپاری در یاخته های درون پوست (نه استوانۀ
آوندی) ریشه تشکیل می شود (نادرستی گزینۀ  .)1این یاخته ها جزئی
از یاخته های پوس��تی هستند .یاخته های بخش پوست ریشه ،جزئی از
یاخته های بافت زمینه ای هس��تند .این یاخته ها ،با افزودن چوب پنبه
به دیواره های جانبی خود ،نوار کاسپاری می سازند.

 Aکنته :دیوارههای جانبی ،ش���امل دیوارههای ش���عاعی (س���مت چپ و
راس���ت یاخته) و افقی (باالیی و طولی) هس���تند .دیوارههای پشتی و جلویی،
جزئی از دیوارههای جانبی نیستند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )2نوار کاس��پاری موجود در یاخته های درون پوست ریشۀ بسیاری از
گیاهان ،مانع حرکت مواد محلول در آب از مس��یر آپوپالستی (نه همۀ
مسیر های کوتاه) می شود.

1٩٧

یزست شناسی دهم
و در طول روز ،بس��ته است .بسته بودن روزنه های هوایی با پالسمولیز
یاخته های نگهبان روزن��ه صورت می گیرد .یاخته های نگهبان روزنه در
هنگام پالس��مولیز ،مقدار پتانسیل آب منفی تری نسبت به یاخته های
اطراف خود دارند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1در طول ش��ب ،یاخته های نگهبان روزنه با تورژس��انس خود سبب
باز شدن روزنه های هوایی می شوند .این یاخته ها در هنگام تورژسانس،
در سیتوپالسم خود حاوی مقدار زیادی یون کلر هستند.
 )2در طول روز ،روزنه های هوایی بسته اند؛ بنابراین یاخته های نگهبان
روزنه ،مولکول های آب یاختۀ مجاور را دریافت نمی کنند.
 )4بسته بودن روزنه های هوایی ،با پالسمولیز یاخته های نگهبان روزنه
ممکن اس��ت .در این حالت یاخته های نگهبان روزنه ،فش��ار اس��مزی
بیشتری ( نه کمتری) نسبت به یاخته های روپوستی مجاور خود دارند.
 »4«١ ١-16٥١دقت کنید با تورژس��انس و پالس��مولیز یاخته های
نگهبان روزنه ،قطر این یاخته ها تغییر نمی کند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1ب��ا کاهش کل��ر از یاخته های مجاور روزنه ،منفذ روزنه باز ش��ده و
ممکن است در اثر کشش تعرقی قطر تنه درختان کاهش یابد.
 )2افزایش پتاس��یم در یاخته های نگهبان روزنه س��بب باز شدن منفذ
روزنه و در نتیجه افزایش سرعت جریان توده ای می شود.
 )3کاهش میزان نور محیط در برخی از گیاهان کاکتوس ،منفذ روزنه
را باز می کند.
 »1«١ ١-166١ش��رایط محیطی ایجاد کنندۀ تعریق مشابه شرایط
ایجاد شبنم است .وجود رطوبت یکی از شرایط ایجاد تعریق است.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2خروج آب از روزنه های هوایی گیاه تعریق نامیده می شود ،نه شبنم.

 )3تشکیل شبنم به شرایط درونی گیاه وابسته نیست.
 )4تعریق در حاشیه و انتهای برگ ها مشاهده می گردد.
 »٢«١ ١-16٧١در مرحل��ۀ اول الگوی جریان فش��اری در آوندهای
آبکش ،با افزایش مقدار مواد آلی در یاختۀ آبکشی ،پتانسیل آب کاهش
می یاب��د .در مرحلۀ دوم (نه اول) ،کاهش مقدار آب یاختۀ آبکش��ی از
یاختۀ محل منبع و آوند چوبی تأمین می ش��ود .خروج مولکول آب از
آوند چوبی از طریق الن های موجود در دیواره های آن صورت می گیرد
و اس��مز محسوب نمی شود .ش��رط رخ دادن اس��مز ،وجود غشایی با
نفوذپذیری انتخابی اس��ت .آوندهای چوبی ،فاقد پروتوپالست و غشای
پالسمایی هستند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1در مرحلۀ اول الگوی جریان فشاری ،ساکارز وارد مایع میان یاخته ای
آون��د آبکش می ش��ود .در این مرحله (بارگیری آبکش��ی) مواد آلی از
طریق انتقال فعال وارد یاختۀ آبکش��ی می شوند .انتقال فعال با کاهش
مقدار ذخایر آدنوزین تری فس��فات یاخته های غالف آوندی برگ همراه
اس��ت .یاخته ه��ای غالف آوندی در س��اختار برگ گیاه��ان نهان دانۀ
تک لپه نوعی یاختۀ س��بزینه دار هس��تند و توانای��ی تولید مواد آلی را
دارن��د و می توانند به عنوان منبع مواد آلی موجود در یاختۀ آبکش��ی
محسوب شوند.
 )3در مرحلۀ س��وم از الگوی جریان فش��اری ،مواد آلی به صورت توده
حرکت می کنند .حرکت ش��یرۀ خام به س��مت باال اس��ت .مواد درون
یاختۀ آبکش��ی می توانن��د در خالف جهت حرکت ش��یرۀ خام درون
یاخته های آوند چوبی جریان یابند.
 )4در مرحل��ۀ چه��ارم الگ��وی جریان فش��اری ،محل مص��رف ،مواد
آل��ی دریافت می کند .در این مرحله (باربرداری آبکش��ی) س��اکارز به
یاخته های ساقه وارد شود و در سنتز نشاسته استفاده شود.

یادداشت ها:
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