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  شناسنامه نکات:
 هاي ترکیبی شماره بسته  
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یس

ز
 

 - 1 2و  1 1 - 2و  1 2و  1 2و  1 1  11

4و3  4و  3 3و  2 3و  2 2
و 2و  1 3و  2 4و  3 2 1 3 5و 

 4و  3
34 4 5 6 - - 3 5 - - 
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  است.  نکتۀ ترکیبی مطرح شده 9و  5، 3، 1هاي  ، در بسته1شناسی  زیست 1عنوان مثال از فصل  به* 
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  : 1 بستۀ ترکیبی

  

   ، واحد ساختاري و عمل: یاخته 
ترین سطح ساختاري که همۀ  پایین یابی زیستی دارد.  مکان خاصی در سلسله مراتب سازمان 

ویژگی) را  7هاي حیات ( ترین واحدي که همۀ ویژگی کوچک شود.  هاي زیستی در آن انجام می فعالیت
  شود.  یابی زیستی یافت می دارد و در همۀ سطوح سازمان

   

فرا
 ص
سۀ

 کی
گ

سن
  

 رسوب ترکیبات صفرا مانند کلسترول در کیسۀ صفرا  علت
  کند. بندد و درد ایجاد میایجاد سنگ، مجراي خروج صفرا را می

 افراد داراي رژیم غذایی پرچرب به مدت چند سال عوامل مستعدکننده

  عالئم

 روبین در خون افزایش بیلی-1
  ها ایجاد زردي (یرقان) در بافت -2
هاي  ویتامیناختالل در گوارش لیپیدها و دفع بخشی از تري گلیسریدها و  -3

  هاي محلول در چربی در بدن) (کمبود ویتامین محلول در چربی
  مدفوع چرب-4

  

رسوب بلورهاي اوریک اسید (حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها) در کلیه باعث ایجاد سنگ کلیه و در  
  شود.  مفاصل باعث بیماري نقرس می

   ملخ: ه درمعدهاي  نقش 
  جذب موادغذایی گوارش یافته  
   هایی به پیش معده معده، نقش در گوارش شیمیایی با ترشح آنزیم هاي مشابه کیسه 
گردد. (به دلیل اتمام گوارش  جذب موادغذایی مشاهده می تنهادر معدة ملخ برخالف رودة باریک پستانداران،  

  هاي معده) در کیسه اي برون یاخته

هاي مربوط به  که آب و یون شود در حالی مواد گوارش نیافته در راست روده، جذب می و در ملخ، آب و یون 
  شوند.  هاي مالپیگی، در روده جذب می سامانۀ دفعی لوله

   

زي
 گا
الت

باد
ع ت

تنو
  

فاقد ساختار
  تنفسی ویژه

  ها ـ اوگلنا ـ پارامسیباکتري ايتک یاخته
  ها ـ عروس دریایی ـ کرم کدوکرم پهن ـ هیدر آب شیرین ـ اسفنج جانور

داراي ساختار 
  تنفسی ویژه

  صدپایانزي مانند حشرات و مهرگان خشکیبی اي)نایدیسی (تراشه
  تر تبادالت گازي در دوزیستانمهرگانی نظیر کرم خاکی ـ بیشبی پوستی
  دریایی ـ ماهیان بالغ ـ نوزاد دوزیستانةستار آبششی
  زي داران خشکی تنانی مانند حلزون و لیسه ـ مهرهنرم شش

   :کنندة قلب کیسۀ محافظت 
  

  دهم شناسی زیستهاي  نکته
1
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ت
فظ
حا
ۀ م

یس
ک

 
ب
 قل
دة
کنن

 
 

ل)
داخ

به 
ج 
خار

(از 
  

 الیۀ پیراشامه
  (پریکارد)

 ايبافت پیوندي رشته خارج
 بافت پوششی سنگفرشی داخل

  کند.ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان آن کمک می ايمایع آبشامه

  شامه  الیۀ برون
  (اپی کارد)

  اي ـ داراي بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندي رشته 
  پیراشامه و برون شامه یافت شود.  هاي الیهـ بافت چربی ممکن است در 

  اي قلب چسبیده است.  ـ به بافت ماهیچه

   
  دو نوع صداي قلب

موقعیت در نوار   زمان  نوع دریچه  ها ویژگی  لت طبیعیدر حا
  الکتروکاردیوگرام

قوي، گنگ و  صداي اول (پووم)
  ترطوالنی

هايبسته شدن دریچه
  لختیدولختی و سه

هنگام شروع انقباض 
 RSموج   هابطن

  و واضح تر کوتاه  صداي دوم (تاك)
هايبسته شدن دریچه
سینی ابتداي 

  ي بزرگهاسرخرگ

هنگام شروع 
  Tنیمۀ دوم موج   ها بطناستراحت 

ها، بزرگ شدن قلب یا نقایص مادرزادي مثل کامل نشدن  ها به ویژه اختالل در ساختار دریچه در برخی بیماري 
  هاي قلب، ممکن است صداهاي غیرعادي شنیده شود.   دیوارة میانی حفره

کنند.  به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیري میرنگ و بدون هسته)  اي بی (قطعات یاختهها  گرده 
کنند. در این نوع  چسبند و ایجاد درپوش می ها تنها به هم می ها، گرده در صورت آسیب جزئی دیوارة رگ

، ایجاد فیبرین و تولید لخته هاي آسیب دیده ها و گرده از بافت رومبینازآزادسازي آنزیم پروتها،  آسیباز 
  گیرد.  صورت نمی

2Caو یون  Kوجود ویتامین      .در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است  

خون در کلیه، شبکۀ مویرگی اول (کالفک) برخالف شبکۀ مویرگی دوم (دور گردش  ارتباط بادر  
در ران) قرار گرفته است. بن (سرخرگ آوران و سرخرگ واشوخون ر ي) در حد فاصل دو سرخرگ باا لوله

هاي بازجذب و ترشح در شبکۀ مویرگی  فرآیند تشکیل ادرار، مرحلۀ تراوش در شبکۀ مویرگی اول و مرحله
  گیرد.  دوم صورت می

بهر (هماتوکریت) در سرخرگ وابران از  به دلیل ورود بخش زیادي از خوناب به درون کپسول بومن، میزان خون 
  تر است.  سرخرگ آوران بیش

   

هاي  یاخته
در  هفاقد هست
  گیاهان

  یاختۀ مرده
  بافت سخت آکنه

با داشتن دیوارة چوبی ضخیم، سبب  اسکلرئید
 فیبر  شود. استحکام اندام گیاهی می

  بافت آوند چوبی
  داراي دیوارة عرضی تراکئید

  هدایت شیرة خام
  فاقد دیوارة عرضی عنصر آوندي

  دهرت شیرة پرویهدا یاختۀ آبکشی بافت آوند آّبکشی یاختۀ زنده

  شود.  سبب مرگ پروتوپالست می اغلبآکنه (اسکلرانشیم)،  سختچوبی شدن دیواره در بافت  
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   گیاهان: در  قتعری 
در انتها یا لبۀ  ،هاي همیشه باز) (روزنه هاي آبی خروج آب به صورت قطرات مایع از طریق روزنه -

 .علفی هاي بعضی گیاهان برگ

که شدت فشار  (فقط به شرایط محیطی ایجاد شبنم) وقوع در هنگام شب یا در هواي بسیار مرطوب -
  تر از مقدار تعرق از سطح برگ است.  اي بیش ریشه

  

ها (بخش دهلیزي  هاي حسی، مانند گوش هاي دیگر مغز، نخاع و اندام مخچه به طور پیوسته از بخش 
هاي  ها و حرکات بدن را در حالت کند تا فعالیت ماهیچه بررسی می دریافت و ها را گوش درونی) پیام

  گوناگون هماهنگ کند. 
هاي مخ، مادة خاکستري در خارج (محیط) قرار دارد و مادة سفید (درخت  در ساختار مخچه همانند نیمکره 

  تر از مادة سفید آن است.  دقت کنید تراکم مادة خاکستري مخچه بیشگیرد.  زندگی) در مرکز قرار می

    و ... .  ها تاالموسمخ،  شود: مغز میانی، مخچه، قشر ها ارسال می هاي گوش به آن هایی که پیام اندام 

   
موقعیت غدة رومغزي

  فیز) در (اپی
 هاي چهارگانهبرجستگیبااليدر  مغز انسان
  هاي چهارگانه و در لبۀ پایین بطن سومبرجستگیجلويدر  مغز گوسفند

فیز کامالً در مجاورت یکدیگر قرار دارند  و اپی (بخشی از مغز میانی) هاي چهارگانه در ساختار مغز، برجستگی 
  گردد.   و در سطوح شکمی و پشتی مغز مشاهده نمی

   

هاي  ماهیچه
 داخل کرة چشم

  

  عنبیه
مردمک سوراخ تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک،  ماهیچۀ صاف شعاعی

 کند.را گشاد می

تحت تـأثیر اعصـاب پاراسـمپاتیک، سـوراخ  ماهیچۀ صاف حلقوي
  کند. مردمک را تنگ می

 دهد.تغییر تحدب عدسی را انجام می هاي مژگانیماهیچه

هاي گذشته، طراح این دسـته از عضـالت را جـزء در کنکورهاي سال هاي جدار عروق ماهیچه
  هاي صاف و غیرارادي داخل کرة چشم درنظر نگرفته است. ماهیچه

هايماهیچه
خارج کرة چشم 

(داخل کاسۀ 
 چشم)

هاي اسکلتی  ماهیچه
  اطراف چشم

ها  ها و کرة چشم، چربـی وجـود دارد. ایـن ماهیچـه بین این ماهیچه
  وظیفۀ حرکات چشم در جهات مختلف را برعهده دارند. 

اي ه ضدادراري به دنبال تحریک گیرنده، ترشح هورمون مزه برخالف دیابت بی 2و  1نوع  هاي در دیابت 
  در خوناب) حل شده غلظت (گلوکز) گیرد. (به دلیل افزایش اسمزي زیرنهنج صورت می

مقدار طبیعی  با و برابراز تر  ، بیشاز تر هورمون انسولین کمترتیب غلظت  مزه به و بی 2، 1هاي نوع  در دیابت 
  است. 

  توجه کنید: زیربه جدول در ارتباط با پاسخ التهابی  

  یازدهم شناسی زیستهاي  نکته
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هاي شیمیاییترکیب
  عملکرد  هاي سازنده یاخته  موثر در التهاب

خوارهاي بافتی  و بیگانه ها هاي دیوارة مویرگ یاخته  هاي شیمیایی پیک
  هاي سفید به موضع آسیب گویچه یفراخوان  اي) هاي دارینه ماستوسیت و یاخته ،(ماکروفاژ

  ها افزایش قطر و نفوذپذیري رگ  هاي آسیب دیده ماستوسیت  هیستامین

  شود. می ترشح )بازوفیل و ماستوسیت(در زمان حساسیت، هیستامین از دو نوع یاخته  

   

ته
اخ
گ ی

مر
 

  اي

  بافت مردگی
(necrosis) 

ــه ویژگی ــدون عملکــرد پروتئین مــرگ یاخت ــه صــورت تصــادفی و ب ــاي  اي ب ه
  کنندة یاخته تخریب

  مثال
  یا سوختگی بریدگیاي در اثر  مرگ یاخته -
راکیـزه و  DNAهاي آزاد به  رادیکال ۀهاي کبدي در اثر حمل مرگ یاخته -

  تخریب راکیزه

ریزي شده  مرگ برنامه
(Apoptosis)  

هـاي  با رسیدن عالیمی به یاخته، در چنـد ثانیـه در اثـر فعالیـت پروتئین ویژگی
  کننده تخریب

  مثال

  سوختگی هاي پیر یا آسیب دیده مانند آفتاب حذف یاخته -
  حذف یاختۀ اضافی در پردة میانی انگشتان پا در برخی پرندگان  -
 گیـاهی ونمـهاي گیـاهی آلـوده بـه ویـروس در اثـر هور حذف یاختـه -

  سالیسیلیک اسید 
آنـزیم   هاي سرطانی و آلوده به ویـروس در اثـر پرفـورین و حذف یاخته -

  ریزي شده القاکنندة مرگ برنامه

   
 هاي جنسی در هفتۀ اول مرحلۀ لوتئال   تغییرات هورمون

  انتهاي هفته  میانۀ هفته  ابتداي هفته  نوع هورمون
)در حال افزایش   و سپس ثابتکاهش  ابتدا  استروژن )    (بدون تغییر)   
)در حال افزایش   پروژسترون )   در حال افزایش( )  ابتدا افزایش و سپس ثابت  

  

چرخۀ جنسی (ابتداي هفتۀ اول مرحلۀ لوتئال)، غلظت دو نوع هورمون جنسی با یکدیگر  16حدود روز در  
  شود.  برابر می

    
 تولید گامت با میتوز  گامت متحرك گل  دانه آوند انواع گیاهان

         خزه
         سرخس
         بازدانگان
         نهاندانگان

  براي گیاه است، در خود جمع کند. سمی اي هتواند آرسنیک که ماد نوعی سرخس می 
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تعداد مجموعه     
  کروموزومی

توانایی تقسیم
 جنسیت والد  تعداد والد جنسیت زاده  میوز

هاي حاصل زاده
از بکرزایی در 

  جمعیت

  ماده   1  نر    ) هاپلوئید1( زنبورها

  ماده   1  ـ    ) دیپلوئید2( مارها

کند. در  تولیدمثل جنسی از نوع بکرزایی، زاده از یک والد (نه والدین) مادة ژنتیکی دریافت میدر طی  
  یی انجام تقسیم میتوز را دارا است.ران تنها در صورت بکرزایی، یاختۀ حاصل از میوز تواناوجان

     

ده
گر

 
نی
شا

اف
  

  ) از بساك به کاللهرسیده هاي گرده ها (دانه انتقال گردهتعریف

شیوة 
  انجام

به کمک 
  جانوران

  فراوان نظیر گل قاصد  دهاي درخشان، بوهاي قوي و شه هایی با رنگ گل -
  اند.  ها، حشره اکثر گرده افشان -
پر از قند و داراي عالئـم ویـژه در پرتـو  هایی با شهد عسل، گرده افشانی گل زنبورهاي -

  دهند.  فرابنفش را انجام می
شـوند، انجـام  ی با گلبرگ سفید را کـه در شـب بـاز مییها ها، گرده افشانی گل خفاش -

  دهد.  می
عوامل 
 غیرزنده
  (آب، باد)

  افشانی بعضی گیاهان (نظیر بلوط) به این روش وابستگی گرده -
هـاي درخشـان،  هاي کوچک دارند که فاقد رنگ گیاهان وابسته به باد، تعداد فراوانی گل -

  بوهاي قوي و شیره است. 

  

 6، حلقۀ هاي دنا و یارنا) (مولکول ختار نوکلئیک اسیدهار نوع باز آلی به کار رفته در سادر ساختار ه 
گروه فسفات با اتم کربن موجود در خارج  در ساختار نوکلئوتیدها دار به کار رفته است و ضلعی نیتروژن

اتم کربن به کار  4ضلعی قند، 5(در ساختار برقرار کرده است. پیوند قند ـ فسفات  ،ضلعی قند 5حلقۀ 
  رفته است.)

در که در دناهاي حلقوي، همۀ پیوندهاي قند ـ فسفات در تشکیل پیوند فسفودي استر مؤثر هستند. در حالی  
انتهایی، متعلق به بخشی از یک پیوند فسفودي استر  هايدناهاي خطی و رنا، پیوند قند ـ فسفات نوکلئوتید

  نیست.  

ها، هر ژن داراي یک جایگاه آغاز رونویسی و یک توالی پایان رونویسی است در حالی که  در یوکاریوت 
ها توسط یک توالی  قرارگیري چند ژن در مجاور هم و تنظیم بیان آن امکان لیلها، به د در پروکاریوت

هاي مربوط به  برقرار نیست. به عنوان مثال، در ژن ها ژن همۀاین ویژگی لزوماً براي  ،تنظیمی مشترك
، ژن وسطی نه جایگاه آغاز رونویسی و نه توالی پایان رونویسی دارد. در باکتري اشرشیاکالي تجزیۀ الکتوز

  شوند.   ها دیده می ها برخالف یوکاریوت داشته باشید رناهاي پیک چندژنی در پروکاریوتدقت 

  د. نشو ها دیده می ها و هم در یوکاریوت ژنی هم در پروکاریوت  رناهاي پیک تک 

  دوازدهم شناسی زیستهاي  نکته

9

10

1

2
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ساختارهاي 

تسبیح مانند 
هاي  یاختهدر 

یوکاریوتی 
  هنگام

فشرده شدن 
 کروموزوم

  دانه 
  (هسته تن)

  مولکول پروتئینی هیستون 8 -1
  مولکول دنا -2

  مولکول دنا  نخ

  ترجمه
 رناتن  دانه

و رناي ریبـوزومی  ها متشکل از پروتئین  زیر واحد کوچک
(rRNA) زیر واحد بزرگ  

  رناي پیک  مولکول  نخ

    
 توضیحات مقایسۀ تعداد ژن نمود با رخ نمود

نـاقص  بارزیتتوانی یا  ها، تنها از نوع هم در صورتی که روابط بین دگره  تعداد رخ نمود = تعداد ژن نمود
  مانند رنگ گل گیاه میمونی ؛باشد

  تعداد ژن نمود تعداد رخ نمود 
، این نوع رابطه برقرار ها بین دگرهبارز و نهفتگی در صورت وجود رابطۀ 

نـوع  6، بـراي ABOدر ارتبـاط بـا گـروه خـونی  ،براي مثال ؛شود می
  نمود وجود دارد.   نوع رخ 4نمود،  ژن

  تعداد ژن نمود تعداد رخ نمود 
دو فـرد بـا ژن نمـود یکسـان،  ،تأثیر محـیط در ارتباط با صفات تحت

مشـابه ایـن حالـت در توانند رخ نمـود متفـاوتی داشـته باشـند.  می
  شود.  دوقلوهاي همسان مشاهده می

رز ها تنها از نوع با بین دگرهها است. (در صورتی که روابط  ، برابر تعداد انواع دگرهنمود رخترین تعداد انواع  کم 
  و نهفتگی باشد.)

 اولیه هاي در مولکول باعث ایجاد تغییریک ژن، همواره بخش ساختاري روز هر جهش کوچک در ب 
  شود. میحاصل از رونویسی 

هاي  ژن ترون)نمیانه (ای، در صورتی که جهش در توالی هاي یوکاریوتی در یاخته به دلیل وقوع فرآیند پیرایش 
  ماند.  خواهد یوکاریوتی رخ دهد، مولکول بالغ (نه اولیه) حاصل از رونویسی بدون تغییر 

   
  نوع پذیرنده پذیرندة نهایی الکترون محل وقوع  

هاي بازسازي  انواع شیوه
NAD ها در یاخته  

  آلی  اتانال  سیتوپالسم تخمیر الکلی
  آلی  یپرووات  سیتوپالسمتخمیر الکتیکی

 تنفس هوازي
یوکاریوت: غشاي داخلی 

  معدنی  اکسیژن غشاي یاخته :پروکاریوت

   

کنندة  هاي مصرف یاخته

2CO   

  گردد. در روند تثبیت کربن مصرف می هاي فتوسنتزکننده یاخته

اکسـید  دي هاي آب و کـربن توسط آنزیم انیدراز کربنیک، مولکول  هاي قرمز گلبول
  شود.  و اسیدکربنیک تولید میگردد  مصرف می

  گردد.  اکسید مصرف می دي در روند تولید اوره، آمونیاك و کربن  هاي کبدي یاخته

3

4

5

6

7
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وات را وهاي پیر توانایی اکسایش مولکول، 2COکنندة  توان گفت هر یاختۀ مصرف با توجه به جدول باال، نمی 
  هاي قرمز) میتوکندري در گلبولدارد. (به دلیل نبود اندامک 

   

  شیوة تأمین انرژي  

هاي موثر در تولید  باکتري
  دار خاك ترکیبات نیتروژن

کنندة  تثبیت
  دار نیتروژن

  فتوسنتزکننده  ها سیانوباکتري

  مصرف موادآلی محیط  ها ریزوبیوم

  مصرف موادآلی محیط  ساز آمونیاك

  شیمیوسنتزکننده  ساز نیترات

    
  ترکیبات دو فسفاته تولید شده  ترکیبات تک فسفاته تولید شده  

  مسیر گلیکولیز
 قند سه کربنه -  (قند کافت)

   فسفاته زفروکتو -
  ترکیب غیرقندي سه کربنه -
  NADHمولکول  -
- ADP در گام اول  

  چرخۀ کالوین
  ترکیب غیرقندي سه کربنه -
  قند سه کربنه -
  ریبولوز فسفات -

  ریبولوز بیس فسفات -
  ADPمولکول  -

  ـ  چرخۀ کربس
- NADH  
- 2FADH  

   

ده
تفا

 اس
رد
 مو

ور)
وکت

ل (
 ناق

اي
ناه
د

  
 

انه
مس

ر ه
د

 
زي

سا
  

تواننـد  تن اصـلی هسـتند و می هاي دنایی (فاقد بازآلی یوراسیل و قند ریبوز) هستند که در خـارج از فـام توالی
  مستقل از آن تکثیر شوند. 

انواع 

دیسک 
  (پالزمید)

مولکول دناي 
اي و  دو رشته

حلقوي خارج 
  تنی  فام

  ها به واسطۀ یک نوع رنابسپاراز پروکاریوتی رونویسی ژن  باکتري

ها  بعضی قارچ
  ها به واسطۀ سه نوع رنابسپاراز یوکاریوتی رونویسی ژن  (مخمرها)

دسـتگاه ایمنـی در آمیز، ژن مربوط به نوعی آنزیم مهـم  در نخستین ژن درمانی موفقیت  ژنوم ویروس
  ویروس جاسازي گردید.  نوعی ژنوم تغییریافته

ورزي ژنتیکی براي  هاي بعدي، امکان دست ها اولین جانداران تغییریافته ژنتیکی بودند اما پیشرفت باکتري 
هاي  توانند ژن شناسی حتی می یاهان و جانوران را فراهم کرد. مهندسان ژنسایر موجودات زنده مثل گ

  ها وارد کنند.  انسانی را به گیاهان، جانوران دیگر یا حتی باکتري

8

9

10
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انتهاي مري در نیمۀ راست بدن قرار  بندارة بندارة پیلور همانند بندارة انتهاي رودة باریک و برخالف  
  گرفته است. 

اي خارجی و داخلی آغاز  هاي بین دنده ترتیب با انقباض ماهیچه در طی تنفس عادي، دم و بازدم به   
  گردد.   می

هاي  کرونري مشابه این نسبت در رگ اصلی هاي نسبت تعداد سرخرگ به سیاهرگ در ارتباط با رگ  
  اف است. نبند

شدن فشار اسمزي نسبت به فشار تراوشی  تر بیش اي در هر شبکه مویرگی، در فرآیند جریان توده  
  گردد.  اي مواد به مویرگ می باعث بازگشت توده

اي،  هایی با دیواره چوب پنبه برخالف گیاهان داراي مغز ساقه، یاختهدر گیاهان داراي مغز ریشه   
  د محصول سَرالد پسین باشد. نتوان نمی

اختالف پتانسیل،  مقداردر طی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی، همزمان با افزایش   
  گردد.  هاي پتاسیم ثبت می هاي سدیم برخالف یون انتشار یون

میوزین، از طول  از سر ADPاسکلتی، بالفاصله پس از جدا شدن مولکول   ماهیچۀدر طی انقباض   
  گردد.   نوار روشن سارکومر کاسته می

هاي آسیب دیده تولید و  توانند توسط بافت هیستامین، پروترومبیناز و اینترفرون می ترکیبسه نوع   
  شوند.  آزاد

هاي جنسی والدین در رحم رشد و  ، سلول تخم حاصل از لقاح یاختهپهن نظیر کرم کبدهاي  در کرم  
  یابد.   نمو می

 تولیدتوان گفت  گیاهان روي زمین، قطعاً می هاي گونه ترین در ارتباط با تولیدمثل جنسی در بیش  
  گیرد.  ترین حلقۀ گل صورت می هاي جنسی در داخلی کامه

ي استر ودرآیند پیرایش برخالف ویرایش، پیوند فسفدر هر جاندار داراي دناي حلقوي، در طی ف  
    گردد.  تشکیل می

برخالف  Bو  Aبدون درنظر گرفتن کراسینگ اور، امکان تولد فرزندانی با گروه خونی  اي دهادر خانو  
AB توانند تنها یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی را در  والدین این خانواده نمی .وجود دارد

  هاي قرمز داشته باشند.   هسطح گویچ
  گردد.   آزاد می 2COیر الکلی برخالف تخمیر الکتیکی، مولکول متخ در فرایند در نخستین واکنش  
  شود.   یافت می NADPHهایی با توانایی تولید  هر دیسه داراي رنگیزه کاروتنوئید، در یاخته  
ویروس به یاختۀ میزبان و  لاقدرون ویروس بالفاصله قبل از انت در مراحل ژن درمانی، جاسازي ژن  

  گیرد.   بعد از مهار توانایی تکثیر ویروس در آزمایشگاه صورت می
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  درست 

هاي مختلف، بسیار مهم و حائز اهمیت است. به جدول زیر توجه  در کنکور سراسري، توجه به موقعیت استقرار بخش
  کنید: 

  نیمه چپ  نیمه راست
  بندارة انتهاي مري  کیسۀ صفرا ـ مجراي صفراوي مشترك
  کولون پایین رو  بندارة بین معده و روده باریک (پیلور)
  طحال  آپاندیس ـ رودة کور ـ کولون باالرو

  دم پانکراس  قاعدة پانکراس ـ سیاهرگ باب کبدي
  بخش عمدة معده  بخش عمدة کبد ـ بندارة انتهاي رودة باریک

  درستنا 

  فرآیندهاي تنفس
  دم

  اي خارجی بند) و بین دنده هاي دیافراگم (میان انقباض ماهیچه عادي 
  گردن هاي ناحیۀ انقباض ماهیچه عمیق 

  بازدم
  ها شش یهاي دمی و ویژگی کشسان استراحت ماهیچه عادي 
  هاي شکمی اي داخلی و ماهیچه هاي بین دنده انقباض ماهیچه عمیق 

  درست 
  هاي ششی رگ  هاي بندناف رگ  هاي کرونري اصلی رگ  

  2  2  2  تعداد سرخرگ
  4  1  1  تعداد سیاهرگ
  تعداد سرخرگ
1  2  2  تعداد سیاهرگ

2
   

  درستنا 
اي در  در ارتباط با شبکۀ مویرگی کالفک (گلومرول)، این ویژگی صادق نیست. مواد خارج شده در طی جریان توده

  . شوند میاي  کالفک در نهایت به شیوة بازجذب وارد شبکۀ مویرگی دور لوله
اي از مواد از  اي از مواد به مویرگ و خروج توده تیب بازگشت تودهتر اي، به هاي مویرگی کالف و دور لوله در شبکه نکته:

  گردد.  اي مشاهده نمی مویرگ به شیوة جریان توده
  درست 
اي  گردد. سرالد پسین در گیاهان دولپه مغز ساقه در گیاهان دو لپه و مغز ریشه در گیاهان تک لپه مشاهده می نکته:

  وجود دارد.  
هایی با دیوارة  یاخته

  اي چوب پنبه
  محصول سَرالد نخستین ریشه در گیاهان تک لپه و دولپه هاي درون پوست هاي جانبی یاخته دیواره

  محصول سرالد پسین در گیاهان دو لپه  هاي پیراپوست (پریدرم) یاخته

  درستنا 
افزایش مقدار اختالف پتانسیل 

  در طی پتانسیل عمل
  دار سدیمی] هاي دریچه +) [هنگام باز بودن کانال30) تا (0اختالف پتانسیل ( ) در بازة 1

  ]دار پتاسیمی هاي دریچه هنگام باز بودن کانال[) -70) تا (0) در بازة اختالف پتانسیل (2
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هاي سدیم و پتاسیم از طریق  در یک یاختۀ عصبی، همواره (در زمان پتانسیل عمل و آرامش) انتشار یون نکته:

  شود.    مشاهده می پمپ سدیم ـ پتاسیمها از طریق  و انتقال فعال این یون هاي نشتی کانال

  درست 

  گام
  نحوة انقباض ماهیچه

  نتیجۀ تغییر  تغییر صورت گرفته

  جدا شدن سر میوزین از اکتین  به سر میوزین ATPاتصال   1

  افزایش زاویه میان سر و دم میوزین و اتصال سر میوزین به اکتین و آزاد شدن فسفات ATPتجزیۀ   2

  خم شدن سر میوزین و کاهش طول نوار روشن سارکومر  از سر میوزین ADPآزاد شدن   3

  شبکۀ آندوپالسمیتا زمان بازگشت فعال یون کلسیم به   )1تکرار گام (  4

  درست 

  عملکرد  یاخته سازنده  نوع پروتئین

  ها افزایش قطر و نفوذپذیري رگ  دیده ماستوسیت آسیب  هیستامین

  در جریان تشکیل لخته و تبدیل پروترومبین به ترومبین  دیده هاي آسیب ها و گرده بافت  پروترومبیناز

ها در  سازي آن هاي آلوده و سالم و مقاوم بر یاختهتأثیر   هاي آلوده به ویروس یاخته  Iاینترفرون نوع 
  ها برابر ویروس

  درستنا 

  نر ماده (هرمافرودیت)

یک (حضور  خود جاندارهاي  ها به واسطۀ اسپرم بارورسازي تخمک هاي پهن (مانند کرم کبد)  کرم

  در تولید مثل جنسی نه والدین) والد

  لقاح دو طرفی (حضور دو والد در تولیدمثل جنسی) هاي حلقوي (مانند کرم خاکی)  کرم

  هاست.  کرم کبد، جانوري داراي رحم، تخمدان و بیضه نکته:

  درست 

  اند.  اند و پهنۀ وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده هاي گیاهان روي زمین ترین گونه گیاهان گلدار، بیش

محل تولید کامه در 

  گیاهان گلدار

ترین حلقه (مادگی) ایجاد  هر دو نوع کامه در داخلی  در لولۀ گرده مستقر در خامه زامه (اسپرم) 

  در تخمک زا تخم  گردند.  می

ها در حلقۀ  باشد، اما اسپرم دقت کنید محل تولید گرده نارس و دانۀ گردة رسیده در بساك (حلقۀ سوم) می نکته:

  شوند.  چهارم (مادگی) ایجاد می

  دوستان با توجه به این نکته، گزارة زیر درست است یا نه؟

  »هاي تک جنسی، امکان ندارد تولید هر دو نوع کامۀ جنسی مشاهده گردد. در گل« 
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  درستنا 
   نکته:

  دناي حلقوي در
  تن اصلی متصل به غشا ها: فام پروکاریوت

  همه جانداران، داراي دناي حلقوي هستند.
  ها: موجود در راکیزه یوکاریوت

یکی از تغییرات رناي پیک  پیرایشگردد، اما  مشاهده می (DNA)ویرایش در همۀ جانداران طی همانندسازي دنا 

  . هاست یوکاریوتپس از رونویسی در 

  درست 
  رو، ویژگی گزاره صادق است:  تنها در دو آمیزش روبه

  و دیگري فاقد هر دو نوع است.  Bو  Aدر هر دو حالت، یکی از والدین، داراي هر دو نوع کربوهیدرات 

  ژنوتیپ پدر  ژنوتیپ مادر

OO AB  

AB  OO  

  درستنا 
توان  کنند. در نتیجه می شوند و پیرووات ایجاد می تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازي با قندکافت آغاز می

  ها تا تولید پیرووات در همۀ انواع تخمیر و تنفس هوازي یکسان است.  گفت همۀ واکنش

 2فسفاته با مصرف  2ز به گلوکز نخستین واکنش در تخمیر الکلی همانند تخمیر الکتیکی، تبدیل مولکول گلوک نکته:

  باشد.   می ATPمولکول 

  درستنا 
  

هاي داراي  دیسه

  رنگیزه کاروتنوئید

  گردد. هاي داراي این نوع دیسه تولید می تنها در یاخته  NADPHمولکول سبزدیسه (کلروپالست)

  هاي ریشۀ هویج کاروتن (نارنجی) در یاخته -  دیسه (کروموپالست)رنگ 

گیاهان، با کاهش طول روز و کم شدن دما، با تجزیۀ سبزینه و افزایش کاروتنوئید، سبزدیسه به  بعضیدر  نکته:

  گردد.  دیسه تبدیل می رنگ

  درست 

  تغییر ساختار ویروس در مراحل ژن درمانی
  : مهار توانایی تکثیر ویروس در آزمایشگاه2گام 

  : جاسازي ژن درون ویروس3گام 

مراحل ژن درمانی، پس از انتقال ویروس تغییر یافته به درون یاختۀ بیمار، ژنوم ویروس با ژنوم یاخته بیمار  4در گام 

  گردد.  ترکیب می

  



  
)چی کانون فرهنگی آموزش قلم( 20  





  : 2 بستۀ ترکیبی

  
   

ات
در
وهی

کرب
  ها 

دها
اری
ساک

ونو
م

  

  کربنه 5
  ـ قند به کار رفته در نوکلئوتیدهاي سازندة رنا  ریبوز

  ـ قند به کار رفته در نوکلئوتیدهاي سازندة دنا  دئوکسی ریبوز

  کربنه 6
  گلوکز

  ـ قند مصرفی ترجیحی باکتري اشرشیاکالي
  هاي بدن انسان مصرفی یاختهـ قند 

  هاي پوششی پرزهاي روده ـ فرآوردة یاخته

هاي نخستین گلیکولیز  هاي زنده، در گام ـ در همه یاخته  فروکتوز
  شود.  به صورت دو فسفاته تولید می

دها
اری
ساک

ي 
د

  

  الکتوز 
  (قند شیر)

  هاي روده ـ تنظیم منفی رونویسی در باکتري
ـ فرآورده آمیالزهاي بزاق و   نبود گلوکزـ قند مصرفی باکتري در 

  لوزالمعده 
هاي  هاي یاخته ـ پیش مادة آنزیم
  پوششی پرز روده

  هاي روده ـ تنظیم مثبت رونویسی در باکتري  مالتوز

  ساکارز 
 (قند نیشکر)

  هاي نگهبان روزنه ـ عامل آلی تورژسانس یاخته
 فشاريجریان  2ـ عامل اصلی افزایش فشار در مرحلۀ 

دها
اری
ساک

ی 
پل

  

  نشاسته
  اي گیاهان  ـ قند ذخیره

  ـ پیش ماده آمیالز بزاق و لوزالمعده 
  ـ ذخیره به مقدار فراوان در نشادیسه (آمیلوپالست)

  ها و کبد اي جانوران در ماهیچه ـ قند ذخیره  گلیکوژن
  شود.  ون، گلیکوژن کبد هیدرولیز و گلوکز وارد خوناب میتأثیر گلوکاگ ـ تحت

  سلولز

  اي دیوارة نخستین گیاهان  ـ قند ساختاري و رشته
  اي قرار دارد.  ساکاریدهاي غیرشته ها و پلی اي از پروتئین ـ در دیوارة نخستین، در زمینه

  ست. هاي نگهبان روزنه، به صورت شعاعی آرایش یافته ا ـ در دیوارة یاخته
  ـ اغلب جانوران، فاقد توانایی تولید آنزیم سلوالز هستند. 

   

هاي  پروتئین
هاي  غشاي یاخته
  پرز در

  سطح ریزپرزدار
  هاي یاختۀ پرز (مسئول ایجاد مونومر) آنزیم

  تر آمینواسیدها با یون سدیم گلوکز و بیش یپروتئین هم انتقال
  سطح متصل 
  به غشاي پایه

  ایجاد شیب غلظت سدیم  پمپ سدیم ـ پتاسیم
  تر آمینواسیدها انتشار تسهیل شدة گلوکز و بیش  کانال پروتئینی

 
،باریکدر فرآیند جذب در رودة

  آمینواسیدها و گلوکز تر بیش ورود
  هم انتقالی با یون سدیمتهیاخ به میان

 انتشار تسهیل شدهايبه مایع بین یاخته

  دهم شناسی زیستهاي  نکته
1

2



  

21  

   

 دانچینه  
 (بخش حجیم انتهاي مري)

 دانسنگ
  ها ویژگی (با منشا بخش عقبی معده)

    ملخ
  ـ پیش معده معادل سنگدان

 دان ـ ادامه گوارش کربوهیدرات در چینه

      خاکی کرم
  دان و سنگدان در مجاور همـ چینه

 فاقد معدهـ

  دان و سنگدان ـ معده در حد فاصل چینه     خوار پرندة دانه

  دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژي موردنیاز خود را تأمین کند.    دان به جانور امکان می چینه 

   

  النخاع مرکز بلع در بصل  

مرکز تنفس 
  النخاع بصل

هاي  پیام
 دریافتی براي

  خاتمه فرآیند دم
  مرکز تنفسی پل مغزي

  هاي صاف دیوارة نایژه و نایژك هاي کششی در ماهیچه گیرنده

  افزایش آهنگ تنفس
  النخاع در بصل 2COهاي حساس به افزایش  گیرنده

تر در سرخرگ آئورت و  ، بیش2Oهاي حساس به کاهش  گیرنده
  هاي ناحیۀ گردن سرخرگ

هاي  پیام
  ارسالی به

  ـ ماهیچۀ دیافراگم
  اي خارجی هاي بین دنده ـ ماهیچه
  اي داخلی  هاي بین دنده ـ ماهیچه

ها در نهایت (به شیوة مستقیم یا غیرمستقیم) با تأثیر بر مرکز  تنظیم تنفس در انسان، همۀ محركدر فرایند 
گردند. براي مثال، مرکز تنفس در پل مغزي با تأثیر بر  النخاع، موجب تأثیر بر فرایند تنفس می تنفس بصل

  دهد.  مستقیم)، دم را خاتمه میطور  النخاع (نه به صلمرکز تنفس در ب

  :مسیر شبکۀ هادي قلب 
 بطنی  ـ گره دهلیزي مسیرهاي بین گرهی (در دهلیز راست)  دهلیزي ـ گرة سینوسی 

·kدیوارة بین دو بطن  در هاي قطورتار دسته #¾iI # j{ { ها تا الیۀ  دور تا دور بطن نوك قلب  «
  ها طی مسیر. گسترش به درون دیوارة بطنو  ها عایق پیوندي بین دهلیزها و بطن

گیرد و  ساز منشأ می تارهاي دهلیزي (عالوه بر مسیرهاي بین گرهی) از گره پیشاهنگ یا ضربان از یک دسته 
  مسئول انتشار تحریک به دهلیز چپ است.  

بطنی به ترتیب در زیر منفذ بزرگ  ـ دهلیزي و دهلیزي ـ هاي سینوسی در دیوارة پشتی دهلیز راست، گره 
  اند.  ر گرفتهسیاهرگ باالیی و عقب دریچۀ سه لختی قرا

3

4
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  هاي زنده  یاخته
  فاقد هسته

هسـته و  ، ضمن بلوغهاي قرمز از پستانداران، گویچه بسیاريدر انسان و   هاي قرمز گلبول
  دهند.  هاي خود را از دست می اندامک تر بیش

  دارد.ها صفحۀ آبکشی  دیوارة عرضی در این یاخته  هاي آوند آبکشی یاخته

 یهاي خون اي هستند که از گویچه رنگ و بدون هسته اي (نه یاختۀ کامل) بی ها، قطعات یاخته پالکت 
  ترند.    کوچک

   

مجرايتعداد    
 ورودي

مجرايتعداد
 خروجی

مخاط (خط اول
  خوردگی مخاط چین دفاع)

هاي  اندام
اي در  کیسه

  انسان

 مثانه
 مجرا2

 ها)(براي میزناي

 مجرا1
 (براي میزراه)

 
  دائمی

 (ایجاد دریچه بر روي دهانۀ میزناي)

    مجرا 1  مجرا 1  معده
  موقت 

  شود) (با پر شدن غذا، باز می

  رحم
 مجرا2

هاي  (براي لوله
 رحمی)

  مجرا 1
    (براي واژن)

  موقت
  تأثیر هورمون استروژن) (تحت

 مشترك حاصل ادغام کیسۀ صفرا
  ـ  ـ مجاري صفراي کبد

   

ساختار دیوارة 
هاي چوبی  یاخته

شده از داخل به 
  خارج

  ترین استحکام و تراکم  ـ چندین الیه، داراي بیش  دیوارة پسین
  شود.  ـ بعد از تشکیل، سبب توقف رشد یاخته می

  دیوارة نخستین

  الیه ـ یک یا چند
اي از پـروتئین و انـواعی از  هاي سلولزي در زمینـه ـ متشکل از رشته

  اي ساکاریدهاي غیر رشته پلی
  ـ داراي قابلیت گسترش و کشش

  اي شدن دیواره) ـ متشکل از پلی ساکاریدي به نام پکتین (عامل ژله  تیغۀ میانی
  دارد.  ـ مانند چسب، دو یاخته را در کنار هم نگه می

هاي چوبی زنده، دیواره پسین در مجاورت غشاي یاخته و دیوارة نخستین در مجاورت تیغۀ میانی  در یاخته 
  است.  

در کنندة مواد مغذي و ترکیبات دیگر هستند که  اي مبادله هاي میان یاخته کانالها  پالسمودسم 
ها،  قدر بزرگ است که پروتئین فذ پالسمودسم آنامن د.نمناطقی از دیواره به نام الن، به فراوانی وجود دار

شود که دیوارة  اي گفته می الن به منطقه کنند. هاي گیاهی از آن عبور می ویروسنوکلئیک اسیدها و حتی 
جا نازك مانده است. در منطقۀ الن، تیغۀ میانی و دیوارة نخستین برخالف دیوارة دومین  اي در آن یاخته

  حضور دارد. 
  

6
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انواع 
ها در  یاخته

درون پوست 
  (آندودرم)

تر  بیش
  گیاهان

  اند.  هاي آن کامالً به هم چسبیده ها است که یاخته اي ظریف از یاخته ـ استوانه
هاي درون پوست، در دیوارة جانبی خـود، داراي نـواري از جـنس چـوب پنبـه  ـ همۀ یاخته

  (سوبرین) هستند. 

بعضی 
  گیاهان

 Uهاي نعلــی یــا  یاختــه
  ها) تر یاخته شکل (بیش

پوسـت، دیـوارة  هاي جـانبی درون نوار کاسپاري عالوه بر دیواره
ها را غیرممکن  پوشاند و انتقال مواد از این یاخته پشتی را نیز می

  سازد.  می
ــی  ــر (بعض ــۀ معب یاخت

  ها) یاخته
فاقد نوار کاسپاري در اطراف خود هستند و انتقال مواد به استوانۀ 

  شود.  یها انجام م آوندي از طریق این یاخته

ترین الیۀ پوست  هاي استوانۀ آوندي ریشه است که در تماس با درونی ترین الیۀ سلول زا، بیرونی الیۀ ریشه 
زا، حرکت آب و مواد محلول در هر سه مسیر و در الیۀ آندودرم، حرکت  (آندودرم) قرار دارد. در الیۀ ریشه

   گیرد.  آب و مواد محلول فقط در مسیر سیمپالستی صورت می

  
  دارد:  ریزکیسهنوع  2توانایی ادغام با  ها آندندریت  برخالفها  آکسون نورون 
  هاي عصبی دهنده هاي حاوي انتقال ریزکیسه   
هاي عصبی  هاي عصبی سازندة هورمون (نظیر یاخته ها در یاخته هاي حاوي هورمون ریزکیسه   

  هیپوتاالموس و بخش مرکزي غدة فوق کلیه) 
  گردند. بی وارد فضاي سیناپسی نمیحاوي ناقل عص هاي ریزکیسهدقت کنید  
  پذیرد.  هاي عصبی صورت می هاي یاخته اي و دندریت دریافت پیام عصبی در جسم یاخته 

  هاي عصبی: دار یاخته هاي دریچه نکاتی در ارتباط با کانال 
ها  ها، این کانال دار وجود دارد ولی در فاصلۀ بین گره هاي رانویه، تعداد زیادي کانال دریچه در گره   

  وجود ندارند. 
(سدیمی و  دار +) هر دو نوع کانال دریچه30) و پتانسیل (-70در زمان ثبت پتانسیل آرامش (   

  بسته هستند.  پتاسیمی)
  از یاختۀ عصبی وجود ندارد.  در یک نقطهدار  امکان باز بودن هر دو نوع کانال دریچه   
دار سدیمی و پتاسیمی به صورت همزمان در دو  هاي دریچه در هنگام هدایت پیام عصبی، کانال   

  نقطۀ مجاور (نه در یک نقطه) باز هستند. 
دار پتاسیمی به  هاي دریچه دار سدیمی به سمت خارج یاخته و دریچۀ کانال هاي دریچه دریچۀ کانال   

  شود.   سمت داخل یاخته باز می
شود. وقتی به  ضخیم می چشم هاي مژکی، عدسی هنگام دیدن اشیاي نزدیک، با انقباض ماهیچه 

  شود.  می و کشیده تر ها، عدسی باریک با استراحت این ماهیچه ،کنیم اشیاي دور نگاه می
  ترتیب در وضعیت کشیده و شل قرار دارند.  تارهاي آویزي چشم در هنگام مشاهدة اجسام دور و نزدیک به 

  
  

  یازدهم شناسی زیستهاي  نکته
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  ویژگی عملکرد    

هاي  یاخته
 پشتیبان

  در (نگهبان)

  هاي چشایی جوانه
زبان) هاي (در دهان و برجستگی

حفاظت از گیرندة چشایی
دار (نوعی گیرندة  مژك

 شیمیایی)

 فاقد مژك و فاقد ارتباط با یاختۀ عصبی  -
 تر از گیرندة حسی به تعداد بیش -

دار هاي مژك حفاظت از یاخته  ساختار خط جانبی ماهی
  (نوعی گیرندة مکانیکی)

  در تماس با مادة ژالتینی-
  عصبی فاقد مژك و فاقد ارتباط با یاخته -

  تر از گیرندة حسی به تعداد بیش-
هاي اسکلتی، با وجود ثابت ماندن اندازة بخش تیره، طول بخش روشن  هنگام انقباض ماهیچه 

  یابد.  سارکومر به دلیل افزایش همپوشانی دو نوع رشتۀ اکتین و میوزین کاهش می

  کند.   هاي پروتئینی اکتین و میوزین تغییر نمی انقباض، طول رشته حیندقت کنید در  

هاي پروتئینی  هاي جانوري داراي توانایی تقسیم، ژن مربوط به رشته اي و همۀ یاخته هاي ماهیچه در یاخته 
  گردد.  اکتین و میوزین بیان می

 خونی هاي تنها در خط دوم دفاع غیراختصاصی (نه در خطوط دفاع غیراختصاصی)، انواعی از سلول 
  کنند.  ها در خطوط دوم و سوم دفاعی شرکت می شرکت دارند و لنفوسیت

کنند. (یاختۀ کشندة طبیعی در خط دوم و  هاي دوم و سوم دفاعی شرکت می هاي کشنده در خط یاخته 
   در خط سوم دفاعی) هاي کشنده لنفوسیت

    

سازي  غیرفعال
 به ژن با اتصال آنتی

  به واسطه ها پادتن

  خواري بیگانهافزایش 
 سازيخنثی

در همۀ موارد، فعالیت 
  یابد.  خواري افزایش می درشت

 هابه هم چسباندن میکروب
 هاي محلولژنرسوب دادن آنتی

 هاي مکملفعال کردن پروتئین نابودي یاختهتسهیل

   هاي: تقسیم سیتوپالسم در یاخته 
  اي از جنس اکتین و میوزین انقباض حلقه به دنبالایجاد فرورفتگی در غشا  جانوري:   
 ناي در محل تشکیل دیوارة جدید حاصل تجمع و به هم پیوست یاخته  ایجاد صفحۀ گیاهی:   

  هاي دوك) ها به کمک رشته (حرکت ریزکیسه هاي دستگاه گلژي ریزکیسه
ها در  اند و در زمان تجمع اولیۀ آن تیغۀ میانی و دیوارة یاخته سازهاي هاي دستگاه گلژي داراي پیش ریزکیسه 

  بخش میانی یاخته، هنوز پوشش هسته تشکیل نشده است. 
هاي  هاي جانوري و هم در یاخته نز)، هم در یاختهیایجاد فرورفتگی در غشا حین تقسیم سیتوپالسم (سیتوک 

  گردد.   گیاهی مشاهده می

در دوران (برخالف تقسیم میوز) ها به اووسیت اولیه  نیوتقسیمات میتوزي و تمایز اووگ ،در زنان 
در حدود یک میلیون اووسیت  ،در درون هر تخمدان نوزاد دختر گیرد و طور کامل صورت می به جنینی
که از این میان به دالیل نامعلومی تعداد  متوقف شده است 1حلۀ پروفاز میوز که در مر حضور دارند اولیه

  کنند.  تکمیل نمی بعد از بلوغ روند و تقسیم میوزي خود را زیادي از بین می
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  ترتیب رسیدن به سن بلوغ و لقاح با یاختۀ اسپرم است.  ، به2و  1در زنان، شرط تکمیل تقسیم میوز  

    
ساقۀ تخصص یافته براي
  شیوة تکثیر غیرجنسی  نام گیاه تولیدمثل غیرجنسی

ها  هاي جدیـدي در محـل جوانـهبه موازات رشد افقی خود در زیر خاك، پایه  زنبق  زمین ساقه (ریزوم)
 کند.(انتهایی و جانبی) تولید می

  کارند.  کنند و در خاك میدار تقسیم میهاي جوانهزمینی را به قطعه سیب زمینیسیب غده

  پیاز خوراکی  پیاز
  نرگس ـ الله

اند. از  هاي خوراکی به آن متصلساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندي که برگ
شود که هر یک خاستگاه یک گیـاه  هر پیاز، تعدادي پیاز کوچک تشکیل می

 شوند. می

هـا ایجـاد  کنند. گیاهان جدید در محـل گرهطور افقی روي خاك رشد میبه  فرنگی توت  ساقۀ رونده
 شوند. می

کند و داراي  ساقۀ رونده روي خاك رشد میتنها هاي تخصص یافته براي تولیدمثل غیرجنسی،  هدر میان ساق 
  توانایی فتوسنتز است.  

هاي جدید  هاي جانبی روي ریشه (نه ساقه) و ایجاد پایه تکثیر رویشی درخت آلبالو، از طریق رشد جوانه 
  گیرد.   صورت می

در روش خوابانیدن و در ساقۀ تخصص یافته ساقۀ روندة تکثیر غیرجنسی به واسطۀ گره (نه جوانه) صورت  
  گیرد.  می

  
   بین:ومیوگل  
  آن با پرتونگاري مشخص گردید.  سه بعدي اولین پروتئینی است که ساختار   
هاي  در یاخته (دو اتم) اکسیژن یک مولکول ةظاهري شبیه به رنگ دانه قرمز جهت ذخیر   

  اي ماهیچه
  مقایسه با تارهاي نوع تنددر تارهاي نوع کند در  تر بیش فراوانی   
  داراي ساختار دوم مارپیچی و ساختار نهایی سوم   
2Fe( یونپپتیدي به همراه یک گروه هم داراي  متشکل از یک رشتۀ پلی    (  
   

  آمینواسیدفاقد  خروج رناي ناقل
  در مرحلۀ طویل شدن ترجمه Eاز جایگاه 

  در مرحلۀ پایان ترجمه  Pاز جایگاه 
  آنتی کدون با کدوندر صورت عدم برقراري رابطۀ مکملی Aاز جایگاه  آمینواسیدداراي

رناتن پیش از ورود رناي ناقل  Eدر مرحلۀ طویل شدن ترجمه، خروج رناي ناقل فاقد آمینواسید از جایگاه  
  گیرد.   رناتن صورت می Aداراي آمینواسید به جایگاه 

شود، اما در مواردي هم  ها در هنگام رونویسی انجام می به طور معمول، تنظیم بیان ژن در پروکاریوت 
  ممکن است یاخته با تغییر در پایداري (طول عمر) رنا یا پروتئین فعالیت آن را تنظیم کند. 

  دوازدهم شناسی زیستهاي  نکته
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1

2

3



  
)چی کانون فرهنگی آموزش قلم( 26  

نوع تنظیم 
در سطح 
  رونویسی

نوع 
پروتئین 
  تنظیمی

نوع قند 
متصل به 
پروتئین 
  تنظیمی

توضعی
پروتئین 

تنظیمی در 
نبود مالتوز و 

  الکتوز

وضعیت
پروتئین 

تنظیمی در 
حضور الکتور 

  و مالتوز

توانایی
اتصال 

مستقل 
رنابسپاراز به 

  انداز راه

جایگاه 
اتصال 

پروتئین 
تنظیمی در 

  دنا

عملکرد 
پروتئین 
  تنظیمی

  الکتوز مهارکننده  منفی
  (قند شیر)

متصل به 
 توالی اپراتور

تغییر شکل 
محسوس و 
جدایی از 
  توالی اپراتور

  اپراتور  

ایجاد مانع در 
سر راه آنزیم 
رنابسپاراز (نه 

مانع اتصال 
رنابسپاراز به 

  انداز) راه

  مالتوز کننده فعال  مثبت
محلول در 

سیتوپالسم 
  (نه هسته)

عدم تغییر 
شکل 

محسوس و 
اتصال به 

جایگاه اتصال 
  کننده فعال

  
(مشابه 

هاي  آنزیم
در  رنابسپاراز
 ها) یوکاریوت

جایگاه اتصال 
  کننده فعال

تسهیل اتصال 
رنابسپاراز به 

انداز و شروع  راه
رونویسی 

(مشابه عوامل 
رونویسی در 

  ها) یوکاریوت
H)2هاي آب  کننده و اتصال الکتوز به مهارکننده، میزان مصرف مولکول با اتصال مالتوز به فعال  O)  در

  یابد.  یاخته ضمن تجزیۀ ترکیبات قندي افزایش میسیتوپالسم 
گذرد. (به  کننده می آنزیم رنابسپاراز حین رونویسی از روي توالی اپراتور برخالف توالی جایگاه اتصال فعال 

  انداز) دلیل استقرار اپراتور در جلوي توالی راه
  کننده، ارتباطی با وجود یا نبود الکتوز و مالتوز در محیط ندارد.   رونویسی از ژن پروتئین مهارکننده و یا فعال 

   

هاي  انواع حالت
ژنوتیپی میان 

والدین جهت تولد 
 فرزندان با شرایط

  ایجاد

در(ABO)هاي خونی همۀ انواع گروه
  فرزندان

A BI i I i  

به جز  (ABO)هاي خونی  همۀ انواع گروه
  Oگروه خونی 

A B A B

A B A

A B B

I I I I

I I I i

I I I i







  

همواره(ABO)فرزندان با گروه خونی 
 متفاوت با والدین

A BI I ii   A A B BI I I I  

 (ABO)گروه خونی  فنوتیپ فرزندان با
  همواره مشابه با والدین 

A A

A A A

A A A A

ii ii

I I ii

I I I i

I I I I









   

B B

B B B

B B B B

I I ii

I I I i

I I I I







   

(ABO)فرزندان با ژنوتیپ گروه خونی

B کامالً مشابه با والدین B B B
ii ii

I I I I




   A A A AI I I I   
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هاي مختلف جدول باال، به  هاي ژنوتیپی گروه خونی والدین و فرزندان را بلد باشید. معموالً حالت تمام حرکت 
  گیرد.  هاي متنوع مورد پرسش قرار می شکل

   

تبادل قطعه 
میان دو 

  تن فام

غیرطبیعی 
  )جهش(

  شدگی مضاعف
ي دیگـر فاقـد تن همتـا تن بـه فـامجایی قسمتی از یک فـامجابه

در نتیجـه حضـور دو نسـخه از قسـمت  هاست. اي از این ژن نسخه
 تن همتاجا شده در فامجابه

تن غیرهمتا یا حتـی بخـش  تن به فام جایی قسمتی از یک فام جابه  جایی جابه
  تن دیگري از همان فام

  چلیپایی شدن  طبیعی
  (کراسینگ اور)

هـاي  تن هاي غیرخـواهري فامکتن بین فامیناي از فامتبادل قطعه
 همتا

   
  مثال کار  طرح ساختاري ايتشریح مقایسه

  دست انسان، بال پرنده، بالۀ دلفین متفاوتیایکسان یکسان ساختارهاي همولوگ
  بال کبوتر و بال پروانه یکسان متفاوت ساختارهاي آنالوگ

ها یا  اندام«ها یکسان است، حتی اگر کار متفاوتی انجام دهند،  هایی را که طرح ساختاري آن اندام
توانند داراي کار یکسان باشند.  داران می هاي همتا در بین مهره نامند. در واقع اندام می» ساختارهاي همتا

  در مارپیتون.   ار پاستیجیال محسوب شوند، مانند ساختوتوانند  هاي همتا، می برخی از اندام
  هاي مختلف است: نوع یاخته با ژنوتیپ 3دانۀ گیاهان تک لپه حاوي  بندي ژنتیک گیاهی: جمع 
  )n2پوستۀ دانه که ژنوتیپ مشابه والد مادري دارد. (   
  )n2رویان که حاوي ساقه و ریشۀ رویانی در دو انتهاي خود است. (   
  )n3اي و حجیم دانه است. ( آندوسپرم که بخش ذخیره   

گاه پوستۀ دانه ژنوتیپ  باشد. آن AaBbCcباشد و پدر  AABbCCبراي مثال اگر والد مادر داراي ژنوتیپ 
AABbCC  ها توجه کرد. والد ماده در این حالت  باید به نوع گامت 3و  2خواهد داشت. براي موارد

اي نیز به صورت  . در مورد یاختۀ دوهستهAbCو  ABC :زا) تولید کند تواند دو نوع گامت (یاخته تخم می
  . AAbbCCیا  AABBCCزیر است: 

  .abcو  ABC ،ABc ،AbC ،Abc ،aBc ،abCهشت حالت دارد: والد نر 
بینی کنیم؛ توجه کنید که یکی از  آندوسپرم را پیش هاي ممکن براي رویان و توانیم تمام حالت حال می

ها  هاي تشخیص ژنوتیپ گامت مادر و پدر از روي ژنوتیپ آندوسپرم این است که در هر ژن، دو تا از الل راه
  حداقل شبیه هم است. 

  تمرین کنید. (از چپ به راست و از راست به چپ)رو توجه کنید و آن را با خود  حالت روبه 16به ـ 
و  AaBbCcگاه ژنوتیپ رویان به صورت  باشد، آن AaaBBbCCcبراي مثال اگر ژنوتیپ آندوسپرم ـ 

  خواهد بود.  Abcو گامت نر  aBCگامت ماده به صورت 
  شوند.  ها شده و در آنجا ذخیره می ـ در گیاهان دولپه، موادغذایی آندوسپرم جذب لپه
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  گامت نر زا) گامت ماده(تخم  رویان آندوسپرم
AAABBBCCC AABBCC  ABC 

ABC 
AAABbbCCC AABbCC  AbC 
AAABBBCCc AABBCc  ABC 

ABc  
AAABbbCCc AABbCc  AbC 

AAABBbCCC AABbCC  ABC 
AbC  

AAAbbbCCC AAbbCC  AbC 

AAABBbCCc AABbCc  ABC 
Abc  

AAAbbbCCc AAbbCc  AbC 

AAaBBBCCC AaBBCC  ABC 
aBC  

AAaBbbCCC AaBbCC  AbC 

AAaBBBCCc AaBBCc  ABC 
aBc  

AAaBbbCCc AaBbCc  AbC 

AAaBBbCCC AaBbCC  ABC 
AbC  

AAabbbCCC AabbCC  AbC 

AAaBBbCCc AaBbCc  ABC 
Abc  

AAabbbCCc AabbCc  AbC 

  هاي شیمیایی. مقایسۀ مقدار انرژي آزاد شده از واکنش 
  ADPبه  ATPانرژي حاصل از تبدیل  >انرژي حاصل از تبدیل کراتین فسفات به کراتین    
 ATPبرابر انرژي حاصل از تبدیل  2 >کربنی دوفسفاته به پیرووات  3انرژي حاصل از تبدیل اسید    

  ADPبه 
رود. باوجود این انرژي تلف شده،  هاي بدن، همواره بخشی از انرژي به صورت گرما از دست می طی واکنش 

  گردد.  در سطح پیش ماده می ATPهاي سمت راست، سبب تولید  انرژي آزاد شده از واکنش
  در غشاي تیالکوئید برخالف غشاي داخلی راکیزه، دو نوع زنجیرة انتقال الکترون به کار رفته است.  

هاي انتقال الکترون درزنجیره
  مسیر حرکت الکترون  نقش غشاي تیالکوئید

  1و فتوسیستم  2بین فتوسیستم 
سازي تک پمپ غشـایی موجـود در زنجیـرهفعال

هـاي هیـدروژن بـه درون  جهت انتقال فعـال یون
 ATPتیالکوئید براي تولید

از الیۀ فسفولیپیدي بیرونی بـه 
  سمت درونی

   NADPو  1بین فتوسیستم 
هاي الزم براي تولید ناقل الکترونـی تأمین الکترون

NADPH   
از الیۀ فسـفولیپید درونـی بـه 

  سمت بیرونی
   

تولید  دوره زیست فناوري
 موادغذایی

تولید پادزیست
 هاو آنزیم

انتقال ژن و ایجاد
 جاندار تراژن

استفاده از 
  ریزاندامگان

کشت 
  ریزاندامگان

        سنتی
        کالسیک
        نوین

تر و  ها، ترکیبات جدید با مقادیر بیش در دورة زیست فناوري نوین، با تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان 
  کارایی باالتر تولید گردید.   
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ها پیش از رسیدن به کبد یا بافت چربی به واسطۀ بزرگ سیاهرگ زبرین وارد  تمامی کیلومیکرون  
  شوند.  قلب می

درازکربنیک، مانع ینرمز با اتصال به فرآورده آنزیم اهاي ق بین گویچهودر یک انسان سالم، هموگل  
  شود.  اسیدي شدن خون می

ترین میزان فشار  زمان با ایجاد صداي دوم قلب، بیشطور معمول در قلب انسان، امکان ندارد هم به  
  ترین حجم خون در دهلیز چپ مشاهده شود.  خون برخالف بیش

یابد،  پس از ورود به روده افزایش می ها آن شیرة گوارشیدر در همه جانورانی که مقدار یون کلر   
   تبادل گازهاي تنفسی مستقل از دستگاه گردش مواد است. 

هاي آوند چوبی و  ترتیب خروج آب از یاخته الگوي جریان فشاري ارنست مونش، به 4و  2در مراحل   
  گردد.  هاي آوند چوبی مشاهده می ورود آب به یاخته

اي،  دایره دار مجاري نیم هاي مژك دار خط جانبی ماهی برخالف گیرنده هاي مژك دربارة گیرنده  
  کند.  دار دریافت می یاختۀ مژكتوان گفت هر رشتۀ عصبی پیام خود را از یک  می

  گیرد.  در افراد مبتال به دیابت، قطعاً افزایش دفع آب به دنبال دفع گلوکز صورت می  
هاي دوك به سانترومر  شود، رشته اي از تقسیم رشتمان (میتوز) که هستک ناپدید می در مرحله  

  گردند.  متصل می ها کروموزوم
توانند جنسیت مشابه یا متفاوتی داشته  از دو جفت متفاوت، می هکنند تغذیهي هادو قلوکدام از هر   

  باشند. 
زایی  ساقه محرك زایی برخالف هورمون ریشه محرك با قطع جوانه رأسی در گیاهان، تولید هورمون  

  یابد. هاي جانبی کاهش می در جوانه
 Eو  Pهاي  ترتیب وارد جایگاه زوم، بهریبو Pو  Aهاي  هر پادرمزه (آنتی کدون) وارد شده به جایگاه  

  گردد.  ریبوزوم می
کنند،  هاي ظاهري افراد عمل می عامل (یا عوامل) بر هم زننده تعادل جمعیت، که براساس ویژگی  

تري دارد، قطعاً موجب افزایش سازگاري  تر، اثر بیش هاي کوچک برخالف عاملی که در جمعیت
  گردند.  جمعیت می

هاي پر انرژي به مولکول سه کربنی منتقل  یکی همانند چرخۀ کالوین، الکتروندر تخمیر الکت  
  شوند.  می

  شود.  در بستره تولید می NADPHدر تیالکوئید، دو مولکول  2Oبه ازاي تولید هر مولکول   
یل ارتباط خونی بین گیري چند همسري، اندوخته غذایی تخمک به دل در هر جانور داراي نظام جفت  

  مادر و جنین کم است. 
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  درست 

هاي سینه  پیوندد و با اتصال دو مجراي لنفی به سیاهرگ تر می هاي لنفی بزرگ هاي لنفی به رگ جریان لنف از مویرگ
سازند که در نهایت به  هاي سینه، بزرگ سیاهرگ زبرین را می پذیرد. سیاهرگ اي چپ و راست) پایان می (زیرترقوه

  شود.   دهلیز راست قلب منتهی می
ا برخالف محتویات سیاهرگ باب کبدي (گلوکز، آمینواسیدها، مواد معدنی و ...) مستقیماً به کبد ه کیلومیکرون نکته:
  رسند. ها، به کبد و بافت چربی می روند و پس از عبور از قلب و شش نمی

  درستنا 
  هاي قرمز توجه کنید:  به واکنش زیر در گویچه

  H O CO H CO H HCO2 2 2 3 3
    


##´ÄqºA#õw¼U#qÃ²IUI¨ Rn¼Å#¾M#Ì¼¤»#
¦Ã¹Mo¨pHnkÃºH Áj¼i#¾Mj¼i
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Hورده آنزیم انیدرازکربنیک، مولکول توجه داشته باشید فرآ CO2   است نه یون هیدروژن.  3
هاي با خون  هاي با خون تیره از رگ با توجه به واکنش باال، دقت داشته باشید غلظت بیکربنات خوناب در رگ نکته:

  تر است.      هاي ششی بیش هاي ششی از سیاهرگ تر است. در نتیجه غلظت بیکربنات در خون سرخرگ روشن بیش
ها صورت  دهنده و به دلیل ناپایداري واکنشها بدون نیاز به حضور آنزیم  در بدن انسان، گروهی از واکنش نکته:

  گیرند. به جدول زیر توجه کنید: می

  
  خودي هاي خودبه واکنش

  فرآورده  دهنده واکنش  محل واکنش
H  گویچه قرمز  1 CO2 3   H  وHCO3

   
  قند سه کربنه تک فسفاته دو  گلوکز دو فسفاته  گلیکولیز  2
  دو ترکیب سه کربنه تک فسفاته  فرآورده آنزیم روبیسکو  چرخۀ کالوین  3

مولکول پنج کربنی دو فسفاته (ترکیب   تنفس نوري  4
  ترکیب دو کربنی و ترکیب سه کربنی  فسفات با اکسیژن) ریبولوزبیس

  درست 
هاي دو لختی و سه لختی، خون در دهلیزها تجمع  ن دریچهها، به دلیل بسته بود بطناي  ثانیه 3/0در دورة انقباض 

کتاب دهم،  70و  69هاي  گردد اما دقت کنید با توجه به فعالیت صفحه یابد و باعث افزایش فشار دهلیزها می می

mmحداکثر فشار دهلیز چپ در زمان انقباض دهلیز (
/

Hg
1   گردد.  ) ثبت می2

  ترتیب): ثانیه انقباض بطن (به 3/0گرفته در مدت وقایع صورت  نکته:
  هاي سینی بسته شدن دریچه هاي سینی  باز شدن دریچه هاي دو لختی و سه لختی  بسته شدن دریچه

    درستنا 

  افزایش مقدار یون کلر موجود در شیرة گوارشی در روده
  هاي مالپیگی) در حشرات با سامانۀ دفعی متصل به روده (لوله -
ماهی) با داشتن غدد راست  ها و سفره در ماهیان غضروفی (مثل کوسه -

  اي روده
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  در حشرات با تنفس نایدیسی، تبادل گازهاي تنفسی مستقل از دستگاه گردش مواد است. 
  درست 

  مراحل الگوي 
  جریان فشاري

  هاي آبکشی) بارگیري آبکشی (ورود قند و مواد آلی به شیوة انتقال فعال به یاخته  1
  1پتانسیل آب در گام هاي آوند چوبی و ورود به آوند آبکشی به دلیل افت  خروج آب از یاخته  2
  اي به سوي محل داراي فشار کم حرکت محتویات شیرة پرورده به صورت جریان توده  3

هاي آبکشی و  باربرداري آبکش (ورود موادآلی با انتقال فعال به محل مصرف) خروج آب از یاخته  4
  ورود آن به آوند چوبی

  درستنا 
کند اما در  دار دریافت می یازدهم، هر رشتۀ عصبی پیام خود را از یک یاختۀ مژك 33صفحۀ  15با توجه به شکل 

دار  یازدهم، هر رشتۀ عصبی پیام خود را از چند یاختۀ مژك 31صفحۀ  11اي، با توجه به شکل  دایره مجاري نیم
  کند.  دریافت می

  کند.      اي، اطالعات چند یاختۀ گیرنده را دریافت می دایره مجاري نیم هر رشتۀ عصبی در اندام چشایی همانند نکته:
  درستنا 

  افراد دیابتی
  دیابت شیرین

  هاي جزایر النگرهانس نوعی بیماري خود ایمنی با تخریب یاخته I نوع 
  هاي انسولین به هورمون تولید کافی انسولین، عدم پاسخ گیرنده II نوع 

  زیرمغزي پسینعدم ترشح هورمون ضدادراري از غدة  مزه  دیابت بی
  گیرد.      مزه، دفع گلوکز صورت نمی شود اما در دیابت بی در همۀ افراد دیابتی، پرادراري دیده می نکته:
  درستنا 

  زمان وقوع در میتوز  پدیده
  پروفاز  ناپدید شدن هستک

  پروفاز  شروع تخریب پوشش هسته
  پرومتافاز  اتمام تخریب پوشش هسته

  پرومتافاز  سانترومرهاي دوك به  اتصال رشته

  درستنا 

از یک   بیش
  جنین

  همسان
    تقسیم تودة درونی بالستوسیت به دو یا چند قسمت

  تغذیه از 
  دو جفت متفاوت

  اي و یا موروال اي، چهار یاخته هاي بنیادي در مراحل دو یاخته جدایی یاخته
  از یک اووسیت ثانویه و وقوع بیش از یک لقاح آزادسازي بیش ناهمسان 

هاي بنیادي از یکدیگر هستند؛  کننده از دو جفت متفاوت که حاصل جدایی یاخته دقت کنید دوقلوهاي تغذیه
  توانند داراي جنسیت متفاوت باشند.  نمی

  درستنا 
  مراحل چیرگی رأسی:
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گردد و در نتیجه تولید سیتوکینین در جوانه رأسی  با قطع جوانه رأسی، تولید اکسین در جوانۀ رأسی متوقف می
  یابد.  افزایش می

  رود.   در نورگرایی، اکسین با حرکت افقی از سمت مقابل نور به سمت سایه (دور از نور) می نکته:
  درستنا 

رِناتَن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزة جایگاه  Aی وارد جایگاه در مرحلۀ طویل شدن، ممکن است رناهاي مختلف
A صورت بدون ورود به جایگاه  کند؛ در غیر این است، استقرار پیدا میP جایگاه ،A کند.  را ترك می  

توجه کنید. به گزارة زیر که  Aهاي واقع در جایگاه  کدون در مورد آنتی» استقرار«و » ورود«به تفاوت دو واژة  نکته:
  صحیح است؛ توجه کنید:

  »شود. می Pرناتن، قطعاً وارد جایگاه  Aکدون مستقر در جایگاه  هر آنتی« 

  Pسرنوشت رناهاي وارد شده به جایگاه 
  خروج از ریبوزوم E ورود به جایگاه  در مرحلۀ طویل شدن 

  )Eخروج از ریبوزوم (بدون ورود به جایگاه  در مرحلۀ پایان 

  درستنا 

عوامل برهم زنندة 
  تعادل جمعیت

  وابسته به رخ نمود افراد جمعیت
  آمیزش غیرتصادفی -
  موجب افزایش سازگاري جمعیت (نه افراد) انتخاب طبیعی  -

  مستقل از رخ نمود افراد جمعیت
  جهش -
  زایی دگرمیهنی عدم وقوع در گونه شارش ژن  -
  تر هاي کوچک اثرات شدیدتر در جمعیت رانش ژن  -

  درست 
  الکترون پرانرژيمقصد   مبدأ الکترون پرانرژي  

  ترکیب دو کربنه (اتانال)  NADHمولکول   تخمیر الکلی
  ات)وترکیب سه کربنه (پیروNADHمولکول   تخمیر الکتیکی
  ترکیب سه کربنه تک فسفاته  NADPHمولکول   چرخۀ کالوین

  درست 

H  به دو واکنش زیر توجه کنید:  O H e O2 22 4 4      

  NADP e H NADPH H2 4 4 2 2         
  گردد.  در بستره تولید می NADPHمولکول  2در تیالکوئید،  O2بنابراین به ازاي تولید هر مولکول 

در میتوکندري، تشکیل مولکول آب در سطح داخلی غشاي داخلی در بستره و در کلروپالست، تجزیۀ آب در  نکته:
  گیرد.  یدها صورت میئداخل تیالکو

  درستنا 

گیري در  نظام جفت
  جانوران

  تک همسري
  تر پرندگان (قمري خانگی) بیش

  برخی پستانداران

  چند همسري
  برخی پرندگان (طاووس نر)

  تر پستانداران بیش
ها و دوزیستان به علت دورة جنینی  دار، به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین و در ماهی در پستانداران جفت نکته:

   کوتاه، میزان اندوختۀ غذایی تخمک کم است. 




