
 

 

 

 

  

 پاسخ فعالیت های زیست دهم



 

 

 



 

 

درست است. خوشمزه بودن یا نبودن شی جزء پدیده های قابل مشاهده و اندازه گیری نیست و در 

 علوم تجربی بررسی نمی شود.

 زیان های سوخت های فسیلی:

 تمام می شوند و تجدید ناپذیرند _1

 محیط زیست را با سوختنشان آلوده می کنند _2

گرم شدن زمین می شوند.)چون این سوخت ها با سوختن خودشان موادی مانند کربن باعث  _3

دی اکسید تولید می کنند.مولکول های کربن دی اکسید در جو زمین قرار گرفته و نمی گذارند 

قسمتی از انرژی گرمایی خورشید که توسط زمین منعکس می شود، از جو زمین خارج شود و به 

 زمین می شود(این صورت سبب گرم شدن 

 .های اسیدیتولید گازهای مضر مانند کربن مونوکسید و دی اکسید گوگرد باعث و ایجاد باران. 4



 

 

 مزایای سوخت های فسیلی:

 . با سوزاندن مقدار کمی از سوخت های فسیلی انرژی زیادی بدست می آید.1

 .این انرژی ها ارزان تر نسبت به سایر منابع هستند. 2

 .هستندگرمایی باالیی  دارای انرژی. 3

 

 چرا مایع درون نی حرکت می کند؟

زیرا غشای تخم مرغ مانند غشا ی نیمه تروا عمل می کند. از آن جایی که فشار اسمزی درون تخم 

 مرغ بیشتر از فشار اسمزی آب درون بشر است، آب درون نی به علت اسمز باال می رود.



 

 

مقطر قرار دهیم به علت آن که فشار اسمزی بیشتری ب. اگر تخم مرغ بدون پوسته را درون آب 

دارد، حجیم و پر آب می شود و اندازه ی تخم مرغ بزرگ می شود و حتی ممکن است در دراز 

مدت غشا نازک آن پاره شود. اما اگر تخم مرغ بدون پوسته را در آب و نمک غلیظ قرار دهیم، به 

غ است، آب تخم مرغ را به خود کشیده، تخم علت آن که فشار اسمزی آب و نمک بیش از تخم مر

 مرغ پالسیده، چروکیده و کوچک می شود.

 اسکلتی :  _1

 _رنگ قرمز  _انقباض ارادی و گاهی غیر ارادی   _یاخته های استوانه ای شکل بدون انشعاب 

مثال: ماهیچه های  _هسته ی حاشیه ای دارند  _یاخته های این بافت چند هسته ای هستند 

تحت کنترل اعصاب پیکری می  _انقباض تند و کوتاه دارند _مخطط اند  _به استخوان متصل 

 باشند.

 قلبی: _2

یاخته های این بافت یک  _رنگ قرمز  _انقباض غیر ارادی _یاخته های استوانه ای شکل منشعب 

باض انق _انقباض تند و کوتاه دارد  _مخطط اند  _هسته ی مرکزی دارند  _یا دو هسته دارند. 

 ذاتی دارد ولی با خود مختار هم تحریک می شود

 



 

 

 صاف: _3

 معموال تک هسته ای _رنگ سفید صورتی  _انقباض غیر ارادی  _یاخته های دوکی شکل 

ارند. دظاهر غیر مخطط  _در دستگاه گوارش یافت می شوند.  _هسته ی مرکزی دارند _هستند 

 خود مختار هستند.تحت کنترل اعصاب  _انقباض کند و طوالنی دارند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

الیه ی  _مری گاو و گوسفند همانند مری انسان از بیرون به داخل شامل الیه ی پیوندی سست 

 الیه ی زیر مخاط و الیه ی پوششی است. _ماهیچه ای 

 

آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید و در دمای ویژه ای فعالیت دارد. بر این اساس پپسین در 

درجه سانتی گراد و محیط اسیدی حداکثر فعالیت را دارد. برای انجام این  37ود دمای حد

 آزمایش سفیده ی تخم مرغ باید پخته باشد.

سی سی آنزیم پپسین وارد می کنیم. سپس به آن قطره قطره  10در یک لوله ی آزمایش 

برسد. سپس یک قطعه سفیده ی  3یا  2آن به حدود  pHکلریدریک اسید اضافه می کنیم تا 

درجه )دمای بدن( درون  37ساعت در دمای  24تخم مرغ را به لوله اضافه کرده و آن را به مدت 

 دستگاه انکوباتور قرار می دهیم در ادامه خواهیم دید که سفیده ی تخم مرغ تجزیه شده است. در 



 

 

 

نیم منتهی به لوله ی آزمایش کلریدریک اسید اضافه آزمایش دیگری همین مراحل را تکرار می ک

نمی کنیم. پس از مدتی خواهیم دید که سفیده ی تخم مرغ بسیار کم تجزیه شده است. پس 

نتیجه می گیریم که آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید در زمان کوتاه تر و با سرعت بیشتری 

 سفیده ی تخم مرغ را تجزیه می کند.

 

ی پانکراس قوی و متنوع اند و می توانند خود پانکراس را نیز تجزیه کنند. بدن با دو پروتئاز ها

 روش از این مساله جلوگیری می کند

 . غیر فعال بودن آنزیم ها در پانکراس و فعال شدن آن ها در روده1

 . وجود عامل غیر فعال کننده ی تریپسین در پانکراس2

 



 

 

 

محلول  2ته لوگول به رنگ آبی در می آید. در لوله ی شماره در حضور نشاس 1در لوله ی شماره 

چون بزاق وجود دارد، نشاسته  3لگول و بزاق به رنگ آبی روشن در می آیند. اما در لوله ی شماره 

توسط آمیالز بزاق به مولکول های ساده تر تجزیه می شود و دیگر تغییر رنگی در لوگول مشاهده 

 نمی شود.



 

 

 

 

 . داشتن رژیم غذایی سالم1

 . حفظ وزن سالم و تناسب اندام2

 . ورزش )فعالیت بدنی(3

 . عدم مصرف الکل4

میزان طبیعی 

 خوندر 

HDL LDL 
به  LDLنسبت 

HDL 
 تری گلیسیرید

 60بیشتر از 

mg/dL 

 130کمتر از 

mg/dL 
 3کمتر از 

 200کمتر از 

mg/dL 



 

 

 

کره ی  جو زمین، باعث گرم تر شدن متان یکی از گاز های گلخانه ای است که افزایش آن در

تان تولید زمین می شود. طی فرایند گوارش و هضم مواد گیاهی توسط باکتری ها، مقداری گاز م

درصد  95د درصد از گاز متان در سطح زمین هستند؛ حدو 15تا  10می شود. گاو ها عامل تولید 

بنابراین،  حیوان خارج می شود.از این گاز متان در هنگام نشخوار کردن علوفه، از دهان این 

ه گرم تر شدن گوارش غذا در نشخوارکنندگان، همراه با تولید گاز متان است که می تواند منجر ب

 کره ی زمین شود.

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 معرف های کربن دی اکسید

 آب آهک ) بی رنگ(         در اثر دمیدن شیری رنگ می شود. .1

 در اثر دمیدن زرد رنگ می شود. برم تیمول بلو ) آبی رنگ (          .2



 

 

 جواب قسمت دو سوال 

 خارج می شود Aدر هنگام دم : حباب هوا از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف  .1

 .خارج می شود Bدر هنگام بازدم : حباب هوا از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف  .2

 سوال  4و 3جواب قسمت 

 Aمشاهده می شود، سپس در ظرف  Bاول تغییر رنگ در ظرف 

 الف  5جواب قسمت 

می شود.  وارد دستگاه تنفسی  Aوقتی فرد شروع به تنفس می کند، هوا از لوله ی کوتاه ظرف 

مستقیم با  به طور Aعلت ورود هوا از این ظرف به دستگاه تنفس این است که لوله ی کوتاه ظرف 

هوایی که از  درون مایع قرار دارد. به جای Bظرف هوا در ارتباط است در حالی که لوله ی بلند 

ود هوا می شود. ور Aخارج شده است هوا از محیط بیرون توسط لوله ی بلند وارد ظرف  Aظرف 

رود هوا وامکان  Aبه صورت حباب دیده می شود. با انجام عمل دم فقط از ظرف  Aبه مایع ظرف 

د )به خاطر وارد لوله می شود و باال می آی کمی مایع Bبه دستگاه تنفس وجود دارد و از ظرف 

 ایجاد حالت مکش در دم(.

می شود. هوایی که وارد این لوله می شود،  Bدر مرحله ی بازدم بیشتر هوا وارد لوله ی بلند ظرف 

خارج شود. در این مرحله  Bوارد مایع می شود و سپس می تواند از طریق لوله ی کوتاه ظرف 

به صورت حباب هایی در انتهای لوله مشاهده می شود. مقدار کمی   Bورود هوا به مایع ظرف 



 

 

فضای کافی برای ورود مقدار زیاد هوا از  Aمی شود. در ظرف  Aهوای بازدمی نیز وارد ظرف 

طریق لوله ی کوتاه وجود ندارد )و با کمترین حجم از هوا پر می شود( زیرا، هوایی که از این 

ی برای خروج ندارد. این هوا وارد مایع نیز نمی تواند بشود و فقط می شود، جای Aطریق وارد ظرف 

می  Bبا سطح آن تماس برقرار می کند. به همین دلیل قسمت عمده ی هوای بازدمی وارد ظرف 

 با هوای آزاد در ارتباط است.(. Bشود )ظرف 

 ب 5جواب قسمت 

، وارد به هوای دمی داردچون بخش عمده ی  هوای بازدمی، که کربن دی اکسید بیشتری نسبت 

نیز تغییر  Aمشاهده می شود. البته در ظرف  B می شود، تغییر رنگ ابتدا در مایع ظرف  Bظرف 

قط با فکم است و هوای بازدمی نیز  Aرنگ ایجاد می شود اما چون مقدار هوای بازدمی ظرف 

 سطح مایع در تماس است، این تغییر رنگ، دیرتر و با شدت کمتر مشاهده می شود.



 

 

 

اگر تکه ای از شش را ببرید و روی آب بیندازید، خواهید دید که روی سطح آب شناور می ماند. 

درون آن باقی می ماند  چرا؟ به دلیل وجود حبابک های زیادی که در آن وجود دارد، مقداری هوا

که باعث می شود شش ها روی آب شناور باقی بمانند. برای چگونگی تشریح شش گوسفند به 

 مراجعه کنید. mhbb.irسایت 

 



 

 

 

تا یک لیتر هوا درون شش  0/5عدد حاصل ظرفیت واقعی را نشان نمی دهد.چون همیشه بین  .1

 ها باقی می ماند.

 دم انجام شود.عمل بازدم معادل عمل دم است.کافی است از طریق لوله عمل  .2

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 وضعیت قرار گیری رگ های کرونری رگ ها ی غالب حالت نام سطح

 عمودی سرخرگ برامده ) محدب( سطح پشتی

 اریب سیاهرگ صاف ) تخت( سطح شکمی

 



 

 

 

 تشخیص سمت چپ و راست قلب 

اگر قلب را جوری در دست بگیریم که سطح پشتی آن رو به ما و سطح شکمی آن رو به جلو باشد، 

روش دیگر لمس در این حالت چپ و راست قلب مطابق دست های چپ و راست ما می باشد. 

 ت.براحتی فرو می رود ولی سمت چپ کامال سفت اس کردن قلب است . سمت راست نرمتر بوده و

 

 

 



 

 

 

به وظیفه ی ان بر می گردد. با انقباض بطن چپ  دیواره ی قطور تری دارد؟چرا بطن چپ 

 خون به تمام بدن فرستاده می شود. این عمل نیازمند ماهیچه ای قوی و قطور است.

 گ های اکلیلی در سطح پشتی و عقبیتفاوت ر

رگ های کرونری در سطح پشتی قلب، به صورت عمودی قرار دارند ولی در سطح شکمی، به 

 صورت مورب هستند.

 تفاوت دیواره ی سرخرگ ها و سیاهرگ ها

دیواره ی سیاهرگ ها ضخامت کمتری دارد.ولی دیواره ی سرخرگ ها ضخامت بیشتری دارد.اگر 

سرخرگ ها را با انگشت فشار دهیم و رها کنیم دوباره به حالت اول برمی گردند ولی دیواره ی 



 

 

سرخرگ ها در نبود خون باز است، اما دیواره ی سیاهرگ ها روی هم خوابیده است.دیواره ی 

 سیاهرگ ها در نبود خون بسته است.

 برای دریافت تمام نکات مربوط به تشریح قلب به سایت زیر مراجعه کنید

www.mhbb.ir 

 

تا فرصت کافی برای پرشدن بطن ها وجود داشته باشد. در این فاصله خون از دهلیز ها  . 1

 وارد بطن ها می شود و بطن ها از خون پر می شوند.

چون بطن ها خون را به سمت باال و به درون سرخرگ ها می فرستد.برای تخلیه ی بطن  . 2

 ه یابد.بهتر است انقباض از پایین شروع شود و به سمت باال ادام

 

http://www.mhbb.ir/


 

 

 

 الف.

 استراحت عمومی :

 دهلیز ها و بطن ها هر دو در حال استراحت هستند 

 هدف: پرشدن دهلیز ها و بطن ها 

 دریچه ها :            دهلیزی بطنی : باز                   سینی: بسته 

 4/0 ثانیه 

 انقباض)سیستول( دهلیزی:

 بطن ها به طور کامل از خون پر می شوند 

  کماکان در حال استراحت هستندبطن ها 

  بطنی: باز                   سینی: بسته _دریچه :               دهلیزی 

  :ثانیه 1/0زمان 

 



 

 

 انقباض بطنی:

 زبطنی: بسته                           سینی: با _دریچه:               دهلیزی

 : )دیاستول)استراحت 

 ثانیه 7/0دیاستول دهلیز ها : .1

 ثانیه 5/0دیاستول بطن ها:  .2

 

 ثانیه زمان نیاز است. 8/0ب. برای انجام هر چرخه ی قلبی 

 ثانیه 8/0 ضربان 1

 دقیقه( 1ثانیه ) 60 ؟ ضربان

60

0/8
= 75  



 

 

 

 حجم ضربه ×برون ده قلب = تعداد ضربان ها در یک دقیقه 

 بار می زند)ضربان دارد( 75قلب در هر دقیقه 

 میلی لیتر 5000سی سی =  5000=  لیتر 5برون ده قلب = 

  5000=  75 ×حجم ضربه ای 

 66حجم ضربه ای= 

  

اندازه گیری فشار خون به کمک دستگاه های اندازه گیری فشار خون انجام می شود. این دستگاه 

ها انواع مختلفی دارند؛ عقربه ای، جیوه ای و دیجیتالی، انواعی از دستگاه های اندازه گیری فشار 

 تند.خون هس

 



 

 

 با فشار سنج جیوه ای گیری فشار خوننحوه اندازه

 گوشی د،بازوبن یا کاف به نیاز شما ای جیوه سنج فشار کمک برای اندازه گیری فشار خون به

بنشینید  یجای خون، فشار دقیق گیری اندازه این برای. دارید پالستیکی پمپ و  فشارسنج طبی،

ج خود را خم که بتوانید بازویتان را راحت روی یک سطح مثل میز بگذارید به طوری که وقتی آرن

 .ده کنیدمی کنید، آرنج با قلبتان در یک سطح و موازی باشد. بهتر است از بازوی چپ استفا

از بازوی  تید،اگر برای اولین بار است که این کار را خودتان انجام می دهید، اگر راست دست هس

خود ببندید  چپ و اگر چپ دست هستید، از بازوی راستتان استفاده کنید. بازوبند را دور بازوی

بلرزانید. اگر  )باالی بازو(. قسمت باالی بازوبند را از طریق نوار فلزی ای که به آن متصل است

شد نیازی به این ک باپیراهنتان آستین بلند است اول آستین آن را تا بزنید. اگر لباستان خیلی ناز

 .کار نیست

. مطمئن اکثر بازوبند ها دارای نوار چسبی هستند که کمک می کند در جای خود محکم بمانند

ی در گوش شوید که بازوبند خیلی تنگ نشده باشد و آن را سفت نبندید. گوشی طبی را به آرام

 .خود قرار دهید

وست خود، پراگم( را به طور کامل بر روی باید در گوشتان راحت باشند. قسمت پهن گوشی )دیاف

ازویی وجود درست باالی آرنج قرار دهید. در داخل بازوی خود که اکنون صاف کرده اید شریان ب

 .دارد



 

 

وقع مدیافراگم را با انگشت شست خود نگه ندارید. انگشت شست تان خودش نبض دارد و در 

سط خود نگه ورا بین انگشت اشاره و انگشت خواندن شما را به اشتباه می اندازد. بهتر است آن 

 .دارید

د. برای کمک تا زمانی که شروع به باد کردن بازوبند نکرده اید، هیچ صدایی در گوشی نمی شنوی

دهید که محل  به این کار می توانید با دو انگشت خود )نه انگشت شست( آنقدر دیافراگم را حرکت

اید در جایی محکم با روی میز بگذارید و آن را نگاه کنید. نبض را پیدا کنید. می توانید فشارسنج ر

ی فشارسنج را مطمئن شوید که نور کافی وجود دارد و می توانید عقربه و نشانه ها .و ثابت باشد

 .قبل از اینکه شروع به تست کنید ببینید. شیر پمپ پالستیکی را ببندید

نید کید به طوری که وقتی پمپ می مطمئن شوید که آن را در جهت عقربه های ساعت بسته ا

 .هوا از آن خارج نمی شود ولی آن را بیش از حد سفت نکنید

یلی اگر آن را خ این کار به شما کمک می کند که بتوانید به آرامی هوا را از بازوبند خارج کنید.

قط به فسفت بسته باشید ممکن است به سرعت آن را باز کنید و هوا سریع از آن خارج شود. 

 .میزانی آن را ببندید که احساس می کنید هوا از آن خارج نمی شود

د را باد کنید. است به آرامی و مداوم بازوبن ۳۰و  ۲۰تا زمانی که عقربه فشارسنج در نوسان بین 

ا به سپس به آرامی شیر پمپ را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، به طوری که هو

 .شودآرامی و به طور پیوسته خارج 



 

 

ک یا دو عالمت به یدر هنگام انجام این کار با گوشی به صداها توجه کنید. عقربه در هر ثانیه باید 

د که به آن پایین بیاید. همانطور که پایین آمدن عقربه را نگاه می کنید، باید صدایی بشنوی

 .کورتکوف می گویند

ربه نگاه کنید و وف را شنیدید به عقبه فشارسنج نگاه کنید. زمانی که برای اولین بار صدای کورتک

ین مقدار عدد به دست آمده را به خاطر بسپارید. این عدد فشار خون سیستولیک است که بیشتر

 .فشار وارد شده به دیواره شریان، زمانی که قلبتان خون را پمپاژ می کند است

صدایی  یا دیگر باز هم به عقربه نگاه کنید. زمانی می رسد که صدا به سختی شنیده می شود

 .شنیده نمی شود که به آن چهارمین صدای کورتکوف می گویند

ار خون باز هم در این لحظه به عقربه نگاه کنید و عدد را به خاطر بسپارید. این عدد فش

نید باز هم کمی دیاستولیک است. اگر هنوز مقدار دقیق دو عدد را اندازه گیری نکرده اید. می توا

 .فقط بیش از حد این کار را نکنیدکاف را باد کنید. 

وباره با دچون روی درستی عدد به دست آمده تأثیر می گذارد. همچنین می توانید این کار را 

 .بازوی دیگرتان انجام دهید

 یجیتالیدگیری فشار خون با دستگاههای نحوه اندازه

این دستگاهها شامل  امروزه دستگاههای دیجیتالی اندازه گیری فشار خون در بازار موجود است.

شود. با فشار دادن ای به قسمت الکترونیکی دستگاه وصل مییک نوع بازوبند است که توسط لوله

کند تا به یک سطح معینی ای روی قسمت دیجیتالی دستگاه ، بازوبند شروع به باد شدن میدکمه



 

 

لکترونیکی وجود دارد خوابد. در بازوبند یک گیرنده خاص ابرسد سپس بطور اتوماتیک باد آن می

 .دهدکه نسبت به نبض حساس است و میزان فشار خون را روی صفحه نمایشگر نشان می

 

 نوشیدن قهوه موجب افزایش فشار خون و تشدید انقباض )سیستول( عضالت قلب می شود.

حالت برای این کار از یکی از دوستانمان می خواهیم که داوطلب شود. ابتدا فشار خون او را در 

عادی اندازه گیری و ثبت می کنیم. سپس مقداری قهوه به او می دهیم و پس از گذشت مدتی 

مجددا فشار خون او را چند بار اندازه گیری می کنیم. سپس نتایج به دست آمده را ثبت و مقایسه 

 می کنیم.

 

ترل می شود تا در اندام هایی که مویرگ پیوسته دارند مانند مغز، ورود و خروج مواد به شدت کن

فقط مواد مورد نیاز وارد اندام شوند مثال مغز به گلوکز و اکسیژن نیاز دارد بنابراین مویرگ های آن 

 از نوع پیوسته می باشند.



 

 

ر می باشند، زیرا تدر اندام هایی که مویرگ های ناپیوسته دارند مانند کبد، منافذ زیاد تر و گشاد 

 ادی بین اندام و مویرگ مبادله شود.در این مویرگ ها الزم است مواد زی

 

در باله ی دمی، رگ هایی که خون را به انتهای باله می برند سرخرگ و آن هایی که خون را از 

باله خارج می کنند سیاهرگ هستند. و چون در میکروسکوپ مرکب تصویر معکوس است جهت 

 د جهت آن معکوس نیستآن را برعکس می کنیم. اگر از میکروسکوپ تشریحی استفاده می کنی



 

 

 آن چه را می بینید جهت آن صحیح است.

 

 

  در انسان و بسیاری از پستانداران، گویچه های قرمز هسته و بیشتر اندامک های خود را از

دست می دهند تا بتوانند هموگلوبین بیشتری را در خود جای دهند. در بعضی از 

 انند سگ و شترپستاندارن گویچه های قرمز هسته دار وجود دارد م

  اگر گویچه قرمز فرو رفته نبود، نمی توانست به آسانی خم شود. گویچه های قرمز در بعضی

 از مواقع، مثال هنگام عبور از مویرگ های باریک باید خم شوند.

  هموگلوبین نوعی پروتئین محلول در آب است. اگر هموگلوبین در غشا گویچه قرمز محصور

وجود داشت، در خوناب حل می شود و فشار اسمزی خون باال  نبود و در خوناب )پالسما(

 می رفت. هم چنین ممکن بود که هموگلوبین در خوناب تجزیه و دفع شود.

 

 

 



 

 

 

1 . 

2. 

میزان 

طبیعی در 

 خون

HDL LDL 
 LDLنسبت 

 HDLبه 

تری 

 گلیسیرید

 کلسترول

 60بیشتر از 

mg/dl 

 کمتر از 

130 

mg/dl 

 3کمتر از 
 200کمتر از 

mg/dl  

کمتر از 

200 

mg/dl 

 

 تعداد یاخته های خونی در هر میکرولیتر خون

 (PLTپالکت ها ) (RBCگویچه های قرمز ) (WBCگویچه های سفید )

 هزار 250 میلیون 5 هزار تا 10تا  4



 

 

یتر در نظر ل 5میلیون گویچه قرمز وجود دارد. اگر حجم کل خون را  5. در هر میکرولیتر خون 3

 زین شوند.( گویچه قرمز تخریب می شوند و باید جایگ25 × 1010میلیارد ) 250روزانه بگیریم 

 یک میلی لیتر 5000000

؟تعداد 

گلبول های 

 قرمز

5000000 

 

تعداد گویچه های قرمز = 
5000000×5000000 

1
   =1210 × 25 

 روزانه یک درصد تخریب می شود.        25 × 1210 × 01/0=  25 × 1010

 

 

 



 

 

 

 

با تهیه ی گسترش خونی، رنگ آمیزی آن و سپس مشاهده ی آن در زیر میکروسکوپ، می توان 

انواع یاخته های خونی را مشاهده کرد. برای رنگ آمیزی یاخته های خونی، می توان از رنگ هایی 

 مثل گیمسا استفاده کرد.

 برای چگونگی تهیه ی گسترش خونی به سایت زیر مراجعه کنید

www.mhbb.ir 

http://www.mhbb.ir/


 

 

 



 

 

 

میزنای از بقیه ضخیم تر است و حالت توپری را از بیرون نشان می دهد و بافت های تشکیل 

دهنده ی ان نرم هستند. سرخرگ دیواره ی ضخیمی دارد که با فشار دادن آن دوباره به حالت اول 

ی هم افتاده ای دارد و گاهی درون آن خون دیده بر می گردد. سیاهرگ دیواره ی نازک تر و رو

 می شود.

بعد از برش طولی و تشخیص بخش قشری و مرکزی، ستون های کلیه را مشاهده کنید که در زیر 

آن رگ های بین هرمی در کنار هم قرار گرفته اند که از روی ضخامت دیواره می توان سرخرگ و 

 سیاهرگ بودن آن ها را تشخیص داد.

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 الف. مواد الزم: روپوست پیاز قرمز، آب مقطر، محلول ده درصد نمک

 10روش کار: قطعه ای از روپوست پیاز قرمز را در آب مقطر و قطعه ی دیگر را در محلول 

 درصد نمک می گذاریم.

در آب مقطر غلظت مواد حل شونده کمتر از آب معمولی می باشد. بنابراین فشار اسمزی بسیار 

میلی لیتر را در  10دارد. برای تهیه ی محلول ده درصد نمک، مقداری نمک با حجم  پایینی

درصد  10میلی لیتر آب مقطر به ان اضاف می کنیم. محلول  90ظرفی می ریزیم و سپس 

 نمک فشار اسمزی باالیی دارد.

 روپوست پیاز در آب مقطر:

وقتی یاخته ی گیاهی در آب مقطر قرار می گیرد، فشار اسمزی درون یاخته بیشتر از فشار 

اسمزی محیط اطراف یاخته است. با توجه به این که آب تمایل دارد به جایی با فشار اسمزی 

باال برود، آب مقطر وارد یاخته ی گیاهی می شود و حجم واکوئول افزایش می یابد. در این 



 

 

س یاخته ی گیاهی مشاهده می شود و فشار بر روی دیواره زیاد است. پس در حالت تورژسان

 آب مقطر جهت حرکت آب به سمت درون یاخته می باشد و حالت تورژسانس ایجاد می شود.

 درصد نمک: 10روپوست پیاز در محلول 

اخته درصد نمک قرار می گیرد، فشار اسمزی درون ی 10وقتی یاخته ی گیاهی در محلول 

ود و به شر از فشار اسمزی بیرون یاخته است. در نتیجه، آب از واکوئول ها خارج می کمت

و حالت  محیط اطراف یاخته می رود. در این حالت پروتوپالست از دیواره فاصله می گیرد

 درصد نمک جهت حرکت آب به سمت خارج 10پالسمولیز ایجاد می شود. پس در محلول 

 یز ایجاد می شود.یاخته می باشد و حالت پالسمول

یم. هر یک از ب. روپوست یک پیاز قرمز را به قطعات مختلفی با اندازه ی برابر تقسیم می کن

قت داشته دقطعات را به ترتیب در محلول غلیظ نمک، آب معمولی و آب مقطر قرار می دهیم. 

اید بباشید که وزن ظرف ها، حجم محلول ها، دمای آب و سایر شرایط برای هر سه ظرف 

می گیریم.  یکسان می باشد. در این آزمایش ظرف حاوی آب معمولی را به عنوان شاهد در نظر

اشید که وزن بدر ابتدای آزمایش، وزن هر قطعه روپوست را اندازه گیری می کنیم. دقت داشته 

دازه و وزن قطعات مختلف باید یکسان باشد. پس از مدتی اسمز انجام می شود. سپس مجددا ان

 ت ها را بررسی می کنیم.باف



 

 

آیند.  یاخته ها رد ظرف آب معمولی به حالت پالسمولیز در می ظرف آب معمولی )شاهد(:

ه مقدار بسیار بالبته میزان پالسمولیز در اب معمولی کم است و در نتیجه اندازه و وزن بافت 

 کمی کاهش پیدا می کند.

ورژسانس قرار داشته است به حالت تقطعه از روپوست پیاز که در آب مقطر  ظرف آب مقطر:

الت اولیه، حدر می آید. در نتیجه ی ورود آب به این قطعه، وزن و اندازه ی بافت نسبت به 

 افزایش پیدا کرده است

در این ظرف پالسمولیز شدید بافت گیاهی رخ می دهد و آب از  ظرف محلول غلیظ نمک:

ی بافت نسبت به حالت اولیه کاهش پیدا کرده یاخته ها خارج می شود. در نتیجه وزن و اندازه 

 است.

 

وقتی که برگ کلم در آب جوشانده می شود، حرارت زیاد باعث می شود که غشاهای زیستی 

تخریب شوند. در نتیجه ی تخریب غشای واکوئول، مواد رنگی درون آن آزاد شده و وارد آب 

ند و بنفش می شود. اگر همیتن می شوند. با ورود انتوسیانین به آب، رنگ آب تغییر می ک

آزمایش را در آبی با دمای معمولی انجام دهیم، تغییر چندانی در رنگ آب ایجاد نمی شود. 



 

 

البته در این حالت هم مقداری آنتوسیانین وارد آب می شود که علت آن آسیب غشا های 

 زیستی هنگام برش کلم با چاقو می باشد.

 

نوعی رنگیزه ی کاروتنوئیدی در کلروپالست )سبز دیسه(  هنگام رسیدن میوه ی گوجه فرنگی،

زیاد می شود و مقدار کلروفیل )سبزینه( کاهش پیدا می کند؛ در نتیجه سبز دیسه به 

کروموپالست)رنگ دیسه( تبدیل می شود و رنگ سبز آن به قرمز تغییر می یابد. اگر گوجه 

تغییر رنگ را می توانیم مشاهده  فرنگی کال را در محیط تاریک و گرم نگه داری کنیم این

 کنیم.

 

 



 

 

 

وجود بخش هایی با رنگی غیر از سبز در برگ گیاه، ناشی از وجود رنگ دیسه ها می باشد. 

وقتی که مقدار نور در محیط اطراف این گیاهان کم می شود، یاخته های برگ برای جذب نور 

اخته ها برای جذب نور افزایش پیدا با مشکل مواجه می شوند. در نتیجه الزم است که توانایی ی

کند. به همین دلیل رنگ دیسه ها به سبز دیسه تبدیل می شوند، یعنی مقدار سبزینه در رنگ 

دیسه افزایش می یابد و مقدار کاروتنوئید ها کاهش می یابد. تغییر در ساختار رنگ دیسه، 

نور افزایش می دهد. این  باعث تبدیل آن به سبزدیسه می شود و توانایی یاخته را برای جذب

سازگاری باعث می شود که گیاه در نور کم هم بتواند به بقای خود ادامه دهد و انرژی مورد 

 نیاز خود را جذب کند.



 

 

 .یم بافت پارانش در گیاهان آبزی و یا گیاهانی که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند

افت زمینه بسیژن مواجه می شوند سیستم هوادار است. این گیاهان در زیر آب با کمبود اک

ه، ساقه و یرگ ای این گیاهان از بافت پارانشیم هوادار است. یاخته های پارانشیمی در ریش

اخته ها بتوانند از این گیاهان فاصله ی فراوانی دارند که این فاصله با هوا پر شده است. تا ی

اهش کبرابر جریان های آبی اکسیژن استفاده کنند، گیاه سبک شود و مقاومت آن در 

 یابد.)هوا در خود یاخته نیست بلکه در فضای بین یاخته ای می باشد.(

  .یاخته های پارانشیم هوادار فتوسنتز نمی کنند 

  گیاه اکسیژن مورد نیازش را از حفرات هوا دار تامین می کند و کربن دی اکسید را از آب

 می گیرد.

 ادار می شود؟این اکسیژن از کجا وارد حفرات هو

 . از فتوسنتز یاخته ی گیاه تامین می شود.)از فتوسنتز یاخته های دیگر(1

. فعالیت برخی جانداران تک یاخته در ال به ال ی یاخته های بافت پارانشیم سبب تولید 2

 اکسیژن می شود.



 

 

 

 الف. 

سامانه ی 

 بافتی
 انواع یاخته ها وظیفه

 محافظت از گیاه پوششی
 . روپوست1

 پیراپوست )پریدرم(. 2

 زمینه ای

فضای بین روپوست و آوند ها را 

پر می کند و وظایف متفاتی بر 

 عهده دارد

 . نرم آکنه1

 . چسب آکنه2

 . سخت آکنه3

 آوندی
انتقال شیره ی خام و شیره ی 

 پرورده

 . آوند چوبی )عناصر آوندی، تراکئید(1

 . آوند آبکشی2

 

 

 



 

 

 

 

ب. علت تولید بیشتر بافت آوند چوبی توسط کامبیوم آوند ساز. به طور طبیعی حجم شیره ی خام 

گیاه خیلی بیشتر از حجم شیره ی پرورده است. پس به طور طبیعی نیاز گیاه به آوند چوبی بیشتر 

از آبکش است. نقش آب در انجام اعمال یاخته های گیاهی، مهم تر از نقش مواد آلی موجود در 

 شیره ی پرورده است. 

 

 

 

 

 

 ضخامت دیواره وظیفه وضعیت پروتوپالسم بافت زمینه ای

 زنده نرم آکنه
ذخیره ی مواد، 

 فتوسنتز
 نازک

 زنده چسب آکنه
استحکام، انعطاف 

 پذیری، فتوسنتز
 ضخیم

 سخت و چوبی استحکام اغلب مرده سخت آکنه



 

 

 

 



 

 

 

 مقایسه ی مقطع عرضی ساقه ی تک لپه و دو لپه

 در هر دو روپوست پوستک دارد 

 پوست در  در ساقه ی تک لپه ای ها پوست وجود ندارد )و یا ضخامت آن بسیار کم است( و

 تک لپه ای ها فقط در ریشه است.

  دیده نمی  باشد. و در تک لپه ای هااستوانه ی آوندی فقط در ساقه ی دو لپه ای ها می

 شود و دستجات آوندی به صورت پراکنده در سراسر ساقه وجود دارند.

  اقه ی سدستجات آوندی در ساقه ی تک لپه ای ها پراکنده می باشد. به همین دلیل در

 تک لپه ای ها استوانه ی آوندی مشخصی وجود ندارد

 ناره ها بیشتر از میانه است.تراکم دستجات آوندی در ساقه ی تک لپه در ک 

 ظم بر روی ساقه ی دو لپه  پوست و استوانه ی آوندی دارد و دسته های اوندی به طور من

ل می یک حلقه قرار می گیرند و در بخش مرکزی بافت پارانشیمی، مغز ساقه را تشکی

 دهد.

 جنس  زدر ساقه ی دو لپه ای ها درون استوانه ی آوندی مغز ساقه دیده می شود که ا

 یاخته های نرم آکنه ای می باشد.

  در ساقه های علفی بافت های آوندی به صورت دسته های آوندی قرار دارند. در هر دسته

ی اوندی، آوند های چوبی در سمت داخل و آوند های آبکش به سمت خارج قرار می 

 گیرند



 

 

 وندی در ه ی آساختار استوانه ی آوندی در ساقه شباهت بسیار زیادی به ساختار استوان

 ریشه ی تک لپه دارد.

 .مریستم های پسین فقط در گیاهان دو لپه ای وجود دارند 

 



 

 

 

 قطع عرضی ریشه ی تک لپه و دو لپهمقایسه ی م

 . در هر دو روپوست پوستک ندارد و بعضی از یاخته های روپوست به تار کشنده تمایز یافته اند.1

دو لپه ای پوست وجود دارد که شامل بافت زمینه ای . در زیر روپوست ریشه ی تک لپه ای و 2

 می باشد.

. داخلی ترین الیه ی پوست که در مجاورت استوانه ی آوندی قرار دارد آندودرم)درون پوست( 3

 نام دارد که ورود آب و امالح را به آوند چوبی را کنترل می کند.



 

 

ر بیرون و که در آن آند آبکش د.  دستجات آوندی ریشه در تک لپه ای به شکل دایره ی منظم 4

 آوند چوب در داخل قرار دارد.

د آبکش در دستجات آوندی در ریشه ی دو لپه ای ها: آوند چوبی ستاره ای شکل می باشد که آون

 بازوی ستاره قرار دارد.

 . ریشه ی دو لپه ای ها مغز ندارد. 5

په ای ها لشتر از ریشه ی تک . نسبت پوست به استوانه ی آوندی در ریشه ی دو لپه ای ها بی6

 است.

 لریشه ی تک لپه و دو لپه شام

 پوستک، یاخته ی نگهبان روزنه و کرک ندارد. . روپوست:1

دارای بافت زمینه ای است، پوست در ریشه ضخامت نسبتا زیادی دارد. ضخامت  . پوست:2

 پوست در ریشه ی دو لپه بیشتر از ریشه ی تک لپه است.

در ریشه ی گیاه تک لپه دسته های آوندی به صورت منظم و بر روی یک  دی:. استوانه ی آون3



 

 

حلقه در استوانه ی آوندی قرار گرفته اند. در هر دسته ی آوندی، آوند آبکش در سمت خارج از 

آوند چوبی قرار می گیرد. در ریشه ی گیاه دو لپه آوند های چوبی در بخش مرکزی استوانه ی 

ساختاری ستاره ای شکل را به وجود می آورند. در اطراف این ستاره ها  آوندی قرار گرفته اند و

 آوند های آبکش قرار گرفته اند. ریشه ی تک لپه مغز ریشه دارد.

در بخش مرکزی استوانه ی آوندی ریشه دو لپه، آوند چوبی قرار دارد. در بخش مرکزی استوانه ی 

 به آن مغز ریشه می گویند. آوندی ریشه ی تک لپه بافت پارانشیم قرار دارد که

 ساقه ی دو لپه از خارج به داخل: روپوست، پوست، آوند آبکش، آوند چوبی 

 ر دارنددر ساقه ی گیاهان دو لپه و تک لپه آوند های چوب و آبکش رو به روی هم قرا 

 .در ساقه ی تک لپه و ریشه ی دو لپه مغز وجود ندارد 

  زمینه ای محسوب می شود.مغز در استوانه ی آوندی بخشی از بافت 

  ا همین بدر دو لپه ای ها نسبت ضخامت پوست به استوانه ی آوندی در ریشه در مقایسه

 نسبت در ساقه بیشتر است.

 شکل بیرونی ریشه

 افشان . تک لپه ای ها:1

 چوبی شده، ضخیم و راست . دو لپه ای ها:2



 

 

 گل

 3یا مضربی از  3تعداد گلبرگ ها  . تک لپه:1

 5یا  4و یا مضربی از  5یا  4تعداد گلبرگ ها  :. دو لپه2

 برگ

 برگ ها دراز و کشیده و رگبرگ موازی دارند . تک لپه:1

 برگ ها پهن، رگبرگ منشعب دارند.. دو لپه: 2

 

پ. هریک از بافت های آوندی به چه رنگی در آمده اند؟ آبی متیل دیواره های آوند چوبی را به 

 دیواره های سلولزی را به رنگ قرمز درمی آورند.رنگ آبی و کارمن زاجی 



 

 

 

 پسین از نظر محل تشکیل و عملکرد مقایسه ی مریستم های نخستین و

محل تشکیل: مریستم های نخستین در جوانه ی انتهایی ساقه، جوانه های جانبی ساقه، در فاصله 

ساز، درون استوانه ی ی میان گرهی و نزدیک به نوک ریشه تشکیل می شوند. ولی کامبیوم آوند 

آوندی و هم چنین در فاصله ی بین آوند چوبی و آبکش تشکیل می شود. کامبیوم چوب پنبه ساز 

نیز در سامانه ی بافت زمینه ای تشکیل می شود. عالوه بر این مریستم های پسین فقط در 

 د دارندنهاندانگان دولپه وجود دارند ولی مریستم های نخستین در همه ی نهاندانگان وجو

عملکرد: مریستم های نخستین در افزایش طول، ایجاد برگ های جدی و انشعابات جدید ساقه و 

 ریشه و تا حدودی رشد قطری نقش دارند. مریستم های پسین در رشد قطری موثر هستند.



 

 

 ویژگی های درخت حرا

ر آب های که د متر با شاخ و برگ های سبز و روشن 6تا  3حرا نام درختی است در اندازه های 

غذایی را می  شور زندگی می کنند. ساقه، تنه و ریشه های آن آب شور را تصفیه می کنند، و مواد

ا گیرند و نمک را دفع می کنند. برگ های درخت دوکی شکل هستند و زیر آن ها سفید ی

 خاکستری است. گل حرا بسیار کوچک، طالیی و خوش عطر است و میوه آن بادامی شکل و

داد گل می ن است که بومیان به آن خرک یا کنگ می گویند. حرا در اواخر تیر و اوایل مرشیری

د و بعدا به دهد و میوه ی آن هم در اواخر تابستان می رسد. دانه روی درخت مادر جوانه می زن

 صورت نهال درون آب می افتد و درخت جدیدی می روید.

 وضعیت جنگل های حرا در ایران

ارس ز درختان مناطق گرمسیری هستند و در بیشتر قسمت های حوزه خلیج فجنگل های حرا ا

وند. این شمثل جزیره قشم، بندر پل، جزیره هرمز، بندر خمیر، تیاب، جاسک، چابهار دیده می 

یبا، پرندگان جنگل ها به دلیل نوع خاص درختان سازگار به آب شور، وجود آبراهه های باریک و ز

 بکر و وحشی از دیدنی ترین نقاط استان هرمزگان هستند.منحصر به فرد و طبیعت 

 نقش جنگل های حرا

گیاه حرا که گاه به عنوان علوفه خشک برای خوراک چهارپایان استفاده می شود، فواید شگفت 

انگیزی دارد. پوست حرا بر باسیل هانزن، که موجی جذام می شود موثر است. شیره ی درون آوند 

ی )که بیماری شایع در منطقه ی هرمزگان است( تاثیری قابل توجه دارد. های آن بر بیماری خشک



 

 

در صنعت از تانن موجود در حرا برای تولید جوهر مازو استفاده می شود. چسب تخته و خمیر 

چوب از دیگر مصارف صنعتی آن است. این درختان زیستگاه مناسبی برای پرندگانی مثل حواصیل 

مرغ دریای هستند. این درختان هم چنین زیستگاه آبزیانی مثل  ، لک لک، مرغ سقا، مرغابی و

 خرچنگ، مار دریای و قورباغه هستند.

 



 

 

 



 

 

 

 :به دلیل اندازه ی بزرگ ذرات شن و ماسه، فاصله ی بین ذرات آن ها زیاد  شن و ماسه

می باشد و نفوذ پذیری باالیی دارند. به دلیل نفوذ پذیری باال مقدار زیادی آب و هوا می 

تواند وارد خاک شود. به عبارت دیگر میزان زه کشی آب و تهویه باالست ولی میزان مواد 

 ت.غذایی در این نوع خاک کم اس

 :ذرات رس اندازه ی کوچکی دارند و فاصله ی کمی بین ذرات خود دارند به همین  رس

دلیل میزان نفوذ پذیری رس کم است. در نتیجه میزان زه کشی آب و تهویه پایین است. 

 ولی میزان مواد غذایی در این خاک زیاد است.

 :بهترین خاک، خاکی است که مخلوطی از رس و شن باشد. زیرا هم مقدار  خاک مناسب

 آب و هوای آن کافی است. و هم می تواند مواد غذایی بیشتری را در خود نگه دارد.

 

محلول های یکسانی تهیه کرده و گیاهان را در آن ها قرار می دهیم. برای تاثیر هر عنصر، فقط 

 می دهیم و تاثیر آن را بر رشد گیاه بررسی می کنیم. مقدار آن عنصر را در محلول تغییر



 

 

مثال فرض کنید که می خواهیم تاثیر کاهش نیتروژن را بر رشد گیاه بررسی کنیم. دو محلول 

یکسان آماده می کنیم که مقدار عناصر آن ها، با یکدیگر برابر است. فقط در یکی از محلول ها 

یزیم. سپس هر گیاه را در یکی از محلول ها قرار می نیتروژن کمتری نسبت به محلول دیگر می ر

دهیم و پس از مدتی تاثیر آن را بر رشد گیاه مشاهده می کنیم. گیاهی که به نیتروژن کمتری 

 دسترسی داشته است کمتر رشد می کند.

 

شمارش تعداد روزنه ها در سطح برگ: برای این کار تعداد روزنه ها را در میدان دید در زیر 

سکوپ شمارش می کنیم. پس از آن با توجه به نسبت مساحت میدان دید به مساحت کل میکرو

مقایسه ی روزنه  برگ، می توان تعداد روزنه ها را در کل سطح برگ به صورت تقریبی تخمین زد.

های تره، میخک و شمعدانی: گاهی عالوه بر یاخته های نگهبان روزنه، یاخته های اطراف آن ها 



 

 

ا می کنند و نوعی یاخته را به وجود می آورند که به آن یاخته های همراه گفته می نیز تمایز پید

 شود.

  جود ودر برگ تره، یاخته های روپوستی دراز و کشیده هستند ولی یاخته های همراه

 ندارند. یاخته های نگهبان روزنه نیز، در این گیاه کشیده هستند.

  ای هبه صورت شعاعی در اطراف یاخته در شمعدانی یاخته های همراه وجود دارند و

 نگهبان قرار دارند.

 گهبان قرار در میخک هم یاخته های همراه وجود دارند و عمود بر محور طولی یاخته های ن

 می گیرند.

 نکته: روپوست به صورت غشایی و بی رنگ در سطح برگ قرار دارد.



 

 

 

 

 



 

 

 

تروژسانسی آن ها می باشد. بنابراین فشار اسمزی میزان باز و بسته بودن روزنه ها وابسته به فشار 

 محیط اطراف تعیین می کند که روزنه ها باز شوند یا بسته

آب خالص بیشترین میزان پتانسیل آب را دارد. بنابراین آب وارد یاخته ها می  آب خالص:

 شود و فشار تروژسانس یاخته ها افزایش می یابد و روزنه ها باز می شوند.

آب از یاخته ها خارج می شود و حالت پالسمولیز ایجاد می شود.در  رصد:د 4آب نمک 

 نتیجه روزنه ها بسته هستند.

روزنه ها تا حدی باز می شوند. زیرا پروتئین های غشایی پتاسیم و  : KCLمحلول نیم درصد 

 کلر را وارد یاخته می کنند و باعث افزایش فشار اسمزی درون یاخته می شوند. در نتیجه آب

وارد یاخته می شود. و حالت تروژسانس ایجاد می شود. اما تعداد روزنه هایی که باز می شوند 

 در آب خالص بیشتر است.



 

 

 

  درگیاهانی که در تاریکی قرار دارند همه ی روزنه ها بسته هستند. علت این موضوع

 عملکرد پمپ های پتاسیم و کلر است که در تاریکی غیر فعال هستند. هم چنین تجمع

بعضی قند ها در یاخته های نگهبان روزنه مانع باز شدن روزنه ها می شود. نمونه ی این 

دقیقه در زیر میکروسکوپ دیده شود. زیرا پس از این  15گیاهان باید به سرعت و پس از 

 مدت، تحت تاثیر نور محیط روزنه ها باز می شوند.

 

 

 

 

 

 


