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 خوانید : آنچه در ای ن فصل می

 

 

 

 

   .جانوران کتاب دریس همیشه مورد عالقه طراحان کنکور بوده است

شود به طور کیل دو مورد را مورد سواالیت که از بخش جانوری طرح یم
 سنجش قرار یم دهد : 

دانیم که چون یم ،اینکه در مورد یک جانور چه اطالعایت داریمول ا
دستگاه و سامانه های مختلف یک جانور)مثل ملخ ( ممکن است 
در چندین فصل برریس شده ابشد و دوم اینکه هر دستگاه یا 

از چه اجزایی تشکیل شده و چه سامانه هر جانور به طور جداگانه 
یا سامانه را مورد به هر دستگاه  یعین نکات مربوط ،دی داردر کعمل

ها و این ابید نکات مختلف همه دستگاهدهد. بنابر سوال قرار یم
کنار  هم به صورت جداگانه وهم های مربوط به هر جانور را سامانه
که در این بخش به همین موضوع پرداخته شده  بلد ابشیم یکدیگر
 است. 
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 : رده بندی جانداران 

 

 مانند باکتری ها )همیگ تک یاخته ای و بدون هسته اند مانند باکتری اسپ رتوکوکوس نومونیا( پ رواکری وت : -               

 مانند آمیب و پارامسی و اوگلنا و برخی پ ریاخته ای مثل اسپی روژی ر ( )بسیاری تک یاخته ای آغازیان -                                       
                      )برخی تک یاخته ای و بسیاری پ ر یاخته ای هستند( اقرچ ها -                                    

  مثل سرخس ها خزه گیان -                                                      
 آوندی مثل سرخس ها  نهانزادان -                                                      

 اکج و   مثل سرو بازداناگن -                                                      

    )گیاهان گلدار( نهانداناگن -                                                      
                                 

  ()مثل اسفنج اسفنج ها -                                                                        
  ان هاهیدر ،شقای ق دریای ی و عروس دریای ی و مرج  کیسه تنان :  -                                                                        

  پ هن :کرم  پالناریا و کرم کدو -                                                                                        
  حلقوی :کرم خایک -    کرم ها  -                                                                        

 لوله ای : کرم آساکریس -                                                                                        

  عنکب وتیان ،عنکب وت و عقرب -                                                                                           
  سخت پ وستان : خرچنگ  و میگو -                                                                                           

 ی                وحش زنب ور عسل/ زنب ورپ روانه مونارک/ملخ/ حشرات : -                                                                                           
 مگس/ مگس می وه/ جی رجی رک / شته / مورچه                                                                                                

  (هزار پایان  )هزار پا و صد پا -                                                                                           

 حلزون و لیسه و صدف نرم تنان : -                                                                           
 )مثل ستاره دریای ی و توتیای دریای ی ( خارتنان -                                                                        

                                                   
  غضرویف : کوسه ماهی و سفره ماهی -                                                                                              

  زل آالق: استخوانی  -                                                                                              
  وزغ و قورباغه:  دوزیستان -                                                                           

  سوسمار و تمساح و مار و الک پشت خزنداگن  : -                                                                           
  پ رنداگن دانه خوار و پ رنداگن گوشتخوار و ... پ رنداگن : -                                                                           

  تخم گذار   )مثل پالتی پ وس( -                                                                                                  
  زنده زا )مثل اکنگورو( -    پستانداران  -                                                                           

 (نسان و اگو و گوسفند و اسب و ...جفت دار ) ا -                                                                                                  
 

  نجاندارا
              

       

 گیاهان       -

                            جانوران -

 ها، گندم و جو و برنج و نخلعلف ای ها :تک لپه -
 نخود و لوبیا و مرکبات و گردو و بادام ای ها :دو لپه -
 

 ب ی مهره                      - 

 ی واکری وت -

      دارانهمهر  -

     بند پایان -

     ماهی ها -
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  : ویژگی های مشترک همه جانداران 

 

 است. حیاتزیست شناسی علم بررسی  -
 تعریف حیات بسیار دشوار است )شاید حتی غی ر ممکن باشد( -
 کنیم.را بررسی می های جاندارانوی ژیگیا  های آنوی ژیگه جای تعریف حیات به ناچار معموال ب -
 
  : ویژگی های حیات 

 منظم اند. حی از سازمان یاب ی دارند ووسط ،همه جانداران نظم و ترتیب : -1

 

 هم ایستایی )هومئوستازی(:  -2
 را در محدوده ثابتی ناگه دارد. وضع درونی پیکر خودتواند ، اما جاندار مییط جانداران همواره در تغیی ر استمح -
)هومئوستازی(  ایستای یشود همعیت درونی جاندار انجام میمجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وض -

 .نامندمی
 
 رشد و نمو :  -3

 به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذی ر ابعاد یا تعداد یاخته هاست.رشد  .کنندجانداران رشد و نمو می -
 ، نمونه ای از نمو است.زندیگ است. مثال تشکیل گل در گیاهبه معنای عب ور از مرحله ای به مرحله دیگری از نمو  -

 
  انرژی :فرایند جذب و استفاده از  -4

را به صورت   بخشی از آنکنند و از آن برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده می .گی رندمیجانداران انرژی  -
خورد و از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نی ز برای پ رواز و جست و جوی مثال گنجشک غذا می دهند.گرما از دست می

 کند.غذا استفاده می

مثال ساقه گیاهان به سمت نور خم  .دهندپاسخ می های محیطیمحرکهمه جانداران به پاسخ به محیط:  -5
 شود.می

 
. ی وزپلنگ همیشه از ی وز پلنگ زاده آورندرا به وجود می کم و بیش شبیه خودجانداران موجوداتی تولید مثل :  -6

 شود.می
 

کنند. ، به آن ها کمک میمانداگری در محیطسازش و که برای جانداران وی ژیگ های ی دارند   سازش با محیط : -7
  .مانند موهای سفید خرس قطب ی
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 ها :های مشترک پروکاریوتویژگی 

 

  هستند.  تک یاخته ایجاندارانی 
  ها قرار دارند.ها در گروه پروکاریوتکتریتمام با 
 دنوکلئوئیدی قرار دار ه نام ناحیهی هسته مانندی بهسته مشخص و سازمان یافته ندارند و دنا درون ناحیه. 
 ست ، ییووزوم ، بکهه نندوپالسمی، حجم سلول کم است چون اندامک های غشا دار ، مانند میتوکندری و کلروپال

 واکوئل ندارند.جسم گلژی و 
 ند و مشابه ریکوزوم های میتوکندری و کلروپالست در یوکاریوت ها هستند.اریکوزوم های نن ها کوچک 
 بابندای حلقوی و ساده میدارای یک مویهول دن 
 اغلب پروکاریوت ها فقط یک جایگاه نغاز همانند سازی در دنای خود دارند 
 در همانند سازی یک جهتی یک دو راهی همانند سازی و  تواند یک جهتی یا دو جهتی بابد؛همانند سازی می

 در همانند سازی دو جهتی دو دواهی همانند سازی تشهیل میشود.
 گیرندسازی در مقابل یهدیگر قرار مینقطه نغاز و پایان همانند ،ها درصورت انجام همانندسازی دو جهتیروکاریوتدر پ 
 .یک نوع رنا بسپاراز وظیفه ساخت انواع رنای موجود در پروکاریوت ها را برعهده دارد 
 کند.انداز ژن ها را بناسایی میننویم رنابسپاراز به تنهایی راه 
 بود.سیتوپالسم ساخته و ترجمه می مویهول رنای پیک درون 
 دنهای رنای پیک ممهن است چند ژنی یا تک ژنی بابمویهول.  
 تواند ساخت یک نوع رنای پیک را رهکری کند.چند ژن می 
  کنند.با دنا پلیمراز و هلیهاز همانند سازی می 
 بودترجمه و تنظیم بیان ژن درون سیتوپالسم انجام می ،رونویسی ،همانند سازی. 
  ممهن است ترجمه همومان با رونویسی انجام بود 
 بابند. ( هستند و فاقد  هیستون میعداد محدودی پروتئین)اکثرا ننویمدارای ت 
 هد. دتنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی به دو صورت تنظیم منفی رونویسی و تنظیم مثکت رونویسی رخ می 
 رنا و پروتئین تاثیر بگذارد تواند در هریک از مراحل ساختتنظیم بیان ژن می. 
 بود.تنظیم بیان ژن عموما هنگام رونویسی انجام می 
  .پروتئین تنظیم کننده در بیان ژن نقش دارند 
 .باکتری را محافظت و در حفظ بهل  دیواره سلویی تقریکا سختی اطراف غشای پالسمایی را فراگرفته است

 کند.یاری می
 گیردورت میتویید مثل به روش تقسیم دوتایی ص. 
 ود. ببه دییل اینهه هسته مشخص و سازمان یافته ندارند، تقسیم میتوز و میوز و تویید مثل جنسی  انجام نمی 
 های نندوسیتوز و اگووسیتوز هستندفاقد فرایند. 
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 : همه باکتری هایی که کتاب درسی زیست شناسی به آن ها اشاره شده است 

 

 وارش :باکتری های همزیست با لوله گ -1
 آنزیم سلوالز ترشحهای همزیست در معده اگو مثال باکتری برخی باکتری ها توانای ی ترشح آنزیم گوارشی دارند -

 خورد.شود که اگو میکند و موجب تجزیه سلولز گیاهانی میمی
 
 باکتری های تثبیت کننده نیتروژن : -2
 کنند.هان زندیگ میزیست با گیاای ن باکتری ها به صورت آزاد در خاک یا هم -
 ود.شبه تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن اقبل استفاده گیاهان تثبیت نیتروژن گفته می تثبیت نیتروژن : -
+) بیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به صورت ی ون آمونی وم -

4NH( یا نیترات )-
3NO.است ) 

 ل عملکرد زیستی باکتری هاست.، حاصنیتروژن تثبیت شده در خاکبخشی از توجه داشته باشید  -
 
 ساز : های آمونیاکباکتری -3

+)ها از مواد آلی موجود در خاک آمونی وم ای ن باکتری -
4NH ) سازند.می 

ای ن باکتری ها تثبیت کننده نیتروژن نیستند، چون توانای ی تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن اقبل استفاده گیاهان  -
 را ندارند.

 
 یترات ساز : باکتری های ن -4
+) باکتری های نیترات ساز آمونی وم -

4NH( را به نیترات )-
3NOکنند.( تبدیل می 

ای ن باکتری ها تثبیت کننده نیتروژن نیستند، چون توانای ی تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن اقبل استفاده گیاهان  -
 را ندارند.

های واکنشاز مواد آلی از مواد معدنی را برای ساختن  اند و انرژی مورد نیاز ها شیمی و سنتز کنندهای ن باکتری -
 .اکسایش ترکیبات معدنی )غی ر آلی( به دست می آورند شیمیای ی ب وی ژه

از  ی های شیمی و سنتز کنندهبر ای ن باورند که باکتر  ،ضعیت زمی ن در آغاز شکل گی ری حیاتدانشمندان بر اساس و -
 تری ن جانداران روی زمی ن اند.قدیمی

 
 وبیوم : ریز -5

های ی به نام  و در محل برجستیگ ی ونجه( ،لوبیا، شبدر  ،عدس ،نخود ،گیاهان تی ره پ روانه واران )سویا  در ریشه -
 کند.نوعی باکتری تثبیت کننده نیتروژن به نام ری زوبی وم زندیگ می ،گرهک

ی آن ها در خاک بایق هاگرهک  ،شودها برداشت میهای هوای ی آند یا بخشمی رنهناگمی که ای ن گیاهان می -
 کنند.ماند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد میمی

 های همزیست گیاهان است.ها از باکتریری زوبی وم -
 ند.ککنند و گیاه نیاز باکتری را برای آن فراهم میگیاه را به ای ن عنصر برطرف می ها با تثبیت نیتروژن نیاز ری زوبی وم -
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 سیانوباکتری ها :  -6
روژن هم تثبیت نیت ،ها میتوانند عالوه بر فتوسنتز وسنتز کننده هستند که بعضی از آنهای فتی از باکترینوع -

 انجام دهند.
سازند؛ و چون همانند  ماده آلی می و نور ، 2CO دارند و همانند گیاهان با استفاده از  aسیانوباکتری ها سبزینه  -

 وند.شهای فتوسنتز کننده اکسی ژن زا نامیده میباکتری ،کنندگیاهان در فرآیند فتوسنتز اکسی ژن تولید می
ها با سیانوباکتری ()گیاهی کوچک است که در تاالب های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی وجود دارد گیاه آزوال -

 کند.همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده آن را دریافت می
رگ زیست درون ساقه و دمبروژن رشد شگفت انگی زی دارد. سیانوباکتری های همگیاه گونرا نی ز در نواحی فقر از نیت -

 کنند.الت فتوسنتزی گیاه استفاده میدهند و از محصوتثبیت نیتروژن انجام می ،ای ن گیاه
 
 باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز :  -7

 های فتوسنتز کننده غی ر اکسی ژن زا هستند.گروهی از باکتری  -
 فیل است.کلروباکتری و  ،توسنتزی ای ن باکتری هارنگی زه ف -
ها کترون در آنزی را منبع تامی ن ال ؛کننداما اکسی ژن تولید نمی ،کننداکسید را جذب میدیها کربنای ن باکتری -

 آب است.ترکیب ی به غی ر از  
 شود.د میایجا ،گوگرداکسی ژن است و به جای S2Hهای گوگردی منبع تامی ن الکترون مثال در باکتری -
 های گوگردی : فرآیند فتوسنتز در باکتری -

                       6CO2 + 12H2S  + نور                  C6H12O6    + 12S + 6 H2O  

 کنند.از ای ن باکتری ها در تصفیه افضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می -
 ه تخم مرغ گندیده دارد.هیدروژن سولفید اگزی ب ی رنگ و ب وی ی شبی -

 

 باکتری های گرما دوست :  -8
 کنند.در چشمه های آب گرم زیست می -
 دارای آمیالز های ی هستند که پایداری بیشتری در مقابل گرما دارند.  -

 
 باکتری مولد عامل بیماری کزاز :  -9
 شود.کزاز استفاده می  از سرم ضد ،ال فعالیت باکتری کزاز وجود داردکه احتم ،ی شدیددر زخم ها -

 
 استرپتوکوکوس نومونیا :  -11

 های خود استفاده کردبدون کپسول ای ن باکتری در آزمایشو  (دار گریفیت از دو نوع کپسول)پ وشینه -
 تواند باعث بروز سینه پ هلو شود .ای ن باکتری می نوع کپسول دار  -
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 ( :E.coliاشرشیا کالی) -11

ری قرار  کتوز در اختیار باکتولی قند ال ،اگر گلوکز در محیط نباشد ،گلوکز است.ی ن باکتریقند مصریف ترجیحی در ا -
 تواند از ای ن قند استفاده کند .باکتری می ،گی رد

 د یا اکهش الکتوز نی ز های تجزیه کننده آن را بسازد و در نب وحیط وجود دارد باکتری باید آنزیموقتی الکتوز در م -
 کند.ه کننده آن متوقف یا اکهش پیدا میهای تجزیساخت آنزیم

 های تجزیه کننده مالتوز( و منفی )آنزیم های تجزیه کننده الکتوز(در اشرشیا کالی هر دو تنظیم کننده مثبت )آنزیم -
 شود.دیده می

یبا هر بیست دقیقه یک بار تواند تقر سازی باالی ی دارد و در شرایط مناسب میای ن باکتری سرعت همانند -
 سازی کند. به همی ن دلیل مزلسون و استال در آزمایش خود از ای ن باکتری استفاده کردند.ماننده
 

 

  :  ویژگی های مشترک همه یوکاریوت ها 

 

 بابند.گیاهان و جانوران می قارچ ها، ،بامل نغازیان 
  .برخی تک سلویی )مانند برخی نغازیان و برخی قارچ ها( و اکثریت پر سلویی هستند 
 ( میتوکندری)راکیوه(، سکودیسه)کلروپالست  ،شا دار هستند که عکارتند از هستهریت سلول ها دارای اندامک غاکث

  .تن( هستندکیسه های غشایی )واکوئل(، ییووزوم )کافنده ،دستگاه گلژی ،بکهه نندوپالسمی
 ن(  اجوای فاقد غشا در یوکاریوت ها عکارتند از : سانتریول )میانک(ها و ریکوزوم)رنات 
 از منافذ هسته امهان عکور  .الیه فسفوییپیدی( دارند 4 ای با دو غشای منفذدار )در مجموعها  هستهیوکاریوت

 پروتئین و رنا و سایر مواد وجود دارد. 
 کروموزوم ها )ساختارهایی متشهل از دنا و پروتئین( قرار دارند. ،های یوکاریوتیدرون هسته یاخته 
 ای هستهحتی چند یا ،ایدو هسته ،ایست هسته ندابته بابند یا یک هستهمهن اهای یوکاریوتی میاخته

 بابند.
 بود.سازی دنا توسط چندین جایگاه بروع انجام میهمانند 
 گیرد.بابد و ترجمه درون سیتوپالسم انجام میسازی و رونویسی هسته میمحل انجام همانند 
 رنا یا های یوکاریوتی انواع ریکونوکلئیک اسدر یاخته( ید هاRNAدرون هسته و سیت ) وپالسم )در میتوکندری و

از انواع این  rRNA  و رنای ریکوزومی tRNA  ، رنای ناقلmRNA)رنای پیک بوند. سکودیسه( ساخته می
 ).ها هستندریکونوکلئیک اسید

 دهند.ساخت رناهای مختلف را انجام می ،انواعی از رنابسپاراز 
 بود.ساخته می 1و رنای رناتنی توسط رنابسپاراز  3رنای ناقل توسط رنابسپاراز  ،2ز ی پیک توسط رنابسپارارنا 
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 کنند. در بناسایی راه انداز به ننویم های رنا بسپاراز کمک می ،هایی به نام عوامل رونویسیپروتئین 
 روند.رنای پیک در هسته ساخته بده و برای ترجمه به ستوپالسم می 
 ط ساخت یک نوع ربته پلی پپتیدی را به عهده دارد.یک نوع رنای پیک فق 
 گیرد.انجام می 2ها در نن ها توسط رنا بسپاراز های پروتئینرونویسی از ژن 
 .محل رونویسی و ترجمه جداست و فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن وجود دارد 
  .ترجمه همومان با رونویسی امهان پذیر نیست 
 اپران ندارند( ان ها نیستتنظیم بیان ژن بر عهده اپر( 
 راه انداز و توایی افواینده وجود دارد. ها،دربخش تنظیمی ژن 
 .تنظیم بیان ژن غایکا در هنگام بروع رونویسی است 
 ( و هم ریکوزوم پیچیده )در غشای هسته و غشای بکهه و کلروپالست  هم ریکوزوم ساده )در میتوکندری

 نندوپالسمی زبر و سیتوپالسم( دارند.
 های پیوندند و کروموزومبابند که به دنا مینوع هیستون می 5ایی  4های متنوع و دارای ارای پروتئیند

 کنند.پروتئینی را ایجاد مینوکلئو
 .تویید مثل جنسی و غیر جنسی دارند  
 ها)میانک ها( که در سازماندهی دوک تقسیم نقش دارند در سلول های جانوری و گیاهان ابتداییسانتریول 

 وجود دارند. (مانند خوه ها و سرخرس ها)
 قارچ ها و برخی نغازیان دیواره سلویی های گیاهینغازیان دیواره ندارند اما سلول های جانوری و برخیسلول ،

 دارند.
 های نندوسیتوز و اگووسیتوز هستند.دارای فرایند 
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 : مقایسه کلی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی واکری وت اکری وتپ رو  وی ژیگ ها

 برخی تک یاخته واکثریت پ ر یاخته اند همیگ تک یاخته اند پ ریاخته ای و تک یاخته ای

 بزرگ تر کوچک تر حجم سلول

 دارای هسته مشخص و حصور در غشا افقد هسته هسته

 جایاگه ماده ژنتیک
در ناحیه شبه هسته ای به نام 

 نوکلئوئید
 محصور در هسته

 دارای اندامک های غشا دار قد اندامک های محدود به غشااف اندامک غشا دار

 بزرگ و پیچیده کوچک و ساده ریب وزوم

DNA  خطی حلقوی هسته 

DNA  سیتوپالسمی ---- DNA  میتوکندری و کلروپالست 

 میتوز و می وز تقسیم دوتای ی و ساده نوع تقسیم

 مانند سازیچندی ن نقطه شروع ه یک نقطه شروع همانند سازی همانند سازی

RNA دارای یک نوع  پلی مرازRNA دارای سه نوع  پلی مرازRNA پلی مراز اصلی 

 گسسته اغلب پی وسته ، به ندرت گسسته ژن

 کمی پیچیده تر کمی ساده تر رونویسی

 دارای اینترون و اگزون افقد اینترون وگزون )بجز آریک باکتری ها( اینترون)بیانه( واگزون)میانه(

Mrna   دارند) در آن ها متداول است( د ژنیچن 
تک ژنی     Mrnaندارند )منحصرا 

 است(

 دارند ندارند اگزوسیتوز و آندوسیتوز
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 ویژگی های مشترک همه جانوران :  

 

 همگی پر یاخته ای و یوکاریوت هستند.  
 ند.ایوت ها جانورتوان گفت همه یوکارتوجه دابته بابید همه جانوران یوکاریوت هستند اما نمی 
 .اکثریت سلول ها دارای اندامک غشا دار و  هسته ای )یا هسته هایی( با دو غشای منفذدار هستند 
 و واکوئل مرکوی وجود ندارد )این اندامک ها  دیواره یاخته ای ،های جانوری سکودیسه )کلروپالست( در یاخته

 مختص گیاهان است(
 ول ها داخل بافت های مختلفی سازمان یافته و متشهل بده اند()در بیشتر جانوران سل چند سلویی هستند 
 توان گفت همه چند سلویی ها جانورند.توجه دابته بابید همه جانوران چند سلویی هستند اما نمی 
 های نن ها فسفوییپید است  و همچنین در غشای سلویی نن ها کلسترول بیشترین مویهول سازنده غشای سلول

 بود.نیو دیده می
 هاست.وت ننها در ترکیب نن ها در پلیمرها یهسان است ویی تفامونومرها در نن 
 بود.گلیهوژن در جانوران )و همچنین قارچ ها( ساخته می 
  گلیهوییو همواره در نن ها انجام میگیرد وATP  بود.تویید می 
 کنند)در حد کتاب درسی(همگی هتروتروف اندو فتوسنتو نمی 
  کسیژن نیاز دارند.برای زنده ماندن به ا 
 های سنتو نب دهی و هیدروییو دارند.شواکن 
  تویید و مصرفATP .دارند 
 کنند.مواد زائد نیتروژن دار دفع می 
  هستند. نوعی اسکلتهمه جانوران دارای 
 جانوران نیازمند ساختار های اسهلتی یا ماهیچه ای هستند)ساختار اسهلت در جانوران  ،برای انجام حرکت

 ت( متفاوت اس
 از انواع اسهلت در محافظت نقش دارند. دادن بدن نقش دارند اما فقط بعضیها در حرکت و بهل همه اسهلت 
 توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند.جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود می 
 ند.ایی از این حرکاتها: بناکردن، پرواز کردن و خویدن نمونه های حرکتی در جانوران بسیار متنوع استبیوه 
 ؛ برای حرکت در یک سو ، جانور باید نیرویی در خالف نن وارد کند.س حرکت در جانوران مشابه استاسا 
 و بلهه برای ارتکاط افراد با یهدیگر نی ،هایی نه فقط برای ارتکاط بین یاختهدنیای جانوران از ارتکاط بیمیا در

 بود.استفاده می
  بود.اختصاصی دارند ، اما ایمنی اختصاصی اساسا در مهره داران دیده میهمه جانوران ایمنی غیر 
 .همه جانوران گیرنده درد دارند 
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 .سلول های جانوران  دیواره ندارند 
 : تخم ها را  ،از یقاحچسکناک و ژیه ای دارد که پس  دیواره ایدر جانورانی که یقاح خارجی دارند تخمک  استثنا

 .چسکاندبه هم می
 تویید مثل در همه جانوران مشابه است. اساس 
 .اندازه تخمک در جانوران مختلف بستگی به میوان اندوخته دارد 
 .در جانوران تخم گذار اندوخته غذایی تخمک زیاد است 
 .دارای یقاح خارجی یا یقاح داخلی هستند 
  .بیشتر جانوران دیپلوئیدند 
 .بیشتر جانوران تویید مثل جنسی دارند 
 و میوز دارند. تقسیم میتوز 
 .همواره تحت تاثیر انتخاب طکیعی هستند 
 دهند.های مختلفی از خود بروز میها رفتاردر پاسخ به محرک  
 نیازمند صرف انرژی زیادی است.عددی قرار دارند که پاسخ به همه نن هاجانوران در معرض محرک های مت ، 
  همواره در حال تغییر است . زیرا محیط جانوران ،گیری برای بقای جانوران الزم استیاد 
 معیاری برای موفقیت زادنوری در جانوران است.بتن بیشترین تعداد زاده های سایمدا ، 
 کنند.را بر اساس ویژگی های ظاهری و رفتاری انتخاب می جانوران جفت خود 
 دهد.ماده ها بیشتر از نر ها رفتار انتخاب جفت را انجام می ،در جانوران 
  جانوران  ها صرف کنند.نی را برای زادنوری و پرورش زادهیک از وایدین باید انرژی و مدت زمادر جانوران هر

 کنند.ماده معموال زمان و انرژی بیشتری صرف می
  هابیشتری صرف زادنوری و پرورش زادهاز نن جایی که معموال جانوران ماده نسکت به جانوران نر زمان و انرژی 

 دهند. ا بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام میدر نتیجه ماده ه کنند.می
 .حقوق جانوران از موضوعات اخالق زیستی است 
 تاری بروز دهد فتواند رژن ها در بروز رفتار های همه جانوران نقش دارند و به طور طکیعی هیچ جانوری نمی

 که هیچ گونه ارتکاطی با ژن هایش ندابته بابد
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  همه بی مهرگان : ویژگی های مشترک 

 
 ترین گروه جانوران روی زمین هستند.بی مهرگان فراوان 
 .فاقد اسهلت درونی هستند 
 . همه بی مهرگان ایمنی غیر اختصاصی دارند 
 کند.سازو کارهایی دربرخی بی مهرگان یافت بده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل می 
 تنظیم عصکی و .... در  ،د، تنظیم اسموی و دفع موادتنفسی، گردش موا ،از ننجا که سیستم های گواربی

 مهرگان مختلف بسیار متفاوت است بی
 موارد ذکر بده در این قسمت، به دییل تنوع زیاد بی مهرگان  و رک بی مهرگان با جانورانبجو ویژگی های مشت

بی مهرگان تقریکا  بحث در مورد ویژگی های مشترکو سامانه های تشهیل دهنده بدن هرکدام، و دستگاه ها 
 غیر ممهن است و ارزبی ندارد. 

 

 کنیم.ها یاد شده را بررسی میآن های بی مهرگانی که در کتاب درسی ازدر ادامه تمام ویژگی 

 

  : پارامسی 

 

 پارامسی ی واکری وتی از آغازیان )نه جانوران( و تک یاخته ای است. -
 کند. از آن برای حرکت و تغذیه استفاده می اطراف کل یاخته را مژک در بر گرفته است که -
 قسمت پائینی پارامسی پ هن تر از قسمت باالی ی است. -
 در قسمتی از یاخته نوعی فرورفتیگ وجود دارد که حفره دهانی نام دارد. -
 شوند.مژک ها حتی در حفره دهانی نی ز مشاهده می -

 

 ود که مراحل آن به صورت زیر است :شگوارش پارامسی به صورت درون یاخته ای انجام می -1

 (نتهای حفره دهانی )به کمک مژک هاانتقال غذا به ا -1 
 )اگزوسیتوز( غذا به درون یاخته  درون بری-2 
 درون یاخته  تشکیل واکوئل غذای ی )حاوی ذرات غذا( -3 

  )چندی ن لی زوزوم( به واکوئل غذای ی( لی زوزوم هاتشکیل واکوئل گوارشی )با پی وستن  -4
 خروج مواد گوارش یافته از واکوئل گوارشی )برای مصرف یاخته( -5
 (نیافته و بایق مانده در واکوئل حاوی مواد گوارشتشکیل کریچه دفعی ) -6

 (ن رانیخروج محتویات کریچه دفعی از منفذ دفعی )با برو -7

 (زیست دهم 33 صفحه ای پارامسیگوارش درون یاخته  شکل)
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 مواد دارد. آنزیم ها برای تجزیه کیسه ای است که انواعی از   لی زوزوم )اکفنده تن( : -
واکوئل غذای ی آزاد  به درونهای خود را شوند و آنزیمدقت کنید که چندی ن لی زوزوم با واکوئل غذای ی ادغام می -

 شود.کنند و واکوئل گوارشی تشکیل میمی
 شود.به طور مستقیم با محیط انجام میغذیه و تبادل اگز ها در پارامسی دفع و ت -

 
 : تبادالت گازی در پارامسی -2

ا با هطری ق انتشار مستقیم به تبادل اگز های دیگر افقد سیستم تنفسی ب وده و از ایپارامسی مانند تک یاخته -
 پ ردازد.محیط می

 شود.تنفس در پارامسی از طری ق انتشار ساده از سطح غشا انجام می -
 

 گردش مواد در پارامسی : -3

  ارد و افقد دستاگهشود نیاز به دستاگه گردش مواد ندانجام می چون تبادل اگز، تغذیه و دفع مواد از سطح یاخته -
 .گردش مواد است

 

 سیستم دفعی و تنظیم اسمزی : -4

 شود.تنظیم اسمزی در پارامسی به کمک واکوئل های انقباضی انجام می -
 شود.ای های دیگر نی ز انجام میوش تنظیم اسمزی در برخی تک یاختهای ن ر  -
ط توس ،بدون صرف انرژی( وارد یاخته شده، به همراه مواد دفعی که در نتیجه اسمز)نوعی انتشار ودر ای ن روش آب ی   -

 شود.)با صرف انرژی( دفع می واکوئل انقباضی
 
  کنند.است که یهی در میان کار می واکوئل انقباضیپارامسی دارای دو 
 واکوئل دفعی و واکوئل گواربی واکوئل غذایی، واکوئل شود:مختلف دیده می هایدر پارامسی واکوئل ،

  .انقکاضی
 بوند.نب و مواد دفعی وارد واکوئل انقکاضی بده و با انقکاض نن از پارامسی خارج می 
 یهی واکوئل دفعی و دیگری واکوئل انقکاضی(بوندمواد دفعی از طریق دو نوع واکوئل از دورن پارامسی خارج می( 
 بود.یه و دفع بین محیط و یاخته از سطح نن انجام می، تغذدر تک یاخته ای ها، تکادل گاز ها 
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 اوگلنا 

 است. ساکن آب شی ری ناوگلنا ی واکری وتی از آغازیان )نه جانوران( و تک یاخته ای و  -
 تاژک، ییک بزرگ و ییک کوچک است. 2دارای  -
لروپالست(های خود را از دست کند، و درصورتی که نور نباشد سبزدیسه)کای ن جاندار در حضور نور فتوسنتز می -

 آورند.دهد و با تغذیه از مواد آلی ترکیبات مورد نیاز خود را بدست میمی
 آغازیان نقش مهمی در تولید ماده آلی از ماده مغذی دارند. -

 

 وژیریراسپ 

 اسپی روژی ر ی واکری وتی از آغازیان و پ ریاخته ای است.
 توانند فتوسنتز کنند. )کلروپالست(های دراز و نواری دارند و میای که سبزدیسههای سبز رشتهاز گروه جلبک

ها خود را به دی واره شود هسته از طری ق آنای شکل است که موجب میهسته در ای ن جلبک دارای زوائد ستاره
 متصل کرده و موقعیت خود را در درون یاخته تثبیت کند.

های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز موثرند یا خی ر، موج ی طولای ن جلبک برای پاسخ به ای ن پ رسش که آیا همه
 مورد آزمایش قرار گرفت.

 رود که تراکم اکسی ژن در اطراف جلبکهای نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز موثر باشند انتظار میاگر همه طول موج
 رشته ای یکسان باشد. 

 
 : آزمایش بصورت زیر انجام شد 

اده با استفی هوازی قرار دادند. های آزمایشی شامل آب و باکتریوی سطحی ثابت کردند و درون لولهابتدا جلبک را ر . 1
های مختلف جلبک در معرض طول ی آزمایش تابانده شد، به طوری که بخشو به لولهاز منشور ، نور معمولی تجزیه 

 های متفاوتی قرار گرفتند.موج
های ی از جلبک که در معرض تابش نورهای بنفش، آب ی و در اطراف بخش  های هوازی بیشتر مشاهده شد باکتری. 2

 ها تولید و تراکم اکسی ژن بیشتر ب ود(.قرمز قرار داشتند جمع شدند)در ای ن بخش
 
 نتیجه این آزمایش : 

 یاهای نور به یک می زان در فتوسنتز موثر نیستند، زی را تراکم اکسی ژن در اطراف جلبک رشتهی طول موجهمه. 1
 یکسان نب ود

یشتری توان گفت ای ن نورها اثر بها در محل تابش نورهای بنفش، آب ی و قرمز بیشتر است. بنابرای ن می. تجمع باکتری2
 بر فتوسنتز دارند.

 . سبزینه رنگی زه اصلی در فتوسنتز است.3
 

 (دهمدواز زیست  03 صفحه اوگلنا شکل)

 (دهمدواز زیست  11 صفحه اسپی روزی ر  شکل)
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  : اسفنج ها 

 

 هستند.، پریاخته ای و نبوی ی بی مهره، یوکاریوتجانوران  
 بوند. رین جانوران محسوب میجوو ساده ت 
 .اسفنج ها بهل و رنگ های متفاوتی دارند 
 .اسفنج ها هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند 
 .اسفنج ها در طول بدن خود سوراخ های کوچک عرضی دارند که مسیری برای ورود نب به بدن است 
 خروج نب از بدن است. در قسمت باالیی پیهر اسفنج ها یک یا چند سوراخ بورگ وجود دارد که محل 
 د.متصل هستن گاه خودتهیهها حفره بورگ وجود ندارد چون از نن طریق به پائینی پیهر اسفنج در قسمتی 

 
                                 : بخش های تشکیل دهنده پیکر اسفنج ها 

 حفره میانی   -4        ه حفره میانی منافذ ورود آب ب -3        یاخته سازنده منفذ -2         یاخته یقه دار  -1
 
 

 سامانه گردش مواد در اسفنج ها :  -1

 )نه آب( در بی ن جانداران متعلق به اسفنج هاست. ساده تری ن سامانه گردش مواد -
 سامانه انتقال وی ژه ای به نام سامانه گردش آب دارند.ها اسفنج -

 
شود به حفره یا حفره های بدن وارد میدی واره  کوچک  هایاز محیط بی رون توسط سوراخآب  : نحوه حرکت آب -

 شود.خارج می از رأس پیکر جانور  تریهای بزرگاز سوراخ یا سوراخسپس 
 
 دار پ وشیده شده است.های یقهیه یاخته تاژک دار به نام یاختهسطح داخلی بدن اسفنج ها از یک ال -
 است. دارهای یقههای یاختهژکتا ،امل موثر در حرکت آب و گرفتن مواد غذای یع -
یاخته های پ وششی که با شکل متفاوت وجود دارند در فضای بی ن یاخته های یقه دار و یاخته های سطح خارج  -

 پیکر اسفنج قرار گرفته اند.
ی ی هاها به وسیله یاختهای ن اکنال  شوند.هستند که به حفره داخلی باز میعرضی همه اسفنج ها دارای اکنال های  -

 .(وجود ندارد)در ای ن اکنال ها یاخته های یقه دار شوندبه نام یاخته های سازنده منفذ ساخته می
 ند(اباشند)همچنی ن بدون تاژکمی تردرشتیاخته ها  یاخته های ایجاد کننده منفذ از نظر اندازه نسبت به سای ر  -
 ها از سطح بی رونی اسفنج بی رون زده اند. آن شود که برخی از در دی واره اسفنج یک سری تیغه مشاهده می -
 .های داخلی اسفنج ها باریک تر است سوراخ یا سوراخ های خروجی آن استهای ورودی آب به حفره یا حفرهسوراخ -

 

 

 (زیست دهم 65 صفحه هااسفنج شکل)
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 گوارش در اسفنج ها :  -2

م  ته هایشان است را هضتوانند غذای ی را که بزرگتر از یاخای دارند، در نتیجه نمیا فقط گوارش درون یاختهاسفنج ه -
 کنند.

یاخته های تاژک دار موجود در اسفنج ها در حرکت آب داخل بدن نقش دارند. ای ن نوع یاخته ها ذرات غذای ی موجود  -
در آب را از طری ق آندوسیتوز دریافت کرده و با تشکیل واکوئل غذای ی و سپس واکوئل گوارشی مواد غذای ی را گوارش 

 دهند.می
 

 س اسفنج ها :سیستم تنف -3

 .ندکناسفنج ها دستاگه تنفس ندارند و اگز ها را مستقیما با آِب محیط اطراف از طری ق انتشار ساده مبادله می -
 
 سیستم عصبی و حسی : -4

 اسفنج ها دستاگه عصب ی و سیستم عصب ی خاصی ندارند. -
 
 دستگاه حرکتی اسفنج ها : -5

 ی خود ثابت هستند.جا در وسیله حرکتی ندارند. در تمام عمر -
 
 سیستم دفاعی :  -6

 توانند بیاگنه خواری کنند.مانند همه ب ی مهراگن دارای دافع غی ر اختصاصی هستند و یاخته های ی دارند که می - 
 
 تولید مثل : -7

 .(استتولید مثل جنسی و غی ر جنسی دارند. )تولید مثل غی ر جنسی از طری ق جوانه زدن  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 


