


 
 

 

 خالصه فصل هشتم : 

 به تنفس و ... ه،یمانند تغذ یشود. اعمال ینسل انجام م یبقا یموجودات زنده است که برا یهایژگیاز و یکیتولید مثل : 

 ندارد. یخود جاندار ربط یمثل به زندگ دیتول یکند ول یبودن خود جاندار کمک م زنده 

  

 

 

 

 

 

 

 است. ازیماده ن و نر فرد یا دو نوع سلول جنسی دو به یجانداران نیمثل درچن دیانجام شدن تول یبرا تولید مثل جنسی :

 است. یکاف فرد کیوجود  یجنس ریمثل غ دیتول یبراتولید مثل غیر جنسی : 

 مه،یحالت هر ن نیدر ا شود یم میتقس میبه دو ن وسط رشد کرد از یکه به اندازه کاف نیبعد از ا جاندار روش نیدر ا :  شدن میدون

 .باکتری ها به این روش تولید مثل می کنند .شود ریو تکث میروش تقس نیتواند به هم یرشد م کامل است که بعد ازسلول  کی

 یدیجد جاندار بزرگ شده و به یمدگآبر  نیشود و سپس ا یم جادیدر بدن جاندار ا یبر امدگ کیروش ابتدا  نیدر اجوانه زدن : 

 شود. یم دهید(دریه) ها یو هم در پرسلول (مخمر) ها یروش هم در تک سلول نیشود. ا یم لیتبد

 .ندیگو یمجوانه شوند،  یبزرگ م جیها که به تدر یبرآمدگ نیا از کیبه هر :   1نکته 

که  دارد ییخزه انشعاب ها اهیکند. مثالً گ یم جادیا یو کامل دیقطعه از بدن جاندار موجود جد کیروش  نیدر ا قطعه قطعه شدن:

 .کند یم جادیخزه ا اهیگ کیاز آنها رشد، و  کیاگر جدا شوند، هر

 یهاگ در صورت شود. یم ادیبه نام هاگ ز ییهاسلول دیتول است که با یاز جانداران ینمونه اروی نان و میوه ها کپک  هاگ زایی :

  آورد. یمد مانند والد خود به وجو یکند و جاندار یرشد م رد،یگمناسب قرار یکه در جا

 هاگ ها در هاگدان تشکیل می شوند. شود. یم است که همراه با هوا و آب پخش یو مقاوم سبک کوچک، (اختهسلول)یگ : ها

گامت نر و گامت ماده  بیککه از تر کند یم دیماده تول )کامه(گامت ،نر و فرد ماده )کامه(گامت،فرد نر تشکیل سلول)یاخته( تخم :

 .دیآ یبه وجود م تخمسلول 
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 به ترکیب شدن گامت)کامه( نر و ماده لقاح می گویند. لقاح : 

هم  میتقس نیشود. در ا یسلول نصف م تن()فامیآن تعداد کروموزوم ها یشود که ط یگفته م یمیبه تقستقسیم میوز )کاستمان( : 

 یم لیسلول تبد 4هر سلول به  وزیم میدر تقس یشوند ول یبرابر م 2 تن()فامکروموزوم ها میقبل از تقس )رشتمان( توزیم مانند

 شود. یتعداد کروموزوم ها نصف م لیدل نیشود به هم

 : تفاوت تقسیم میتوز و میوز )رشتمان و کاستمان(       

 

 

 

 

 

 

 

سلول  یغذا یبعد از لقاح تا مدت دیبزرگتر هستند چون آنها با یا زامه( اسپرم)نر یاز گامتها (تخمک) ماده ی)کامه(گامتها:  2 نکته

 است. کسانیپالسم است چون اندازه هسته در هر دو  تویفراهم کنند. البته تفاوت اندازه تخمک و اسپرم مربوط به س را تخم

 رسانند. یدم هستند که با کمک آن حرکت کرده و خود را به تخمک م کی یاسپرم ها معموال دارا : 3 نکته

 انواع لقاح :

 شوند. یم بیبدن جانور ماده ترکون در (زامهاسپرم )و  ماده (کامهگامت)داخلی :  -1 

 شوند. یم بیدرخارج از بدن جانور ماده ترک (زامهاسپرم )و  ماده (کامهگامت)خارجی :  -2 

 تفاوت لقاح خارجی و داخلی : 

 

 

 

 

sobset
Stamp



 
 

 

 شود. یم دهیبخش رَحِم نام نیاختصاص دارد. ا نیاز بدن مادر به رشد و نمو جن یپستانداران بخش شتریدر برَحِم : 

بند ناف،  یعنی کند یم جادیدستگاه گردش خون مادر ارتباط ا و نیجن نیکه دارد، ب یا یخون یبند ناف با رگ هابند ناف : 

 برد. یبدن مادر م به زیرا ن نیجن یرساند و مواد دفع یم نیرا از مادر به جن ژنیو اکس یموادمغذ

 به که فرد یشوند و زمان یم دیتول ینیتخمک ها در دوران جن یشود ول یاز سن بلوغ آغاز م )زامه( اسپرم دیدر انسان تول:  4نکته 

 شود. یاز آنها از تخمدان آزاد م یکیتخمک ها کامل شده و هر ماه  نیبلوغ برسد ا

      اگر دو عدد تخمک با دو اسپرم لقاح : همسان ریهمسان و غ یدوقلو ها

      سلول تخم کیاگر  یول شوند یم دیهمسان تول ریغ یکنند دوقلو ها دایپ

   نیشود هر کدام از ا میبعد از لقاح به دو قسمت مجزا تقس هیمراحل اول در

       سلول تخم کیشوند و چون هر دو از  یم نیجن کیبه  لیتبد قسمت ها

  خواهند بود. همسان یعنیها هم کامال مشابه هم  نیبه وجود آمده اند جن

 

 

 تولید مثل در گیاهان گلدار : 

 گلدار است. اهانیگ یِمثل جنس دیاندام تول گل:  5نکته 

 دهند. یم لیبخش نر گل را تشک پرچمو  ماده بخش یمادگ : 6نکته 

در  نر (کامهگامت)ماده در تخمک ها و  (کامهگامت های ) : 7نکته 

 .ندیآ یگرده به وجود م یدانه ها

  قرار گل یمادگ یگرده رو یدانه ها به قرار گرفتن گرده افشانی :

 گویند. یم

 لیتشک گرده از دانه یلوله اگرده افشانی هنگام تشکیل سلول تخم : 

 شود. یم لینر و ماده تشکگامت های  بیترک تخم از .برد یماده مه( کامگامت ) نر را به سمت ه(کامگامت)شود که  یم

 

 

 

 

 

 

را از  شانیژنها از یمیو ن (پدر) فرد کیخود را از  یاز ژنها یمیبه وجود آمده اند ن یمثل جنس دیتول قیکه از طر یجانداران:  8 نکته

 است. شتریب طیآنها با مح یسازگار با هم دارند و احتمال یادیز یافراد تفاوتها نیا لیدل نیکنند به هم یم افتیدر(مادرر )گیفرد د
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