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 چند مورد از موارد زير در مورد لقاح خارجی صحیح است؟ 11

الف ـ اين نوع لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی و همه ی ماهی ها ديده می شود.

ب ـ والدين در اين نوع لقاح، تعداد کمی اسپرم و تخمك را به درون آب رها می کنند.

ج ـ افزايش تعداد گامت های آزادشده در لقاح خارجی باعث افزايش احتمال تشکیل زيگوت می شود.

د ـ دمای محیط و طول روز در لقاح بسیاری از گونه های جانوران دارای اين نوع لقاح تأثیر دارد.

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 چه تعداد از موارد زير جمله ی روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ در همه ی انواع لقاح خارجی ............... .21

ب ـ تخمك های جانوران حاوی ديواره های محکم ژله ای است الف ـ برخورد اسپرم و تخمك فقط در آب انجام می شود 

د ـ نرها و ماده ها در يك زمان گامت هايشان را به آب می ريزند ج ـ دمای محیط و طول روز از عوامل تأثیرگذار در لقاح است 

3 )4 	1)3 	4 )2 	2 )1
 چه تعداد از موارد زير نشان دهنده ی ويژگی های تخمك های ماهی های قزل آال است؟31

ب ـ مؤثر در رشد سلول تخم الف ـ دارای مقدار زيادی لیپید و پروتئین است. 

د ـ داشتن قدرت تحرک ج ـ داشتن ديواره های چسبناک و محکم 

	 4 )4 		 3 )3 		 2 )2 		1)1
 چه تعداد از موارد زير در مورد لقاح داخلی صحیح است؟41

الف ـ در لقاح داخلی گامت های جنسی معموالً از بدن والدين خارج نمی شوند.

ب ـ زيگوت همواره در بدن جانور ماده تشکیل می شود.

ج ـ در بسیاری از جانوران آبزی مانند سخت پوستان دريايی ديده می شود.

د ـ اين نوع لقاح همانند لقاح خارجی نیاز به اندام های تخصص يافته دارد.

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 چه تعداد از جمالت زير صحیح است؟51

الف ـ تا چند هفته پس از تشکیل تخم، تغذيه ی جنین بر عهده ی اندوخته ی غذايی تخمك است.

ب ـ میزان لیپید و پروتئین موجود در تخمك های مختلف، اندازه ی آن ها را تعیین می کند.

ج ـ جنین پستانداران همانند جنین پرندگان، در چند روز اول رشد با مادر ارتباط غذايی ندارد.

د ـ در همه ی جانوران تخم گذار، همه ی مراحل رشد فقط در خارج از بدن مادر انجام می شود.

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 کدام نادرست است؟61

1(	جنين	موش	فقط	چند	روز	اول	از	اندوخته	ی	غذايی	تخمك	استفاده	می	كند.
2(	جنين	مرغ	در	طول	دوران	جنينی	هيچ	ارتباط	غذايی	با	مادر	ندارد.

3(	تخمك	ها	هم	در	لقاح	خارجی	و	هم	در	لقاح	داخلی	دارای	مقدار	زيادی	ذخاير	غذايی	اند.
4(	در	همه	ی	مهره	داران	اندام	های	تخصص	يافته	ای	برای	توليدمثل	ديده	می	شود.

)سنجش 84 ـ با تغییر(71  پالتی پوس ............... می کند. 

2(	جنين	های	نارس	محصور	در	تخم	خود	را	از	بدن	خارج 1(	نوزادان	خود	را	در	كيسه	ای	بر	روی	شكم،	نگه	داری	
4(	تخم	های	تازه	تشكيل	شده	را	از	بدن	خارج	و	با	نشستن	بر	روی	آن	ها	محافظت 3(	نوزادان	خود	را	پس	از	خروج	از	تخم	از	بدن	خارج	
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 کدام يك از عبارات زير نادرست هستند؟ پالتی پوس برخالف خزندگان، ............... .81

الف ـ می تواند دارای رحم ابتدايی باشد ولی جفت تشکیل نمی دهد

ب ـ می تواند تخم هايش را برای مدتی در بدن خود نگه دارد

ج ـ می تواند نوزادان خود را با استفاده از غدد شیری ناحیه ی شکمی، تغذيه کند

د ـ برای لقاح، تخمك ها را برخالف اسپرم ها از بدن خود خارج نمی کند

4(	ب	و	د 3(	ب	و	ج	 2(	الف	و	د	 1(	الف	و	ج	
 پالتی پوس ماده ............... مرغ جوالی ماده ............... .91

2(	همانند	ـ	كمی	پس	از	لقاح	تخم	گذاری	می	كند 1(	برخالف	ـ	دارای	ساختاری	به	نام	جفت	است	
4(	برخالف	ـ	روی	تخم	هايش	نمی	نشيند 3(	همانند	ـ	توانايی	رشد	دادن	جنين	خود	را	در	رحم	ندارد	

 کدام نادرست است؟ اپاسوم ............... پالتی پوس ............... .101

2(	برخالف	ـ	جزء	پستانداران	ابتدايی	نيست 	 1(	برخالف	ـ	دارای	رحم	است	
4(	همانند	ـ	فاقد	اندام	جفت	است 	 3(	همانند	ـ	دارای	غدد	شيری	است	

)سنجش 90(111  اپاسوم برخالف پالتی پوس ............... و برخالف سوسمار، ............... ديافراگم است. 

4(	زنده	زا	ـ	دارای 3(	زنده	زا	ـ	فاقد	 2(	تخم	گذار	ـ	دارای	 1(	تخم	گذار	ـ	فاقد	
 در پستانداری که تخم می گذارد، ............... .121

2(	رحم	ابتدايی	وجود	دارد	و	رويان	معموالً	در	آن	رشد	می	كند 1(	اندوخته	ی	غذايی	تخمك	برخالف	پرندگان	كم	است	
4(	جنين	در	دوران	رشد	هيچ	ارتباط	غذايی	با	مادر	ندارد 3(	جنين	به	طور	نارس	به	دنيا	آمده	و	سپس	بيشتر	رشد	می	كند	

 کدام نادرست است؟ پستانداری که وسیله ی تغذيه ی جنین را به صورت ناقص دارد، ............... .131

2(	فاقد	رحم	و	دارای	تخمدان	است 	 1(	جزء	پستانداران	ابتدايی	است	
4(	زنده	زا	محسوب	می	شود	و	واژن	دارد 3(	نوزادش	را	به	صورت	نارس	به	دنيا	می	آورد	

 جانداری با دستگاه تولیدمثل مقابل، ............... .141

1(	ساده	ترين	نوع	توليدمثل	را	در	بين	پستانداران	دارد
2(	بچه	زا	بوده	و	نوزادان	را	در	كيسه	ی	موجود	بر	روی	شكم	خود	نگه	می	دارد

3(	می	تواند	توليدمثل	با	لقاح	داخلی	و	يا	خارجی	داشته	باشد
4(	به	طور	حتم	دارای	رحم	است	اما	جفت	تشكيل	نمی	دهد

 کدام عبارت نادرست است؟ در همه ی جانورانی که ............... .151

2(	لقاح	خارجی	دارند،	به	طور	حتم	رحم	ديده	نمی	شود 1(	اندام	جفت	دارند،	به	طور	حتم	لقاح	از	نوع	داخلی	است	
4(	رحم	وجود	دارد،	واژن	نيز	ديده	می	شود 3(	تخم	گذار	هستند،	لقاح	به	طور	حتم	داخلی	است	

 چه تعداد از جمالت زير نادرست است؟ جانداری با تولیدمثل مقابل ............... .161

الف ـ حتمًا بايد دارای تخمك هايی با اندوخته ی غذايی فراوان باشد

ب ـ قطعًا نمی تواند به فرزندان خود شیر بدهد

ج ـ می تواند دارای رحم و فاقد جفت باشد

د ـ نمی تواند لقاح داخلی داشته باشد

ه  ـ می تواند در آب يا خشکی زندگی کند

و( می تواند در بیشتر مراحل رشد جنینش آن را در بدن خود نگه دارد

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 چه تعداد از موارد زير صحیح است؟171

الف ـ خزندگان اولین جانورانی بودند که در خشکی تخم گذاری کردند.

ب ـ در هیچ يك از پستانداران، اندوخته ی غذايی موجود در تخمك بسیار زياد نیست.

ج ـ ماهی ها همانند پرندگان تخم گذار هستند.

د ـ هر جانوری که در آب زندگی کند، به طور حتم لقاح خارجی دارد.

3 )4 	2 )3 	1)2 1(	صفر	



677
 کدام يك از موارد زير در مورد ساختار دستگاه تولیدمثلی مردان صحیح است؟181

1(	بيضه	ها	در	دوران	جنينی	درون	حفره	ی	شكمی	هستند	و	كمی	بعد	از	تولد	وارد	كيسه	ی	بيضه	می	شوند.
2(	نمو	و	توليد	اسپرم	در	صورت	افزايش	دمای	كيسه	ی	بيضه	دچار	اختالل	می	شود.

3(	بيشتر	سلول	های	ديواره	ی	لوله	ی	اسپرم	ساز	تقسيم	ميوز	انجام	می	دهند	و	منجر	به	ايجاد	اسپرم	می	شوند.
	باشند. LH 4(	سلول	های	لوله	ی	اسپرم		ساز	می	توانند	بافت	هدف	هورمون

 چه تعداد از جمالت زير نادرست است؟191
II هستند. الف ـ سلول های اسپرماتوسیت ثانويه محصول میوز

ب ـ در نتیجه ی بزرگ شدن بعضی از سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت های اولیه به وجود می آيند.
ج ـ هر دو تقسیم میوز و میتوز در ديواره ی داخلی لوله های اسپرم ساز ديده می شود.

د ـ سلول های اسپرماتوسیت می توانند هاپلوئید يا ديپلوئید باشند.
3 )4 	2 )3 	1)2 1(	صفر	

 چند مورد از موارد زير در مورد اسپرم زايی صحیح است؟201
الف ـ اسپرم سازی پس از تولد آغاز شده و تا آخر عمر ادامه دارد.

ب ـ سلول ديپلوئید اسپرماتوگونی بايد قبل از شروع تقسیم میوز بزرگ شود.
ج ـ اسپرماتیدها در ساختار خود فاقد سر، تنه و دم هستند.

د ـ اسپرماتوسیت های ثانويه از اسپرماتیدها در بیضه کوچك تر می باشند.
ه  ـ مصرف الکل ممکن است موجب کاهش تعداد اسپرم ها و يا تشکیل اسپرم غیرطبیعی شود.

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 کدام يك از عبارت های زير نادرست است؟211

	هستند	توانايی	انجام	ميتوز	را	دارند. 2n 1(	فقط	بعضی	از	سلول	های	جدار	داخلی	لوله	ی	اسپرم	ساز	كه
2(	اسپرماتوسيت	های	ثانويه	برخالف	اسپرماتوسيت	های	اوليه	كروموزوم	همتا	ندارند.

3(	اسپرماتوسيت	های	اوليه	و	ثانويه	هر	دو	يك	جفت	سانتريول	دارند.
	و	فاقد	تاژک	هستند. II 4(	اسپرماتيدها	محصول	ميوز

)سراسری 93(221  در يك مرد بالغ، يکی از هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، ............... . 
1(	باعث	بلوغ	اسپرم	ها	در	محل	توليد	خود	شود

2(	با	تأثير	مستقيم	بر	لوله	های	اسپرم	ساز،	توليد	تستوسترون	را	افزايش	دهد
3(	باعث	آزادسازی	آنزيم	های	درون	وزيكولِی	موجود	در	سر	سلول	های	جنسی	شود

4(	در	ميوز	بعضی	از	سلول	های	ديواره	ی	لوله	های	اسپرم	ساز	نقش	داشته	باشد
231
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 هر جانور ماده ای که ............... .731
2(	لوله	ی	تخم	بر	دارد،	لقاح	خارجی	دارد 1(	تخم	گذار	است،	روی	تخم	هايش	می	خوابد	
4(	لقاح	داخلی	دارد،	ساكن	خشكی	است 	 3(	لقاح	خارجی	دارد،	تخم	گذار	است	

 بالفاصله پس از پايان قاعدگی، ............... .741
2(	افزايش	استروژن	شتاب	بيشتری	می	گيرد 	حداكثر	مقدار	خود	را	خواهد	يافت	 LH )1
4(	رحم	به	حداكثر	قطر	خود	نزديك	می	شود 	 	كاهش	می	يابد	 LH 	و FSH 3(	ميزان

 چه تعداد از جمالت زير نادرست است؟ اسپرم با سلولی لقاح می کند که حتمًا ............... .751
ب ـ درخارج از تخمدان قرار دارد n کروماتید دارد  الف ـ هاپلوئید است و

د ـ فاقد سانتريول است ج ـ فاقد توانايی تقسیم است  
4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1

  در دستگاه تولیدمثل مرد اثر غدد يا غده ای که ............... در خارج از دستگاه تناسلی مرد هم ادامه دارد.761
2(	درست	جلوی	راست	روده	قرار	دارد 1(	اولين	ترشحات	را	به	اسپرم	ها	اضافه	می	كند	

4(	آخرين	ترشحات	برون	ريز	را	به	اسپرم	ها	اضافه	می	كند 	 3(	اسپرم	ها	از	وسط	آن	عبور	می	كنند	
)سراسری 87 با تغییر(771  در فرآيند گامت زايی در انسان، هسته ی ............... . 

2(	اوول،	دو	مجموعه	كروموزوم	دارد 1(	اووسيت	ثانويه،	كروموزوم	های	همتا	ندارد	
4(	اووسيت	ثانويه	و	اولين	گويچه	ی	قطبی	از	نظر	مقدار	DNA	متفاوت	اند 3(	گامت	ماده	ی	بالغ،	بيش	از	دومين	گويچه	ی	قطبی	DNA	دارد	

 چه تعداد از جمالت زير درست است؟ همه ی پستانداران ............... .781
ب ـ تخمدان دارند الف ـ دارای واژن هستند  

د ـ توانايی شیردادن به نوزادانشان را دارند ج ـ مننژ سه اليه دارند  
4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
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 چند مورد از موارد زير صحیح است؟791

الف ـ در نیمه ی اول مرحله ی فولیکولی چرخه ی تخمدان، افزايش اندک استروژن خون جلوی رشد فولیکول جديد را می گیرد.
ب ـ در مرحله ی لوتئال چرخه ی  تخمدان، ممکن است غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در خون با يکديگر برابر شود.

ج ـ در مرحله ی فولیکولی چرخه ی تخمدان، بالفاصله قبل از تخمك گذاری، بیشترين فضای خالی درون فولیکول ديده می شود.
د ـ غلظت استروژن و پروژسترون در تمام طول حاملگی باال است.

4	)4 	3	)3 	2	)2 	1	)1
 چند مورد از موارد زير صحیح است؟801

الف ـ در يك زن هیچ گويچه ی قطبی قبل از بلوغ تشکیل نخواهد شد.
ب ـ اولین گويچه ی قطبی برخالف اووسیت ثانويه در تخمدان تشکیل می شود.

2n کروماتیدی است. ج ـ دومین گويچه ی قطبی در لوله ی فالوپ تشکیل می شود و برخالف اسپرماتوسیت ثانويه
د ـ تخمك بالغ از اووسیت ثانويه اندازه و حجم بیش تری دارد.

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 چند مورد از موارد زير در مورد دستگاه تولیدمثلی يك مرد بالغ صحیح است؟811

الف ـ با افزايش میزان هورمون جنسی، بعضی از سلول های لوله ی اسپرم ساز میوز می کنند.
ب ـ مجرای اسپرم بر، اسپرم های بالغ را از پشت مثانه به سمت جلوی آن هدايت می کند.

LH تحريك می شود.  ج ـ ترشح تستوسترون از سلول های بینابینی بیضه، توسط هورمون
د ـ مسیر مشترک اسپرم و ادرار در درون پروستات و کمی پايین تر از مثانه از اتصال دو مجرا ايجاد می شود.

4	)4 	3	)3 	2	)2 	1	)1
 کدام يك از عبارات زير نادرست است؟821

	ترشحات	قليايی	دارند. C 	همانند	سلول	های B 1(	سلول	های
	كسب	نموده	است. D 	توانايی	حركت	خود	را	در F 2(	اسپرم	موجود	در

	دارای	گيرنده		برای	دو	نوع	هورمون	هيپوفيز	پيشين	است. E 	)3
4(	در	شكل	هيچ	غده	ی	درون	ريزی	ديده	نمی	شود.

 به طور معمول با پايان چرخه ی قاعدگی در يك زن بالغ و سالم، بالفاصله ............... .831
2(	مقدار	پروژسترون	بيش	از	استروژن	است 	افزايش	می	يابند	 FSH 	و LH 1(	هورمون	های

4(	با	تأثير	هورمون	لوتئينی	كننده	فوليكول	های	پاره	شده	رشد	می	كنند 3(	خودتنظيمی	مثبت	در	شرف	انجام	است	
 چند مورد از موارد زير صحیح نیست؟841

الف ـ در کانگورو، جنین تازه متولدشده، درون کیسه ی روی شکم مادر قرار می گیرد.
ب ـ کامل ترين نوع تولیدمثل جنسی در انسان و برخی ديگر از پستانداران ديده می شود.

ج ـ اپاسوم ماده همانند پالتی پوس ماده دارای تخمدان بوده ولی برخالف آن فاقد رحم است.
د ـ خرچنگ دراز برای لقاح، تخمك های خود را در آب رها نمی کند.

4 )4 	3 )3 	2 )2 	1)1
 کدام يك از موارد زير نادرست است؟851

1(	احتمال	زنده	ماندن	اولين	گويچه	ی	قطبی	از	دومين	گويچه	ی	قطبی	بيشتر	است.
2(	در	فرآيند	تخمك	زايی،	سيتوكينز	نابرابر	در	هر	دو	مرحله	ميوز	رخ	می	دهد.

3(	تقسيم	نامساوی	سيتوپالسم	در	فرآيند	تخمك	زايی،	نقش	قابل	توجهی	در	تغذيه	جنين	دارد.
4(	در	فرآيند	تخمك	زايی	نهايتاً	در	انتهای	تقسيم	فقط	يك	سلول	ايجاد	می	شود.

 در انسان، اندامی که در آن گامت های ماده کاماًل بالغ می شوند، ............... می شود.861
2(	موجب	افزايش	غلظت	هورمون	های	جنسی	در	خون 1(	به	كمك	زايده	های	خود	موجب	حركت	تخمك	

FSH 	و LH 4(	موجب	توليد	هورمون	های	گليكوپروتئينی 3(	اندامی	است	كه	جفت	به	طور	طبيعی	در	آن،	تشكيل	
 بسیاری از ............... .871

2(	جانوران	ساكن	آب	لقاح	خارجی	دارند 1(	پستانداران	ماده	می	توانند	به	نوزادشان	شير	بدهند	
4(	جانوران	تخم	گذار	روی	تخم	هايشان	می	نشينند 3(	پستانداران	دارای	رحم،	زنده	زا	هستند	
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فقط	مورد	»ج«	صحيح	است.11  گزينه ی »1« 
)الف(:	لقاح	خارجی	در	بسياری	از	ماهی	ها	ديده	می	شود	نه	در	همه	ی	آن	ها،	مثلن	يك	نوع	كوسه	ماهی	لقاح	داخلی	دارد.	/	)ب(:	در	لقاح	خارجی،	والدين	اسپرم	ها	و	
تخمك	های	بسيار	زيادی	را	به	آب	آزاد	می	كنند.	/	)ج(:	درسته!	در	لقاح	خارجی	والدين	اسپرم	ها	و	تخمك	های	زيادی	را	به	درون	آب	رها	می	كنند	تا	احتمال	برخورد	

آن	ها	با	هم	و	در	نتيجه	لقاح	بيشتر	شود.	/	)د(:	دمای	محيط	و	طول	روز	در	لقاح	خارجی	برخیاز	گونه	ها	مؤثرند.

	در	توليدمثل	جنسی	به	صورت	كلی	فرزندان	)زيگوت	آن	ها(	از	لقاح	دو	گامت	نر	و	ماده،	سپس	تقسيم،	رشد	و	نمو	سلول	های	حاصل	به	وجود	
می	آيند.	در	جانوران	اسپرم	ها	معمولن	سلول	های	ريز	و	متحركی	هستند	)اما	می	توانند	ايراداتی	داشته	باشند	و	حركت	نكنند(.	در	همه	ی	جانوران	
اسپرم	ها	تاژک	دارند	و	با	آن	حركت	می	كنند.	تخمك	ها	سلول	هايی	درشت	و	بی	تحرک	اند	كه	همه	ی	آن	ها	مقدار	زيادی	اندوخته	ی	غذايی	دارند	و	

جنين	هنگام	رشد	از	آن	ها	استفاده	می	كند.
				به	گامت	نر	و	ماده،	سلول	های	جنسی	می	گويند.

	هستند. 2n ،	گامت	های	نر	و	ماده 4n 				سلول	های	جنسی	لزومن	در	همه	ی	جانداران	هاپلوئيد	نيستند.	مثلن	در	يك	گياه
				به	گامت	های	نر	و	ماده	در	جانوران	به	ترتيب	اسپرم	و	تخمك	می	گويند،	اما	در	جانداران	ديگر	اسم	آن	ها	می	تواند	چيز	ديگری	باشد.	مثلن	

در	گياهان	به	گامت	نر	آنتروزوئيد	و	به	گامت	ماده	تخم	زا	می	گويند.
				در	توليدمثل	غيرجنسی	و	بكرزايی	لقاح	ديده	نمی	شود.	توليدمثل	جنسی	در	بعضی	از	جانداران	)پروكاريوت	ها،	آميب،	اوگلنا،	تاژكداران	

چرخان	و	قارچ	های	دئوتروميست:	آسپرژيلوس،	پنی	سيليوم	و	قارچ		الی	انگشتان	پا(	ديده	نمی	شود؛	پس	اين	جانداران	لقاح	ندارند.
	لقاح	دو	نوع	است:	لقاح	خارجی	و	لقاح	داخلی.	لقاح	خارجی	فقط	در	آب	صورت	می	گيرد	و	امكان	انجام	آن	در	خشكی	وجود	ندارد.	اما	لقاح	داخلی	
می	تواند	هم	در	آب	و	هم	در	خشكی	انجام	شود.	بعضی	از	جانوران	آبزی	مثل	سخت	پوستان	دريايی	و	يك	نوع	كوسه	ماهی	لقاح	داخلی	دارند	)پس	هر	

جانوری	كه	لقاح	خارجی	دارد	لقاحش	در	آب	انجام	می	شود	اما	هر	جانوری	كه	در	آب	لقاح	می	كند	لزومن	لقاح	خارجی	ندارد(.
				آيا	هر	جانوری	كه	لقاح	خارجی	دارد	آبزی	است؟	بيشتر	جانورانی	كه	لقاح	خارجی	دارند	آبزی	هستند	و	فقط	در	آب	زندگی	می	كنند	اما	

هستند	جانورانی	مثل	قورباغه	)دوزيستان(	كه	توانايی	زندگی	كردن	در	خشكی	را	دارند	و	لقاح	شان	خارجی	است.
	در	لقاح	خارجی،	والدين	تعداد	بسيار	زيادی	تخمك	و	اسپرم	را	به	درون	آب	رها	می	كنند	تا	احتمال	برخورد	تخمك	ها	و	اسپرم	ها	و	لقاح	افزايش	
يابد.	برخورد	اتفاقی	تخمك	ها	با	اسپرم	ها	منجر	به	لقاح	و	تشكيل	زيگوت	می	شود.	در	لقاح	خارجی	زيگوت	حتمن	درون	آب	تشكيل	می	شود	نه	در	

بدن	جانور	ماده.
هنگام	برخورد	اسپرم	با	تخمك،	تخمك	بايد	كاملن	برای	لقاح	آماده	و	در	شرايط	مطلوب	باشد	تا	زيگوت	تشكيل	شود.	

				در	برخی	گونه	ها	)قيد!(	عواملی	مانند	دمای	محيط	و	طول	روز	باعث	می	شود	كه	نرها	و	ماده	ها	در	يك	زمان	گامت	های	خود	را	درون	آب	
رها	كنند	تا	عمل	لقاح	صورت	گيرد.	اين	كار	احتمال	برخورد	تصادفی	و	لقاح	را	افزايش	می	دهد.

				تخمك	های	همه	ی	جانورانی	كه	لقاح	خارجی	دارند،	دارای	ديواره	های	چسبناک	ژله	ای	محكمی	هستند	كه	تخمك	و	بعد	از	لقاح،	جنين	
را	از	عوامل	نامساعد	محيطی	)مثلن	برخورد	با	موانع(	محافظت	می	كنند.	در	محدوده	ی	كتاب	درسی	چسبناک	بودن	را	برای	تخمك	جانورانی	كه	
لقاح	خارجی	دارند	در	نظر	بگيريد	اما	ژله	ای	بودن	به	صورت	كلی	مشخصه	ی	همه	ی	تخمك	هاست،	هم	در	جانورانی	كه	لقاح	خارجی	دارند	و	هم	در	

جانورانی	كه	لقاح	داخلی	دارند	مثل	انسان.
				بسياری	از	بی	مهرگان	آبزی،	ماهی	ها	و	دوزيستان	لقاح	خارجی	دارند.	برخی	از	جانوران	آبزی	مثل	نوعی	كوسه	ماهی	و	سخت	پوستان	دريايی	

)خرچنگ	دراز،	دافنی	و	كشتی	چسب(	لقاح	داخلی	دارند.
				از	شكل	2-6	كتاب	زيست	و	آزمايشگاه	)1(	می	فهميم	كه	خرچنگ	دراز	چون	آبشش	دارد	نوعی	سخت	پوست	دريايی	است.	دافنی	و	

كشتی	چسب	را	به	ترتيب	در	شكل	5-6	و	صفحه	های	149	و	150	كتاب	زيست	پيش	دانشگاهی	می	توانيد	ببينيد.
				طبيعتن	سخت	پوستان	خشكی	زی	)غيردريايی(	مثل	خرچنگ	معمولی،	همانند	جانوران	خشكی	زی	لقاح	داخلی	دارند.

				تغذيه	و	نگه	داری	جنين	در	جاندارانی	با	لقاح	خارجی	در	تمام	طول	دوران	جنينی	بر	عهده	ی	اندوخته	ی	غذايی	و	ديواره	های	چسبناک		
ژله	ای	و	محكم	تخمك	هاست	و	طبيعتن	هيچ	ارتباط	تغذيه	ای	بين	جنين	و	مادر	وجود	ندارد.
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	يك	نكته	ی	خيلی	مهم	كه	به	صورت	غيرمستقيم	بايد	از	كتاب	درسی	فهميد	اين	است	كه	همه	ی	جانورانی	كه	لقاح	خارجی	دارند	تخم	گذار	
هستند	)شکل باالیی در صفحه ی 232(،	مثلن	ماهی	ها	كه	تخمك	های	فراوانی	وارد	آب	می	كنند،	از	نظر	علمی	تخم	گذار	محسوب	می	شوند.	پس	يادتان	
باشد	كه	فقط	مرغ!	و	پرندگان	و	خزندگان	را	تخم	گذار	فرض	نكنيد.	همه	ی	جاندارانی	كه	لقاح	خارجی	دارند	تخم	گذارند.	بسياری	از	جانورانی	كه	لقاح	
داخلی	دارند	هم،	تخم	گذارند	مثل	همه	ی	پرندگان	و	خزندگان.	پس	تخم	گذار	بودن	هم	شامل	آن	هايی	ست	كه	درون	آب	تخمك	های	فراوان	می	ريزند	
و	لقاح	خارجی	دارند،	هم	شامل	جانورانی	ست	كه	لقاح	داخلی	دارند	و	زيگوت	يا	جنين	را	به	صورت	تخم	از	خود	خارج	می	كنند.	همه	ی	اين	نكات	از	

شكل	باالی	صفحه	ی	232	قابل	برداشت	است.

فقط	موارد	»الف«	و	»ب«	درست	هستند.21  گزينه ي »1« 
)الف(:	لقاح	خارجی	فقط	در	آب	انجام	می	شود.	/	)ب(:	تخمك	های	جاندارانی	كه	لقاح	خارجی	دارند	دارای	ديواره	ها	ی	محكم	ژله	ای	برای	حفاظت	از	تخمك	و	سپس	

جنين	است.	/	)ج(:	اين	عوامل	فقط	بر	لقاح	خارجی	برخی	از	گونه	ها	مؤثرند.	/	)د(:	در	مورد	برخی	از	گونه	ها	صادق	است.
فقط	مورد	»د«	نادرست	است.31  گزينه ي »3« 

)الف(:	تخمك	برای	داشتن	اندوخته	ی	غذايی،	سيتوپالسم	بيشتری	دريافت	می	كند.	در	صفحه	ی	229	كتاب	درسی	می	خوانيم	كه	همه	ی	تخمك	ها	مقدار	زيادی	ذخاير	
غذايی	دارند.	اين	ذخاير	شامل	ليپيد	و	پروتئين	است.	/	)ب(:	تخمك	از	جنين	محافظت	و	آن	را	تغذيه	می	كند	پس	در	رشد	سلول	تخم	مؤثر	است.	/	)ج(:	ماهی	های	

قزل	آال	لقاح	خارجی	دارند	و	تخمك	هايشان	دارای	ديواره	های	چسبناک	ژله	ای	و	محكم	است.	/	)د(:	تخمك	ها	نمی	توانند	حركت	كنند.
فقط	مورد	»ب«	درست	است.41  گزينه ی »1« 

)الف(:	درسته	كه	در	لقاح	داخلی،	تخمك	از	بدن	جانور	ماده	خارج	نمی	شود،	ولی	اسپرم	برای	انجام	لقاح	بايد	از	بدن	جانور	نر	خارج	شود.	/	)ب(:	بله!	/	)ج(:	لقاح	داخلی	
در	برخی	از	جانوران	آبزی	مانند	سخت	پوستان	دريايی	ديده	می	شود.	/	)د(:	فقط	انجام	عمل	لقاح	داخلی	نيازمند	اندام	های	تخصص	يافته	است.

	در	لقاح	داخلی،	لقاح	در	بدن	جانور	ماده	صورت	می	گيرد،	تخمك	از	بدن	جانور	ماده	خارج	نمی	شود	بلكه	اسپرم	وارد	دستگاه	توليدمثلی	فرد	ماده	
می	شود.	پس	در	جانورانی	كه	لقاح	داخلی	دارند،	زيگوت	در	بدن	جانور	ماده	تشكيل	می	شود.	جانوران	خشكی	زی	معمولن	لقاح	داخلی	دارند.	چرا	
معمولن؟	چون	دوزيستان	بيشتر	در	خشكی	زندگی	می	كنند	اما	لقاح	خارجی	دارند.	ضمن	اين	كه	جانورانی	كه	بكرزايی	انجام	می	دهند	هم	لقاح	ندارند.	
قبلن	گفتيم	كه	برخی	جانوران	آبزی	مثل	يك	نوع	كوسه	ماهی	و	سخت	پوستان	دريايی	)خرچنگ	دراز،	دافنی	و	كشتی	چسب(	لقاح	داخلی	دارند.	لقاح	
داخلی	نيازمند	اندام	های	تخصص	يافته	ای	به	نام	دستگاه	های	توليدمثلی	نر	و	ماده	است:	آلت	های	تناسلی	نر	و	ماده،	محلی	برای	نگه	داری	و	ذخيره	ی	

اسپرم	ها	و	در	بعضی	جانوران	مكانی	مناسب	و	مساعد	برای	نگه	داری	از	جنين.

كتاب	گفته	لقاح	داخلی	در	موجودات	خشكی	زی	و	...	ديده	می	شود.	»موجودات«	بايد	با	جانوران	جايگزين	شود،	چرا	كه	بسياری	از	موجودات	زنده	ی	
ساكن	خشكی	لقاح	داخلی	و	اصلن	لقاح	ندارند.

	در	همه	ی	جانوران،	چه	لقاح	خارجی	داشته	باشند،	چه	داخلی،	تغذيه	ی	جنين	تا	چند	روز	پس	از	تشكيل	تخم	بر	عهده	ی	اندوخته	ی	غذايی	تخمك	
است.	بعد	از	چند	روز	اگر	جاندار	تخم	گذار	باشد	)ماهی	ها،	دوزيستان،	پرندگان	و	خزندگان(	باز	هم	جنين	فقط	از	اندوخته	ی	غذايی	تخمك	استفاده	
می	كند	و	در	طول	دوران	جنينی	رابطه	ی	غذايی	با	مادر	ندارد.	اما	در	اغلب	پستانداران	بعد	از	چند	روز	كه	تخمك	وظيفه	ی	تغذيه	ی	جنين	را	بر	عهده	

داشت،	تغذيه	ی	جنين	از	طريق	مادر	و	با	كمك	جفت	صورت	می	گيرد.
و	 پرندگان،	خزندگان	 در	 دارد.	 اندوخته	 اين	 ميزان	 به	 بستگی	 تخمك	 اندازه	ی	 است.	 پروتئين	 و	 ليپيد	 از	 اندوخته	ی	تخمك	شامل	مخلوطی	 	
پالتی	پوس	)نوعی	پستاندار	تخم	گذار(	ميزان	اين	اندوخته	بسيار	زياد	است	)در	بقيه		زياد	بود	تو	اينا	بسيار	زياده!(	زيرا	جنين	در	دوران	رشد	هيچ	
رابطه	ی	تغذيه	ای	با	مادر	ندارد	و	در	تمام	طول	رشد	بايد	از	اين	اندوخته		استفاده	كند.	در	حالی	كه	در	پستانداران	)به	جز	پالتی	پوس(	ميزان	اين	
اندوخته	كم	تر	است	چون	جنين	فقط	چند	روز	از	آن	استفاده	می	كند	و	پس	از	آن	از	خون	مادر	غذا	و	اكسيژن	دريافت	می	كند	و	مواد	زايدش	را	به	

خون	مادر	می	دهد.

فقط	»ب«	و	»ج«	درست	هستند.51  گزينه ی »2« 
)الف(:	تا	چند	روز	پس	از	تشكيل	تخم،	نه	تا	چند	هفته	...	.	/	)ب(:	درسته،	چون	عامل	تعيين	كننده	ی	اندازه	ی	تخمك،	اندوخته	ی	تخمك	است	كه	از	ليپيد	و	پروتئين	
تشكيل	شده	است.	/	)ج(:	درسته!	چون	جنين	در	چند	روز	اول	تشكيل،	از	اندوخته	ی	غذايی	تخمك	تغذيه	می	كند.	/	)د(:	نه!	پالتی	پوس	تخم	هايش	را	برای	مدتی	در	

بدن	نگه	می	دارد	و	كمی	قبل	از	خروج	نوزادان	از	تخم،	تخم	گذاری	می	كند.	پس	در	پالتی	پوس	قسمتی	از	مراحل	رشد	جنين	در	بدن	مادر	صورت	می	گيرد.
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	همه	ی	تخم	گذارها،	تخمدان	و	لوله	ی		تخم	بر	دارند.
لقاح	 تخم	گذارها	دو	دسته	اند؛	دسته	ی	اول	آن	هايی	كه	
خارجی	دارند.	اين	جانوران	زيگوت	آزاد	نمی	كنند	بلكه	
تخمك	آزاد	می	كنند	و	لقاح	آن	ها	در	آب	صورت	می	گيرد.

تخم	گذاران	دسته	ی	دوم	لقاح	داخلی	دارند	و	زيگوت	در	بدن	جانور	ماده	تشكيل	می	شود.	اين	تخم	گذارها	شامل	همه	ی	جانوران	دارای	لقاح	داخلی	
جز	دو	دسته	از	پستانداران	]پستانداران	زنده	زا	)كانگورو	و	اپاسوم(	و	پستانداران	جفت	دار	)بچه	زا([	هستند.	اين	يعنی	در	محدوده	ی	كتاب	درسی	غير	
از	پستانداران	جفت	دار	و	كيسه	دار	)كانگورو	و	اپاسوم(	بقيه	ی	جانوران	روی	زمين	تخم	گذار	هستند	كه	يا	در	آب	تخمك	آزاد	می	كنند	)لقاح	آن	ها	در	

آب	انجام	می	شود(	و	يا	طی	لقاح	داخلی	زيگوت	تشكيل	می	دهند	و	بعد	تخم	گذاری	می	كنند.

	خزندگان	و	پرندگان	پس	از	لقاح	و	تشكيل	زيگوت	تخم	گذاری	می	كنند.	خزندگان	اولين	مهره	دارانی	هستند	كه	در	خاک	تخم		گذاری	كرده	اند.
در	ساختار	تخم	خزندگان،	پوسته	های	حفاظتی	)چند	پوسته(	ديده	می	شود.	

	پالتی	پوس	جانوری	ست	كه	ساده	ترين	نوع	توليدمثل	را	در	ميان	پستانداران	دارد	و	شباهت	زيادی	به	خزندگان	دارد	و	مانند	آن	ها	تخم	گذار	است،	
پالتی	پوس	ماده	لوله	ی	تخم	بر	دارد	و	جفت	و	رحم	ندارد.

3تفاوتخزندگانوپالتیپوس:
	پالتی	پوس	ماده	تخم	هايش	را	برای	مدتی	در	بدنش	نگه	می	دارد	و	كمی	قبل	از	خروج	نوزادان	از	تخم،	تخم	گذاری	می	كند	)يعنی	در	بيشتر	

مدت	تخم	در	بدن	پالتی	پوس	است(.
	پالتی	پوس	ماده	برخالف	خزندگان	روی	تخم	ها	می	نشيند	تا	مراحل	آخر	نمو	جنينی	طی	شود	و	جنين	ها	سر	از	تخم	بيرون	بياورند. 	

	پالتی	پوس	ماده	در	ناحيه	شكمی	اش	غدد	شيری	دارد	كه	نوزادان	با	ليسيدن	شيری	كه	از	آن	ها	ترشح	می	شود	تغذيه	می	شوند. 	
پستانداران	 از	 اپاسوم	 و	 كانگورو	 مثل	 كيسه	دار	 پستانداران	 در	 توليدمثل	 	
جانداران،	 اين	 در	 است.	 پيشرفته	تر	 و	 تكامل	يافته	تر	 پالتی	پوس	 مثل	 تخم	گذار	
ماده	ها	رحم	ابتدايی	دارند	و	جنين	را	بعد	از	لقاح	داخلی	و	جايگزينی	در	درون	
رحم	رشد	می	دهند	و	چون	وسيله	ی	تغذيه	ی	جنين	)جفت(	را	به	صورت	كامل	
	در	اختيـار	ندارند	)به	صورت	ناقص	آن	را	دارند(	جنيـن	را	به	صورت	نـارس	به	

دنيا	می	آورند.	به	همين	دليل	به	آن	ها	پستانداران	زنده	زا	می	گويند.	نوزاد	نارس	پس	از	تولد،	درون	كيسه	ای	روی	شكم	مادر	قرار	می	گيرد	تا	از	شير	
مادر	تغذيه	كند	و	بزرگ	شود.
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				پستانداران	تخم	گذار	)پالتی	پوس(	و	پستانداران	زنده	زا	)كانگورو	و	اپاسوم(	جزء	پستانداران	ابتدايی	هستند	)شکل 11-1(.

				همه	ی	پستاندارانی	كه	رحم	دارند	)پستانداران	بچه	زا	و	زنده	زا(،	واژن	دارند.	به	كانال	پايينی	رحم،	واژن	می	گويند	كه	رحم	را	به	بيرون	
مرتبط	می	كند.	هنگام	زايمان،	جنين	كه	در	رحم	قرار	دارد	از	طريق	كانال	واژن	خارج	می	شود	و	به	دنيا	می	آيد.

انسان	و	 توليدمثل	در	پستانداران	جفت	دار	ديده	می	شود.	 نوع	 	كامل	ترين	
اغلب	پستانداران،	جفت	دار	هستند	و	همه	ي	آن	ها	لقاح	داخلی	دارند	و	همه	ی	
ماده	هايشان	دارای	رحم	و	واژن	هستند.	در	اين	گروه	از	جانداران،	جنين	در	رحم	

مادر	رشد	و	نمو	می	كند	و	از	طريق	جفت	تغذيه	می	شود.
				در	همه	ی	انواع	پستانداران؛	تخم	گذار،	كيسه	دار	)زنده	زا(	و	جفت	دار	

)بچه	زا(	مادر	به	نوزادان	شير	می	دهد.
				شايد	در	نگاه	اول	فكر	كنيد	كه	لوله	ی	تخم	بر	فقط	در	جانداران	تخم	گذار	ديده	می	شود.	اما	اين	طور	نيست.	در	انسان	ماده!	لوله	ی	فالوپ	
كه	تخمك	را	از	تخمدان	به	سمت	رحم	می	آورد	همان	لوله	ی	تخم	بر	است.	هر	جانوری	كه	تخمدان	دارد	لوله	ی	تخم	بر	هم	دارد.	شكل	2-11	يك	شكل	

شماتيك	است	و	برای	پستانداران	لوله	ی	تخم	بر	را	نام	گذاری	نكرده	است.	اما	وجود	لوله	ی	تخم	بر	در	انسان	حجت	را	بر	همه	تمام	می	كند.
				دقت	كنيد	كه	در	برخی	از	اين	گزاره	ها	)به	خصوص	در	آن	هايی	كه	از	قيد	»همه«	يا	»هر«	استفاده	می	كنيم(	استفاده	از	نر	و	ماده	اهميت	
دارد	مثلن	نمی	توانيم	بگوييم	همه	ی	پستانداران	می	توانند	به	فرزندانشان	شير	دهند	يا	همه	ی	پستانداران،	تخمدان	دارند	و	استفاده	از	كلمه	ی	ماده	
در	اين	جمله	ها	برای	درست	بودن	آن	ها	ضروری	است،	چرا	كه	پستانداران	نر	فاقد	تخمدان	هستند	و	به	نوزادان	شير	نمی	دهند،	اما	می	توانيم	بگوييم	

همه	ی	جاندارانی	كه	رحم	دارند،	پستاندارند	يا	همه	ی	جاندارانی	كه	به	نوزادانشان	شير	می	دهند	پستاندارند.
				همه	ی	پستانداران	ديافراگم	كامل،	قلب	چهار	حفره	ای	و	مننژ	سه	اليه	ای	دارند	و	مواد	زايد	نيتروژن	دار	خود	را	به	صورت	اوره	دفع	می	كنند	

و	دارای	چهار	اندام	حركتی	هستند.
				نوزاد	انسان	و	بسياری	از	پستانداران	در	معده	شان،	آنزيم	رنين	می	سازند.	رنين،	پروتئين	شير	)كازئين(	را	رسوب	می	دهد.

جانورانی	كه	لقاح	داخلی	دارند	اندام	های	تخصص	يافته	ای	برای	توليدمثل	دارند.61  گزينه ی »4« 
	229 در	صفحه	ی	 	:)3( پرندگانه!	/	گزينه	ی	 جزء	 مرغ	 چون	 درسته،	 	:)2( پستاندار	جفت	داره.	/	گزينه	ی	 موش	 چون	 درسته،	 	:)1( گزينه	ی	 	

می	خوانيد	كه	همه	ی	تخمك	ها	ذخيره	ی	غذايی	زيادی	دارند.
پالتی	پوس	پستانداری	تخم	گذار	است	و	هنگام	خروج	تخم	از	بدنش	جنين	ها	هنوز	نارس	هستند.71  گزينه ی »2« 

	گزينه	ی	)1(:	پالتی	پوس	كيسه	دار	نيست!	/	گزينه	ی	)3(:	پالتی	پوس	ماده	اول	تخم	می	گذارد	و	مدتی	روی	تخم	ها	می	نشيند	و	بعد	نوزادان	از	
تخم	خارج	می	شوند.	/	گزينه	ی	)4(:	پالتی	پوس	ماده	تخم	های	تازه	تشكيل	شده	را	از	بدنش	خارج	نمی	كند	بلكه	آن	ها	را	برای	مدتی	درون	بدنش	نگه	می	دارد	و	پس	از	

تخم	گذاری	مدتی	روی	تخم	ها	می	نشيند	تا	مراحل	آخر	نمو	جنينی	طی	شود.
»الف«	و	»د«	نادرست	هستند.81  گزينه ي »2« 

)الف(:	رحم	ابتدايی	در	جانوران	زنده	زای	ماده	ديده	می	شود	در	حالی	كه	پالتی	پوس	تخم	گذار	است.	/	)ب(:	در	كتاب	می	خوانيم	كه	اين	كار	پالتی	پوس	برعكس	خزندگان	
است.	/	)ج(:	پالتی	پوس	ماده	نوزادان	خود	را	توسط	غدد	شيری	موجود	در	ناحيه	ی	شكمی	اش	تغذيه	می	كند.	/	)د(:	خزندگان	و	پالتی	پوس	هر	دو	برای	لقاح،	تخمك	ها	

را	برخالف	اسپرم	ها	از	بدن	خود	خارج	نمی	كنند.
پالتی	پوس	و	مرغ	جوال	هر	دو	تخم	گذار	هستند	و	رحم	ندارند.91  گزينه ی »3« 

	گزينه	ی	)1(:	پالتی	پوس	و	مرغ	جوال	جفت	ندارند.	/	گزينه	ی	)2(:	پالتی	پوس	بعد	از	لقاح	تخم	ها	را	مدتی	در	بدنش	نگه	می	دارد	و	كمی	پيش	
از	خروج	نوزادان	تخم	گذاری	می	كند.	/	گزينه	ی	)4(:	هم	پرندگان	و	هم	پالتی	پوس	روی	تخم	هايشان	می	نشينند.

هر	دو	جزء	پستانداران	ابتدايی	هستند.101  گزينه ی »2« 
و	 اپاسوم	 	:)4( دارند.	/	گزينه	ی	 شيری	 غدد	 ماده	 پستانداران	 همه	ی	 	:)3( ندارد.	/	گزينه	ی	 رحم	 اپاسوم	 برخالف	 پالتی	پوس	 	:)1( گزينه	ي	 	

پالتی	پوس	هيچ	كدام	جفت	ندارند.
اپاسوم	برخالف	سوسمار	دارای	ديافراگم	است.	دقت	كنيد	كه	پرده	ی	ديافراگم	فقط	در	111 اپاسوم	زنده	زا	و	پالتی	پوس	تخم	گذار	است	و	  گزينه ی »4« 

پستانداران	ديده	می	شود	)زیست و آزمایشگاه )1( ـ صفحه ی70(.
در	جانوران	تخم	گذار	هيچ	نوع	ارتباط	غذايی	بين	جنين	و	مادر	وجود	ندارد.121  گزينه ی »4« 

زيادی	 بسيار	 غذايی	 اندوخته	ی	 جانوران	 اين	 تخمك	 پس	 ندارد،	 مادر	 با	 غذايی	 ارتباط	 هيچ	 تخم	گذار	 جانوران	 در	 جنين	 	:)1( گزينه	ی	 	
دارد.	/	گزينه	ی	)2(:	پالتی	پوس	رحم	ندارد.	پستانداران	زنده	زای	ماده	دارای	رحم	ابتدايی	هستند.	/	گزينه	ی	)3(:	پالتی	پوس	تخم	گذار	است.	در	پستانداران	زنده	زا،	

جنين	به	طور	نارس	به	دنيا	می	آيد،	نه	تخم	گذار!
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پستانداران	كيسه	دار	رحم	دارند	اما	وسيله	ی	تغذيه	ی	جنين	را	به	صورت	كامل	در	اختيار	ندارند.131  گزينه ی »2« 
اين	تصوير	مربوط	به	جانوران	زنده	زای	ماده	است	كه	دارای	رحم	هستند	ولی	جفت	تشكيل	نمی	دهند.141  گزينه ی »4« 

	گزينه	ی	)1(:	ساده	ترين	نوع	توليدمثل	در	پستانداران	مربوط	به	پستانداران	تخم	گذار	)پالتی	پوس(	است.	/	گزينه	ی	)2(:	اين	شكل	مربوط	به	
جانوران	زنده	زای	ماده	است	كه	نوزادشان	را	در	كيسه	های	روی	شكمشان	نگه	می	دارند.	/	گزينه	ی	)3(:	جانوران	زنده	زا	فقط	لقاح	داخلی	دارند.

اگر	به	قسمت	باالی	شكل	2-11	نگاه	كنيد،	می	بينيد	كه	جانداران	تخم	گذار	می	توانند	لقاح	داخلی	يا	خارجی	داشته	باشند.151  گزينه ي »3« 
	گزينه	ی	)1(:	فقط	پستانداران	بچه	زای	ماده	دارای	اندام	جفت	هستند	كه	لقاح	در	همه	ی	آن	ها	از	نوع	داخلی	است.	/	گزينه	ی	)2(:	رحم	و	رحم	
ابتدايی	را	به	ترتيب	در	پستانداران	بچه	زا	و	زنده	زا	می	توان	ديد	كه	همه	ي	آن	ها	فقط	لقاح	داخلی	دارند.	/	گزينه	ي	)4(:	به	كانال	پايين	رحم	واژن	می	گويند.	هر	جانوری	

كه	رحم	دارد،	واژن	هم	دارد.	در	شكل	2-11	واژن	برای	زنده	زا	نوشته	شده	است	اما	برای	جفت	داران	نوشته	نشده	است.	شما	بدانيد	كه	هر	دوی	آن	ها	واژن	دارند.
موارد	»ب«،	»ج«	و	»د«	نادرست	هستند.161  گزينه ی »3« 

	)الف(:	اين	شكل،	روش	نگه	داری	جنين	در	جانوران	تخم	گذار	را	نشان	می	دهد.	همان	طور	كه	می	دانيد	جنين	جانوران	تخم	گذار	هيچ	نوع	رابطه	ی	تغذيه	ای	با	مادر	ندارد،	
پس	تخمك	اين	جانوران	حاوی	اندوخته	ی	غذايی	بسيار	زيادی	است./	)ب(:	پالتی	پوس	ماده	تخم	گذار	است	و	با	غدد	شيری	اش	به	نوزادانش	شير	می	دهد.	/	)ج(:	هيچ	يك	
از	جانوران	تخم	گذار	رحم	و	جفت	ندارند.	/	)د(:	در	شكل	2-11	می	بينيد	كه	جانوران	تخم	گذار	می	توانند	لقاح	داخلی	يا	خارجی	داشته	باشند./	)ه	(:	ماهی	درآب	و	پرنده	

در	خشكی	زندگی	می	كند	و	هر	دو	تخم	گذار	هستند./	)و(:	پالتی	پوس	تخم	هايش	را	تا	كمی	قبل	از	خروج	نوزادان	از	تخم،	در	بدنش	نگه	می	دارد.
فقط	مورد	»ج«	صحيح	است.171  گزينه ی »2« 

)الف(:	خزندگان	اولين	مهرهدارانی	بودند	كه	در	خشكی	تخم	گذاری	كردند.	/	)ب(:	مثلن	پالتی	پوس	يك	پستاندار	تخم	گذار	است	پس	اندوخته	ی	غذايی	موجود	در	
تخمكش	بسيار	زياد	است.	/	)ج(:	ماهی	ها،	دوزيستان،	خزندگان	و	پرندگان	همگی	تخم	گذارند.	شكل	2-11	نشان	می	دهد	كه	در	تخم	گذاران	لقاح	می	تواند	داخلی	يا	

خارجی	باشد.	/	)د(:	سخت	پوستان	دريايی	و	نوعی	كوسه	ماهی	رو	يادت	نره!
به	طور	طبيعی	دمای	كيسه	ی	بيضه	بايد	سه	درجه	از	دمای	بخش	های	مركزی	بدن	كم	تر	باشد	و	افزايش	دمای	آن	باعث	اختالل	در	توليد	181  گزينه ی »2« 

و	نمو	اسپرم	ها	می	شود.
	گزينه	ی	)1(:	بيضه	ها	کمیقبلازتولد	وارد	كيسه	ی	بيضه	می	شوند،	نه	كمی	بعد	از	تولد	...	.	/	گزينه	ی	)3(:	بعضی	از	سلول	های	ديواره	ی	
	گيرنده	دارند،	نه	سلول	های	 LH داخلی	لوله	ی	اسپرم	ساز	ميوز	می	كنند	و	منجر	به	ايجاد	اسپرم	ها	می	شوند.	/	گزينه	ی	)4(:	سلول	های	بينابين	لوله	های	اسپرم	ساز	برای

لوله	ی	اسپرم	ساز.

	هستند	و	اسپرم	و	تخمك	)گامت	های	نر	و	ماده(	تنها	 2n 	چرخه	ی	زندگی	انسان	ديپلوئيدی	است	يعنی	همه	ی	سلول	های	هسته	دار	در	انسان
	اليه	ی	زاينده	در	بيضه	ها	و	تخمدان	ها	 2n سلول	های	هاپلوئيد	چرخه	ی	زندگی	انسان	هستند.	اين	سلول	ها	هم	در	مرد	و	هم	در	زن	از	ميوز	سلول	های
به	وجود	می	آيند.	از	لقاح	سلول	های	هاپلوئيد،	زيگوت	ديپلوئيد	تشكيل	می	شود	و	از	ميتوز	زيگوت،	انسان	بالغ	به	وجود	می	آيد	و	اين	چرخه	ادامه	

می	يابد...	.

	يك	سری	مجرا	و	يك	سری	غده	ی	برون	ريز	است.	دستگاه	تناسلی	مرد	 + 	كيسه		ی	بيضه + 	بيضه	ها 	دستگاه	توليدمثل	مرد	شامل	آلت	تناسلی+
چندتا	كار	می	كند:

	از	طريق	ميزراه	كه	مجرايی	درون	آلت	تناسلی	است	با	مثانه	در	ارتباط	است	و	به	تخليه	ی	ادرار	به	صورت	روزانه	كمك	می	كند! 	
	از	طريق	لوله	های	اسپرم	ساز	موجود	در	بيضه	ها،	اسپرم	می	سازد.	اسپرم	همان	گامت	نر	هاپلوئيد	است	كه	در	لوله	های	اسپرم	ساز	بيضه	ها	طی	

ميوز،	توليد	می	شود.
وظيفه	ی	دستگاه	توليدمثل	جنسی	مردان	توليد	اسپرم،	ايجاد	محيطی	مناسب	برای	نگه	داری	آن	و	سرانجام	انتقال	آن	به	خارج	از	بدن	است. 	

	بيضه	ها	غدد	درون	ريز	محسوب	می	شوند.	بيضه	ها	هورمون	جنسی	تستوسترون	كه	همان	هورمون	مردانه	است	را	در	شبكه	ی	آندوپالسمی	
صافشان	می	سازند	و	آن	را	وارد	خون	می	كنند.	ساخت	اسپرم	و	ترشح	تستوسترون	به	خون،	وظيفه	ی	بيضه	هاست.	

تستوسترون	هورمون	جنسی	مردانه	است	و	دو	وظيفه	دارد:
FSH 	تحريك	سلول	های	اليه	ی	زاينده	)در	ديواره	ی	داخلی	لوله	های	اسپرم	ساز(	برای	ساخت	اسپرم	با	كمك 	

	ايجاد	و	نگه	داری	صفات	ثانويه	ی	جنسی	در	عاقایان!	پس	از	سن	بلوغ:	سبيل	و	ريش	و	صدای	كلفت	و از این قرتی  بازیا! 	



704
	در	دوران	جنينی،	بيضه	ها	درون	حفره	ی	شكمی	تشكيل	می	شوند.	كمی	قبل	از	تولد،	بيضه	ها	از	شكم	نزول	می	كنند	و	به	كيسه	ی	بيضه	می	آيند.	

پس وقتی یه پسر کاکل به سر به دنیا اومد اگه به کیسه های بیضه اش دست بزنن )دکتر! با دست کش( باید بتونن بیضه هاشو لمس کنن.
	درجه		كه	دمای	طبيعی	بدن	است	برای	نمو	كامل	اسپرم	 37 بيضه	بعد	از	تولد،	در	داخل	كيسه	ی	بيضه	و	خارج	از	حفره	ی	شكمی	قرار	دارد.	دمای

مناسب	نيست	و	اسپرم	سازی	در	دمای	پايين	تر	از	آن	صورت	می	گيرد.
	درجه	پايين	تر	از	دمای	بخش	های	مركزی	بدن	است	و	برای	توليد	اسپرم	مناسب	است. 3 دمای	كيسه	ی	بيضه،

	درجه	توليد	و	بالغ	می	شود. 				اسپرم	در	بدن	انسان	در	دمای34
	درجه	است،	نه	دمای	همه		جای	بدن. 37 				دمای	قسمت	های	مركزی	بدن

	سالگی	به	 55 	تا 45 				خانم	ها	و	آقايان	بعد	از	سن	بلوغ،	گامت	ماده	و	نر	بالغ	توليد	می	كنند.	آقايان	تا	آخر	عمر	اما	خانم	ها	تا	سن	يائسگی	)از
	سالگی	قابليت	باروری	دارد	اما	يك	زن	متأسفانه	نه. بعد(.	پس	توليد	اسپرم	پس	از	سن	بلوغ،	تا	پايان	عمر	ادامه	می	يابد.	اين	يعنی	يك	مرد	در	سن60

	بيضه	ها	دو	قسمت	دارند؛	لوله	های	اسپرم	ساز	و	سلول	های	بينابين	لوله	های	اسپرم	ساز،	كه	معروف	اند	به	سلول	های	بينابينی.
را	به	خون	 آندوپالسمی		صافشان	هورمون	جنسی	تستوسترون	را	می	سازند	و	آن	 بينابينی،	سلول	هايی	درون	ريز	هستند	و	در	شبكه	ی	 سلول	های	
	)هورمون	گليكوپروتئينی	هيپوفيز	پيشين(	هستند.	از	طرف	ديگر	هورمون	تستوسترون	روی	 LH می	ريزند.	سلول	های	بينابينی	تحت	تأثير	هورمون

لوله	های	اسپرم	ساز	اثر	می	كند	و	به	ساخت	اسپرم	كمك	می	كند.

	به	 LH 	به	طور	مستقيم	)با	كمك	تستوسترون(	و FSH 	هيپوفيز	تنظيم	می	شود. LH 	و FSH 				اعمال	بيضه	ها	به	وسيله	ی	دو	هورمون
صورت	غيرمستقيم	)با	اثر	بر	سلول	های	بينابينی	و	ساخت	تستوسترون(	در	توليد	اسپرم	نقش	دارند.

	می	شود. LH 	از	نوع	خودتنظيمی	منفی	است	،	يعنی	توليد	زياد	تستوسترون	باعث	كاهش	مقدار LH 				رابطه	ی	تستوسترون	و
	اسپرم	زايی:	فرآيندی	كه	طی	آن	در	انسان	اسپرم	توليد	می	شود،	اسپرم	زايی	نام	دارد.	اسپرم	زايی	در	لوله	های	اسپرم	ساز	بيضه	های	مرد	رخ	می	دهد.	
	به	نام	اسپرماتوگونی	تشكيل	شده	است.	اسپرماتوگونی	ها	به	طور	 2n ديواره	ی	داخلی	لوله	های	اسپرم	ساز	كه	اليه	زاينده	ناميده	می	شود	از	سلول	هايی
پی	درپی	ميتوز	می	كنند	و	تعداد	زيادی	سلول	های	اسپرماتوگونی	ديگر	را	به	وجود	می	آورند.	بعضی	از	اين	سلول	های	اسپرماتوگونی	ميتوز	می	كنند	و	
اسپرماتوگونی	های	ديگر	را	در	آينده	به	وجود	خواهند	آورد.	بعضی	ديگر	از	اسپرماتوگونی	ها	وارد	تقسيم	ميوز	می	شوند.	به	اسپرماتوگونی	هايی	كه	از	

11(	و	وارد	تقسيم	ميوز	می	شوند	اسپرماتوسيت	های	اوليه	می	گويند. 4− نظر	اندازه	رشد	می	كنند	و	بزرگ	می	شوند	)شكل
				پس	تفاوت	اسپرماتوسيت	اوليه	و	اسپرماتوگونی	اين	است	كه	اولی	از	نظر	اندازه	بزرگ	تر	است	و	ميوز	را	شروع	كرده	است.	شباهت	اين	دو	
	هستند	و	در	ديواره	ی	داخلی	لوله	های	اسپرم	ساز	قرار	دارند.	اسپرماتوگونی	ها	منشأ	اسپرماتوسيت	های	اوليه	هستند. 2n سلول	اين	است	كه	هر	دو	آن	ها
				از	مجموع	اسپرماتوگونی	ها،	همه	ی	آن	ها	در	يك	زمان	وارد	ميوز	و	تبديل	به	اسپرماتوسيت	اوليه	نمی	شوند.	در	هر	زمان	بعضی	از	آن	ها	

رشد	می	كنند	و	وارد	ميوز	می	شوند	و	تبديل	به	اسپرماتوسيت	اوليه	می	شوند.
،	از	هر	اسپرماتوسيت	ثانويه،	دو	اسپرماتيد	به	وجود	می	آيد.	از	تمايز	 II ،	از	هر	اسپرماتوسيت	اوليه،	دو	اسپرماتوسيت	ثانويه	و	طی	ميوز I طی	ميوز

هر	اسپرماتيد	يك	اسپرم	ايجاد	می	شود.
از	هر	سلول	اسپرماتوگونی	كه	وارد	ميوز	می	شود	)يعنی	از	هر	اسپرماتوسيت	اوليه(	سرانجام	چهار	اسپرم	هاپلوئيد	)گامت	نر(	توليد	می	شود.

	 23 و هستند	 	 n ثانويه اسپرماتوسيت	های	 دارند.	 92كروماتيد	 و سانترومر	 46 كروموزوم، 	 46 و هستند	 	 2n اوليه اسپرماتوسيت	های	 	 	 	 	
	كروماتيد	دارند. 23 	سانترومر	و 23 	كروموزوم، 23 	هستند	و n كروماتيد	دارند.	اسپرماتيدها 46 	سانترومر	و 23 كروموزوم،

				بر	اساس	كتاب	درسی	اسپرماتيدها	برخالف	اسپرم	ها	فاقد	تاژک	هستند.	هر	چند	اسپرم	های	تازه	تشكيل	شده	با	وجود	داشتن	تاژک	فاقد	
توانايی	تحرک	هستند	و	اسپرم	ها	در	لوله	های	اسپرم	ساز	به	كمك	تاژک	هايشان	حركت	نمی	كنند.
				در	شكل	4-11	می	بينيد	كه	هر	اسپرماتوسيت	اوليه	و	ثانويه،	دوجفت	سانتريول	دارد.

	و	تستوسترون	در	اليه	زاينده	ی	لوله	های	اسپرم	ساز	در	سلول	هايی	كه	مراحل	مختلف	ميوز	را	انجام	می	دهند	گيرنده	دارند	و	باعث	 FSH 				
تحريك	ميوز	در	آن	ها	می	شوند.	يعنی	سلول	های	اسپرماتوگونی	تحت	تأثير	اين	دو	هورمون	تبديل	به	اسپرماتوسيت	اوليه	می	شوند	و	بقيه	ی	مراحل	

ميوز	را	ادامه	می	دهند.	پس	همه	ی	سلول	های	اين	مسير	برای	اين	دو	هورمون	گيرنده	دارند.
	در	اسپرماتوسيت	های	اوليه	صورت	می	گيرد. I 				تشكيل	تتراد	و	كراسينگ		اور	در	مرحله	ی	پروفاز	ميوز



705 	اشتباه	محرز	دارد	كه	به	علت	واضح	بودن	اشتباه	 2 هر	چند	كتاب	درسی	مراحل	تخمك	زايی	را	درست	نوشته	است	اما	به	وضوح	در	مراحل	اسپرم	زايی
كتاب	درسی	و	به	علت	درست	بودن	همين	موضوع	در	بخش	تخمك	زايی	كتاب	درسی،	ما	اين	دو	اشتباه	را	به	صورت	اصالح	شده	برايتان	مطرح	كرديم:
	اسپرماتوگونی	ها	طی	ميتوز،	اسپرماتوسيت	اوليه	به	وجود	نمی	آورند	بلكه	اسپرماتوگونی	ها	طی	ميتوز	اسپرماتوگونی	های	بيشتری	به	وجود	

می	آورند	و	بعضی	از	اين	سلول	های	اسپرماتوگونی	پس	از	بزرگ	شدن	و	ورود	به	ميوز	تبديل	به	اسپرماتوسيت	اوليه	می	شوند.
	اسپرم	هاپلوئيد	حاصل	نمی	شود.	از	هر	سلول	اسپرماتوگونی	كه	بزرگ	شده	و	وارد	ميوز	شده	 4 	از	هر	سلول	اسپرماتوگونی	ديپلوئيد	سرانجام

	اسپرم	هاپلوئيد	حاصل	می	شود. 4 )يعنی	از	هر	سلول	اسپرماتوسيت	اوليه(
همه	ی	معلم	های	زيست	اين	موضوع	را	به	شكلی	كه	گفته	شد	می	دانند	و	به	شما	اين	گونه	درس	خواهند	داد.	كتاب	درسی	هم	به	زودی	خودش	را	

اصالح	خواهد	كرد.
					طی	ميوز	اسپرماتوسيت	اوليه	در	بيضه	همه	ی	سيتوكينزها	به	صورت	مساوی	رخ	می	دهند.

				سلول	اسپرماتوگونی	از	اسپرماتوسيت	اوليه	كوچك	تر	است.	همين	طور	سلول	اسپرماتوسيت	ثانويه	از	اسپرماتوسيت	اوليه	و	اسپرماتيد	از	
اسپرماتوسيت	ثانويه	كوچك	تر	است.

				تبديل	اسپرماتوگونی	به	اسپرماتوسيت	اوليه	و	تبديل	اسپرماتوسيت	اوليه	به	اسپرماتوسيت	های	
صورت	 اسپرم	ساز	 لوله	های	 داخلی	 ديواره	ی	 در	 اسپرماتيدها	 به	 ثانويه	 اسپرماتوسيت	 تبديل	 و	 ثانويه	
اسپرم	ساز	 لوله	ی	 يك	 مركز	 سمت	 به	 چه	 هر	 هستند	 داخلی	 ديواره	ی	 در	 اسپرماتوگونی	ها	 می	گيرد.	
لوله	های	 مركز	 در	 اسپرماتيدها	 كه	 صورتی	 به	 می	شوند	 نزديك	تر	 ميوز	 انتهای	 به	 سلول	ها	 می	آييم	

اسپرم	ساز	قرار	دارند.	اسپرم	ها	پس	از	تشكيل	وارد	مجرای	لوله	ی	اسپرم	ساز	می	شوند.
	ممكن	است	سبب	 X 				اعتياد	به	مواد	مخدر	و	الكل،	تماس	با	پرتوهای	فرابنفش،	راديواكتيو	و

اختالل	در	اسپرم	زايی	يا	تشكيل	اسپرم	های	غيرطبيعی	و	در	نتيجه	نازايی	شوند.
	بيضه	ها	از	هنگام	بلوغ	تا	پايان	عمر،	روزانه	صدها	ميليون	اسپرم	تازه	توليد	می	كنند.	اسپرم	ها	پس	از	توليد	در	لوله	های	اسپرم	ساز	از	پيچ	و	خم	های	
آن	عبور	می	كنند	و	به	لوله	ی	پُر	پيچ	و	خم	ديگری	می	رسند	به	نام	اپی	ديديم.	اپی	ديديم	در	خارج	از	بيضه	اما	درون	كيسه	ی	بيضه	است.	اسپرم	ها	وقتی	
لوله	ی	اسپرم	ساز	را	ترک	می	كنند	هنوز	قادر	به	حركت	كردن	نيستند	اما	پس	از	مدتی	كه	در	اپی	ديديم	ماندند،	بالغ	می	شوند	و	توانايی	حركت	كردن	

را	به	دست	می	آورند.
				دقت	كنيد	تاژک	اسپرم	در	اپی	ديديم	ساخته	نمی	شود	بلكه	در	لوله	ی	اسپرم	ساز	ساخته	می	شود.	تاژک	اسپرم	در	اپی	ديديم	توانايی	تحرک	

به	دست	می	آورد.
				اپی	ديديم	عالوه	بر	بلوغ	اسپرم	ها،	در	ذخيره	ی	آن	ها	هم	نقش	دارد.	اسپرم	ها	در	اپی	ديديم،	بالغ	و	ذخيره	می	شوند.	در	هنگام	انزال	)خروج	

اسپرم	ها	از	بدن(	،	اسپرم	های	ذخيره	شده	در	اپی	ديديم	كه	بالغ	هم	شده	اند	از	بدن	خارج	می	شوند.
	لوله	ی	اسپرم	بر	دارد. 2 	اپی	ديديم	و 2 	بيضه، 2 				هر	مرد	1	كيسه	ی	بيضه،

	اسپرم	ها	پس	از	خروج	از	اپی	ديديم	وارد	مجرای	اسپرم	بر	می	شوند.	اين	مجرا	پيچ	و	خم		ندارد	و	ابتدا	يك		مسير	صعودی	را	از	بيضه	ها	به	سمت	
مثانه	طی	می	كند،	ميزنای	را	دور	می	زند	و	از	پشت	مثانه	وارد	پروستات	می	شود.	در	واقع	اسپرم	ها	از	طريق	مجرای	اسپرم	بر	وارد	ميزراه	می	شوند:

در	واقع	ميزراه	مجرايی	ست	كه	هم	ادرار	را	از	طريق	مثانه	تخليه	می	كند	و	هم	اسپرم	ها	از	لوله	ی	اسپرم	بر	به	آن	وارد	می	شوند.	پس	ميزراه	برای	ادرار	
و	اسپرم	مشترک	است.

	نوع	غده	ی	برون	ريز	موادی	را	به	مسير	عبور	اسپرم	ترشح	می	كنند.	اين	مواد	با	هم	مخلوط	می	شوند	و	مايعی	را	ايجاد	می	كنند	كه	اسپرم	ها	را	 3 	
	محيط	را	برای	آن	ها	مناسب	می	كند. pH تغذيه	و	به	حركت	آن	ها	كمك	می	كند	و	مواد	اسيدی	را	خنثی	می	كند	و

	هر	مرد	دو	غده	ی	وزيكول	سمينال	دارد	كه	در	پشت	مثانه	و	جلوی	راست	روده	)بين	مثانه	و	راست	روده(	قرار	دارند.		اين	غدد	مواد	قندی	
ATP	ميتوكندری	ها	و	تأمين	انرژی	برای	حركت	تاژک	به	اسپرم	كمك	می	كند. توليد	می	كنند	كه	به	توليد

	پروستات	غده	ای	منفرد،	در	زير	مثانه	است	كه	ترشحاتش	موادی	قليايی	هستند	و	مواد	اسيدی	موجود	در	مسير	رسيدن	اسپرم	به	گامت	ماده	
را	خنثی	می	كنند	)يعنی	وقتی	كه	اسپرم	ها	وارد	دستگاه	تناسلی	ماده	شدند	و	درون	رحم	از	واژن	به	سمت	لوله	ی	فالوپ	در	حال	حركت	هستند(.	

پس	تأثير	ترشحات	پروستات	محدود	به	دستگاه	تناسلی	فرد	نر	نيست	و	به	فرآيند	لقاح	هم	كمك	می	كند.
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	هنگام	ورود	هر	مجرای	اسپرم	بر	به	پروستات،	غدد	وزيكول	سمينال	و	مجرای	اسپرم	بر	به	هم	
	مجرا	در	پروستات	به	 3 می	پيوندند	و	مجرای	مشتركی	تشكيل	می	دهند	كه	وارد	پروستات	می	شود.
	و	دوتا	از	سمت	چپ	و	راست	اسپرم	ها	را	 ( )A هم	می	پيوندند،	يكی	از	مثانه	ادرار	را	می	آورد	)ميزراه(
.	در	حالی	كه	شما	در	شكل	5-11	الف	فقط	 ( , )C B )مجرای	مشترک	وزيكول	سمينال	و	اسپرم	بر(
	مجرا	را	می	بينيد	)چون	شكل	مقطع	عرضی	پروستات	را	از	پهلو	نشان	می	دهد(.	 3 	مجرا	از	اين 2 اتصال
	مجرای	مشترک	به	ميزراه	وارد	می	شوند،	 2 	از	طريق ( )1 	و	ترشحات	وزيكول	سمينال ( )2 اسپرم	ها
ترشحات	برون	ريز	پروستات	هم	به	ميزراه	اضافه	می	شود	و	سپس	اسپرم	ها	به	همراه	مخلوط	مايع	از	
پروستات	خارج	می	شوند.	پس	از	خروج،	اوايل	مسير!	دو	غده	به	نام	پيازی		ـ	ميزراهی	وجود	دارند.	مواد	

. ( )3 قليايی		اين	دو	غده	باعث	خنثی	شدن	مقدار	كم	ادرار	اسيدی	موجود	در	ميزراه	می	شود
	ميزنای	دارد	كه	ادرار	را	از	لگنچه	ی	كليه	ها	به	مثانه	 2 				ميزراه	را	با	ميزنای	اشتباه	نگيريد.	نام	ديگر	ميزراه	مجرای	ادرار	است.	هر	مرد

می	آورند.	اما	هر	مرد	يك	ميزراه	دارد	كه	ادرار	را	از	مثانه	و	اسپرم	ها	را	از	مجاری	اسپرم	بر	به	خارج	از	بدن	می	راند.
				گفتيم	كه	مسير	حركت	اسپرم	ها	و	ادرار	در	ميزراه	مشترک	است.	به	همين	دليل	ترشحات	غدد	پيازی	ـ	ميزراهی	برای	عبور	اسپرم	ها	بايد	

خاصيت	اسيدی	ميزراه	كه	ناشی	از	ادرار	است	را	خنثی	كنند.
	طی	عمل	نزديكی،	با	انقباض	ماهيچه	های	صاف	اطراف	ميزراه،	اسپرم	ها	به	جلو	رانده	می	شوند	و	از	بدن	مرد	خارج	می	شوند.	به	عمل	خروج	اسپرم	ها	

از	بدن،	انزال	می	گويند	كه	چون	توسط	عضالت	صاف	و	دوكی	شكل	انجام	می	شود،	غيرارادی	است.
	ميليون	اسپرم	از	بدن	خارج	می	شود.	تعدادی	از	اين	اسپرم	ها	 400 	تا هر	مرد	روزانه	صدها	ميليون	اسپرم	توليد	می	كند.	درهر	بار	انزال	حدود300
سالم	نيستند	و	تحرک	خوبی	ندارند.	از	اين	ميان	فقط	تعداد	كمی	می	توانند	خود	را	به	گامت	ماده	برسانند	و	از	ميان	آن	ها	هم	فقط	يكی	می	تواند	لقاح	

انجام	دهد	و	بقيه	ی	اسپرم	ها	از	بين	می	روند.	
	ميليون	در	هر	ميلی	ليتر	كم	تر	باشد،	فرد	عقيم	است	)در واقع هر چه قدر  20 				اگر	تعداد	اسپرم	های	سالم	موجود	در	مايع	خارج	شده	از	بدن،	از

تعداد اسپرم های سالم بیشتر باشد احتمال موفقیت در راه رسیدن به معشوق )تخمک( بیشتر است!( 
	قسمت	دارد:	سر،	قسمت	ميانی	)تنه(	و	دم. 3 	هر	اسپرم	بالغ

به	محل	اتصال	سر	به	قطعه	ی	ميانی،	گردن	می	گويند.	سر	شامل	هسته	ی	هاپلوئيد	و	تك	كروماتيدی	ست	به	همراه	وزيكولی	)كيسه	چه(	حاوی	آنزيم	ها	
و	مقدار	كمی	سيتوپالسم.

اين	وزيكول	شبيه	ليزوزوم	است	و	حاوی	آنزيم	های	هيدروليزكننده	است.	هنگام	ورود	اسپرم	به	تخمك	اين	آنزيم	ها	اليه	های	خارجی	ژل	مانند	دور	
تخمك	)چند	اليه(	را	هضم	می	كنند	تا	اسپرم	راحت	به	درون	تخمك	نفوذ	كند	و	با	ادغام	شدن	هسته	های	تخمك	و	اسپرم،	زيگوت	تشكيل		شود.

ATP	توليد	می	كند. ADP	مصرف	و قطعه	ی	ميانی	اسپرم	شامل	ميتوكندری	های	زيادی	است	و	بيشترين	مصرف	اكسيژن	را	دارد	و	مقدار	زيادی
ATP	توليدشده	در	ميتوكندری	های	قطعه	ی	ميانی،	در	تاژک	 دم	اسپرم	تاژک		نيرومندی		ست	كه	با	حركت	خود،	اسپرم		را	به	جلو	می	راند.	بيشتر

مصرف	می	شوند	و	ميتوكندری	ها	انرژی	الزم	برای	حركت	اسپرم	را	فراهم	می	كنند.

فقط	»الف«	نادرست	است.191  گزينه ی »2« 
	هستند./	)ب(:	با	دقت	در	شكل	4ـ	11	كتاب	درسی	درمی	يابيد	كه	از	رشد	سلول	های	اسپرماتوگونی،	اسپرماتوسيت	های	 I )الف(:	اسپرماتوسيت	های	ثانويه	محصول	ميوز
اوليه	به	وجود	می	آيند./	)ج(:	در	ديواره	ی	داخلی	لوله	های	اسپرم	ساز،	اسپرماتوگونی	ها	متيوز	می	كنند	و	اسپرماتوسيت	اوليه	ميوز./	)د(:	اسپرماتوسيت	اوليه،	ديپلوئيد	است	

و	اسپرماتوسيت	ثانويه،	هاپلوئيد.
موارد	»الف«	و	»د«	نادرست	هستند.201  گزينه ی »3« 

)الف(:	اسپرم	زايی	در	مردان	پس	از	سن	بلوغ	شروع	می	شود	)نه	پس	از	تولد(	و	تا	پايان	عمر	ادامه	دارد./	)ب(:	در	شكل	4-11	كتاب	می	بينيم	كه	سلول	اسپرماتوگونی	
ابتدا	رشد	می	كند	و	بزرگ	می	شود	و	سپس	وارد	ميوز	می	شود./	)ج(:	شكل	4ـ11./	)د(:	اسپرماتوسيت	های	ثانويه	از	اسپرماتيدها	بزرگ	تر	هستند!	به	شكل	4ـ11	

مراجعه	كنيد./	)ه	(:	متن	كتابه!
	اليه	ی	زاينده	)اسپرماتوگونی	ها(	به	طور	پی	درپی	متيوز	انجام	می	دهند،	نه	بعضی	از	آن	ها.	بعضی	از	اسپرماتوگونی	ها	211 2n همه	ی	سلول	های  گزينه ی »1« 

	را	آغاز	می	كنند	و	تبديل	به	اسپرماتوسيت	اوليه	می	شوند. I ميوز
	گزينه	ی	)2(:	اسپرماتوسيت	ثانويه	برخالف	اسپرماتوسيت	اوليه	هايپلوئيد	است	و	كروموزوم	همتا	ندارد./	گزينه	ی	)3(:	شكل	4ـ11./	گزينه	ی	

)4(:	شكل	4ـ11.
	با	كمك	تستوسترون	توليد	اسپرم	)ميوز(	در	بعضی	از	سلول	های	لوله	ی	اسپرم	ساز	را	تحريك	می	كنند.221 FSH  گزينه  ي »4« 

	روی	سلول	های	بينابينی	اثر	می	كند	و	ترشح	تستوسترون	را	افزايش	می	دهد.	اين	سلول	ها	بينابين	لوله	های	اسپرم	ساز	هستند	نه	در	خود	آن	ها. LH
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روش	ديگر	توليدمثل	)زنده	زا	و	بچه	زا(	مربوط	به	جانورانی	731 2 هر	جانور	ماده	ای	كه	لقاح	خارجی	دارد	حتمن	تخم	گذار	است	)شکل 11-2(.  گزينه ی »3« 

است	كه	حتمن	لقاح	داخلی	دارند.
	گزينه	ی	)1(:	خزندگان،	دوزيستان،	ماهی	ها!	اين	كار	را	نمی	كنند.	/	گزينه	ی	)2(:	لوله	ی	تخم	بر	معمولن	در	هر	جانوری	كه	تخمدان	دارد،	ديده	

می	شود،	فرقی	نمی	كند	كه	لقاحش	داخلی	باشد	يا	خارجی./	گزينه	ی	)4(:	نوعی	كوسه	ماهی	و	سخت	پوستان	دريايی	ساكن	آب	هستند	و	لقاح	داخلی	دارند.
11،	شيب	نمودار	مربوط	به	غلظت	استروژن	بالفاصله	پس	از	پايان	قاعدگی	تند	می	شود	و	استروژن	با	شتاب	بيشتری	741 11− با	توجه	به	شكل  گزينه ی »2« 

افزايش	می	يابد.
	مربوط	به	كمی	قبل	از	روز	چهاردهم	چرخه	ی	جنسی	است،	نه	بالفاصله	پس	از	پايان	قاعدگی.	/	گزينه	ی	 LH 	گزينه	ی	)1(:	حداكثر	ميزان
	می	شود.	/	گزينه	ی	)4(:	حداكثر	قطر	رحم	مربوط	به	اواخر	 LH 	و FSHافزايش	سبب	مثبت	خودتنظيمی	با	استروژن	افزايش	فوليكولی	ی	مرحله	دوم	ی	هفته	در	3(:(

چرخه	ی	قاعدگی	يعنی	حدودن	دو	هفته	و	نيم	بعد	از	پايان	قاعدگی	است.
فقط	مورد	»ب«	صحيح	است.751  گزينه ی »3« 

	كروماتيد(./	)ب(:	اسپرم	با	اووسيت	ثانويه	ای	 2n 	كروموزوم	دو	كروماتيدی	دارد	)يعنی 23 )الف(:	در	انسان	اسپرم	با	اووسيت	ثانويه	لقاح	می	كند	كه	هاپلوئيد	است	و
	را	انجام	می	دهد./	)د(:	اووسيت	 II كه	تخمدان	را	ترک	كرده	و	وارد	لوله	ی	فالوپ	شده	است،	لقاح	می	يابد./	)ج(:	اووسيت	ثانويه	پس	از	ورود	سر	اسپرم،	تقسيم	ميوز

ثانويه	دارای	سانتريول	است	)شكل	11-8(.
در	كتاب	می	خوانيم	كه	ترشحات	قليايی	پروستات،	مواد	اسيدی	مسير	حركت	اسپرم	به	سمت	گامت	ماده	را	خنثی	می	كند	و	اين	يعنی	761  گزينه ی »3« 

اثر	پروستات	در	خارج	از	دستگاه	تناسلی	مرد	هم	ادامه	دارد.	اسپرم	ها	از	وسط	پروستات	عبور	می	كنند.
	كروموزوم	های	همتا	از	هم	جدا	771 I 	است.	پس	نمی	تواند	كروموزوم	همتا	داشته	باشد،	چون	در	آنافاز	ميوز I اووسيت	ثانويه	محصول	ميوز  گزينه ی »1« 

	كروموزومی	اند	و	كروموزوم	های	آن	ها	 n بالغ	و	دومين	گويچه	ی	قطبی	هر	دو 	است.	هسته	ی	گامت	ماده	ی	 II 	كروموزومی	و	محصول	ميوز n می	شوند.	اوول	هم
	كروموزومی	و	كروموزوم	های	آن	ها	دوكروماتيدی	است. n 	هستند	و	هسته	ی	آن	ها I تك	كروماتيدی	است.	اووسيت	ثانويه	و	اولين	گويچه	ی	قطبی	هر	دو	محصول	ميوز

تعجب	نكنيد!	فقط	مورد	»ج«	صحيح	است!	پستانداران	دو	دسته	اند!	اگه	گفتی!	نر	و	ماده.	پستانداران	نر	نه	واژن	دارند،	نه	تخمدان	و	نه	781  گزينه ی »1« 
توانايی	شير	دادن.	به	خدا!!!

	همه	ی	موارد	صحيح	هستند.791  گزينه ی »4« 
	می	شود	و	از	اين	طريق	جلوی	رشد	فوليكول	 LH 	و FSH )الف(:	در	هفته	ی	اول	مرحله	ی	فوليكولی	افزايش	اندک	استروژن	با	خودتنظيمی	منفی	مانع	از	ترشح	بيشتر
جديد	را	می	گيرد.	/	)ب(:	در	مرحله	ی	لوتئال	نمودار	استروژن	و	پروژسترون	دوبار	يكديگر	را	قطع	می	كنند.	در	اين	دوبار	غلظت	استروژن	و	پروژسترون	با	هم	برابر	
11	هم	می	توانيد	ببينيد.	/	)د(:	غلظت	استروژن	و	پروژسترون	 11− است.	/	)ج(:	فوليكول	قبل	از	تخمك	گذاری	بيشترين	فضای	خالی	را	دارد.	اين	موضوع	را	در	شكل
بايد	در	تمام	طول	حاملگی	باال	باشد.	آقا خارج از کتابه!؟ نه!	چون	می	دانيم	كه	با	كاهش	استروژن	و	پروژسترون	ديواره	ی	رحم	تخريب	می	شود	و	قاعدگی	رخ	می	دهد	و	

در	حاملگی	بايد	جنين	در	رحم	زندگی	كند	و	نبايد	ديواره	ی	رحم	تخريب	شود.	پس	در	تمام	طول	حاملگی	غلظت	استروژن	و	پروژسترون	باالست.
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موارد	»الف«	و	»د«	صحيح	هستند.801  گزينه ی »2« 

	 I 	است،	پس	بعد	از	بلوغ	تشكيل	می	شود./	)ب(:	اولين	گويچه	ی	قطبی	و	اووسيت	ثانويه،	هر	دو	محصول	ميوز I )الف(:	اولين	گويچه	ی	قطبی	محصول	تكميل	ميوز
	كروماتيدی	است./	)د(:	تخمك	بالغ	در	نتيجه	ی	رشد	 2n 	كروماتيدی	و	اسپرماتوسيت	ثانويه n هستند	و	در	تخمدان	تشكيل	می	شوند./	)ج(:	دومين	گويچه	ی	قطبی

	ايجاد	می	شود.	پس	اندازه	و	حجم	آن	از	اووسيت	ثانويه	بيشتر	است. II سلول	بزرگ	حاصل	از	ميوز
»الف«	و	»ج«	صحيح	هستند.811  گزينه ی »2« 

	و	تستوسترون	)هورمون	جنسی	مردانه(،	ميوز	در	بعضی	از	سلول	های	لوله	ی	اسپرم	ساز	را	تحريك	می	كنند	و	باعث	توليد	اسپرم	می	شوند.	/	)ب(:	برعكس!	 FSH )الف(:
	موجب	ترشح	تستوسترون	از	سلول	های	 LH مجرای	اسپرم	بر،	اسپرم	های	بالغ	را	از	جلوی	مثانه	به	سمت	پشت	آن	هدايت	می	كند	)شکل 5-11 )ب((.	/	)ج(:	درسته!	
بينابينی	بيضه	می	شود.	/	)د(:	گول	شكل	5-11	را	نخوريد.	در	اين	شكل	شما	فقط	از	يك	طرف	داريد	به	قضيه	نگاه	می	كنيد.	يك	لوله	ی	اسپرم	بر	هم	از	سمت	مقابل	
	مجرا(	به	هم	می	پيوندند	 3 	لوله	ی	اسپرم	بر	دارد(.	يك	لوله	ی	اسپرم	بر	از	سمت	چپ،	يك	لوله	ی	اسپرم	بر	از	سمت	راست	و	مجرای	مثانه	از	باال	) 2 وارد	می	شود	)هر	مرد

و	مسير	مشترک	اسپرم	و	ادرار	)ميزراه(	را	تشكيل	می	دهند.
در	اين	شكل	يكی	از	بيضه	ها	ديده	می	شود	كه	غده	ی	درون	ريز	است	و	تستوسترون	ترشح	می	كند.821  گزينه ی »4« 

	مايعی	قليايی	ترشح	می	كنند.	/	گزينه	ی	)2(:	اسپرم	های	موجود	در	مجرای	 ( )C 	و	غدد	پيازی	ـ	ميزراهی ( )B 	گزينه	ی	)1(:	غده	ی	پروستات
	گيرنده	دارد. LH 	و	هم	برای FSH 	كسب	كرده	اند.	/	گزينه	ی	)3(:	بيضه	هم	برای ( )D 	دارای	توانايی	حركت	هستند	و	اين	توانايی	را	درون	اپی	ديديم ( )F اسپرم	بر

هزار	بار	گفتيم	كه	چرخه	ی	قاعدگی	همان	قاعدگی	نيست.	پايان	چرخه	ی	قاعدگی	يعنی	پايان	مرحله	ی	لوتئال	و	دوره	ی	جنسی	و	شروع	831  گزينه ی »1« 
مرحله	ی	بعدی.	پس	از	پايان	چرخه	ی	قاعدگی	و	با	شروع	دوره	ی	جديد،	قاعدگی	رخ	می	دهد	كه	هم	زمان	با	آن	با	توجه	به	كم	بودن	مقدار	استروژن	و	پروژسترون،

	در	حال	افزايش	خواهند	بود. LH 	و FSH
فقط	»د«	صحيح	است.841  گزينه ی »3« 

)الف(:	جنين	پس	از	تولد	به	نوزاد	تغيير	نام	می	دهد.	كانگوروی	ماده	نوزاد	نارس	خود	را	درون	كيسه	ی	روی	شكمش	قرار	می	دهد.	/	)ب(:	كامل	ترين	نوع	توليدمثل	
جنسی	مربوط	به	پستانداران	جفت	دار	است	كه	انسان	و	اغلب	پستانداران	جزء	اين	گروه	هستند.	/	)ج(:	اپاسوم	و	پالتی	پوس	ماده	هر	دو	تخمدان	دارند.	اپاسوم	ماده	
دارای	رحم	است	ولی	پالتی	پوس	رحم	ندارد.	/	)د(:	خرچنگ	دراز	نوعی	سخت	پوست	آبزی	است	چرا	كه	آبشش	دارد	)زیست و آزمایشگاه )1( ـ شکل 2-6(	پس	حتمن	

لقاح	داخلی	دارد	و	تخمك	های	خود	را	در	آب	رها	نمی	كند.
در	پايان	فرآيند	تخمك	زايی	حداقل	دو	و	حداكثر	چهار	سلول	ايجاد	می	شود.	دقت	كنيد	كه	تعداد	سلول	را	با	تعداد	گامت	اشتباه	نكنيد	851  گزينه ی »4« 

زيرا	در	پايان	تخمك	زايی	طبيعی	حتمن	و	فقط	يك	گامت	توليد	می	شود.
	گزينه	ی	)1(:	احتمال	زنده	ماندن	اولين	گويچه	ی	قطبی	از	دومين	گويچه	ی	قطبی	بيشتر	است	زيرا	ممكن	است	اين	سلول	بعد	از	تشكيل	شدن	
	و	تشكيل	 I 	را	انجام	بدهد	اما	دومين	گويچه	ی	قطبی	حتمن	بعد	از	تشكيل	شدن	می	ميرد./	گزينه	ی	)2(:	تشكيل	اووسيت	ثانويه	در	ميوز II زنده	بماند	و	تقسيم	ميوز
	همراه	با	سيتوكينز	نامساوی	است./	گزينه	ی	)3(:	تخمك	سيتوپالسم	زيادی	از	سلول	اووسيت	اوليه	دريافت	می	كند	به	همين	دليل	هم	دارای	 II سلول	بزرگ	در	ميوز

مواد	غذايی	گوناگونی	است.	اگر	تخمك	بارور	شود	همين	مواد	غذايی	در	تغديه	ی	جنين	نقش	دارند.
محل	بلوغ	كامل	گامت	های	ماده،	لوله	ی	فالوپ	است	كه	به	كمك	زايده	ها	و	مژک	هايش	و	همين	طور	با	انقباض	متناوب	ماهيچه	هايش	861  گزينه ی »1« 

موجب	حركت	تخمك	در	طول	لوله	به	سمت	رحم	می	شود.	دقت	كنيد	تخمكی	كه	وارد	لوله	ی	فالوپ	می	شود	همان	اووسيت	ثانويه	است	كه	در	صورت	لقاح	با	اسپرم،	
تقسيم	ميوز	II	خود	را	كامل	كرده	و	به	گامت	ماده	ی	بالغ	تبديل	می	شود.	پس	تخمك	بالغ	در	لوله	ی	فالوپ	تشكيل	می	شود.	تخمك	بالغ،	در	تخمدان	)گزينه	ی	)2((،	

رحم	)گزينه	ی	)3((	و	هيپوفيز!	)گزينه	ی	)4((	تشكيل	نمی	شود.
بسياری	از	جانوران	ساكن	آب	لقاح	خارجی	دارند.	هستند	تعداد	كمی	در	بين	اين	جانداران	كه	لقاح	داخلی	دارند	)نوعی	كوسه	ماهی،	871  گزينه ی »2« 

پستانداران	آبزی	و	سخت	پوستان	دريايی(.
	گزينه	ی	)1(:	همه	ی	پستانداران	ماده	می	توانند	به	نوزادشان	شير	بدهند.	/	گزينه	ی	)3(:	بسياری	از	پستانداران	دارای	رحم	بچه	زا	هستند	نه	
زنده	زا.	/	گزينه	ی	)4(:	جز	پرندگان	و	پالتی	پوس	كه	روی	تخم	هايشان	می	نشينند،	كلی	تخم	گذار	ديگه	داريم	در	دريا	و	خشكی	)ماهی	ها،	دوزيستان،	حشرات	و	...(	كه	

روی	تخم	هايشان	نمی	نشينند.
 

 




