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رده بندی جانداران
 دس طً٘ تبسیخ سٗش ٛبی ّختَفی ثشای سد ٙثٖذی پیطٖٜبد ضذ ٙاست ،م ٚدس  ْٚٛإٜٓب اثتذا خبٕذاسآ سا ثش اسبس غفبت
پش اْٛیت دس چٖذ ىشٗ ٙخبی ّی دٖٛذ ٗ ،ثعذ ٛش ىشٗ ٙسا ث ٚىشٗٛ ٙبی م٘چل تش تقسیِ ّی مٖٖذ.
 صیست ضٖبسبٓ  ْٚٛخبٕذاسٓ سا ث ٚپٖح فشّبٕشٗ (ثبمتشی ّب ،آغبصیبى ،قبسچ ّب ،گیبّبى ٍ جبًَساى) تقسیِ ّی مٖٖذ
م ٚثضسىتشیٔ ىشٗ ٙدس ٕظبُ سد ٙثٖذی ّی ثبضذ.
 صیست ضٖبسبٓ ثٛ ٚش خبٕذاس یل ًبم علوی ّی دٖٛذٕ .بُ عَْی اص دٗ قسْت تطنیٌ ضذ ٙاست؛ قسْت اًٗ ٕبُ سشدُ ٗ
قسْت دُٗ ٕبُ گًَِ است.

جاندارن تک سلولی  ،کلنی ها و جانداران پرسلولی
 تل سلَلی ّب فقط اص یل سًَ٘ سبخت ٚضذ ٙإذ ٗ مبسٛبی صیستی إٜٓب دسٗٓ ْٛبٓ یل سًَ٘ إدبُ ّی ض٘د.
 آهیت آة ضیشیٔ  ،خبٕذاسی تل سلَلی است مٛ ٚیچ اتػبً صیستی ثب ّحیط اطشاف ٕذاسد.
 دس پینش خبٕذاسآ پش سٍ٘ی  ،سًَ٘ ٛب ثب ْٛذیيش داسای اتػبً صیستی ٛستٖذ.
 ث ٚخبٕذاسإی م ٚپینش إٜٓب اص چٖذیٔ سًَ٘ مِ ٗ ثیص ْٛبٕٖذ ٗ ّتػٌ ث ِٛ ٚسبخت ٚضذ ٙاست  ،ملٌی ّی ى٘یٖذ.
ٍ لَمس ٍ اسپیشٍطیش دٗ خَجل سجض ٛستٖذ م ٚمَٖی تطنیٌ ّی دٖٛذ.
ٍ٘ٗ مس خبٕذاس سبمٔ آة ضیشیٔ است ٗ پینش آٓ ث ٚضنٌ یل مشُی تَخبلی است م ٚاص یل الی ٚی سٍَ٘ی ّتطنٌ
اص ٛضاسآ سًَ٘ تطنیٌ ضذ ٙاست.
 سَ٘ ٛبی ٍٗ٘مس ملشٍفیل داسٕذ ٗ ٛش یل داسای دٍ تبطك ٛستٖذ.
 دس مَٖی ٍٗ٘مس تبطك ٛب ث ٚسْت ثیشٗٓ اص پینش خبٕذاس قشاس داسٕذ .مَٖی ٍٗ٘مس دس ٖٛيبُ حشمت دس آة ّی چشخذ.
 دس مَٖی ٍٗ٘مس سًَ٘ ٛبی دسضتی دس دسٗٓ مَٖی تقسیِ ّی ضٕ٘ذ ٗ اص تقسیِ إٜٓب مشٛ ٙبی خذیذ سٍَ٘ی ثٗ ٚخو٘د
ّی آیذ.
ٛ ش مَٖی خذیذ اص ٛضاسآ سًَ٘ ثسیبس م٘چل تطنیٌ ضذ ٙاست  ،ایٔ مشٙی ٕ٘صاد ثب ٛضِ چٖذ سوًَ٘ ّوبدس اص مَٖوی
اغَی خبسج ٗ صٕذىی ّستقٌ خ٘د سا آغبص ّی مٖذ.
 ایٔ ٕ٘ع تٍ٘یذ ّثٌ سا ّی ت٘آ سبدُتشیي ًَع صایص دس خبٕذاسآ دإست.
 فشآیٖذی م ٚدس طی آٓ سًَ٘ ٛبی خبٕذاس ثشای إدبُ ٗظبیف خبغی  ،ضنل ٍ سبختبس هخصَصی پیذا ّوی مٖٖوذ ،
توبیض ٕبُ داسد .تْبیض ثبعث تطنیٌ ثبفت ٛبی ّختَف ّی ض٘د.
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بافت های جانوری
ّ دْ٘ع ٚای اص سًَ٘ ٛب مٖبس ینذیيش مْٛ ٚبٖٛو ثب ٗ ِٛظیف ٚخبغی سا إدبُ ّی دٖٛذ  ،ثبفت ٕبُ داسد.
 تغییش ضنٌ ٗ سبختبس سًَ٘ ثشای إدبُ ٗظیفٚی خبظ سا اختصبصی ضذى ّی ٕبّٖذ.
 دس ّٜش ٙداسآ ٕ٘ 4ع ثبفت اغَی ٗخ٘د داسد:
 -1ثبفت پَضطی
 -2ثبفت پیًَذی
 -3ثبفت هبّیچِ ای
 -4ثبفت عصجی

بافت پوششی
 ثبفت پ٘ضطی ینی اص سبدُتشیي ثبفت ٛبی خبٕ٘سی است.
 ثبفت پ٘ضطی  ،سؽح ثذى ٗ ٕیض سؽح هجشاّب ٗ حفشُ ّبی ثذى سا ّی پ٘ضبٕذ .
 سًَ٘ ٛبی پ٘ضطی ث ٚینذیيش ٕضدیل إذ ٗ ثیٔ إٜٓب فضبی ثیٔ سٍَ٘ی إذمی ٗخ٘د داسد.
 دس صیش ثبفت پ٘ضطی ثخطی ثٕ ٚبُ غطبء پبیِ ٗخ٘د داسد م ٚثبفت پ٘ضطی سا ث ٚثخص ٛبی صیوشیٔ ّتػوٌ ٕيوّ ٚوی
داسد.
 غطبی پبی ٚضجنِای اص پشٍتئیي ّبی سضتِ ای ٍ پلی سبمبسیذ چسجٌبك است.
 ثبفت پ٘ضطی سا دس دٗ ىشّٗ ٙی ت٘آ قشاس داد؛
 -1ثبفت پ٘ضطی یل الی( ٚسبدُ)
 -2ثبفت پ٘ضطی چٖذ الی( ٚهشمت)
 سًَ٘ پ٘ضطی ث ٚس ٚضنٌ ّی ثبضذ؛
 -1سٌگفشضی (سبدُ ٍ هشمت)
 -2هنعجی
 -3استَاًِای
 ثبفت پ٘ضطی سٌگفشضی سبدُ سا دس جذاس هَیشگْب ٗ ْٛچٖیٔ دس جذاس میسِ ّبی ّوَایی ضوص ٛوب ٗ حبٍوت
هشمت آٓ سا دس پَست ٗ جذاس هشی ّی ت٘آ دیذ.
 ثبفت پ٘ضطی هنعجی سبدُ سا دس لَلِ ّبی ًفشٍى دس مَیٛ ٚب ّی ت٘آ دیذ.
 ثبفت پ٘ضطی استَاًِای سبدُ سا دس سؽح دسًٍی سٍدُ ّی ت٘آ دیذ.
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 سبختبس ٛش ٕ٘ع ثبفت پ٘ضطی ثب ٗظیفٚی آٓ ثبفت ّتٖبست است.
 ثبفت پ٘ضطی ّشی اص ٕ٘ع سٖيفشضی چٖذ الی ٚاست ٗ دائْب دس حبً تقسیِ است تب سًَ٘ ٛبی مٖوذ ٙضوذ ٙسا خجوشآ
مٖذ.
 ثبفت پ٘ضطی سٖيفشضی تل الی ٚثشای تجبدل ّٖبست است ّثالً دس میسٛ ٚبی ٘ٛایی ضص ٛب یب خذاس ّ٘یشه ٛب .
 سطح ثعضی اص سًَ٘ ٛبی پ٘ضطی ّ٘ادی ًشم  ،چسجٌذُ ٍ لضج تشضح ّی مٖٖوذ .ثو ٚایؤ ثبفوت پ٘ضطوی غطوبی
هَمَصی ى٘یٖذ.
 غطبی ّ٘م٘صی دس لَلِی گَاسش ٍ لَلِ ّبی تٌفسی ّطبٛذّ ٙی ض٘د.
 ایٔ ّبد ٙی ٍضج ٗ چسجٖذ ٙهَمَص ٕبُ داسد ٗ دس ٍٍ٘ٛ ٚبی تٖفسی رسات ىشد ٗ غجبس ّ٘خ٘د دس ٘ٛا سا خزة ّی مٖذ.
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بافت پیوندي
 ثیٔ سًَ٘ ٛبی ثبفت پیًَذی ثش خالف سًَ٘ ٛبی ثبفت پ٘ضطی  ،فعبی ثیي سلَلی فشاٍاى ٗخ٘د داسد.
 ایٔ فضبی ثیٔ سٍَ٘ی سا هبدُای صهیٌِای پش ّی مٖذ.
ّ بد ٙی صّیٖٚای ّْنٔ است هبیع  ،طلِ هبًٌذ (ًیوِ جبهذ ) ٍ یب جبهذ ثبضذ.
 دس ّبدٙی صّیٖٚای ّْنٔ است ضجنِای اص سضتِّبی پشٍتئیٌی یبفت ض٘د.
 ثبفت پیٕ٘ذی ثبفتی است م ٚفبغَٚی ثیٔ سبیش ثبفت ٛب سا پش ّی مٖذ ٗ إٜٓب سا ثّ ِٛ ٚشتجط ّی مٖذ.
 دسإسبٓ ًَ 6ع ثبفت پیٕ٘ذی ٗخ٘د داسد:
 -1ثبفت پیًَذی سست
 -2ثبفت پیًَذی چشثی
 -3ثبفت پیًَذی خَى
 -4ثبفت پیًَذی سضتِ ای
 -5ثبفت پیًَذی غعشٍف
 -6ثبفت پیًَذی استخَاى
 دس ثبفت پیٕ٘ذی سست  ،سًَ٘ ٛب اص  ِٛفبغَٚی صیبد داسٕذ ٗ ضجنٚای اص سضتٛ ٚبی دس ٛوِ ثبفتو ٚضوذٙی ثویٔ إٜٓوب
ٗخ٘د داسٕذ.
 ثعضی اص ایٔ سضتٛ ٚب  ،هحنن ٍ ؼٌبة هبًٌذ اص خٖس ٕ٘عی پشٗتئیٔ ثٕ ٚبُ مالطى ٛستٖذ.
 ثبفت پیٕ٘ذی سست دس صیش پَست است ٗ آٓ سا ثّ ٚبٛیچٛ ٚبی صیشیٔ ّتػٌ ّی مٖذ.
ٗ ظیفٚی ثبفت چشثی  -1عبیق مشدى ثذى  -2رخیشُی اًشطی  -3ظشثِ گیشی ّی ثبضذ.
ٛ ش سًَ٘ چشثی ّقذاس صیبدی ّبد ٙی چشثی دس خ٘د رخیش ٙداسد.
ّ بد ٙی صّیٖٚای خ٘ٓ هبیع است ٗ پالسوب ٕبُ داسد.
 پالسْب اص آة ٍ ًول ٍ پشٍتئیي ّبی هحلَل تطنیٌ ضذ ٙاست.
 سًَ٘ ٛبی خ٘ٓ گلجَل ّبی سفیذ ٍ قشهض ٍ پالمت ّب ٛستٖذ.
ٗ ظیفٚی ثبفت خ٘ٓ  ،اًتقبل هَاد ٗ ٕیض ایوٌی ثخطی ث ٚثذٓ است.
 ثبفت پیٕ٘ذی سضتٚای اص سضتِ ّبی ثِ ّن فطشدُ ضذُ ی مص سبى سبخت ٚضذ ٙاست.
 صسدپی ّب مّ ٚبٛیچٛ ٚب سا ث ٚاستخ٘آ ّتػٌ ّی مٖٖذ ٗ سثبغ ّب م ٚاستخ٘آ ٛب سا ث ٚینذیيش ّتػٌ ّوی مٖٖوذ اص
ثبفت پیٕ٘ذی سضت ٚای تطنیٌ ضذٙإذ.
 غضشٗف ّبدٙی ثیٔ سٍَ٘ی داسد م ٚداسای قبثَیت إعطبف است ( ٕیْ ٚخبّذ )
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 دس ّبدٙی ثیٔ سٍَ٘ی غضشٗف سضتِ ّبی فشاٍاى مص سبى ٗخ٘د داسد.
 غضشٗف دس دٗ سش استخ٘آ ٛب دس ّحٌ ّفػٌ ٛب ٗ دس ٕ٘ك ثیٖی ٗ الٍٚی ى٘ش ٗ غفحٚی ثیٔ دٕذٙای ٗخ٘د داسد.
 استخ٘آ سخت تشیي ًَع ثبفت پیًَذی است ّ ( .بد ٙی صّیٖٚای آٓ خبّذ است )
ّ بدٙی ثیٔ سٍَ٘ی استخ٘آ ضبٌّ سضتِ ّبی مالطى ٍ هَاد ملسین داس است.
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بافت ماهیچهاي
ٗ صٓ ثبفت ّبٛیچ ٚای اص ٗصٓ سبیش ثبفت ٛبی ثذٓ ثیطتش است.
 سٕ٘ ٚع ثبفت ّبٛیچ ٚای دس ثذٓ ّٜش ٙداسآ ٗخ٘د داسد:
 -1ثبفت هبّیچِ ای اسنلتی
 -2ثبفت هبّیچِ ای قلجی
 -3ثبفت هبّیچِای صبف
 صسدپی ّب  ،ثبفت ّبٛیچ ٚای اسنَتی سا ث ٚاستخ٘آ ٛب ّتػٌ ّی مٖٖذ.
 ثبفت ّبٛیچ ٚای اسنَتی اسادی ٗ دس مٖتشً آىبٛبٕ ٚی ّب ّی ثبضذ  ،ثٖبثشایٔ هبّیچِ ّوبی اسادی ٕیوض ٕبّیوذّ ٙوی
ض٘د.
 سًَ٘ ٛبی ثبفت ّبٛیچٚای اسنَتی سضتِای ٛستٖذ ٗ دس إٓدب ثخص ّبی تیشُ ٍ سٍضي دیذّ ٙی ض٘د (.ثْٛ ٚویٔ
دٍیٌ ث ٚآٓ هخؽػ ىفتّ ٚیط٘د)
 پس اص تٍ٘ذ ایٔ سًَ٘ ٛبی ّبٛیچ ٚای تقسیِ ْٕی ضٕ٘ذ  ،دس ٕتید ٚثضسىتش ضذٓ ّبٛیچٛ ٚب ثب افضایص حجون آًْوب
غ٘ست ّی ىیشد.
ّ بٛیچ ٚی قَجی ثبعث إقجبؼ قَت ّی ض٘د.
ّ بٛیچ ٚی قَجی ٕیض ّبٕٖذ ّبٛیچٛ ٚبی اسنَتی خػ داس است.
 سًَ٘ ٛبی ّبٛیچ ٚی قَجی ثش خالف ّبٛیچ ٚی اسنَتی  ،هٌطعت ٛستٖذ.
 سًَ٘ ٛبی ّبٛیچ ٚای غبف خػ داس ًیستٌذ ٗ ثْٛ ٚیٔ دٍیٌ ٕبُ إٜٓب غبف ٛستٖذ.
ّ بٛیچٛٚبی پیشاّ٘ٓ لَلِ ّبی گَاسضی  ،هثبًِ  ،هجبسی ادساسی  ،سشخشه ّب ٗ سبیش إذاُ داخَوی اص ٕو٘ع غوبف
ٛستٖذ.
ّ بٛیچٛ ٚبی غبف تحت مٖتشً آىبٛبّٕ ٚب ٕیستٖذ ٗ غیش اسادی ٛستٖذ.
 ضنٌ سًَ٘ ٛبی ّبٛیچٚی غبف  ،دٍمی ضنٌ است.
 سًَ٘ ٛبی ّبٛیچٚی غبف ثِ آّستگی هٌقجط هی ضًَذ ٗ اًقجبض خَد سا هذت ثیطتشی ًگِ هی داسًذ.
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بافت عصبی
 ثبفت عػجی ضجن ٚای استجبطی دسٗٓ ثذٓ تطنیٌ ّی دٛذ ٗ پیبُ ٛبی عػجی سا تٍ٘یوذ ٗ اص ثخطوی ثو ٚثخطوی دیيوش
ٛذایت ّی مٖذ.
 سًَ٘ ٛبی ثبفت عػجی ًَسٍى ٕبُ داسٕذ ٗ مبّالً تخػع یبفتٚإذ.
ٛ ش ٕ٘سٗٓ داسای  3قسْت ّی ثبضذ:
 -1جسن سلَلی
 -2دًذسیت
 -3آمسَى
 خسِ سٍَ٘ی ٛست ٚسا دس خ٘د خبی داد ٙاست.
 سضتٛ ٚبیی م ٚپیبُ ٛبی عػجی سا ث ٚس٘ی خسِ سٍَ٘ی ٕ٘سٗٓ ٛذایت ّی مٖٖذ دًذسیت ٕبُ داسٕذ.
 سضتٛ ٚبیی م ٚپیبُ ٛبی عػجی سا اص خسِ سٍَ٘ی ث ٚسْت إتٜبی خ٘د ٛذایت ّی مٖٖذ آمسَى ٕبُ داسد.
 دسٗٓ ثبفت عػجی ٕ٘عی دیيش اص سًَ٘ ٛبی غیش عػجی ثٕ ٚبُ ًَسٍگلیب یب سلَل ّبی پطتیجبى ٗخ٘د داسٕذ.
 سًَ٘ ٛبی پطتیجبٓ ث ٚتغزیِ ًَسٍى ّب مْل ّی مٖٖذ ٗ ثعضی دیيش پیشاّ٘ٓ آمس٘ٓ ٛب ٗ دٕذسیت ٛب ّی پیچٖوذ ٗ
إٜٓب سا عبیق ثٌذی ّی مٖٖذ.
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سازمان بندی سلول های گیاهی
 دس ثشش ٛبی سبق ٗ ٚسیطٚی ىیبٛبٓ عَفی س ٚثخص دیذّ ٙی ض٘د:
 -1سٍپَست
 -2پَست
 -3استَاًِی هشمضی
 سًَ٘ ٛبی سٗپ٘ست پ٘ضبٕٖذٙی سطح ٛستٖذ ٗ ًقص حفبظتی داسٕذ.
 آًٍذ ّبی ىیب ٙمٗ ٚظیفٚی ٛذایت ّ٘اد ّختَف سا ثش عٜذ ٙداسٕذ دس استَاًِی هشمضی قشاس داسٕذ.
 دس است٘إٚی ّشمضی عالٗ ٙثش إٓٗذٛب  ،ثبفتی ثٕ ٚبُ هغض ٗخ٘د داسد.
 ثبفتی م ٚثیٔ سٗپ٘ست ٗ است٘إٚی ّشمضی سا پش ّی مٖذ  ،پَست ٕبُ داسد.
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رشد گیاهان
 دس ىیبٛبٓ تقسیِ سٍَ٘ی فقط دس چٖذ ّٖطقٚی خبظ ثٕ ٚبُ هٌبؼق هشیستوی غ٘ست ّی ىیشد.
 هْوتشیي هٌبؼق هشیستوی دس ىیبٛبٓ خ٘آ ٗ عَفی  ،هشیستن ّبی سأسی ٛستٖذ.
ّ شیستِ ٛبی سأسی دس ًَك سبقِ ٍ ضبخِ ّبی جبًجی ٍ ًیض دس ًضدینی ًَك سیطِ قشاس داسٕذ.
 سبقٚی ىیبٛبٓ عَفی ٗ خ٘آ ٕ٘ 3ع ثبفت اغَی داسد:
 -1ثبفت سٍپَست (اپیذسم )
 -2ثبفت صهیٌِای
 -3ثبفت ّبدی
 سٗپ٘ست عالٗ ٙثش سبقِ  ،ثخص ٛبی دیيش خ٘آ ىیبّ ٙبٕٖذ ثشه  ،هیَُ ٗ ثخص ٛبی گل سا ّی پ٘ضبٕذ.
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 سًَ٘ ٛبی سٗپ٘ستی هبدُی مَتیٌی ثٕ ٚبُ پَستل (مَتینَل) تشضح ّی مٖٖذ.
 مَتیي پَی ّشی اص اسیذ ٛبی چشة ثَٖذ است.
 پ٘ستل اص تجخیش آة  ،حولِی هینشٍة ّب ٍ اثش سشهب ث ٚسًَ٘ ٛبی صیشیٔ خ٘د خَ٘ىیشی ّی مٖذ.
 سًَ٘ ٛبی ًگْجبى سٍصًِ ٍ مشك ّب دٗ ٕ٘ع اص سًَ٘ ٛبی تْبیض یبفتٚی سٗپ٘ستی ٛستٖذ.
 سًَ٘ ٛبی پ٘ست ثیٔ سٗپ٘ست ٗ ثبفت ٛبی إٓٗذی قشاس ّی ىیشد.
 پ٘ست چٖذ ٕ٘ع ثبفت داسد م ٚعجبستٖذ اص:
 -1ثبفت پبساًطیوی  -2ثبفت مالًطیوی  -3ثبفت اسنلشاًطیوی
 سًَ٘ ٛبی ثبفت پبسإطیْی ثضسه اًذ  ،دیَاسُی ًبصك داسًوذ  ،هعووَد دیوَاسُ دٍم ًذاسًوذ ٍ صًوذُ ٍ فعوبل
ّستٌذ.
 ثبفت پبسإطیْی دس فتَسٌتض  ،تشضح  ،رخیشُی هَاد غزایی ٍ آة دخبٍت داسٕذ.
 ثیٔ سًَ٘ ٛبی پبسإطیْی فعبی ثیي سلَلی صیبدی ٗخ٘د داسد.
 پبسإطیِ فت٘سٖتض مٖٖذ ، ٙملشاًطین ٕبُ داسد ٗ دس ثخص ٛبی سجض سٕو ىیب ٙدیذّ ٙی ض٘د.
 سًَ٘ ٛبی خ٘آ پبسإطیْی قذست تقسین ًیض داسًذ.
 سًَ٘ ٛبی مالًطیوی دیَاسُی ظخیوی داسٕذ  ،قبثلیت سضذ خ٘د سا حفظ مشدٙإذ  ،گبّی ملشٍپالست داسًذ ٍ
فتَسٌتض ّی مٖٖذ.
 سًَ٘ ٛبی مالٕطیْی ثبعث استحنبم ٍ ثشافشاضتِ هبًذى سبقٛ ٚب ٗ سبیش ثخص ٛب ّی ضٕ٘ذ.
 سًَ٘ ٛبی ثبفت اسنشإطیْی دیَاسُی دٍهیي ظخیوی داسٕذ م ٚدس إٜٓب ّبدٙی چ٘ة (ٍیيٖویٔ ) ٗخو٘د داسد .ایؤ
سًَ٘ ٛب ثعذ اص ّذتی هی هیشًذ.
 ثبفت اسنشإطیْی ثبعث استحنبم ثخطیذى ثِ گیبُ ّی ضٕ٘ذ.
 دٗ ٕ٘ع سًَ٘ اسنشإطیْی دس ىیبٛبٓ یبفت ّی ضٕ٘ذ:
 -1فیجش ّب
 -2اسنلشئیذ ّب
 فیجش ٛب سًَ٘ ٛبی دساص ٍ مطیذُای ٛستٖذ م ٚدس ّیبٓ ثبفت ٛبی دیيش قشاس ّی ىیشٕذ.
 اسنَشئیذٛب سًَ٘ ٛبیی مَتبُ اهب اًطعبة داس ٛستٖذ ٗ ثیطتش دس پَضص داًِ ّب ٍ هیَُ ّب یبفت ّی ضٕ٘ذ.

مغس ساقه
ّ غض ثسیبسی اص سبقٛ ٚبی عَفی اص ثبفت پبساًطیوی سبخت ٚضذ ٙاست.
 سًَ٘ ٛبی ّغض داسای فعبی ثیي سلَلی فشاٍاى ٛستٖذ.
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 سًَ٘ ٛبی ّغض ّعْ٘الً هَاد غزایی رخیشُ هی مٌٌذ.
 ثخطی اص ّغض م ٚدس ّیبٓ دستٛ ٚبی إٓٗذی قشاس ّی ىیشد  ،اضعِی هغضی ٕبُ داسد.

بافت هادي
 ىیبٛبٓ ثشای خبثدبیی آة ٗ ّ٘اد ّحًَ٘ دس آٓ ٕ٘ 2ع ثبفت ٛبدی داسٕذ:
 -1آًٍذ چَثی
 -2آًٍذ آثنطی
 سًَ٘ ٛبی ٛش دٗ ٕ٘ع إٓٗذ پطت سش  ِٛقشاس ّی ىیشٕذ ٗ ٍٍ٘ٛ ٚبی ثبسینی ثٗ ٚخ٘د ّی آٗسٕذ.
 إٓٗذ ٛبی چ٘ثی مبس اًتقبل آة ٍ هَاد هعذًی (ضیشُی خبم ) سا اص سیط ٚث ٚثشىٜب ثش عٜذ ٙداسٕذ.
 دی٘اسٙی سٍَ٘ی سًَ٘ ٛبی إٓٗذٛبی چ٘ثی ظخین است ٗ ایٔ سًَ٘ ٛب ثعذ اص ّذتی هی هیشًذ ٗ تجذیٌ ثٛ ٍٍٚ٘ ٚوبی
ت٘خبٍی ّی ضٕ٘ذ.
 إٓٗذ ٛبی چ٘ثی خ٘د دٗ ٕ٘ع ٛستٖذ:
 -1تشامئیذّب
 -2عٌبصش آًٍذی
 تشامئیذ ٛب ثبسیل ٍ دساص ٛستٖذ ٗ دس قسوت اًتْبیی خَد ضنل هخشٍؼی پیذا ّی مٖٖذ.
 حشمت آة اص ٛش تشامئیذ ث ٚتشامئیذ ّدبٗس اص سا ٙدى ّب إدبُ ّی ىیشد.
 ىیبٛبٓ ىَذاس عٌبصش آًٍذی ٕیض داسٕذ م ٚگطبدتش ٍ مَتبُ تش اص تشامئیذ ّب ٛستٖذ ٗ دس پبیبٕٚی خ٘د داسای هٌبفز
ثضسگی ٛستٖذ.
 إٓٗذ ٛبی آثنطی ّذایت ضیشُی پشٍسدُ ( قٖذ ٗ ّ٘اد غزایی دیيش م ٚدسثشىٜب سبختّ ٚی ضوٕ٘ذ) سا دس سوش توب سوش
ىیب ٙثش عٜذ ٙداسد.
 سًَ٘ ٛبی إٓٗذ آثنطی صًذُ ٛستٖذ ٍٗی یب اًذاهل ًذاسًذ ٍ یب اًذاهل ّبی آًْب تغییش یبفتِ است.
ٛ ٍٍٚ٘ بی ٛذایت مٖٖذ ٙدس إٓٗذ آثنطی لَلِ ّبی غشثبلی ٕبُ داسٕذ.
 دس ٍٍ٘ٛ ٚبی غشثبٍی هٌبفزی دس دیَاسُی هیبى سلَل ّبی هجبٍس ٗخ٘د داسد م ٚسیت٘پالسوِ ایؤ سوًَ٘ ٛوب سا ثوب
ینذیيش ّشتجط ّی مٖٖذ.
 دس ّدبٗست ٍٍ٘ٛ ٚبی غشثبٍی سلَل ّبی ّوشاُ ٕیض قشاس داسٕذ.
 سًَ٘ ٛبی ْٛشا ٙداسای اًذاهل ٛستٖذ ٗ دسإٜٓوب سٌتض پشٍتئیي ٍ دیگش ٍامٌص ّبی هتبثَلیسوی هوَسد ًیوبص
سلَل ّبی لَلِی غشثبلی إدبُ ّیضٕ٘ذ.
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