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2شناسي زيست
 نهم فصل�
 توليدمثل گياهان�
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 توليدمثل گياهان: نهمفصل

(حاصل تغيير جلبك1  هاي سبز پرسلولي آبزي) ) تقسيم بندي گياهان
و بافت آون خزه بدون آوند:-1 (فاقد ريشه، ساقه، برگ و اسمز)←دي گيان  انتقال مواد با انتشار

 آوندي:-2

(نهان بدون� ها زادان آوندي): سرخس دانه

 دار: دانه�

 داران بازدانگان: مخروط�

 دانگان: نهان�

هااي لپه دو�

هااي لپه تك�

:نسل در گياهانبتناو-3

م2  ثل جنسي در گياهان بدون دانه) توليد
 خزه گيان:-1

 ها: ويژگي�

آب سطحي�  توليد مثل جنسي نيازمند

= محورهاي ساقه مانند + ضمائم برگ� و ريشه ساختار گامتوفيت و برگ حقيقي است.) مانند (خزه فاقد ريشه، ساقه  مانند

 چرخه زندگي:�

(در رأس پايه نر)→تاژكي2آنتروزوئيد  پايه نر→آنتريدي

(گياه اصلي)  هاگ→گامتوفيت

(گامت ماده) (در رأس پايه ماده)→تخمزا  پايه ماده→آركگن

 لقاح
n
n2

+فيتروواسپ←فيت جوانروواسپ←تخم (تار  هاگدان) بالغ

n
n

n
n

nn

nn
2n

2n

2n

)هاپلوئيد )n2ديپلوئيد )( n

هاهاگ

هاگامتوفيت

هاگامت
زيگوت

اسپوروفيت توزمي

ميوز

لقاح

ميوز

ميتوز

ميتوز

ميتوزميتوز

ميتوز
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(سرخس نهان-2  ها): زادان آوندي

 ها: ويژگي�

آب سطحي�  توليد مثل جنسي نيازمند

(ساقهوساختار اسپ� = ريشه + ريزوم + روفيت + برگ شاخه (دستهي زير زميني)  هاگداني در پشت برگ شاخه) هاي هاگينه

 چرخه زندگي:�

(در زير گامتوفيت)→آنتروزوئيد(گامت نر)  آنتريدي

 هاگ→گامتوفيت(پروتال قلبي شكل سبز رنگ)

(گامت ماده) (در زير گامتوفيت)→تخمزا  آركگن

 لقاح
n
n2

(گياه اصلي←اسپروفيت←تخم  هاگدان←هاگينه←) جوان اسپروفيت بالغ

به كتاب دوم صفحه ¨: 126ارجاع
به سوي سلول«به اين عبارت توجه كنيد: مي سلول نر گياهان به سوي آن حركت مـي هاي ماده جذب و كنـد. ايـن حركـت، شود

»نوعي حركت تاكتيكي است.

به كتاب سوم صفحه ¨: 200ارجاع
مي به سرعت بادر اين صفحه و چمن كه خزه ميخوانيد (غير جنسي) در محيط تكثير يابند.توليد مثل رويشي

شكلنكته ,: 184ي صفحه9-3ي
و زيرنويس هاي آن خوب توجه كنيد.به اين شكل

به كتاب سوم صفحه ¨: 230ارجاع
مي مدر اين صفحه كه جانداران داراي لقاح خارجي، توليد مثلشان در آب است.خوانيد حيط

به كتاب سوم صفحه ¨: 200ارجاع
ج ميدر در دول اين صفحه و زنبـق وجـود دارد. ريـزوم كه براي مثال در سرخس و افقي است كه ريزوم، ساقة زيرزميني خوانيد

توليد مثل رويشي نقش دارد.

شكلنكته ,: 186ي صفحه9-5ي
و زيرنويس مي به اين شكل كنيد، آركگن باالتر از آنتريدي قـرار هاي آن خوب توجه كنيد.براي مثال همين طور كه مشاهده

گرفته است.

ميوز

ميتوز

ميتوز

ميتوز

ميتوزميتوز
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 دار ) توليد مثل جنسي گياهان دانه3

 ها: ويژگي-1

 داراي گامتوفيت ميكروسكوپي�

در هاگ ماندن باقي� جا ها در همانو توليد گامتوفيتفيتروواسپها

و محتويات�  دانه←ش تخمك

آب سطحي براي توليد مثل جنسي� به  عدم نياز

 گردهيههاي نر، درون لول توليد گامت�

(كاج):-2  بازدانگان

 ها: ويژگي�

= اجتماعي از برگ� به نام پولك شكل يافته هاي تغيير مخروط  اي

=يهدان←گرده نارسيهدان←گردهيهسلول كيس� حـاوي سـلول رويشـي:سـلول4گرده رسيده

(براي توليديه(براي توليد لول و سلول زايشي +يهگامت نر در لول2گرده) سـختيهپوست2گرده با تقسيم ميتوز)

 رسيده)يهگرديهبال براي دان2ايجاد←(فاصله گرفتن پوسته از هم 

+ منفذ� + يك پوسته = پارانشيم خورش  سفتبه نامتخمك

بـاقي مانـدن يـك سـلول←هاپلوئيد سلول4←سلول خورش�

←آندوسپرم 

.: 187ي صفحه9-1ي تفكر نقادانهنكته
و هوايي بسيار خشك، مانند بيابان« آب به بقاي نسل خود در وضعيت »ها نيستند.گياهان بدون آوند قادر

 لقاح

بار ميتوز2ميوز

(بعد از گذشتميوز در دومين سال تشكيل تخمك ها

ويك سال از تشكيل تخمك ورود به سال دوم)ها
چند ميتوز

به كتاب سوم صفحه ¨: 194ي ارجاع
به مطالب اين صفحه در كه در نهانمي با توجه بـار ميتـوز انجـام1ي رسـيدهي گـرده دانگان دانة گرده نارس براي توليد دانه يابيد

(بازدانگانمي مي2دهد. كنند.)بار ميتوز

به ¨: 195ي كتاب سوم صفحهارجاع
مي كه در نهان در اين صفحه + منفذ سفت«دانگان خوانيد + دو پوسته = پارانشيم خورش (در بازدانگان تخمـكمي» تخمك باشد.

پوسته دارد.)1
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 چرخه زندگي:�

 دانگان: نهان-3

به داخل): حلقه� (از خارج  هاي گل

گل كاسبرگ: حفاظت از غنچه�  هاي

 افشان گلبرگ: جلب جانوران گرده�

 هاي گرده ها: توليد دانه پرچم�

 اجزاي پرچم:�

 ميله�

 گردهيهبساك: محل توليد كيس�

(شامل يك يا چند برچه):�  مادگي

 اجزاي برچه:�

 تخمدان: بخش متورم انتهايي برچه�

 خامه�

(پر� و چسبناك) كالله  مانند، متورم

 چند تعريف:�

 گل كامل: داراي هر چهار حلقه�

 گل ناكامل: فاقد يك يا چند حلقه�

شكلنكته ,: 190ي صفحه9-7ي
و نام بخش به خاطر بسپاريد.به اين شكل توجه كنيد  هاي مختلف را خوب

شكلنكته ,: 191ي صفحه9-8ي
كه گل نمايش داده شده، داراي يك مادگي يك اي است.برچهدقت كنيد

nn2

تخمك

ماده)پولك مخروطباالي(

خورش

پولك ماده

مخروط ماده

كيسة گرده

(زير پولك مخروط نر)

پولك نر

مخروط نر

هاگ نر

(دانة گردة نارس)

گامتوفيت نر

(دانة گردة رسيده)

لولة گرده

هاگ ماده

گامتوفيت ماده

(آندوسپرم)

آركگن

گامت نرگامت ماده

جواناسپوروفيترويانتخم

الغبفيتروواسپ

لقاح

ميوز

ميتوز
ميتوز
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حل گل دو� و مادگييهقجنسي: داراي دو  پرچم

يكي از حلقه گل يك� ( جنسي: فاقد  جنسي ناكامل است.) گل يك←هاي پرچم يا مادگي

 ها: افشان گرده�

 جانوران:�

 حشرات:�

 زنبور:�

و استفاده از گرده� ت تغذيه از شيره (منبع غني پروتئين) براي  نوزادانيهغذيها

شكل شناسايي گل� و و سپس از طريق رنگ  ها از روي بو

گل گرده�  هاي آبي يا زرد افشاني

و داراي رايح حشرات شب: گرده افشاني گل�  قوييههاي سفيد

گل ها: گرده مگس�  هاي داراي بوي شبيه بوي گوشت گنديده افشاني

 خوار مرغ شهد پرندگان: مانند�

گل خفاش: گرده� مي افشاني كه در شب باز  شوند. هاي سفيدي

 باد:�

و بلوط گرده�  افشاني انواع چمن

گل معموالً گرده� و بوهاي قوي وشيره افشاني  هاي كوچك، فاقد رنگ درخشان

 هاي توليد مثلي نهان دانگان: ويژگي�

= پار� + منفذ سفتتخمك  انشيم خورش + دو پوسته

مي←سلول خورش� (هاگ) يك سلول باقي (شامليهكيس←ماند  سلول):7هسته ولي8روياني

اي هسته2وسط كيسه: سلول بزرگ�

+ سلول تخم1قطب مجاور سفت:�  سلول ديگر2زا

 سلول3قطب دور از سفت:�

(هاگ)يهگرديهدان←گردهيهسلول كيس� (براييهدان←نارس = سلول رويشي گرده رسيده

(توليديهتوليد لول + سلول زايشي +2گرده) (ديوار2گامت با تقسيم ميتوز) هايي داراي تزئينخارجيهديواره

 مختلف)

به كتاب سوم صفحه ¨: 153ي ارجاع
به مطالب اين صفحه گل گياه نخود جنسي است.فرنگي يك گل دوبا توجه

به كتاب دوم صفحه ¨:30ي ارجاع
ميهاي گلبرگ درون واكوئل مركزي سلولرنگيزه باشد.هاي آن

ك به ¨: 142ي تاب پيش دانشگاهي صفحهارجاع
كنيد.مشاهدههمراشهدخوارمرغيكعكستوانيدميضمناًخوانيد.ميياري)(همگلوافشانگردهرابطةنوعبهراجعمطالبيصفحهايندر

بار ميتوز3ميوز

بار ميتوز1 ميوز
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 زندگي:يهچرخ�

 گامت نر:2←لقاح مضاعف: سلول زايشي�

+ تخم� (←زا يك گامت نر )n2تخم ديپلوئيد

(←اي هسته يك گامت نر + سلول دو�  آلبومن = منبع تغذيه رويانn3(←سلول تريپلوئيد

 رويان←سلولي كروييهتود←سلول كوچكتر

←تشكيل رويان: تخم�

 رويان به گياه مادريهبخش اتصال دهند←سلول بزرگتر

 بعد از لقاح:�

 ميوه←تخمدان�

 دانه←تخمك�

 هاي دانه: پوسته←هاي تخمك پوسته�

و صدمات مكانيكي�  محافظت از رويان در برابر عوامل نامساعد محيطي

و اكسيژن به رويان�  جلوگيري از رشد سريع رويان دانه درون گياه مادر←جلوگيري از رسيدن آب

 منابع غذايي دانه:�

(بازدانگان: آندو� (nسپرم )n2) + لپه

 نهان دانگان:�

�) و گندم: آلبومن (n3ذرت )n2) + لپه

�) و ...): لپه (لوبيا، نخود )n2حبوبات

خورش

تخمك

مادگي

 كيسة گرده

بساك

پرچم

دانة گردة نارس

(هاگ نر)

دانة گردة رسيده

(گامتوفيت نر)

لولة گرده

يك سلول باقي مانده از

(هاگ ماده) ميوز

كيسة روياني

(گامتوفيت ماده)

آنتروزوئيدزاتخم

جواناسپوروفيترويانتخم

بالغاسپوروفيت

لقاح

ميوز
nn2

گل

ميتوز

و رشد  تقسيم

تقسيم نامساوي

تقسيمات متوالي

تمايزتقسيمات متوالي
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(برگ لپه�  هاي تغيير شكل يافته): ها

به رويان�  وظيفه: ذخيره يا انتقال مواد غذايي

 تعداد:�

 اي است.) لپه8(كاج2≥بازدانگان: تعداد لپه�

دو(تك لپه2≤دانگان: تعداد لپه نهان� و  اي) لپه اي

(رويشي)4  ) توليد مثل غير جنسي
 ها: ويژگي-1

 ژنوم فرزندان همانند ژنوم والدين�

(نه گل) با استفاده از بخش�  هاي رويشي

مي� به سرعت پراكنده و چمن با تكثير رويشي (خزه  شوند.) سرعت زياد

به كتاب سوم صفحه ¨: 188ي ارجاع
مي كه مخروطدر اين صفحه ميهاي تغيير شكل يافتهها اجتماعي از برگخوانيد كه پولك ناميده ند.شواي هستند

شكلنكته ,: 194ي صفحه9-10ي
و دانه هاي گردة نارس در اين تصوير خوب توجه بفرماييد.به كلمات الية مغذي

شكلنكته ,: 195ي صفحه9-11ي
چه گياهي است. كه هر شكل، دانة گردة حتماً در ذهن داشته باشيد

ب ¨:8يه كتاب دوم صفحهارجاع
كه آلبومين يا همان سفيدة تخم مرغ يك پروتئين ذخيرهميدر اين صفحه اي است. توجه داشـته باشـيد كـه آلبـومين را بـا خوانيد

آلبومن اشتباه نكنيد.

شكلنكته ,: 196ي صفحه9-12ي
 ايد، از روي اين شكل دوره كنيد.كه تاكنون آموختهسعي كنيد مطالبي را

شكلنكته ,: 197ي صفحه9-13ي
به بخش خوب توجه كنيد.چهو ساقهچهاي مثل ريشهلپههاي مختلف رويان يك گياه دودر اين شكل

شكلنكته ,: 199ي صفحه9-14ي
شك شكلاين يكي از مهمترين و بايد تمام قسمت ل، هاي مشخص شده در آن را در ذهن داشته باشيد. همچنـين هاي كتاب است

كه بخش (دو3هاي اين سعي كنيد (تـك نوع دانه را با هم مقايسه كنيد. براي مثال دانة لوبيا و دانـة ذرت لپـه) بـرگ رويـاني لپه)

(بازدانه) برگ رويا ني ندارد.دارند ولي دانة كاج
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 انواع توليد مثل رويشي:-2

 كردن: قطعه قطعه�

و قطعه تعريف: استفاده از برگ�  هاي ساقه براي تكثير گياه ها

و درختچه� ... ها، انجير، سيب مثال: درختان زينتي و  زميني

 انواع:�

 هاي تخصص يافته: با استفاده از بخش�

 رونده:يهساق�

 ويژگي: افقي، بر سطح خاك�

يمثال: توت فرنگ�

 زيرزميني:يهساق�

 پياز:�

و گوشتي، مخصوص تك لپه اي بسيار كوتاه با برگ ويژگي: ساقه� هااي هاي ضخيم

 مثال: پياز خوراكي، نرگس، الله�

 ريزوم:�

و افقييهويژگي: ساق�  زيرزميني

 مثال: زنبق، سرخس�

 غده:�

و گوشتييهويژگي: ساق�  زيرزميني

 مثال: سيب زميني�

 بنه�

 نيافته: هاي تخصص با استفاده از بخش�

 برگ بيدييههاي ساق قطعه�

 آفريقايييههاي بنفش برگ�

مينكته و پنبه توسط دانه صورت (نه رويشي): تكثير غالت، حبوبات، سبزيجات  گيرد.

 پيوند زدن:�

به ساقه تعريف: پيوند ساقه� و جوان گياه مطلوب  تر گياه ديگر هاي بزرگ هاي كوچك

و بادام، گل سرخ مثال: درخت� دو هاي ميوه  رگه هاي

 كشت بافت:�

و داراي مواد غذايي تعريف: كشت قطعه�  رشد يك گياه از هر قطعه←هايي از بافت گياه در محيط كشت سترون

 مثال: اركيده، سيب زميني، بسياري از گياهان آپارتماني�

شكلنكته ,: 202ي صفحه9-15ي
و پايه پيوند توجه كنيد.يبه كلمات پيوندك

به كتاب سوم صفحه ¨: 216ي ارجاع
ميميدر اين صفحه كه از كشت بافت براي تكثير درختان ميوه هم استفاده شود.خوانيد
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مي بسيار مهم:يهنكت كه از اين فصل طرح به همتايي بخش گروهي از سؤاالتي هاي مختلف انواع گياهان با يكـديگر شوند، راجع

و وابستگي به استقالل و اسپو گروهي ديگر راجع ميوگامتوفيت هـاي زيـر را بـه باشند. لذا جـدول روفيت در گياهان مختلف

و با دقت مطالعه كنيد.  خوبي

ش
بخ

ي
تاي

هم
گر

دي
يك

با
ان

اه
گي

اع
نو

فا
ختل

يم
ها

 اسپوروفيت
-كروموزوميn2(گياه

 محصول رويش تخم)

(سلولمادر n2هاگ
كروموزومي كه با ميوز

هاگ را پديد خود
 آورد) مي

اگه
(سلول حاصل از ميوز)

 گامتوفيت
 هاگ)(محصول رويش

بخشي از
گامتوفيت كه

گامت درون آن 
 آيد به وجود مي

 گامت

نر
ياه
گ

 كيسه گرده پرچم نهاندانه
هاي يكي از سلول

 كيسه گرده
 آنتروزوئيد گردهيهلول دانه گرده رسيده گرده نارس

نر كاج  كيسه گرده زيرپولك
هاي يكي از سلول

 يسه گردهك
 آنتروزوئيد گردهيهلول دانه گرده رسيده گرده نارس

 آنتروزوئيد آنتريدي پروتال هاگ هاگ سلول مادر هاگدان برگسرخس

و كپسول رأس ساقهخزه  آنتروزوئيد آنتريدي گياه اصلي هاگ هاگ سلول مادر تار

ده
ما
ياه
گ

 تخمك برچه نهاندانه
هاي يكي از سلول
 خورش

زا تخم ـــــ روياني كيسه هاگ

 كاج
روي پولك

 ماده
 تخمك

هاي يكي از سلول
 خورش

زا تخم آركگن آندوسپرم هاگ

زا تخم آركگن پروتال هاگ هاگ سلول مادر هاگدان برگ سرخس

و كپسول رأس ساقه خزه زا تخم آركگن گياه اصلي هاگ هاگ سلول مادر تار

دانهنهانبازدانهسرخسخزه

 فيتگامتو
 كامالً مستقل

(گياه اصلي)

 كامالً مستقل

(پروتال)

ماده

كامالً وابسته

فيتو(آندوسپرم كامالً به اسپور

 وابسته است)

ماده

كامالً وابسته

فيت وابستهو(كيسه روياني كامالً به اسپور

 است)

 نر

در ابتدا وابسته، سپس مستقل

(دانه گرده در بدو تشكيل وابسته

 شود)مياست، سپس مستقل

 نر

در ابتدا وابسته، سپس مستقل

(دانه گرده در بدو تشكيل وابسته است، سپس

 شود) مستقل مي

 فيتواسپور

كامالً وابسته

 به

 گامتوفيت

در اوايل رشد

وابسته به

گامتوفيت، سپس 

 مستقل

(رويان از در اوايل رشد وابسته

 كند) سپس مستقل آندوسپرم تغذيه مي
 فيتكامالً مستقل از گامتو

.: 202ي صفحه9-3نقادانهي تفكرنكته
مي« به منظور فروش، ترجيح »هاي رويشي گياه استفاده كنند تا دانة گياه.دهند از بخشبراي ازدياد يك گياه خاص،
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2شناسي زيست
 دهم فصل�
و نمو در گياهان�  رشد
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و نمو در گياهان  فصل دهم: رشد

 ) جوانه زدن1
 شرايط الزم:-1

 افزايش دما�

 افزايش رطوبت�

 قرار گرفتن در معرض سرما يا نور�

 شكستن پوسته:�

 عوامل مؤثر بر شكستن پوسته:�

 قرار گرفتن در معرض آتش�

 عبور از دستگاه گوارش جانوران�

ها افتادن از روي تخته سنگ�

(براي متورم شدن بافت� و اكسيژن آب  ها) نفوذ

چه هاي گياهك: ترتيب رشد بخش-2  اوليهيهجوان←ساقه جوان←ريشه

 زني: مراحل جوانه-3

(مانند لوبيا): ظهوراي بيشتر دولپه� ←جوان براي محافظت از رأس ساقهيهتشكيل قالب توسط ساق←چه ريشهها

و باز شدن آنها خروج لپه  راست شدن قامت گياه←ها از خاك

(مانند ذرت): ظهور ريشهاي بيشتر تك لپه� رشد مستقيم←جوان همراه غالف محافظت كنندهيهظهور ساق←چه ها

و باقي ماندن لپه در خاك  گياه

مي: با اينكه نخود دولپهنكته به روش دوم جوانه  زند. اي است ولي

طول عمر گياهان2 (
(تكميل چرخ-1  زندگي در يك فصل):يهيك ساله

 ها: ويژگي�

 همگي علفي هستند.�

 داراي رشد سريع در محيط مناسب�

و دانه)يهدور←رويشييهمراحل زندگي: دور� (توليد گل، ميوه  زايشي

و بسياري از گياهان خودرو�  مثال: آفتاب گردان، لوبيا

شكلنكته ,: 205ي صفحه10-1ي
كه در اين شكل نمايش داده شده توجه كنيد.به مفهوم قالب

به كتاب پيش دانشگاهي صفحه ¨: 136ي ارجاع
و گياهان يك ساله جزء جمعيتميدر اين صفحه كه حشرات مي هاي فرصت خوانيد و ويژگي طلب كه باشند هاي خاصي دارند

ميبراي شناخت اين ويژگي به جدولها همان كتاب مراجعه نماييد.138صفحةتوانيد
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 ساله:دو-2

 هاي رويشي: دوره�

(براي ذخيريهدور� و ساقيهرويشي اول: ايجاد ريشه و يك طوقه برگيهمواد)  كوتاه

 رويشي دوم: توليد محور گل با استفاده از مواد غذايي ذخيره شدهيهدور�

و جعفري�  مثال: هويج، پيازها

 ساله: چند-3

(بسياري از علفي�  ها): علفي

 ها: ويژگي�

و ساقه بعدي رشد در ريشهيهمواد الزم براي دوريهذخير�  هاي زيرزميني هاي گوشتي

 هاي هوايي پس از هر دوره رشد از بين رفتن ساقه�

 دهي: تعداد دفعات گل�

 يك بار�

 چند بار�

و زنبق�  مثال: داوودي، نرگس زرد

(هم�  ها): چوبييهچوبي

ميل برگبرگ ريز: هر سا�  دهند. هاي خود را از دست

و مو�  مثال: نارون، افرا

ها هميشه سبز: از دست دادن فقط تعدادي از برگ�

و مركبات�  مثال: كاج، سرو

و نمو3  ) رشد
 رشد:-1

 هاي قبلي هاي مشابه بخش يك جاندار يا تشكيل بخشيههاي تشكيل دهند تعريف: بزرگ شدن بخش�

 روش:�

ها افزايش تعداد سلول�

ها افزايش غير قابل برگشت ابعاد سلول�

 انواع:�

و تقسيم مريستم� (در اثر رشد  هاي نخستين): نخستين

 گياهان وجود دارد.يهويژگي: در هم�

 هاي رأسي: مكان مريستم�

 نوك ساقه�

به نوك ريشه در باالي� (محافظ مريستم نزديك  هاي نوك ريشه) كالهك

شكلنكته ,: 207ي صفحه10-2ي
(خنجري) يك گياه چند كه در طول عمر چندگياه آگاو ميساله علفي است دهد.ساله خود فقط يك بار گل
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و تمايز نيافته مريستم مراحل: تقسيم سلول� به:←طويل شدن←ها هاي كوچك  تمايز

 بافت نخستين روپوستي�

اي بافت نخستين زمينه�

 بافت نخستين آوندي�

 تشكيل بخشي از كالهك←هاي حاصل از مريستم نزديك نوك ريشه برخي از سلول: نكته

 پسين:�

و برخي بخشيهسال ويژگي: در گياهان چند�  هويجيههاي گياهان علفي مثل ريش چوبي

به صورت استوانه مكان مريستم� و ريش هاي پسين: ههايي باريك در ساقه

و ضخامت گياه� به رشد قطري، استحكام  فوائد: كمك

 انواع:�

 ساز: پنبه كامبيوم چوب�

 محل: پوست�

به سمت بيرون پنبه وظايف: توليد سلول چوب�  اي

 ساز: كامبيوم آوند�

 محل: زير پوست�

 هادي وظايف: توليد بافت�

قطنكته پي افزايش حجم سلول: رشد مي ري در گياهان فاقد مريستم پسين در  دهد. ها رخ

H: 211تا 209هاي صفحه10-1فعاليتينكته

به ترتيب عبارتند از:مناطق موجود در  ريشه

كالهك

منطقة تقسيم

منطقة دراز شدن

 منطقة تمايز

پايين ريشه

شكلنكته ,: 212ي صفحه10-4ي
و زيرنويس به جملةبه اين شكل فوق العاده مهم سـاز وقتـي بـه وجـود پنبـه كامبيوم چـوب«هاي آن خوب توجه كنيد. براي مثال

كه بر اثر رشد قطري، روپوست از بين برود.مي مي» آيد كه در شكل مشاهده كنيد، كامبيوم توجه داشته باشيد. همچنين همان طور

مي به خارج آوند آبكش توليد و رو به داخل آوند چوبي كند.آوندساز رو

به كتاب دوم صفحه ¨:51تا47ي ارجاع
به ساختار گياهان مطالعه نمودهدر اين صفحات هم ايد.مطالب بسياري راجع
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و سرد مشخص): حلقه� (فقط در گياهان مناطق داراي فصول گرم  هاي ساليانه

 علت تشكيل: تفاوت قطر آوند چوبي در فصول مختلف�

 تشكيل:يهشيو�

 روشنيهحلق←قطورتر بهار: عناصر آوندي چوبي�

 تيرهيهحلق←تر تابستان: عناصر آوندي كوچك�

و بيوشيميايي تمايز-2  = كسب يك ويژگي جديد در يك يا تعدادي سلول همراه با تغييرات ساختاري

مينكته  گيرد.: تمايز اغلب همراه رشد صورت

ژن-3 (تحت كنترل  ها): نمو

به مرحليهتعريف: عبور از يك مرحل�  هاي جديد ديگر همراه با تشكيل بخشيهزندگي

ها هاي جديد براي بافت ويژگي: ادامه يافتن نمو در طول زندگي گياه براي توليد سلول�

 تمايز زدايي:�

و تقسيمژنيهفعال كردن هم←هاي گياه بالغ مراحل: سلول� (كالوس) سلوليهتود←هاي خود هاي تمايز نيافته

به گياه بالغ←تمايز دوباره←  نمو

ژننكته ميتمايز غيريهكنند هاي كنترل: در جانوران همگام با نمو، مي فعال و ضمناً بيشتر تمايز پس از بلوغ متوقف  شود. شوند

 هاي بهسازي گياهان: روش-4

 كشت بافت:�

و تمايز مجدد تود←تمايز زدايي←مراحل: قراردادن يك قطعه از بافت گياهي روي محيط كشت سترون� يهرشد

(از نظر ژنتيكي) گياه هم←لي سلو  ارز گياه مادر

(مانند اركيده�  ها)، گياهان گلداني، درختان ميوه مثال: گياهان زينتي ارزشمند

(الحاق) پروتوپالست�  ها: هم جوشي

= سلول گياهي فاقد ديوار�  سلولييهپروتوپالست

جوشي دو پروتوپالست توسط مواد هم←هاي مكانيكي سلولي توسط آنزيم يا روشيهدن ديوارمراحل: جدا كر�

 شيميايي يا شوك الكتريكي

و هويجهمثال: گياهان دو رگ� (هيبريد) اطلسي، سيب زميني

 مهندسي ژنتيك:�

به سلول وارد كردن ژن� به گياه بالغ توسط فنّ تبديل سلول←هاي گياه هاي دلخواه و بافت كشت هاي تغيير يافته

 هاي جديد توليد گياهان با ويژگي

به كتاب پيش دانشگاهي صفحه ¨:41ي ارجاع
به اين صفحه حتماً مراجعه كنيد. براي توضيح بيشتر در مورد آخرين مثال

به كتاب پيش دانشگاهي فصل دوم ¨ ارجاع
ميتمام فصل دوم به مهندسي ژنتيك باشد.پيش دانشگاهي راجع
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و نمو گياهانيه) عوامل تنظيم كنند4  رشد
و عناصر:-1  تركيبات

و دي� (فتوسنتز) كربن: توليد كربوهيدرات اكسيدآب  ها

 سلولي اكسيژن: تنفس�

و ساقه منبع اكسيژن برگ� و منبع اكسيژن ريشه ها  ها، هواي درون خاك است. ها، هوا

ميو كوآنزيم ATPها، ها، نوكلئيك اسيدها، كلروفيل نيتروژن: بخشي از پروتئين� و رشد گياهان سبز را افزايش  دهد. هاست

فسATP ،ADPفسفر: بخشي از� و برخي از كوآنزيم، نوكلئيك اسيدها، و غشاهاي سلولي  هاست. فوليپيدها

و باز شدن روزنه پتاسيم: براي انتقال فعال، فعاليت آنزيم�  ها مورد نياز است. ها، تعادل اسمزي

(تنظيم هورمون-2  هاي رشد): كننده هاي گياهي

يكي باشد.نكته و اثر هورمون : در گياهان ممكن است محل توليد

:ها محرك�

 اعمال: دخالت در:�

 تقسيم سلولي�

ها طويل شدن سلول�

ها پيدايش اندام�

 تمايز�

 انواع:�

 ها: اكسين�

 محل توليد: رأس ساقه�

 اعمال:�

ها طويل شدن سلول←سلولييهافزايش انعطاف پذيري ديوار�

(فتوتروپيسم): توليد اكسين در رأس ساقه� و انباشته شدن اكسين در قسمت←نورگرايي هاي پايين تر

به سمت نور←هاي قسمت تاريك تر شدن سلول طويل←در سمت تاريك   خم شدن ساقه

(چيرگي رأسي) مانع رشد جوانه�  هاي جانبي

به سيتوكينين)� (نسبت باالي اكسين و كشت بافت  تحريك ريشه زايي در قلمروها

به كتاب پيش دانشگاهي فصل ¨:8ارجاع
مي و حاوي مطالب بسياري در مورد اين دو موضوع و تنفس سلولي است به فتوسنتز باشد.اين فصل راجع

به كتاب دوم صفحه ¨: 125ي ارجاع
ضيحات اين صفحه نورگرايي نوعي حركت فعال القايي گرايشي است.طبق تو

شكلنكته ,: 220ي صفحه10-7ي
و مخصوصاً مرحله خوب توجه كنيد.2يبه مراحل اين آزمايش
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 ها: ژيبرلين�

و دانه محل توليد: ساقه�  هاي در حال نمو ها

 اعمال:�

 تحريك طويل شدن ساقه�

 ميوهتحريك نمو�

 تحريك جوانه زني�

بي درشت كردن حبه� ( هاي انگور و گالبي بدون دانهn3دانه و سيب، خيار، نارنگي (

 سيتوكينين:�

 محل توليد: رئوس ريشه�

 اعمال:�

 تحريك تقسيم سلولي�

 كاهش سرعت پير شدن�

 افزايش شادابي گل�

و سبزيجات در انبار افزايش مدت نگهداري ميوه�  ها

 هاي تمايز نيافته در كشت بافت تشكيل ساقه از سلول�

 ها: بازدارنده�

 افزايش در شرايط:�

 پيري�

 ريزش برگ�

 رسيدن ميوه�

 هاي محيطي تنش�

 اعمال:�

(پيري، ريزش برگ، پژمردگي گل، رسيدن ميوه)كنترل مر�  احل انتهايي نمو

و انتقال يون در شرايط نامساعد محيطي�  كنترل سرعت رشد، سنتز پروتئين

 انواع:�

 اتيلن:�

ها محل توليد: اغلب بافت�

 افزايش در شرايط:�

 بي هوازي�

 آلودگي هوا�

آبتنش�

بيغرقا�

زا در برابر عوامل بيماري�

ها زخم مكانيكي بافت�

 اعمال:�

و انگور) تسريع رسيدن ميوه� (مثل گوجه فرنگي  هاي نارس چيده شده

و تسهيل برداشت مكانيكي آن�  سست شدن گيالس بر روي شاخه
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 آبسيزيك اسيد:�

 اعمال:�

و جوانه�  مؤثر در خفتگي دانه

آب با بستن روزنه� آب توسط ريشه حفظ تعادل و حفظ جذب  ها

(بر خالف ژيبرلين)�  جلوگيري از جوانه زدن

 ) تأثير شرايط محيطي بر رشد گياهان5

 پاسخ گياهان به محيط:-1

و الگوي رشد خود�  روش: از طريق تنظيم سرعت

ل:مثا�

و عناصر غذايي كافي� و سريع←آب تر رشد بيشتر

و سريع تر←نوركامل خورشيد�  رشد بيشتر

 ها: انواع محرك-2

و شب):� به طول روز (پاسخ گياه  نوردورگي

(شب بلند): بلندتر بودن شب از مقدار�  دهي گل←معين روز كوتاه

و داوودي�  مثال: بنت قنسول

(شب كوتاه): كوتاه�  دهي گل←تر بودن شب از مقدار معين روز بلند

 مثال: زنبق�

بي تفاوت�

 وجود بنت قنسول در دي

رونكته شب: كنترل مصنوعي طول و ←ز
 وجود داوودي در طول سال

 دما:�

 فرنگي گل ندادن گوجه←دماي باال در شب�

 گل ندادن در اوايل بهار←قرار نگرفتن در معرض سرما�

H: 223ي صفحه10-3فعاليتنكته
ميميوة«به اين جمله توجه كنيد: »كند. رسيدة سيب، گاز اتيلن آزاد

شكلنكته ,: 223ي صفحه10-9ي
به حالت و كه خوب اين شكلهاي مختلف شبانهبه اين تصوير خوب نگاه كنيد ها را درك كنيد.روز دقت نماييد. سعي كنيد
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 خفتگي:�

 طق داراي زمستان سرددر گياهان منا�

در عدم رشد جوانه←عدم رشد گياه يا دانه حتي در شرايط مناسب←مراحل: مواد شيميايي� ها در گرماي موقتي

 طول زمستان

 هاي برطرف شدن خفتگي: راه�

 عوامل خفتگييهتجزي←دماي پايين�

 شسته شدن عوامل خفتگي�
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2شناسي زيست
 يازدهم فصل�
و نمو جانور� و رشد انتوليدمثل
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و نمو جانوران و رشد  فصل يازدهم: توليدمثل

 هاي توليد مثل جنسي در جانوران ) روش1
 انواع لقاح:-1

 لقاح خارجي:�

 ها: ويژگي�

و اسپرم�  تعداد زياد تخمك

و طول روز� آب در يك زمان آزاد شدن گامت←دماي محيط به و ماده  هاي نر

و محكم چسبناك ژلهيهتخمك داراي ديوار�  اي

و داراي سن مناسب باشد. تخمك بايد آماده� ي لقاح

بي� و دوزيستان مهرگان آبزي، ماهي مثال: بسياري از  ها

 لقاح داخلي:�

 ها: ويژگي�

و حفاظت از جنين بر عهدتغذ�  جانور مادهيهيه

و نگهداري اسپرم نيازمند اندام� و ماده، محل ذخيره (آلت تناسلي نر و مكـان مناسـب جهـت هاي تخصص يافته هـا

 نگهداري از جنين)

(چربي + پروتئين): اندوخته� ي تخمك

ي زياد اندوخته←اي با مادري تغذيه پرندگان: جنين فاقد رابطه�

كم اندوخته←پستانداران: ارتباط جنين با مادر از طريق جفت� ي

و يك نوع كوسه زي، سخت مثال: موجودات خشكي�  ماهي پوستان دريايي

 هاي تولد نوزاد:راه-2

 گذاري: تخم�

 خزندگان:�

 گذاري در خاك داران با قابليت تخم اولين مهره�

 هاي حفاظتي ضخيم تخم داراي پوسته�

 پرندگان:�

 گذاري ها پس از تخم نشستن روي تخم�

ي آهكي ضخيم داراي ديواره تخم�

به كتاب پيش دانشگاهي صفحه ¨: 149ي ارجاع
»پوستان است.چسب، جانوري دريازي از گروه سختكشتي«به اين عبارت توجه كنيد:
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س:پو مثال: پالتي←پستانداران�

به خزندگان�  شبيه

و تخم نگهداري تخم� و نشستن روي تخم ها در بدن و سپس شير دادن گذاري كمي قبل از خروج نوزادان از تخم ها

به نوزادان

(زنده پستانداران كيسه� و اپاسوم:←زا) دار  مثال: كانگورو

به طور نارس←رشد جنين درون رحم� و تغذيه قرار گرفتن نوزاد درون كيسه←تولد ي روي شكم مادر

(بچه�  زا): پستانداران جفت دار

و تغذيه از طريق جفت� و نمو جنين درون رحم  رشد

 ) دستگاه توليد مثلي مرد2
 وظايف:-1

ها توليد اسپرم�

ها ايجاد محيطي مناسب براي نگهداري آن�

به خارج از بدن انتقال آن�  ها

(تستوسترون)�  توليد هورمون جنسي مردانه

 غدد:-2

 ها: بيضه�

به كيسهي جنيني داخل حفره مكان: در دوره� و كمي قبل از تولد، ورود ي بيضهي شكمي

ه: توليد اسپرم از بلوغ تا پايان عمروظيف�

�= �C34دماي مناسب براي توليد اسپرم

ء: اجزا�

ي اسپرم ساز: توليد اسپرم از طريق ميوز لوله�

 هاي بينابيني: ترشح تستوسترون سلول�

 ها: تنظيم اعمال بيضه�

 ترشح تستوسترون←هيپوفيز پيشينLHهورمون

 هيپوفيز پيشينFSHهورمون

,: 232ي صفحه11-2شكل
در» گذار تخم«اين شكل، شكل بسيار مهمي است. در قسمت كه زيگوت مي اوالً توجه كنيد و ثانياً خارج از بدن مادر رشد كند

كه جـانوران داراي لقـاح داخلـي هـم  به لقاح خارجي است، هر چند و اسپرم، اين شكل مربوط به محل لقاح تخمك با توجه

مي و پرندگان) و اين» واژن«يبه واژه»زا زنده«گذار باشند. در قسمت توانند تخم(مثل خزندگان بـ توجه كنيد دنكه جنـين در

مي به طور ناقص رشد و در آخر در بخشمادر به محل رحم توجه داشته باشيد.»زابچه«كند

تحريك توليد اسپرم←
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 زايي: كاربرد ميوز در گامت-2

 اسپرم سازي:�

(دو عدد):�  وزيكول سمينال

و راست�  روده مكان: بين مثانه

هافه: توليد مايع حاوي مواد قندي براي تأمين انرژي اسپرموظي�

(يك عدد):�  پروستات

 مكان: زير مثانه�

به تخمك�  وظيفه: ترشح مايعي براي خنثي كردن مواد اسيدي در مسير رسيدن اسپرم

(دو عدد): ميز-پيازي�  راهي

 مكان: بعد از پروستات�

ق�  ليايي براي خنثي كردن ادرار اسيدي موجود در ميزراهوظيفه: ترشح مايع

(به-3  ترتيب): مجراها

 ساز هاي اسپرم لوله�

و ذخيره اسپرميديد اپي� هام: محل بالغ شدن، كسب توانايي حركت

بر مجراي اسپرم�

و اسپرم�  ها از بدن ميزراه: مجراي خروج ادرار

 ها درون ميزراه حركت اسپرم←ه هاي صاف ميزرا انقباض ماهيچه�

 ساختار اسپرم بالغ:-4

+ وزيكولي حاوي آنزيم� به درون تخمك سر= هسته + كمي سيتوپالسم به نفوذ اسپرم  هايي براي كمك

شكلنكته ,: 236ي صفحه11-5ي
م به حل عبور مجراهاي مختلف دقت كنيـد. بـه عنـوان مثـال، اولـينبه اين شكل خوب توجه كنيد. مخصوصاً در قسمت الف

به مجراي اسپرم غده كه ترشحات خود را مي اي به ريزد، غده وزيكول بر كه سمينال است. همچنين مجراي خروج ادرار از مثانه

مي مي رود، از ميان غده سمت ميزراه به مجراي اسپرمي پروستات عبور و در همان ميان، و بـا هـم مجـراي بر مـي كند پيونـدد

مي بهميزراه را تشكيل به اين شكل كه با توجه و نكاتي از اين قبيل ميدهند آيند.دست

(نابالغ)  سلول زاينده ديپلوئيد

Iميوز

اسپرم نابالغ

IIميوز IIميوز

اسپرم تمايز نيافته

تمايز

اسپرم

اسپرم تمايز نيافته

اسپرم نابالغ

اسپرماسپرماسپرم

اسپرم تمايز نيافتهاسپرم تمايز نيافته

تمايزتمايزتمايز
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(نابالغ)  سلول زاينده ديپلوئيد

Iميوز

تخمك نابالغ

IIميوز IIميوز

ي قطبيدومين گويچه

تمايز

تخمك

تخمك تمايز نيافته

ي قطبينخستين گويچه

مرگمرگمرگ

ي قطبيدومين گويچهي قطبيدومين گويچه

 ين انرژي الزم براي حركت اسپرمهاي فراوان براي تأم قسمت مياني: حاوي ميتوكندري�

 دم= تاژك نيرومندي براي حركت دادن اسپرم�

زن3  ) دستگاه توليد مثلي
 وظايف:-1

 بعد از بلوغ توليد ماهانه يك گامت:�

(اووم) تخمك يك ماهانه كردن آزاد بلوغ از بعد← متوقفI ميوز پروفازي مرحلهدرو نابالغها گامتي همه تولد هنگام توليد: روش�

و تغذيه� ي جنين در دوران بارداري حفاظت

 اجزاء:-2

هر�2 (داخل حفره شكمي): آزاد كردن يك تخمك  روز يكبار28عدد تخمدان

و رحم: ماهيچه� و توخالي و رشد جنيناي صاف  محل نگهداري

 لوله فالوپ:�

و زائده� و حركت دادن تخمك درون خود داراي مژك و در طول خود براي وارد كردن  هايي در ابتدا

به سمت رحم←ي لوله فالوپ هاي صاف ديواره هاي متناوب ماهيچه انقباض�  حركت تخمك

و مدت زمان انجام لقاح4تا3ي فالوپ تخمك از لوله : مدت زمان عبورنكته  باشد.ميساعت پس از آزاد شدن تخمك48تا24روز

 تخمك زايي:�

شكلنكته ,:238ي صفحه11-7ي
به كلمه و محل آن توجه كنيد.»گردن رحم«يدر اين شكل

شكلنكته ,: 237ي صفحه11-6ي
و اين به گردن اسپرم كه غشاي پالسمايي روي تاژك را هم پوشانده توجه كنيد.در اين شكل

به كتاب سوم صفحه ¨:245ي ارجاع
ميهمان كه در اين صفحه ميطور شود.خوانيد، فقط سر اسپرم وارد تخمك
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و قاعدگي: چرخه-3 ي تخمدان

:نكته

كه گامت نابالغ را اح� = تعدادي سلول سوماتيك ميفوليكول و تغذيه  كنند. اطه

= تغييرات رحم براي وقوع بارداري احتمالي در هر ماه چرخه� ي قاعدگي

و مواد شبه پروژستروني داروهاي حاوي هورمون�  جلوگيري از تخمك گذاري←هاي استروژن

سن= توقف تخمك يائسگي-4 و خروج از سن باروري در از55تا45گذاري سالگي همراه با عالئمي چون گرگرفتگي ناشي

 كاهش استروژن

LH(هورمون لوتئيني كننده)

FSHمون محرك فوليكولي)(هور

هاي فوليكولي تشكيل جسم زرد از سلول

ي درون ريز)(مشابه غده

پروژسترون

استروژن

آماده شدن بدن براي لقاح

هاي جديدجلوگيري از تشكيل فوليكول←تنظيمي منفي)(خودLHوFSHمهار ترشح

و حفظ ديوارة رحم ضخيم شدن بيشتر

كاهش توليد پروژسترونعدم انجام لقاح

 همچنان توليد پروژسترون←انجام لقاح

و پروژسترون قطع توليد استروژن

و پايان چرخه ريزش ديواره قاي رحم عدگيي

و هشتم روز بيست

لوتئالي

فوليكولي

و پاره كامل شدن اولين تقسيم ميوزي گامت ها

و و تخمك گذاري و تخمدان شدن فوليكول

LHحداكثر ميزان

 تنظيمي مثبت)(خودLHافرايش ترشح

و پر خون شدن ضخيم

ي رحم ديواره

هيپوفيز پيشين قدار بيشتري هورمون استروژنم

روز اول

و ترشح استروژن  توليد

(هورمون جنسي استروئيدي)

هااز يكي از فوليكول

رشد بيشتر فوليكول

روز چهاردهم

تنظيمي منفي)(خودLHوFSHمانع ترشح بيشتر روز هفتم
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قاعدگي

خه
چر

ي
ي
دگ
اع
ق

خه
چر

ان
مد
تخ
ي

FSH

ونپروژستر

LH

استروژن

فوليكول در حال رشدتخمك گذاريجسم زرد

ي فوليكولي مرحله لوتئالي مرحله

روز
0 7 14 21 28

تهورمون
غلظ

ها

− +

 ) نمو4
و آزاد كردن آنزيميهحركت اسپرم درون لولمراحل لقاح:-1 هاي خـارجي ژل ماننـد دور هاي سرخود براي تخريب اليه فالوپ

و تخمك تركيب هسته←به تخمك ورود سر اسپرم←تخمك   توليد زيگوت←هاي اسپرم

و حركـت بـه سـمت رحـم پـي سـلول تخـم در هفتـهدر تقسيمات پـي مراحل جايگزيني:-2 رسـيدن←ي اول بعـد از لقـاح

(كره پر بالستوسيست به جدارهسلولي توخي و اتصال به رحم ي آن در حدود شش روز بعد از لقاح الي)

 وقايع دوران بارداري:-3

در: تودهنكته = رويان8ي در حال رشد = جنين←هفته اول بارداري  بعد از آن

سه ماهه: مهمنكته او ترين وقايع نمو در ميي  دهد.ل بارداري رخ

 ماه اول:�

ي دوم: هفته�

شكلنكته ,: 245ي صفحه11-12ي
و جايگزيني را از روي اين شكل حتماً مرور كنيد. مراحل لقاح

شكلنكته ,: 242ي صفحه11-11ي
به خصوص نمودارهاي آن فوق و كه هر كدام از نمودارها مربوط بـه كـدام هورمـون اين شكل و بايد بدانيد العاده اهميت دارند

و است. همچنين رابطه و در كدام مناطق خـود ها خودكه در كدام قسمت ايني بين نمودارها با هم تنظيمـي منفـي تنظيمي مثبت

به شكل زير توجه كنيد: و لذا  است بسيار اهميت دارد

به رابطه و ايـن ها با چرخهي غلظت هورمون ضمناً و قاعدگي در هاي تخمدان (خـونريزي ماهانـه) روز اول رخ7كـه قاعـدگي

دمي اشته باشيد.دهد هم توجه
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 رشد سريع رويان�

 ها: نمو سريع پرده�

 محافظ←ي دور رويان آمنيون: پرده�

و انتقال مواد غذاي←كوريون: همراه با رحم تشكيل جفت� و دفعي بدون مخلوط شدن خون تغذيه كننده ي

و رويان  مادر

و اكتودرم از سلول3تشكيل�  هاي داخلي بالستوسيست اليه بافت مقدماتي آندودرم، مزودرم

ي سوم: انتهاي هفته�

رگ� و روده آغاز نمو  هاي خوني

�= mm2طول رويان

ي چهارم: هفته�

و پا� هاآغاز تشكيل بازوها

�= mm 5طول رويان

ي چهارم: انتهاي هفته�

 هاي اصليي اندام آغاز تشكيل همه�

 آغاز ضربان قلب�

 ماه دوم:�

 انجام مراحل نهايي نمو رويان�

و پاها شكل�  گيري بازوها

و پانكراس�  مشخص شدن كبد

 انتهاي ماه دوم:�

�= mm22طول رويان

�= gr1وزن رويان

سه ماهه� ي اول: انتهاي

 معين شدن جنسيت�

و اندام دستگاه� شكل ها  گيري ها در حال

و سوميسه ماهه� :دوم

و بندنكته مي: بعد از تولد نوزاد، جفت  شوند. ناف دفع

و: بعد از تولد، نمونكته و عصبي هنوز كامل نيست و نمو جسمي مي رشد  يابد. ادامه

شكلنكته ,:246ي صفحه11-13ي
مي به چشم كه در اين شكل رگ تمام كلماتي به خصوص عد خورند، مهم هستند؛ كه عبارتند از يك د سياهرگ بند هاي خوني

و دو عدد سرخرگ بند ناف حاوي خون تيره.ناف حاوي خون روشن
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 ) سونوگرافي5
بي تعريف:-1 و ي درون بدن بدون عمل جراحي خطر براي مطالعه استفاده از امواج اولتراسوني

 كاربرد:-2

ي چهارم بعد از لقاح تشخيص بارداري در هفته�

ح� ي هفتم ركات قلب در هفتهتشخيص

 هاي جنين تشخيص ناهنجاري�

به كتاب سوم صفحه ¨:90ي ارجاع
مي كه هورمون اكسي در اين صفحه مي توسين توسط نورون خوانيد و در هيپوفيز پسين ذخيره شـود تـا هاي هيپوتاالموس توليد

به خون آزا ميدر هنگام لزوم شود.د شود. اين هورمون سبب انقباضات رحم در هنگام زايمان


