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 تنوع گوارش در جانداران

 :به  هابا پيوستن ليزوزوم ← واکوئل غذایي تشکيل مي شود ←یاخته مواد غذایي را فاگوسيتوز مي کند  فقط درون یاخته اي

-ه ميذرات کوچک به مصرف یاخت ←شوندذرات درشت به مونومرها تبدیل مي ←آید واکوئل غذایي، واکوئل گوارشي بوجود مي

 و آغازیانپارامسي از  مثال:کند.  به بيرون یاخته اگزوسيتوز مي منفذ دفعياز طریق واکوئل دفعي، مواد گوارش نيافته را   ←رسند

 هااسفنج

 (مستقر در حفره های یقه دار) یاخته 

 :هاي از یاخته یم هاي گوارشيحرکات دیواره حفره و ترشح آنز ←ورود غذا به حفره گوارشي  ابتدا برون و سپس درون یاخته اي

  ←هاي دو تاژکي یاختهتوليد ذرات کوچک و فاگوسيتوز این ذرات توسط   ←گوارش مکانيکي و شيميایي غذا  ←بدون تاژک 

 )پالناریا(کيسه تنان و کرم هاي پهن آزادزي  مثال:گوارش درون یاخته اي 

 :یاخته ها به جذب مونومر ها مي   ←نيکي و شيميایي کامل مي شوندمواد غذایي در لوله گوارش، گوارش مکا فقط برون یاخته اي

 جانوران داراي لوله گوارش مثال:پردازند. 

 گردد.ميتشکيل یي، واکوئل گوارشي که با پيوستن به واکوئل غذااست هاي گوارشي مختلف اندامکي با آنزیم ليزوزوم )کافنده تن(:

 

 توضيحات محل اصلي جذب گوارش ساختار دستگاه نوع گوارش نوع غذا جاندار

 هاايتک یاخته

 )پارامسی(
 یاخته غشاي ندارند درون یاخته اي ***

شي در هاي گوارنزیمآ

 .ليزوزوم هست

کيسه تنان 

 هیدر( -مرجانیان)
*** 

ابتدا برون، سپس 

 ايدرون یاخته

کيسه گوارشي به همراه 

 انشعاباتي در سراسر بدن

-یاخته هاي تاژک

 رشيدار کيسه گوا

م هاي بدون تاژک آنزییاخته

هاي گوارشي را به کيسه 

 کنند. ترشح مي

 *** کرم پهن
ابتدا برون، سپس 

 ايدرون یاخته

کيسه گوارشي به همراه 

حلق  -انشعاباتي در سراسر بدن

 . زنداز دهان بيرون مي

 حفره گوارشي

سلوم ندارد. دهان و حلق در 

سطح شکمي و بخش مياني 

 ر جانوربدن است نه در س

 ايبرون یاخته گياه خوار ملخ

)دهان، مری، چینه لوله گوارش 

دان، پیش معده ، کیسه های معده، 

 معده، روده، راست روده، مخرج(

 معده

هاي معده محل نهایي کيسه

معده محل اصلي -گوارش

 هاجذب مونومر

 کرم خاکي
همه چيز 

 خوار
 ايبرون یاخته

) دهان، حلق، مری، لوله گوارش 

 نه دان، سنگدان، روده(چی
 جانور معده ندارد. روده

 ايبرون یاخته گياه خوار پرنده دانه خوار

)دهان، مری، چینه لوله گوارش 

دان، معده، سنگدان، روده باریک، روده 

 بزرگ، مخرج(

 روده باریک
معده بين چينه دان و 

 سنگدان است.

 گاو و گوسفند

 )نشخوار کننده(
 يابرون یاخته گياه خوار

 4)دهان، مری، معده لوله گوارش 

قسمتی، روده باریک، روده بزرگ، 

 مخرج(

 روده باریک

سيرابي و نگاري محل 

گوارش ميکروبي، معده و 

روده باریک محل گوارش 

 آنزیمي است.
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 گوارش گاو   

 
 کنند. ش غذا کمک ميترشحات مایعات یاخته هاي دیواره سيرابي، حرارت بدن و حرکات سيرابي نيز تا حدودي به گوارنکته: 

 
انجام در شيردان و روده باریک  آنزیمياند. مثال در اسب ابتدا گوارش غلب گياه خواران غير نشخوارکنندها گوارش سایر گياه خواران:

از مواد پذیرد. بنابراین بخشي صورت مي ميکروبي گوارش) بخشی از روده بزرگ( شوند. سپس در روده کور شده و مواد در روده جذب مي

 گردد.دفع مي ،غذایي قابل جذب

 قسمتي ندارند.  4گياه خواران غير نشخوار کننده معده  نکته:

در گياه خواران بيشتر از همين نسبت در گوشت خواران است. زیرا مواد گياهي به فرصت بيشتري  گوارش طول بدن/ طول لولهنسبت  نکته:

 براي تجزیه شدن نياز دارند.
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 در جانداراندالت گازی تبا تنوع

 سایر توضيحات ساختار تنفسي نوع جاندار نوع تنفس

انتشار 

 ساده

، پر  )باکتری، پارامسی(تک سلولي 

سلولي هایي مانند هيدر آب 

 )پالناریا(شيرین و کرم پهن 

غشاي یاخته هاي به تبادل گاز ها مي پردازند و 

 ساختار تنفسي ویژه وجود ندارد.

يما در تماس همه یاخته ها مستق

 با محيط هستند.

 نایدیسي
بي مهرگان خشکي زي 

 )حشرات، بندپایان(

لوله هاي منشعب و مرتبط با هم که با کيتين 

)بن بست، فاقد مفروش شده اند. انشعابات پایاني 

در فاصله چند ميکروني همه یاخته هاي بدن  کیتین(

است؛ همچنين داراي مایعي است که تبادالت 

 .گازي ممکن شود

نایدیس ها از طریق منافذي که 

با سطح بدن در تماس هستند 

که معموال ساختاري براي بستن 

منفذ دارند تا از تبخير آب بدن 

 جلوگيري شود.

 پوستي

کرم خاکي، دوزیستان، برخي 

)الک از مهره داران شش دار 

پشت های آبی، سمندر های شش 

 دار و مار های آبی(

رگي وسيع و پوست مرطوب با حضور شبکه موی

تقریبا یکنواخت در زیر پوست. کرم خاکي در 

کند. دوزیستان نيز هاي مرطوب زندگي ميمحيط

در سطح پوست ماده مخاطي لغزنده دارند که 

 پوست مرطوب بماند.

به جز کرم خاکي سایر جانوران 

 ذکر شده تنفس ششي نيز دارند.

 آبششي

برجستگي 

هاي آبششي 

)ساده ترین 

 آبشش(

ن خارپوستا

 )ستاره دریایی(

برجستگي هاي کوچک و پراکنده در سطح بدن 

 که از یک الیه یاخته تشکيل شده است.

این جانوران به جاي گردش 

خون دستگاه گردش آب دارند، 

پس تبادالت گازي با خون انجام 

 پذیرد.نمي

 آبشش خارجي

الرو برخي 

ماهيان و الرو 

تمام 

 دوزیست

 چندان کارآمد نيست. ه اند.آبشش ها از سطح بدن بيرون زد

 ماهيان بالغ آبشش داخلي

تيغه هاي آبششي موازي با یکدیگر بوده و به کمان 

متصلند. خار  )حاوی سیاهرگ و سرخرگ(آبششي 

 آبششي مانع خروج ذرات غذایي مي شود.

بسيار کار آمد است. زیرا جهت 

جریان آب و جریان خون خالف 

 یکدیگر مي باشند.

 ششي
) حلزون و نرم تنان گروهي از

 ( ، مهره داران خشکي زيلیسه

مجاري تنفسي براي انتقال هوا، شش )حاوي 

 حبابک ها( 

بيشتر جانوران ساز وکار هاي 

تهویه اي  دارند تا جریان پيوسته 

اي از هواي تازه در مجاورت 

 سطح تنفسي برقرار شود.  

ي دارد، پس تنفس پوستي هم دارد. مثال ماهيان آب شيرین )ماهي نمي توان گفت هر جانوري که سطح بدنش ماده مخاط ترکيب:

 قرمز( در سطح بدنش ماده مخاطي دارد براي جلوگيري از ورود آب.
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سامانه گردش 

 مواد
 ساختار و عملکرد مثال

 تک یاختگان هیچ سیستم
نسبت سطح به حجم در آنها زیاد است. پس تبادالت گازي، تغذیه اي و دفعي از 

 سطح یاخته انجام مي شود. 

 اسفنج ها گردش آب
سوراخ یا سوراخ هاي بزرگتري  آب از سوراخ هاي وارد حفره یا حفراتي مي شود و از

 سطح حفره عامل حرکت آب هستند.  )تاژک دار( یقه دارخارج مي شود. یاخته هاي 

 حفره گوارشی

 مرجانیان

 

 حفره گوارشي پر از مایعات است و عالوه بر گوارش به گردش مواد نيز مي پردازد.  هیدر

عروس 

 دریایی

ه گردش مواد در چتر و بازو ها کمک مي حفره گوارشي انشعابات فراواني دارد که ب

 کند. 

 کرم پهن پالناریا
انشعابات حفره گوارشي به تمام نواحي بدن نفوذ کرده تا فاصله انتشار مواد تا یاخته 

 ها بسيار کم شود. حرکت جانور به جابجایي مواد کمک مي کند. 

 گردش خون باز
بندپایان و اغلب 

 نرم تنان

ق رگ هایي  به حفرات بدن پمپ مي کند و همولنف مستقيم قلب همولنف را از طری

با یاخته ها به تبادل مي پردازد. سپس از طریق منافذي به قلب باز مي گردد. در این 

 سامانه مویرگ وجود ندارد.  

گردش 

خون 

 بسته

 ساده
کرم خاکی، ماهی و 

 نوزاد دوزیست

مویرگ مي باشند. داراي شبکه اي از رگ هاي خوني شامل سرخرگ، سياهرگ و 

مویرگ ها در مجاورت یاخته ها به کمک آب ميان بافتي به تبادل مواد با یاخته ها 

 مي پردازد. 

 سایر مهره داران مضاعف
حفره اي است هستند و خون ضمن یک بار گردش در  4یا  3این جانوران داراي قلب 

کمتر براي تبادالت  بدن، دو بار از قلب عبور مي کند. یعني قلب یک تلمبه با فشار

 گازي و تملبه دیگر با فشار بيشتر براي گردش عمومي انجام مي دهد. 

 

 

این جانوران داراي قلب لوله اي در سطح پشتي بدن  گردش مواد )خون( در حشرات:

هستند. این قلب داراي منافذي براي بازگشت خون از سينوس ها یا حفرات است.  همچنين 

 )سینوس ها(با عبور از دریچه ها وارد رگ ها شده و سپس وارد حفرات  خون براي خروج از قلب

 مي شود. 

هنگام انقباض قلب منافذ دریچه دار بسته مي شوند و دریچه ابتداي رگ ها باز مي شوند.  نکته:

 در حالت استراحت وضعيت برعکس مي شود. 

 

 

 

 

 


