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ل ّا ، ضکل ّا ٍ کاسّای هختلفی داسًذ ٍ تفاٍت ضکل آى ّا ّن تِ سلو

 خاطش ًَع کاسی است کِ ّش یک اًجام هی دٌّذ . 
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 سلَل ّا اص سِ قسوت تطکیل ضذُ اًذ :

 ء یا پشدُ ی دٍس سلَل )پَستِ ( :غطا-1

غطاء پشدُ ای است کِ دٍس سلَل سا فشا گشفتِ ٍ ٍظیفِ ی کٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج 

 ًیض تؼییي ًَع آى ّا سا داسد .  هَاد ٍ

 سیتَپالسن : -2

تخص هایغ هاًٌذ سلَل است کِ دسٍى آى سا پش کشدُ است ٍ قسوت ّای  

ٍظیفِ ی آى اًجام اػوال حیاتی سلَل  هختلف سلَل ، دس آى قشاس هی گیشًذ ٍ

 است .

 ّستِ :  -3

 سلَل است ٍ ٍظیفِ ی کٌتشل اػوال حیاتی سا تش ػْذُ داسد . هشکض فشهاًذّی
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صهاًی کِ تذى ها سضذ هی کٌذ تؼذاد سلَل ّای آى افضایص هی  :ًکتِ 

یاتٌذ ، تسیاسی اص سلَل ّای تذى پس اص چٌذ سٍص یا چٌذ هاُ هی هیشًذ 

تا تَجِ تِ ایي کِ تذى ها ّوَاسُ دس حال تشهین است ٍ تطَس هشتة 

سلَل ّای هشدُ هی کٌذ ، ٍقتی تخطی اص سلَل ّای جذیذ سا جایگضیي 

ٌذ سلَل ّای آى تخص تقسین هی ضًَذ ٍ سلَل ّای تذى آسیة هی تی

جذیذی سا تَلیذ هی کٌٌذ تِ ایي تشتیة تذى دس ٌّگام آسیة دیذى تِ 

 سشػت آى تخص سا تشهین هی کٌذ . 

 

اًَاع سلَل ّا تا ٍجَد کاسّا ٍ ضکل ّای هختلف اص ًظش اًذاصُ خیلی تا ّن هتفاٍت 

ص یک هَش تضسگ تش است ، یؼٌی تؼذاد فیل ، اًیستٌذ . پس ٍقتی کِ یک حیَاى هاًٌذ :

سلَل ّای تذى اٍ تیطتش است ٍ تِ ایي هؼٌی ًیست کِ سلَل ّای تذى فیل ، تضسگ تش 

  است . 

نکته : اعمال حیاتی به کارهایی گفته می شود که انجام آن ها 

 بزای سنده ماندن انسان السم است ، مانند : تغذیه و تنفّس . 
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ٍ سپس دس ایي سٍش اتتذا هَاد دسٍى سلَل ّا دٍ تشاتش هی ضًَذ 

سیتَپالسن ّستِ تِ دٍ قسوت تقسین هی ضَد ٍ دس آخش تا تقسین 

 پَستِ ، دٍ سلَل اص ّن جذا هی ضًَذ.ٍ

: سلَل ّای تذى ها ّوَاسُ دس حال تقسین ٍ جایگضیٌی  تَجِّ

ّستٌذ . تِ ّویي ػلت ّش قسوت اص تذى ها کِ آسیة هی تیٌذ دس 

  تشیي صهاى تشهین هی ضَد .  کن

 تقسین  سلول ها 
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تا : تشخی اص سلَل ّا هاًٌذ سلَل ّای ػصثی اص صهاى تَلّذ ًکتِ 

ػوش ، تَلیذ ٍ تقسین ًوی ضًَذ ٍ تشای ّویي اگش ها اػصاب پایاى 

تخطی اص تذى سا قطغ کٌین ، دیگش آى اػصاب تشهین ًخَاٌّذ ضذ ٍ آى 

 ًاحیِ تی حس هی گشدد.

: خَسدى غزا ، ًَضیذى آب ٍ تٌفّس َّا ، ًیاص ّای سلَل ّای تذى ًکتِ 

داسًذ تا صًذُ اًساى سا تش طشف هی کٌٌذ . سلَل ّا تِ ایي هَاد ًیاص 

   ٍ تقسین ضًَذ.  تواًٌذ ، سضذ کٌٌذ

   

 

وارش گدستگاه   
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غزا اتتذا تایذ ّضن  -1:  اًجام هی ضَددٍ ػول گَاسش ، دستگاُ دس 

 َاسش یاتذ ( یؼٌی تِ رسُ ّای تسیاس سیض تثذیل ضَد. گضَد )

سپس جزب ضَد ، یؼٌی اص غطای سلَل ، ػثَس کشدُ ٍ ٍاسد سلَل  -2

 ضَد . 
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: هشی تا حشکت هاّیچِ ّای خَد، غزا سا تِ سوت هؼذُ هی  ًکتِ

، تِ سوت هؼذُ هی فشستذ. غزا دس هشی تِ خاطش حشکت هاّیچِ ّای آى

سٍد ٍ حتی اگش ضوا سا اص پا آٍیضاى کٌٌذ ٍ غزا تخَسیذ تاص ّن غزا ٍاسد 

 هؼذُ ی ضوا هی ضَد . 

ی آیذ ، هذت صیادی هاًذُ ٍ تِ صَست هایغ غلیظی دس هغزا دس هؼذُ 

ضیشُ ی هؼذُ تِ آى اضافِ ضذُ ٍ سپس ٍاسد سٍدُ ی تاسیک هی ضَد . 

دس اتتذای سٍدُ ی تاسیک ، غزا کاهال ّضن هی ضَد ٍ کاس ّضن غزا 

 توام هی ضَد. 
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: دس اداهِ ی سٍدُ ی تاسیک ، غزای کاهال ّضن ضذُ ، تَسط  جزب -2

تِ سایش سلَل ّای دیَاسُ ی سٍدُ ی تاسیک ، جزب خَى هی ضًَذ تا 

 سلَل ّا تشسٌذ . 

دس اًتْای سٍدُ ی تاسیک هَادی کِ ّضن ًطذُ اًذ ، ٍاسد سٍدُ ی تضسگ 

هی ضًَذ تا پس اص جزب آب اضافی اص آى ، اص ساُ هخشج اص تذى خاسج 

 ضًَذ. 

 

 

تِ اًذاصُ ی کافی آب تٌَضیذ ، تْتشیي ًَضیذًی تشای سفغ تطٌگی  -1

 آب است . 

ٍ لثٌیات سا تِ اًذاصُ ی کافی هصشف کٌیذ ٍ ًَضاتِ کن ضیش  -2

 تٌَضیذ. 

 غزا سا خَب تجَیذ. -3

 ًَضیذًی ٍ غزای خیلی داؽ ٍ خیلی سشد ًخَسیذ . -4

 در هورد حفظ سالهت بدن :  نکاتی
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 ّشگض ادساس خَد سا ًگِ ًذاسیذ.  -5

دس هکاًی کِ گشد ٍ غثاس است ، جلَی دّاى ٍ تیٌی خَد سا  -6

 تگیشیذ . 

دس سٍصّایی کِ َّا آلَدُ است ،تا جایی کِ هوکي است اص خاًِ  -7

 خاسج ًطَیذ. 

 سطین غزایی هٌاسة داضتِ تاضیذ.  -8

 تِ طَس هشتّة ٍسصش کٌیذ.  -9

 تِ هَقغ تخَاتیذ ٍ اص استشس ٍ اضطشاب دٍسی کٌیذ.  -11
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