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جلسه ۳۶

مثال برای گوارش درون سلولی:نشاسته ای که در سلولهای گیاهی ذخیره میشود و در مواقع مورد نیاز تجزیه میشود.گلیکوژن در
سلول های ماهیچه و کبد ما ذخیره میشود و در مواقع نیاز تجزیه میشود.هورمون گلوکاگون گلیکوژن را تجزیه میکند.

آمیب و اسفنج فقط گوارش درون سلولی دارند.

باکتری ها و قارچ ها گوارش برون سلولی دارند.

همه ی قارچ ها بدون استثنا هتروتروف هستند یعنی مصرف کننده ان و از این نظر با انسان رقابت میکنند.

ترتیب بخش های لوله گوارش:

• گنجشک: ِد ُمَچم ِسر (به ترتیب؛ دهان-مری-چینه دان-معده-سنگدان-روده)

• کرم خاکی: ِد ُمَچم ِسر(برای کرم خاکی رو میم دوم ضربدر میذارم یعنی ترتیب ؛ دهان -مری-چینه دان-سنگدان-روده)

• ملخ: ِد ُمَچم ِسر(پای ملخ رو روی خود ملخ نشون میدم به عبارتی جای میم دوم و سین عوض میشود یعنی ترتیب؛ دهان - مری -
چینه دان - سنگدان - معده - روده).

• دو نکته : حواسمان باشد که کرم خاکی بعد از دهان حلق دارد ولی در رمز باال مطرح نکردیم که رمز خراب نشه و دوم اینکه ملخ در
اطرف معده یه سری کیسه دارد.

ندارد.کار دندان را سنگدان انجام میدهد. گنجشک دندان 

:در گنجشک

• چینه دان: ذخیره موقتی غذا

• معده:گوارش شیمیایی و مکانیکی

• سنگدان: آسیاب کردن

• روده: ادامه گوارش شیمیایی و جذب

آیا در سنگدان گنجشک آنزیم گوارشی وجود دارد؟ در سنگدان میتوانیم آنزیم گوارشی ببینیم اما این آنزیم ها واسه خود سنگدان ن
.یستن بلکه از معده وارد سنگدان شده اند

:در کرم خاکی

• چینه دان : ذخیره موقتی غذا

• معده: ندارد!

• سنگدان: آسیاب کردن

• روده: گوارش شیمیایی و جذب

در اطراف دهان ملخ صفحات آرواره مانند وجود دارد که بخش های نرم گیاهی رو خرد میکنند.به عبارتی همون گوارش مکانیکی،
یعنی یه جورایی کار دندان و مشابه کار سنگدان را انجام می دهند. نتیجه: گوارش مکانیکی در ملخ از صفحات آرواره مانند اطرا
ف دهانش آغاز میشود.

:در ملخ

• چینه دان: ذخیره موقتی غذا

http://xn--ugbj4cn27d.xn--ghbef43axc8ayp/
http://xn--ugbj4cn27d.xn--wgb4bdbfc/
http://xn--mgbpbh6h.xn--mgbu27a/


• سنگدان: آسیاب کردن

• معده: گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی

• روده:جذب آب و فشرده تر کردن مواد غذایی برای خروج از مخرج

.روده ی ملخ مشابه روده ی بزرگ در انسان و هزارال در نشخوار کنندگان است

دستگاه گوارش در انسان:
لوله گوارش: دهان . مری . معده. روده.راست روده.مخرج

کبد و پانکراس جزئی از دستگاه گوارش هستند اما لوله گوارش نیستن بلکه غده گوارشی هستند.

کبد بزرگترین غده بدن است.


