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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  5آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :  تجربی ـ نیمسال دوم دهمپایه  

  14/12/1397 تاریخ :   ششم فصل 1 گفتارپنجم و  فصلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 شود. در برش طولی کلیۀ انسان، ............................... فقط در ..................................... دیده می -1
 ترین ناحیه داخلی –مانند  ) ساختار قیف2    ترین ناحیه خارجی –هاي کلیه  ) ستون1 
       رکزيبخش م –هاي ادرارساز  ) لوله4     اتصال با لگنچه –) میزناي 3 

  تحلیل :

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رون کپسول بومن، ............................دشبکۀ مویرگی  -2
 خورده، فقط داراي خون روشن است. ) برخالف شبکۀ دورِ لولۀ پیچ1 
 هاي کوچک در ارتباط است. اي، فقط با رگ ند شبکۀ مویرگی دورِ لوله) همان2 
 کند. اي، خون روشن را از یک سرخرگ دریافت می ) برخالف شبکۀ مویرگی دورِ لوله3 
 تواند در تغییر ترکیب شیمیایی ادرار مؤثر باشد. ) همانند شبکۀ دور مجراي جمع کننده، می4 

  تحلیل :

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 است؟ نادرستکدام گزینه،  -3

 ..........................»ها . هاي انسان، گلومرول در کلیه«  

 باشند ها و گلوکز می ) محتواي آمینواسید2   .) در یکی از سه ناحیۀ درونی کلیه، قرار دارند1 

 کنند. ) محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می4  باشند. هاي سرخرگی و سیاهرگی می ) متشکل از مویرگ3 

  تحلیل :
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  5آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :  تجربی ـ نیمسال دوم دهمپایه  

  14/12/1397 تاریخ :   ششم فصل 1 گفتارپنجم و  فصلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 دهد، سرخرگ ........................... با توجه به شکل مقابل که ساختار بخشی از نفرون انسان را نشان می -4

 شود. هرمی ایجاد می ب شدن سرخرگ بینبالفاصله پس از منشع ،»2«) 1 

 گیرد. ، در ارتباط با دو نوع شبکۀ مویرگی هر نفرون قرار می»2«) 2 

 شود. ، در نهایت به یک سیاهرگ منتهی نمی»2«برخالف » 1«) 3 

 تري نسبت به هر مویرگ گلومرول دارد. ، مقداراورة کم»1«) 4 
  تحلیل :

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 تواند ........................ را به درون نفرون ترشح کند. دور، می لولۀ پیچ خورده -5

 سیلین ) پنی4   ) آمینواسید3   ) بیکربنات2   اوره) 1 

  تحلیل :

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  کنند؟ طور صحیحی تکمیل می کدام موارد، عبارت زیر را به -6

 »در یک فرد سالم و داراي فشارخون و فشار اسمزي خوناب طبیعی، در پالسماي وارد شده به ..................... قابل مشاهده است.« 
 شود اي که تحت تأثیر هورمون آلدسترون بازجذب می سول بومن، مادهکپ) الف 
 شود هاي کلیوي ترشح می ن، آنزیمی که از سلولاسرخرگ وابر) ب 
 گیرد اي که تحت تأثیر فعالیت آنزیم رنین قرار می گلومرول، ماده) ج 

 زیرنهنج، مقدار باالي هورمون ضد ادراي) د 

 ب و د) 4                              الف و ج) 3                                    ج و د) 2                    الف و ب) 1 
  تحلیل :

 
 
 
 

2

1
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  5آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :  تجربی ـ نیمسال دوم دهمپایه  

  14/12/1397 تاریخ :   ششم فصل 1 گفتارپنجم و  فصلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 در ارتباط با تنظیم اسمزي و دفع مواد در جانور نشان داده شده در شکل زیر، کدام عبارت، صحیح است؟ -7

 اي شود. هاي شعله ب از سلولتواند منجر به خروج آ ها، می توقف حرکات ضربانی مژك) 1 

 باشد. هاي مژکدار، با مصرف انرژي زیستی می حرکت هر ماده به درون سلول) 2 

 شوند. هاي سطحی بدن دفع می دار، از ساختار همۀ مواد دفعی نیتروژن) 3 

 دار بدن وجود دارد. فقط یک روش براي دفع مواد زائد نیتروژن) 4 

  تحلیل :

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 گفت که بخشِ ................... توان با توجه به شکل مقابل، می -8
 باشد. ، در سطح داخلی خود، داراي چندین مژك می»1«) 1 
 مبادله کند.تواند مستقیماً با خون مواد را  نمی» 5«، برخالف »4«) 2 
 ، بخشی از نفریدي است که ضخامت نسبتاً کمی دارد.»5«، همانند »2«) 3 
 باشد. عدد می 2بدن، هاي باشد و در حلقه ، بخش انتهایی لولۀ دفعی می»2«) 4 

  تحلیل :

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟نیسترو، صحیح  چند مورد، در ارتباط با سامانۀ دفعی جانور نشان داده شده در شکل روبه -9

 شود. هایی، به منفذ دفعی ختم می توسط لوله) الف 

 ریزد که محل جذب مواد غذائی است. مواد دفعی خود را ابتدا به بخشی می) ب 

 کند. ه میمیانی رود  ابتدا اوریک اسید را وارد بخش) ج 

 شوند. هاي دفعی، از بدن دفع می همۀ مواد خارج شده از لوله) د 
 1 (1   2 (2    3 (3    4 (4  

    تحلیل :

    

 

 

 

1

2
3

4 5
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  5آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :  تجربی ـ نیمسال دوم دهمپایه  

  14/12/1397 تاریخ :   ششم فصل 1 گفتارپنجم و  فصلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

  تواند .............................. رو، بخشِ ..................... می با توجه به شکل روبه -10

 عبور آب را از خود واپایش کند. -» 4«همانند » 6«) 1 

  اطالعات ژنتیکی را نگهداري کند. -» 2«برخالف » 5«) 2 

 مواد رنگی را درون خود داشته باشد. -» 3«برخالف » 1«) 3 

 مواد الزم براي رشد رویان ذخیره کند. -» 1«همانند » 3«) 4 
 تحلیل :

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
دهد، کدام عبارت، دربارة  با توجه به شکل مقابل، که ساختار دیوارة یک سلول گیاه را نشان می -11

  ، صحیح است؟»؟«بخش مشخص شده با 

 دهد. را نشان میهاي مختلف  اي در الیه ساکاریدهاي غیر رشته طرز قرارگیري پلی) 1 

 اند. را از دست داده پروتوپالست خودشود که  هایی مشاهده می فقط در سلول) 2 

 کند. هاي سیتوپالستی، تبادل مواد را کنترل می ها از طریق کانال در محل ارتباط شیمیایی سلول) 3 

  شود. ل میقطعاً مربوط به بخشی از دیوارة سلولی است که در مجاورت غشاي پالسمایی تشکی) 4 
 تحلیل :

 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ها، ....................... ترکیبات رنگی موجود در رنگ دیسه، ...................... ترکیبات رنگی در کریچه -12

 .شوند اکسیدان محسوب می یب آنتینوعی ترک –) برخالف 1 
 در پیشگیري از سرطان نقش مثبتی دارند. –) همانند 2 
 توانند باعث ایجاد رنگ قرمز در بافت گیاهی شوند. می –) برخالف 3 
 ممکن است هنگام تغییر در ساختار سبزدیسه تولید شوند. –) همانند 4 

 تحلیل :

 
 
 

1 2 3 4 5 6

؟
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  5آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :  تجربی ـ نیمسال دوم دهمپایه  

  14/12/1397 تاریخ :   ششم فصل 1 گفتارپنجم و  فصلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 سواالت تشریحی
 نمره)5/1( .دهید شرح بافت نوع ذکر با را ها کلیه از محافظت نحوه از مورد سه -13

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)5/0( شود؟ می انجام ارادي غیر صورت به کودکان در ادرار دفع دلیل چه به -14

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)1(است؟  جاندارانی چه ویژه سیستم این. دهید شرح را پروتونفریدي سیستم در مایعات دفع مکانیسم -15

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)1( چیست؟ تورژسانس و پالسمولیز از منظور -16

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)1(  هستند؟ هایی نقش چه واجد و شوند می یافت کجا در ها آلکالوئید -17
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  3نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیست آزمون مستمر درس :   پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  14/12/1397 تاریخ :  ششم فصل 1 گفتار 5 فصلمبحث : 

 

 پاسخ است. 3گزینۀ  -1
 ترین ناحیه. باشد نه خارجی ها، یعنی در بخش مرکزي قرار دارند. بخش مرکزي، ناحیۀ میانی کلیه می هاي کلیه، در بین هرم ) ستون1 
د دیگر نیز در کلیه ی ساختار قیف ماننـف دارد. البته به جز لگنچه، نوعـناحیۀ کلیه،لگنچه، است. لگنچه، ساختاري شبیه به قی ترین لیـ) داخ2 

 باشد. ها، کپسول بومن وجود دارد که نوعی ساختار قیف مانند می وجود دارد؛ در ابتداي نفرون
 برد. کند و به سمت مثانه می دریافت می ) میزناي، در ارتباط با لگنچه قرار دارد. میزناي، ادرار را از لگنچه3 
 شوند. ها هم در بخش قشري و هم در بخش مرکزي، مشاهده می نفرون باشند. ها می هاي ادرارساز، همان نفرون ) لوله4 

 پاسخ است. 2گزینۀ  -2
گلومرول (کالف) که درون کپسول بومن قرار دارد و دومی به نام دورِ  شود. اولی به نام ) دو شبکۀ مویرگی در ارتباط با نفرون مشاهده می1 

هاي  اي، همانند همۀ شبکه و شبکۀ مویرگی دورِ لوله لومرولگاي) را فرا گرفته است.  ولههاي ل هاي دیگر نفرون (بخش اي که اطراف قسمت لوله
 اي، با سرخرگ وابران و انشعابی از سیاهرگ کلیه. مویرگی دورِ لوله

 ها: بررسی گزینه 
 ي خون روشن هستند.خورده، فقط دارا ) مشخص است. هم گلومرول و هم شبکۀ مویرگی دورِ لولۀ پیچ6طور که در شکل ( ) همان1 
 کنند. اي، خون روشن را از سرخرگ قبل از خود دریافت می ) هم گلومرول و هم شبکۀ مویرگی دورِ لوله3 
 ) در اطراف مجراي جمع کننده، شبکۀ مویرگی وجود ندارد.4 

 پاسخ است. 3گزینۀ  -3
کند.  شود و از طریق سرخرگ وابران آن را ترك می رد میشود. خون از طریق سرخرگ آوران به گلومرول وا گلومرول به سیاهرگ ختم نمی 

 هاي سرخرگی وجود دارند. بنابراین، در گلومرول، فقط مویرگ
 ها بررسی سایر گزینه 
 ترین ناحیۀ کلیه، یعنی بخش قشري، قرار دارند. ها، به طور کامل در خارجی ) گلومرول1 
کند. در فرایند بازجذب، گلوکز و  کپسول بومن می و در طی فرایند تراوش، این مواد را واردباشد  ها و گلوکز می ) گلومرول، محتوي آمینواسید2 

 گردند. اي برمی آمینواسیدها به شبکۀ مویرگی دورِ لوله
لومرول وارد ها، در بخش ابتدایی نفرون، یعنی کپسول بومن، قرار دارند. در فرایند تراوش، پالسماي خون و مواد محلول در آن، از گ ) گلومرول4 

 شوند. کپسول بومن می
 پاسخ است. 2گزینۀ  -4
 گیرد. اي) نفرون قرار می سرخرگ وابران، بین شبکۀ مویرگی اول (گلومرول) و شبکۀ مویرگی دوم (دور لوله 
 ها: بررسی سایر گزینه 
شوند و  قشري تقسیم می هرمی در بخش هاي بین هرمی، دوماً، سرخرگ هاي بین گیرد نه سرخرگ ، سرخرگ وابران از گلومرول منشأ می) اوال1ً 

شود. بنابراین سرخرگ آوران نیز اولین انشعاب سرخرگ  شوند و در نهایت، سرخرگ آوران ایجاد می تري ایجاد می هاي کوچک سرخرگ
 هرمی نیست. بین

دقت داشته باشید که هیچ سرخرگی، به  شود. شود و سرخرگ وابران نیز به مویرگ ختم می ) سرخرگ آوران، در نهایت به مویرگ ختم می3 
 شود. ختم نمی سیاهرگ

) سرخرگ آوران، نسبت به هر مویرگ گلومرول، مقدار اورة بیشتري دارد، زیرا اوالً خون موجود در سرخرگ آوران بیشتر از هر مویرگ 4 
 شود. گلومرول است و دوماً، بخشی از اورة گلومرول با تراوش از آن خارج می
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  3نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیست آزمون مستمر درس :   پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  14/12/1397 تاریخ :  ششم فصل 1 گفتار 5 فصلمبحث : 

 

 پاسخ است. 4گزینۀ  -5
شوند. سایر مواد ذکر شده، بازجذب  وسیلۀ ترشح دفع می هاي هیدروژن و پتاسیم اضافی، به سیلین) و یون بعضی از سموم، داروها (مثل پنی 

 شوند. می
 پاسخ است. 3گزینۀ  -6
اي وارد شده به کپسول بومن در طی باشد. در پالسم شود، آب و یون سدیم می اي که تحت تأثیر هورمون آلدوسترون بازجذب می الف) ماده 

 فرایند تراوش، هم آب و هم یون سدیم وجود دارند.
یابد. در این وضعیت، از  آوران کاهش می ب) در نتیجۀ کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن، جریان خون یا فشار خون در سرخرگ 

ر صورت سؤال اشاره شده است که فشار خون و فشار اسمزي شود. دقت داشته باشید که د کلیه آنزیمی به نام رنین به خون ترشح می
 باشد. خوناب، طبیعی می

هاي پالسماي خون است. حتی در فشار خون طبیعی، نوعی پروتئین  گیرد، یکی از پروتئین اي که تحت تأثیر فعالیت آنزیم رنین قرار می ج) ماده 
 شود. مشاهده می ه گلومرول نیز این پروتئیندر پالسماي خون وجود دارد و بنابراین، در خون وارد شده ب

شوند. در  هاي اسمزي در زیرنهنج (هیپوتاالموس) تحریک می د) اگر غلظت مواد حل شده در خوناب از یک حد مشخص فراتر رود، گیرنده 
ه باشید که در صورت سؤال شود. دقت داشت ها، هورمون ضد ادراري از غدة زیرمغزي (هیپوفیز) پسین ترشح می نتیجۀ تحریک این گیرنده
 اسمزي خوناب، طبیعی است. اشاره شده است که فشار

 پاسخ است. 3گزینۀ  -7
)؛ یکی از طریق سطح بدن (پوست) 4دار وجود دارد (رد گزینۀ دو روش براي دفع مواد نیتروژن یا،اریا است. در پالرنارشکل، نشان دهندة پالرن 

 )3شوند. (درستی گزینۀ هم جزء ساختارهاي سطحی بدن محسوب میها  و دیگري از طریق منافذ دفعی که آن
 ها: بررسی سایر گزینه 
 اي هاي شعله اي است. در نتیجه، آب تمایل دارد با اسمز وارد سلول هاي شعله ) فشار اسمزي در مایعات بدن، کمتر از فشار اسمزي در سلول1 

 ها خارج شود. شود نه این که از آن
 شود. اي، از طریق فرایند اسمز و بدون مصرف انرژي زیستی انجام می ون سلول شعله) ورود آب به در2 

 پاسخ است. 4گزینۀ  -8
 -3مثانه،  -2قیف مژکدار،  -1هاي مشخص شده در شکل به ترتیب عبارتند از:  بخش شکل، نشان دهندة متانفریدي در کرم خاکی است. 

باشد. در هر حلقۀ بدن کرم خاکی، دو متانفریدي و  نه، بخش ضخیم در انتهاي نفریدي میمویرگی، مثا شبکۀ -5نفریدي و  -4 منفذ اداري،
 بنابراین، دو مثانه وجود دارد.

 ها: بررسی گزینه 
 گیرند نه در سطح داخلی. ها در سطح خارجی قرار می ، در قیف مژکدار، مژك) مشخص است14طور که در شکل ( ) همان1 
 شود. ها و مایع بین سلولی انجام می توانند مواد را مستقیماً با خون مبادله کنند. تبادل مواد بین سلول نفریدي، نمیهاي متا ) هیچ یک از سلول2 
 باشد. ) مثانۀ، ساختاري ضخیم در لولۀ نفریدي می3 

 پاسخ است. 4گزینۀ  -9
هاي  باشد و در حشرات، سامانۀ دفعی از نوع لوله عی حشره میهر چهار مورد این سؤال نادرست است. شکل نشان دهندة ملخ است. ملخ نو 

 باشد. مالپیگی می
 بررسی موارد: 
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 شوند. در سامانۀ دفعی حشرات، منفذ دفعی وجود ندارد. هاي مالپیگی از طریق منفذي به روده متصل می الف) لوله 
 ریزند (نه به معده) هاي مالپیگی به روده می لولهب)  
 لپیگی، به بخش ابتدایی روده متصل هستند نه بخش میانی آن.هاي ما ج) لوله 
شوند و از بدن دفع  روده بازجذب می هاي اند، توسط سلول هاي مالپیگی به روده وارد شده هاي آبی که توسط لوله ها و مولکول د) بخشی از یون 

 شوند. نمی
 پاسخ است. 1گزینۀ  -10

 -5غشاي واکوئول،  -4واکوئول (کریچه)،  -3هسته،  -2روپالست (سبزدیسه)، لک -1ند از: ترتیب عبارت هاي مشخص شده د شکل، به بخش 
 غشاي پالسمایی و دیوارة سلولی. -6سیتوپالسم و 

 ها: بررسی گزینه 
هم در واپایش چنین، دیوارة سلولی  ورود مواد به کریچه و خروج از آن را کنترل (واپایش) می کند. همد غشاي سلول، نن) غشاي واکوئول ما1 

 ها در گیاه نقش دارد. تبادل مواد بین ساخته
 ) مرکز نگهداري اطالعات ژنتیکی در سلول، هسته است نه سیتوپالسم.2 
 ین را در خودئ ذخیره کند.نتواند مواد رنگی، مثل آنتوسیا ) درون کلروپالست، سبزینه (نوعی رنگیزه) وجود دارد. واکوئول هم می3 
تواند پروتئین گلوتن را ذخیره کند که براي رشد  شوند. مثالً،  واکوئول می واکوئول یا آمیلوپالست ذخیره می ي رشد رویان، در) مواد الزم برا4 

زمینی الزم است. دقت داشته باشید که  هاي سیب شود که براي رشد جوانه بذر گندم و جو الزم است. در آمیلوپالست هم نشاسته ذخیره می
 کند. ید مواد غذایی نقش دارد ولی مواد الزم براي رشد رویان را ذخیره نمیکلروپالست، در تول

 پاسخ است. 4گزینۀ  -11
دهد. دیوارة  هاي دیوارة پسین را نشان می باشد و بخش مشخص شده در شکل، الیه هاي مختلف دیوارة سلولی می دهندة بخش شکل، نشان 

 گیرد. و در تماس مستقیم با غشاي پالسمایی سلول قرار می شود پسین. در سطح داخلی دیوارة نخستین تشکیل می
 ها: بررسی سایر گزینه 
 اي. ساکاریدهاي غیر رشته دهد نه پلی هاي مختلف دیوارة پسین را نشان می هاي سلولز در الیه ) شکل، طرز قرارگیري رشته1 
ین، به معناي مرگ سلول نیست و سلول به حیات خود ادامه شود و تشکیل دیوارة پس هاي زنده مشاهده می ) دیوارة پسین، توسط سلول2 

 دهد. می
اي)  هاي سیتوپالسمی (میان یاخته نالاها، ک شود. پالسمودسم ها انجام می هاي گیاهی مجاور، از طریق پالسمودسم ارتباط شیمیایی سلول) 3 

اي  ر مناطقی از دیواره به نام الن وجود دارند. الن، به منطقهها، بیشتر د شوند. پالسمودسم ز یک سلول به سلول دیگر کشیده میهستند که ا
شود. بنابراین، دیوارة پسین  ، دیوارة پسین تشکیل نمیها جا، دیوارة سلولی نازك مانده است. در واقع، در محل الن شود که در آن گفته می

 ها ندارد. نقشی در کنترل تبادل مواد از طریق پالسمودسم
 است.پاسخ  2گزینۀ  -12

)، ترکیبات پاداکسنده، در پیشگیري از 1(آنتی اکسیدان) هستند (رد گزینۀ دیسه (کروموپالست)، پاداکسنده ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ 
 )2هاي دیگر، نقش مثبتی دارند. (درستی گزینۀ سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام

 ها: بررسی سایر گزینه 
(مثالً در گوجه  ها هم، کاروتنوئیدها دیسه تواند باعث ایجاد رنگ قرمز شود. در رنگ ب رنگی در کریچه است که می) آنتوسیانین، نوعی ترکی3 

 توانند رنگ قرمز را ایجاد کنند. فرنگی) می
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شود. در این  دیسه تبدیل می کند و به رنگ ها در بعضی گیاهان تغییر می در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه -4 
ها افزایش پیدا کند. این موضوع، در ارتباط  ها در پالست آن شود تا مقدار شود و مقدار کاروتنوئیدها زیاد می هنگام، سبزینه در برگ تجزیه می

 ها، صحیح نیست. با ترکیبات رنگی کریچه

 )چربی پیوندي بافت( یچرب -) اي رشته پیوندي بافت( کلیه کپسول -) استخوان پیوندي بافت( ها دنده -13
 .گیرد می صورت ارادي غیر صورت به مثانه تخلیه است، نشده برقرار کامل طور به آنان نخاع و مغز ارتباط هنوز که کودکانی و نوزادان در -14
 پالناریا در دفعی سامانه .کنند می پیدا راه بدن از خارج به دفعی منفذ یک طریق از که هاست کانال از اي شبکه پروتونفریدي دفعی سامانه -15

 هاي کانال طول در. شود می انجام بدن سطح طریق از نیتروژن دفع بیشتر و است اضافی آب دفع آن اصلی کار که است پروتونفریدي نوع از
 این هاي مژه ربانض و شوند می وارد اي شعله هاي سلول به اي یاخته بین فضاي از بدن مایعات. دارند قرار اي شعله هاي سلول پروتونفریدي

 .کند می خارج دفعی منافذ از و هدایت دفعی هاي کانال به را مایعات ها یاخته
 نامیده پالسمولیز وضعیت این. گیرد می فاصله دیواره از و کند می پیدا کاهش کریچه حجم باشد، کم آب علتی هر به اگر: پالسمولیز -16

 پروتوپالست که شوند می سبب و آبند، پر و حجیم ها کریچه باشد، سلول در آن مقدار از ربیشت محیط در آب مقدار وقتی: تورژسانس. شود می
 .گویند می تورژسانس یا تورم حالت این به شود نمی پاره ولی شود می کشیده حدي تا سلولی ةدیوار. آورد وارد فشار آن به و بچسبد دیواره به

 گیاهخواران برابر در گیاهان از دفاع آنها نقش. شوند می تولید فراوانی مقدار به گیاهان بعضی ۀابشیر در و اند گیاهی ترکیبات از ها آلکالوئید -17
 .ورندآ اعتیاد ها آلکالوئید بعضی. برند می کار به ها آرامبخش و ها ضدسرطان و ها مسکن مانند داروهایی ساختن در را ها آلکالوئید. است
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