
اقلیم پذیری آزمایشگاهی و اقلیم پذیری طبیعی منجر به تغییرات
15 فنوتیپی برگشت پذیر می شود 
15 فیزیولوژی و تکامل 
15 سازگاری چیست؟ 
16 همة تفاوت ها، سازگاری تکاملی نیستند 
16 خویشاوندی تکاملی، مورفولوژی و فیزیولوژی را تحت تأثیر قرار می دهد 

17 خالصه 

17 پرسش های ترکیبی 

18 برای مطالعة بیشتر 

فصل 2   شیمی، بیوشیمی و
20 فیزیولوژی سلولی 

22 نگاه کلی 

22 شیمی 

22 انرژی 
23 شبکه های غذایی انرژی را منتقل می کنند 
24 انرژی در گرادیان های الکتروشیمیایی ذخیره می شود 
24 انرژی گرمایی باعث حرکت مولکول ها می شود 
25 پیوندهای شیمیایی 
26 پیوندهای کوواالنسی الکترون ها را به اشتراک می گذارند 
26 پیوندهای ضعیف ساختار ماکرومولکولی را کنترل می کنند 
27 پیوندهای ضعیف نسبت به دما حساس اند 
28 خواص آب 
28 خواص آب منحصر به فرد هستند 
29 مواد محلول بر خواص فیزیکی آب تأثیر می گذارند 
29 مواد محلول در آب به وسیلة انتشار حرکت می کنند 
30 مواد محلول در سیستم های زیستی فشار اسمزی ایجاد می کنند 
31 تفاوت های اسموالریته می تواند حجم سلول را تغییر دهد 
32 pH و یونیزاسیون آب 
32 خنثی بودن همیشه در pH هفت نیست 
32 اسیدها و بازها، pH آب را تغییر می دهند 
33 pH و دما، هر دو بر یونش مولکول های زیستی تأثیر می گذارند 

34 بافرها تغییرات pH را محدود می کنند 
35 بیوشیمی 

36 آنزیم ها 
36 آنزیم ها با کاهش انرژی فعال سازی، واکنش ها را تسریع می کنند 

به نام خدا

فهرست

دوازده مقدمة استاد 
سیزده پیش گفتار مترجمان 
چهارده دربارة نویسندگان 
پانزده پیش گفتار نویسندگان 

1 بخش اول مبانی سلولی فیزیولوژی جانوری 

فصل 1   مقدمه ای بر
2 اصول فیزیولوژی 

4 نگاه کلی 

4 فیزیولوژی: گذشته و حال 

5 خالصه ای از تاریخ فیزیولوژی جانوری 
6 زیرشاخه های تحقیقات فیزیولوژی 

زیرشاخه های فیزیولوژی را می توان براساس تراز تشکیالت زیستی
6 طبقه بندی کرد 

زیرشاخه های فیزیولوژی را می توان براساس فرایند ایجاد کنندة تنوع
8 طبقه بندی کرد 
9 فیزیولوژی جانوری می تواند علمی محض یا کاربردی باشد 

■  کادر 1.1  روش ها و سیستم های مدل  مدل های آگست کروگ
9 در فیزیولوژی جانوری 
10 موضوع های وحدت بخش در فیزیولوژی 

10 فیزیک و شیمی: اساس فیزیولوژی 
مفاهیم علم مکانیک در شناخت عملکرد موجودات زنده به ما کمک

10 می کنند 
11 پتانسیل های الکتریکی، بحثی اساسی در فیزیولوژی هستند 
11 الگوهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک تحت تأثیر اندازة بدن قرارمی گیرند 
12 تنظیم فیزیولوژیک 
12 هومئوستازی حفظ ثبات داخلی است 
13 حلقه های فیدبکی، مسیرهای فیزیولوژیک را کنترل می کنند 
13 حلقه های فیدبک منفی عامل حفظ هومئوستازی هستند 
13 حلقه های فیدبک مثبت عامل بروز پاسخ های انفجاری هستند 
14 فنوتیپ، ژنوتیپ و محیط 
14 یک ژنوتیپ بیش از یک فنوتیپ را نشان می دهد 

پنج



37 ■  کادر 1.2 مبانی ریاضی ترمودینامیک 
38 کینتیک آنزیم خصوصیات آنزیمی را توضیح می دهد 
40 محیط فیزیکوشیمیایی، کینتیک آنزیم را تغییر می دهد 
41 تنظیم آلوستریک و کوواالنسی، سرعت آنزیم ها را کنترل می کنند 
41 آنزیم ها مواد غذایی را جهت احیای انرژی تغییر می دهند 
43 ATP حامل انرژی آزاد است 

44 پروتئین ها 
45 پروتئین ها پلیمرهای آمینواسیدی هستند 
45 پروتئین ها در اشکال سه بعدی چین خورده می شوند 
47 چپرون های مولکولی به چین خوردگی پروتئین ها کمک می کنند 
47 کربوهیدرات ها 

جانوران برای تأمین انرژی و بیوسنتز از مونوساکاریدها استفاده
47 می کنند 

کربوهیدرات های پیچیده، نقش های عملکردی و ساختاری زیادی
48 را به عهده دارند 
49 گلوکونئوژنز گلوکز را از پیش سازهای غیر کربوهیدراتی می سازد 
50 گلیکولیز مسیری کم بازده و پرسرعت است 

میتوکندری ها، پیرووات و NADH گلیکولیتیک را در شرایط
51 هوازی اکسید می کنند 
52 دهیدروژناز پایانی، NADH را در شرایط غیرهوازی اکسید می کند 
53 لیپیدها 

اسیدهای چرب، زنجیره های آلیفاتیک طویلی هستند که از
54 استیل کوآنیزم A تولید شده اند 
55 اسیدهای چرب در بتاـ  اکسیداسیون میتوکندریایی اکسید می شوند 
56 اسیدهای چرب می توانند به اجسام کتونی تبدیل شوند 
57 تری گلیسرید، شکل اصلی ذخیرة لیپید است 
58 فسفولیپیدها بیشتر در غشاهای زیستی یافت می شوند 
59 استروئیدها دارای ساختار حلقوی چندگانه هستند 
59 متابولیسم میتوکندریایی 

چرخة TCA از استیل کوآنزیم A برای تولید معادل های احیاکننده
60 استفاده می کند 
61 ETS گرادیان پروتون، گرما و انواع رادیکال آزاد اکسیژن تولید می کند 

F1F0 آدنوزین تری فسفاتاز از نیروی محرکة پروتونی برای ساختن

62  ATP استفاده می کند 
63 کراتین فسفوکیناز انتقال انرژی و ذخایر آن را افزایش می دهد 
63 ائتالف مسیرهای متابولیسم انرژی 
64 ■  کادر 2.2  روش ها و سیستم های مدل  سرعت متابولیسم 

اکسیژن و ATP تعادل میان گلیکولیز و فسفریالسیون اکسیداتیو را
65 کنترل می کنند 
65 خصوصیات فیزیکی سوخت ها بر انتخاب آنها تأثیر می گذارد 
65 با محاسبة کسر تنفسی می توان نوع سوخت را تعیین کرد 
66 واسطه های پرانرژی تعادل بین آنابولیسم و کاتابولیسم را تنظیم می کنند 
67 فیزیولوژی سلول 

67 ساختار غشا 
67 لیپیدها خصوصیات غشا را تحت تأثیر قرار می دهند 
68 غشاهای لیپیدی ناهمگن هستند 
68 استرس محیطی می تواند سیالیت غشا را تغییر دهد 
69 غشاها دارای پروتئین های سراسری و محیطی هستند 
69 انتقال از عرض غشاهای سلولی 

مولکول های محلول در لیپید به وسیلة انتشار غیرفعال از عرض
69 غشا عبور می کنند 

پروتئین های غشایی می توانند انتشار مولکول های نفوذ ناپذیر را
70  تسهیل کنند 

ترانسپورترهای فعال از انرژی برای پمپ کردن مولکول ها در 
71 خالف جهت گرادیان ها استفاده می کنند 
72 پتانسیل غشا 
72 سطح درونی غشا در حالت استراحت، الکترونگاتیو است 
72 گرادیان های غلظت یونی و نفوذ پذیری، پتانسیل غشا را تعیین می کنند 
74 پتاسیم نقش اساسی را در برقراری پتانسیل غشا بازی می کند 
74 سدیمـ  پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز گرادیان های غلظتی را برقرار می کند 
75 ■  کادر 3.2 مبانی ریاضی تساوی گلدمن 
76 تغییرات در نفوذ پذیری غشا، پتانسیل غشا را تغییر می دهد 
77 سازماندهی درون سلولی 
77 میتوکندری ها نیروگاه های سلولی هستند 

اسکلت سلولی، شکل سلولی را کنترل و جابه جایی درون سلولی را 
77 جهت دهی می کند 

شبکة آندوپالسمی و دستگاه گلژی، عبور وزیکول ها را میانجی گری 
78 می کنند 
80 ماتریکس خارج سلولی برهم کنش های بین سلول ها را میانجی گری می کند 
82 ژنتیک و ژنومیک فیزیولوژیک 
82 نوکلئیک اسیدها پلیمرهای نوکلئوتیدها هستند 

DNA مارپیچ مضاعف آلفاهلیکس است که در کروموزوم ها

82 قرار گرفته است 
83 DNA در ژنوم سازماندهی می شود 

فهرستشش



84 کنترل رونویسی در نواحی تنظیمی ژن صورت می پذیرد 
85 تخریب RNA بر مقدار آن تأثیر می گذارد 
86 تغییرات کلی در ترجمه، بسیاری مسیرها را کنترل می کند 

سلول ها مقادیر پروتئین را از طریق تخریب پروتئینی به سرعت
86 کاهش می دهند 
87 تنوع پروتئین ها از مضاعف شدن ها و بازآرایی های ژنی منشأ می گیرد 
89 مضاعف شدن های ژنوم قدیم در ایجاد تنوع فیزیولوژیک نقش داشته اند 

90 خالصه 

91 پرسش های مروری 

92 پرسش های ترکیبی 

92 پرسش های محاسباتی 

92 برای مطالعة بیشتر 

فصل 3   سیگنال رسانی سلولی
94  و تنظیم آندوکرینی 

96 نگاه کلی 

97 مبنای بیوشیمیایی سیگنال  رسانی سلولی 

ویژگی های کلی سیگنال رسانی سلولی  97
98 سیستم های سیگنال رسانی غیرمستقیم، زنجیره ای را تشکیل می دهند 
101 ساختار پیک، نوع مکانیسم سیگنال رسانی را تعیین می کند 
101 پیک های پپتیدی 
101 پیک های پپتیدی طی اگزوسیتوز آزاد می شوند 
103 پیک های پپتیدی در مایعات خارج سلولی حل می شوند 
103 پپتیدها به رسپتورهای عرض غشایی متصل می شوند 
104 پیک های استروئیدی 
105 ■ کادر 1.3 تکامل و تنوع  اکدیزون: هورمونی استروئیدی در بندپایان 
106 استروئیدها به پروتئین های حامل متصل می شوند 
107 استروئیدها به رسپتورهای داخل سلولی متصل می شوند 
107 آمین های بیوژنیک 
108 هورمون های تیروئیدی از عرض غشا عبور می کنند 
108 هورمون های تیروئیدی پیک هایی آب گریز هستند 
108 دیگر انواع پیک ها 
109 ایکوزانوئیدها پیک هایی لیپیدی هستند 
109 نیتریک اکساید پیک شیمیایی گازی شکل است 
110 پورین ها به عنوان نوروترانسمیترها و پاراکرین ها عمل می کنند 
110 انتقال سیگنال به سلول هدف 

110 برهم کنش لیگاندـ  رسپتور اختصاصی اند 
111 پاسخ سلول براساس نوع رسپتور تعیین می شود 
111 رسپتورها ُدمین های متعددی دارند 
111 هر لیگاند ممکن است به بیش از یک رسپتور متصل شود 
112 اتصال لیگاندـ  رسپتور از قانون کنش جرم تبعیت می کند 
112 تعداد رسپتورها ممکن است متفاوت باشد 
113 میل ترکیبی رسپتور به لیگاند ممکن است متنوع باشد 
113 سیگنال رسانی لیگاند باید غیرفعال شود 
115 مسیرهای انتقال سیگنال 

116 رسپتورهای درون سلولی 
117 کانال های یونی دریچه دار وابسته به لیگاند 
118 انتقال سیگنال از طریق رسپتورـ  آنزیم ها 
118 رسپتورهای گوانیالت سیکالزی، GMP حلقوی تولید می کنند 

 Ras رسپتورهای تیروزین کینازی از طریق پروتئین های
119 سیگنال رسانی می کنند 

رسپتورهای سرین/ ترئونین کینازی به طور مستقیم آبشارهای
121 فسفریالسیون را فعال می کنند 
122 انتقال سیگنال از طریق رسپتورهای مزدوج شده به Gـ پروتئین ها 
122 ■  کادر 2.3 تکامل و تنوع رسپتورهای مزدوج شده به Gـ پروتئین ها 
123 Gـ پروتئین ها می توانند از طریق کلسیمـ  کالمودولین فعالیت کنند 
124 Gـ پروتئین ها می توانند با آنزیم های تقویت کننده برهم کنش کنند 
124 آنزیم های تقویت کننده، غلظت پیک های ثانویه را تغییر می دهند 
124 گوانیالت سیکالز، cGMP تولید می کند 
125 فسفولیپاز C، فسفاتیدیل اینوزیتول تولید می کند 
126 AMP حلقوی )cAMP( اولین پیک ثانویة شناسایی شده است 

127 مسیرهای انتقال سیگنال می توانند با یکدیگر برهم کنش داشته باشند 
128 مقدمه ای بر سیستم های آندوکرینی 

128 تنظیم فیدبکی 
128 کنترل رفلکسی، تنظیم از راه دور را میانجی گری می کند 
130 هورمون های هیپوفیزی نمونه هایی از انواع مختلف حلقه های فیدبکی هستند 
130 هیپوفیز خلفی، نوروهورمون ها را ترشح می کند 
130 اکسی توسین در حلقة فیدبک مثبت دخالت دارد 

نوروهورمون های هیپوتاالموسی، هورمون های هیپوفیز قدامی را
131 تنظیم می کنند 

بسیاری از هورمون های هیپوفیز قدامی در مسیرهای سه مرحله ای
131 شرکت می کنند 
133 تنظیم متابولیسم گلوکز 

هفت فهرست



133 اعمال انسولین اساس فیدبک منفی را نشان می دهد 
134 انواع مختلف کنترل فیدبکی می توانند گلوکز خون را تنظیم کنند 
134 ■  کادر 3.3  کاربردها  ارتباط سلول به سلول و دیابت 
135 انسولین و گلوکاگون اساس کنترل آنتاگونیستی را نشان می دهند 
136 هورمون ها می توانند اثر افزایشی و توأم را نشان دهند 

هورمون های هیپرگلیسمی، گلوکز خارج سلولی را در بندپایان
137 کنترل می کنند 
138 پاسخ به استرس در مهره داران 
139 محرک های استرس زا، دستگاه عصبی سمپاتیک را فعال می  کنند 
139 دستگاه عصبی سمپاتیک، بخش مرکزی غدة فوق کلیوی را تحریک می کند 
139 محور هیپوتاالمو ـ هیپوفیزی، قشر غدة فوق کلیوی را تحریک می کند 
140 ساختار بافت غدة فوق کلیوی در مهره داران مختلف، متفاوت است 
141 تکامل سیستم های آندوکرین 

143 خالصه 

145 پرسش های مروری 

145 پرسش های ترکیبی 

146 پرسش های محاسباتی 

146 برای مطالعة بیشتر 

فصل 4   ساختار و
148 عملکرد نورون ها 

150 نگاه کلی 

151 سیگنال رسانی در نورون حرکتی مهره داران 

152 سیگنال های الکتریکی در نورون ها 
153 معادلة گلدمن، پتانسیل استراحت غشا را توصیف می کند 

کانال های یونی دریچه دار این امکان را به نورون ها می دهند تا
153 پتانسیل های غشای خود را تغییر دهند 
154 ■  کادر 1.4 روش ها و سیستم های مدل مطالعة کانال های یونی 
155 سیگنال ها در دندریت ها و جسم سلولی 
155 دامنة پتانسیل های مدرج متغیر است 
157 پتانسیل های مدرج، سیگنال هایی هستند که مسافت کوتاه دارند 
158 پتانسیل های مدرج جهت شلیک پتانسیل های عمل با یکدیگر جمع می شوند 
160 سیگنال ها در آکسون 
161 کانال های دریچه دار وابسته به ولتاژ، پتانسیل عمل ایجاد می کنند 
162 کانال های سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ، دو دریچه دارند 
165 پتانسیل  های عمل، سیگنال ها را در مسافت های طوالنی منتقل می کنند 

167 نورون های حرکتی مهره داران، میلین دار هستند 
167 آکسون ها پتانسیل های عمل را به صورت یک سویه هدایت می کنند 
168 فرکانس پتانسیل عمل اطالعات با خود حمل می کند 
169 انتقال سیگنال در عرض سیناپس شیمیایی 
169 کلسیم درون سلولی، رهاسازی نوروترانسمیتر را تنظیم می کند 
170 فرکانس پتانسیل عمل، رهاسازی نوروترانسمیتر را تحت تأثیر قرار می دهد 

 استیل کولین، نوروترانسمیتر اصلی در محل اتصال عصبـ  عضلة
170 مهره داران است 
170 سیگنال رسانی به وسیلة آنزیم استیل کولین استراز خاتمه می یابد 
171 سلول های پس سیناپسی، رسپتورهای ویژه ای را بیان می کنند 
172 مقدار نوروترانسمیتر و فعالیت رسپتور بر قدرت سیگنال تأثیر می گذارد 
173 تنوع در سیگنال رسانی نورونی 

173 تنوع ساختاری نورون ها 
173 نورون ها را می توان براساس عملکرد طبقه بندی کرد 
174 نورون ها را می توان براساس ساختارشان طبقه بندی کرد 
176 نورون ها با سلول های گلیا همراه هستند 
177 انواع هدایت سیگنال 

بیان کانال های یونی دریچه دار وابسته به ولتاژ توسط ژن های متعددی
177 صورت می گیرد 
178 ■  کادر 2.4  تکامل و تنوع  تکامل غالف های میلینی 

کانال های کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ نیز می توانند در
180 پتانسیل های عمل دخالت داشته باشند 
180 سرعت هدایت در بین آکسون ها متفاوت است 
180 خصوصیات الکتریکی آکسون بر جریان الکتریکی تأثیر دارد 
182 مقاومت درون سلولی و مقاومت غشا بر سرعت هدایت تأثیر دارد 
183 ظرفیت غشا بر سرعت هدایت تأثیر دارد 
185 آکسون های غول پیکر سرعت هدایت زیادی دارند 
186 ■  کادر 3.4  روش ها و سیستم های مدل  آکسون غول پیکر اسکوئید 
187 نورون های میلین دار در مهره داران ظاهر شدند 
188 میلین سازی، سرعت هدایت را افزایش می دهد 
188 تنوع انتقال سیناپسی 
188 سیناپس های الکتریکی و شیمیایی، نقش های متفاوتی بازی می کنند 
190 سیناپس های شیمیایی تنوع ساختاری دارند 
191 انواع زیادی نوروترانسمیتر وجود دارد 
192 نوروترانسمیترها ممکن است تحریکی یا مهاری باشند 
193 رسپتورهای نوروترانسمیتر می توانند یونوتروپیک یا متابوتروپیک باشند 
193 رسپتورهای استیل کولین، یونوتروپیک یا متابوتروپیک هستند 

فهرستهشت



195 آمین های بیوژنیک نقش های فیزیولوژیک متعدد دارند 
197 نورون ها می توانند بیش از یک نوع نوروترانسمیتر تولید کنند 
197 رهاسازی نوروترانسمیتر بسته به موقعیت فیزیولوژیک، متفاوت است 
198 تکامل نورون ها 

کانال های سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ، منحصراً در جانوران
199 یافت می شوند 

بیشتر موجودات زنده برای ارتباط سلول به سلول از مواد شیمیایی
199 استفاده می کنند 

200 خالصه 

201 پرسش های مروری 

201 پرسش های ترکیبی 

202 پرسش های محاسباتی 

202 برای مطالعة بیشتر 

فصل 5   حرکت سلولی
204 و عضالت 

206 نگاه کلی 

207 اسکلت سلولی و پروتئین های حرکتی 

207 میکروتوبول ها 
207 میکروتوبول ها از آلفاـ  توبولین و بتاـ  توبولین تشکیل شده اند 
209 میکروتوبول ها ناپایداری دینامیک دارند 
211 قطبیت میکروتوبول تعیین کنندة جهت حرکت است 
212 ■  کادر 1.5 تکامل و تنوع سازگاری گرمایی در میکروتوبول ها 
212 کاینزین و داینئین در طول میکروتوبول ها حرکت می کنند 
213 مژک ها و تاژک ها از میکروتوبول تشکیل شده اند 
214 میکروفیالمان ها 
215 میکروفیالمان ها پلیمرهایی از اکتین هستند 
216 پلیمریزاسیون اکتین می تواند موجب حرکت شود 
217 اکتین از میوزین به عنوان پروتئین حرکتی استفاده می کند 

مدل سرخوردن فیالمان می تواند فعالیت اکتینـ  میوزین را
218 توصیف کند 
220 واحد جابه جایی و چرخة کار بر فعالیت میوزین تأثیر می گذارند 
222 ساختار عضله و تنظیم انقباض 
224 ساختار دستگاه انقباضی عضلة مخطط مهره داران 
224 فیالمان های ضخیم و نازک عضلة مخطط در سارکومر سازماندهی می شوند 
226 میوزین II چرخة کار و واحد جابه جایی منحصر به فرد دارد 

226 تشکیالت سارکومری، ویژگی های انقباضی سلول عضالنی را تعیین می کند 
228 ■  کادر 2.5 ژنتیک و ژنومیک تکوین و تمایز عضله 
229 انقباض و شل شدن در عضلة مخطط مهره داران 
230 پروتئین های فیالمان نازک منشأ حساسیت عضلة اسکلتی به +Ca2 هستند 

کمپلکس تروپونینـ  تروپومیوزین می تواند کینتیک های انقباضی
232 را تحت تأثیر قرار دهد 
233 فیالمان های ضخیم نیز ویژگی های انقباضی را تحت تأثیر قرار می دهند 
234 ■  کادر 3.5 مبانی ریاضی تغییرات سارکومری هنگام تولید نیرو و کوتاه شدن 
235 انقباض عضله می تواند نیرو تولید کند 
236 اکسیتاسیون و مزدوج شدن اکسیتاسیونـ  انقباض در عضلة مخطط مهره داران 
236 عضالت به وسیلة پتانسیل عمل تحریک می شوند 
238 سلول های عضالنی میوژنیک خود به خود دپالریزه می شوند 
238 عضلة نوروژنیک به وسیلة نوروترانسمیترها تحریک می شود 
239 عضالت تونیک دارای اعصاب متعددی هستند 
239 Tـ توبول ها نفوذ پتانسیل عمل به داخل میوسیت را تشدید می کنند 

+Ca2 مورد نیاز برای انقباض از ذخایر درون سلولی و خارج سلولی

240 تأمین می شود 
Ca2+ فعالیت رسپتورهای دی هیدروپیریدینی باعث القای رهاسازی

241 از شبکة سارکوپالسمی می شود 
242 شل شدن به دنبال جمع آوری +Ca2 از سطح سیتوپالسم رخ می دهد 
244 عضلة صاف 
245 عضلة صاف فاقد سارکومرهای سازمان یافته است 

انقباض عضلة صاف به وسیلة پروتئین های فیالمان ضخیم و نازک
245 تنظیم می شوند 
247 پل های عرضی چفتی باعث حفظ طوالنی مدت انقباض عضلة صاف  می شوند 
248 تنوع عضله در مهره داران و بی مهرگان 

248 تنوع فیزیولوژیک و تکوینی در عضلة مخطط مهره داران 
248 جانوران برای ساختن عضالت از فیبرهای متنوعی استفاده می کنند 
248 افراد در پاسخ به شرایط متغیر، نوع فیبر را تغییر می دهند 
250 عضالت صوتی انقباضاتی سریع ولی با نیروی کم تولید می کنند 
250 اندام های حرارتی و اندام های الکتریکی، انواعی از عضالت تغییر یافته هستند 
252 عضالت بی مهرگان 
252 بی مهرگان عضلة صاف، مخطط عرضی یا مخطط مورب دارند 

عضالت بی مهرگان در پاسخ به پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی
252 مدرج، منقبض می شوند 
253 عضالت پروازی ناهمگام حشرات از تغییر غلظت +Ca2 استفاده نمی کنند 
254 عضالت گیرنده در نرم تنان، انقباض را برای طوالنی مدت حفظ می کنند 

نه فهرست



256 خالصه 

257 پرسش های مروری 

258 پرسش های ترکیبی 

258 پرسش های محاسباتی 

258 برای مطالعة بیشتر 

261 بخش دوم هماهنگی سیستم های فیزیولوژیک 

فصل 6
262 سیستم های حسی 

264 نگاه کلی 

264 ویژگی های عمومی حواس 

266 طبقه بندی سلول های رسپتور حسی 
سلول های رسپتور را می توان بر پایة موقعیت یا مودالیتة محرک

266 طبقه بندی کرد 
سلول های رسپتور ممکن است بیش از یک مودالیتة محرک را

266 تشخیص دهند 
267 کد کردن محرک در سیستم های حسی 
267 مسیرهای حسی، مودالیتة محرک را کدگذاری می کنند 

میدان های پذیرای حسی، اطالعاتی دربارة موقعیت مکانی محرک
267 فراهم می کنند 
269 رسپتورهای حسی محدوده ای دینامیک دارند 

بین محدودة دینامیک و دقِّت تشخیِص شدت محرک، توازن
269 وجود دارد 
270 تقسیم بندی محدودة دقّت تشخیص شّدت محرک را افزایش می دهد 

اندام های حسی ممکن است محدودة دینامیک بسیار وسیعی
270 داشته باشند 

بسیاری از رسپتورها سیگنال ها را به صورت لگاریتمی کدگذاری
271 می کنند 
271 رسپتورهای تونیک و فازیک، مدت زمان تحریک را کدگذاری می کنند 
272 حس شیمیایی 

272 سیستم بویایی 
272 سیستم بویایی مهره داران می تواند هزاران بو را از یکدیگر تشخیص دهد 
273 رسپتورهای بویایی از نوع رسپتورهای مزدوج شده به Gـ پروتئین هستند 
274 یک سیستم حس شیمیایی دیگر، فرومون ها را تشخیص می دهد 
275 مکانیسم های بویایی بی مهرگان با مهره داران متفاوت اند 

276 سیستم چشایی 
276 جوانه های چشایی، رسپتورهای چشایی مهره داران اند 

رسپتورهای چشایی مهره داران از مکانیسم های متفاوتی برای انتقال
277 سیگنال استفاده می کنند 

کدگذاری اطالعات در سیستم های بویایی و چشایی با یکدیگر
279 متفاوت است 
279 احساس مزه در مهره داران و بی مهرگان متفاوت است 
280 حس مکانیکی 

280 رسپتورهای لمس و فشار 
281 رسپتورهای المسه پراکنش زیادی دارند 
282 رسپتورهای وضعیت مهره داران، وضعیت بدن را کنترل می کنند 
282 حشرات رسپتورهای المسه و رسپتورهای وضعیت متنوعی دارند 
283 تعادل و شنوایی 
284 استاتوسیست ها اندام حفظ تعادل بی مهرگان هستند 
284 حشرات از چند نوع اندام برای شنوایی استفاده می کنند 
285 اندام های شنوایی و تعادل مهره داران، دارای سلول های مژکدار هستند 
288 رابط های رأسی برای انتقال حس مکانیکی حیاتی اند 
288 سلول های مژکدار در خط جانبی و گوش ماهی وجود دارند 
289 گوش  مهره داران در شنوایی و تعادل نقش دارد 
289 دستگاه دهلیزی، اندام تعادلی مهره داران است 
293 گوش داخلی صدا را تشخیص می دهد 

گوش های داخلی، میانی و خارجی مهره داران خشکی زی در
293 حس شنوایی دخالت دارند 
294 گوش داخلی پستانداران برای تشخیص صدا تخصص یافته است 
295 سلول های مژکدار خارجی، صداها را تقویت می کنند 
295 گوش می تواند موقعیت صدا را تشخیص دهد 
296 ■  کادر 1.6  تکامل و تنوع  حس الکتریکی 
296 حس بینایی 

297 رسپتورهای نوری 
297 ساختار سلول های رسپتور نوری در جانوران متفاوت است 
299 پستانداران دو نوع سلول رسپتور نوری دارند 
300 کروموفورها جذب نور توسط رسپتورهای نوری را ممکن می سازند 
301 مکانیسم های انتقال نور در موجودات زنده متفاوت است 
301 ساختار و عملکرد چشم 
305 در مهره داران ساختار چشم با عملکرد آن ارتباط دارد 
305 ■  کادر 2.6  ژنتیک و ژنومیک  شباهت مولکولی چشم های مختلف 
306 عدسی نور را روی شبکیه متمرکز می کند 

فهرستده



307 شبکیة مهره داران چندین الیه دارد 
اطالعات به دست آمده از سلول های استوانه ای و مخروطی به طور

308 متفاوتی پردازش می شوند 
309 پردازش سیگنال در شبکیه، کنتراست را افزایش می دهد 
311 مغز، سیگنال بینایی را پردازش می کند 
312 دید رنگی نیازمند انواع مختلفی از رسپتورهای نوری است 
314 ■  کادر 3.6  تکامل و تنوع  تکامل دید سه رنگی در پریمات ها 
314 حس گرما 

315 حس مغناطیس 

316 سیستم های هماهنگ کننده: سیستم های حسی و ریتم های شبانه روزی 

318 خالصه 

320 پرسش های مروری 

320 پرسش های ترکیبی 

321 پرسش های محاسباتی 

321 برای مطالعة بیشتر 

فصل 7   سازماندهی عملکردی
324 دستگاه های عصبی 

326 نگاه کلی 

327 سازماندهی دستگاه های عصبی 

328 تکامل دستگاه های عصبی 
328 پدیدة سرزایی در جانورانی با تقارن دوطرفه وجود دارد 
330 دستگاه عصبی مرکزی مهره داران در پوششی محافظ محصور است 
330 اعصاب مغزی و نخاعی در دستگاه عصبی مرکزی تشکیل سیناپس می دهند 
332 دستگاه عصبی مرکزی از دیگر بخش های بدن مجزاست 
333 مغز مهره داران سه منطقة اصلی دارد 
334 اندازه و ساختار مغز در مهره داراِن مختلف، متفاوت است 
337 ساختار و عملکرد مغز پستانداران 
337 مغز عقبی اعمال اصلی را پشتیبانی می کند 
338 مغز میانی پستانداران بسیار کوچک شده است 
338 فرایندهای پیچیده به وسیلة مغز جلویی کنترل می شوند 
339 ■  کادر 1.7  کاربردها  سندروم دوپاره مغز یا مغز دونیمه شده 
340 هیپوتاالموس هومئوستازی را حفظ می کند 
340 سیستم لیمبیک روی حاالت عاطفی و هیجانی تأثیر دارد 

341 تاالموس نوعی ایستگاه تقویت کننده است 
341 قشر مغز اطالعات را جمع آوری و تفسیر می کند 
344 دستگاه عصبی محیطی 

344 مسیرهای خودمختار 
شاخه های سمپاتیک و پاراسمپاتیک در کنار یکدیگر باعث حفظ

345 هومئوستازی می شوند 
345 مسیرهای خودمختار ویژگی های مشترک دارند 
347 آناتومی شاخه های اعصاب سمپاتیک با پاراسمپاتیک متفاوت است 
349 برخی اندام های اجرایی فقط عصب دهی سمپاتیک دارند 
349 ■  کادر 2.7  کاربردها  زیرگونه های رسپتور و طراحی  دارو 
350 دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه عصبی خودمختار را تنظیم می کند 
351 مسیرهای حرکتی پیکری 
352 اعمال هماهنگ کنندة دستگاه های عصبی 

353 هماهنگی رفتار 
353 قوس های رفلکسی، بسیاری از رفتارهای غیرارادی را کنترل می کنند 
354 مولدهای الگو آغاز کنندة رفتارهای ریتمی اند 
355 مولدهای الگو، رفتار شنا کردِن زالو را کنترل می کنند 
356 مولدهای الگو و رفلکس ها در حرکت کردن تتراپودها دخالت دارند 
357 مغز حرکات ارادی را هماهنگ می کند 
358 یادگیری و حافظه 
358 بی مهرگان یادگیری و حافظة ساده دارند 
361 هیپوکامِپ پستانداران نقش مهمی در تشکیل حافظه دارد 

363 سیستم های هماهنگ کننده: استرس و مغز 

364 خالصه 

366 پرسش های مروری 

366 پرسش های ترکیبی 

366 برای مطالعة بیشتر 

پ 1 پیوست الف: سیستم بین المللی واحدها 

پ 3 پیوست ب: لگاریتم ها 

پ 4 پیوست ج: توابع خطی، نمایی، توان و آلومتریک 

پ 6 مراجع 

پ 9 واژه نامة فارسی/ انگلیسی 

پ 31 نمایه 

یازده فهرست



بخش 
 اول

ِجي. جي. ساکس)J. G. Saxe( شاعر کالسیک امریکایی در شعري آورده است 
که شش مرد نابینا در پي کشف شگفتي فیل بودند. نفر اول به پهلوِي فیل دست 
زد و دیواري را تصور کرد، دومین نفر با در دست گرفتن عاج فیل به یاد نیزه 
افتاد. مرد سوم که خرطوم فیل را لمس کرده بود، گمان برد که مار است. در این 
میان مرد چهارم که پاي فیل را در دست داشت با خود اندیشید که باید درخت 
باشد. پنجمین نفر با لمس گوش فیل، حدس زد که بادبزن است، و نفر آخر با 
گرفتن دم فیل طنابي را در ذهن مجسم کرد.* منظور ساکس این بود که تنها راه 
درك موضوعی پیچیده، بررسي آن از زوایاي گوناگون است. یادگیري فیزیولوژي 
همانند این شعر نیازمند تحقیق از جنبه هاي مختلف علوم مانند فیزیک، شیمي، 
مفهوم  است.  تکامل  و  اکولوژي  ژنتیک، زیست شناسي سلولي،  ریاضي، مهندسي، 
دیگري که از این شعر برداشت مي شود و مرتبط با فیزیولوژیست ها نیز هست 
این حقیقت است که حتي غیر عادي ترین ویژگي هاي جانوران از بسیاري جهات 
فیل  پهلوي  داشتند.  کاملی  نابینا درك  مردان  این  واقع  در  آشنایند.  و  ملموس 
واقعًا مشابه دیوار است، خرطومش شبیه مار حرکت مي کند، عاج آن همانند نیزه 
کاربرد دارد و ُدم آن نیز به طناب شباهت دارد. در اغلب موارد، فیزیولوژیست ها 
براي درك ساختار و عملکرد جانوران، از بررسی هم ساختاری در جانوران مختلف 

* جان گادفری ساکس )1887-1816( در واقع روایت کنندة این تمثیل شرقی برای مخاطبان غربی 
خود بوده است. این داستان تمثیلی عارفانه که ریشه در آیین های چین، هندو و بودایی دارد، به فرهنگ 

ما نیز راه یافته و در مثنوی مولوی و حدیقه الحقیقه سنایی نیز نقل شده است. ـ و.

مباني سلولي فيزيولوژي جانوري
شگفتی های  از  یکي  مي کنند.  استفاده  مکانیکي  ساختارهاي  با  آنها  مقایسة  نیز  و 
صفات  معمول ترین  غیر  حتي  یعنی  است  گوناگونی  عین  در  یگانگی  فیزیولوژي، 

موجودات از برخي جهات بسیار مشابه یکدیگرند. 
فرایندهاي  دارد که چگونه  اختصاص  این موضوع  به  کتاب  این  اول  بخش 
از  جانور  که  همان طور  مي کنند.  ایجاد  را  فیزیولوژي  زیربناي  سلولی،  و  مولکولي 
واحدهای سلولی به وجود آمده است، فیزیولوژي نیز از واحدهای مولکولی و سلولي 
ساخته شده است. در فصل اول، علم فیزیولوژي معرفي می شود و در مورد منشأ تنوع 
از دیدگاه فیزیولوژي بحث مي شود. فصل دوم اساس عملکرد سلولي را مرور مي کند: 
تأثیر نیروهاي شیمیایي و فیزیکي بر عملکرد فیزیولوژیک و پایه های بیوشیمیایی و 
زیست شناختی سلولي. هر چند بسیاري از این اصول سلولي، در میان گیاهان، قارچ ها 
و جانوران، یکسان اند، ولي به سه علت عمده عملکرد سلول هاي جانوري از دیگر 
یوکاریوت ها مجزاست: ارتباط های سلولي، عضالت و نورون ها. در فصل سوم راه هاي 
پیچیدة ارتباط سلول ها و بافت هاي جانوري با یکدیگر مورد بررسي قرار گرفته است. 
نورون ها )فصل چهارم( و سلول هاي عضالني )فصل پنجم( فقط در جانوران وجود 
دارند و پایة همة سیستم هاي فیزیولوژیک هستند. در دو فصل آخر این بخش نقش 
این سلول هاي منحصر به فرد جانوري در سیستم هاي پیچیدة فیزیولوژیک بررسي 
شده و به ویژه نحوة عملکرد این سلول ها و چگونگي پیدایش تنوع در خصوصیات آنها 

در طول تکامل مورد بحث قرار گرفته است.  
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فيزيولوژي اصول  بر  مقدمه اي 
در دهة 1960 به چند علت، تحقیق در زمینة فیزیولوژي به اوج خود رسید. 
توسعة تکنولوژي هاي مختلف، از پزشکي هسته اي تا ژنتیک مولکولي، راه هاي 
جدیدي را براي مطالعة تنوع جانوران هموار کرد. مطالعات جمعیت شناختي 
منجر به استخدام تعداد زیادي از دانشمندان دانشگاهي شد که یکي از نتایج 
آن پرورش جمع کثیري از محققان عالقه مند به تنوع فیزیولوژیک جانوران بود. 

به تدریج تیم هاي چند منظورة بین المللي از محققان تشکیل شد تا موضوع های 
شرکت هاي  رشد  و  مسافرت  سهولت  شوند.  بررسي  دست نیافتني  جهاني 
بتوانند  فیزیولوژیست ها  تا  آورد  به وجود  را  فرصت  این  بین المللي،  تحقیقاتي 

جانوران ناشناختة محیط هاي دوردست را مورد مطالعه قرار دهند. 
دکتر نام  به  مشهور  فیزیولوژیستي  که  بود  دوران  همین  در 

فصل

1
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اقیانوس شناسي  مؤسسة  مدیر  همراه  به   )Dr. Per Scholander(شالندر پر 
ابتکار  به  در سن دیگو، دست  کالیفرنیا  دانشگاه  به  وابسته   )Scripps(اسکریپس
مناطق  زیستي  مسائل  حل  برای  را  بین المللي  محققان  از  تیمي  و  زدند  جالبي 
پس   )Alpha Helix(آلفاهلیکس تحقیقاتي  طرح  دادند.  تشکیل  دنیا  ناشناختة 
از سال ها تالش و مذاکره با محققان، دانشگاه ها و آژانس هاي دولتي، شروع به 

کار کرد. 
10 سال پس از پیشنهاد مدل ساختار DNA به وسیلة واتسون و کریک، 
نام گذاری  این مدل  افتخار  به  آلفاهلیکس که  اقیانوس پیمای  تحقیقاتی  کشتی 
مؤسسة  به وسیلة   1964 سال  در  کشتي  این  شد.  دریاها  راهي  بود،  شده 
متحدة  ایاالت  علوم  ملي  بنیاد  که  امتیازي  با  و  اسکریپس  اقیانوس شناسي 
آمریکا در اختیار آنها گذاشته بود، به قیمت یک ونیم میلیون دالر خریداري 
استفادة  برای  تخصصي  آزمایشگاه هایي  به  مجهز  آلفاهلیکس  کشتي  شد. 
هر  بود.  دنیا  غیرعادي  زیستگاه هاي  به  سفر  طول  در  تجربي  زیست شناسان 
بر  بود، ولي در آن عالوه  این طرح  باني و حامي  ایاالت متحده،  چند دولت 
تحقیقات دانشمندان آمریکایي، از تحقیقات دیگر دانشمندان نقاط مختلف دنیا 
نیز حمایت مي شد. در سال 1966 آلفاهلیکس با 10 نفر از دانشمندان سراسر 
جهان و 12 نفر خدمه، سفر خود را به دنبال جستجوي »دانش زیست شناسي 
و پزشکي«، آغاز کرد. طرح آلفاهلیکس تجربه اي جدید بود که الهام بخش یک 

نسل از فیزیولوژیست هاي جانوري شد. 
از  تیمي  سال  در  بار   4 تا   3 که  بود  متحرك  آزمایشگاهي  کشتي،  این 
دانشمندان را با عالیق و تخصص هاي مختلف براي سفر هاي تحقیقاتي در کنار 
بود  بزرگ آب سنگی*  به سد  آلفاهلیکس، سفر  اولین سفر  هم جمع مي کرد. 
انجامید و دانشمندان توانستند تپه هاي مرجاني، جنگل هاي  که 6 ماه به طول 
مطالعه  را  خشکي زي  و  دریازي  جانوران  و   )mangrove(مانگرو گرمسیري 
استرالیا، سفر جدیدي  از آب هاي  بازگشت  ماه  از سه  این کشتی پس  کنند. 
را به جنوب آمریکا آغاز کرد. آلفاهلیکس با سفر به سمت رودخانة آمازون 
به مطالعة خصوصیات رفتاري و تکاملي ماهي ها و جانوران خشکي زي مناطق 

کرد  عبور  گاال پاگوس  جزایر  از  سپس  و  پرداخت   )neotropic(نئوتروپیک
داروین  که  کنند  مطالعه  را  جانوراني  تا  داد  دانشمندان  به  را  امکان  این  و 
 15 به مدت  دریایي  این سفرهاي  بود.  بررسي کرده  را  آنها  پیش  قرن  یک 
سال ادامه داشت که طي آن دانشمندان به همان نقاط و یا به نقاط دیگري 
گرمسیري(،  )جانوران  نو  گینة  سردآبی(،  )ماهي هاي  برینگ  دریاي  مانند 
جنوب  قطب  قارة  فیل  دریایی(،  و  )ماهي   )Guadalupe(گوادالوپ جزیرة 
)جانوران قطبي(، شرق اقیانوس آرام )کوسه ها، وال ها و جانوران آب سنگ های 
فیلیپین )صدف  و  )ماهیان عمق زي(  هاوایي  آبي(،  )مارهاي  استرالیا  دریایي(، 
این  از  بسیاري  که  است  توجه  قابل  مي کردند.  سفر   ))nautilus(ناتیلوس
خصوصیات  و  بودند  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  هرگز  زمان  آن  تا  جانوران 

فیزیولوژیک آنها ناشناخته مانده بود. 
آلفاهلیکس فقط نمونه اي از تحقیقات گسترده اي بود که در دهة 1960 
آغاز شد. طرح پژوهشي آلفاهلیکس تا سال 1980 ادامه داشت، در این زمان 
حمایت هاي دولتي از این طرح به پایان رسید و مالکیت این کشتي به بنیاد 
ملي علوم واگذار شد. اکنون این کشتي همچنان فعال است و براي تحقیقات 
طرح  مي شود.  گرفته  به کار  آالسکا  دانشگاه  سرپرستي  تحت  اقیانوس شناسي 
پژوهشي آلفاهلیکس این فرصت را براي صدها تن از دانشمندان فراهم کرد تا 
به اطالعاتي جدید دربارة تنوع زیستي جهان و نحوة عملکرد موجودات زندة 

محیط هاي زیستي مختلف دست یابند. 

فیل دريايي

كشتي تحقیقاتي آلفاهلیكس

* سد بزرگ آب سنگی )Great Barrier Reef( یکی از بزرگ ترین آب سنگ های مرجانی جهان واقع 
در شرق استرالیاست. ـ و.
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نگاه كلي 
فيزيولوژيست مشهوري به نام »کنوت* 
 Knut  Schmidt -( نيلسن   - اشميت 
Nielsen(« مي گويد: فيزيولوژي جانوری 

است.  جانوران«  کارکرد  نحوة  »مطالعة 
و  ساختار  جانوري  فيزيولوژيست هاي 
عملكرد اجزاي مختلف يك جانور را 
براساس آنكه چگونه اين اجزا در کنار 
رفتاري  جانور  تا  مي کنند  کار  يكديگر 
خود  محيط  به  و  باشد  داشته  طبيعي 
پاسخ دهد، مورد مطالعه قرار مي دهند. 
يكي از برجسته ترين نكات فيزيولوژي 
يك  از  بيش  است.  آن  تنوع  جانوري، 
ميليون گونة جانوری مختلف روي کرة 
زمين زندگي مي کنند که هر کدام از آنها 
طي تكامل، ويژگي هاي منحصر به فرد 
فرايند  هر  کرده اند.  کسب  بي شماري 
بافت ها،  فعاليت  حاصل  فيزيولوژيك 

اندام ها و سيستم هاي پيچيده اي است که خود محصول الگوهاي پيچيدة 
تنظيم ژن های سلول هاي بي شماري هستند. 

با وجود اين تنوع گسترده، وجوه مشترك زيادي در فرايندهاي 
فيزيولوژيك وجود دارد ــ همة فرايندهای فيزيولوژيك از روندهای 
قوانين  از  فيزيولوژيك  فرايندهاي  همة  اول،  می کنند.  گذر  يگانه ای 
که  است  آن  مشترك،  دومين وجه  مي کنند.  تبعيت  شيمي  و  فيزيك 
فرايندهاي فيزيولوژيك به نحوي تنظيم می شوند که وضعيت محيط 
به  که  داخلی  ثبات  اين  شود.  حفظ  معين  محدوده اي  در  دروني 
هومئوستازی معروف است به وسيلة حلقه های فيدبكی حفظ می شود؛ 
برابر  در  و  می کنند  شناسايی  را  داخلی  وضعيت  فيدبكی  حلقه های 
به راه می اندازند. سومين شباهت آن است که  را  مناسبی  پاسخ  آن، 
حالت فيزيولوژيك هر جانور جزئي از فنوتيپ آن  است، فنوتيپی که 
با محيط  آن   برهم کنش  و  ژنوتيپ  يا  ژنتيك  خود محصول محتوای 
تكاملي در گروهي  تغيير  از  آنكه ژنوتيپ محصولي  است و چهارم 
تعداد  از گذشت  يا گونه هاــ پس  از موجودات زنده ــ جمعيت ها 

زيادی نسل است.  
اين موضوع مي پردازند  به بررسي  فيزيولوژيك  اغلب مطالعات 
که چگونه فرايندهاي مختلف روي فنوتيپ فيزيولوژيك جانور تأثير 

* Knut در زبان نروژی کنوت تلفظ می شود. ـ و.

محصول  بالغ،  زندة  موجود  نهايي  فنوتيپ  )شكل1.1(.  مي گذارند 
فنوتيپ  برهم کنش ژنوتيپ و محيط موجود زنده طي تكوين است. 
خود محصول فرايندهايي در بسياری از ترازهای تشكيالت زيستی از 
جمله ترازهای بيوشيميايي، سلولي، بافت، اندام و دستگاه است. همة 
اين فرايندها با برهم کنش بر يكديگر، رفتارها و پاسخ هاي فيزيولوژيك 
تأثير  بالغ  موجود  فنوتيپ  روي  نيز  محيط  مي کنند.  ايجاد  پيچيده اي 
يادگيري  از  پس  را  خود  رفتار  مي توانند  زنده  موجودات  مي گذارد. 
تغيير دهند و يا در نتيجة تغيير فنوتيپ، پاسخ هاي فيزيولوژيك خود 
را تنظيم کنند. در نهايت، فنوتيپ جانور )مورفولوژي، فيزيولوژي و 
رفتار( روي موفقيت توليدمثلي او تأثير مي گذارد و در طول نسل هاي 
زياد به علت تفاوت در توان بقاي جانوراني با فنوتيپ هاي مختلف، 

تغييرات تكاملي در ژنوتيپ يك جمعيت به وجود مي آيد.  

فيزيولوژي: گذشته و حال 
فيزيولوژي جانوري مدرن، شاخه اي از علم است که همة فرايندهاي 
تأثيرگذار بر عملكرد جانور را دربرمي گيرد. گرچه فيزيولوژي جانوري، 
علمي تجربي است که قدمت دو هزار سالة آن به يونان باستان مي رسد، 
ولي در زيست  شناسي مدرن نقش مهمي بازي مي کند و عامل پيوند 

رشته هاي مجزاي زيست شناسي به يكديگر است.

شكل 1.1 نگاهي كلي به عامل های تأثيرگذار بر فنوتيپ جانوران بالغ.

ژنوتیپتكامل

فنوتیپ فرد بالغ

تولید مثل
فیزيولوژی

و
رفتار

مولكول ها

سلول ها

بافت ها

اندام ها

دستگاه ها

تكوين

انتخاب
طبیعی

فرايندهای
تصادفی

محیط
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