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تقدیم به پروفسور حسابی



زیستشناســیدرکنکــورتجربــیبــهســمتیرفتــهاســتکــهدیگــرفقــطبــهمتــنکتــابتوجــهنمیکننــد؛بخشهــای
مختلــفمتــنکتــابرابــاهــمترکیــبمیکننــدوکمــیآنرامیپیچاننــدوســوالطــرحمیکننــد.حتــیاگــرکســی
همــراهبــاکتــابدرســیآزمــونبدهــدودرکدرســتیازکتــابنداشــتهباشــد؛نمیتوانــدبــهدرصــدخوبــیبرســد.اینجــا

اســتکــهمفهومــیخونــدنزیستشناســی،درکنــارحفــظکــردنآنونوشــتننــکاتمهــمبــهکمــکمــامیآیــد.

آیا نکات این کتاب در کنکور می آیند؟
میتــوانگفــتبخــشزیــادیاززیستشناســیکنکــور،تکــراریاســتکــهدرکنکورهــایقبلــیوآزمونهــایآزمایشــی
آنرادیدهایــم؛کســانیکــهحســابیتســتزدهانــدونکتــهیادداشــتکردهانــد؛تمــامنــکاتکنکــورراخواهنــددانســت؛
البتــهدرهــرکنکــورشــاهدنکتههــایجدیــدهســتیمولــیانگشتشــمارهســتندوآنبــرایجلوگیــریاز100%زدن

بــهآســانیاســت.
مــادرســالکنکورمــانهــرنکتــهخــوبومهمــیراکــهمیدیدیــمســعیمیکردیــمدرحاشــیهکتــابیادداشــت
کنیــموهمانطــورمیدانیــدچندیــدنکتــابتســتکارکردیــم؛آزمونهــایآزمایشــیمختلفــیشــرکتکردیــمودر
کنــارآنخودمــانبــهتولیــدنــکاتجدیــدپرداختیــمتــابــرایهــرچیــزیدرکنکــورآمــادهباشــیم.بــهایــنفکــرافتادیــم
ایــننــکاتراجمــعآوریکنیــم؛اصــاحکنیــم؛بــاکنکــور1400تطبیــقدهیــم،تــادیگــرانبتواننــدنــکاتمهــمطراحــان

مختلــفرایکجــاداشــتهباشــند.امیدواریــممفیــدواقــعشــود.

آیا قیمت آن نسبت به محصوالت مشابه پایین تر نیست؟
هــرچنــدتعــدادکمــیمحصــوالتمشــابهایــنمجموعــهدربــازاروجــودداردامــاایــنمحصــوالتبــاقیمتهــای
هنگفتــیبــهفــروشمیرســند.هــدفمــارعایــتانصــافدرحــقمــردمبــودهاســتبنابرایــنتصمیــمگرفتیــمایــن
مجموعــهرابــاقیمتــیمعقــولبــهفــروشبرســانیم.پاییــنبــودنقیمــتایــنمحصــولدلیلــیبــرکیفیــتپاییــنآن

نیســت.

کمک گرفتن از داوطلبان کنکور 1400 برای کامل کردن بانک نکات
بــرایکــمکــردناشــتباهاتنــکاتوابهامــاتآنوهمچنیــنتطابــقآنبــاکنکــور1400،نســخههایاولیــهنــکاترا
دراختیــارداوطلبــانکنکــورقــراردادیــمتــاهــمآنهــااســتفادهببرنــدوهــممشــکاتآنرابــهمــاگــوشزدکننــدتــا

محصــولبــاکیفیتتــریدراختیــارشــماقــرارگیــرد.

تکلیف نکات سلیقه ای و ابهام دار چه می شود؟
ســعیکردیــمازآوردننــکاتابهــامدارجلوگیــریکنیــموگاهــاًمنبــعنــکاتراذکــرکردیــم.حتــیبعضــینــکات
ســلیقهایراآوردیــموگــوشزدکردیــمکــهایــننــکاتممکــناســتدرنظــرگرفتــهشــوندیــانشــوند!)چراکــههــر2

حالــترادرتســتهادیدهایــم(زیستشناســیاســتدیگــر؛ابهــامزیــادداردوکاریهــمنمیتــوانکــرد.

آیا فقط با همین نکات می توانم نتیجه مطلوب بگیرم؟
ــری ــدیادگی ــکاتمانن ــنون ــدنمت ــریشــنا،خوان ــدیادگی ــد.مانن ــرنمیکن ــابتســتراپ ــکاتجــایکت ــکن ــنبان ای
تئــوریشــنامیباشــدوتســتزدنماننــدبــهآبزدنوتمریــناســت.تــابــهآبنزنیــدنمیتوانیــدشــناگرخوبــیشــوید.
پــسانتظــارمعجــزهازآننداشــتهباشــیدولــیمســلمابــرایدرکعمیــقکتــابدرســیوآمادگــیبیشــتربــرایآزمــون

خیلــیکمــکمیکنــد.

مراقب باشید ذهنتان تنبل نشود!
ایــنکتــابمیتوانــدذهــنداوطلــبرابــهســمتتنبلــیســوقدهــدچــونداوطلــببایــدقــدرتتحلیــلتســتداشــته
باشــدوخــودشنکتــهآنراکشــفکنــدامــاایــنبانــکنــکات،اینــکارراکمرنگتــرمیکنــد؛پیشــنهادمــاایــناســت
تســتزدنرافرامــوشنکنیــدوایــننــکاتراحفــظنکنیــد؛حتــیمیتوانیــدخوانــدنایــننــکاترابــهبعــدازتســت
زدنموکــولکنیــدتــااگــرنکتــهایجــاانداختیــدوبــهآنتوجــهنکردیــدرایــادبگیریــد.هیچــگاهازتســتزدنوتحلیــل

آنغافــلنشــوید.

آیا این کتاب فقط مناسب کنکوری            های سال 1400 است؟
تــاحــدامــکانســعیکردهایــمنــکاتمجموعــهمــابــاکنکــور1400مطابقــتداشــتهباشــد.ایــنمجموعــهتوســط
ــدهــم ــا1402کنکــوردارن ــادیویراســتاریشــدهاســت.کســانیکــهســال1401ی ــاحــدزی ــانکنکــورت داوطلب
میتواننــدآنراتهیــهکننــدوبهــرهببرنــدولــیکتــابدرســیتغییــراتکلــیهــمداشــتهاســتوممکــناســت

ــدودرســالهای ــهکنن ــابراتهی ــونایــنکت ــدهماکن کمــیمشکلســازشــود؛ایــندوســتانمیتوانن
آینــده،بروزرســانیایــنمجموعــهرابــهصــورترایــگانازمــادریافــتکننــد.

گردآورندگان تیمحرفهاییامقدمه



نکتــهایکــهبایــدتوجــهکنیــدایــناســتکــهحتمــاًازرســیدخریــدکپــیتهیــهکنیــدتــابــاارائــهمــدرکمعتبــرامــکان
دریافــتمجموعــهبروزرســانیشــدهراداشــتهباشــید.

این نکات از کجا آمده            اند و به درد چه کسانی می            خورند؟
ایــننــکاتازمنابــعمختلــفماننــدکتابهــایکمــکدرســیوآزمــونهــایآزمایشــیتهیــهشــدهکــهمیتوانیــد
لیســتمنابــعرادراخــرکتــابمشــاهدهکنیــد.مســلماًتمــامنــکاتایــنمنابــعآوردهنشــدهاســت؛شــایدهــمتعــداد
نــکاتازبعضــیمنابــعکــمیــابعضــیزیــادباشــد؛نکاتــیرامــاگلچیــنکردیــمکــهاحســاسکردیــممهــماســت.ســعی
شــدهاســتنکاتــیتهیــهشــودکــهبــهدردهمــهبخــورد؛همــهداوطلبــانبــاهــرســطحیکــههســتند.داوطلبــانقــوی
هــمنیــازبــهنکتــهســادهدارنــدچــونگاهــیگیــرمیافتنــدوداوطلبــانکــههنــوزمســلطنشــدننیــازبــهنــکاتقــوی

دارنــدبــرایبهتــروبهتــرشــدن.

نکاتی برای استفاده بهتر از این بانک نکات
 ــراینکــهبــهصــورتفصلبهفصــلوگفتاربهگفتــارطبقهبنــدیشــدهاند؛دارایترتیبــی	 نــکاتعــاوهب

مشــخصهســتند.
 ــنقاعــده	 ــیدرانتهــاآمــدهاســت.)گاهــاًای ــداوجمــاتانتهای ــاردرابت ــکاتجمــاتابتدایــیگفت ن

رعایــتنشــدهاســت(
 برایبهرههرچهبیشترازنکاتبهتراستبامتنکتابدرسی،حداقِلآشناییاولیهراداشت.	
 برایدرکبهترحداقلنکاتدوبارخواندهشود.	
 اگــرحجــمنــکاتجدیــدایــنبانــکبــرایشــمازیــاداســتبهتــراســتبــهجــایانتقــالآنبــهجــایدیگــر	

همچــونکتــابدرســی،نــکاتمختــصبــهخودتــانرابــهایــنبانــکانتقــالدهیــدوبــهتدریــجبــاخــط
زدننــکاتمســلطشــدهازایــنبانــک،یــکجــزوهجمعبنــدیشخصیسازیشــدهازنــکاتبــرایخــود

تهیــهکنیــد.
 ــاایــنوجــودجــای	 ــدباعــثجهــشتســلطشــماشــود،امــاب ــنبانــکمیتوان ــکاتذکــرشــدهدرای ن

ــیحــلســوالانجــامشــود. ــرایآمادگــیذهن ــزب ــینی ــدتســتزن ــدوحتمــابای ــرنمیکن تســتراپ
 بــاهریــکازایــننــکاتایــنبانــکمیتوانیــددرســواالتمواجهشــویدپــسبههیچوجهســادهانگارانه	

ازکنــارآنهــاعبورنکنید.

در بهتر شدن این کتاب ما را یاری کنید.
ــکاتراازچنــدجــا ــهکمتریــنحالــتبرســانیم.ایــنن مــاتاشــمانراکردیــمتعــداداشــتباهاتتایپــیوعلمــیراب
تهیــهکردیــموایــنامــکانوجــودداردبــهتعــدادکــمومحــدود،نــکاتتکــراریدیــدهشــود؛شــماایــنتکــراریبــودنرا
حمــلبــرمهــمبــودنآنکنیــدوازشــماصمیمانــهبابــتایــناشــتباهاتعــذرخواهــیمیکنیــم.لطفــابــابــهاشــتراک

گذاشــتنایــناشــتباهات؛مــارادربهتــروکاملتــرکــردنایــنکتــابیــاریکنیــد.

حــالتاکیــدمیکنیــماســتفادهکــردنازایــنکتــابفقــطبــرایخریــداروبســتگاندرجــه
یــکاوجایــزاســتونشــرعمومــیآنمــوردرضایــتمــانیســت.قیمــتآنمعقــولاســت
ولــیاگــرکســیواقعــامشــکلمالــیداشــتمیتوانیــدآنرارایــگاندراختیــارشقــرار

دهیــد؛درغیــرایــنصــورتمــاراضــینیســتیم.

پیشــنهادمیکنــمبــهکانــالمــاHERFEIYA_COM@ســربزنیــدتــابــهویسهــایآموزشــی،ویدیوهــای
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1 نفــسکشــیدندرهمــهجانــورانبــهیــکشــکلانجــام.
نمیشــود.

2 هیــچ . و  می شــود  یافــت  اکســیژن  خون هــا  همــه  در 
متفــاوت  آن  )مقــدار  نیســت.  اکســیژن  فاقــد  خونــی 

اســت.(
	 .ATPوتولیــدADPواکنــشتنفــسســلولیبــامصــرف

همــراهاســت.)ونــهبالعکــس(
4 بــهطورکلــیهــراختالــیدروقایــعتنفــسســلولی.

O2وکاهــشCO2افزایــش،PHمنجــربــهکاهــش
میشــود.

	 رنــگ . آبــی  رقیــق  برم تیمول بلــو  و  بی رنــگ  آهــک  آب 
می باشــند  کربن دی اکســید  معــرف  هــردو  کــه  اســت 
کــه بــا دمیــدن کربن دی اکســید بــه آن هــا بــه ترتیــب 

می شــوند. زردرنــگ  و  شــیری رنگ 
	 تغییررنگاینمحلولهاچنددقیقهزمانمیگیرد..
	 ــتصفحــه	4ظــرفســمت. ــهشــکلفعالی ــاتوجــهب ب

CO2راســتســریعترتغییــررنــگمیدهــدچــراکــه
بــامعــرفمخلــوطمیشــود.)برخــافدیگــریکــهبــا
ســطحآندرتمــاساســت.همچنیــنبیشــترهــوای
کــه چــرا راســتمیشــود واردظــرفســمت بازدمــی

ظرفیــتبطــریدیگــرکمتــراســت.(
	 صــورت. تنفســی گازهــای مبادلــه هــادی بخــش در

. نمیگیــرد

	 همپوستوهممخاطدربینیوجوددارد..
10 بینــیهــواراهــمگــرم)رگهــایســطحیآن(وهــم.

میکنــد. آن( مخاطــی )انتهــای مرطــوب
11 دســتگاه. دفاعــی ســد اولیــن نــای، مــژکدار مخــاط

ســد اولیــن نیســت. ناخالصیهــا برابــر در تنفــس
میشــود. ایجــاد بینــی ابتــدای مــودار پوســت توســط

12 متصــل . مبادلــه ای  نایــژک  بــه  انتهایــی  نایــژک  تنهــا 
اســت.( غلــط  نایــژک  هــر  )پــس  می شــود. 

نایــژکانتهایــیمــادهمخاطــیرابــههمــراهناخالصــی.	1
ــهمخــاطرا( ــهحلــقمــیفرســتد.)ن ب

14 دربخــشهــادیبافــتسنگفرشــیچندالیــه)ابتــدای.
بینــیوحلــق(واســتوانهایتکالیــهمــژکدارمشــاهده

میشــود.
اندام هــای لنفــی کــه در مجــاورت مســیر هــوای دمــی . .1

قــرار گرفتــه اســت.)لوزه ها در پشــت بینــی و در حلــق و 
در مســیر هــوای دمــی هســتند.(

1	 در هــردو بخــش عملکــردی دســتگاه تنفــس یاخته هــای .
مــژک دار و ماهیچــه صــاف مشــاهده می شــود.

1	 پوشــیده. پوســت توســط هــادی قســمت از بخشــی
بینــی( )ابتــدای مخــاط. نــه و اســت شــده

فصل سوم: تبادالت گازیگفتار�یک
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وغیرزنــدهرابرعهــدهدارنــد.
بخــش اندکــی از خــون بازگشــتی از شــش ها دارای خــون .44

تیــره اســت. )بــه علــت مصــرف اکســیژن توســط بافــت 
شــش ها(

عامــل ســطح فعــال در اواخــر دوران جنینــی )و نــه نــوزادی( .	4
ســاخته می شــود.

عــدمســاختعامــلســطحفعــالباعــثافزایــشمصــرف.	4
زحمــت )بــه میشــود. تنفســی ماهیچههــای در ATP

ــوزاد( نفــسکشــیدنن
اطــرافحبابکهــاشــبکهمویرگــیوجــودداردونــهدرون.	4

آنهــا.
عامــل ســطح فعــال در همــه نــوزادان متولــد شــده وجــود .	4

دارد. ) در بعضــی بــه مقــدار کافــی وجــود نــدارد.(
ممکــناســتنــوزادیزودهنــگامبــهدنیــابیایــدامــابــا.	4

مشــکلتنفســیروبــهرونشــود.)بــهقیــدبعضــیدقــت
شــود.(

عامــلســطحفعــالنیــرویکشــشســطحیراکاهــش .0	
نمیبــرد.( بیــن )از می دهــد.

	1 همــهانــواعیاختههــایحبابــکرویغشــایپایــهقــرار.
نمیباشــد.( حبابــک یاختههــای جــزء )درشــتخوار دارنــد.

درهــرحبابــکچندیــنمنافــذقابــلمشــاهدهاســتکــه.2	
ــرگرفتــهشــدهاند. معمــوالتوســط	یاختــهپوششــیدرب

قــرار .		 یاخته هــا  البــه الی  در  ماکروفاژهــا  شــود  دقــت 
ندارنــد.

هستهیاختهپوششیحبابکازمویرگبزرگتراست..4	
پوششــی.		 از ســورفاکتانت ترشــحکننده یاختههــای

هســتند. بزرگتــر حبابــک نافــذ از و کوچکتــر
		.	 یــا 4 توســط ســورفاکتانت ترشــحکننده یاختههــای

شــدهاند. احاطــه پوششــی بافــت یاختــه
در.		 یکدیگــر بــا منافــذی وســیله بــه حبابکهــا اغلــب

ــوانگفــتهمــهچــراکــهبعضــی ــاطهســتند.)نمیت ارتب
گرفتهانــد.( قــرار منفــرد بــهصــورت

گلبول هــای قرمــز انســان در حمــل حــدود 		 درصــد از .		
حجــم کلــی گاز CO2 نقــش دارد امــا تنهــا 	2 درصــد آن را 

ــن( ــد. )توســط هموگلوبی حمــل می کن
هموگلوبیــن .		 بــه  کربن مونوکســید  اتصــال  شــود  دقــت 

برگشــت ناپذیــر نیســت. )بلکــه بــه آســانی جــدا نمی شــود.(
	0 دقــتشــودجایــگاهاتصــالCO2وO2بــههموگلوبیــن.

ــاوتاســت. متف
	1 هموگلوبیــنازدونــوعپروتئیــنتشــکیلشــدهاســت.)از.

رنــگزنجیرههــادرصفحــه		قابــلتشــخیصاســت.(
انجــام.2	 آنزیــم بــدون کربنیکاســید تجزیــه شــود دقــت

میشــود.
درون.		 H+ و بیکربنــات تولیــد و کربنیکاســید تجزیــه

میشــود. انجــام قرمــز گلبــول
		 درصــد از CO2 وارد گلبــول قرمــز می شــود کــه 	2 .4	

درصــد از کل و .2 درصــد از وارد شــده ها نهایتــاً توســط 
هموگلوبیــن گلبــول قرمــز حمــل می شــوند.

1	 گازهــای. غلظــت تغییــر موجــب مخاطــی ترشــحات
شــدن( میشــود.)مرطوب دمــی هــوای در موجــود

1	 از . باالتــر  اندام هــای  از  اگــر  یاخته هــا  مژک هــای  زنــش 
حلــق باشــد بــه ســمت پاییــن زده می شــود. )همچــون 

بینــی( مخــاط  در  موجــود  مژک هــای 
مــژک .20 دارای  مــژک دار  بافــت مخاطــی  همــه ســلول های 

نیســتند. )پــس همــه ســلول ها در بــه حرکــت در آوردن 
ترشــحات مخاطــی نقــش ندارنــد.(

21 دقتشودمژکباریزپرزکامامتمایزاست..
تعدادمژکهادرسلولهایمخاطیمتفاوتاست..22
همهلولههایتنفسیمژکدارند..	2
حلــقوگلــوجــزءمجــاریهــادیهســتندوبرخــیطراحــان.24

ایــندورادارایبافــتسنگفرشــیچندالیــهمــژکداردر
ــد. نظــرمیگیرن

برچاکنایهیچنقشیدربازنگهداشتننایندارد..	2
دهانهینایازسایرقسمتهایناینرمتراست..	2
همغذاوهمهواازحلقوگلوعبورمیکنند..	2
نمیشــود..	2 نــای وارد گلــو از کــرده گــذر هــوای همــه

میشــود.( مــری وارد غــذا بــا همــراه آن از )بخشــی
ــای .	2 ــر از محــل دوشــاخه شــدن ن بخشــی از شــش ها باالت

قــرار دارد.
انــدازهوظرفیــتتنفســیشــشســمتراســتبیشــتر.0	

اســت.
در.1	 عبارتــی همچیــن و نــدارد ماهیچــه شــش دیــواره

اســت. غلــط تســت
بزرگ تریــن لــوب شــش ها مربــوط بــه شــش ســمت چــپ .2	

اســت.
		 الیهپیوندینای)واحتماالمری(توسطبافتپوششی.

پوشــیدهنشدهاست.
نقــش.4	 ورودی هــوای واپایــش در حبابکهــا و نایــژک

هــادی( هــم و مبادلــهای بخــش هــم )یعنــی دارنــد.
مشــاهده .		 غضــروف  نیــز  نــای  تقســیم  محــل  در 

. د می شــو
انســان کوتاه تــر و قطورتــر .		 نایــژه اصلــی ســمت راســت 

اســت.
نایژکمبادلهاینیزدارایمخاطمژکداراست..		
آخریــن( .		 نــه  دومیــن)و  تنفســی  دســتگاه  خــط  آخریــن 

خــط دفاعــی دســتگاه دفاعــی محســوب می شــود. 
ــا .		 ــا ب ــی( تنه ــژک انتهای ــه ای )برخــالف نای ــژک مبادل هــر نای

ــاط اســت. ــک کیســه حبابکــی در ارتب ی
انجــام .40 حبابکــی  کیســه های  در  گازهــا  تبــادل  اغلــب 

می شــود و نــه همــه آن هــا. )بــه خاطــر حبابــک  هــای منفــرد 
موجــود بــر نایــژک مبادلــه ای(

41 اندازهحبابکهابایکدیگرمتفاوتاست.
عبــارت»خــونورودیبــهدرونحبابــک«غلــطاســت..42

واردنمیشــود. بــهدرونحبابــک خــون
بیگانهخوارهــایکیســهحبابکــیبیگانهخــواریذراتزنــده.	4
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1 قفســهســینهازبخــشبیشــترشــشهاحفاظــتمیکنــد..
ازباالتریــنبخــشآنتوســطقفســهســینه )حفاظــت

انجــامنمیشــود.(
2 دیافراگمدرتماسباپردهجنبقراردارد..
در یــک بــازه زمانــی کاهش و افزایش فشــار در کیســه های . 	

حبابکــی و فضــای پــرده جنب مشــابه اســت.
4 درحیــنبــازدمبــهعلــتکاهــشحجــمقفســهســینه.

فشــاردرونحفــرهجنــبافزایــشمییابــد.)فشــارمنفــی
کاهــشمییابــد(

	 پیــرویشــشهاازقفســهســینهدردموبــازدمموثــر.
اســت.

	 شــشها. کشســانی ویژگــی بــازدم عامــل مهمتریــن
. شــد میبا

	 حداکثــرفشــارمنفــی)کمتریــنفشــار(درفضــایدرون.
پــردهجنــببــاایجــادحداکثــرحجــمقفســهســینهودر
انتهــایدمرخمیدهــدودرهمیــنحــالبــاورودهــوای
دمــیفشــاردرونکیســههایحبابکــیافزایــشمییابــد.

	 و. غضــروف بــا دراتصــال ســینه قفســه ماهیچههــای
هســتند. اســتخوان

	 دیافراگمهموارهباالترازبعضیدندههاقرارمیگیرد..
10 )ماهیچــه. ســینه قفســه افزایــشحجــم عامــل اولیــن

دیافراگــم(قطــرعمــودیودومیــنعامــل)ماهیچــهبیــن
افزایــشمیدهــد. را آن افقــی قطــر دنــدهای(

زردپی هــای ماهیچــه شــکمی بــه اســتخوان و غضــروف . 11
دنده هــا و اندکــی بــه جنــاغ ســینه متصــل هســتند.

12 انقبــاضدیافراگــمباعــثکاهــشحجــمحفــرهشــکمیو.
افزایــشحجــمقفســهســینهمیشــود.

در حالــت انقبــاض، پــرده دیافراگــم پایین تــر از جنــاغ قــرار . 	1
دارد.

14 بــرایانبســاطقفســهســینهاز	جهــتبــهآننیــرووارد.
میشــود.

1	 همهغضروفهاخاصیتکشسانیدارند..
گوســفند فاقــد 	 نایــژه اصلــی اســت. )ولــی نــای آن ســه . 	1

انشــعاب دارد.(
1	 بریــدنبافــتپیونــدیغضروفــیبرخــافبافــتپیونــدی.

سســتوعضلــهصــافکارآســانینیســت.

1	 دقــتشــودحجمهــایبازدمــیبــاخــودبــازدممتفــاوت.
اســت،یــکبــازدممیتوانــدشــاملحجــمذخیــرهدمــی،
جــاریوحجــمذخیــرهبازدمــیشــود.)بــهطــورمشــابهدم

انســان(
1	 هــوایمــردهبخشــیازهــوایجــاریدرتنفــسعــادی.

اســت.
هوایمردهدرنایژکمبادلهایمشاهدهنمیشود..20
21 حجمذخیرهدمیبزرگترینحجمتنفسیاست..
یافــت.22 مبادلــهای بخــش در تمامــاً باقیمانــده حجــم 

. د میشــو
بیشــترینمیــزانCO2درحجــمذخیــرهبازدمیمشــاهده.	2

میشــود.
درهنگامکاربااسپیرومتربایدبینیفردبستهباشد..24
حجــمبــاظرفیــتمتفــاوتاســتوظرفیــتمجمــوعدویــا.	2

چنــدحجــمتنفســیاســت.
ــااز.	2 ــهشــشهاواردی ــوانب ــیرامیت همــهظرفیــتحیات

شــشهاخــارجکــرد.
عمیــق.	2 یــا معمولــی تنفــس طــی مــرده هــوای حجــم

کنــد. نمــی تغییــری
در.	2 هــوا میلیلیتــر 	000 تــا 2	00 طبیعــی طــور بــه

دارد. وجــود شــشها
حجــم هــوای جابه جــا شــده در دقیقــه دو برابــر حجــم . 	2

اســت. تنفســی 
حجــم.0	 کاهــش موجــب ســورفاکتانت ترشــح عــدم

میشــود. باقیمانــده
ــرهدمــی.1	 درتنفــسعمیــقهــوایمــردهجــزءهــوایذخی

میباشــد.
تنهــاظرفیــتتــام)برخــافظرفیــتحیاتــی(بــامیــزان.2	

ــا ــهب هــوایموجــوددرشــشهاســنجیدهمیشــود.)بقی
ورودوخــروج(

		 یــا. دمســنج بــا نمیتــوان را باقیمانــده حجــم
گرفــت. انــدازه اســپیرومتر

اولیــنهوایــیکــهطــیبــازدمعــادیخــارجمیشــودهــوای.4	
مردهاســت.

چندپردهصوتیدرحنجرهانسانقراردارد..		
ارتعــاشپردههــای.		 ممکــناســتهوایــیکــهموجــب

مــرده( )هــوای باشــد. نشــده تهویــه صوتــیمیشــود
پردههــایصوتــیحاصــلچینخوردگــیمخــاطبــهســمت.		

داخل انــد.)ونــهخــارج(
زبــانودندانهــا(همگــیدر.		 لبهــاودهــان)شــامل

گــوارشمکانیکــیموثرنــد. واژهســازیوهمچنیــن
در.		 ارتعــاش بــه بازدمــی هــوای را صوتــی پردههــای

دمــی. نــه و مــیآورد
نقــش.40 واژهســازی در انســان گــوارش لولــه از بخشــی

)دهــان( دارد.
41 حرکــت. میکننــد مصــرف دخانیــات کــه افــرادی در

اســت ممکــن نمیشــود. متوقــف مخاطــی ترشــحات

اکســیژن.		 اکســیژن، از بــدن یاختههــای تغذیــه بــرای 
حتمــانبایــدازرگهــاخــارجشــود.)تغذیــهگلبولهــای

ســفید(
اتــم.		 یــا	 و اکســیژن مولکــول بــههــرهموگلوبیــن4

میشــود. متصــل اکســیژن
غشــای.		 از کربنیکاســید تجزیــه از حاصــل مــواد عبــور

اســت. غیرفعــال صــورت بــه یاختههــا
ــنجــدا.		 ــوعمــادهازهموگلوبی درمجــاورتشــشهادون

میشــود:یــونهیــدروژنوکربندیاکســید.

گفتار�دو
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	 منفــذپوســتیحشــراتکمــیپایینتــرازپوســتآنهــا.
قــراردارد.

	 منافذتنفسیابتداینایدیساستونهانتهایآن..
	 بهــم. را نایدسهــا تمــام عرضــی لولــهای حشــرات در

میکنــد. متصــل
10 همــهســطوحتنفســیبــاخــونمبادلــهندارنــد.)حشــرات،.

کرمهــایپهــنو...(
11 ابتــداواردمایــعدرونســلولیو. درحشــراتاکســیژن

میشــود. ســلولها ســپس
12 را. خــودش پوســت نمیتوانــد خــودش خاکــی کــرم

کنــد. مرطــوب
کــرملولــهایبــااســتفادهازتنفــسپوســتیبــهتبــادل.	1

بــا جانورانــی در پوســتی تنفــس پــردازد. نمــی گازهــا
میشــود. دیــده بســته خــون گــردش

14 فضــای. در موجــود اکســیژن خاکــی، کــرم تنفــس در
خــاک. خــود نــه اســت خــاک ذرات بیــن خالــی

کــرم خاکــی برخــالف ســایر جانــوران از هــوای جــو بهــره . .1
نمی بــرد.

ــه . 	1 ــوزاد آن هــا ک ــر می شــود ن ــی در ســوال قورباغــه ذک وقت
آبشــش دارد نیــز بایــد در نظــر گرفــت.

همه جانداران از اکسیژن محلول استفاده می کنند.. 17
1	 قورباغهخودشپوستشرامرطوبنگهمیدارد..
1	 مادهمخاطــیلغزنــدهتنهــامخصــوصپوســتدوزیســتان.

اســت.
درقورباغهپوست،سطحتنفسیجانوراست..20
21 مــی. مشــاهده پوســت روی قورباغــه در مادهمخاطــی

شــودونــهالیــهمخاطــی.
درپوســتقورباغــهCO2ازســرخرگخــارجمیشــودو.22

O2واردســیاهرگمــیشــود.
ســتاره دریایــی فاقــد تنفــس پوســتی اســت امــا دارای . 	2

ســطح تنفســی در پوســت مــی باشــد.
ــرایورودبــهدســتگاهگــردشمــواددرســتاره.24 اکســیژنب

دریایــیبایــدازدوالیــهســلولعبــورکنــدکــهالیــهبیرونــی
ــراســت. ضخیمت

در تنفــس آبششــی وجــود دســتگاه گــردش خــون الزامــی . .2
نیســت همچــون خارپوســتان امــا دســتگاه گــردش مــواد 

الزامــی اســت.
جریــان.	2 مجــاورت در شــشها برخــاف آبشــشها

پیوســتهایازآبقــراردارنــدونــههــوا،لــذافاقــدســازوکار
هســتند. تهویــهای

درآبشــشماهــیطــولخارهــاورشــتههابــایکدیگــر.	2
برابــرنیســتند.

وارد.	2 نایــژه طریــق از را هــوا شــشدار جانــوران همــه
لیســه. و حلــزون همچــون نمیکننــد خــود شــشهای

درهمهجانورانسطوحتنفسیهموارهمرطوباست..	2
جهــت حرکــت خــون در کمــان آبششــی عمــود بــر حرکــت . 0	

آب اســت.

ــاحــدیموجــب ــدســرفهت ــیفراین ــرودول ــنب مــژکازبی
میشــود. آن شــدن خــارج و مخاطــی مــاده حرکــت

ســرفهوعطســهازاعمــالدســتگاهتنفــسهمگــیبــه.42
میشــود. انجــام بصلالنخــاع کمــک

بیــش.	4 کشــش بــه کــه تنفــس دســتگاه از بخــش هــر
ازحــددیــوارهخــودحســاساســتبــاهــوایمــردهدر
تمــاسمســتقیماســت.غلــطاســت.نایــژکمبادلــهای

فرامــوشنشــود.
ــاتخــودیاختههــایمــژکداراز.44 ــتمصــرفدخانی ــهعل ب

بیــنمیرونــدونــهمژکهــایآنهــا.
درصــورتازبیــنرفتــنمژکهــابهتریــنراهبیــرونرانــدن.	4

مــوادخارجــیســرفهاســت.)ونــهعطســه(
درهنــگامتکلــمفشــارمکشــیقفســهســینهبــهبازگشــت.	4

ــد.)چــراکــهدرحــال ــدکمکــیکن ــهقلــبنمیتوان خــونب
بــازدمهســتیمونــهدم(

ــه.	4 ــقصــورتگرفت ــکدمعمی ــدای درواکنــشعطســهابت
ایــنفرآینــد بــهدرونشــشکشــیدهمیشــود؛ وهــوا

باعــثافزایــشفشــارهــوادرداخــلریــهمیشــود.
ــاســرفه.	4 ــهعطســهی ممکــناســتذراتخارجــیمنجــرب

ــارشــود.( نشــود.)توســطمخــاطمــژکدارمه
/پلمغــزی:.	4 وشــروعدم بــازدم پایــان النخــاع: بصــل

پایــاندموشــروعبــازدم
بصلالنخــاعهــمدراعصــابپیکــریوهــمدرخودمختــار.0	

نقــشدارد.
	1 هــمبصلالنخــاعوهــمپلمغــزیمیتواننــددرتنظیــم.

مــدتزمــاندمنقــشموثــرداشــتهباشــند.
دســتگاه.2	 هماهنگــی مراکــز بصلالنخــاع و پلمغــزی

هســتند. خودمختــار
بیــشازحــدکشــیدهشــدنماهیچــهصــافنایژههــاو.		

نایژکهــاتوســطهــوایمــردهیــاباقیمانــدهرخمیدهــد.
)چــراکــهدربخــشهــادییــابــهخاطــرنایــژکمبادلــهای

ایــناتفــاقمیتوانــدرخدهــد.(

گفتار�سه
1 بــا. گیاهــان در چوبــی آوندهــای از )تراکئیــد( نایدیــس

نشــود. اشــتباه حشــرات در نایدیــس
2 پاناریــا(. )همچــون پهــن کــرم بــدن یاختههــای همــه

بیــرون بــهمحیــط )ازمرجانیــان( وهیــدرآبشــیرین
دارنــد. دســترس

روش هــای . 	 همــه  مهــره داران  برخــالف  بی  مهــرگان  در 
می شــود. دیــده  تنفــس  اصلــی 

4 تنفســی. نایدیســی تنفــس دارای جانــوران شــود دقــت
کامــامســتقلازدســتگاهگــردشمــواددارنــد.

	 عباراتــی. و اســت بســته نایدیســی انشــعابات انتهــای
اســت. ...غلــط و مایــع جریــان مایــع، خــروج مثــل

جریــان پیوســته هــوای تــازه معمــوال در تنفــس نایدیســی . 	
مشــاهده نمی شــود. )چــرا کــه معمــوال ســاختاری جهــت 

بســتن منافــذ دارنــد.(
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هررشتهآبششیدارایچندینتیغهآبششیاست..1	
دوطرفــه.2	 آبششــی رشــتههای در خــون جریــان جهــت

اســت.
		 دقتشوددلفینپستانداراستوتنفسششیدارد.

ونمیتــوانگفــتجهــتحرکــتخــونوآبخــافجهــت
هــماســت.

در.4	 تنهــا خــون و آب حرکــت جهــت تفــاوت
اســت. مشــاهده قابــل داخلــی آبشــشهای

حجــم.		 اســت بــاز بینــی کــه هنگامــی قورباغــه در
کــه هنگامــی و میکنــد پیــدا افزایــش دهانــی حفــره
بینــیبســتهاســتحجــمحفــرهدهانــیکاهــشوحجــم

میکنــد. پیــدا افزایــش شــشها
درقورباغــهورودهــوابــهدســتگاهتنفســیوابســتهبــه.		

ایجــادفشــارمثبــتدردهــاناســت؛نــهشــشها.
اســتفادهازعضلــهدهــانوحلــقدرقورباغــهمشــاهده.		

ــواراناســتفادهکننــدهازپمــپ ــههمــهجان مــیشــودون
فشــارمثبــت.

صــورت.		 بــه پرنــدگان در هــوادار کیســههای همــه
ندارنــد. وجــود جفــت

هــر جانــوری کــه پــرواز می کنــد واجــد کیســه های هــوادار . 		
نیســت.)ملخ(

از.40 تعــدادی حجــم از پرنــدگان در شــشها حجــم
اســت. کمتــر هــوادار کیســههای

41 درپرنــدگان	کیســههــواداردرجلــوو۴تــادرعقــب.
قابــلمشــاهدهاســت.

یادداشت�ها
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