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تقدیم به کنکوریهایی که به واسطهی زحمتی که میکشند؛همیشه خستهاند

مقدمه گردآورندگان

تیم حرفهاییا

زیستشناســی در کنکــور تجربــی بــه ســمتی رفتــه اســت کــه دیگــر فقــط بــه متــن کتاب توجــه نمیکننــد؛ بخشهای
مختلــف متــن کتــاب را بــا هــم ترکیــب میکننــد و کمــی آن را میپیچاننــد و ســوال طــرح میکننــد .حتــی اگــر کســی
همراه با کتاب درســی آزمون بدهد و درک درســتی از کتاب نداشــته باشــد؛ نمیتواند به درصد خوبی برســد .اینجا
اســت کــه مفهومــی خونــدن زیستشناســی ،در کنــار حفــظ کــردن آن و نوشــتن نــکات مهــم به کمــک ما میآید.

آیا نکات این کتاب در کنکور میآیند؟

میتوان گفت بخش زیادی از زیستشناسی کنکور ،تکراری است که در کنکورهای قبلی و آزمونهای آزمایشی
آن را دیدهایم؛ کسانی که حسابی تست زدهاند و نکته یادداشت کردهاند؛ تمام نکات کنکور را خواهند دانست؛
البتــه در هــر کنکــور شــاهد نکتههــای جدیــد هســتیم ولــی انگشتشــمار هســتند و آن بــرای جلوگیــری از  %100زدن
به آسانی است.
مــا در ســال کنکورمــان هــر نکتــه خــوب و مهمــی را کــه میدیدیــم ســعی میکردیــم در حاشــیه کتــاب یادداشــت
کنیــم و همانطــور میدانیــد چندیــدن کتــاب تســت کار کردیــم؛ آزمونهــای آزمایشــی مختلفــی شــرکت کردیــم و
در کنــار آن خودمــان بــه تولیــد نــکات جدیــد پرداختیــم تــا بــرای هــر چیــزی در کنکــور آمــاده باشــیم .بــه ایــن فکــر
افتادیــم ایــن نــکات را جم ـعآوری کنیــم؛ اصــاح کنیــم؛ بــا کنکــور  1401تطبیــق دهیــم ،تــا دیگــران بتواننــد نــکات
مهــم طراحــان مختلــف را یکجــا داشــته باشــند .امیدواریــم مفیــد واقــع شــود.

آیا قیمت آن نسبت به محصوالت مشابه پایینتر نیست؟

هــر چنــد تعــداد کمــی محصــوالت مشــابه ایــن مجموعــه در بــازار وجــود دارد امــا ایــن محصــوالت بــا قیمتهــای
هنگفتــی بــه فــروش میرســند .هــدف مــا رعایــت انصــاف در حــق مــردم بــوده اســت بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم ایــن
مجموعــه را بــا قیمتــی معقــول بــه فــروش برســانیم .پاییــن بــودن قیمــت ایــن محصــول دلیلــی بــر کیفیــت پاییــن آن
نیســت.

کمک گرفتن از داوطلبان کنکور  1401برای کامل کردن بانک نکات

بــرای کــم کــردن اشــتباهات نــکات و ابهامــات آن و همچنیــن تطابــق آن بــا کنکــور  ،1401نســخههای اولیــه نــکات را
در اختیــار داوطلبــان کنکــور قــرار دادیــم تــا هــم آنهــا اســتفاده ببرنــد و هــم مشــکالت آن را بــه مــا گــوش زد کننــد
تــا محصــول بــا کیفیتتــری در اختیــار شــما قــرار گیــرد.

تکلیف نکات سلیقهای و ابهامدار چه میشود؟

ســعی کردیــم از آوردن نــکات ابهــامدار جلوگیــری کنیــم و گاهــا ً منبــع نــکات را ذکــر کردیــم .حتــی بعضــی نــکات
ســلیقهای را آوردیــم و گــوش زد کردیــم کــه ایــن نــکات ممکــن اســت در نظــر گرفتــه شــوند یــا نشــوند! (چراکــه هر 2
حالــت را در تس ـتها دیدهایــم) زیستشناســی اســت دیگــر؛ ابهــام زیــاد دارد و کاری هــم نمیتــوان کــرد.

آیا فقط با همین نکات میتوانم نتیجه مطلوب بگیرم؟

ایــن بانــک نــکات جــای کتــاب تســت را پــر نمیکنــد .ماننــد یادگیــری شــنا ،خوانــدن متــن و نــکات ماننــد یادگیــری
تئوری شنا میباشد و تستزدن مانند به آب زدن و تمرین است .تا به آب نزنید نمیتوانید شناگر خوبی شوید.
پس انتظار معجزه از آن نداشــته باشــید ولی مســلما برای درک عمیق کتاب درســی و آمادگی بیشــتر برای آزمون
خیلــی کمــک میکنــد.

مراقب باشید ذهنتان تنبل نشود!

ایــن کتــاب میتوانــد ذهــن داوطلــب را بــه ســمت تنبلــی ســوق دهــد چون داوطلب باید قدرت تحلیل تســت داشــته
باشــد و خــودش نکتــه آن را کشــف کنــد امــا ایــن بانــک نــکات ،اینــکار را کمرنگتــر میکنــد؛ پیشــنهاد مــا ایــن اســت
تســت زدن را فرامــوش نکنیــد و ایــن نــکات را حفــظ نکنیــد؛ حتــی میتوانیــد خوانــدن ایــن نــکات را بــه بعــد از تســت
زدن موکــول کنیــد تــا اگــر نکتـهای جــا انداختیــد و بــه آن توجه نکردید را یاد بگیرید .هیچگاه از تسـتزدن و تحلیل
آن غافل نشوید.

آیا این کتاب فقط مناسب کنکوریهای سال  1401است؟

تــا حــد امــکان ســعی کردهایــم نــکات مجموعــه مــا بــا کنکــور  1401مطابقــت داشــته باشــد .ایــن مجموعــه
توســط داوطلبــان کنکــور تــا حــد زیــادی ویراســتاری شــده اســت .کســانی کــه ســال  1402یــا  1403کنکــور
دارنــد هــم میتواننــد آن را تهیــه کننــد و بهــره ببرنــد ولــی کتــاب درســی تغییــرات کلــی هــم داشــته اســت
و ممکــن اســت کمــی مشکلســاز شــود؛ ایــن دوســتان میتواننــد هماکنــون ایــن کتــاب را تهیــه کننــد
و در ســالهای آینــده ،بروزرســانی ایــن مجموعــه را بــه صــورت رایــگان از مــا دریافــت کننــد.

نکتـهای کــه بایــد توجــه کنیــد ایــن اســت کــه حتمــا ً از رســید خریــد کپــی تهیــه کنیــد تــا بــا ارائــه مــدرک معتبــر امــکان
دریافت مجموعه بروزرســانی شــده را داشــته باشــید.

این نکات از کجا آمدهاند و به درد چه کسانی میخورند؟

ایــن نــکات از منابــع مختلــف ماننــد کتابهــای کمــک درســی و آزمــون هــای آزمایشــی تهیــه شــده کــه میتوانیــد
لیســت منابــع را در اخــر کتــاب مشــاهده کنیــد .مســلما ً تمــام نــکات ایــن منابع آورده نشــده اســت؛ شــاید هم تعداد
نــکات از بعضــی منابــع کــم یــا بعضــی زیــاد باشــد؛ نکاتی را ما گلچین کردیم که احســاس کردیم مهم اســت .ســعی
شــده اســت نکاتــی تهیــه شــود کــه بــه درد همــه بخــورد؛ همــه داوطلبــان بــا هر ســطحی کــه هســتند .داوطلبان قوی
هــم نیــاز بــه نکتــه ســاده دارنــد چــون گاهــی گیــر میافتنــد و داوطلبــان کــه هنــوز مســلط نشــدن نیــاز بــه نــکات قــوی
دارنــد بــرای بهتــر و بهتــر شــدن.

نکاتی برای استفاده بهتر از این بانک نکات

•نــکات عــاوه بــر اینکــه بــه صــورت فصلبهفصــل و گفتاربهگفتــار طبقهبنــدی شــدهاند؛ دارای ترتیبــی
مشــخص هستند.
•نــکات جمــات ابتدایــی گفتــار در ابتــدا و جمــات انتهایــی در انتهــا آمــده اســت( .گاهــا ً ایــن قاعــده
رعایــت نشــده اســت)
حداقل آشنایی اولیه را داشت.
درسی،
کتاب
متن
با
است
بهتر
نکات
از
بیشتر
•برای بهره هرچه
ِ
•برای درک بهتر حداقل نکات دوبار خوانده شود.
•اگــر حجــم نــکات جدیــد ایــن بانــک برای شــما زیاد اســت بهتر اســت بــه جای انتقال آن بــه جای دیگر
همچــون کتــاب درســی ،نــکات مختــص بــه خودتــان را بــه ایــن بانــک انتقــال دهیــد و بــه تدریج با خط
زدن نــکات مســلط شــده از ایــن بانــک ،یــک جــزوه جمعبنــدی شخصیسازیشــده از نــکات بــرای خود
تهیــه کنید.
•نــکات ذکــر شــده در ایــن بانــک میتوانــد باعــث جهــش تســلط شــما شــود ،امــا بــا ایــن وجــود جــای
تســت را پــر نمیکنــد و حتمــا بایــد تســت زنــی نیــز بــرای آمادگــی ذهنــی حــل ســوال انجــام شــود.
•با هریک از این نکات این بانک میتوانید در سواالت مواجه شوید پس به هیچ وجه سادهانگارانه
از کنار آنها عبور نکنید.

در بهتر شدن این کتاب ما را یاری کنید.

مــا تالشــمان را کردیــم تعــداد اشــتباهات تایپــی و علمــی را بــه کمتریــن حالــت برســانیم .ایــن نــکات را از چنــد جــا
تهیــه کردیــم و ایــن امــکان وجــود دارد بــه تعــداد کــم و محــدود ،نــکات تکراری دیده شــود؛ شــما این تکــراری بودن را
حمــل بــر مهــم بــودن آن کنیــد و از شــما صمیمانــه بابــت ایــن اشــتباهات عــذر خواهــی میکنیــم .لطفــا بــا به اشــتراک
گذاشــتن ایــن اشــتباهات؛ مــا را در بهتــر و کاملتــر کــردن ایــن کتــاب یــاری کنیــد.

پیشــنهاد میکنــم بــه کانــال و پیــچ اینســتاگرام مــا  @HERFEIYA_COMســر بزنیــد تــا بــه ویسهــای
آموزشــی ،ویدیوهــای حــل ســوال ،پســت و اســتوریهای متنــوع و  ...بــه صــورت رایــگان
دسترســی پیــدا کنیــد و در آخــر تشــکر میکنــم از همــه کســانی کــه در تهیــه ایــن کتــاب مــا را
یــاری کردنــد.
اگــر مشــکل علمــی و تایپــی دیدیــد؛ ســوال درســی داشــتید؛ پیشــنهاد یــا انتقــادی داشــتید؛ بــا
ایــدی تلگــرام  @HERFEIYA_CONTACTبــا مــا در ارتبــاط باشــید یــا بــه دایرکــت پیــج اینســتاگرام
رجــوع کنیــد.

ف
ص
ل
س
وم :تبا

گفتار یک

د
ال
ت
گ
ازی

1 .نفــس کشــیدن در همــه جانــوران بــه یــک شــکل انجــام
نمیشــود.
2 .در هــوای بازدمــی کربــن دی اکســید نســبت بــه هــوای
کربــن دی اکســید موجــود در هــوای دمــی بیشــتر
اســت نــه نســبت بــه اکســیژن .یعنــی در هــر صــورت
(چــه هــوای دمــی و چــه هــوای بازدمــی) اکســیژن از
کربــن دی اکســید بیشــتر اســت.
3 .در همــه خونهــا اکســیژن یافــت میشــود و هیــچ
خونــی فاقــد اکســیژن نیســت( .مقــدار آن متفــاوت
اســت).

4 .واکنــش تنفــس ســلولی بــا مصــرف  ADPو تولیــد
 ATPهمــراه اســت( .و نــه بالعکــس)
5 .بــه طورکلــی هــر اختاللــی در وقایــع تنفــس ســلولی
منجــر بــه کاهــش  ،PHافزایــش  CO2و کاهــش O2
میشــود.

6 .آب آهــک بیرنــگ و برمتیمولبلــو رقیــق آبــی رنــگ
اســت کــه هــردو معــرف کربندیاکســید میباشــند
کــه بــا دمیــدن کربندیاکســید بــه آنهــا بــه ترتیــب
شــیریرنگ و زردرنــگ میشــوند.
7 .تغییــر رنــگ ایــن محلولهــا چنــد دقیقــه زمــان
میگیــر د .

8 .بــا توجــه بــه شــکل فعالیــت صفحــه  49ظــرف ســمت
راســت ســریعتر تغییــر رنــگ میدهــد چــرا کــه CO2

بــا معــرف مخلــوط میشــود( .برخــاف دیگــری کــه بــا
ســطح آن در تمــاس اســت .همچنیــن بیشــتر هــوای
بازدمــی وارد ظــرف ســمت راســت میشــود چــرا کــه
ظرفیــت بطــری دیگــر کمتــر اســت).

9 .در بخــش هــادی مبادلــه گازهــای تنفســی صــورت
نمیگیــرد .

	10.هم پوست و هم مخاط در بینی وجود دارد.

	11.بینــی هــوا را هــم گــرم (رگهــای ســطحی آن) و هــم
مرطــوب (انتهــای مخاطــی آن) میکنــد.

	12.مخــاط مــژکدار نــای ،اولیــن ســد دفاعــی دســتگاه
تنفــس در برابــر ناخالصیهــا نیســت .اولیــن ســد
توســط پوســت مــودار ابتــدای بینــی ایجــاد میشــود.

	13.تنهــا نایــژک انتهایــی بــه نایــژک مبادلــهای متصــل
میشــود( .پــس هــر نایــژک غلــط اســت).

	14.نایــژک انتهایــی مــاده مخاطــی را بــه همــراه ناخالصــی
بــه حلــق مــی فرســتد( .نــه مخــاط را)
15.در بخــش هــادی بافــت سنگفرشــی چندالیــه (ابتــدای
بینــی و حلــق) و اســتوانهای تکالیــه مژکدار مشــاهده
میشــود.

16.اندامهــای لنفــی کــه در مجــاورت مســیر هــوای دمــی
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قــرار گرفتــه اســت(.لوزهها در پشــت بینــی و در حلــق و
در مســیر هــوای دمــی هســتند).

17.در هــردو بخــش عملکــردی دســتگاه تنفــس یاختههــای
مــژکدار و ماهیچــه صــاف مشــاهده میشــود.
18.بخشــی از قســمت هــادی توســط پوســت پوشــیده شــده
اســت و نــه مخــاط( .ابتــدای بینــی)

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

	20.زنــش مژکهــای یاختههــا اگــر از اندامهــای باالتــر از
حلــق باشــد بــه ســمت پاییــن زده میشــود( .همچــون
مژکهــای موجــود در مخــاط بینــی)

	21.همــه ســلولهای بافــت مخاطــی مــژکدار دارای مــژک
نیســتند( .پــس همــه ســلولها در بــه حرکــت در آوردن
ترشــحات مخاطــی نقــش ندارنــد).
	22.دقت شود مژک با ریزپرز کامال متمایز است.

	23.تعداد مژکها در سلولهای مخاطی متفاوت است.

	24.ســلول هــای اســتوانه ای مخــاط نــای ارتبــاط مســتقیم
بــا زیــر مخــاط(از طریــق غشــای پایــه) و هــوا(از طریــق
ترشــحات مخاطــی) نــدارد.
25.دقــت کنیــد کــه بــه دام انداختــن ناخالصــی هــا بــر عهــده
ترشــحات مخــاط اســت و نــه مــژک ســلول ها(.کــه
کارشــان رانــدن ناخالصــی هاســت).

26.همه لولههای تنفسی مژک دارند.

27.حلــق و گلــو جــزء مجــاری هــادی هســتند و برخــی
طراحــان ایــن دو را دارای بافــت سنگفرشــی چندالیــه
مــژکدار در نظــر میگیرنــد.
28.برچاکنای هیچ نقشی در باز نگه داشتن نای ندارد.

29.دهانهی نای از سایر قسمتهای نای نرمتر است.

	30.هم غذا و هم هوا از حلق و گلو عبور میکنند.

	31.همــه هــوای گــذر کــرده از گلــو وارد نــای نمیشــود.
(بخشــی از آن همــراه بــا غــذا وارد مــری میشــود).
	32.بخشــی از ش ـشها باالتــر از محــل دوشــاخه شــدن نــای
قــرار دارد.

	33.انــدازه و ظرفیــت تنفســی شــش ســمت راســت
بیشــتر اســت.
	34.دیــواره شــش ماهیچــه نــدارد و همچیــن عبارتــی در
تســت غلــط اســت.
35.بزرگتریــن لــوب ش ـشها مربــوط بــه شــش ســمت
چــپ اســت.

36.الیــه پیونــدی نــای (و احتمــاال مــری) توســط بافــت
پوششــی پوشــیده نشــده اســت.
37.نایــژک و حبابکهــا در واپایــش هــوای ورودی نقــش
دارنــد( .یعنــی هــم بخــش مبادلـهای و هــم هــادی)

38.در محــل تقســیم نــای نیــز غضــروف مشــاهده
میشــو د .

39.نایــژه اصلــی ســمت راســت انســان کوتاهتــر و قطورتــر
اســت.

	40.نایژک مبادلهای نیز دارای مخاط مژکدار است.

	41.آخریــن خــط دســتگاه تنفســی دومیــن(و نــه آخریــن)
خــط دفاعــی دســتگاه دفاعــی محســوب میشــود.
	42.هــر نایــژک مبادل ـهای (برخــاف نایــژک انتهایــی) تنهــا بــا
یــک کیســه حبابکــی در ارتبــاط اســت.

	43.اغلــب تبــادل گازهــا در کیســههای حبابکــی انجــام
میشــود و نــه همــه آنهــا( .بــه خاطــر حبابــک هــای
منفــرد موجــود بــر نایــژک مبادلــهای)
	44.اندازه حبابکها با یکدیگر متفاوت است.

45.عبــارت «خــون ورودی بــه درون حبابــک» غلــط اســت.
خــون بــه درون حبابــک وارد نمیشــود.

46.بیگانهخوارهــای کیســه حبابکــی بیگانهخــواری ذرات
زنــده و غیرزنــده را برعهــده دارنــد.
47.بخــش اندکــی از خــون بازگشــتی از ش ـشها دارای خــون
تیــره اســت( .بــه علــت مصــرف اکســیژن توســط بافــت
شــشها)

48.عامــل ســطح فعــال در اواخــر دوران جنینــی (و نــه نوزادی)
ســاخته میشــود.

49.عــدم ســاخت عامــل ســطح فعــال باعــث افزایــش مصرف
 ATPدر ماهیچههــای تنفســی میشــود( .بــه زحمــت
نفــس کشــیدن نــوزاد)

	50.عامــل ســطح فعــال کــه در دوران جنینــی شــروع بــه
ســاخت میکنــد ،ســاهت آن پــس از مدتــی قطــع نمــی
شــود و تــا آخــر عمــر ادامــه خواهــد داشــت.
	51.اطــراف حبابکهــا شــبکه مویرگــی وجــود دارد و نــه درون
آ نها.

	52.عامــل ســطح فعــال در همــه نــوزادان متولــد شــده وجــود
دارد ( .در بعضــی بــه مقــدار کافــی وجــود نــدارد).
	53.ممکــن اســت نــوزادی زودهنــگام بــه دنیــا بیایــد
امــا بــا مشــکل تنفســی روب ـهرو نشــود( .بــه قیــد بعضــی
دقــت شــود).

	54.عامــل ســطح فعــال نیــروی کشــش ســطحی را کاهــش
میدهــد( .از بیــن نمیبــرد).
55.همــه انــواع یاختههــای حبابــک روی غشــای پایــه قــرار
دارنــد( .درشــتخوار جــزء یاختههــای حبابــک نمیباشــد).

56.در هــر حبابــک چندیــن منفــذ قابــل مشــاهده اســت کــه
معمــوال توســط  3یاختــه پوششــی در بــر گرفتــه شــدهاند.
57.دقت شود ماکروفاژها در البهالی یاختهها قرار ندارند.
58.هسته یاخته پوششی حبابک از مویرگ بزرگتر است.

59.یاختههــای ترشــحکننده ســورفاکتانت از پوششــی
کوچکتــر و از منافــذ حبابــک بزرگتــر هســتند.

	60.یاختههــای ترشــحکننده ســورفاکتانت توســط  4یــا 5
یاختــه بافــت پوششــی احاطــه شــدهاند.
	61.اغلــب حبابکهــا بــه وســیله منافــذی بــا یکدیگــر در
ارتبــاط هســتند( .نمیتــوان گفــت همــه چــرا کــه بعضــی
بــه صــورت منفــرد قــرار گرفتهانــد).
	62.دقــت شــود اتصــال کربنمونوکســید بــه هموگلوبیــن
برگشــت ناپذیــر نیســت( .بلکــه بــه آســانی جــدا نمیشــود).
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	63.دقــت شــود جایــگاه اتصــال  CO2و  O2بــه هموگلوبیــن
متفــاوت اســت.
	64.دقــت شــود تجزیــه کربنیکاســید بــدون آنزیــم انجــام
میشــود.
65.هــر واکنشــی کــه آب مصــرف کنــد هیدرولیــز نیســت.
(تولیــد کرنبیــک اســید) هــر وتاکنشــی کــه آب تولیــد کنــد
ســنتز آبدهــی نیســت(.تنفس ســلولی و تجزیــه کربنیــک
اســید)

66.تجزیــه کربنیکاســید و تولیــد بیکربنــات و  +Hدرون
گلبــول قرمــز انجــام میشــود.

67.بــرای تغذیــه یاختههــای بــدن از اکســیژن ،اکســیژن
حتمــا نبایــد از رگهــا خــارج شــود( .تغذیــه گلبولهــای
ســفید)

68.عبــور مــواد حاصــل از تجزیــه کربنیکاســید از غشــای
یاختههــا بــه صــورت غیرفعــال اســت.

69.در مجــاورت شـشها دو نــوع مــاده از هموگلوبیــن جــدا
میشــود :یــون هیــدروژن و کربندیاکســید.

گفتار دو

1 .قفســه ســینه از بخــش بیشــتر شــشها حفاظــت
میکنــد( .حفاظــت از باالتریــن بخــش آن توســط قفســه
ســینه انجــام نمیشــود).
2 .دیافراگم در تماس با پرده جنب قرار دارد.

3 .در یک بازه زمانی کاهش و افزایش فشــار در کیسـههای
حبابکی و فضای پرده جنب مشــابه اســت.

4 .در حیــن بــازدم بــه علــت کاهــش حجــم قفســه ســینه
فشــار درون حفــره جنــب افزایــش مییابــد( .فشــار
منفــی کاهــش مییابــد)
5 .پیــروی شــشها از قفســه ســینه در دم و بــازدم موثــر
اســت.

6 .مهمتریــن عامــل بــازدم ویژگــی کشســانی شــشها
میبا شــد .

7 .حداکثــر فشــار منفــی (کمتریــن فشــار) در فضــای درون
پــرده جنــب بــا ایجــاد حداکثــر حجــم قفســه ســینه و
در انتهــای دم رخ میدهــد و در همیــن حــال بــا ورود
هــوای دمــی فشــار درون کیســههای حبابکــی افزایــش
مییابــد.
8 .ماهیچههــای قفســه ســینه دراتصــال بــا غضــروف و
اســتخوان هســتند.

9 .دیافراگــم همــواره باالتــر از بعضــی دندههــا قــرار
میگیــرد .

	10.اولیــن عامــل افزایــش حجــم قفســه ســینه (ماهیچــه
دیافراگــم) قطــر عمــودی و دومیــن عامــل (ماهیچــه بیــن
دنــدهای) قطــر افقــی آن را افزایــش میدهــد.

	11.زردپیهــای ماهیچــه شــکمی بــه اســتخوان و غضــروف
دندههــا متصــل هســتند.
	12.انقبــاض دیافراگــم باعــث کاهــش حجــم حفــره شــکمی و
افزایــش حجــم قفســه ســینه میشــود.

	13.در حالــت انقبــاض ،پــرده دیافراگــم پایینتــر از جنــاغ قــرار
دارد.
	14.بــرای انبســاط قفســه ســینه از  3جهــت بــه آن نیــرو وارد
میشــود.
15.همه غضروفها خاصیت کشسانی دارند.

16.در گوســفند دو انشــعاب از نــای وارد شــش راســت مــی
شــود.

	17.گوســفند فاقــد  3نایــژه اصلــی اســت( .ولــی نــای آن ســه
انشــعاب دارد).
18.بریــدن بافــت پیونــدی غضروفــی برخــاف بافــت پیونــدی
سســت و عضلــه صــاف کار آســانی نیســت.

19.ایــن جملــه از کتــاب بســیار مهــم اســت :بــه مقــدار
هوایــی کــه در یــک دم عــادی وارد و یــا در یــک بــازدم
عــادی خــارج مــی شــود حجــم جــاری گفتــه مــی شــود .بــه
حاصلضــرب حجــم جــاری در تعــداد تنفــس در دقیقــه
حجــم تنفســی در دقیقــه مــی گوینــد.

	20.دقــت شــود حجمهــای بازدمــی بــا خــود بــازدم متفــاوت
اســت ،یــک بــازدم میتوانــد شــامل حجــم ذخیــره دمــی،
جــاری و حجــم ذخیــره بازدمــی شــود( .بــه طــور مشــابه
دم انســان)

	21.دقــت کنیــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه حجــم مجــاری هــادی
در طــول زندگــی فــرد (البتــه پــس از ســن رشــد و قطــع
رشــد) ثابــت اســت پــس حجــم هــوای مــرده ثابــت اســت
و تغییــر نمــی کنــد.
	22.هــوای مــرده بخشــی از هــوای جــاری در تنفــس عــادی
اســت.

	23.هوایــی کــه بــا آن مبادلــه صــورت گرفتــه از همــه مجــاری
هــادی عبــور کــرده.
	24.هوای مرده در نایژک مبادلهای مشاهده نمیشود.

 25.حجم ذخیره دمی بزرگترین حجم تنفسی است.
 26.حجــم باقیمانــده تمامــا ً در بخــش مبادلــهای یافــت
میشــو د .
 27.بیشــترین میــزان  CO2در حجــم ذخیــره بازدمــی
مشــاهده مــی شــود.
28.در هنگام کار با اسپیرومتر باید بینی فرد بسته باشد.

29.حجــم بــا ظرفیــت متفــاوت اســت و ظرفیــت مجمــوع دو
یــا چنــد حجــم تنفســی اســت.

	30.همــه ظرفیــت حیاتــی را میتــوان بــه شـشها وارد یــا از
ش ـشها خــارج کــرد.

	31.حجــم هــوای مــرده طــی تنفــس معمولــی یــا عمیــق
تغییــری نمــی کنــد.

	32.بــا کاهــش ســورفاکتانت ریــه هــا نســبت بــه حالــت عادی
حجــم هــوای باقــی مانــده کاهــش مــی یابد.

	33.بــه طــور طبیعــی  2500تــا  3000میلیلیتــر هــوا در
ش ـشها وجــود دارد.

	34.حجــم هــوای جابهجــا شــده در دقیقــه دو برابــر حجــم
تنفســی اســت.
35.عــدم ترشــح ســورفاکتانت موجــب کاهــش حجــم
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باقیمانــده میشــود.

مــدت زمــان دم نقــش موثــر داشــته باشــند.

36.در تنفــس عمیــق هــوای مــرده جــزء هــوای ذخیــره دمــی
میباشــد.

57.پلمغــزی و بصلالنخــاع مراکــز هماهنگــی دســتگاه
خودمختــار هســتند.

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

1 .نایدیــس (تراکئیــد) از آوندهــای چوبــی در گیاهــان بــا
نایدیــس در حشــرات اشــتباه نشــود.

37.تنهــا ظرفیــت تــام (برخــاف ظرفیــت حیاتــی) بــا
میــزان هــوای موجــود در شــشها ســنجیده میشــود.
(بقیــه بــا ورود و خــروج)

39.اولیــن هوایــی کــه طــی بــازدم عــادی خــارج میشــود
هــوای مــرده اســت.

	40.چند پردهصوتی در حنجره انسان قرار دارد.

	41.ممکــن اســت هوایــی کــه موجــب ارتعــاش پردههــای
صوتــی میشــود تهویــه نشــده باشــد( .هــوای مــرده)

	42.پردههــای صوتــی حاصــل چینخوردگــی مخــاط بــه
ســمت داخلانــد( .و نــه خــارج)
	43.لبهــا و دهــان (شــامل زبــان و دندانهــا) همگــی
در واژهســازی و همچنیــن گــوارش مکانیکــی موثرنــد.

	44.پردههــای صوتــی را هــوای بازدمــی بــه ارتعــاش در
مــیآورد و نــه دمــی.

45.بخشــی از لولــه گــوارش انســان در واژهســازی نقــش
دارد( .دهــان)

46.در افــرادی کــه دخانیــات مصــرف میکننــد حرکــت
ترشــحات مخاطــی متوقــف نمیشــود .ممکــن اســت
مــژک از بیــن بــرود ولــی فراینــد ســرفه تــا حــدی موجــب
حرکــت مــاده مخاطــی و خــارج شــدن آن میشــود.

47.ســرفه و عطســه از اعمــال دســتگاه تنفــس همگــی بــه
کمــک بصلالنخــاع انجــام میشــود.

48.هــر بخــش از دســتگاه تنفــس کــه بــه کشــش بیــش
از حــد دیــواره خــود حســاس اســت بــا هــوای مــرده در
تمــاس مســتقیم اســت .غلــط اســت .نایــژک مبادل ـهای
فرامــوش نشــود.

49.بــه علــت مصــرف دخانیــات خــود یاختههــای مــژکدار از
بیــن میرونــد و نــه مژکهــای آنهــا.

	50.درصــورت از بیــن رفتــن مژکهــا بهتریــن راه بیــرون رانــدن
مــواد خارجــی ســرفه اســت( .و نــه عطســه)

	51.در هنگام تکلم فشــار مکشــی قفســه ســینه به بازگشــت
خــون بــه قلــب نمیتوانــد کمکــی کنــد( .چــرا کــه درحــال
بــازدم هســتیم و نــه دم)

	52.در واکنــش عطســه ابتــدا یــک دم عمیــق صــورت گرفتــه
و هــوا بــه درون شــش کشــیده میشــود؛ ایــن فرآینــد
باعــث افزایــش فشــار هــوا در داخــل ریــه میشــود.

	53.ممکــن اســت ذرات خارجــی منجــر بــه عطســه یــا
ســرفه نشــود( .توســط مخــاط مــژکدار مهــار شــود).

	54.بصــل النخــاع :پایــان بــازدم و شــروع دم  /پلمغــزی:
پایــان دم و شــروع بــازدم
55.بصلالنخــاع هــم در اعصــاب پیکــری و هم در خودمختار
نقش دارد.

56.هــم بصلالنخــاع و هــم پلمغــزی میتواننــد در تنظیــم

گفتار سه

2 .همــه یاختههــای بــدن کــرم پهــن (همچــون پالناریــا)
و هیــدر آب شــیرین (از مرجانیــان) بــه محیــط بیــرون
دســترس دارنــد.

3 .دقــت شــود جانــوران دارای تنفــس نایدیســی تنفســی
کامــا مســتقل از دســتگاه گــردش مــواد دارنــد.

4 .نمــی تــوان گفــت همــه گاز هــای تنفســی بــا انتشــار وارد
مــی شــوند CO2(.خــارج مــی شــود)

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

6 .جریــان پیوســته هــوای تــازه معمــوال در تنفــس نایدیســی
مشــاهده نمیشــود( .چــرا کــه معمــوال ســاختاری جهــت
بســتن منافــذ دارنــد).
7 .منفــذ پوســتی حشــرات کمــی پایینتــر از پوســت آنهــا
قــرار دارد.
8 .منافذ تنفسی ابتدای نایدیس است و نه انتهای آن.

9 .در حشــرات لولــهای عرضــی تمــام نایدسهــا را بهــم
متصــل میکنــد.

	10.همــه ســطوح تنفســی بــا خــون مبادله ندارند( .حشــرات،
کرمهــای پهــن و )...
	11.در حشــرات اکســیژن ابتــدا وارد مایــع درون ســلولی و
ســپس ســلولها میشــود.
	12.کــرم لولــهای بــا اســتفاده از تنفــس پوســتی بــه تبــادل
گازهــا نمــی پــردازد .تنفــس پوســتی در جانورانــی بــا
گــردش خــون بســته دیــده میشــود.

	13.وقتــی در ســوال قورباغــه ذکــر میشــود نــوزاد آنهــا کــه
آبشــش دارد نیــز بایــد در نظــر گرفــت.
	14.همه جانداران از اکسیژن محلول استفاده می کنند.
 15.قورباغه خودش پوستش را مرطوب نگه می دارد.

 16.مادهمخاطــی لغزنــده تنها مخصوص پوســت دوزیســتان
است .
17.در قورباغه پوست ،سطح تنفسی جانور است.

 18.مادهمخاطــی در قورباغــه روی پوســت مشــاهده مــی
شــود و نــه الیــه مخاطــی.

 19.در پوســت قورباغــه  CO2از ســرخرگ خــارج میشــود و
 O2وارد ســیاهرگ مــی شــود.

	20.ســتاره دریایــی فاقــد تنفــس پوســتی اســت امــا دارای
ســطح تنفســی در پوســت مــی باشــد.

	21.اکســیژن بــرای ورود بــه دســتگاه گــردش مــواد در ســتاره
دریایــی بایــد از دو الیــه ســلول عبــور کنــد کــه الیــه
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نکات زیستشناسی  -ویرایش سوم

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

یادداشتها


	23.آبشــشها برخــاف شــشها در مجــاورت
جریــان 
پیوســتهای از آب قــرار دارنــد و نــه هــوا ،لــذا فاقــد
ســازوکار تهویــهای هســتند.
	24.در آبشــش ماهــی طــول خارهــا و رشــتهها بــا یکدیگــر 
برابــر نیســتند.
جانــوران شــشدار هــوا را از طریــق نایــژه وارد 
25.همــه
شــشهای خــود نمیکننــد همچــون حلــزون و لیســه.
مرطــوب 
26.در همــه جانــوران ســطوح تنفســی همــواره
اســت.حرکــت خــون در کمــان آبششــی عمــود بــر حرکــت 
	27.جهــت
آب اســت.

28.در آبشــش هــای ماهــی خــون از ســرخرگ بــه مویــرگ و
ســپس دواره وارد ســرخرگ مــی شــود.

29.هر رشته آبششی دارای چندین تیغه آبششی است.
	30.جهــت جریــان خــون در رشــتههای آبششــی دوطرفــه 
اســت.
	31.دقــت شــود دلفیــن پســتاندار اســت و تنفــس ششــی 
دارد و نمیتــوان گفــت جهــت حرکــت خــون و آب خــاف
	
جهــت هــم اســت.
	32.تفــاوت جهــت حرکــت آب و خــون تنهــا در آبش ـشهای
				
داخلــی قابــل مشــاهده اســت.
	33.در قورباغــه هنگامــی کــه بینــی بــاز اســت
حجــم 
حفــره دهانــی افزایــش پیــدا میکنــد و هنگامــی کــه
بینــی بســته اســت حجـ
پیــداـم محفـیـرهکنــد.دهانــی کاهــش و حجــم 
شــشها افزایــش
	34.در قورباغــه ورود هــوا بــه دســتگاه تنفســی وابسـ
ها.ـته 
بــه ایجــاد فشــار مثبــت در دهــان اســت؛ نــه ش ـش
35.اســتفاده از عضلــه دهــان و حلــق در قورباغــه
						
مشــاهده مــی شــود و نــه همــه جانــواران اســتفاده کننده
از پمــپ فشــار مثبــت.
ـوادار در پرنــدگان بــه صــورت جفــت 
36.همــه کیس ـههای هـ
وجــود ندارنــد.

	37.هــر جانــوری کــه پــرواز میکنــد واجــد کیســههای
هــوادار نیســت(.ملخ)

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

39.در پرنــدگان 5
کیســهـت.هــوادار در جلــو و  ۴تــا در عقــب 
قابــل مشــاهده اسـ
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1 .واکنش تنفس سلولی:

• + ATPآب  +کربــن دی اکســید < ADP ---و فســفات +
اکســیژن  +گلوکــز

2 .بخش های عملکردی دستگاه تنفس:

•بخش هادی  >---از بینی تا نایژک انتهایی

•بخــش مبادلــه ای  >---نایــژک مبادلــه ای  +کیســه هــای
حبابکــی واقــع بــر آن

3 .حمل گاز ها در خون:

•اکســیژن  97 >---درصــد حمــل بــا هموگلوبیــن  +محلــول
در پالســما

•کربــن دی اکســید  70 >---درصــد بــه شــکل بیکربنــات +
 23درصــد حمــل بــا هموگلوبیــن  7 +درصــد محلــول در
پالســما

4 .ویژگی های شش ها:

•پیروی از حرکات قفسه سینه
•کشسانی

5 .حجــم هــای تنفســی :ظرفیــت تــام  6 >---لیتــر /ظرفیــت
حیاتــی  4800 >---میلــی لیتــر /حجــم ذخیــره دمــی           
 3لیتــر /حجــم جــاری  500 >---میلــی لیتــر /حجــم
ذخیــره بازدمــی  1300 >---میلــی لیتر/حجــم باقــی مانــده
 1200>---میلــی لیتــر

6 .تنوع تبادالت گازی:

•نداشــتن ســاختار ویــژه جهــت تنفــس  >---تــک ســلولی
هــا /جانورانــی مثــل هیــدر
•تنفس نایدیسی  >---حشرات

•تنفــس پوســتی  >---کــرم خاکــی /دوزیســتانی مثــل
غورباقــه
•تنفــس آبششــی  >---ســاده تریــن آبشــش :ســتاره
دریایــی /اغلــب بــی مهــرگان /اغلــب ماهــی هــا /نــوزاد
دوزیســتان
•تنفــس ششــی  >---حلزون(اســتثنای بــی مهــرگان)/
مهــره داران /برخــی ماهــی هــا مثــل دلفیــن و وال
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نفــس کشــیدن ،یکــی از ویژگــی هــای آشــکار در بســیاری از
جانــوران اســت.
* همــواره بــه یاختــه هــای بــدن ،اکســیژن مــی رســد و کربــن
دی اکســید از آن هــا دور مــی شــود.

* بســیاری از فراینــد هــای یاختــه ای را پروتئیــن هــا انجــام
مــی دهنــد.

* مخــاط مــژک دار در همــه قســمت هــای مجــاری هــادی
حضــور دارد.

* دیــواره نــای ،حلقــه هــای غضروفــی شــبیه بــه حــرف  Cدارد
کــه مجــرای نــای را همــواره بــاز نگــه مــی دارد.

* هــر نایــژه اصلــی بــه یــک شــش وارد شــده و در آنجــا بــه
نایــژه هــای باریــک تــر منشــعب مــی شــود.

* نایــژک مبادلــه ای در انتهــای خــود بــه ســاختاری شــبیه
بــه خوشــه انگــور ختــم مــی شــود کــه از اجتمــاع حبابــک هــا
پدیــد آمــده اســت .هــر یــک از ایــن خوشــه هــا را یــک کیســه
حبابکــی مــی نامنــد.
* مــاده ای بــه نــام ســورفاکتانت کــه از بعضــی یاختــه هــای
حبابــک هــا ترشــح مــی شــود ،بــا کاهــش نیــروی کشــش
ســطحی بــاز شــدن حبابــک هــا را آســان مــی کنــد.

* بعضــی از نوزادانــی کــه زودهنــگام بــه دنیــا آمــده انــد ،عامــل
ســطح فعال(ســورفاکتانت) بــه مقــدار کافــی ســاخته نشــده
اســت و بنابرایــن بــه زحمــت نفــس مــی کشــند.
* در اغلــب نقــاط بافــت پوششــی حبابــک و مویــرگ هــر دو
غشــای پایــه مشــترک دارنــد.

* بخــش اندکــی از گاز هــای تنفسی(اکســیژن و کربــن دی
اکســید) در پالســما حــل مــی شــوند.
* بخش اعظم گلبول های قرمز(اریتروسیت) را هموگلوبین
تشکیل داده است.

* بیشــترین مقــدار حمــل اکســیژن در خــون بــه وســیله
هموگلوبیــن هــا صــورت مــی گیــرد.

* بیشــترین مقــدار کربــن دی اکســید بــه صــورت یــون
بیکربنــات در خــون حمــل میشــود.
* بیشــتر حجــم شــش هــا را کیســه هــای حبابکــی بــه خــود
اختصــاص داده انــد.
* هر یک از شــش ها را پردهای دو الیه بـــه نـــام پـــردۀ جنب
فراگرفته اســت.

* شــش هــا بــه علــت حضــور مایــع جنــب در بــازدم کامــا بــر
روی یکدیگــر جمــع نمــی شــوند.
* ظرفیــت تــام برابــر اســت بــا حداکثــر هوایــی کــه شــش هــا
مــی تواننــد در خــود جــای دهنــد.

* در تــک یاختــه ای هــا و جانورانــی مثــل هیــدر ،همــه یاختــه
هــای بــدن مــی تواننــد بــا محیط تبادالت گازی داشــته باشــند.
* انشــعابات پایانــی نایدیــس هــا در کنــار تمامــی یاختــه هــای
بــدن قــرار مــی گیرنــد.
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