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زیست شناســی در کنکــور تجربــی بــه ســمتی رفتــه اســت کــه دیگــر فقــط بــه متــن کتاب توجــه نمی کننــد؛ بخش های 
مختلــف متــن کتــاب را بــا هــم ترکیــب می کننــد و کمــی آن را می پیچاننــد و ســوال طــرح می کننــد. حتــی اگــر کســی 
همراه با کتاب درســی آزمون بدهد و درک درســتی از کتاب نداشــته باشــد؛ نمی تواند به درصد خوبی برســد. اینجا 

اســت کــه مفهومــی خونــدن زیست شناســی، در کنــار حفــظ کــردن آن و نوشــتن نــکات مهــم به کمــک ما می آید.

آیا نکات این کتاب در کنکور می آیند؟
می توان گفت بخش زیادی از زیست شناسی کنکور، تکراری است که در کنکورهای قبلی و آزمون های آزمایشی 
آن را دیده ایم؛ کسانی که حسابی تست زده اند و نکته یادداشت کرده اند؛ تمام نکات کنکور را خواهند دانست؛ 
البتــه در هــر کنکــور شــاهد نکته هــای جدیــد هســتیم ولــی انگشت شــمار هســتند و آن بــرای جلوگیــری از 100% زدن 

به آسانی است.
مــا در ســال کنکورمــان هــر نکتــه خــوب و مهمــی را کــه می دیدیــم ســعی می کردیــم در حاشــیه کتــاب یادداشــت 
کنیــم و همانطــور می دانیــد چندیــدن کتــاب تســت کار کردیــم؛ آزمون هــای 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 جمــع آوری کنیــم؛ اصــالح کنیــم؛ بــا کنکــور 1401 تطبیــق دهیــم، تــا دیگــران بتواننــد نــکات 

مهــم طراحــان مختلــف را یکجــا داشــته باشــند. امیدواریــم مفیــد واقــع شــود.

آیا قیمت آن نسبت به محصوالت مشابه پایین تر نیست؟
هــر چنــد تعــداد کمــی محصــوالت مشــابه ایــن مجموعــه در بــازار وجــود دارد امــا ایــن محصــوالت بــا قیمت هــای 
هنگفتــی بــه فــروش می رســند. 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 1401 برای کامل کردن بانک نکات
بــرای کــم کــردن اشــتباهات نــکات و ابهامــات آن و همچنیــن تطابــق آن بــا کنکــور 1401، نســخه های اولیــه نــکات را 
در اختیــار داوطلبــان کنکــور قــرار دادیــم تــا هــم آن هــا اســتفاده ببرنــد و هــم مشــکالت آن را بــه مــا گــوش زد کننــد 

تــا محصــول بــا کیفیت تــری در اختیــار شــما قــرار گیــرد.

تکلیف نکات سلیقه ای و ابهام دار چه می شود؟
ســعی کردیــم از آوردن نــکات ابهــام دار جلوگیــری کنیــم و گاهــاً منبــع نــکات را ذکــر کردیــم. حتــی بعضــی نــکات 
ســلیقه ای را آوردیــم و گــوش زد کردیــم کــه ایــن نــکات ممکــن  اســت در نظــر گرفتــه شــوند یــا نشــوند! )چراکــه هر 2 

حالــت را در تســت ها دیده ایــم( زیست شناســی اســت دیگــر؛ ابهــام زیــاد دارد و کاری هــم نمی تــوان کــرد.

آیا فقط با همین نکات می توانم نتیجه مطلوب بگیرم؟
ایــن بانــک نــکات جــای کتــاب تســت را پــر نمی کنــد. ماننــد یادگیــری شــنا، خوانــدن متــن و نــکات ماننــد یادگیــری 
تئوری شنا می باشد و تست زدن مانند به آب زدن و تمرین است. تا به آب نزنید نمی توانید شناگر خوبی شوید. 
پس انتظار معجزه از آن نداشــته باشــید ولی مســلما برای درک عمیق کتاب درســی و آمادگی بیشــتر برای آزمون 

خیلــی کمــک می کنــد.

مراقب باشید ذهنتان تنبل نشود!
ایــن کتــاب می توانــد 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 کم رنگ تــر می کنــد؛ پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
تســت زدن را فرامــوش نکنیــد و ایــن نــکات را حفــظ نکنیــد؛ حتــی می توانیــد خوانــدن ایــن نــکات را بــه بعــد از تســت 
زدن موکــول کنیــد تــا  اگــر نکتــه ای جــا انداختیــد و بــه آن توجه نکردید را یاد بگیرید. هیچگاه از تســت زدن و تحلیل 

آن غافل نشوید.

آیا این کتاب فقط مناسب کنکوری            های سال 1401 است؟
تــا حــد امــکان ســعی کرده ایــم نــکات مجموعــه مــا بــا کنکــور 1401 مطابقــت داشــته باشــد. ایــن مجموعــه 

توســط داوطلبــان کنکــور تــا حــد زیــادی ویراســتاری شــده اســت. کســانی کــه ســال 1402 یــا 1403 کنکــور 
دارنــد هــم می            تواننــد آن را تهیــه کننــد و بهــره ببرنــد ولــی کتــاب درســی تغییــرات کلــی هــم داشــته اســت 

و ممکــن اســت کمــی مشکل            ســاز شــود؛ ایــن دوســتان می            تواننــد هم اکنــون ایــن کتــاب را تهیــه کننــد 
و در ســال            های آینــده، بروزرســانی ایــن مجموعــه را بــه صــورت رایــگان از مــا دریافــت کننــد.

گردآورندگان تیم حرفه ای یامقدمه



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

این نکات از کجا آمده            اند و به درد چه کسانی می            خورند؟
ایــن نــکات از منابــع مختلــف ماننــد کتاب            هــای کمــک درســی و آزمــون هــای آزمایشــی تهیــه شــده کــه می            توانیــد 
لیســت منابــع را در اخــر کتــاب مشــاهده کنیــد. مســلماً 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 می            افتنــد 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 عــالوه بــر اینکــه بــه صــورت فصل به فصــل و گفتار به گفتــار طبقه بنــدی شــده اند؛ دارای ترتیبــی 	 

مشــخص هستند.
نــکات جمــالت ابتدایــی گفتــار در ابتــدا و جمــالت انتهایــی در انتهــا آمــده اســت. )گاهــاً ایــن قاعــده 	 

رعایــت نشــده اســت(
برای بهره هرچه بیشتر از نکات بهتر است با متن کتاب درسی، حداقِل آشنایی اولیه را داشت.	 
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 جمع بنــدی شخصی سازی شــده از نــکات بــرای خود 

تهیــه کنید.
نــکات ذکــر شــده در ایــن بانــک می توانــد باعــث جهــش تســلط شــما شــود، امــا بــا ایــن وجــود جــای 	 

تســت را پــر نمی کنــد و حتمــا بایــد تســت زنــی نیــز بــرای آمادگــی ذهنــی حــل ســوال انجــام شــود.
با هریک از این نکات این بانک می توانید در سواالت مواجه شوید پس به هیچ وجه ساده انگارانه 	 

از کنار آن ها 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 کامل            تــر کــردن ایــن کتــاب یــاری کنیــد.

پیشــنهاد می کنــم بــه کانــال و پیــچ اینســتاگرام مــا HERFEIYA_COM@ ســر بزنیــد تــا بــه ویس هــای 
آموزشــی، ویدیوهــای حــل ســوال، پســت و اســتوری های متنــوع  و ... بــه صــورت رایــگان 
دسترســی پیــدا کنیــد و در آخــر تشــکر می کنــم 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 
ــج اینســتاگرام  ــه دایرکــت پی ــا ب ــاط باشــید ی ــا مــا در ارتب ــدی تلگــرام HERFEIYA_CONTACT@ ب ای

رجــوع کنیــد.

https://t.me/Herfeiya_com




نفــس کشــیدن در همــه جانــوران بــه یــک شــکل انجــام . 1
نمی شــود.

در هــوای بازدمــی کربــن دی اکســید نســبت بــه هــوای . 2
بیشــتر  دمــی  هــوای  در  موجــود  اکســید  دی  کربــن 
اســت نــه نســبت بــه اکســیژن. یعنــی در هــر صــورت 
)چــه هــوای دمــی و چــه هــوای بازدمــی( اکســیژن از 

کربــن دی اکســید بیشــتر اســت.
هیــچ . 3 و  می شــود  یافــت  اکســیژن  خون هــا  همــه  در 

متفــاوت  آن  )مقــدار  نیســت.  اکســیژن  فاقــد  خونــی 
اســت.(

تولیــد . 4 و   ADP مصــرف بــا  تنفــس ســلولی  واکنــش 
بالعکــس( نــه  )و  اســت.  همــراه   ATP

بــه طورکلــی هــر اختاللــی در وقایــع تنفــس ســلولی . 	
 O2 و کاهــش CO2 افزایــش ،PH منجــر بــه کاهــش

می شــود.
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 
زمــان . 	 دقیقــه  چنــد  محلول هــا  ایــن  رنــگ  تغییــر 

. می گیــرد
بــا توجــه بــه شــکل فعالیــت صفحــه 	4 ظــرف ســمت . 	

 CO2 ــه ــگ می دهــد چــرا ک ــر رن راســت ســریع تر تغیی

بــا معــرف مخلــوط می شــود. )برخــالف دیگــری کــه بــا 
ــن بیشــتر هــوای  ســطح آن در تمــاس اســت. همچنی
بازدمــی وارد ظــرف ســمت راســت می شــود چــرا کــه 

ظرفیــت بطــری دیگــر کمتــر اســت.(
تنفســی صــورت . 	 گازهــای  مبادلــه  هــادی  بخــش  در 

نمی گیــرد.
هم پوست و هم مخاط در بینی وجود دارد.. 10
بینــی هــوا را هــم گــرم )رگ هــای ســطحی آن( و هــم . 11

مرطــوب )انتهــای مخاطــی آن( می کنــد.
دســتگاه . 12 دفاعــی  ســد  اولیــن  نــای،  مــژک دار  مخــاط 

ســد  اولیــن  نیســت.  ناخالصی هــا  برابــر  در  تنفــس 
می شــود. ایجــاد  بینــی  ابتــدای  مــودار  پوســت  توســط 

متصــل . 13 مبادلــه ای  نایــژک  بــه  انتهایــی  نایــژک  تنهــا 
اســت.( غلــط  نایــژک  هــر  )پــس  می شــود. 

نایــژک انتهایــی مــاده مخاطــی را بــه همــراه ناخالصــی . 14
بــه حلــق مــی فرســتد. )نــه مخــاط را(

در بخــش هــادی بافــت سنگفرشــی چندالیــه )ابتــدای . 	1
بینــی و حلــق( و اســتوانه ای تک الیــه مژک دار مشــاهده 

می شــود.
ــه در مجــاورت مســیر هــوای دمــی . 	1 اندام هــای لنفــی ک

فصل سوم: تبادالت گازیگفتار�یک
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نایژک مبادله ای نیز دارای مخاط مژک دار است.. 40
آخریــن خــط دســتگاه تنفســی دومیــن)و نــه آخریــن( . 41

دفاعــی محســوب می شــود.  دفاعــی دســتگاه  خــط 
ــا . 42 ــا ب ــی( تنه ــژک انتهای ــه ای )برخــاف نای ــژک مبادل هــر نای

ــاط اســت. ــک کیســه حبابکــی در ارتب ی
اغلــب تبــادل گازهــا در کیســه های حبابکــی انجــام . 43

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

اندازه حبابک ها با یکدیگر متفاوت است.. 44
ــط اســت. . 	4 ــک« غل ــه درون حباب ــارت »خــون ورودی ب عب

خــون بــه درون حبابــک وارد نمی شــود.
ذرات . 	4 بیگانه خــواری  حبابکــی  کیســه  بیگانه خوارهــای 

زنــده و غیرزنــده را برعهــده دارنــد.
بخــش اندکــی از خــون بازگشــتی از شــش ها دارای خــون . 	4

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

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

عــدم ســاخت عامــل ســطح فعــال باعــث افزایــش مصرف . 	4
ATP در ماهیچه هــای تنفســی می شــود. )بــه زحمــت 

نفــس کشــیدن نــوزاد(
عامــل ســطح فعــال کــه در دوران جنینــی شــروع بــه . 0	

ــی قطــع نمــی  ــد، ســاهت آن پــس از مدت ســاخت میکن
شــود و تــا آخــر عمــر ادامــه خواهــد داشــت.

اطــراف حبابک هــا شــبکه مویرگــی وجــود دارد و نــه درون . 1	
آن ها.

عامــل ســطح فعــال در همــه نــوزادان متولــد شــده وجــود . 2	
دارد. ) در بعضــی بــه مقــدار کافــی وجــود نــدارد.(

بیایــد . 3	 دنیــا  بــه  زودهنــگام  نــوزادی  اســت  ممکــن 
امــا بــا مشــکل تنفســی روبــه رو نشــود. )بــه قیــد بعضــی 

دقــت شــود.(
عامــل ســطح فعــال نیــروی کشــش ســطحی را کاهــش . 4	

می دهــد. )از بیــن نمی بــرد.(
همــه انــواع یاخته هــای حبابــک روی غشــای پایــه قــرار . 		

دارنــد. )درشــتخوار جــزء یاخته هــای حبابــک نمی باشــد.(
در هــر حبابــک چندیــن منفــذ قابــل مشــاهده اســت کــه . 		

معمــوال توســط 3 یاختــه پوششــی در بــر گرفتــه شــده اند.
دقت شود ماکروفاژها در البه الی یاخته ها قرار ندارند.. 		
هسته یاخته پوششی حبابک از مویرگ بزرگتر است.. 		
پوششــی . 		 از  ســورفاکتانت  ترشــح کننده  یاخته هــای 

هســتند. بزرگتــر  حبابــک  منافــذ  از  و  کوچکتــر 
یــا 	 . 0	 یاخته هــای ترشــح کننده ســورفاکتانت توســط 4 

یاختــه بافــت پوششــی احاطــه شــده اند.
در . 1	 یکدیگــر  بــا  منافــذی  وســیله  بــه  حبابک هــا  اغلــب 

ارتبــاط هســتند. )نمی تــوان گفــت همــه چــرا کــه بعضــی 
بــه صــورت منفــرد قــرار گرفته انــد.(

هموگلوبیــن . 2	 بــه  کربن مونوکســید  اتصــال  شــود  دقــت 
برگشــت ناپذیــر نیســت. )بلکــه بــه آســانی جــدا نمی شــود.(

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

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

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

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

از . 20 باالتــر  اندام هــای  از  اگــر  یاخته هــا  مژک هــای  زنــش 
حلــق باشــد بــه ســمت پاییــن زده می شــود. )همچــون 

بینــی( در مخــاط  مژک هــای موجــود 
همــه ســلول های بافــت مخاطــی مــژک دار دارای مــژک . 21

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

دقت شود مژک با ریزپرز کامال متمایز است.. 22
تعداد مژک ها در سلول های مخاطی متفاوت است.. 23
ســلول هــای اســتوانه ای مخــاط نــای ارتبــاط مســتقیم . 24

ــق غشــای پایــه( و هــوا)از طریــق  ــر مخــاط)از طری بــا زی
ترشــحات مخاطــی( نــدارد.

دقــت کنیــد کــه بــه دام انداختــن ناخالصــی هــا بــر عهــده . 	2
ها.)کــه  ســلول  مــژک  نــه  و  اســت  مخــاط  ترشــحات 

کارشــان رانــدن ناخالصــی هاســت.(
همه لوله های تنفسی مژک دارند.. 	2
برخــی . 	2 و  هســتند  هــادی  مجــاری  جــزء  گلــو  و  حلــق 

طراحــان ایــن دو را دارای بافــت سنگفرشــی چندالیــه 
می گیرنــد. نظــر  در  مــژک دار 

برچاکنای هیچ نقشی در باز نگه داشتن نای ندارد.. 	2
دهانه ی نای از سایر قسمت های نای نرم تر است.. 	2
هم غذا و هم هوا از حلق و گلو عبور می کنند.. 30
نمی شــود. . 31 نــای  وارد  گلــو  از  کــرده  گــذر  هــوای  همــه 

می شــود.( مــری  وارد  غــذا  بــا  همــراه  آن  از  )بخشــی 
ــای . 32 ــر از محــل دوشــاخه شــدن ن بخشــی از شــش ها باالت

قــرار دارد.
راســت . 33 ســمت  شــش  تنفســی  ظرفیــت  و  انــدازه 

اســت. بیشــتر 
دیــواره شــش ماهیچــه نــدارد و همچیــن عبارتــی در . 34

تســت غلــط اســت.
ــه شــش ســمت . 	3 ــوط ب بزرگ تریــن لــوب شــش ها مرب

چــپ اســت.
بافــت . 	3 توســط  مــری(  احتمــاال  )و  نــای  پیونــدی  الیــه 

پوششــی پوشــیده نشــده اســت.
نایــژک و حبابک هــا در واپایــش هــوای ورودی نقــش . 	3

دارنــد. )یعنــی هــم بخــش مبادلــه ای و هــم هــادی(
مشــاهده . 	3 غضــروف  نیــز  نــای  تقســیم  محــل  در 

. د می شــو
نایــژه اصلــی ســمت راســت انســان کوتاه تــر و قطورتــر . 	3

اســت.
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حفاظــت . 1 شــش ها  بیشــتر  بخــش  از  ســینه  قفســه 
می کنــد. )حفاظــت از باالتریــن بخــش آن توســط قفســه 

نمی شــود.( انجــام  ســینه 
دیافراگم در تماس با پرده جنب قرار دارد.. 2
در یک بازه زمانی کاهش و افزایش فشــار در کیســه های . 3

حبابکی و فضای پرده جنب مشــابه اســت.
در حیــن بــازدم بــه علــت کاهــش حجــم قفســه ســینه . 4

)فشــار  می یابــد.  افزایــش  جنــب  حفــره  درون  فشــار 
می یابــد( کاهــش  منفــی 

پیــروی شــش ها از قفســه ســینه در دم و بــازدم موثــر . 	
اســت.

شــش ها . 	 کشســانی  ویژگــی  بــازدم  عامــل  مهمتریــن 
شــد. می با

حداکثــر فشــار منفــی )کمتریــن فشــار( در فضــای درون . 	
بــا ایجــاد حداکثــر حجــم قفســه ســینه و  پــرده جنــب 
در انتهــای دم رخ می دهــد و در همیــن حــال بــا ورود 
هــوای دمــی فشــار درون کیســه های حبابکــی افزایــش 

می یابــد.
و . 	 غضــروف  بــا  دراتصــال  ســینه  قفســه  ماهیچه هــای 

هســتند. اســتخوان 
قــرار . 	 دنده هــا  بعضــی  از  باالتــر  همــواره  دیافراگــم 

. می گیــرد
اولیــن عامــل افزایــش حجــم قفســه ســینه )ماهیچــه . 10

دیافراگــم( قطــر عمــودی و دومیــن عامــل )ماهیچــه بیــن 
دنــده ای( قطــر افقــی آن را افزایــش می دهــد.

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

انقبــاض دیافراگــم باعــث کاهــش حجــم حفــره شــکمی و . 12
افزایــش حجــم قفســه ســینه می شــود.

در حالــت انقبــاض، پــرده دیافراگــم پایین تــر از جنــاغ قــرار . 13
دارد.

بــرای انبســاط قفســه ســینه از 3 جهــت بــه آن نیــرو وارد . 14
می شــود.

همه غضروف ها خاصیت کشسانی دارند.. 	1
در گوســفند دو انشــعاب از نــای وارد شــش راســت مــی . 	1

شــود.
گوســفند فاقــد 3 نایــژه اصلــی اســت. )ولــی نــای آن ســه . 17

انشــعاب دارد.(
بریــدن بافــت پیونــدی غضروفــی برخــالف بافــت پیونــدی . 	1

سســت و عضلــه صــاف کار آســانی نیســت.
مقــدار . 	1 بــه  اســت:  مهــم  بســیار  کتــاب  از  جملــه  ایــن 

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.
دقــت شــود حجم هــای بازدمــی بــا خــود بــازدم متفــاوت . 20

اســت، یــک بــازدم میتوانــد شــامل حجــم ذخیــره  دمــی، 
ــه طــور مشــابه  ــره بازدمــی شــود. )ب جــاری و حجــم ذخی

دم انســان(
دقــت کنیــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه حجــم مجــاری هــادی . 21

ــه پــس از ســن رشــد و قطــع  در طــول زندگــی فــرد )البت
رشــد( ثابــت اســت پــس حجــم هــوای مــرده ثابــت اســت 

و تغییــر نمــی کنــد.
ــادی . 22 هــوای مــرده بخشــی از هــوای جــاری در تنفــس ع

اســت.
هوایــی کــه بــا آن مبادلــه صــورت گرفتــه از همــه مجــاری . 23

هــادی عبــور کــرده.
هوای مرده در نایژک مبادله ای مشاهده نمی شود.. 24
 حجم ذخیره دمی بزرگترین حجم تنفسی است.. 	2
یافــت . 	2 مبادلــه ای  بخــش  در  تمامــاً  باقیمانــده  حجــم   

می شــود.
بازدمــی . 	2 ذخیــره  حجــم  در   CO2 میــزان  بیشــترین   

شــود. مــی  مشــاهده 
در هنگام کار با اسپیرومتر باید بینی فرد بسته باشد.. 	2
حجــم بــا ظرفیــت متفــاوت اســت و ظرفیــت مجمــوع دو . 	2

یــا چنــد حجــم تنفســی اســت.
همــه ظرفیــت حیاتــی را می تــوان بــه شــش ها وارد یــا از . 30

شــش ها خــارج کــرد.
عمیــق . 31 یــا  معمولــی  تنفــس  طــی  مــرده  هــوای  حجــم 

کنــد. نمــی  تغییــری 
بــا کاهــش ســورفاکتانت ریــه هــا نســبت بــه حالــت عادی . 32

حجــم هــوای باقــی مانــده کاهــش مــی یابد.
بــه طــور طبیعــی 00	2 تــا 3000 میلی لیتــر هــوا در . 33

شــش ها وجــود دارد.
حجــم هــوای جابه جــا شــده در دقیقــه دو برابــر حجــم . 34

اســت. تنفســی 
عــدم ترشــح ســورفاکتانت موجــب کاهــش حجــم . 	3

دقــت شــود جایــگاه اتصــال CO2 و O2 بــه هموگلوبیــن . 3	
متفــاوت اســت.

دقــت شــود تجزیــه کربنیک اســید بــدون آنزیــم انجــام . 4	
می شــود.

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(
تجزیــه کربنیک اســید و تولیــد بی کربنــات و H+  درون . 		

ــول قرمــز انجــام می شــود. گلب
اکســیژن . 		 اکســیژن،  از  بــدن  یاخته هــای  تغذیــه  بــرای 

حتمــا نبایــد از رگ هــا خــارج شــود. )تغذیــه گلبول هــای 
ســفید(

عبــور مــواد حاصــل از تجزیــه کربنیک اســید از غشــای . 		
یاخته هــا بــه صــورت غیرفعــال اســت.

در مجــاورت شــش ها دو نــوع مــاده از هموگلوبیــن جــدا . 		
می شــود: یــون هیــدروژن و کربن دی اکســید.

گفتار�دو
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می شــود. باقی مانــده 
در تنفــس عمیــق هــوای مــرده جــزء هــوای ذخیــره دمــی . 	3

می باشــد.
بــا . 	3 حیاتــی(  )برخــالف ظرفیــت  تــام  تنهــا ظرفیــت 

میــزان هــوای موجــود در شــش ها ســنجیده می شــود. 
)بقیــه بــا ورود و خــروج(

یــا . 	3 دم ســنج  بــا  نمی تــوان  را  باقی مانــده  حجــم 
گرفــت. انــدازه  اســپیرومتر 

اولیــن هوایــی کــه طــی بــازدم عــادی خــارج می شــود . 	3
هــوای مــرده اســت.

چند پرده صوتی در حنجره انسان قرار دارد.. 40
ممکــن اســت هوایــی کــه موجــب ارتعــاش پرده هــای . 41

صوتــی می شــود تهویــه نشــده باشــد. )هــوای مــرده(
بــه . 42 مخــاط  چین خوردگــی  حاصــل  صوتــی  پرده هــای 

خــارج( نــه  )و  داخل انــد.  ســمت 
ــان و دندان هــا( همگــی . 43 لب هــا و دهــان )شــامل زب

در واژه ســازی و همچنیــن گــوارش مکانیکــی موثرنــد.
در . 44 ارتعــاش  بــه  بازدمــی  هــوای  را  صوتــی  پرده هــای 

دمــی. نــه  و  مــی آورد 
بخشــی از لولــه گــوارش انســان در واژه ســازی نقــش . 	4

)دهــان( دارد. 
حرکــت . 	4 می کننــد  مصــرف  دخانیــات  کــه  افــرادی  در 

اســت  ممکــن  نمی شــود.  متوقــف  مخاطــی  ترشــحات 
مــژک از بیــن بــرود ولــی فراینــد ســرفه تــا حــدی موجــب 

و خــارج شــدن آن می شــود. مــاده مخاطــی  حرکــت 
ــه . 	4 ســرفه و عطســه از اعمــال دســتگاه تنفــس همگــی ب

کمــک بصل النخــاع انجــام می شــود.
هــر بخــش از دســتگاه تنفــس کــه بــه کشــش بیــش . 	4

از حــد دیــواره خــود حســاس اســت بــا هــوای مــرده در 
ــه ای  تمــاس مســتقیم اســت. غلــط اســت. نایــژک مبادل

فرامــوش نشــود.
بــه علــت مصــرف دخانیــات خــود یاخته هــای مــژک دار از . 	4

بیــن می رونــد و نــه مژک هــای آن هــا.
درصــورت از بیــن رفتــن مژک هــا بهتریــن راه بیــرون رانــدن . 50

مــواد خارجــی ســرفه اســت. )و نــه عطســه(
در هنگام تکلم فشــار مکشــی قفســه ســینه به بازگشــت . 1	

خــون بــه قلــب نمی توانــد کمکــی کنــد. )چــرا کــه درحــال 
بــازدم هســتیم و نــه دم(

در واکنــش عطســه ابتــدا یــک دم عمیــق صــورت گرفتــه . 2	
و هــوا بــه درون شــش کشــیده می شــود؛ ایــن فرآینــد 

ــه می شــود. باعــث افزایــش فشــار هــوا در داخــل ری
ممکــن اســت ذرات خارجــی منجــر بــه عطســه یــا . 3	

ســرفه نشــود. )توســط مخــاط مــژک دار مهــار شــود.(
بصــل النخــاع: پایــان بــازدم و شــروع دم / پل مغــزی: . 4	

پایــان دم و شــروع بــازدم
بصل النخــاع هــم در اعصــاب پیکــری و هم در خودمختار . 		

نقش دارد.
هــم بصل النخــاع و هــم پل مغــزی می تواننــد در تنظیــم . 		

مــدت زمــان دم نقــش موثــر داشــته باشــند.
دســتگاه . 		 هماهنگــی  مراکــز  بصل النخــاع  و  پل مغــزی 

هســتند. خودمختــار 

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

نایدیــس در حشــرات اشــتباه نشــود.
بــدن کــرم پهــن )همچــون پالناریــا( . 2 همــه یاخته هــای 

و هیــدر آب شــیرین )از مرجانیــان( بــه محیــط بیــرون 
دارنــد. دســترس 

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

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

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

جریــان پیوســته هــوای تــازه معمــوال در تنفــس نایدیســی . 6
مشــاهده نمی شــود. )چــرا کــه معمــوال ســاختاری جهــت 

بســتن منافــذ دارنــد.(
منفــذ پوســتی حشــرات کمــی پایین تــر از پوســت آن هــا . 	

قــرار دارد.
منافذ تنفسی ابتدای نایدیس است و نه انتهای آن.. 	
بهــم . 	 را  نایدس هــا  تمــام  لولــه ای عرضــی  در حشــرات 

می کنــد. متصــل 
همــه ســطوح تنفســی بــا خــون مبادله ندارند. )حشــرات، . 10

کرم هــای پهــن و ...(
در حشــرات اکســیژن ابتــدا وارد مایــع درون ســلولی و . 11

می شــود. ســلول ها  ســپس 
ــادل . 12 ــه تب ــا اســتفاده از تنفــس پوســتی ب ــه ای ب کــرم لول

بــا  پــردازد. تنفــس پوســتی در جانورانــی  گاز هــا نمــی 
گــردش خــون بســته دیــده می شــود.

ــوزاد آن هــا کــه . 13 وقتــی در ســوال قورباغــه ذکــر می شــود ن
آبشــش دارد نیــز بایــد در نظــر گرفــت.

همه جانداران از اکسیژن محلول استفاده می کنند.. 14
 قورباغه خودش پوستش را مرطوب نگه می دارد.. 	1
 ماده مخاطــی لغزنــده تنها مخصوص پوســت دوزیســتان . 	1

است .
در قورباغه پوست، سطح تنفسی جانور است.. 	1
 ماده مخاطــی در قورباغــه روی پوســت مشــاهده مــی . 	1

ــه مخاطــی. ــه الی شــود و ن
 در پوســت قورباغــه CO2 از ســرخرگ خــارج می شــود و . 	1

O2 وارد ســیاهرگ مــی شــود.
ســتاره دریایــی فاقــد تنفــس پوســتی اســت امــا دارای . 20

ســطح تنفســی در پوســت مــی باشــد.
اکســیژن بــرای ورود بــه دســتگاه گــردش مــواد در ســتاره . 21

الیــه  کــه  کنــد  عبــور  الیــه ســلول  دو  از  بایــد  دریایــی 
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اســت. بیرونــی ضخیم تــر 
در تنفــس آبششــی وجــود دســتگاه گــردش خــون الزامــی . 22

نیســت همچــون خارپوســتان امــا دســتگاه گــردش مــواد 
الزامــی اســت.

جریــان . 23 مجــاورت  در  شــش ها  برخــالف  آبشــش ها 
فاقــد  لــذا  هــوا،  نــه  و  دارنــد  قــرار  آب  از  پیوســته ای 

هســتند. تهویــه ای  ســازوکار 
در آبشــش ماهــی طــول خار هــا و رشــته ها بــا یکدیگــر . 24

ــر نیســتند. براب
وارد . 	2 نایــژه  از طریــق  را  همــه جانــوران شــش دار هــوا 

لیســه. و  حلــزون  همچــون  نمی کننــد  خــود  شــش های 
مرطــوب . 	2 همــواره  تنفســی  ســطوح  جانــوران  همــه  در 

اســت.
جهــت حرکــت خــون در کمــان آبششــی عمــود بــر حرکــت . 27

آب اســت.
در آبشــش هــای ماهــی خــون از ســرخرگ بــه مویــرگ و . 	2

ســپس دواره وارد ســرخرگ مــی شــود. 
هر رشته آبششی دارای چندین تیغه آبششی است.. 	2
 جهــت جریــان خــون در رشــته های آبششــی دوطرفــه . 30

اســت.
دقــت شــود دلفیــن پســتاندار اســت و تنفــس ششــی . 31

دارد و نمی تــوان گفــت جهــت حرکــت خــون و آب خــالف 
جهــت هــم اســت.

تفــاوت جهــت حرکــت آب و خــون تنهــا در آبشــش های . 32
داخلــی قابــل مشــاهده اســت.

بــاز اســت حجــم . 33 در قورباغــه هنگامــی کــه بینــی 
کــه  و هنگامــی  پیــدا می کنــد  افزایــش  حفــره دهانــی 
بینــی بســته اســت حجــم حفــره دهانــی کاهــش و حجــم 

می کنــد. پیــدا  افزایــش  شــش ها 
در قورباغــه ورود هــوا بــه دســتگاه تنفســی وابســته . 34

بــه ایجــاد فشــار مثبــت در دهــان اســت؛ نــه شــش ها.
قورباغــه . 	3 در  حلــق  و  دهــان  عضلــه  از  اســتفاده 

مشــاهده مــی شــود و نــه همــه جانــواران اســتفاده کننده 
از پمــپ فشــار مثبــت.

همــه کیســه های هــوادار در پرنــدگان بــه صــورت جفــت . 	3
وجــود ندارنــد.

واجــد کیســه های . 37 پــرواز می کنــد  کــه  هــر جانــوری 
نیســت.)ملخ( هــوادار 

از . 	3 از حجــم تعــدادی  پرنــدگان  حجــم شــش ها در 
اســت. کمتــر  هــوادار  کیســه های 

ــا در عقــب . 	3 ــو و ۴ ت ــدگان 	 کیســه هــوادار در جل در پرن
ــل مشــاهده اســت. قاب

یادداشت�ها
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واکنش تنفس سلولی: . 1
 ATP+آب+کربــندیاکســید>---ADPوفســفات+	

اکســیژن+گلوکــز
بخش های عملکردی دستگاه تنفس:. 2

 بخشهادی---<ازبینیتانایژکانتهایی	
 بخــشمبادلــهای---<نایــژکمبادلــهای+کیســههــای	

حبابکــیواقــعبــرآن
حمل گاز ها در خون: . 3

 اکســیژن---<		درصــدحمــلبــاهموگلوبیــن+محلــول	
درپاســما

 کربــندیاکســید---<		درصــدبــهشــکلبیکربنــات+	
	.درصــدحمــلبــاهموگلوبیــن+	درصــدمحلــولدر

پاســما
ویژگی های شش ها:. 4

 پیرویازحرکاتقفسهسینه	
 کشسانی	

حجــم هــای تنفســی:ظرفیــتتــام---<	لیتــر/ظرفیــت. 5
دمــی ذخیــره حجــم لیتــر/ میلــی 				 >--- حیاتــی
حجــم لیتــر/ میلــی 			 >--- جــاری حجــم لیتــر/ 	
ذخیــرهبازدمــی---<			.میلــیلیتر/حجــمباقــیمانــده

---<		..میلــیلیتــر
تنوع تبادالت گازی: . 6

 نداشــتنســاختارویــژهجهــتتنفــس---<تــکســلولی	
هــا/جانورانــیمثــلهیــدر

 تنفسنایدیسی---<حشرات	
 مثــل	 دوزیســتانی خاکــی/ کــرم >--- پوســتی تنفــس

غورباقــه
 ســتاره	 آبشــش: تریــن ســاده >--- آبششــی تنفــس

ــوزاد ــیمهــرگان/اغلــبماهــیهــا/ن ــی/اغلــبب دریای
دوزیســتان

 مهــرگان(/	 بــی حلزون)اســتثنای >--- ششــی تنفــس
وال و دلفیــن مثــل هــا برخــیماهــی داران/ مهــره
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نفــسکشــیدن،یکــیازویژگــیهــایآشــکاردربســیاریاز
ــوراناســت0 جان

*همــوارهبــهیاختــههــایبــدن،اکســیژنمــیرســدوکربــن
دیاکســیدازآنهــادورمــیشــود0

*بســیاریازفراینــدهــاییاختــهایراپروتئیــنهــاانجــام
ــد0 مــیدهن

*مخــاطمــژکداردرهمــهقســمتهــایمجــاریهــادی
دارد0 حضــور

*دیــوارهنــای،حلقــههــایغضروفــیشــبیهبــهحــرفCدارد
کــهمجــراینــایراهمــوارهبــازنگــهمــیدارد0

*هــرنایــژهاصلــیبــهیــکشــشواردشــدهودرآنجــابــه
نایــژههــایباریــکتــرمنشــعبمــیشــود0

*نایــژکمبادلــهایدرانتهــایخــودبــهســاختاریشــبیه
بــهخوشــهانگــورختــممــیشــودکــهازاجتمــاعحبابــکهــا
پدیــدآمــدهاســت0هــریــکازایــنخوشــههــارایــککیســه

ــد0 حبابکــیمــینامن
ــههــای ــامســورفاکتانتکــهازبعضــییاخت ــهن *مــادهایب
حبابــکهــاترشــحمــیشــود،بــاکاهــشنیــرویکشــش

ســطحیبــازشــدنحبابــکهــاراآســانمــیکنــد0
*بعضــیازنوزادانــیکــهزودهنــگامبــهدنیــاآمــدهانــد،عامــل
ــهمقــدارکافــیســاختهنشــده ســطحفعال)ســورفاکتانت(ب

اســتوبنابرایــنبــهزحمــتنفــسمــیکشــند0
ــردو ــرگه ــکوموی ــیحباب ــتپوشش ــاطباف *دراغلــبنق

ــد0 ــهمشــترکدارن غشــایپای
*بخــشاندکــیازگازهــایتنفسی)اکســیژنوکربــندی

ــوند0 ــیش ــلم ــماح ــید(درپاس اکس
*بخشاعظمگلبولهایقرمز)اریتروسیت(راهموگلوبین

تشکیلدادهاست0
وســیله بــه خــون در اکســیژن حمــل مقــدار بیشــترین *

گیــرد0 مــی صــورت هــا هموگلوبیــن
یــون صــورت بــه اکســید دی کربــن مقــدار بیشــترین *

میشــود0 حمــل خــون در بیکربنــات
ــهخــود *بیشــترحجــمشــشهــاراکیســههــایحبابکــیب

اختصــاصدادهانــد0
*هریکازشــشهاراپردهایدوالیهبـــهنـــامپـــردۀجنب

فراگرفتهاســت0
*شــشهــابــهعلــتحضــورمایــعجنــبدربــازدمکامــابــر

روییکدیگــرجمــعنمــیشــوند0
*ظرفیــتتــامبرابــراســتبــاحداکثــرهوایــیکــهشــشهــا

مــیتواننــددرخــودجــایدهنــد0
*درتــکیاختــهایهــاوجانورانــیمثــلهیــدر،همــهیاختــه
هــایبــدنمــیتواننــدبــامحیطتبادالتگازیداشــتهباشــند0

*انشــعاباتپایانــینایدیــسهــادرکنــارتمامــییاختــههــای
بــدنقــرارمــیگیرنــد0
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