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 تبادل گازها
بيشتر جانداران براي اينكه متابوليسم هاي داخل سلول شان انجام شود به گازي به نام O2 نياز دارند . به اين گونه جانداران مي گويند 

 هوازي !! 

نكته (1) :    گروهي از جانداران بي هوازي هستند يعني به اكسيژن نياز گروهي از جانداران بي هوازي هستند يعني به اكسيژن نياز گروهي از جانداران بي هوازي هستند يعني به اكسيژن نياز گروهي از جانداران بي هوازي هستند يعني به اكسيژن نياز نننندارند و حتي اين اكسيژن ممكن است دارند و حتي اين اكسيژن ممكن است دارند و حتي اين اكسيژن ممكن است دارند و حتي اين اكسيژن ممكن است 
    برايشان سمي برايشان سمي برايشان سمي برايشان سمي باشدباشدباشدباشد....

 مثال :
 باكتري گوگردي سبز + باكتري گوگردي ارغواني

در جانداران هوازي در اثر متابوليسم گازهايي توليد مي شود كه براي جاندار مي تواند سمي باشد و بايد دفع شود مثل دي اكسيد كربن 

 !! . براي همين جاندار بايد اكسيژن را بگيرد و دي اكسيد كربن را دفع كند كه به اين كار مي گويند تبادل گازهاي تنفسي !!

    ATP زها اشتباه نگيريد!! !! !! !! تنفس واقعي يعني توليد انرژي زيستي يا همان تنفس واقعي يعني توليد انرژي زيستي يا همان تنفس واقعي يعني توليد انرژي زيستي يا همان تنفس واقعي يعني توليد انرژي زيستي يا همانк زها اشتباه نگيريدتنفس واقعي را با تبادلк زها اشتباه نگيريدتنفس واقعي را با تبادلк زها اشتباه نگيريدتنفس واقعي را با تبادلк نكته (2) :    تنفس واقعي را با تبادل
توسط кز تنفسي كه در يوкريوت ها داخل ميتوكندري ها انجام مي شود و در پروкريوت ها در سيتوپالسم انجام مي توسط кز تنفسي كه در يوкريوت ها داخل ميتوكندري ها انجام مي شود و در پروкريوت ها در سيتوپالسم انجام مي توسط кز تنفسي كه در يوкريوت ها داخل ميتوكندري ها انجام مي شود و در پروкريوت ها در سيتوپالسم انجام مي توسط кز تنفسي كه در يوкريوت ها داخل ميتوكندري ها انجام مي شود و در پروкريوت ها در سيتوپالسم انجام مي 

    شودشودشودشود....
اين تبادالت در جانداران مختلف به روش هاي مختلفي انجام مي شود اما در همه آنها يك چيز ثابت است به عبارتي «قانون تبادالت 

 گازي» حساب مي شود :

گازهاي تنفسي (مثل اكسيژن و دي اكسيد كربن) طي فرآيند انتشار ساده (بدون صرف انرژي زيستي و بدون نياز به پروتئين هاي 

حامل و كانالي) مبادله مي شوند و علت آن اختالف فشار اين دو گاز در محيط و داخل پيكره ي جاندار مي باشد به اين صورت كه گاز 

اكسيژن در محيط فراوان و فشارش نسبت به داخل جاندار بيشتر است در نتيجه طبق قوانين فيزيكي انتشار ساده اكسيژن از جاي 

پرتراكم به جاي كم تراكم(بدن جاندار) منتشر مي شود . دي اكسيد كربن هم حالتي برعكس دارد يعني فشار و تراكم گازهاي دي 

اكسيئكربن در داخل پيكره ي جاندار زياد مي باشد و در مقابل در محيط بيرون كم مي باشد. اين موضوع باعث تبادل اين گاز به سمت 

 خارج از پيكر جاندار مي شود.

 نتيجه : جاندار اكسيژن را مي گيرد و دي اكسيدكربن را پس مي دهدو اين يعني تبادالت گازي طي انتشار ساده !!

                                              « انواع تنفس در جانداران »                                          
 تك سلول هاي آبزي :

اين جانداران اكسيژن و دي اكسيدكربن را طي انتشار ساده با آب موجود در محيط خود مبادله مي كنند. در اين تك سلولي ها سطح 

 تبادالت تمام غشاي سلول مي باشد.

    نكته (3) :    تك سلولي هاي آبزي كه در كتاب درسي به آنها اشاره شده است تك سلولي هاي آبزي كه در كتاب درسي به آنها اشاره شده است تك سلولي هاي آبزي كه در كتاب درسي به آنها اشاره شده است تك سلولي هاي آبزي كه در كتاب درسي به آنها اشاره شده است ::::
    اااا- - - - آميب ها     آميب ها     آميب ها     آميب ها     2222- - - - تريكودينا     تريكودينا     تريكودينا     تريكودينا     3333- - - - پارامسي     پارامسي     پارامسي     پارامسي     I - - - -4444ميدوموناس     Iميدوموناس     Iميدوموناس     Iميدوموناس     5555----تاتاتاتاژژژژكداران كداران كداران كداران ((((چرخان و جانور ماننچرخان و جانور ماننچرخان و جانور ماننچرخان و جانور مانندددد)    )    )    )    
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6666- - - - دياتوم ها     دياتوم ها     دياتوم ها     دياتوم ها     7777- - - - اوSنا     اوSنا     اوSنا     اوSنا     8888----روزنداران     روزنداران     روزنداران     روزنداران     9999- - - - باكتري هاي آبزي باكتري هاي آبزي باكتري هاي آبزي باكتري هاي آبزي ((((مثل سيانوباكتري ها ، ترموفيل ها مثل سيانوباكتري ها ، ترموفيل ها مثل سيانوباكتري ها ، ترموفيل ها مثل سيانوباكتري ها ، ترموفيل ها 
    وووو..)..)..)..)

    I----10101010ميدوموناسIميدوموناسIميدوموناسIميدوموناس((((نوعي جلبك سبزنوعي جلبك سبزنوعي جلبك سبزنوعي جلبك سبز)               )               )               )               12121212----كپك مخاطي سلوليكپك مخاطي سلوليكپك مخاطي سلوليكپك مخاطي سلولي((((در حالت عاديدر حالت عاديدر حالت عاديدر حالت عادي))))

 

نكته (4) :    در اين جانداران چيزي به اسم ميوSوبين يا هموSوبين نددر اين جانداران چيزي به اسم ميوSوبين يا هموSوبين نددر اين جانداران چيزي به اسم ميوSوبين يا هموSوبين نددر اين جانداران چيزي به اسم ميوSوبين يا هموSوبين نداريم در نتيجه در تنفس اين جانداران اريم در نتيجه در تنفس اين جانداران اريم در نتيجه در تنفس اين جانداران اريم در نتيجه در تنفس اين جانداران 

    اين پروتئين ها نقشي ندارنداين پروتئين ها نقشي ندارنداين پروتئين ها نقشي ندارنداين پروتئين ها نقشي ندارند.(.(.(.(گردش خون ندارند پس گردش خون در تنفسشان نقش نداردگردش خون ندارند پس گردش خون در تنفسشان نقش نداردگردش خون ندارند پس گردش خون در تنفسشان نقش نداردگردش خون ندارند پس گردش خون در تنفسشان نقش ندارد))))
از آنجايي كه جانوران همگي پرسلولي هستند و تعداد اليه هاي سلولي زياد است بنابراين در اين جانداران معموال همه سلول ها نمي 

 توانند به صورت مجزا به تبادالت گازي بپردازند . در نتيجه در جانوران با روش هاي متفاوتي تنفس انجام مي شود.

 تنفس پوستي :
برخي از جانوران براي تنفس از تمام سطح بدن خود استفاده مي كنند كه به اين نوع تنفس ، تنفس پوستي مي گويند. يعني جاندار با 

استفاده از تمام سلول هاي زنده ي سطح خود به تبادالت گازها مي پردازد . اين جانداران براي اين كار بايد در محيط هاي مرطوب و 

آب دار زندگي كنند در غير اينصورت نمي توانند تبادالت گازي را انجام دهند براي مثال كرم خاكي نوعي كرم حلقوي است كه تنفس 

پوستي دارد و بايد هميشه و پيوسته بدنش خيس و مرطوب باشد. از جمله كرم هاي ديگر مي توان به كرم پهن پالناريا و كرم پهن كدو 

اشاره كرد. اين جانداران معموال (نه هميشه) جثه ي كوچك دارند و بسياري از (نه بيشتر/نه همه/ نه برخي) از آنها درازند و يا پهن 

 مي باشند كه اين كار به منظور افزايش سطح پوست انجام شده است تا سطح تنفسي افزايش يابد.

 نكته (5) : هر عاملي كه باعث از دست رفتن و تبخير شدن رطوبت روي سطح بدن اين جاندران شود به دليل هر عاملي كه باعث از دست رفتن و تبخير شدن رطوبت روي سطح بدن اين جاندران شود به دليل هر عاملي كه باعث از دست رفتن و تبخير شدن رطوبت روي سطح بدن اين جاندران شود به دليل هر عاملي كه باعث از دست رفتن و تبخير شدن رطوبت روي سطح بدن اين جاندران شود به دليل 
    عدم تبادالتعدم تبادالتعدم تبادالتعدم تبادالت    кزيкزيкزيкزي    از بين مي رونداز بين مي رونداز بين مي رونداز بين مي روند....
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     نكته (6) :    تمام سلول هاي سطحي بدن تمام سلول هاي سطحي بدن تمام سلول هاي سطحي بدن تمام سلول هاي سطحي بدن !! !! !! !! نه اينكه تمام سلول هاي بدن نه اينكه تمام سلول هاي بدن نه اينكه تمام سلول هاي بدن نه اينكه تمام سلول هاي بدن !!!!!!!!
 نكته (7) :    در كرم خاكي در زير پوست مويرگهاي موضعي در كرم خاكي در زير پوست مويرگهاي موضعي در كرم خاكي در زير پوست مويرگهاي موضعي در كرم خاكي در زير پوست مويرگهاي موضعي وجود دارند كه سلول هاي تك اليه ي پوست در كرم وجود دارند كه سلول هاي تك اليه ي پوست در كرم وجود دارند كه سلول هاي تك اليه ي پوست در كرم وجود دارند كه سلول هاي تك اليه ي پوست در كرم 

    خاكي پس از تبادالت кزي با آبِ خاكي پس از تبادالت кزي با آبِ خاكي پس از تبادالت кزي با آبِ خاكي پس از تبادالت кزي با آبِ     روي خودش ، با اين مويروي خودش ، با اين مويروي خودش ، با اين مويروي خودش ، با اين مويرگرگرگرگهايهايهايهاي    خونيخونيخونيخوني    تبادالت انجام مي دهدتبادالت انجام مي دهدتبادالت انجام مي دهدتبادالت انجام مي دهد....
!!توجه !! توجه    

 سلول هاي بوست در كرم خاكي 1 اليه (1 رديف) مي باشند كه از نوع بافت پوششي سنگفرشي اند.
 دقت !! دقت !! 

گازها براي تبادل بين خون و آب روي سطح پوست كرم خاكي از 2 رديف 

 سلول سنگفرشي تك اليه عبور مي كنند 

 اليه ي اول ← سنگفرشي تك اليه ي پوست

 اليه ي دوم ← سنگفرشي تك اليه ي مويرگها
 

 نكته (8) :    كرم خاكي ماده ي دفعي اش آمونياك مي باشد كرم خاكي ماده ي دفعي اش آمونياك مي باشد كرم خاكي ماده ي دفعي اش آمونياك مي باشد كرم خاكي ماده ي دفعي اش آمونياك مي باشد 
كه آن را توسطكه آن را توسطكه آن را توسطكه آن را توسط    تماميتماميتماميتمامي    سلول هاي سطح خود دفسلول هاي سطح خود دفسلول هاي سطح خود دفسلول هاي سطح خود دفع مي كند ع مي كند ع مي كند ع مي كند . . . . 
    پس پوستش هم سطح تنفسي است و هم سطح دفعي پس پوستش هم سطح تنفسي است و هم سطح دفعي پس پوستش هم سطح تنفسي است و هم سطح دفعي پس پوستش هم سطح تنفسي است و هم سطح دفعي !! !! !! !! 

!!توجه !! توجه    

در پالناريا هم همچين وضعيتي برقرار است يعني در آن هم پوست سطح تنفسي و سطح دفعي حساب مي شود كه ماده ي دفعي اش آمونياك است 

 كه توسط تمامي سلول هاي سطح بدنش اين كار را انجام مي دهد. پالناريا كرم پهن مي باشد

 

 چند نكته در مورد پالناريا :

نكته (9) :    پالناريا دستjه عصبي اش داراي بخش مركزي و محيطي است كه بخش مركزي اش شامل يك پالناريا دستjه عصبي اش داراي بخش مركزي و محيطي است كه بخش مركزي اش شامل يك پالناريا دستjه عصبي اش داراي بخش مركزي و محيطي است كه بخش مركزي اش شامل يك پالناريا دستjه عصبي اش داراي بخش مركزي و محيطي است كه بخش مركزي اش شامل يك 
    مغز در سر و مغز در سر و مغز در سر و مغز در سر و 2222    نخاع در كناره هاي بدن استنخاع در كناره هاي بدن استنخاع در كناره هاي بدن استنخاع در كناره هاي بدن است....

!!توجه !! توجه    

با توجه به شكل مغز هيدر از چندين گره تشكل شده است يعني داراي جسم سلولي نورون ها مي باشد. بين نخاع ها رشته هاي عصبي آنها را به 

 هم متصل كرده اند كه باعث ديده شدن منظره ي نردباني شكل شده اند.
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 دقت !! دقت !!

 حواستون باشه كه دستگاه عصبي محيطي هم از مغز جدا ميشه و هم از نخاع كه به صورت زوائدي ازشون بيرون زدن.

 
نكته (10) :    در فصل حواس سال سوم مي خوانيم كه ساده ترين گيرنده ي نوري چشم جامي شm نام دارد در فصل حواس سال سوم مي خوانيم كه ساده ترين گيرنده ي نوري چشم جامي شm نام دارد در فصل حواس سال سوم مي خوانيم كه ساده ترين گيرنده ي نوري چشم جامي شm نام دارد در فصل حواس سال سوم مي خوانيم كه ساده ترين گيرنده ي نوري چشم جامي شm نام دارد 

و در پالناريا ديده ميشودو در پالناريا ديده ميشودو در پالناريا ديده ميشودو در پالناريا ديده ميشود. . . . چشم جامي شm داراي سلولهاي تيره رنگي بنام جام و تعدادي سلول گيرنده ي چشم جامي شm داراي سلولهاي تيره رنگي بنام جام و تعدادي سلول گيرنده ي چشم جامي شm داراي سلولهاي تيره رنگي بنام جام و تعدادي سلول گيرنده ي چشم جامي شm داراي سلولهاي تيره رنگي بنام جام و تعدادي سلول گيرنده ي 
نوري مي باشد كه دندريتشان در چشم قراردارد و داراي رنگيزه هاي نوري هستندنوري مي باشد كه دندريتشان در چشم قراردارد و داراي رنگيزه هاي نوري هستندنوري مي باشد كه دندريتشان در چشم قراردارد و داراي رنگيزه هاي نوري هستندنوري مي باشد كه دندريتشان در چشم قراردارد و داراي رنگيزه هاي نوري هستند. . . . گيرنده هگيرنده هگيرنده هگيرنده هاي نوري آن اي نوري آن اي نوري آن اي نوري آن 

    جزء دستjه عصبي محيطي هستند كه از مغز جانور منشعب شده اندجزء دستjه عصبي محيطي هستند كه از مغز جانور منشعب شده اندجزء دستjه عصبي محيطي هستند كه از مغز جانور منشعب شده اندجزء دستjه عصبي محيطي هستند كه از مغز جانور منشعب شده اند....
!!توجه !! توجه     

 عصب خارجه از هر چشم جامي شكل حاوي آكسون گيرنده هاي نوري مي باشد كه به سمت مغز مي روند.  

نكته (11) :    در چشم جامي شm ما شبكيه نداريم و تصويري تشكيل نمي شود در چشم جامي شm ما شبكيه نداريم و تصويري تشكيل نمي شود در چشم جامي شm ما شبكيه نداريم و تصويري تشكيل نمي شود در چشم جامي شm ما شبكيه نداريم و تصويري تشكيل نمي شود ((((برخالف چشم برخالف چشم برخالف چشم برخالف چشم مركب و چشم ما مركب و چشم ما مركب و چشم ما مركب و چشم ما 
انسان هاانسان هاانسان هاانسان ها) ) ) ) و بلكه اين حساسيت اين گيرنده ها مي باشد كه بر اساس تعpن شدت و جهت نور در آنها و بلكه اين حساسيت اين گيرنده ها مي باشد كه بر اساس تعpن شدت و جهت نور در آنها و بلكه اين حساسيت اين گيرنده ها مي باشد كه بر اساس تعpن شدت و جهت نور در آنها و بلكه اين حساسيت اين گيرنده ها مي باشد كه بر اساس تعpن شدت و جهت نور در آنها 

    پتانسيلهاي عمل مختلف بوجود آمده و آن را به مغز منتقل مي كنند مغز هم دستور فرار را مي دهدپتانسيلهاي عمل مختلف بوجود آمده و آن را به مغز منتقل مي كنند مغز هم دستور فرار را مي دهدپتانسيلهاي عمل مختلف بوجود آمده و آن را به مغز منتقل مي كنند مغز هم دستور فرار را مي دهدپتانسيلهاي عمل مختلف بوجود آمده و آن را به مغز منتقل مي كنند مغز هم دستور فرار را مي دهد....
تنفس پوستي در هيدر نيز كه يك كيسه تن مي باشد ديده مي شود . كيسه تنان به دليل كم بون تعداد اليه هاي سلولي بدنشان (كه 

معموال 2 يا 3 اليه مي باشد) قادرند با تمام سلول هاي خود به صورت مستقل به تبادالت گازي بپردازند . هيدر با توجه به شكل فصل 

گوارش از 2 اليه ي سلولي تشكيل شده است. كه اليه ي خارجي از نوع مكعبي تك اليه مي باشد و اليه ي داخلي از نوع استوانه 

 اي تك اليه !!  
هر كدام از اين اليه ها به صورت جداگانه و مستقل با آب تبادالت گازي شان انجام مي دهند و طي فرآيند انتشار ساده اكسيژن را مي 

 گيرند و دي اكسيد كربن را پس مي دهند . 

!!توجه !! توجه    

هيدر ماده ي دفعي اش آمونياك است كه تمام سلول هاي بدنش (هم اليه ي داخلي و هم اليه ي خارجي) آن را دفع مي كنند. پس در هيدر مثل 

 كرم خاكي سطح تنفسي اش سطح دفعي هم مي باشد .
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نكته (12) :     در عروس در يايي هم به همين صورت مي باشد يعني سلول هاي سطحي و سلول هاي داخلي به در عروس در يايي هم به همين صورت مي باشد يعني سلول هاي سطحي و سلول هاي داخلي به در عروس در يايي هم به همين صورت مي باشد يعني سلول هاي سطحي و سلول هاي داخلي به در عروس در يايي هم به همين صورت مي باشد يعني سلول هاي سطحي و سلول هاي داخلي به 
    دليل تماس با آب بدن مي تودليل تماس با آب بدن مي تودليل تماس با آب بدن مي تودليل تماس با آب بدن مي توانند مواد دفعي خود را دفع كنندانند مواد دفعي خود را دفع كنندانند مواد دفعي خود را دفع كنندانند مواد دفعي خود را دفع كنند....

نكته (13) :    در كرم خاكي گردش خون در تبادالت кزي و مواد دفعي نقش دارد ولي در هيدر و عروس دريايي كه در كرم خاكي گردش خون در تبادالت кزي و مواد دفعي نقش دارد ولي در هيدر و عروس دريايي كه در كرم خاكي گردش خون در تبادالت кزي و مواد دفعي نقش دارد ولي در هيدر و عروس دريايي كه در كرم خاكي گردش خون در تبادالت кزي و مواد دفعي نقش دارد ولي در هيدر و عروس دريايي كه 
    جزء كيسه تنان هستند گردش خون نقسي ندارد چون اصال خوني ندارند جزء كيسه تنان هستند گردش خون نقسي ندارد چون اصال خوني ندارند جزء كيسه تنان هستند گردش خون نقسي ندارد چون اصال خوني ندارند جزء كيسه تنان هستند گردش خون نقسي ندارد چون اصال خوني ندارند !!!!!!!!

 دقت !! دقت !! 

 در اين جانوران دستگاه گردش مواد در تبادالت نقش دارد !! ولي دستگاه گردش خون نه !!

 دستگاه گردش خون جزئي از دستگاه گردش مواد است (البته اگه داشته باشن)

 چند نكته در مورد هيدر :

نكته (14) : هيدر جزء كيسه تنان است و هيدر جزء كيسه تنان است و هيدر جزء كيسه تنان است و هيدر جزء كيسه تنان است و غذايشغذايشغذايشغذايش    سخت پوستي به نام دافني استسخت پوستي به نام دافني استسخت پوستي به نام دافني استسخت پوستي به نام دافني است. . . . بنابراين هيدر صياد است و بنابراين هيدر صياد است و بنابراين هيدر صياد است و بنابراين هيدر صياد است و 

دافني صيددافني صيددافني صيددافني صيد    و رابطه ي بين آنها از نو رابطه ي بين آنها از نو رابطه ي بين آنها از نو رابطه ي بين آنها از نوع صيادي مي باشد وع صيادي مي باشد وع صيادي مي باشد وع صيادي مي باشد ....    . . . . هيدر هم گوارش درون سلولي دارد و هم برون هيدر هم گوارش درون سلولي دارد و هم برون هيدر هم گوارش درون سلولي دارد و هم برون هيدر هم گوارش درون سلولي دارد و هم برون 
    سلولي سلولي سلولي سلولي كه در ابتدا گوارش برون سلولي و سپس درون سلولي انجام مي دهد كه در ابتدا گوارش برون سلولي و سپس درون سلولي انجام مي دهد كه در ابتدا گوارش برون سلولي و سپس درون سلولي انجام مي دهد كه در ابتدا گوارش برون سلولي و سپس درون سلولي انجام مي دهد ....

!!توجه !! توجه    

با توجه به شكل بدن هيدر اليه ي خارجي مكعبي شكل و فاقد هر گونه تاژك يا مژك مي باشد كه مكعبي شكل است ولي اليه ي داخلي استوانه اي 

 شكل مي باشد كه برخي (نه همه) از سلول هايش داراي تاژك مي باشند.

 نكته (15) : هيدر داراي دفاع غيراختصاصي مي باشد و در آن چيزي به اسم ايمني هورمورال و ايمني سلولي نمي هيدر داراي دفاع غيراختصاصي مي باشد و در آن چيزي به اسم ايمني هورمورال و ايمني سلولي نمي هيدر داراي دفاع غيراختصاصي مي باشد و در آن چيزي به اسم ايمني هورمورال و ايمني سلولي نمي هيدر داراي دفاع غيراختصاصي مي باشد و در آن چيزي به اسم ايمني هورمورال و ايمني سلولي نمي 
    توان ديدتوان ديدتوان ديدتوان ديد. . . . پس پادتن ها ، لنفوسيت ها را ندارندپس پادتن ها ، لنفوسيت ها را ندارندپس پادتن ها ، لنفوسيت ها را ندارندپس پادتن ها ، لنفوسيت ها را ندارند....

نكته (16) :    هيدر فاقد سر مي باهيدر فاقد سر مي باهيدر فاقد سر مي باهيدر فاقد سر مي باشد و بنابراين مغز نداردشد و بنابراين مغز نداردشد و بنابراين مغز نداردشد و بنابراين مغز ندارد. . . . دستjه عصبي هيدر فاقد مغز و نخاع مي باشد و دستjه عصبي دستjه عصبي هيدر فاقد مغز و نخاع مي باشد و دستjه عصبي دستjه عصبي هيدر فاقد مغز و نخاع مي باشد و دستjه عصبي دستjه عصبي هيدر فاقد مغز و نخاع مي باشد و دستjه عصبي 

آن به صورت شبكه ي عصبي است كه در سرتاسر بدن هيدر پخش شده است حتي در داخل بازوها آن به صورت شبكه ي عصبي است كه در سرتاسر بدن هيدر پخش شده است حتي در داخل بازوها آن به صورت شبكه ي عصبي است كه در سرتاسر بدن هيدر پخش شده است حتي در داخل بازوها آن به صورت شبكه ي عصبي است كه در سرتاسر بدن هيدر پخش شده است حتي در داخل بازوها !! !! !! !! كه كيسه ي كه كيسه ي كه كيسه ي كه كيسه ي 
    گوارشي هم در آنجا رخنه كرده استگوارشي هم در آنجا رخنه كرده استگوارشي هم در آنجا رخنه كرده استگوارشي هم در آنجا رخنه كرده است....
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نكته (17) :    دافني كه صيد هيدر مي باشد در فصل پدافني كه صيد هيدر مي باشد در فصل پدافني كه صيد هيدر مي باشد در فصل پدافني كه صيد هيدر مي باشد در فصل پيش دانشjهي نمودار رشد آن نشان داده شده استيش دانشjهي نمودار رشد آن نشان داده شده استيش دانشjهي نمودار رشد آن نشان داده شده استيش دانشjهي نمودار رشد آن نشان داده شده است. . . . طبق طبق طبق طبق 
    اين نمودار دافني ها هر اين نمودار دافني ها هر اين نمودار دافني ها هر اين نمودار دافني ها هر 40404040    روز روز روز روز 1111    بار توليد مثل مي كنندبار توليد مثل مي كنندبار توليد مثل مي كنندبار توليد مثل مي كنند....

 

 

 چند نكته در مورد كرم خاكي :    

كرم خاكي جزء بي مهرگان است و دفاع در آن فقط به صورت غيراختصاصي انجام مي شود پس چيزي به اسم لنفوسيت و پادتن ها و 

پرفورين را نمي توان در آن يافت. در سطح بدن كرم خاكي مايع مخاطي وجود دارد كه پر از آنزيم هاي ليزوزيم است و باعث 

 تخريب ديواره ي پپتيد و گليكاني باكتري ها مي شود.
 

نكته (18) :    كرم خاكي فاقد پا مي باشد و به كمك ماهيچه هاي زيرپوستي خود حركت مي كندكرم خاكي فاقد پا مي باشد و به كمك ماهيچه هاي زيرپوستي خود حركت مي كندكرم خاكي فاقد پا مي باشد و به كمك ماهيچه هاي زيرپوستي خود حركت مي كندكرم خاكي فاقد پا مي باشد و به كمك ماهيچه هاي زيرپوستي خود حركت مي كند....    به اين صورت كه با به اين صورت كه با به اين صورت كه با به اين صورت كه با 
    قطقطقطقطور و نازك كردن بدن خود خود را روي زمين مي كشد و به جلو مي بردور و نازك كردن بدن خود خود را روي زمين مي كشد و به جلو مي بردور و نازك كردن بدن خود خود را روي زمين مي كشد و به جلو مي بردور و نازك كردن بدن خود خود را روي زمين مي كشد و به جلو مي برد. . . . ((((به فصل به فصل به فصل به فصل 8888    رجوع شودرجوع شودرجوع شودرجوع شود))))

نكته (19) :    كرم خاكي داراي چندين عدد قلب لوله اي شm مي باشد كه از آن فقط خون تيرهكرم خاكي داراي چندين عدد قلب لوله اي شm مي باشد كه از آن فقط خون تيرهكرم خاكي داراي چندين عدد قلب لوله اي شm مي باشد كه از آن فقط خون تيرهكرم خاكي داراي چندين عدد قلب لوله اي شm مي باشد كه از آن فقط خون تيره((((كم كم كم كم 
    اكسيژناكسيژناكسيژناكسيژن) ) ) ) رد مي شود رد مي شود رد مي شود رد مي شود ....
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 توجه !! توجه !! 

 گردش خون در كرم خاكي از نوع بسته مي باشد . 

 
نكته (20) :    كرم خاكي برخالف انسان كرم خاكي برخالف انسان كرم خاكي برخالف انسان كرم خاكي برخالف انسان ، ، ، ، ملخ و گنجشك ، فاقد معده مي باشد ولي همانند انسان و برخالف گنجشك و ملخ و گنجشك ، فاقد معده مي باشد ولي همانند انسان و برخالف گنجشك و ملخ و گنجشك ، فاقد معده مي باشد ولي همانند انسان و برخالف گنجشك و ملخ و گنجشك ، فاقد معده مي باشد ولي همانند انسان و برخالف گنجشك و 

ملخ داراي حلق استملخ داراي حلق استملخ داراي حلق استملخ داراي حلق است....    همچنين كرم خاكي نوعي جانور همه چيزخوار استهمچنين كرم خاكي نوعي جانور همه چيزخوار استهمچنين كرم خاكي نوعي جانور همه چيزخوار استهمچنين كرم خاكي نوعي جانور همه چيزخوار است. . . . نخاع كرم خاكي در سطح شكمي قرار نخاع كرم خاكي در سطح شكمي قرار نخاع كرم خاكي در سطح شكمي قرار نخاع كرم خاكي در سطح شكمي قرار 
    دارددارددارددارد((((با توجه به شm صفحه ي قبلبا توجه به شm صفحه ي قبلبا توجه به شm صفحه ي قبلبا توجه به شm صفحه ي قبل))))

 
از آنجايي كه پوست بيشتر جانداران چندين اليه مي باشد ديگر نمي توانند از اين سبك (تنفس پوستي) تنفسي بهره ببرند در نتيجه 

 روش هاي ديگري را بر مي گزينند. در اين جانوران بخش هاي ويژه اي عمل تنفس تمايز يافته است.

 تنفس آبششي :
ماهي ها و دوزيستان نابالغ توسط آبشش ها تنفس مي كنند . آبشش ها ساختارهايي هستند كه پر از مويگهاي خوني مي باشند و اين 

ساختار با آب محيط در ارتباط است يعني با بيرون از بدن جانور در ارتباط است. گازهاي تنفسي طبق انتشار ساده با مويرگهاي داخل 
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اين ساختارها به مبادله گرفته مي شوند كه در ماهي ها آبشش ها در دو طرف سر ماهي قرار گرفته است. در ماهيان معموال (نه 

 هميشه) 4 كمانه ي آبششي وجود دارد.

خوني كه وارد آبشش هاي ماهي مي شود حاوي خون كم اكسيژن يا همان تيره است كه توسط سرخرگ شكمي از بطن قلب مي آيد. 

اين سرخرگ در آبشش ها شبكه ي مويرگي تشكيل مي دهد و در اين مويرگها تبادالت گازي با خون داخل آن انجام مي شود و در 

نتيجه اكسيژن از آب محيط وارد خون شده و دي اكسيدكربن برعكس از آن خارج مي شود. سپس خوني كه روشن شده توسط 

سرخرگي به نام سرخرگ پشتي از آبشش ها خارج شده و مستقيما به سر و بخش هاي عقبي بدن ماهي مي رود. اين سرخرگ در 

بخش هاي مختلف شبكه هاي مويرگي تشكيل مي دهد(چندين و چندين شبكه) تا تبادالت گازي بين خون و سلول هاي بدن انجام  

شود و پس از آن كه خون كم اكسيژن شد توسط سياهرگي بنام سياهرگ شكمي به دهليز قبل ريخته مي شود تا دوباره سيكل تكرار 

 شود.

نكته (16) :    با توجه به توضيحات فوق و بررسي شm مي بيبا توجه به توضيحات فوق و بررسي شm مي بيبا توجه به توضيحات فوق و بررسي شm مي بيبا توجه به توضيحات فوق و بررسي شm مي بينيم كه در ماهي ها سرخرگ به مويرگ تبديل شد و دوباره به نيم كه در ماهي ها سرخرگ به مويرگ تبديل شد و دوباره به نيم كه در ماهي ها سرخرگ به مويرگ تبديل شد و دوباره به نيم كه در ماهي ها سرخرگ به مويرگ تبديل شد و دوباره به 
    سرخرگ سرخرگ سرخرگ سرخرگ !!!!!!!!
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!!توجه !! توجه   
در بيشتر قسمت هاي بدن جانوران مويرگ داراي دو بخش سرخرگي و سياهرگي است يعني سرخرگ به مويرگ و سپس به سياهرگ تبديل مي 

 شودولي در اينجا استثناء مي باشد.
 دقت !! دقت !! 

توجه داشته باشيد كه در كليه هاي ما هم شبكه ي مويرگي گلومرول(شبكه ي مويرگي اول) هم فقط بخش سرخرگي دارد يعني سرخرگ آوران به 

 مويرگ تبديل شده و دوباره به سرخرگ !! كه اسمش سرخرگ وابران مي باشد.

نكته (21) :    با توجه به شm با توجه به شк mزهاي تنفسي براي تبادالت بين خون وبا توجه به شm با توجه به شк mزهاي تنفسي براي تبادالت بين خون وبا توجه به شm با توجه به شк mزهاي تنفسي براي تبادالت بين خون وبا توجه به شm با توجه به شк mزهاي تنفسي براي تبادالت بين خون و    محيط آب ، بايد از محيط آب ، بايد از محيط آب ، بايد از محيط آب ، بايد از 2222    
    رديف سلول رد شوند رديف سلول رد شوند رديف سلول رد شوند رديف سلول رد شوند ((((مثل نكته ي كرم خاكيمثل نكته ي كرم خاكيمثل نكته ي كرم خاكيمثل نكته ي كرم خاكي))))

!!توجه !! توجه    

 در تنفس آبششي سلول هاي اليه ي خارجي خود آبشش به صورت مستقيم با محيط به تبادالت گازي مي پردازند.

 دقت شود كه بسياري از ماهي ها آمونياك دفع مي كنند. اين ماده ي دفعي از 2 طرق دفع مي شود :
 1-از طريق آبشش ها

 2-از طريق كليه ها

 دقت !! دقت !!

 توجه داشته باشيد كه در ماهي ها هم سطح تنفسي ، سطح دفعي نيز مي باشد.
 دقت !! دقت !! 

 بسياري از ماهي ها ماده ي دفعيشان آمونياك است نه همه ماهي ها !!

    نكته (22) :    دوزيستان نابالغ مثل قورباقه ي نابالغ و وزغدوزيستان نابالغ مثل قورباقه ي نابالغ و وزغدوزيستان نابالغ مثل قورباقه ي نابالغ و وزغدوزيستان نابالغ مثل قورباقه ي نابالغ و وزغ    نابالغ كه هر دو آبشش دارندنابالغ كه هر دو آبشش دارندنابالغ كه هر دو آبشش دارندنابالغ كه هر دو آبشش دارند....
در صورتي كه ماهي يا دوزيست نابالغ را از آب خارج كنيم رشته هاي آبششي به هم مي چسبند و به دليل كم شدن در صورتي كه ماهي يا دوزيست نابالغ را از آب خارج كنيم رشته هاي آبششي به هم مي چسبند و به دليل كم شدن در صورتي كه ماهي يا دوزيست نابالغ را از آب خارج كنيم رشته هاي آبششي به هم مي چسبند و به دليل كم شدن در صورتي كه ماهي يا دوزيست نابالغ را از آب خارج كنيم رشته هاي آبششي به هم مي چسبند و به دليل كم شدن 

    سطح تنفسي ديگر به اندازه ي кفي اكسيژن جذب نمي شود در نهايت جانور تلف مي شودسطح تنفسي ديگر به اندازه ي кفي اكسيژن جذب نمي شود در نهايت جانور تلف مي شودسطح تنفسي ديگر به اندازه ي кفي اكسيژن جذب نمي شود در نهايت جانور تلف مي شودسطح تنفسي ديگر به اندازه ي кفي اكسيژن جذب نمي شود در نهايت جانور تلف مي شود....
    نكته (23) : ماهي ها موفق ترين مهره داران مي باشندماهي ها موفق ترين مهره داران مي باشندماهي ها موفق ترين مهره داران مي باشندماهي ها موفق ترين مهره داران مي باشند    و همچنين فراوانترين مهره داران آبزي و همچنين فراوانترين مهره داران آبزي و همچنين فراوانترين مهره داران آبزي و همچنين فراوانترين مهره داران آبزي !!!!!!!!

 نتيجه : موفق ترين مهره داران و فراوانترين مهره داران آبزي تنفس شان از نوع آبششي است. 

    نكته (24):    خرچنگ دراز هم مثل ماهي ها و دوزيستان نابلغ داراي آبشش است خرچنگ دراز هم مثل ماهي ها و دوزيستان نابلغ داراي آبشش است خرچنگ دراز هم مثل ماهي ها و دوزيستان نابلغ داراي آبشش است خرچنگ دراز هم مثل ماهي ها و دوزيستان نابلغ داراي آبشش است ((((با توجه به شm فصل با توجه به شm فصل با توجه به شm فصل با توجه به شm فصل 6666))))
نكته فوق العاده مهم :    خرچنگ جزء بندپايخرچنگ جزء بندپايخرچنگ جزء بندپايخرچنگ جزء بندپايان و گردش خون آن از نوع باز مي باشد و فاقد مويرگ است ان و گردش خون آن از نوع باز مي باشد و فاقد مويرگ است ان و گردش خون آن از نوع باز مي باشد و فاقد مويرگ است ان و گردش خون آن از نوع باز مي باشد و فاقد مويرگ است . . . . منتهي در منتهي در منتهي در منتهي در 

    آن خون برخالف حشرات در تبادالت кزي نقش دارد پس داراي چيزي شبيه به هموSوبين است آن خون برخالف حشرات در تبادالت кزي نقش دارد پس داراي چيزي شبيه به هموSوبين است آن خون برخالف حشرات در تبادالت кزي نقش دارد پس داراي چيزي شبيه به هموSوبين است آن خون برخالف حشرات در تبادالت кزي نقش دارد پس داراي چيزي شبيه به هموSوبين است ....
    نكته (25) :    دوزيستان بالغ با شش تنفس مي كننددوزيستان بالغ با شش تنفس مي كننددوزيستان بالغ با شش تنفس مي كننددوزيستان بالغ با شش تنفس مي كنند    دوزيستان مثل قورباقه و وزغ دوزيستان مثل قورباقه و وزغ دوزيستان مثل قورباقه و وزغ دوزيستان مثل قورباقه و وزغ ....

 چند نكته در مورد ماهي :

نكته (1) : ماهي ها گردش خون بسته دارند و قلبشان از نوع ماهي ها گردش خون بسته دارند و قلبشان از نوع ماهي ها گردش خون بسته دارند و قلبشان از نوع ماهي ها گردش خون بسته دارند و قلبشان از نوع 2222    حفره اي مي باشد يعني حفره اي مي باشد يعني حفره اي مي باشد يعني حفره اي مي باشد يعني 1111    دهليز و دهليز و دهليز و دهليز و 1111    بطن دارند كه در بطن دارند كه در بطن دارند كه در بطن دارند كه در 
    سطح شكمي سطح شكمي سطح شكمي سطح شكمي ((((نه پشتينه پشتينه پشتينه پشتي) ) ) ) بدن جانور قرار گرفته استبدن جانور قرار گرفته استبدن جانور قرار گرفته استبدن جانور قرار گرفته است....
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نكته (2) :    ماهي ها داراي سيستم عصبي مركزي و محيطي اندماهي ها داراي سيستم عصبي مركزي و محيطي اندماهي ها داراي سيستم عصبي مركزي و محيطي اندماهي ها داراي سيستم عصبي مركزي و محيطي اند. . . . سيستم عصبي مركزي شان مغز و نخارع دارد كه سيستم عصبي مركزي شان مغز و نخارع دارد كه سيستم عصبي مركزي شان مغز و نخارع دارد كه سيستم عصبي مركزي شان مغز و نخارع دارد كه 
مغز در سر و نخارع درمغز در سر و نخارع درمغز در سر و نخارع درمغز در سر و نخارع در    داخل ستون مهره ها در ناحيه ي پشتي جانور قرار گرفته استداخل ستون مهره ها در ناحيه ي پشتي جانور قرار گرفته استداخل ستون مهره ها در ناحيه ي پشتي جانور قرار گرفته استداخل ستون مهره ها در ناحيه ي پشتي جانور قرار گرفته است. . . . در ماهي ها لوب هاي بويايي در ماهي ها لوب هاي بويايي در ماهي ها لوب هاي بويايي در ماهي ها لوب هاي بويايي 

شان نسبت به مغزشان در مقايسه با لوب هاي بويايي انسان نسبت مغز بزرگتر است در نتيجه حس بويايي در شان نسبت به مغزشان در مقايسه با لوب هاي بويايي انسان نسبت مغز بزرگتر است در نتيجه حس بويايي در شان نسبت به مغزشان در مقايسه با لوب هاي بويايي انسان نسبت مغز بزرگتر است در نتيجه حس بويايي در شان نسبت به مغزشان در مقايسه با لوب هاي بويايي انسان نسبت مغز بزرگتر است در نتيجه حس بويايي در 
    ماهي ها قوي تر از انسان مي باشدماهي ها قوي تر از انسان مي باشدماهي ها قوي تر از انسان مي باشدماهي ها قوي تر از انسان مي باشد....

 

نكته (3) : ماهي ها معموال لقاحشان از نوع خاماهي ها معموال لقاحشان از نوع خاماهي ها معموال لقاحشان از نوع خاماهي ها معموال لقاحشان از نوع خارجي مي باشد اما برخي از ماهي ها و يك نوع كوسه ي خاص لقاح رجي مي باشد اما برخي از ماهي ها و يك نوع كوسه ي خاص لقاح رجي مي باشد اما برخي از ماهي ها و يك نوع كوسه ي خاص لقاح رجي مي باشد اما برخي از ماهي ها و يك نوع كوسه ي خاص لقاح 
    داخلي دارد ولي همگي تخم گذارندداخلي دارد ولي همگي تخم گذارندداخلي دارد ولي همگي تخم گذارندداخلي دارد ولي همگي تخم گذارند....

    
نكته (5) :    ماهي ها جزء مهره دارند كه هم دفاع اختصاصي دارند و هم دفاع غيراختصاصي ماهي ها جزء مهره دارند كه هم دفاع اختصاصي دارند و هم دفاع غيراختصاصي ماهي ها جزء مهره دارند كه هم دفاع اختصاصي دارند و هم دفاع غيراختصاصي ماهي ها جزء مهره دارند كه هم دفاع اختصاصي دارند و هم دفاع غيراختصاصي !!!!!!!!    بنابراين در آنها مي بنابراين در آنها مي بنابراين در آنها مي بنابراين در آنها مي 

 توان پادتن ها و لنفوسيت ها يافت توان پادتن ها و لنفوسيت ها يافت توان پادتن ها و لنفوسيت ها يافت توان پادتن ها و لنفوسيت ها يافت ....
نكته (6) :    دقت داشته باشيد كدقت داشته باشيد كدقت داشته باشيد كدقت داشته باشيد كه وال ها پستاندارند نه ماهي ه وال ها پستاندارند نه ماهي ه وال ها پستاندارند نه ماهي ه وال ها پستاندارند نه ماهي !!(!!(!!(!!(دلفين ها به همين صورتدلفين ها به همين صورتدلفين ها به همين صورتدلفين ها به همين صورت) ) ) ) در نتيجه دستjه تنفسي در نتيجه دستjه تنفسي در نتيجه دستjه تنفسي در نتيجه دستjه تنفسي 

    شان از نوع آبششي شان از نوع آبششي شان از نوع آبششي شان از نوع آبششي ننننيست يست يست يست !! !! !! !! بلكه از نوع ششي استبلكه از نوع ششي استبلكه از نوع ششي استبلكه از نوع ششي است....
بچه ها خيلي از اين نكته هاي تركيبي رو از قصد در فصلهاي ديگه هم تكرار كردم تا براتون مرور بشه و يادتون نره. به اين دليل از جاهاي مختلف 

اين نكات رو كنار هم آوردم كه اخيرا طراحاي كنكور بدون اينكه از جانور اسم ببرن يه ويژگي اون رو مي دن و بعد مي گن مثال در جانور ذكر شده 
 كدام يك درست مي باشد و از اين حرفا !!

جانداران خشكي زي از آنجايي كه در خشكي و محيط هاي بدون آب زندگي مي كنند بنابراين دستگاه تنفسي آبششي به دردشان نمي 

خود چون رشته ايش به هم خواهند چسبيد براي همين دستگاه تنفسي شان در درون بدن تعبيه شده است. (دقت داشته باشيد كه در 

 ماهي ها در خارج از بدن جانور تعبيه شده است) 

 تنفس نايي در حشرات :
در حشرات دستگاه تنفسي از لوله هايي تشكيل شده است كه به نام ناي !! كه اين لوله ها بسيار شاخه شاخه شده اند تا اين حد كه 

تقريبا براي هر سلول 1 شاخه ي ناي مستقيما اكسيژن رساني مي كند. يعني هر سلول مستقيما با هواي داخل اين ناي ها به تبادالت 

 گازي اكسيژن و دي اكسيدكربن مي پردازند. پس در اين جانوران دستگاه گردش خون و گردش مواد هيچ نقشي ندارد.
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نكته (7) :    حشرات خون دارند حشرات خون دارند حشرات خون دارند حشرات خون دارند ((((همولنفهمولنفهمولنفهمولنف) ) ) ) ولي اين خون فاقد هموSوبين يا ميوSوبين است زيرا خونش در ولي اين خون فاقد هموSوبين يا ميوSوبين است زيرا خونش در ولي اين خون فاقد هموSوبين يا ميوSوبين است زيرا خونش در ولي اين خون فاقد هموSوبين يا ميوSوبين است زيرا خونش در 
    تبادالت кزي نقشي نداردتبادالت кزي نقشي نداردتبادالت кزي نقشي نداردتبادالت кزي نقشي ندارد....

نكته (8) :    در حشرات چيزي به اسم مويرگ نمي توان ديد زيرا تبادالت مواد غذايي به صورت مستقيم بين خون و در حشرات چيزي به اسم مويرگ نمي توان ديد زيرا تبادالت مواد غذايي به صورت مستقيم بين خون و در حشرات چيزي به اسم مويرگ نمي توان ديد زيرا تبادالت مواد غذايي به صورت مستقيم بين خون و در حشرات چيزي به اسم مويرگ نمي توان ديد زيرا تبادالت مواد غذايي به صورت مستقيم بين خون و 
    سلوسلوسلوسلول ها انجام مي شود ل ها انجام مي شود ل ها انجام مي شود ل ها انجام مي شود . . . . تبادالت кزي هم به صورت مستقيم بين هوا و سلول ها انجام مي شودتبادالت кزي هم به صورت مستقيم بين هوا و سلول ها انجام مي شودتبادالت кزي هم به صورت مستقيم بين هوا و سلول ها انجام مي شودتبادالت кزي هم به صورت مستقيم بين هوا و سلول ها انجام مي شود....

نكته (9) :    در حشرات تمامي سلول ها به صورت مستقيم به تبادالت кزي با محيط مي پردازند در حشرات تمامي سلول ها به صورت مستقيم به تبادالت кزي با محيط مي پردازند در حشرات تمامي سلول ها به صورت مستقيم به تبادالت кزي با محيط مي پردازند در حشرات تمامي سلول ها به صورت مستقيم به تبادالت кزي با محيط مي پردازند ((((مثل هيدرمثل هيدرمثل هيدرمثل هيدر) ) ) ) ولي در ولي در ولي در ولي در 

 كرم خاكي ، ماهي و ديگر جانوران كه نه كرم خاكي ، ماهي و ديگر جانوران كه نه كرم خاكي ، ماهي و ديگر جانوران كه نه كرم خاكي ، ماهي و ديگر جانوران كه نه !!!!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
نكته (10) :    با توجه به شm هوبا توجه به شm هوبا توجه به شm هوبا توجه به شm هواااا    از طريق منفذي كه در سطح بدن است وارد لوله ي نايي مي شود و اگر دقت كنيد از طريق منفذي كه در سطح بدن است وارد لوله ي نايي مي شود و اگر دقت كنيد از طريق منفذي كه در سطح بدن است وارد لوله ي نايي مي شود و اگر دقت كنيد از طريق منفذي كه در سطح بدن است وارد لوله ي نايي مي شود و اگر دقت كنيد 

    مي بينيد دقيقا در آن طرف بدن هم سوراخ وجود دارد يعني منفذها جفت جفت اند و روبمي بينيد دقيقا در آن طرف بدن هم سوراخ وجود دارد يعني منفذها جفت جفت اند و روبمي بينيد دقيقا در آن طرف بدن هم سوراخ وجود دارد يعني منفذها جفت جفت اند و روبمي بينيد دقيقا در آن طرف بدن هم سوراخ وجود دارد يعني منفذها جفت جفت اند و روبروي هم مي باشندروي هم مي باشندروي هم مي باشندروي هم مي باشند....
نكته (11) :    ماده ي دفعي در حشرات اوريك اسيد مي باشدماده ي دفعي در حشرات اوريك اسيد مي باشدماده ي دفعي در حشرات اوريك اسيد مي باشدماده ي دفعي در حشرات اوريك اسيد مي باشد. . . . شm اوريك شm اوريك شm اوريك شm اوريك 

    اسيد را خوب حفظ كنيداسيد را خوب حفظ كنيداسيد را خوب حفظ كنيداسيد را خوب حفظ كنيد
 

نكته (12) :    حشرات فراوانترين جانوران روي زمين مي باشند بنابراين حشرات فراوانترين جانوران روي زمين مي باشند بنابراين حشرات فراوانترين جانوران روي زمين مي باشند بنابراين حشرات فراوانترين جانوران روي زمين مي باشند بنابراين 

    بيشتر جانوران تنفس از نوع نايي دارند جانوران تنفس از نوع نايي دارند جانوران تنفس از نوع نايي دارند جانوران تنفس از نوع نايي دارند !!!!!!!!
 

نكته (13) :    حشرات داراي چشم مركب هستند كه از واححشرات داراي چشم مركب هستند كه از واححشرات داراي چشم مركب هستند كه از واححشرات داراي چشم مركب هستند كه از واحدهاي مستقل دهاي مستقل دهاي مستقل دهاي مستقل 
بينايي تشكيل شده است بينايي تشكيل شده است بينايي تشكيل شده است بينايي تشكيل شده است . . . . هر واحد مستقل بينايي داراي يك عدد قرنيه ، يك عدد عدسي ، چندين عدد سلول هر واحد مستقل بينايي داراي يك عدد قرنيه ، يك عدد عدسي ، چندين عدد سلول هر واحد مستقل بينايي داراي يك عدد قرنيه ، يك عدد عدسي ، چندين عدد سلول هر واحد مستقل بينايي داراي يك عدد قرنيه ، يك عدد عدسي ، چندين عدد سلول 

    گيرنده مي باشد كه حكم شبكيه را دارندگيرنده مي باشد كه حكم شبكيه را دارندگيرنده مي باشد كه حكم شبكيه را دارندگيرنده مي باشد كه حكم شبكيه را دارند....
    نكته مهم : حشرات لقاح شان از نوع داخلي است داراي سيستم تخم گذاري هستند حشرات لقاح شان از نوع داخلي است داراي سيستم تخم گذاري هستند حشرات لقاح شان از نوع داخلي است داراي سيستم تخم گذاري هستند حشرات لقاح شان از نوع داخلي است داراي سيستم تخم گذاري هستند ....

 حشرات اولين جانوراني بودند كه در خشكي تخم گذاري كردند . 
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نكته (14) :    حشرات جزء جمعيت هاي فرصت طلبحشرات جزء جمعيت هاي فرصت طلبحشرات جزء جمعيت هاي فرصت طلبحشرات جزء جمعيت هاي فرصت طلب    ااااند و ويند و ويند و ويند و ويژژژژگي هاي آنها در جدول گي هاي آنها در جدول گي هاي آنها در جدول گي هاي آنها در جدول روبرو كه در پيش دانشjهي روبرو كه در پيش دانشjهي روبرو كه در پيش دانشjهي روبرو كه در پيش دانشjهي 
 آمده است بايد بلد باشيد و طراح مي تواند تركيب كندآمده است بايد بلد باشيد و طراح مي تواند تركيب كندآمده است بايد بلد باشيد و طراح مي تواند تركيب كندآمده است بايد بلد باشيد و طراح مي تواند تركيب كند

    
 نكته (15) : حشرات كتاب درسي :

پروانه ي شب پرواز فلفلي سياه / بيستون بتوالريا / پروانه ي كلم (برگ متحرك ، شپش ، پروانه ها 

مگس ) پروانه ي اُپرافتا بروماتا/ پروانه ي مورناك / پروانه ي ابريشم / پروانه ي مقلد / و سفيد 

، ملخ ، مورچه ، زنبور عسل) ناقل عامل ماالريا(سركه ، حشره ي شب تاب ، پشه ي آنوفل   

 

 حشرات

 تنفس ششي :
بيشتر(نه همه) مهره داران ساكن خشكي شش دارند. شش ها داخل خود داراي كيسه هايي هستند كه جدار آنها از يك اليه ي نازك 

 سلول هاي پوششي تشكيل شده است.

نكته (16) :    سلول هاي بافت پوششي در شش ها از جنس بافت سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد مژه سلول هاي بافت پوششي در شش ها از جنس بافت سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد مژه سلول هاي بافت پوششي در شش ها از جنس بافت سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد مژه سلول هاي بافت پوششي در شش ها از جنس بافت سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد مژه 
استاستاستاست. . . . در شش ها براي اينكه سطح تنفسي افزايش يابد در داخل خود در شش ها براي اينكه سطح تنفسي افزايش يابد در داخل خود در شش ها براي اينكه سطح تنفسي افزايش يابد در داخل خود در شش ها براي اينكه سطح تنفسي افزايش يابد در داخل خود ببببه دفعاه دفعاه دفعاه دفعاتتتت    چين خورده اند و سطح تنفسي را چين خورده اند و سطح تنفسي را چين خورده اند و سطح تنفسي را چين خورده اند و سطح تنفسي را 

    تشكيل داده اندتشكيل داده اندتشكيل داده اندتشكيل داده اند....
 در تنفس ششي همانند تنفس آبششي سيستم گردش خون دخيل مي باشد. مهره داران شامل پرندگان ، پستانداران ، ماهي ها و 

 خزندگان(مارها ، كروكوديل ها ، سوسمارها و ...) مي باشدكه بيشترشان شش دارند و برخي شان آبشش دارند (مثل تمساح ها)
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                                             « تنفس ششی در پرندگان »                                           
غاز وحشي پرنده اي است كه در ارتفاعات بلند پرواز مي كند. در اين ارتفاعات هوا خيلي سرد و ميزان اكسيژن كم است اما به هر حال 

غاز وحشي برايش مشكلي پيش نمي آيد. زيرا شش هايش كارايي بااليي دارند يعني قادرند كم ترين مقدار اكسيژن را جذب كنند. 

عالوه بر آن تمايل هموگلوبين و اكسيژن در غاز وحشي نسبت به هم بيشتر از ساير جانوران مي باشد و در نتيجه اكسيژن سريعا وارد 

خون شده و با هموگلوبين تركيب مي شود.يكي ديگر از دليل پرواز غاز وحشي در اين ارتفاع وجود مويرگهاي خوني فراوان در ماهيچه 

هاي پروازي مي باشد تا خونرساني به صورت كامل انجام شود. از طرفي در ماهيچه هاي پروازي اش (در ديگر ماهيچه ها هم 

ميوگلوبين وجود دارد ولي در ماهيچه هاي پروازي اش خيلي زياد است) داراي ماده اي بنام ميوگلوبين مي باشد (شبيه به هموگلوبين 

خون) كه مي تواند هميشه و پيوسته (نه اغلب اوقات !!) مقدار كمي اكسيژن در خود ذخيره كند و در مواقع لزوم آزاد كند. اين ها 

 همگي باعث شده اند كه كارايي دستگاه تنفس در پرندگان افزايش يابد.

 نكته مهم :
تماتماتماتمايل ميوSوبين به اكسيژن بيشتر از تمايل هموSوبين به اكسيژن است در نتيجه براي همين است كه به صورت يل ميوSوبين به اكسيژن بيشتر از تمايل هموSوبين به اكسيژن است در نتيجه براي همين است كه به صورت يل ميوSوبين به اكسيژن بيشتر از تمايل هموSوبين به اكسيژن است در نتيجه براي همين است كه به صورت يل ميوSوبين به اكسيژن بيشتر از تمايل هموSوبين به اكسيژن است در نتيجه براي همين است كه به صورت 

 پيوسته مقدار كمي اكسيژن هميشه ذخيره داردپيوسته مقدار كمي اكسيژن هميشه ذخيره داردپيوسته مقدار كمي اكسيژن هميشه ذخيره داردپيوسته مقدار كمي اكسيژن هميشه ذخيره دارد....                                                               مقايسه ي تمايل به اكسيژن : ميوگلوبين > هموگلوبين   
 نكته مهم :

در ماهيچه هاي مادر ماهيچه هاي مادر ماهيچه هاي مادر ماهيچه هاي ما    انسان هاانسان هاانسان هاانسان ها    هم ميوSوبينهم ميوSوبينهم ميوSوبينهم ميوSوبين    به فراواني ديده مي شود و داراي مقدار كمي اكسيژن استبه فراواني ديده مي شود و داراي مقدار كمي اكسيژن استبه فراواني ديده مي شود و داراي مقدار كمي اكسيژن استبه فراواني ديده مي شود و داراي مقدار كمي اكسيژن است. . . . تا در تا در تا در تا در 
    مواقع لزوم آن را آزاد كندمواقع لزوم آن را آزاد كندمواقع لزوم آن را آزاد كندمواقع لزوم آن را آزاد كند....

  نكته مهم : مقايسه ي بين هموگلوبين و ميوگلوبين :
هموSوبين از هموSوبين از هموSوبين از هموSوبين از 4444    تا رشته ي پلي پپتيدي تشكيل تا رشته ي پلي پپتيدي تشكيل تا رشته ي پلي پپتيدي تشكيل تا رشته ي پلي پپتيدي تشكيل 

شده است و تو سط چند ژن بين مي شود ولي شده است و تو سط چند ژن بين مي شود ولي شده است و تو سط چند ژن بين مي شود ولي شده است و تو سط چند ژن بين مي شود ولي 
ميوSوبين فقط از ميوSوبين فقط از ميوSوبين فقط از ميوSوبين فقط از 1111    رشته ي پلي پپتيدي تشرشته ي پلي پپتيدي تشرشته ي پلي پپتيدي تشرشته ي پلي پپتيدي تشكيل كيل كيل كيل 

شده است و توسط شده است و توسط شده است و توسط شده است و توسط 1111    ژن بيان مي شودژن بيان مي شودژن بيان مي شودژن بيان مي شود. . . . هموSوبين هموSوبين هموSوبين هموSوبين 
    4444    گروه هم ولي ميوSوبين گروه هم ولي ميوSوبين گروه هم ولي ميوSوبين گروه هم ولي ميوSوبين 1111    گروه هم داردگروه هم داردگروه هم داردگروه هم دارد....

 نكته مهم :

دقت داشته باشيد كه در ساير ماهيچه هاي پرندگان ميوگلوبين 

يافت مي شود ولي در غازهاي وحشي در ماهيچه هاي پروازيشان خيلي خيلي زياد !! وجود دارد (دقت داشته باشيد كه در پرنده هايي كه در اين 

 ارتفاعات پرواز نمي كنند همچين ويزگي وجود ندارد و ميزان ميگلوبين شان عادي است)

 چگونگي تنفس در پرندگان 

 آناتومي دستگاه تنفس در پرندگان :

9 عدد كيسه ي هوايي     2 عدد شش (شش چپ و راست) +  1 عدد ناي +         شامل حفره ي بيني + 
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!!وجه ت!! توجه   
هر پرنده 2 جفت (4 تا) كيسه ي هوايي عقبي (پسين) دارد و 2 جفت (4 تا) كيسه ي هوايي جلويي (پيشين) دارد. در ناحيه ي گردنش هم يك 

 تك كيسه وجود دارد كه بين دو شش قرار گرفته است و بين آن ها مشترك است.
 توجه !! توجه !! 

✓✓✓✓با توجه به شكل از بين كيسه ها ، كيسه هاي هوادار جلويي در موقعيتي پايين تر از شش ها و ناي قرار دارند. كيسه هاي هوادار عقبي 2 تاش 

 پشت سر شش ها قرار گرفته و 2 تاش هم تو موقعيتي پايين تر و عقب تر !!

 ✓✓✓✓كيسه ي مشترك در موقعيتي باالتر از ناي و در جلوي شش ها واقع شده است.

دقت شود كه شش ها فاقد هرگونه ماهيچه مي باشند ولي كمي خاصيت ارتجاعي دارند (مثل بقيه ي شش ها در جانوران ديگر) اما كيسه هاي هوادار 

 در پرندگان داراي ماهيچه هاي انقباضي هستند كه با انقباض خود مي توانند هواي داخل كيسه ها را تخليه كنند.

 

نكته (1) :    از آنجايي كه عمل تبادل кزها در شش ها انجام از آنجايي كه عمل تبادل кزها در شش ها انجام از آنجايي كه عمل تبادل кزها در شش ها انجام از آنجايي كه عمل تبادل кزها در شش ها انجام مي شود و كيسه هاي هوادار فقط نقش ذخيره اي مي شود و كيسه هاي هوادار فقط نقش ذخيره اي مي شود و كيسه هاي هوادار فقط نقش ذخيره اي مي شود و كيسه هاي هوادار فقط نقش ذخيره اي 
براي هوا را دارند بنابراين بيشترين مويگرهاي خوني در شش ها مي شودبراي هوا را دارند بنابراين بيشترين مويگرهاي خوني در شش ها مي شودبراي هوا را دارند بنابراين بيشترين مويگرهاي خوني در شش ها مي شودبراي هوا را دارند بنابراين بيشترين مويگرهاي خوني در شش ها مي شود.(.(.(.(هر چند در جدار كيسه هاي هوادار هر چند در جدار كيسه هاي هوادار هر چند در جدار كيسه هاي هوادار هر چند در جدار كيسه هاي هوادار 

    هم مويرگها هم ديده مي شود كه براي تغذيه ي سلول هاي آن مي باشدهم مويرگها هم ديده مي شود كه براي تغذيه ي سلول هاي آن مي باشدهم مويرگها هم ديده مي شود كه براي تغذيه ي سلول هاي آن مي باشدهم مويرگها هم ديده مي شود كه براي تغذيه ي سلول هاي آن مي باشد))))

                                              « چگونگی تبادالت گازی در پرندگان »                                             
 عمل دم :

70 درصد از هواي وارد شده به كيسه هاي هوادار عقبي مي رود و در آنجا ذخيره مي شود و جدود 30 درصد مابقي هم به شش هاي 

چپ و راست مي رود. اين 30 درصد با ورود خود سبب خروج هواي تهويه شده ي قبلي كه از دم قبلي باقي مانده است ، مي شود و در 

 نتيجه باعث مي شود كه اين هوا وارد كيسه هاي هوادار جلويي و مشترك شود (هواي موجود در شش ها از دم قبلي !! نه اين 30 درصدا !!)
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 ويژگي هواي دمي :
اين هوا پر اكسيژن مي باشد و سرد است و مقدار دي اكسيدكربنش كم است . به اين نوع هوا مي گويند هواي تهويه نشده !! يعني 

 تبادالت گازي در اين هوا انجام نشده است.

!!توجه !! توجه    

پس هنگام دم 70 درصد هواي تهويه نشده (سرد و پراكسيژن) وارد كيسه هاي هوادار عقبي مي شود و 30 درصد هواي تهويه نشده (پر اكسيژن و 

 سرد) وارد شش هاي چپ و راست مي شود.

نكته (2) :    دقت داشته باشيد كه هوايي كه از شش ها خارج مي شود و مي رود به داخل كيسه هاي هوادار جلويي و دقت داشته باشيد كه هوايي كه از شش ها خارج مي شود و مي رود به داخل كيسه هاي هوادار جلويي و دقت داشته باشيد كه هوايي كه از شش ها خارج مي شود و مي رود به داخل كيسه هاي هوادار جلويي و دقت داشته باشيد كه هوايي كه از شش ها خارج مي شود و مي رود به داخل كيسه هاي هوادار جلويي و 
مشتركمشتركمشتركمشترك((((در اثر ورود در اثر ورود در اثر ورود در اثر ورود 30303030    درصد هوادرصد هوادرصد هوادرصد هوا) ) ) ) ، تهويه شده است يعني اكسيژنش در شش ها گرفته شده و پر است از دي ، تهويه شده است يعني اكسيژنش در شش ها گرفته شده و پر است از دي ، تهويه شده است يعني اكسيژنش در شش ها گرفته شده و پر است از دي ، تهويه شده است يعني اكسيژنش در شش ها گرفته شده و پر است از دي 

    اكسيدكربن اكسيدكربن اكسيدكربن اكسيدكربن !! !! !! !! و حسابي گرم مي باشدو حسابي گرم مي باشدو حسابي گرم مي باشدو حسابي گرم مي باشد....
 نتيجه : در هنگام دم در پرندگان :

 در كيسه هاي هوادار عقبي ← هواي تهويه نشده(سرد) وارد مي شود.

 در كيسه هاي هوادار جلويي و گردني ← هواي تهويه شده(گرم) وارد مي شود 

در شش ها ← مقداري هواي تهويه نشده وارد مي شود //// مقداري هم هواي تهويه شده از قبل وجود دارد كه وارد كيسه هاي هوادار جلويي و گردني 

 مي شود.

    نكته (3) :    در هنjم دم ،در داخل ناي فقط هواي تهويه نشده در هنjم دم ،در داخل ناي فقط هواي تهويه نشده در هنjم دم ،در داخل ناي فقط هواي تهويه نشده در هنjم دم ،در داخل ناي فقط هواي تهويه نشده ((((پر اكسيژن و سردپر اكسيژن و سردپر اكسيژن و سردپر اكسيژن و سرد) ) ) ) جريان دارد جريان دارد جريان دارد جريان دارد ....

 عمل بازدم :
حين بازدم با انقباض كيسه هاي هوادار عقبي (توسط انتقباض ماهيچه هايش) هواي تهويه نشده ي داخلشان (سرد و پراكسيژن) وارد 

شش ها مي شوند كه اين مقدار 70 درصد است تا با اون 30 درصد تهويه شان انجام شود . همچنين با انقباض كيسه هاي هوادار جلويي 

 و گردني هواي گرم و كم اكسيژن داخلشان از طريق يك مجراي مشترك وارد ناي مي شوند و از آن جا از بدن پرنده خارج مي شوند.

 نكته (4) : در هنگام بازدم در پرندگان :
 كيسه هاي هوادار عقبي ← تقريبا فاقد هوا(در انتهاي بازدم خالي ميشن)

 كيسه هاي هوادار جلويي و مشترك ← تقريبا فاقد هوا (در انتهاي بازدم خالي ميشن)

 شش ها ← داراي 100 هواي تهويه نشده كه عمل تهويه در آن درحال جريان است.

 ناي  ← هواي تهويه شده كه مربوط به دم قبلي است در آن جريان دارد و در حال دور شدن از شش ها مي باشد.

نكته (5) :    جريان هوا در شش هاي پرندкن فقط يك طرفه مي باشد كه آن هم اجريان هوا در شش هاي پرندкن فقط يك طرفه مي باشد كه آن هم اجريان هوا در شش هاي پرندкن فقط يك طرفه مي باشد كه آن هم اجريان هوا در شش هاي پرندкن فقط يك طرفه مي باشد كه آن هم ازززز    عقب عقب عقب عقب ((((از سمت كيسه از سمت كيسه از سمت كيسه از سمت كيسه 
    هاي هوادار عقبيهاي هوادار عقبيهاي هوادار عقبيهاي هوادار عقبي) ) ) ) به جلو به جلو به جلو به جلو ((((به سمت كيسه هاي هوادار جلويي و مشتركبه سمت كيسه هاي هوادار جلويي و مشتركبه سمت كيسه هاي هوادار جلويي و مشتركبه سمت كيسه هاي هوادار جلويي و مشترك) ) ) ) مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد....

!!توجه !! توجه    

 جريان هوا در كيسه هاي هوادار (همه كيسه ها) دو طرفه مي شود يعني هم از عقب به جلو هم از جلو به عقب !! در ناي هم به همين صورت !!
 نتيجه : جريان هوا در دستگاه تنفس پرندگان يك طرفه نيست بلكه فقط در شش هاي پرندگان يك طرفه مي باشد.

نكته (6) :    در پرندкن هم هنjم دم هوا وارد شش ها ميدر پرندкن هم هنjم دم هوا وارد شش ها ميدر پرندкن هم هنjم دم هوا وارد شش ها ميدر پرندкن هم هنjم دم هوا وارد شش ها مي    شود و هم هنjم بازدم شود و هم هنjم بازدم شود و هم هنjم بازدم شود و هم هنjم بازدم !! !! !! !! ولي در انسان فقط هنjم ولي در انسان فقط هنjم ولي در انسان فقط هنjم ولي در انسان فقط هنjم 
    دم وارد شش ها مي شوددم وارد شش ها مي شوددم وارد شش ها مي شوددم وارد شش ها مي شود....
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نكته (7) :    دقت داشته باشيد كه جدار داخلي شش ها هم با هواي تهويه نشده و هم با هواي شده در تماس دقت داشته باشيد كه جدار داخلي شش ها هم با هواي تهويه نشده و هم با هواي شده در تماس دقت داشته باشيد كه جدار داخلي شش ها هم با هواي تهويه نشده و هم با هواي شده در تماس دقت داشته باشيد كه جدار داخلي شش ها هم با هواي تهويه نشده و هم با هواي شده در تماس 
    مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد ((((ناي هم به همين صورتناي هم به همين صورتناي هم به همين صورتناي هم به همين صورت) ) ) ) اما در كيسه اي هوادار فقط با يك نوع هوا در ارتباط مي باشند اما در كيسه اي هوادار فقط با يك نوع هوا در ارتباط مي باشند اما در كيسه اي هوادار فقط با يك نوع هوا در ارتباط مي باشند اما در كيسه اي هوادار فقط با يك نوع هوا در ارتباط مي باشند !!!!!!!!

!!توجه !! توجه    

هواي داخل كيسه هاي هوادار عقبي هميشه از نوع تهويه نشده (سرد و پر اكسيژن) مي باشد ولي در كيسه هاي هوادار جلويي و مشترك از نوع 

 تهويه شده (گرم و كم اكسيژن)

نكته (8) :    دقت داشته باشيد كه با توجه به شm اندازه و حجم شش ها در پرندкن چه هنjم بادقت داشته باشيد كه با توجه به شm اندازه و حجم شش ها در پرندкن چه هنjم بادقت داشته باشيد كه با توجه به شm اندازه و حجم شش ها در پرندкن چه هنjم بادقت داشته باشيد كه با توجه به شm اندازه و حجم شش ها در پرندкن چه هنjم بازدم و چه هنjم زدم و چه هنjم زدم و چه هنjم زدم و چه هنjم 
    عمل دم تقعمل دم تقعمل دم تقعمل دم تقريباريباريباريبا    هيچ تغpري نمي كند و ثابت است ولي اندازه ي كيسه هاي هواردار چرا هيچ تغpري نمي كند و ثابت است ولي اندازه ي كيسه هاي هواردار چرا هيچ تغpري نمي كند و ثابت است ولي اندازه ي كيسه هاي هواردار چرا هيچ تغpري نمي كند و ثابت است ولي اندازه ي كيسه هاي هواردار چرا !!!!!!!!

!!توجه !! توجه    

 در هنگام دم اندازه هاي همه ي كيسه هاي هوادار زياد مي شود ولي در هنگام بازدم همگي خالي مي شوند و اندازه شان كم مي شود.

نكته (10) :    شش هاي پرندкشش هاي پرندкشش هاي پرندкشش هاي پرندкن هيچ وقت خالي نمي شوند ن هيچ وقت خالي نمي شوند ن هيچ وقت خالي نمي شوند ن هيچ وقت خالي نمي شوند ((((چه هنjم دم و چه هنjم بازدمچه هنjم دم و چه هنjم بازدمچه هنjم دم و چه هنjم بازدمچه هنjم دم و چه هنjم بازدم) . ) . ) . ) . در ما انسان در ما انسان در ما انسان در ما انسان 

    ها همينظور است ها همينظور است ها همينظور است ها همينظور است ((((در هنjم بازدم هر چقدر هم كه قوي باشد مقدار كمي هوا در شش هايمان داريمدر هنjم بازدم هر چقدر هم كه قوي باشد مقدار كمي هوا در شش هايمان داريمدر هنjم بازدم هر چقدر هم كه قوي باشد مقدار كمي هوا در شش هايمان داريمدر هنjم بازدم هر چقدر هم كه قوي باشد مقدار كمي هوا در شش هايمان داريم))))
 چندتا پرنده كه تو كتاب به آنها اشاره شده است :

 

و ، اُريگامي ، جغد ، عقاب ، غاز وحشي ، گنجشك ، چرخ مرغ خانگي ، چلچله ، چكاوك ، سسك ، خروس ، سهره ، كوك

 ريسك ، مرغ عشق ، مرغ شهد خوار ، قرقاول ، اردك 
 پرندگان

 حواستون باشه كه خفاش ها جزء پرندگان نيستندو پستاندار هستند .

 خالصه اي مطالب :

 

 كيفيت هواي موجود
 
 

 عمل تهويه

 

جهت حركت 

 هوا

 
 

 پارامتر

 در دم در بازدم 

 ناي 2 طرفه ندارد O2 ↑ و سرد O↓ 2 و گرم

 هوادار عقبي 2 طرفه ندارد O2 ↑ و سرد هيچي !!

مقدار زيادي 

هواي سرد و 

 پراكسيژن

 
 

مقدار كمي هواي 

 سرد و پراكسيژن

 

 دارد

 

 2 طرفه

 

 

 

 شش ها

 

 هوادار جلويي 2 طرفه ندارد O2 ↓ و گرم هيچي !!
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 چند نكته در مورد پرندگان :

 نكته (1) :    ماده ي دفعي شان اوريك اسيد مي باشد ماده ي دفعي شان اوريك اسيد مي باشد ماده ي دفعي شان اوريك اسيد مي باشد ماده ي دفعي شان اوريك اسيد مي باشد . . . . ساختار اوريك اسيد را خوب حفظ كنيدساختار اوريك اسيد را خوب حفظ كنيدساختار اوريك اسيد را خوب حفظ كنيدساختار اوريك اسيد را خوب حفظ كنيد....

    نكته (2) :    جزء مهره داران مي باشند بنابراين هم دجزء مهره داران مي باشند بنابراين هم دجزء مهره داران مي باشند بنابراين هم دجزء مهره داران مي باشند بنابراين هم دففففاع اختصاصي و هم دفاع غيراختصاصي دارنداع اختصاصي و هم دفاع غيراختصاصي دارنداع اختصاصي و هم دفاع غيراختصاصي دارنداع اختصاصي و هم دفاع غيراختصاصي دارند....
نكته (3) :    گردش خونشان از نوع بسته مي باشد و قلب گردش خونشان از نوع بسته مي باشد و قلب گردش خونشان از نوع بسته مي باشد و قلب گردش خونشان از نوع بسته مي باشد و قلب 4444    حفره اي دارند همزمان هم خون تيره و همحفره اي دارند همزمان هم خون تيره و همحفره اي دارند همزمان هم خون تيره و همحفره اي دارند همزمان هم خون تيره و هم    خون خون خون خون 

    روشن در قلبشان مشاهده مي شودروشن در قلبشان مشاهده مي شودروشن در قلبشان مشاهده مي شودروشن در قلبشان مشاهده مي شود....

 

    نكته (4) :    پرندкن ذكر شده در كتاب درسي پرندкن ذكر شده در كتاب درسي پرندкن ذكر شده در كتاب درسي پرندкن ذكر شده در كتاب درسي ::::
    چ�وك ، سهره ، سسك ، گنجشك ، سينه سرخ ، مرغ و خروس ، غازها ، عقاب ، جغد ، چرخ ريسك ، مرغ جوال وچ�وك ، سهره ، سسك ، گنجشك ، سينه سرخ ، مرغ و خروس ، غازها ، عقاب ، جغد ، چرخ ريسك ، مرغ جوال وچ�وك ، سهره ، سسك ، گنجشك ، سينه سرخ ، مرغ و خروس ، غازها ، عقاب ، جغد ، چرخ ريسك ، مرغ جوال وچ�وك ، سهره ، سسك ، گنجشك ، سينه سرخ ، مرغ و خروس ، غازها ، عقاب ، جغد ، چرخ ريسك ، مرغ جوال و............

!!توجه !! توجه    

دقت داشته باشيد كه خفاش ها پستاندار مي باشند و جزء پرندگان نيستند هر چند پرواز مي كنند . آنها هم شش دارند منتهي مكانيسم ش با شش هاي 

 پرندگان متفاوت است. 

نكته (5) :    پرندкن سيستپرندкن سيستپرندкن سيستپرندкن سيستمممم    لقاحي شان از نوع داخلي و تخم گذار مي باشندلقاحي شان از نوع داخلي و تخم گذار مي باشندلقاحي شان از نوع داخلي و تخم گذار مي باشندلقاحي شان از نوع داخلي و تخم گذار مي باشند. . . . تخم آنها داراي مقدار بسيار زيادي تخم آنها داراي مقدار بسيار زيادي تخم آنها داراي مقدار بسيار زيادي تخم آنها داراي مقدار بسيار زيادي 
ذخيره ي غذايي است كه جنين از آن براي رشد استفاده مي كند و هيچ ذخيره ي غذايي است كه جنين از آن براي رشد استفاده مي كند و هيچ ذخيره ي غذايي است كه جنين از آن براي رشد استفاده مي كند و هيچ ذخيره ي غذايي است كه جنين از آن براي رشد استفاده مي كند و هيچ گونه رابطه ي تغذيه اي با مادر خود گونه رابطه ي تغذيه اي با مادر خود گونه رابطه ي تغذيه اي با مادر خود گونه رابطه ي تغذيه اي با مادر خود 

    نداردنداردنداردندارد....
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                                      « تنفس ششی در انسان (پستاندار) »                                  
 آناتومي دستگاه تنفسي انسان 

 دستگاه تنفسي انسان از اجزاء زير تشكيل شده است :

 الف) مجاري تنفسي :
 از حفره ي بيني شروع مي شود تا نايژك هاي انتهايي !! يعني به صورت زير :

حفره ي بيني ← حلق ← حنجره ← ناي (1 عدد) ← نايژه (2 عدد) ← نايژك ها (چندين 

عدد) ← نايزك هاي انتهايي (چندين و چندين عدد !!)                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           مژكهاي دستگاه تنفسي            
                                      

سلول هاي جدار داخلي اين مجراها مي توانند ماده اي بنام موكز از خود ترشح كنند كه به آن مايع موكوزي مي گويند . اين مايع در 

داخل خود داراي آنزيمي بنام آنزيم ليزوزيم مي باشد كه باعث تخريب ديواره ي پپتيد و گليكاني باكتري ها مي شودو در اولين خط 

 دفاع غيراختصاصي نقش دارد.      

نكته (5) : جدارد اخلي اين بخش ها جدارد اخلي اين بخش ها جدارد اخلي اين بخش ها جدارد اخلي اين بخش ها ((((از حفره ي بيني تا نايژك اي انتهايياز حفره ي بيني تا نايژك اي انتهايياز حفره ي بيني تا نايژك اي انتهايياز حفره ي بيني تا نايژك اي انتهايي) ) ) ) داراي مژه مي داراي مژه مي داراي مژه مي داراي مژه مي 
    باشندباشندباشندباشند....((((شm باالييشm باالييشm باالييشm بااليي))))

!!توجه !! توجه    

 مژك !! نه تاژك !!
زنش اين مژك ها به سمت حلق مي باشد كه باعث رانده شدن مخاط (موكوز) به همراه غبار و ميكروبها به سمت حلق مي شود كه به آن 

 خلط مي گويند.

!!توجه !! توجه    

اين مژك ها در اثر تجمع دود ناشي از تنباكو و اثرات زيان بار آن از كار مي افتد و در نتيجه باعث عفونت هاي ريوي مي شود. زيرا ميكروب 

 هاي داخل خلط بيرون رانده نمي شوند. 

 ب ) شش ها :
از بافت خاصي ساخته شده است كه داراي خاصيت ارتجاعي مي باشد و در داخل به دفعات چين خورده است و كيسه هاي بسيار ريزي 

 به نام كيسه هاي هوايي را بوجود آورده است.اين كيسه ها در انتهاي نايژك هاي انتهايي قرار گرفته اند.

نكته (6) :    جنسجنسجنسجنس    اين كيسه ها از اين كيسه ها از اين كيسه ها از اين كيسه ها از 1111    اليه بافت پوششي از نوع سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد هرگونه تاژك يا مژك اليه بافت پوششي از نوع سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد هرگونه تاژك يا مژك اليه بافت پوششي از نوع سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد هرگونه تاژك يا مژك اليه بافت پوششي از نوع سنگفرشي تك اليه مي باشد كه فاقد هرگونه تاژك يا مژك 

    مي باشندمي باشندمي باشندمي باشند....
نكته (7) :    برخي از برخي از برخي از برخي از ((((نه همهنه همهنه همهنه همه////نه بيشترنه بيشترنه بيشترنه بيشتر) ) ) ) سلول هاي اين كيسه ها قادرند ماده اي بنام سورفاكتانت ترشح كنند كه سلول هاي اين كيسه ها قادرند ماده اي بنام سورفاكتانت ترشح كنند كه سلول هاي اين كيسه ها قادرند ماده اي بنام سورفاكتانت ترشح كنند كه سلول هاي اين كيسه ها قادرند ماده اي بنام سورفاكتانت ترشح كنند كه 

    باعث кهش كشش سطحي آب باعث кهش كشش سطحي آب باعث кهش كشش سطحي آب باعث кهش كشش سطحي آب ((((چسبندگي مولكول هاي آب به هم وچسبندگي مولكول هاي آب به هم وچسبندگي مولكول هاي آب به هم وچسبندگي مولكول هاي آب به هم و    جدار داخلي كيسه هاجدار داخلي كيسه هاجدار داخلي كيسه هاجدار داخلي كيسه ها) ) ) ) مي شودمي شودمي شودمي شود....
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 توجه !! توجه !!

 سورفاكتانت از جنس فسفوليپيد مي باشد و به داخل كيسه ها ريخته مي شود نه جدار خارجي آنها !!

 سورفاكتانت از طريق فرآيند اگزوسيتوز با مصرف يون هاي كلسيم و انرژي زيستي (ATP) از برخي از اين سلول ها ترشح مي شود.

 
نتيجه : در اين سلول ها دستگاه گلژي و شبكه ي آندوپالسمي صاف 

 گسترش بيشتري داشته است (نسبت به بقيه ي سلول هاي كيسه ها)

 دقت !! دقت !!
سورفاكتانت در اواخر دوره ي جنيني(خارج كتابه :حدود ماه هاي 8 و 9) 

 ساخته و ترشح مي شود و تا آخر عمر هم ترشحات ادامه پيدا مي كند.

 نكته مهم : يك مقايسه ي مهم از نظر تعداد :
ناي ناي ناي ناي ((((1111عددعددعددعدد) ) ) ) <    نايژه ها نايژه ها نايژه ها نايژه ها ((((2222    تاتاتاتا) ) ) ) <    نايژك ها نايژك ها نايژك ها نايژك ها ((((چند تاچند تاچند تاچند تا) ) ) ) <    كيسه كيسه كيسه كيسه 

    اي هوايي اي هوايي اي هوايي اي هوايي <    مويرگهاي جدار كيسه هاي هواييمويرگهاي جدار كيسه هاي هواييمويرگهاي جدار كيسه هاي هواييمويرگهاي جدار كيسه هاي هوايي
 نكته مهم شكل :

با توجه به شm موجود در فصل با توجه به شm موجود در فصل با توجه به شm موجود در فصل با توجه به شm موجود در فصل 2222    سال دوم دبيرستان ، شش سال دوم دبيرستان ، شش سال دوم دبيرستان ، شش سال دوم دبيرستان ، شش 
    ها به صورت لوب مي باشند كه ها به صورت لوب مي باشند كه ها به صورت لوب مي باشند كه ها به صورت لوب مي باشند كه ::::

    شش چپ شش چپ شش چپ شش چپ ←    2222    لوبه مي باشد و لوبه مي باشد و لوبه مي باشد و لوبه مي باشد و 1111    شيار داردشيار داردشيار داردشيار دارد....
    شش راست شش راست شش راست شش راست ←    3333    لوبه مي باشد كه لوبه مي باشد كه لوبه مي باشد كه لوبه مي باشد كه 2222    تا شيار داردتا شيار داردتا شيار داردتا شيار دارد....
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 دقت !! دقت !!

 به جهت شيارها توجه كنيد.

 ج) عضالت تنفسي :
 شامل عضالت زير مي باشد :

 ديافراگم ← عضله اي مخطط مي باشد ← هم عضله ي دمي است و هم بازدمي

 عضالت بين دنده اي ← مخطط مي باشند كه عضالت داخلي بازدمي مي باشند و عضالت خارجي ، دمي مي باشند.

 عضالت كمكي ← مخطط مي باشند و مثال آنها عضالت شكمي مثل راست شكمي ، مورب هاي داخلي و خارجي و.. مي باشند.

تعريف : عضالتي كه در عمل دم شركت مي كنند به آنها عضالت دمي و عضالتي كه در عمل بازدم شركت مي كنند به انها عضالت 

 بازدمي مي گويند.

: (Thoracic cage) د) قفسه ي سينه 

 
 از استخوان هاي زير تشكيل شده است :

ستون مهره ها ← استخوان هايي كه در جدار پشتي بدن از جمجمه تا لگن ادامه دارد و در داخلشان طناب عصبي يا همان نخاع واقع 

 شده است. بين مهره ها ديسك هايي از جنس غضروف قرار گرفته اند.

 استخوان جناغ ← اين استخوان از نوع استخوان پهن مي باشد و در جلوي قفسه ي سينه واقع شده است.

نكته (8) :    پشت سر استخوان جناغ غده اي بنام تيموس ديده مي شود كه هورموني خاص ترشح مي كند و يكي از پشت سر استخوان جناغ غده اي بنام تيموس ديده مي شود كه هورموني خاص ترشح مي كند و يكي از پشت سر استخوان جناغ غده اي بنام تيموس ديده مي شود كه هورموني خاص ترشح مي كند و يكي از پشت سر استخوان جناغ غده اي بنام تيموس ديده مي شود كه هورموني خاص ترشح مي كند و يكي از 
    وظايف آن بالغ كردن لنفوسيت هاي وظايف آن بالغ كردن لنفوسيت هاي وظايف آن بالغ كردن لنفوسيت هاي وظايف آن بالغ كردن لنفوسيت هاي T    نابالغي است كه از استخوان ها منابالغي است كه از استخوان ها منابالغي است كه از استخوان ها منابالغي است كه از استخوان ها مي آيندي آيندي آيندي آيند....
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!!توجه !! توجه    

 پشت سر تيموس و جناغ قلب بين دو تا شش قرار گرفته است.

نكته (9) :    استخوان جناغ كه نوعي استخوان پهن مي باشد با داشتن مغز استخوان از نوع قرمز ، در ساخت Sبول استخوان جناغ كه نوعي استخوان پهن مي باشد با داشتن مغز استخوان از نوع قرمز ، در ساخت Sبول استخوان جناغ كه نوعي استخوان پهن مي باشد با داشتن مغز استخوان از نوع قرمز ، در ساخت Sبول استخوان جناغ كه نوعي استخوان پهن مي باشد با داشتن مغز استخوان از نوع قرمز ، در ساخت Sبول 
    هاي قرمز و خون سازي دخالت داردهاي قرمز و خون سازي دخالت داردهاي قرمز و خون سازي دخالت داردهاي قرمز و خون سازي دخالت دارد....

 نتيجه : اين استخوان هدف هورمون اريتروپويتين مي باشد كه باعث تحريك خون سازي(منظور توليد اريتروسيت ها يا همان گلبول هاي قرمز) مي شود. 

استخوان هاي دنده ← اين استخوان ها در هر انسان سالم و بالغ 24 تا مي باشد يعني 12 جفت كه در عقب با مهره ها(مهره هاي 

 سينه اي) و در جلو با استخوان جناغ ارتباط دارند.

نكته (10) :    از از از از 12121212    جفت دنده جفت دنده جفت دنده جفت دنده 6666    جفت اول هر كدام به صورت جداкنه توسط يك غضروف به جناغ وصل شده اند ، جفت اول هر كدام به صورت جداкنه توسط يك غضروف به جناغ وصل شده اند ، جفت اول هر كدام به صورت جداкنه توسط يك غضروف به جناغ وصل شده اند ، جفت اول هر كدام به صورت جداкنه توسط يك غضروف به جناغ وصل شده اند ، 4444    
جفت دوم جفت دوم جفت دوم جفت دوم ((((يعني دنده هاي يعني دنده هاي يعني دنده هاي يعني دنده هاي 7777    الي الي الي الي 10101010) ) ) ) توسط يك غضروف مشترك به جناغ وصل شده اند توسط يك غضروف مشترك به جناغ وصل شده اند توسط يك غضروف مشترك به جناغ وصل شده اند توسط يك غضروف مشترك به جناغ وصل شده اند . . . . 2222    جفت آخر جفت آخر جفت آخر جفت آخر ((((11111111    و و و و 

    12121212) ) ) ) دنده هاي كوچكي هستند و با استخوان جناغ مفصل نمي شونددنده هاي كوچكي هستند و با استخوان جناغ مفصل نمي شونددنده هاي كوچكي هستند و با استخوان جناغ مفصل نمي شونددنده هاي كوچكي هستند و با استخوان جناغ مفصل نمي شوند....
!!توجه !! توجه     

دقت داشته باشيد كه از بين دنده ها ، دنده ي اول از همه كوچكتر مي باشد كه درست زير استخوان ترقوه قرار گرفته است. بيشتر دنده ها به 

 جناغ وصل اند نه همه ي آنها !! آن هم به صورت غيرمستقيم !! نه مستقيم !!

نكته (11) :    قفسه ي سينه داراي قفسه ي سينه داراي قفسه ي سينه داراي قفسه ي سينه داراي 2222    دهانه مي باشد كه دهانهدهانه مي باشد كه دهانهدهانه مي باشد كه دهانهدهانه مي باشد كه دهانه    ي بااليي از دهانه ي پاييني كوچكتر مي باشد ي بااليي از دهانه ي پاييني كوچكتر مي باشد ي بااليي از دهانه ي پاييني كوچكتر مي باشد ي بااليي از دهانه ي پاييني كوچكتر مي باشد 
همچنين دهانه ي بااليي باز است ولي دهانه ي پاييني توسط پرده ي عضالني ديافراگم بسته شده و سينه را از همچنين دهانه ي بااليي باز است ولي دهانه ي پاييني توسط پرده ي عضالني ديافراگم بسته شده و سينه را از همچنين دهانه ي بااليي باز است ولي دهانه ي پاييني توسط پرده ي عضالني ديافراگم بسته شده و سينه را از همچنين دهانه ي بااليي باز است ولي دهانه ي پاييني توسط پرده ي عضالني ديافراگم بسته شده و سينه را از 

    شكم جدا كرده استشكم جدا كرده استشكم جدا كرده استشكم جدا كرده است....
نكته (12) :    عضالت بين دنده اي اسمشان رويشان است عضالت بين دنده اي اسمشان رويشان است عضالت بين دنده اي اسمشان رويشان است عضالت بين دنده اي اسمشان رويشان است !! !! !! !! بين دنده ها هستندبين دنده ها هستندبين دنده ها هستندبين دنده ها هستند. . . . در نتيجه هر انسان سالم و در نتيجه هر انسان سالم و در نتيجه هر انسان سالم و در نتيجه هر انسان سالم و 

    ببببالغ الغ الغ الغ 22222222    تا عضله ي بين دنده اي خارجي و تا عضله ي بين دنده اي خارجي و تا عضله ي بين دنده اي خارجي و تا عضله ي بين دنده اي خارجي و 22222222    تا عضله ي بين دنده اي داخلي دارد تا عضله ي بين دنده اي داخلي دارد تا عضله ي بين دنده اي داخلي دارد تا عضله ي بين دنده اي داخلي دارد ((((از هر كدوم از هر كدوم از هر كدوم از هر كدوم 11111111    جفتجفتجفتجفت) ) ) ) 
نكته (13) :    عضالت بين دنده اي و ديافراگم مخطط هستند و تحت كنترل قشر مخ و به صورت ارادي مي توان عضالت بين دنده اي و ديافراگم مخطط هستند و تحت كنترل قشر مخ و به صورت ارادي مي توان عضالت بين دنده اي و ديافراگم مخطط هستند و تحت كنترل قشر مخ و به صورت ارادي مي توان عضالت بين دنده اي و ديافراگم مخطط هستند و تحت كنترل قشر مخ و به صورت ارادي مي توان 

    آنها را كنترل كرد هر چند در حالت عادي و در خواب به صورت غيرارادي منآنها را كنترل كرد هر چند در حالت عادي و در خواب به صورت غيرارادي منآنها را كنترل كرد هر چند در حالت عادي و در خواب به صورت غيرارادي منآنها را كنترل كرد هر چند در حالت عادي و در خواب به صورت غيرارادي منقبض مي شوندقبض مي شوندقبض مي شوندقبض مي شوند....
 نتيجه : هم تحت كنترل اعصاب خودمختار هستند و هم اعصاب پيكري !!

 توجه !! توجه !!

 چون اين عضالت مخطط هستند بنابراين هر مطلبي كه مربوط به عضالت مخطط باشد در مورد آنها هم صدق مي كند. براي مثال :
تك هسته اي و هسته نزديك به غشاء پالسمايي ، داراي خطوط Z و M مي باشند ، واحدهاي انقباضي ساركومر را مي توان در آن ديد 

، به غشاي پالسمايي آن ساركولم مي گويند ، مي توانند گلوكزهاي اضافي را از خون گرفته و به گليكوژن تبديل كنند. يعني براي 

 انسولين و گلوكاگون گيرنده دارند و....

نكته (14) :    اساس انقباض عضالت پروتئين هاساس انقباض عضالت پروتئين هاساس انقباض عضالت پروتئين هاساس انقباض عضالت پروتئين هاي انقباضي مي باشند كه براي انقباض به شدت به يون اي انقباضي مي باشند كه براي انقباض به شدت به يون اي انقباضي مي باشند كه براي انقباض به شدت به يون اي انقباضي مي باشند كه براي انقباض به شدت به يون 
هاي �سيم نياز است و هر گونه اختالل در ميزان �سيم باعث اختالل در انقباض عضال مي شود از جمله عضالت هاي �سيم نياز است و هر گونه اختالل در ميزان �سيم باعث اختالل در انقباض عضال مي شود از جمله عضالت هاي �سيم نياز است و هر گونه اختالل در ميزان �سيم باعث اختالل در انقباض عضال مي شود از جمله عضالت هاي �سيم نياز است و هر گونه اختالل در ميزان �سيم باعث اختالل در انقباض عضال مي شود از جمله عضالت 

    تنفسي تنفسي تنفسي تنفسي 
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!!توجه !! توجه    

هورمون هاي پاراتورمون و كلسي تونين 2 هورمون تنظيم كننده ي كلسيم خون و بافت ها مي باشند كه در صورت اختالل در ساخت و ترشح آنها 

 باعث اختالل در ميزان كلسيم خون و به تبع آن ايجاد اختالل در انقباض اين عضالت مي شوند.
 نتيجه : اختالل در ترشح هورمون هاي پاراتورمون و كلسي تونين باعث اختالالت تنفسي مي شود.

 ه) پرده ي جنب :
پرده ي جنب پرده اي 2 اليه مي باشد كه بين اين 2 اليه ي مقدار مي مايع لغزنده وجود دارد كه توسط خود پرده ي جنب ساخته شده 

است. اليه ي خارجي پرده ي جنب به جدار داخلي و دروني قفسه ي سينه مي چشبد و اليه ي داخلي پرده به جدار خارجي شش ها 

متصل مي شود.در فضاي جنب (فضاي بين دو اليه ي جنب) هوايي وجود ندارد در نتيجه خالء مي باشد و اين خالء طبق قوانين فيزيكي 

يك نوع كشش و فشار منفي (مكنده) ايجاد مي كند در نتيجه اين حالت مكنده باعث شده است كه ريه ها هميشه مقدار كمي در خود 

هوا داشته باشند و در نتيجه هميشه باز بمانند. از آنجايي كه جدار خارجي پرده ي جنب به جدار داخلي قفسه ي سينه متصل مي باشد در 

صورت حركت قفسه ي سينه به بيرون ، پرده ي جنب هم كشيده مي شود و چون شش ها به جدار داخلي پرده ي جنب وصل مي باشند 

شش ها هم باز مي شوند (مثل اين ميمونه كه يه نايلون وريزر رو از جداره هاش بگيري و بازش كني) در نتيجه هوا وارد شش ها مي 

 شود.

 
 نتيجه : حركات شش ها (يعني دم و بازدم) نتيجه ي تبعيت از حركات قفسه ي سينه مي باشد.

 به اين صورت كه :
با كشيده شدن جدار خارجي پرده ي جنب توس طقفسه ي سينه ، به دليل منفي بودن فشار داخل پرده ، پرده ي داخلي هم به دنبال آن 

كشيده مي شود و اين پرده ي داخلي جنب خودش به شش ها وصل مي باشد در نتيجه باعث باز شدن شش ها مي شود اين باز شدن 

يك حالت مكشي در ريه ها ايجاد مي كند و هوا از محيط كشيده مي شود به داخل ريه ها (زيرا فشار داخل ريه ها نسبت به فشار هواي 

محيط كمتر مي باشد و طبق قوانين فيزيكي و شيميايي !! گازها از جاي پرتراكم (محيط بيرون) به جاي كم تراكم (ريه ها) مي روند. به 

 اين عمل مي گويند دم !! يعني فروبردن هوا به داخل شش ها !!

 دقت داشته باشيد كه در كشيده شدن و باز شدن ريه ها عضله ي ديافراگم هم نقش دارد كه به زير ريه ها وصل مي باشد.
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 ماهيچه هايي كه باعث عمل دم مي شوند :
 ا-ماهيچه هاي بين دنده اي خارجي

 2-ماهيچه ي ديافراگم

 3-ماهيچه ي جناغي ترقوي پستاني

 

نكته (15) :    عمل دم با صرف انرژي زيستي يعني مصرف عمل دم با صرف انرژي زيستي يعني مصرف عمل دم با صرف انرژي زيستي يعني مصرف عمل دم با صرف انرژي زيستي يعني مصرف ATP    انجام مي شود و به عبارتي عملي فعال مي باشد انجام مي شود و به عبارتي عملي فعال مي باشد انجام مي شود و به عبارتي عملي فعال مي باشد انجام مي شود و به عبارتي عملي فعال مي باشد 
    زيرا عضالت منقبض مي شوند كه عملي انرژي خواه استزيرا عضالت منقبض مي شوند كه عملي انرژي خواه استزيرا عضالت منقبض مي شوند كه عملي انرژي خواه استزيرا عضالت منقبض مي شوند كه عملي انرژي خواه است....

    نكته (16) : در تنفس آرام و طبيعي ديافراگم مهمترين نقش را بين عضالت دارددر تنفس آرام و طبيعي ديافراگم مهمترين نقش را بين عضالت دارددر تنفس آرام و طبيعي ديافراگم مهمترين نقش را بين عضالت دارددر تنفس آرام و طبيعي ديافراگم مهمترين نقش را بين عضالت دارد....
نكته (17) :    در صورتي كه اعصاب حركتي مرتبط با اين ماهيچه ها دچار اختالل شوند در صورتي كه اعصاب حركتي مرتبط با اين ماهيچه ها دچار اختالل شوند در صورتي كه اعصاب حركتي مرتبط با اين ماهيچه ها دچار اختالل شوند در صورتي كه اعصاب حركتي مرتبط با اين ماهيچه ها دچار اختالل شوند ((((مثل آسيب يا قطع شدن مثل آسيب يا قطع شدن مثل آسيب يا قطع شدن مثل آسيب يا قطع شدن 

    وووو...) ...) ...) ...) عمل دم دچار اختالل خواهد شد براي مثال عمل دم دچار اختالل خواهد شد براي مثال عمل دم دچار اختالل خواهد شد براي مثال عمل دم دچار اختالل خواهد شد براي مثال ::::
در بيماري بوتوليسم ← عامل باكتري سمي به نام توكسين بوتوليسم مي سازد ← اثر روي اعصاب مربوط به ماهيچه هاي تنفسي ← 

 فلج شدن عضالت ← عدم تنفس و خفگي ← پيش خدا !!

 دقت !! دقت !!

بيماري سل ريوي يا همان  ذات الريه بيماري است كه شش ها در گير مي كند و در نتيجه آنها را دچار التهاب مي كند. عوامل مختلفي سل 

 ريوي ايجاد مي كنند مثال :
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 مايكوباكتريوم توبركلوسيز (فصل 9 پيش دانشگاهي)

 استرپتوكوكوس نومونيا (فصل 5 سوم)

 وضعیت استخوان های دنده و جناغ + پرده ی دیافراگم :
 ديافراگم منقبض و تخت مي شود و باعث كاهش حفره ي شكمي و در عوض افزايش حجم قفسه ي سينه مي شود.

 استخوانهاي دنده و جناغ به سمت باال و جلو مي آيند تا حجم قفسه ي سينه افزايش يابند.

وقتي پرده ي ديافراگم منقبض شود به صورت مسطح در مي آيد و تخت مي شود (يعني از حالت گنبدي شكل در مياد) . وقتي كه هواي 

پراكسيژن (21 درصد اكسيژن ) وارد شش ها شد (منظور وارد كيسه هاي هوايي يا همان اتاقك هاي هوايي) بايد عمل تهويه انجام 

 شود.

 تهويه : گرفتن اكسيژن از هواي داخل كيسه هاي هوايي توسط خون و پس دادن دي اكسيد كربن به آن !!
 براي عمل تهويه در جدار خارجي كيسه اي هوايي مويرگهاي فراواني ديده مي شوند كه در داخلشان خون جريان دارد.

 اين مويرگها مثل بيشتر مويرگهاي داراي يك بخش سرخرگي و يك بخش سياهرگي مي باشند كه در اين جا به اين صورت است :

 سرخرگ ششي (خون كم اكسيژن) ← مويرگهاي جدار اتاقك هاي هوايي ← سياهرگ ششي ( خون پر اكسيژن)

يعني خوني كه وارد اين مويرگها مي شود از سرخرگهاي ششي مي آيند كه آن هم خود از بطن راست قلب مي آيد و در نتيجه خونش 

كم اكسيژن يا به اصطالح تيره مي باشد و مقدار زيادي دي اكسيد كربن دارد. از آنجايي كه اكسيژن در اين خون ورودي به مويرگ كم 

است و در عوض فشار اكسيژن در هواي داخل كيسه هاي هوايي زياد است !! بنابراين طبق انتشار ساده اكسيژن از هواي داخل اتاقك 

هاي هوايي وارد خون داخل مويرگهاي جدار اتاقك ها مي شود . يعني از جدار اتاقك هاي هوايي و مويرگها مي گذرد تا وارد خون 

شود. وضعيت دي اكسيد كربن برعكس مي باشد و فشار آن در داخل خون ورودي به مويرگها جدار اتاقك ها زياد و در داخل هواي 

موجود در اتاقك ها كم است در نتيجه طبق انتشار ساده دي اكسيد كربن از خون خارج شده و و وارد هواي داخل اتاقك مي شود. براي 

 اين كار بايد مثل اكسيژن از جدار مويرگها و اتاقك ها رد بشود.

با اين كار خون داخل مويرگها حاال ديگر اكسيژن گرفته و دي اكسيد كربن اش را دفع كرده است و به عبارتي اين خون پراكسيژن يا 

به اصطالح روشن شده است. اين خون روشن وارد سياهرگهاي ششي شده و از آنجا به طرف دهليز چپ قلب مي شود تا از آنجا هم به 

 بطن چپ رفته و در سرتاسر بدن توسط قلب پمپ شود.

 سوال : خون ورودي به شش ها با جدار كدام دريچه ي بين دهليزي آخرين برخورد را داشته ؟

 جواب : به جدار پاييني (به سمت بطن) دريچه ي ميترال

 سوال : خون خرجي از شش ها با جدار كدام دريچه ي بين دهليزي بطني اولين برخود را دارد؟

 جواب : جدار بااليي دريچه ي 3 لختي

 نتيجه : 

 خون سرخرگ ششي ← از بطن راست قلب مي آيد // كيفيت خونش : O2 ↓ و CO2 ↑ = خون تيره

 خون سياهرگ ششي ← به دهليز چپ مي ريزد // كيفيت خونش : O2 ↑ و CO2  = خون روشن

 توجه !! توجه !!

دقت داشته باشيد كه سياهرگهاي بدن بيشترشان خون تيره را به قلب مي برند به جز سياهرگهاي ورودي به قلب كه از شش ها مي آيند 

 (سياهرگهاي ششي)
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 دقت داشته باشيد كه بيشتر سرخرگهاي بدن خون روشن را از قلب خارج مي كنند به جز سرخرگهاي ورودي به شش ها كه حامل خون تيره مي باشند.

 

 نكته مهم :
    در دو جاي ديگر هم اين حالت را مي توان مشاهده كرد در دو جاي ديگر هم اين حالت را مي توان مشاهده كرد در دو جاي ديگر هم اين حالت را مي توان مشاهده كرد در دو جاي ديگر هم اين حالت را مي توان مشاهده كرد ::::

    الف) سرخرگهاي بند ناف در جنين حاوي خون تيره مي باشندسرخرگهاي بند ناف در جنين حاوي خون تيره مي باشندسرخرگهاي بند ناف در جنين حاوي خون تيره مي باشندسرخرگهاي بند ناف در جنين حاوي خون تيره مي باشند....
    ب) سرخرگ شكمي سرخرگ شكمي سرخرگ شكمي سرخرگ شكمي ((((نه پشتينه پشتينه پشتينه پشتي) ) ) ) در ماهي هم در ماهي هم در ماهي هم در ماهي هم حاوي خون تيره مي باشدحاوي خون تيره مي باشدحاوي خون تيره مي باشدحاوي خون تيره مي باشد....

نكته (18) :    خوني كه داخل سرخرگهاي ششي مي باشد حدود خوني كه داخل سرخرگهاي ششي مي باشد حدود خوني كه داخل سرخرگهاي ششي مي باشد حدود خوني كه داخل سرخرگهاي ششي مي باشد حدود 78787878% % % % از هموSوبين هايش اكسيژن دارد و در عمل از هموSوبين هايش اكسيژن دارد و در عمل از هموSوبين هايش اكسيژن دارد و در عمل از هموSوبين هايش اكسيژن دارد و در عمل 
تهويه حدود تهويه حدود تهويه حدود تهويه حدود 19191919% % % % ديگر اكسيژن دار مي شوند يعني خون خارج شده ديگر اكسيژن دار مي شوند يعني خون خارج شده ديگر اكسيژن دار مي شوند يعني خون خارج شده ديگر اكسيژن دار مي شوند يعني خون خارج شده ((((توسط سياهرگ ششيتوسط سياهرگ ششيتوسط سياهرگ ششيتوسط سياهرگ ششي) ) ) ) 97979797% % % % هموSوبين هموSوبين هموSوبين هموSوبين 

    هايش اكسيژن دار شده اندهايش اكسيژن دار شده اندهايش اكسيژن دار شده اندهايش اكسيژن دار شده اند....
!!توجه !! توجه    

از آن مقدار اكسيژني كه در عمل تهويه وارد خون مي شود همه اش با هموگلوبن ها باند نمي شوند !! بلكه 3% از اكسيژن ها به صورت محلول در 

 پالسما و 97% بقيه با 19 درصد از هموگلوبين هايي كه اكسيژن نداشتند باند مي شوند.
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نكته (19) : در انسان عمل تهويه فقط طي دم انجام مي شود ولدر انسان عمل تهويه فقط طي دم انجام مي شود ولدر انسان عمل تهويه فقط طي دم انجام مي شود ولدر انسان عمل تهويه فقط طي دم انجام مي شود ولي در پرندкن هم طي دم ي در پرندкن هم طي دم ي در پرندкن هم طي دم ي در پرندкن هم طي دم ((((بخش كميبخش كميبخش كميبخش كمي) ) ) ) و هم و هم و هم و هم 
    طي بازدم طي بازدم طي بازدم طي بازدم ((((بخش زياديبخش زياديبخش زياديبخش زيادي))))

نكته к    : (20)زهاي تنفسي اكسيژن و دي اكسيدكربن براي اينكه مبادله شوند بايستي از кزهاي تنفسي اكسيژن و دي اكسيدكربن براي اينكه مبادله شوند بايستي از кزهاي تنفسي اكسيژن و دي اكسيدكربن براي اينكه مبادله شوند بايستي از кزهاي تنفسي اكسيژن و دي اكسيدكربن براي اينكه مبادله شوند بايستي از 2222    اليه ي سلولي عبور اليه ي سلولي عبور اليه ي سلولي عبور اليه ي سلولي عبور 
    كنند كنند كنند كنند ::::

 اليه ي مويرگ ← بافت پوششي سنگفرشي تك اليه

 اليه ي اتاقك ← بافت پوششي سنگفرشي تك اليه

!!توجه  !!توجه    

بين اين دو اليه ي سلولي يك اليهي پروتئيني و كربوهيدراتي قرار گرفته است كه همان غشاء پايه مي باشد. غشاء پايه از جنس پروتئين هاي رشته اي 

 و پلي ساكاريدهاي چسبناك مي باشد.

نكته (21) : در هنjم دم استخوان جناغ و دنده ها به سمت باال و جلو رفته و يه حالدر هنjم دم استخوان جناغ و دنده ها به سمت باال و جلو رفته و يه حالدر هنjم دم استخوان جناغ و دنده ها به سمت باال و جلو رفته و يه حالدر هنjم دم استخوان جناغ و دنده ها به سمت باال و جلو رفته و يه حالت سينه كفتري ت سينه كفتري ت سينه كفتري ت سينه كفتري !! !! !! !! ايجاد ميشه ايجاد ميشه ايجاد ميشه ايجاد ميشه !! !! !! !! 
ديافراگم هم منقبض و به صورت تخت در مي آيدديافراگم هم منقبض و به صورت تخت در مي آيدديافراگم هم منقبض و به صورت تخت در مي آيدديافراگم هم منقبض و به صورت تخت در مي آيد. . . . از بين دنده اي ها هم عضالت بين دنده اي خارجي از بين دنده اي ها هم عضالت بين دنده اي خارجي از بين دنده اي ها هم عضالت بين دنده اي خارجي از بين دنده اي ها هم عضالت بين دنده اي خارجي 

    منقبض مي شنمنقبض مي شنمنقبض مي شنمنقبض مي شن....
 عمل بازدم :

در عمل بازدم در حالت عادي !! هيچكدام از عضالت منقبض نمي شوند !! بلكه همان عضالتي كه منقبض ضده بودند به حالت انبساط در 

مي آيند و شل مي شوند در نتيجه نيرويي نيست كه بخوهد شش ها را بكشد و باز نگه دارد و شش ها به دليل داشتن خاصيت ارتجاعي 

خودشون (مثل بادكنك) يه كوچولو جمع ميشن و هواي داخلشون خالي ميشه.از اونجايي كه اليه ي داخلي جنب به جدار خارجي شش ها 

وصله اونم با خودش به سمت داخل ميشكه (پرده ي جنببه داخل كشيده مي شود توسط شش ها !!) از طرفي خود دنده ها جمع ميشن و 

به قول كتاب درسي به طرف پايين و عقب (منظور داخل) جمع ميشن و اين باعث فشار به شش ها مي باشد (مثل فشار دادن بادكنك)  

در نتيجه فشار هوا در اثر كم شدن فضاي داخل ريه ها افزايش مي يابد (تو شيمي مي خونيد كه هر چقدر فضاي يك گاز كمتر باشه اون 

گاز رو متراكم تر مي كنيم !! يعني فشارش بيشتر ميشه // يادش بخير تو شيمي خدايي مي كردم واسه خودم !! فكرشو بكن 94% !! اون 

 با تمام اقتدار) و اين افزايش فشار باعث خروج هوا از داخل ريه ها به خارج از بدن مي شود. و اين يعني بازدم !!

 علت خروج هوا : زياد بودن فشار هوا در داخل شش ها نسبت فشار هواي بيرون

نكته (21) : بازدم معمولي برخالف عمل دم ، عملي غيرفعال مي باشد يعني بدون صرف انرژي و بازدم معمولي برخالف عمل دم ، عملي غيرفعال مي باشد يعني بدون صرف انرژي و بازدم معمولي برخالف عمل دم ، عملي غيرفعال مي باشد يعني بدون صرف انرژي و بازدم معمولي برخالف عمل دم ، عملي غيرفعال مي باشد يعني بدون صرف انرژي و ATP    انجام انجام انجام انجام 
    مي شودمي شودمي شودمي شود....

!!توجه !! توجه    

اگر بازدم بخواهد عميق باشد در اين صورت به عملي فعال تبديل خواهد شدكه انقباض عضالت بين دنده اي داخلي ، راست شكمي و ... منجر 

 به آن مي شوند.

نكته (22) :    در عمل بازدم جناغ و دنده ها به داخل فرو رفته و پايين مي روند و عضله ي ديافراگم به حالت گنبدي در عمل بازدم جناغ و دنده ها به داخل فرو رفته و پايين مي روند و عضله ي ديافراگم به حالت گنبدي در عمل بازدم جناغ و دنده ها به داخل فرو رفته و پايين مي روند و عضله ي ديافراگم به حالت گنبدي در عمل بازدم جناغ و دنده ها به داخل فرو رفته و پايين مي روند و عضله ي ديافراگم به حالت گنبدي 
    شm در مي آيد در نتيجه در � قفسه ي سينهشm در مي آيد در نتيجه در � قفسه ي سينهشm در مي آيد در نتيجه در � قفسه ي سينهشm در مي آيد در نتيجه در � قفسه ي سينه    جمع شده و حجمش كم مي شود و به دنبال آن بازدم رخ مي دهدجمع شده و حجمش كم مي شود و به دنبال آن بازدم رخ مي دهدجمع شده و حجمش كم مي شود و به دنبال آن بازدم رخ مي دهدجمع شده و حجمش كم مي شود و به دنبال آن بازدم رخ مي دهد....
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 يك نكته ي مهم :
    هوايي كه در دم وارد مي شود هوايي كه در دم وارد مي شود هوايي كه در دم وارد مي شود هوايي كه در دم وارد مي شود ←    سرد ، سرد ، سرد ، سرد ، O2222    ↑    و و و و CO2222    ↓    = = = = هواي تهويه نشدههواي تهويه نشدههواي تهويه نشدههواي تهويه نشده

    هوايي كه در هنjم بازدم خارج مي شود هوايي كه در هنjم بازدم خارج مي شود هوايي كه در هنjم بازدم خارج مي شود هوايي كه در هنjم بازدم خارج مي شود ←    O2222    ↓    و و و و CO2222    ↑    = = = = هواي تهويه شدههواي تهويه شدههواي تهويه شدههواي تهويه شده
نكته (23) : هيپوتاالموس همراه با بصل النخاع تنهيپوتاالموس همراه با بصل النخاع تنهيپوتاالموس همراه با بصل النخاع تنهيپوتاالموس همراه با بصل النخاع تنفس را كنترل مي كند فس را كنترل مي كند فس را كنترل مي كند فس را كنترل مي كند ((((بخش غيراراديبخش غيراراديبخش غيراراديبخش غيرارادي) ) ) ) بنابراين اختالل بنابراين اختالل بنابراين اختالل بنابراين اختالل 

    در اين دو قسمت باعث اختالل در تنفس مي شوددر اين دو قسمت باعث اختالل در تنفس مي شوددر اين دو قسمت باعث اختالل در تنفس مي شوددر اين دو قسمت باعث اختالل در تنفس مي شود.(.(.(.(عمل دمعمل دمعمل دمعمل دم))))
 توجه !! توجه !!

 هر شخص در حالت عادي حدود 12 تا نفس مي كشد يعني 12 تا دم و 12 تا بازدم !!

    نكته (24) :    سيستم سمپاتيك و غده هاي فوق �يهسيستم سمپاتيك و غده هاي فوق �يهسيستم سمپاتيك و غده هاي فوق �يهسيستم سمپاتيك و غده هاي فوق �يه((((ترشح اپي نفرينترشح اپي نفرينترشح اپي نفرينترشح اپي نفرين) ) ) ) باعث باعث باعث باعث افزايش تعدا تنفس مي شوندافزايش تعدا تنفس مي شوندافزايش تعدا تنفس مي شوندافزايش تعدا تنفس مي شوند....
نوزادان زودرس (جنين هايي كه حوصله ي تاريكي رو ندارن و دوس دارن هر چه سريع تر بيان بيرون و كلي لگد و مشت ميزنن به شيكم مادر 
بيچاره شون اما نمي دونن اگه بين بيرون روزي هزار بار آرزو مي كنن كه اي كاش مي موندن همون تو و ادرار خودشون مي خوردن !!مي دونيد كه 

جنين از مايع داخل كيسه ي آب (همون آمنيوتيك) مي خوره و بعد داخلش ادرار مي كنه و باز از همون مي خوره !!) وقتي به دنيا مي يان بعضي 
 هاشون خيلي سوسولن !! و تو تنفس دچار موشكل و دوشواري !! !!(خارج كتابه : بهش مي گن سندرم زجر تنفسي) و با زور نفس مي كشن.
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 علت سندرم زجر تنفسي :
در اواخر (نه اوايل !!) دوره ي جنيني برخي از سلول هاي كيسه هاي هوايي ماده اي به اسم سورفاكتانت از خودشون 

طي فرآيند اگزوسيتوز به داخل اتاقك ها (همون كيسه هاي هوايي) ترشح مي كنند كه باعث كاهش كشش سطحي 

مولكول هاي آبي كه در جدار داخلي اين اتاقك ها وجود دارد شده و در نتيجه كيسه هاي هوايي به هم نمي چسبند و 

هميشه باز مي باشند اما اگر اين ماده ترشح و يا ساخته نشود مولكول هاي آب باعث چسبيده و چروكيده شدن اين 

 كيسه هاي هوايي مي شود 
نتيجه : بچه هايي كه زودرس به دنيا مي يان برخي شون (نه همه) به دليل چسبيده و چروكيده شدن كيسه هاي هوايي نمي تواندد عمل تهويه را به خوبي 

 انجام دهند.

                                           « چگونگی حمل اکسیژن به بافت ها »                                             
همانطور كه گفته شد حدود 3% از اكسيژن به صورت محلول در پالسما (با آب داخل پالسما) و حدود 97% از آ ن با 19% از هموگلوبين 

هاي خون تركيب مي شود . دقت داشته باشيد كه حدود 78% هموگلوبين ها با اكسيژن باند هستند در نتيجه در خون كال %97 

 هموگلوبين ها با اكسيژن باند مي باشند.

وقتي كه خون توسط سياهرگهاي ششي به دهليز چپ رفت و وارد بطن چپ شد اين خون روشن و پراكسيژن توسط بطن چپ پمپ مي 

شود به سرتاسر بدن !! وقتي كه اين خون به بافت هاي مختلف بدن مي رود در شبكه ي هاي مويرگي تبادالت گازي بين خون و سلول 

هاي بافت ها انجام مي شود كه طبق انتشار ساده صورت مي گيرد. در داخل خون مويرگهاي بافت ها اكسيژن زيادي وجود دارد در 

نتيجه فشار اكسيژنش باالست و در عوض در مايع ميانبافتي و سلول هاي بافت فشار اكسيژن كم است در نتيجه طبق قوانين فيزيكي 

اكسيژن از جاي پرفشار به جاي كم فشار مي رود. در مورد دي اكسيدكربن قضيه برعكس مي باشد يعني در سلول ها و مايع ميانبافتي 
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فشارش زياد و در عوض در داخل خون مويرگهاي بافت فشارش كم است در نتيجه از سلول ها به مايع ميانبافتي و از آن جا به داخل 

خون طي انتشار ساده منتشر مي شود. با اين تفشسر خون داخل مويرگها در مجاورت بافت ها اكسيژن را از دست داده و دي 

 اكسيدهاي كربن را مي گيرد و در نهايت خون روشن به خون تيره تبديل مي شود .

 
 نتيجه :

  خون ورودي به مويرگ ← داراي دي اكسيد كربن و كم و اكسيژن زياد(97% هموگلوبين ها)

 خون خروجي از مويرگ ← دي اكسيدكربن زياد و اكسيژن كم(78% هموگلوبين ها)

    نكته (25) :    مقايسه ي اختالف فشارمقايسه ي اختالف فشارمقايسه ي اختالف فشارمقايسه ي اختالف فشار    اكسيژن و دي اكسيدكربن اكسيژن و دي اكسيدكربن اكسيژن و دي اكسيدكربن اكسيژن و دي اكسيدكربن ::::
    فشار دي اكسيد كربن در    ←    سلول هاي بافت ها سلول هاي بافت ها سلول هاي بافت ها سلول هاي بافت ها >    مايع ميانبافتي مايع ميانبافتي مايع ميانبافتي مايع ميانبافتي >    خون مويرگ بافت هاخون مويرگ بافت هاخون مويرگ بافت هاخون مويرگ بافت ها

    فشار اكسيژن    ←    سلول هاي بافت ها سلول هاي بافت ها سلول هاي بافت ها سلول هاي بافت ها <    مايع ميانبافتي مايع ميانبافتي مايع ميانبافتي مايع ميانبافتي <    خون مويرگ بافت ها خون مويرگ بافت ها خون مويرگ بافت ها خون مويرگ بافت ها 
    فشار دي اكسيدكربن در    ←    فضاي اتاقك ها فضاي اتاقك ها فضاي اتاقك ها فضاي اتاقك ها <    خون مويرگهاي جدار اتاقك هاخون مويرگهاي جدار اتاقك هاخون مويرگهاي جدار اتاقك هاخون مويرگهاي جدار اتاقك ها

    فشار اكسيژن در    ←    ففففضاي اتاقك ها ضاي اتاقك ها ضاي اتاقك ها ضاي اتاقك ها >    خون مويرگهاي جدار اتاقك هاخون مويرگهاي جدار اتاقك هاخون مويرگهاي جدار اتاقك هاخون مويرگهاي جدار اتاقك ها
 نكته (26) :    هر چقدر اختالف فشار بيشتر باشد سرعت انتشار و تبادالت افزايش مي يابدهر چقدر اختالف فشار بيشتر باشد سرعت انتشار و تبادالت افزايش مي يابدهر چقدر اختالف فشار بيشتر باشد سرعت انتشار و تبادالت افزايش مي يابدهر چقدر اختالف فشار بيشتر باشد سرعت انتشار و تبادالت افزايش مي يابد....

 دقت !! دقت !!

گاز دي اكسيدكربن اختالف فشارش در دو طرف مايع بين سلولي و خون بسيار كم است و به قول كتاب درسي بسيار ناچيز !! اما به دليل ساختاري 

 كه دارد بسيار بسيار سريع تر از اكسيژن مبادله مي شود (هر چند اكسيژن اختالف فشارش خيلي زياده)

نكته (27) : دقت داشته باشيد كه خوني كه به بافت ها مي رود همه هموSوبين هايش اكسيژنشان را از دست نمي دقت داشته باشيد كه خوني كه به بافت ها مي رود همه هموSوبين هايش اكسيژنشان را از دست نمي دقت داشته باشيد كه خوني كه به بافت ها مي رود همه هموSوبين هايش اكسيژنشان را از دست نمي دقت داشته باشيد كه خوني كه به بافت ها مي رود همه هموSوبين هايش اكسيژنشان را از دست نمي 
    دهند بلكه از دهند بلكه از دهند بلكه از دهند بلكه از 97979797% % % % هموSوبين ها ، هموSوبين ها ، هموSوبين ها ، هموSوبين ها ، 19191919% % % % شان اكسيژن هاي خود شان اكسيژن هاي خود شان اكسيژن هاي خود شان اكسيژن هاي خود را آزاد مي كنندرا آزاد مي كنندرا آزاد مي كنندرا آزاد مي كنند....
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!!توجه !! توجه    

در ريه ها هم خوني كه داخل سرخرگهاي ششي مي باشد 78% ش اكسيژنش دارد و در مجاورت با كيسه هاي هوايي 19% ديگر از هموگلوبين ها اكسيزن 

 دار شده و در نتيجه كال مي شود %97 !!
 نتيجه : در ريه ها 19% از هموگلوبين ها اكسيژن دار مي شوند و در بافت ها 19%  از هموگلوبين ها اكسيژنشان را از دست مي دهند.

در بافت ها وقتي تبادالت انجام شد و خون پر از CO2 شد (تيره) اين خون به قلب مي رود . حدود 7% از دي اكسيدكربن در آب 

پالسما حل مي شود 93% ديگر هم وارد گلبول هاي قرمز مي شوند كه از اين 93% حدود 23% با هموگلوبين باند مي شوند و مابقي 

يعني حدود 70% توسط آنزيمي به نام انيدراز كربنيك با مولكول هاي آب داخل اريتروسيت ها تركيب شده و از آن دو تا يون ، يكي 

يون پروتون (يون هيدروژن) و يك يون بي كربنات توليد مي شود . اين بي كربنات هاي توليد شده در پالسما حل مي شوند و زماني كه 

خون تيره توسط سرخرگ ششي وارد ريه ها مي شود در آنجا اين بي كربنات ها دوباره وارد گلبول اي قرمز شده و در داخلشان يون 

پروتون با بي كربنات ها تركيب مي شوند و از آنها آب و دي اكسيد كربن توليد مي شود كه دي اكسيد كربن از اريتروسيت ها خارج 

شده و وارد پالسماي خون مي شود سپس از آنجا از خون خارج مي شود و به كيسه هاي هوايي انتشار مي يابد (چون فشارش تو پالسما 

 بيشتر از فشارش تو هواي داخل كيسه هاي هوايي هستش)

نكته (28) :    اريتروسيت ها به واسطه ي توليد بي كربنات و پروتئن در تنظيم اريتروسيت ها به واسطه ي توليد بي كربنات و پروتئن در تنظيم اريتروسيت ها به واسطه ي توليد بي كربنات و پروتئن در تنظيم اريتروسيت ها به واسطه ي توليد بي كربنات و پروتئن در تنظيم PH    محيط داخلي بدن دخيل هستند محيط داخلي بدن دخيل هستند محيط داخلي بدن دخيل هستند محيط داخلي بدن دخيل هستند 
    ((((�يه ها هم تنظيم مي كنند كه مهمترين اندام مي باشد�يه ها هم تنظيم مي كنند كه مهمترين اندام مي باشد�يه ها هم تنظيم مي كنند كه مهمترين اندام مي باشد�يه ها هم تنظيم مي كنند كه مهمترين اندام مي باشد))))
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نكته (29) : خون سياهرگي چون داراي دي اكسيد كربن بااليي مي باشد و در نتيجه آنزيم انيدراز كربنيك باعث خون سياهرگي چون داراي دي اكسيد كربن بااليي مي باشد و در نتيجه آنزيم انيدراز كربنيك باعث خون سياهرگي چون داراي دي اكسيد كربن بااليي مي باشد و در نتيجه آنزيم انيدراز كربنيك باعث خون سياهرگي چون داراي دي اكسيد كربن بااليي مي باشد و در نتيجه آنزيم انيدراز كربنيك باعث 
توليد بي كربنات مي شود توليد بي كربنات مي شود توليد بي كربنات مي شود توليد بي كربنات مي شود . . . . اين بي كربنات خاصيت قليايي دارد اين بي كربنات خاصيت قليايي دارد اين بي كربنات خاصيت قليايي دارد اين بي كربنات خاصيت قليايي دارد ((((البته خاصيت اسيدي دارد ولي خاصيت قليايي اش البته خاصيت اسيدي دارد ولي خاصيت قليايي اش البته خاصيت اسيدي دارد ولي خاصيت قليايي اش البته خاصيت اسيدي دارد ولي خاصيت قليايي اش 

    بيبيبيبيشتر استشتر استشتر استشتر است) .) .) .) .
 نتيجه : PH خون سياهرگي (بي كربنات ↑) > PH خون سرخرگي (بي كربنات ↓)

نكته (30) : در هركسي كه عمل تهويه خوب رخ ندهد يعني انتقال кزهاي تنفسي به خصوص دي اكسيدكربن در هركسي كه عمل تهويه خوب رخ ندهد يعني انتقال кزهاي تنفسي به خصوص دي اكسيدكربن در هركسي كه عمل تهويه خوب رخ ندهد يعني انتقال кزهاي تنفسي به خصوص دي اكسيدكربن در هركسي كه عمل تهويه خوب رخ ندهد يعني انتقال кزهاي تنفسي به خصوص دي اكسيدكربن 
خوب صورت نگيرد ، دي اكسيدهاي كربن به صورت بي كربنات در پالسما شناور مي شوند و در نتيجهخوب صورت نگيرد ، دي اكسيدهاي كربن به صورت بي كربنات در پالسما شناور مي شوند و در نتيجهخوب صورت نگيرد ، دي اكسيدهاي كربن به صورت بي كربنات در پالسما شناور مي شوند و در نتيجهخوب صورت نگيرد ، دي اكسيدهاي كربن به صورت بي كربنات در پالسما شناور مي شوند و در نتيجه    خون اين افراد خون اين افراد خون اين افراد خون اين افراد 

    بي كربنات بااليي دارد يعني قليايي تر مي باشدبي كربنات بااليي دارد يعني قليايي تر مي باشدبي كربنات بااليي دارد يعني قليايي تر مي باشدبي كربنات بااليي دارد يعني قليايي تر مي باشد....
!!توجه !! توجه    

در نوزادان زودرس چون عمل تهويه خوب انجام نمي شود بنابراين دي اكسيدكربن را خوب نمي توانند دفع كنند پس PH خونشان قليايي مي باشد 

(↑ PH) 
 دقت !! دقت !!

در صورتي كه ميزان فشار دي اكسيدكربن ديگر خيلي افزايش يابد محيط داخلي بدن به سمت اسيدي شدن پيش مي رود يعني PH خون ↓ مي شود 

 (اسيدوز تنفسي) . پس در تمام بيماران فوق از جمله نوزادان زودرس ، پس از مدتي PH خون كم خواهد شد.

نكته (31) :    در صورتي كه در داخل هواي استنشاقي مونواكسيد كربن وجود داشتدر صورتي كه در داخل هواي استنشاقي مونواكسيد كربن وجود داشتدر صورتي كه در داخل هواي استنشاقي مونواكسيد كربن وجود داشتدر صورتي كه در داخل هواي استنشاقي مونواكسيد كربن وجود داشته باشده باشده باشده باشد    اين تركيباين تركيباين تركيباين تركيب    به خاطر ساختار به خاطر ساختار به خاطر ساختار به خاطر ساختار 
    خود ميل تركيبي اش به هموSوبين نسبت به اكسيژن بيشتر مي باشدخود ميل تركيبي اش به هموSوبين نسبت به اكسيژن بيشتر مي باشدخود ميل تركيبي اش به هموSوبين نسبت به اكسيژن بيشتر مي باشدخود ميل تركيبي اش به هموSوبين نسبت به اكسيژن بيشتر مي باشد....

 نتيجه : مقايسه از نظر ميل تركيبي با هموگلوبين :

 دي اكسيدكربن < اكسيژن < مونواكسيد كربن

نكته (32) :    آنزيم انيدراز كربنيك جزء آنزيم هاي برون سلولي مي باشد كه توسط ريآنزيم انيدراز كربنيك جزء آنزيم هاي برون سلولي مي باشد كه توسط ريآنزيم انيدراز كربنيك جزء آنزيم هاي برون سلولي مي باشد كه توسط ريآنزيم انيدراز كربنيك جزء آنزيم هاي برون سلولي مي باشد كه توسط ريبوزهاي شبكه ي آندپالسمي بوزهاي شبكه ي آندپالسمي بوزهاي شبكه ي آندپالسمي بوزهاي شبكه ي آندپالسمي 
    زبر اريتروسيت ها ساخته شده استزبر اريتروسيت ها ساخته شده استزبر اريتروسيت ها ساخته شده استزبر اريتروسيت ها ساخته شده است....    اين آنزيم در غشاء Sبوبهاي گيرميز اين آنزيم در غشاء Sبوبهاي گيرميز اين آنزيم در غشاء Sبوبهاي گيرميز اين آنزيم در غشاء Sبوبهاي گيرميز !!!!!!!!قرار دارد و پروتئينهاي سرتاسري استقرار دارد و پروتئينهاي سرتاسري استقرار دارد و پروتئينهاي سرتاسري استقرار دارد و پروتئينهاي سرتاسري است

!!توجه !! توجه    

 ژن مربوط به اين آنزيم پروتئيني را تمامي سلول هاي هسته دار بدن بدارندولي فقط در اريتروسيتها و چند سلول ديگر بيان مي شود نه همه !!

 پيش ساز آن آمينواسيدها و پيشماده ي آن مولكولهاي آب و دي اكسيد كربن است.

اين آنزيم فقط يك بار توليد مي شود آن هم وقتي كه اريتروسيت ها جوان اند و در داخل استخوان ها هستند و زماني كه وارد خون مي شوند هسته 

 ي خود را از دست داده اند و ديگر چيزي به اسم رونويسي در آن نمي توانيم ببينيم.
 دقت !! دقت !!

 اريتروسيت در انسان فاقد هسته مي باشد نه همه جانوران !! 

                                                 « اریتروسیت ها و هموگلوبین »                                                
هموگلوبين پروتئيني 4 رشته اي مي باشد كه در داخل سلول هاي اريتروسيت يا همان گلبول هاي قرمز قرار دارد(هر اريتروسيت 

داراي 1 هموگلوبين است). به هر كدام از رشته هاي پلي پپتيدي يك كمپلكس بنام هم  متصل مي باشد . بنابراين هر هموگلوبين داراي 
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4 هم است. هر هم در خود داراي يك اتم آهن مي باشد كه مي تواند با يك مولكول اكسيژن باند شود (يعني 2 تا اتم اكسيژن) بنابراين 

 به هر هموگلوبين حداكثر 4 تا مولكول اكسيژن (8 تا اتم) متصل مي شود. 

 

 چند نكته در مورد اريتروسيت ها در جدول زي آمده است :
 قبل از توليد : كيسه ي زرده ← كبد ← طحال ← گره هاي لنفي و مغز استخوان

 تولد تا 5 سالگي : مغز استخوان تمامي استخوان ها (پهن و كوچك و دراز)

 5 سالگي تا آخر عمر : مغز قرمز استخوان ها (پهن + دو سر ران ها و بازو ها)

محل 

 توليد

در انسان و بسياري از جانوران ديگر پس از بلوغ در مغز قرمز استخوان ، اندامكهاي خود را از جمله هسته 

 اش را از دست مي دهد و با هموگلوبيني كه خودش ساخته پر مي شود.

 ساختار

به دليل مقعر بودن در دو طرف و داشتن قطري حدود 8 ميكرون مي تواند از باريك ترين موبرگهاي بدن 

 عبور مي كند (مثل كبد و طحال)

 شكل

داراي آنتي ژن هاي رزوس يا HR و A و B مي باشد همچنين آنزيم انيدراز كربنيك نيز دارد كه به مرور از 

 مقدار آن كم مي شود.

 غشاء

هر انسان بالغ !! حدود 4 گرم آهن دارد كه بيشترش در هموگلوبين اريتروسيت ها ذخيره شده است (در 

 ميوگلوبين ماهيچه ها هم همينطور)

 آهن

بخش پروتئيني هموگلوبين مي باشد كه توسط ماكروفاژ ها تجزيه مي شوند (واسه اريتروسيت هاي پير و 

 خرفت !!) و از آنها اوره آزاد مي شود.

 گلوبين

بخش آهن دار هموگلوبين مي باشد كه آهنش توسط ماكروفاژ به استخوان مي رود تا دوباره مورد استفاده 

در گلبول سازي قرار بگيرد. هم چنين از تجزيه ي بخش هم مواد رنگي مثل بيليروبين توليد مي شود كه مي 

 رود به صفرا تا در توليد صفرا توسط كبد مورد استفاده قرار گيرد.

 هم

هورمون اريتروپويتين در اثر كمبود اكسيژن از كليه ها و كبد ترشح مي شود و روي مغز استخوان اثر مي 

گذارد و در نتيجه باعث افزايش تقسيم ميتوزي سلول هاي بنيادي مغز قرمز استخوان هاي پهن و دو سر ران 

 و بازو شده تا اريتروسيت سازي افزايش يابد.

 توليد

انتقال 97% اكسيژن و 93% دي اكسيد كربن (23% به صورت مستقيم و باند شده و 70% به صورت 

 غيرمستقيم) + تنظيم PH خون با توليد بي كربنات

 نقش

بعد از 120 روز به دليل كمبود آنزيم هاي غشاء در هنگام عبور از مويرگهاي باريك كبد و طحال مي شكند 

و از بين مي رود در نتيجه ماكروفاژهاي موجود در اين بافت ها فاگوسيتوزشان كرده و هموگلوبينشان را 

 تجزيه مي كنند.

 مرگ
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نكته (33) :    هر شخصي كه به هر علتي به سلول هايش اكسيژن نرسد ، سلول هايش نمي توانند محصوالتي كه در هر شخصي كه به هر علتي به سلول هايش اكسيژن نرسد ، سلول هايش نمي توانند محصوالتي كه در هر شخصي كه به هر علتي به سلول هايش اكسيژن نرسد ، سلول هايش نمي توانند محصوالتي كه در هر شخصي كه به هر علتي به سلول هايش اكسيژن نرسد ، سلول هايش نمي توانند محصوالتي كه در 
    چرخه ي كربس توليد شده رچرخه ي كربس توليد شده رچرخه ي كربس توليد شده رچرخه ي كربس توليد شده را در انتقال الكترون از آنها ا در انتقال الكترون از آنها ا در انتقال الكترون از آنها ا در انتقال الكترون از آنها ATP    بسازندبسازندبسازندبسازند....

نتيجه : اين افراد احساس خستگي زود رس دارند و همچنين محصوالت حاصل از چرخه ي كربس در آنها بسيار زياد است (چون محصوالتشون كه بايد مي 

 رفتن و تو چرخه ي انتقال الكترون از شون انرژي توليد مي شد نرفتن !! چرا ؟ چون بايد اكسيژن باشه كه نيست يا كمه !!)

 مثال :
الفالفالفالف) ) ) ) در بيماري ماالريا Sبول هاي قرمز فرد مي تركد در بيماري ماالريا Sبول هاي قرمز فرد مي تركد در بيماري ماالريا Sبول هاي قرمز فرد مي تركد در بيماري ماالريا Sبول هاي قرمز فرد مي تركد . . . . از آنجايي كه بخش عمده ي انتقاالت кزهاي تنفسي از آنجايي كه بخش عمده ي انتقاالت кزهاي تنفسي از آنجايي كه بخش عمده ي انتقاالت кزهاي تنفسي از آنجايي كه بخش عمده ي انتقاالت кزهاي تنفسي 

برعده ي اريتروسيت ها مي باشد مي توان گفت اين افراد در عمل تهويه دچار مشm اند در نتيجه مثل افراد برعده ي اريتروسيت ها مي باشد مي توان گفت اين افراد در عمل تهويه دچار مشm اند در نتيجه مثل افراد برعده ي اريتروسيت ها مي باشد مي توان گفت اين افراد در عمل تهويه دچار مشm اند در نتيجه مثل افراد برعده ي اريتروسيت ها مي باشد مي توان گفت اين افراد در عمل تهويه دچار مشm اند در نتيجه مثل افراد 
عادي عادي عادي عادي 97979797% % % % از هموSوبين هايشاناز هموSوبين هايشاناز هموSوبين هايشاناز هموSوبين هايشان    اشباع نيست بلكه كمتر مي باشد اشباع نيست بلكه كمتر مي باشد اشباع نيست بلكه كمتر مي باشد اشباع نيست بلكه كمتر مي باشد . . . . عالئمشان همان عالئمي كه در باال گفته شد مي عالئمشان همان عالئمي كه در باال گفته شد مي عالئمشان همان عالئمي كه در باال گفته شد مي عالئمشان همان عالئمي كه در باال گفته شد مي 

    باشدباشدباشدباشد....
    بببب) ) ) ) در نوزادان زودرس هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد در نتيجه عالئم باال را دارنددر نوزادان زودرس هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد در نتيجه عالئم باال را دارنددر نوزادان زودرس هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد در نتيجه عالئم باال را دارنددر نوزادان زودرس هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد در نتيجه عالئم باال را دارند....

جججج) ) ) ) كم خوني كم خوني كم خوني كم خوني ((((ناشي از فقر آهن ناشي از فقر آهن ناشي از فقر آهن ناشي از فقر آهن // // // // زخم معده زخم معده زخم معده زخم معده // // // // كم خوني داشي شm كم خوني داشي شm كم خوني داشي شm كم خوني داشي شm // // // // تاالسمي ماژور تاالسمي ماژور تاالسمي ماژور تاالسمي ماژور // // // // ماالرياماالرياماالرياماالريا) : ) : ) : ) : دردردردر    اين اين اين اين 
    افراد هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد زيرا Sبول هاي قرمز كم مي باشند و در نتيجه عالئم ياد شده را دارندافراد هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد زيرا Sبول هاي قرمز كم مي باشند و در نتيجه عالئم ياد شده را دارندافراد هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد زيرا Sبول هاي قرمز كم مي باشند و در نتيجه عالئم ياد شده را دارندافراد هم عمل تهويه به خوبي رخ نمي دهد زيرا Sبول هاي قرمز كم مي باشند و در نتيجه عالئم ياد شده را دارند....

    نكته (34) :    مصرف توتون و تنباكو باعث кهش ضرفيت تنفسي و ابتالء به ناراحتي هاي تنفسي مهلك مي شودمصرف توتون و تنباكو باعث кهش ضرفيت تنفسي و ابتالء به ناراحتي هاي تنفسي مهلك مي شودمصرف توتون و تنباكو باعث кهش ضرفيت تنفسي و ابتالء به ناراحتي هاي تنفسي مهلك مي شودمصرف توتون و تنباكو باعث кهش ضرفيت تنفسي و ابتالء به ناراحتي هاي تنفسي مهلك مي شود....
 چند شكل آموزشي :
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                                         « حجم های تنفسی در شش ها »                                          
همانطور كه اشاره كردم ما در اطراف شش هايمان داراي پرده اي بنام پرده ي جنب مي باشيم كه اين پرده ي دو اليه در فضاي بين دو 

اليه داراي فشاري منفي است و اين فشار منفي منجر به كشيده شده و باز ماندن هميشگي ريه ها شده است در نتيجه هيچ وقت نمي 

توان ريه ها را كامال خالي كرد و يك مقدار هوا در شش هايمان داريم . اگر خيلي هم زور بزنيم كه هواي داخل شش ها را خالي كنيم 

 مقداري از آن هواي داخل شش ها خالي مي شود ولي هم چنان مقداري هوا باقي خواهند ماند. 

 نتيجه : 

 در حالت عادي در شش ها ← به اندازه ي n سي سي هوا داخل شش ها مي باشد

اگر خيلي زور بزنيم (بازدم عميق) ← به اندازه ي كمي هوا باز در داخل شش ها مي باشد (اين هوا مسلما از حالت عادي كم تر است 

يعني اگر اسم آن را m بگذاريم n > m ) عجله نكن بهت مي گم اينا اسمشون چيه . فقط يادت باشه كه تو هيچ كتابي و هيچ معلمي 

 اينطور نمي تونه بگه !! فقط قدرت نويسندگيم رو مي خوام به رخت بكشم !!

 تعريف دم : فرو بردن هوا به داخل شش ها را گويند

 انواع دم :
  الف) دم عادي           ب) دم عميق

دم معمولي ← انسان در هر دم معمولي حدود 500 سي سي هوا وارد دستگاه تنفسي اش مي كند . از اين مقدار 350 سي سي كه 

ابتدا وارد مي شود به داخل شش ها (منظور داخل اتاقك هاي هوايي) مي رود (به داخل شش ها نه هر شش !!) . 150 سي سي كه در 

 انتها وارد مي شود در حفره ي بيني ، ناي ، نايژه ها و نايژك ها وِل است !!

 به كل اين 500 سي سي كه طي عمل دم در دستگاه تنفسي جاري مي شود مي گويند هواي جاري دمي !!

به آن 150 سي سي هواي جاري دمي كه وارد كيسه هاي هوايي نمي شود و در لوله هاي تنفسي و حفره ي بيني است مي گويند هواي 

 مرده !!

 علت : زيرا اين هوا اكسيژنش مبادله نمي شود براي همين مي گويند هواي مرده !! 

 وضعيت شش ها : هواي n + 350 سي سي از هواي جاري

دم عميق ← حال اگر به دنبال همان 500 سي سي عمل دم را ادامه دار كنيم و به اصطالح عميقش كنيم !! مقدار بيشتري هوا وارد 

 خواهد شد (فك كن دم رو ادامه دار كردي و به جاي 500 سي سي 900 سي سي هوا وارد شد . اين مثال بودا !!) . 
 اين مقدار هواي اضافي وارد شده ( تو مثالي كه زدم ميشه 400 تا !!) ، هواي ذخيره ي دمي يا هواي مكمل مي نامند.

!!توجه !! توجه    

 دقت داشته باشيد كه از هواي جاري دمي اون 150 سي سي همچنان در لوله هاي تنفسي و حفره ي بيني مي مونه.
 وضعيت شش ها : هواي n + 350 سي سي هواي جاري + هواي مكمل (ذخيره ي دمي)

 تعريف بازدم : بازدم يعني خارج كردن هوا از دستگاه تنفسي و شش ها

 انواع بازدم :
 الف) بازدم معمولي                  ب) بازدم عميق (ادامه دار)

بازدم معمولي ← انسان بعد از اينكه يك دم معمولي انجام داد (ورود 500 سي سي هوا) مي تواند همين مقدار هوا را طي يك بازدم 

 معمولي خارج كند. بديهي است كه در اين حالت نام اين هوا ، هواي جاري بازدمي مي باشد .
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  n وضعيت هواي شش ها : هواي 

بازدم عميق ← حاال اگر به دنبال آن 500 سي سي كه خارج شد عمل بازدم خودش را ادامه دار كند هواي بيشتري خارج مي شود اين 

مقدار هواي اضفي خارج شده را كه در واقع قسمتي از همان هواي n است ، مي گويند هواي ذخيره ي بازدمي !! حاال اگر اين بازدم را 

عميق تر كند ديگر نمي تواند بيشتر از اين هوا خارج كند و يك مقدار هوا در داخل شش ها مي ماند. اين مقدار هم بخش ديگري از 

 همان هواي n است كه به اين هوا مي گويند هواي باقي مانده !! زيرا هميشه در ريه ها باقي مي ماند هر چقدر هم زور بزنيم !!
 نتيجه : هواي n = هواي باقي مانده (همون m مثال من) + هواي ذخيره ي بازدمي

 وضعيت شش ها : هواي باقي مانده

    نكته (1) :    بچه ها حاال خودتون بريد و به جاي بچه ها حاال خودتون بريد و به جاي بچه ها حاال خودتون بريد و به جاي بچه ها حاال خودتون بريد و به جاي n    تو وضعيت شش ها رابطه ي باال رو قرار بديدتو وضعيت شش ها رابطه ي باال رو قرار بديدتو وضعيت شش ها رابطه ي باال رو قرار بديدتو وضعيت شش ها رابطه ي باال رو قرار بديد....
    نكته (2) :    دقت داشته باشيد بازدم را در حالتي بررسي كرده ايم كه قبل از آن دم معمولي رخ داده است دقت داشته باشيد بازدم را در حالتي بررسي كرده ايم كه قبل از آن دم معمولي رخ داده است دقت داشته باشيد بازدم را در حالتي بررسي كرده ايم كه قبل از آن دم معمولي رخ داده است دقت داشته باشيد بازدم را در حالتي بررسي كرده ايم كه قبل از آن دم معمولي رخ داده است !!!!!!!!

!!توجه !! توجه    

  اگر قبل از بازدم عادي دم عميق رخ داده باشد وضعيت شش ها ؟
 وضعيت شش ها : هواي n + هواي ذخيره ي دمي

 زيرا در بازدم معمولي فقط هواي جاري خارج مي شود و هواي مكمل با بازدم عميق خارج خواهد شد.

 اگر دم عميق انجام دهيم و سپس بازدم عميق انجام دهيم وضعيت شش ها ؟
 وضعيت شش ها : هواي باقي مانده !! 

  
 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دم عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بازدم

 معمولي عميق معمولي عميق
 

 هواي باقيمانده

 

 

n 350 تاي هواي  هواي + n هواي

 جاري + هواي مكمل

 

 هواي n + جاري
 

 هواي داخل شش ها

هواي 

خرجي 

از 

 ششها
 

هواي جاري + 

هواي ذخيره ي 

بازدمي + هواي 

 ذخيره ي دمي

 

 هواي جاري

 

 

 

 

 

 هواي جاري + هواي مكمل

 

 هواي جاري

 

 

هواي ورودي به شش 

 ها
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 يك بيماري مهم : 
آسم نوعي بيماري آلرژيك است كه در آن در اثر حساسيت به گازها و يا به داليل ارثي سلئلهاي ماستوسيت در جدار نايژك ها فراوان 

مي باشند. اين سلولها با ترشح ماده اي از جنس پروتئين بنام هيستامين ها باعث اثر روي ماهيچه ي صاف جدار نايژك ها مي شوند و 

در نتيجه اين افراد نايزه هايشان تنگ مي شود و به سختي نفس مي كشند . حتي در مواردي مي تواند باعث خفگي شود. در اين افراد 

 براي جلوگيري درمان موقتي آن از داروهاي آنتي هيستامين استفاده مي شود.

 ازجمله عالئم ديگر آسم مي توان به آبريزش بيني ، خارش ، قرمزي و التهاب(در شش ها) و سرفه هاي مكرر اشاره كرد

    

!!توجه !! توجه    

نيد كه دقت ك. خواهد بود !! در افراد آسمي ، قطر نايژك هايشان كم مي باشد و در طي حمله آسمي خيلي خيلي كم مي شود و تنفس برايشان دشوار 

).به خاطر حضور حلقه هاي غضورفي در جدارشان كه باعث باز نگه داشتن آنها مي شود(ناي و ناي ژه ها تنگ نمي شوند   

....آسم مي تواند زمينه هاي ارثي نيز داشه باشدآسم مي تواند زمينه هاي ارثي نيز داشه باشدآسم مي تواند زمينه هاي ارثي نيز داشه باشدآسم مي تواند زمينه هاي ارثي نيز داشه باشد    :نكته مهم      

                                          « سرفه ، تکلم ، عطسه »                                      
و مواد شيميايي و گازهاي مختلف حساس مي ) فشار و نيرو(بيني ، ناي ، نايژه ها و حتي كيسه هاي هوايي به يكسري عومال مثل كشش 

.بنام سرفه و عطسه به راه مي افتد) انعكاس هايي(باشند كه در صورت برخورد اين عوامل رفلكسهايي  

:مكانيسم سرفه   
هواي داخل شش ها از راه دهانخروج پرفشار : تعريف   
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در انعكاس . در اثر تحريك بيني ، ناي ، نايژه و نايژك ها و حتي كيسه هاي هوايي مي تواندد باعث بوجود آمدن انعكاس سرفه شوند

ت پايين رفتن غضروف اپي گلو(سرفه ابتدا يك دم عميق رخ مي دهدو هواي زيادي وارد شش ها مي شود سپس با بسته شدن راه ناي

در انتهاي رفلكس سرفه راه ناي به صورت ناگهاني باز مي . اين هوا در شش هاي ما محبوس مي شود) و باال رفتن حنجره!!مثل كاپوت 

و انبساط عضله ي ديافراگم هوا با فشار ) عضالت راست شكمي و بين دنده اي داخلي(شود و با انقباض شديد عضالت تنفسي بازدمي 

ج مي شود منتهي براي اينكه هوا از طريق سوراخهاي بيني خارج نشود با باال آمدن زبان كوچك و چسبيدن آن به زيادي از راه دهان خار

.كام منفذ كانال ارتباط دهدنه ي حفره ي دهان با حفره ي بيني بسته مي شود  

:پس به صورت خالصه   

آمدن اپي Sوتآمدن اپي Sوتآمدن اپي Sوتآمدن اپي Sوت    ↓فتن حنجره و فتن حنجره و فتن حنجره و فتن حنجره و     ↑    ←دم عميق دم عميق دم عميق دم عميق     ←در ابتداي رفلكس در ابتداي رفلكس در ابتداي رفلكس در ابتداي رفلكس      
رفتن زبان كوچكرفتن زبان كوچكرفتن زبان كوچكرفتن زبان كوچك    ↑رفتن اپي Sوت و رفتن اپي Sوت و رفتن اپي Sوت و رفتن اپي Sوت و     ↑رفتن حنجره و رفتن حنجره و رفتن حنجره و رفتن حنجره و     ↓    ←بازدم عميق بازدم عميق بازدم عميق بازدم عميق     ←رفلكس رفلكس رفلكس رفلكس     در انتهايدر انتهايدر انتهايدر انتهاي     

:مكانيسم رفلكس عطسه   
خروج پرفشار هواي داخل شش ها از طريق راه بيني: تعريف   

.براي اينكه رفلكس عطسه به راه بيافتد بايستي گيرنده هاي حسي موجود درمجاري بيني تحريك شوند  

رنده هاي حسي وجود دارند كه از نوع گيرنده هاي شيميايي اند و نوعي نورون حسي تمايز يافته مي باشند كه در سقف حفره ي بيني گي

باعث به راه افتادن ...) مثل عطر و(دندريتشان از سقف آويزان است و در صورت برخورد مولكولهاي شيميايي تحريك كننده در هوا 

.رفلكس بويايي مي شوند  
برخالف سرفه كه مي تواند شيميايي و مي تواند مكانيكي 0!!افتادن رفلكس عطسه محرك ما بايد از نوع شيميايي باشد نه مكانيكي براي به راه : نتيجه 

!!عطسه نمي كني !! واسه همينه كه وقتي دستتو مي كني تو مماغت ) باشد  

واقع شده اند در واقع شده اند در واقع شده اند در واقع شده اند در ) ) ) ) زيرشانزيرشانزيرشانزيرشان((((اني اني اني اني لوبهاي بويايي كه در زير مغز قرار دارند و در ناحيه ي لوبهاي پيشلوبهاي بويايي كه در زير مغز قرار دارند و در ناحيه ي لوبهاي پيشلوبهاي بويايي كه در زير مغز قرار دارند و در ناحيه ي لوبهاي پيشلوبهاي بويايي كه در زير مغز قرار دارند و در ناحيه ي لوبهاي پيش    :نكته مهم 
....م�نيسم رفلكس عطسه و حس بويايي نقش دارندم�نيسم رفلكس عطسه و حس بويايي نقش دارندم�نيسم رفلكس عطسه و حس بويايي نقش دارندم�نيسم رفلكس عطسه و حس بويايي نقش دارند     

!!دقت !! دقت   

.درك بوها بر عهده ي قشرمخ مي باشد  
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:مكانيسم عطسه   
ز زيرا هوا بايد ا. تقريبا مثل مكانيسم سرفه مي باشد منتهي با اين تفاوت كه در نتهاي رفلكس زبان كوچك باال نيست بلكه پايين است

.طريق بيني خارج شود  

:تكلم   
با شركت دستگاه تنفسي و مراكز عصبي تكلم صورت مي گيرد كه هم بخش ارادي دارد و هم بخش غير ارادي !! !!تكلم يا همان وِراجي 

!! 

:بخش اصلي تكلم مي باشد  2توليد صدا و واژه سازي از   

هبا ارتعاش تارهاي صوتي حنجر ←توليد صدا   

سط لب ها ، دهان و زبان تو ←واژه سازي   

:فعاليت كتاب درسي  2پاسخ به   

5-2فعاليت   
    شيشه حكم قفسه ي سينه را داردشيشه حكم قفسه ي سينه را داردشيشه حكم قفسه ي سينه را داردشيشه حكم قفسه ي سينه را دارد

    بادكنك حكم شش ها را داردبادكنك حكم شش ها را داردبادكنك حكم شش ها را داردبادكنك حكم شش ها را دارد
    صفحه ي االستيكي حكم ديافراگم را داردصفحه ي االستيكي حكم ديافراگم را داردصفحه ي االستيكي حكم ديافراگم را داردصفحه ي االستيكي حكم ديافراگم را دارد

: 1نكته مهم   
م و فضا م و فضا م و فضا م و فضا اگر صفحه ي االستيكي را پايين بكشيم باعث افزايش حجم داخل شيشه شده و در نتيجه با افزايش حجاگر صفحه ي االستيكي را پايين بكشيم باعث افزايش حجم داخل شيشه شده و در نتيجه با افزايش حجاگر صفحه ي االستيكي را پايين بكشيم باعث افزايش حجم داخل شيشه شده و در نتيجه با افزايش حجاگر صفحه ي االستيكي را پايين بكشيم باعث افزايش حجم داخل شيشه شده و در نتيجه با افزايش حج
!!!!!!!!مولكوهاي هواي داخل آن از هم دور مي شوند و اين يعني кهش فشار و ايجاد يك نوع مكش مولكوهاي هواي داخل آن از هم دور مي شوند و اين يعني кهش فشار و ايجاد يك نوع مكش مولكوهاي هواي داخل آن از هم دور مي شوند و اين يعني кهش فشار و ايجاد يك نوع مكش مولكوهاي هواي داخل آن از هم دور مي شوند و اين يعني кهش فشار و ايجاد يك نوع مكش      

با كشيدن صفحه ي االستيكي به پايين بادكنك ها كشيده شده و باز مي شوند و هوا وارد آنها مي شود يعني با كشيدن صفحه ي االستيكي به پايين بادكنك ها كشيده شده و باز مي شوند و هوا وارد آنها مي شود يعني با كشيدن صفحه ي االستيكي به پايين بادكنك ها كشيده شده و باز مي شوند و هوا وارد آنها مي شود يعني با كشيدن صفحه ي االستيكي به پايين بادكنك ها كشيده شده و باز مي شوند و هوا وارد آنها مي شود يعني : : : : نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه 
....عمل دم رخ مي دهدعمل دم رخ مي دهدعمل دم رخ مي دهدعمل دم رخ مي دهد     
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يشه مي باشد با قفسه ي سينه ي انسان اين است كه قفسه ي يشه مي باشد با قفسه ي سينه ي انسان اين است كه قفسه ي يشه مي باشد با قفسه ي سينه ي انسان اين است كه قفسه ي يشه مي باشد با قفسه ي سينه ي انسان اين است كه قفسه ي تفاوت جدار اين محفظه كه از شتفاوت جدار اين محفظه كه از شتفاوت جدار اين محفظه كه از شتفاوت جدار اين محفظه كه از ش    : 2نكته مهم 
....سينه مي تواند حركت كند ولي اين شيشه نمي تواندسينه مي تواند حركت كند ولي اين شيشه نمي تواندسينه مي تواند حركت كند ولي اين شيشه نمي تواندسينه مي تواند حركت كند ولي اين شيشه نمي تواند     

5- 3فعاليت   
زيرا اگر ما درلوله ي طويل عمل دم !! مي گويند لوه ي دمي ) لوله يمنشعب شده از لوله يطويل(قرار دارد » الف«به لوله اي كه در ظرف 

.اين ظرف از طريق اين لوله وارد شش لوله ي طويل مي شودانجام دهيم هواي داخل   

!!توجه !! توجه    

زيرا به صورت مستقيم با محلول معرف بي كربنات يا !! طي دم وارد لوله ي طويل نمي شود » ب«هوا از طريق لوه ي موجود در ظرف 

.آب آهك در ارتباط است  

طبق قوانين فيزيكي آب طبق قوانين فيزيكي آب طبق قوانين فيزيكي آب طبق قوانين فيزيكي آب » » » » بببب««««ل موجود در ظرف ل موجود در ظرف ل موجود در ظرف ل موجود در ظرف در حالت دم به دليل кهش فشار هواي داخدر حالت دم به دليل кهش فشار هواي داخدر حالت دم به دليل кهش فشار هواي داخدر حالت دم به دليل кهش فشار هواي داخ    :نكته مهم 
. . . . مي شود مي شود مي شود مي شود » » » » بببب««««ارتفاعش кهش مي يابد و مقداري از آبش وارد ظرف ارتفاعش кهش مي يابد و مقداري از آبش وارد ظرف ارتفاعش кهش مي يابد و مقداري از آبش وارد ظرف ارتفاعش кهش مي يابد و مقداري از آبش وارد ظرف » » » » بببب««««موجود در لوله ي آزاد ظرف موجود در لوله ي آزاد ظرف موجود در لوله ي آزاد ظرف موجود در لوله ي آزاد ظرف 

    اين موضوع باعث مي شود كه مقداري حباب هاي ريز پديدار شوند اين موضوع باعث مي شود كه مقداري حباب هاي ريز پديدار شوند اين موضوع باعث مي شود كه مقداري حباب هاي ريز پديدار شوند اين موضوع باعث مي شود كه مقداري حباب هاي ريز پديدار شوند 
.باعث بوجود آمدن حباب هاي ريزي مي شود آب موجود در لوله ي آزاد با هوا در ارتباط است كه به هنگام جابجايي: علت   

حاال اگر در لوله ي طويل بازدم انجام دهيم هوا وارد لولهاي بازدمي و لوله هاي دمي مي شود و از طريق آنها وارد حاال اگر در لوله ي طويل بازدم انجام دهيم هوا وارد لولهاي بازدمي و لوله هاي دمي مي شود و از طريق آنها وارد حاال اگر در لوله ي طويل بازدم انجام دهيم هوا وارد لولهاي بازدمي و لوله هاي دمي مي شود و از طريق آنها وارد حاال اگر در لوله ي طويل بازدم انجام دهيم هوا وارد لولهاي بازدمي و لوله هاي دمي مي شود و از طريق آنها وارد 
. . . . مي شودمي شودمي شودمي شود» » » » بببب««««و و و و » » » » الفالفالفالف««««ظرفهاي ظرفهاي ظرفهاي ظرفهاي      

 

:نكته مهم   

و به مقدار كمتري وارد و به مقدار كمتري وارد و به مقدار كمتري وارد و به مقدار كمتري وارد . . . . مي شودمي شودمي شودمي شود    »»»»بببب««««هواي بازدمي بيشتر وارد لوله ي بازدمي مي شود يعني بيشتر وارد لوله ي هواي بازدمي بيشتر وارد لوله ي بازدمي مي شود يعني بيشتر وارد لوله ي هواي بازدمي بيشتر وارد لوله ي بازدمي مي شود يعني بيشتر وارد لوله ي هواي بازدمي بيشتر وارد لوله ي بازدمي مي شود يعني بيشتر وارد لوله ي 
....مي شودمي شودمي شودمي شود» » » » الفالفالفالف««««لوله يدمي يعني وارد ظرف لوله يدمي يعني وارد ظرف لوله يدمي يعني وارد ظرف لوله يدمي يعني وارد ظرف      



فردین جوادی: مولف                                                                                                                                  2زیست شناسی                                                                                                مقایسه ایترکیبی آموزش مفهومی      

 

www.zistwww.zistwww.zistwww.zist110110110110.ir.ir.ir.ir                                                                                                                                                                                                                                               09356025494093560254940935602549409356025494    ((((40404040)))) 

به صورت مستقيم با (از آنجايي كه ميزان دي اكسيد كربن هواي دمي بيشتر مي باشد با برخورد اين گاز با محلول موجود در ظرف ها

ي دي اكسيدكربن با مواد اين محلول رخ مي دهد واكنشي بين گازها) »الف«و به صورت غيرمستقيم با محلول ظرف » ب«محلول ظرف 

.كه باعث تغيير رنگ مي شود يعني شيري رنگ يا زرد رنگ مي شوند  

!!توجه !! توجه    

ديده مي شود زيرا اوال بيشتر مقدار هواي بازدمي وارد اين ظرف مي شود ثانيا اين هوا به » ب«تغيير رنگ نخست در لوله يا ظرف شماره ي 

.با مايع در ارتباط مي باشدصورت مستقيم   
:نكته مهم   

دميده مي شود اين هوا باعث دميده مي شود اين هوا باعث دميده مي شود اين هوا باعث دميده مي شود اين هوا باعث » » » » بببب««««هنjم بازدم چون هوا به صورت مستقيم به داخل ظرف بازدمي يعني ظرف هنjم بازدم چون هوا به صورت مستقيم به داخل ظرف بازدمي يعني ظرف هنjم بازدم چون هوا به صورت مستقيم به داخل ظرف بازدمي يعني ظرف هنjم بازدم چون هوا به صورت مستقيم به داخل ظرف بازدمي يعني ظرف 
....پديدار شدن حبابچه هايي مي شودپديدار شدن حبابچه هايي مي شودپديدار شدن حبابچه هايي مي شودپديدار شدن حبابچه هايي مي شود     

!!ر ظرف ب منتهي در دم در ظرف الف و در بازدم د. حباب ها هم در طي دم و هم در طي بازدم ديده مي شوند: نتيجه   

.منتهي در ظرف ب زودتر رخ مي دهد!! تغيير رنگ در طي بازدم رخ مي دهد آن هم در هر دو ظرف : نتيجه   

!!دقت !!دقت   

.اين نكان هيچ كدام خارج از كتاب نمي باشد و همگي درواقع پاسخ به سواالت فعاليت بوده است پس خوب ياد بگيريد  
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