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ٌٔ عنَان ٌٔ خبری نعهَلی تًیٌ کنید. يه يای خبری آن را بخَانید. خبريای نربَط بٌ زیست شناسی را انتخاب کنید )برای تعیین  یک رٍزنان

 خَد کهک بخَايید(. خبريای نربَط بٌ زیست شناسی از نعلو
 يستند؟ اید، چند درصد از خبريا بٌ زیست شناسی نربَط است؟ از این خبريا، چند خبر خَب ٍ چند خبر بد ای کٌ انتخاب کردى در رٍزنانٌ

 يای خبری در بازٔى زنانی خاصی استفادى ٍ درصد خبريای زیستی آن را پیدا کنید. گاى تَانید بٌ جای رٍزنانٌ از ٍب نی
 يای زیر استفادى کنید: انید از سایتتَ نی

  http://www.hamshahrionline.ir يهشًری رٍزنانٌ
  http://www.sharghdaily.ir رٍزنانٌ شرق

 /:http://www.farsnews.com/social/society/tourism http خبرگزاری فارساخبار نحیط زیست در 
  http://www.isna.ir/service/Social/3006 اخبار نحیط زیست در خبرگزاری ایسنا

  http://www.tasnimnews.com/fa/service/23 اخبار نحیط زیست در خبرگزاری تسنیو
 

 
گفتٌ این «. اند کٌ شیر، نایعی خَشهزى است شناسان ثابت کردى زیست»ٌ است کٌ درست نیست بگَییو نجری یک برنانٌ تلَیزیَنی گفت

 درست است یا نادرست؟
کنند کٌ بٌ طَر  يا نَاردی را بررسی نی تَانند دربارۀ خَبی یا بدی نظر بديند. آن پژٍيشگران علَم تجربی نهیاین گفتٌ درست است. زیرا 

ی ٍ شخصی است خَشهزى بَدن یا نبَدن یک نادى غذایی یک انر حسگیری باشد. در ضهن  نستقیو یا غیر نستقیو قابل نشايدى یا اندازى
 ٍ نیاز بٌ اثبات علهی ندارد ٍ تعیین خَشهزگی در قلهرٍ علو نیست.

 
ٌٔ شها چند نَع از آن نیَى ٍجَد دارد. نیَى - ٌٔ خَد انتخاب، ٍ تحقیق کنید در ننطق  ای در ننطق

يای سیب قرنز، زرد، گالب، ُکًنز اسونَع سیب نتفاٍت بٌ  5 -اصفًاندر استان  سهیرمننطقٌ  در نناطق نختلف نتفاٍت است. برای نهَنٌ:
 ٍ سیب لبنانی ٍجَد دارد.

 يای یک درخت تحقیق کنید. تنَع نٌ تنًا بین جانداران، بلکٌ در ير جاندار نیز ٍجَد دارد. در نَرد تنَع برگ -
يای زرد، تَان شايد برگدرخت نیشَد. بٌ نحَی کٌ يهزنان در یک يای درخت انجیلی بٌ چند رنگ دیدى نینازندران، برگدر شرق استان 

 نارنجی، بنفش، قرنز ٍ صَرتی بَد.

 
ٌٔ  یک پزشکی يای پیشرفت از  کنید. ارائٌ در کالس ٍ تًیٌ، کَتاى گزارشی است، گرفتٌ صَرت يا ژن رٍی کار با کٌ اخیر سال
 ۵۱۰5 سال در ژنتیک اصالح يای پیشرفت ترین بزرگ از نهَنٌ ۷
 انسانشدهاصالحهایجنین-۱

 خبرساز بتا، تاالسهی خَنی بیهاری از جلَگیری برای انسان جنین رٍی CRISPR رٍش کارگیری بٌ با چینی دانشهندان از تیهی آٍریل ناى در
 .دارد ٍجَد انسان رٍی بر رٍش این از استفادى در زیادی اخالقی نسائل زیرا شدند برکنار کار از دلیل این بٌ زیادی افراد. شدند

 نشَد نهنَع کانل بطَر انسان ژن ٍیرایش رٍش کٌ گرفتند تصهیو ٍ آندى يو گرد ٍاشنگتن در نتخصصان از گرٍيی دسانبر، ناى اٍایل در
 بر کٌ رساند تصَیب بٌ را ای بَدجٌ کنگرى نیز، ناى این اٍاخر در. نگیرد قرار استفادى نَرد جنین رٍی   نشدى، اعالم ایهن کٌ زنانی تا باید بلکٌ

 کار این کٌ کردند اظًار شناسان کار برخی اگرچٌ. است نهنَع ژنتیکی شدى اصالح يای جنین تَلید برای دٍلتی بَدجٌ از استفادى آن، اساس
 .کرد خَايد تشَیق تحقیقات این رٍی بر گذاری سرنایٌ بٌ را يا شرکت تنًا

 

فردا و امروز دیروز، شناسی، زیست: 1فصل   

http://www.hamshahrionline.ir/
http://www.sharghdaily.ir/
http://www.farsnews.com/
http://www.isna.ir/service/Social/3006
http://www.tasnimnews.com/fa/service/23
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 پیىندبرایخىکهایاندام-۲
 کٌ کرد گزارش اکتبر ناى در نیچر نجلٌ يستند، پیَندی اندام کهبَد نسالٌ حل برای ژنی ٍیرایش از استفادى دنبال بٌ دانشهندان کٌ حالی در

 تر سازگار انسان بٌ پیَند برای را يا آن اندام تا اند کردى استفادى خَک يای جنین در CRISPR رٍش از يارٍارد دانشگاى دانشهندان از گرٍيی
 .کنند

 ٍ داشتٌ ٍجَد حیَان ای ان دی در کٌ نضری يای ٍیرٍس شر از ٍ کردى سازی بًینٌ را يا خَک بدن در ژن 6۱ از بیش يهکارانش ٍ چرچ جَرج
 برای رايًایی بررسی بٌ اکنَن کٌ است بَستَن در eGenesis شرکت نَسسان از یکی چرچ. شدند خالص کنند، بیهار را انسان تَانند نی

 .است نشغَل فرآیند این کردن تر ارزان
 عضالنیفىقهایسگ-۳
 بطَر نحققان. پرداختند عادی عضلٌ برابر دٍ با بیگل سگًای تَلید برای CRISPR رٍش از چین در نحققان از دیگری گرٍى اکتبر، ناى در

 ژن این کٌ زنانی. کنند غیرفعال گیرد، نی را عضالت رشد جلَ کٌ را ٍستاتین نی ژن تا دادند قرار ژنی ٍیرایش نَرد را سگ يای جنین خاص
 .کرد تَلید بیشتری نايیچٌ حیَان شد، غیرفعال

 نام بٌ نر دیگر ٍ Tiangou بٌ نَسَم نادى یکی کٌ بَد سگ دٍ تَلد شايد نجدد تالش انا نبَد يهراى نَفقیت با اٍلیٌ تالش اگرچٌ
Hercules بَدند برخَردار يهتایانشان از بیشتر دٍبرابر عضالت از يا سگ این. بَدند. 

 ناالریافاقدهایپشه-۴
 جهعیت یک نیان در ژنتیکی تغییرات تر سریع گسترش برای تَان نی آن از بلکٌ شَد؛ نهی نحدٍد ژنتیکی نقایص درنان بٌ تنًا ژنی ٍیرایش

 .کرد جلَگیری يا پشٌ تَسط ناالریا بیهاری انتقال از نثال برای ٍ برد بًرى
 در يا پشٌ از جهعیت یک سازی نقاٍم برای CRISPR ژنی ٍیرایش رٍش از اکتبر ناى در دیگَ سان در کالیفرنیا دانشگاى دانشهندان از گرٍيی

 .بَد شدى انسان نیلیَن نیو از بیش شدن کشتٌ بٌ ننجر گذشتٌ سال بیهاری این. کردند استفادى ناالریا گسترش برابر
 است، ناالریا از ناشی ريای نی ٍ نرگ از درصد ۰۱  نسؤٍل کٌ را پشٌ از دیگری گَنٌ کردند اظًار لندن در نحققان اعالم، این از بعد يفتٌ دٍ

 .کنند جلَگیری يا آن تَسط بیهاری انتشار از تا اند کردى اصالح
 انسانژنىمازرونهایی-۵

. است کردى کهک انسان پایٌ شناسی زیست بًتر درک در دانشهندان بٌ يهچنین بسیارش، بالینی کاربرديای بر عالٍى ژنتیکی ٍیرایش رٍیکرد
 يا ژن این. بردند بًرى سرطانی سلَل یک ناندن زندى برای الزم ژنًای از ای نجهَعٌ شناسایی برای CRISPR رٍش از اکتبر ناى در دانشهندان

 يا یافتٌ این. یابند نی جًش ندرت بٌ ٍ نگًداشتٌ سالو را يا سلَل کٌ پرداختند بنیادی فرآینديای در دخیل يای پرٍتئین از رنزگشایی بٌ
 .کند يدایت سرطان ضعف نقاط شناسایی در را دانشهندان است نهکن

 لىسهیبرایدرنانی-۶
 رٍش از پزشکان نَانبر، ناى در. است درنانی ژن نَعی کٌ اند کردى استفادى يا بیهاری درنان برای ژنی ٍیرایش از حاضر حال در دانشهندان

 سازی بًینٌ با نحققان. است بًبَد حال در اکنَن ٍی ٍ کردند استفادى جَان دختر یک خَن سرطان درنان برای TALENs بٌ نَسَم دیگری
 يدف را سرطانی يای سلَل ٍ فرستادى تخریب ٍ جستجَ عهلیات یک بٌ را يا آن تَانستند دختر این بدن ایهنی سیستو در خاص يای سلَل

 .ديند قرار
 سفارشیخانگیهاینیکروخىک-۷
 نًندسی يای نیکرٍخَک تَانستند چین BGI ژنَنیک نَسسٌ در نحققان از گرٍيی کٌ کرد گزارش Nature News نجلٌ سپتانبر ناى در

 .يستند فرٍش قابل خانگی حیَان عنَان بٌ کٌ کنند تَلید شدى
 یک نحققان. است نزرعٌ عادی خَک یک نصف يا آن اندازى کٌ کردند استفادى بانا خَکًای اصالح برای TALEN ژنی ٍیرایش رٍش از يا آن
 .نکنند رشد خیلی نَجَدات این تا انداختند کار از نَجَدات این در را رشد کنندى کنترل ژن

 غذايای جهلٌ از گیايان اصالح برای تَانند نی يهچنین يا رٍش این انا بَدى، انسانی يای درنان بر نبتنی ژنی ٍیرایش تهرکز بیشتر البتٌ
 .کرد استفادى زا آلرژی زنینی بادام سازی نًندسی برای يا رٍیکرد این از تَان نی نثال برای. بگیرند قرار استفادى نَرد انسان نصرفی

 در  يای نغز استخَان شخص را استخراج ٍ یک ژن سالو رايای درنان بیهاری نَعی ناينجاری دستگاى ایهنی پزشکان یاختٌدر یکی از رٍش
يا بالفاصلٌ شرٍع بٌ ساختن نَعی يا را بٌ درٍن نغز استخَان شخص بازگرداندند. یاختٌيای نعیَب ٍارد کردند. سپس این یاختٌیاختٌ

يای بعدی این يای نغز استخَان دارای قدرت تقسیو باالیی يستند. نسلآنزیو کردند کٌ قبالً تَانایی ساخت آن را نداشتند، چَن یاختٌ
يا نیز بٌ ساختن این آنزیو ادانٌ دادند.یاختٌ
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 يای بدن را در یک جدٍل فًرست کنید. ساختار ٍ چگَنگی کار انَاع نايیچٌ

 نثال عهل شکل نَع نايیچٌ

يای نايیچٌ
اسکلتی 
 نخطط

 ای يستند.يای این نَع بافت، استَانٌیاختٌ -
ٌ( یاختٌ - نَاريای يای این نايیچٌ دارای سیتَپالسو )نیان یاخت

 تیرى ٍ رٍشن يستند.
 ای يستند.ی نخطط نعهَالً چند يستٌيای نايیچٌیاختٌ -
 يا قرنز است.رنگ این یاختٌ -

-بٌ حرکت در آٍردن استخَان

 (ارادی) يای بدن است.
يای حرکتی ٍ در اتصال بیشتر در اندام

ای يا ٍ بٌ صَرت استَانٌبا استخَان
 )بازٍ، فک ٍ...( شکل يستند.

يای نايیچٌ
 صاف

 يای این نَع بافت دٍکی شکل يستند.یاختٌ -
ٌ( یاختٌ - يای این نَع نايیچٌ، صاف ٍ سیتَپالسو )نیان یاخت

 .صَرتی يستند -سفید یکنَاخت ٍ بٌ رنگ
 ای يستند.يستٌی صاف تکيای نايیچٌیاختٌ

کار آن بٌ حرکت در آٍردن غذا 
در لَلٌ گَارش، تخلیٌ ادرار ٍ... 

)کند ٍ نعهَالً غیر ارادی  است.
 است.(

در جدار لَلٌ گَارش، نجاری ادراری ٍ 
يای داخلی بدن ٍجَد دیگر قسهت

ٌ( دارد.  )نعدى، رٍدى، دیَارى نثان

يای نايیچٌ
 قلبی

 چدار يستند.ای ٍلی انشعابيای این نَع بافت استَانٌیاختٌ -
رٍشن يای این نايیچٌ دارای خطَط تیرى ٍ سیتَپالسو یاختٌ -

 ٍ بٌ رنگ قرنز يستند.

انقباض ٍ انبساط قلب برای بٌ 
سریع ٍ )حرکت در آٍردن خَن 

 (غیر ارادی

 فقط در قلب ٍجَد دارد.
 

 

 
 شَید. ای با تراٍایی نسبی آشنا نی در این فّعالیت با چگَنگی اسهز از پردى (الف

ٌٔ کَچک، نقداری آب نقطر (یا بشر)ای ظرف شیشٌ نىادالزم:ووسایل شفاف، تخو نرغ  خَری ، نی نَشابٌ(شدى یا آب جَشیدٔى سرد)با ديان
 خام، نقداری خهیر بازی، قاشق فلزی

 روشکار:

۰- 3
 ای را آب بریزید. رف شیشٌظ4

ٌٔ قاشق، بٌ انتًای ندٍر تخو نرغ آيستٌ ضربٌ  -۵ ٌٔ آيکی رابا لب ٌٔ کَچکی بٌ اندازٔى نَک انگشت از پَست جدا کنید. نراقب  بزنید ٍ با ناخن تک
 باشید کٌ پردٔى نازک زیر پَستٌ آسیب نبیند.

 ای قرار ديید طَری کٌ انتًای آن با آب در تهاس باشد. تخو نرغ را از انتًای ندٍر، رٍی ظرف شیشٌ -3
 سانتیهتر درٍن سَراخ ٍ غشای نازک زیر آن فرٍ ببرید. 5/۵تا  ازٔى قطِر نی ایجاد کنید ٍ نی رادر طرف نقابل تخو نرغ، سَراخی بٌ اند -4
ٌٔ تخو نرغ را با خهیر بازی پر کنید. -5  فضای بین نی ٍ پَست
 ظرف را یک شب در جای نناسبی قرار ديید ٍ پس از آن، تغییرات درٍن نی را نشايدى کنید. -6
  یادداشت کنید، ٍ در صَرت انکان از آنًا عکس تًیٌ کنید.يای خَد را  نشايدى -۷

 کند؟ تَضیح ديید چرا نایع درٍن نی حرکت نی
چَن تخو نرغ یک سلَل جانَری با پَشش نحافظ آيکی است اگر این پَشش آينکی قسهتی برداشتٌ شَد چَن سلَل دارای غشاء با 

از آنجا کٌ فشار اسهزی درٍن تخو نرغ بیشتر از فشار اسهزی آب درٍن بشر  ٍ کندنیتراٍا عهل ی نیهٌپردى نانندتراٍایی انتخابی است، 
 رٍد.است، آب درٍن نی بٌ علت اسهز، باال نی

 گوارش و جذب مواد: 2فصل 
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ٌٔ آيکی یک تخو نرغ را با قرار دادن آن در سرکٌ از بین ببریو ٍ تخو نرغ بدٍن پَستٌ را یک بار در آب نقطر ٍ (ب بار دیگر در  اگر پَست
بینی خَد دلیل  پیش برای شَد؟ با تَجٌ بٌ آنچٌ آنَختید بینی کنید چٌ تغییری در تخو نرغ ایجاد نی یظ قرار ديیو، پیشنحلَل نهک غل

 بیاٍرید.
شَد ٍ اندازى تخو نرغ بزرگ اگر تخو نرغ بدٍن پَستٌ را در آب نقطر قرار ديیو بٌ علت آنکٌ فشار اسهزی بیشتری دارد، حجیو ٍ پر آب نی

نهکن است در دراز ندت غشاء نازک آن پارى شَد. انا اگر تخو نرغ بدٍن پَستٌ را در آب ٍ نهک غلیظ قرار ديیو، بٌ علت  شَد ٍ حتینی
 شَد.آنکٌ فشار اسهزی آب ٍ نهک بیش از تخو نرغ است، آب تخو نرغ را بٌ خَد کشیدى تخو نرغ پالسیدى، چرٍکیدى ٍ کَچک نی

 
 يای آن را نشايدى کنید. نری یک گَسفند یا گاٍ را تًیٌ، ٍ الیٌ

الیٌ زیر نخاط ٍ الیٌ پَششی  -ایيای نايیچٌالیٌ -نری گَسفند ٍ گاٍی يهانند نری انسان از بیرٍن بٌ درٍن شانل الیٌ پیَندی سست
 است.

 
کنید کٌ  ديد. تَجٌ نیکلریدریک اسید، پرٍتئین سفیدٔى تخو نرغ را گَارش  آزنایشی طراحی کنید کٌ نشان ديد آنزیو پپسین در حضَر

 کنند. ای فّعالیت نی يا در دنای ٍیژى آنزیو
 3یا  ۵آن بٌ حدٍد  PHکنیو تا کنیو؛ سپس بٌ آن قطرى قطرى کلریدریک اسید اضافٌ نیسی آنزیو پپسین ٍارد نیسی ۰۱در یک لَلٌ آزنایش 

درجٌ سلسیَس )دنای بدن( درٍن  3۷ساعت در دنای  ۵4ندت ی تخو نرغ را بٌ لَلٌ اضافٌ کردى ٍ آن را بٌ برسد؛ سپس یک قطعٌ سفیدى
کند. در ادانٌ خَايیو دید کٌ سفیدى درجٌ سلسیَس بٌ بدن فعالیت نی 3۷ديیو چَن آنزیو پپسین در دنای دستگاى انکَباتَر قرار نی

کنیو پس آزنایش کلریدریک اسید اضافٌ نهیکنیو ننتًی بٌ لَلٌ يای دیگری يهین نراحل را تکرار نینرغ تجزیٌ شدى است. در آزنایشتخو
 نرغ بسیار کو تجزیٌ شدى است.از ندتی خَايیو دید کٌ سفیدى تخو

 کند.تر ٍ باسرعت بیشتری سفیدى تخو نرغ را تجزیٌ نینتیجٌ: آنزیو پپسین در حضَر کلریدریک اسید در زنان کَتاى

 
  کند؟ نی نسئلٌ جلَگیری این چگَنٌ از بدن کنید نی فکر. کنند تجزیٌ نیز را لَزالهعدى خَد تَانند ٍنی اند ٍنتنَع قَی لَزالهعدى يای پرٍتئاز
غیرفعال يای لَزالهعدى بٌ شکل اغلب پرٍتئازيای لَزالهعدى در درٍن یاختٌشَد.  ياي غشايي خاصي )ليزٍزيو( نگًداری ني يا در كيسٌ آنزيو

شَند يا ٍقتی ٍارد فضای دٍازديٌ )اٍل رٍدى باریک( نیيای لَزالهعدى را تجزیٌ کنند، این آنزیوتَانند خَدیاختٌيستند. بٌ يهین دلیل نهی
 شَند.گیرند، یا تحت تأثیر نَاد دیگر غیر فعال نیخاص قرار نی PHدر 

 

 
اثرآنیالزبزاقبرنشاسته

ٌٔ آزنایش، جا لَلٌ 3یک گرم نشاستٌ، یک تکٌ پارافین جاند، نحلَل لَگَل، آب،  نىادووسایلالزم:  5۱ٍ  ۰۱۱،۰5۱ای، سٌ بشر با حجو  لَل
ٌٔ گاز آزنایشگاى، تَری ٍسٌ نیلی  پایٌ لیتر،دناسنج، شعل

 روشکار
ای  تهیزی بریزد )در صَرت لزٍم، فرد،قطعٌ یکی از افراد گرٍى، ديان خَد را دٍ یا سٌ نرتبٌ با آب بشَید ٍسپس بزاق خَد را درٍن بشر -۰

 .(پارافین جاند را بجَد
 لیتر آب اضافٌ کنید. نیلی ۰۱۱لیتری، یک گرم نشاستٌ بریزید ٍ بٌ آن  نیلی ۰5۱در یک بشر  -۵
ٌٔ آزنایش تهیز بردارید ٍ آنًا را شهارى -3  گذاری کنید. سٌ لَل
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ٌٔ آزنایش شهارٔى  -4 ٌٔ آزنایش شهارٔى لیتر از  ، دٍ نیلی۰در لَل نحتَیات ير لَلٌ،  لیتر بزاق بریزید؛ سپس بٌ ، یک نیلی۵نحلَل نشاستٌ ٍ در لَل
 یک قطرى لَگَل بیفزایید.

ٌٔ آزنایش شهارٔى  -5  لیتر بزاق، ٍ یک قطرى لَگَل بریزید. لیتر نحلَل نشاستٌ ٍ دٍ نیلی ، دٍ نیلی3در لَل
ٌٔ آزنایش را با استفادى از حه -6  درجٌ قرار ديید. 3۷ام آب گرم، در دنای ير سٌ لَل

 تغییرات را نشايدى ٍ یادداشت کنید.
  علت تغییراتی راکٌ نشايدى کردید، تَضیح ديید.

شَد؛ رنگ شفاف نحلَل نشاستٌ ٍ رنگ يای نشاستٌ جذب نی، بٌ دلیل اینکٌ لَگَل از طریق جذب سطحی بٌ نَلکَل۰ی ی شهارىدر لَلٌ
 شَد.لَگَل بٌ آبی تیرى تبدیل نیای( نارنجی )گَجٌ

 شَد چَن بزاق است ٍ نشاستٌ نداریو. بعد از افزٍدن لَگل تغییر رنگ ایجاد نهی، ۵ی ی شهارىدر لَلٌ
شَد زیرا  شَد. در این لَلٌ لَگل سبب تغییر رنگ نحلَل نهی شَد یعنی رنگ آبی تدریجًا زدٍدى نی تغییر رنگ حاصل نی، 3ی ی شهارىدر لَلٌ

ریزیو ٍ  نی 3ساکارید است. در ادانٌ کهی نحلَل بندیکت در لَلٌ  آن نشاستٌ تبدیل بٌ نادۀ دیگری شدى است.)نالتَز( نالتَز یک دی در
 باشد. ديندۀ حضَر نالتَز تجزیٌ نشاستٌ نی ديیو. رنگ آجری حاصل نشان حرارت نی

 
(، لیپَپرٍتئین HDLیک برگٌ آزنایش خَن را، کٌ نَاد نَجَد خَن در آن ثبت شدى است بررسی کنید. نیزان طبیعی لیپَپرٍتئین پر چگال )

 ٍ تری گلیسرید در خَن چقدر است؟ HDL /LDL(، نسبت LDLکو چگال )

 باشد. 5بًتر است کهتر از  HDLنسبت کلسترٍل بٌ  – HDLکلسترٍل خَب خَن = 

 لیتر باشد. گرم در دسی نیلی ۰3۱بٌ تَصیٌ پزشکان بًتر است کهتر از  – LDLکلسترٍل بد خَن = 
قرار دارد جزٍ  6تا  3يایی کٌ این نسبت بین  باشد در آن 3ارزش تشخیصی زیادی دارد ٍ بًتر است این نسبت کهتر از  HDL/LDLنسبت 

 است. ۵۱۱تا  ۰5۱باشد گرٍى پر خطر خَايند بَد. نیزان تری گلیسیرید نعهَالً زیر  6ریسک نتَسط يستند ٍ اگر این نسبت بیشتر از  گرٍى
 آٍری، ٍ بٌ کالس ارائٌ کنید. دربارى تفاٍت چربی اشباع ٍ غیر اشباع ٍ اثر آن در تغذیٌ، اطالعاتی جهع

يا بٌ علت پایداری ساختار نَلکَل، نقطٌ ذٍب باالتری دارند ٍ دٍام بیشتری يستند، این چربی يا دارایيای اشباع نسبت بٌ غیراشباعچربی
تری دارند ٍ زٍدتر يای غیر اشباع بٌ علت ناپایداری نَلکَل، نقطٌ ذٍب پایینشَند، در عَض چربیدر دستگاى گَارش دیرتر يضو نی

يای يای اشباع بیشتر در غذايای جانَری ٍ چربیيای خَنی کهتر است. چربیگيای غیر اشباع در ر یابند. ضهنًا رسَب چربیگَارش نی
 شَند.يای گیايی نانند رٍغن زیتَن دیدى نیغیراشباع بیشتر در غذايای گیايی ٍ رٍغن

 
 آوری کنید. کنند، اطالعات جمع بدنی افراد بیشتر از بیست سال را چگىنه تفسیر می  ی اینکه نمایه تىده درباره

نقدار چربی در بدن با گیرند، نینظر گیری نهایٌ تَدى بدنی افراد بیش از بیست سال، نقدار سن، جنسیت، اندازى دٍر نچ را در برای اندازى
 يا بیشتر از آقایان است.شَد. این نسبت در خانوافزایش سن؛ زیاد نی

سال از جدٍل  ۵۱شَد ٍ برای افراد بیشتر از گلیسیرید نیز بٌ عنَان شاخص در نظر گرفتٌ نیدر رٍش دیگر: دٍر کهر ٍ نیزان کلسترٍل یا تری
 کنند.زیر استفادى نی

 BMI ٍضعیت بدن
 5/۰1کهتر از  ٍزنکهبَد 

 ۰/۵4 -5/۰1 ٍزن طبیعی
 ۵5 -۰/۵۰ اضافٌ ٍزن

 ٍ بیشتر از آن 3۱ چاقی
 



                                                            های کل کتاب پاسخ فعالیت|  رشته تجربی پایه دهم (1شناسی ) زیستگام به گام 

 6 

 

 

 
ٌٔ گَارش، در علف خَاران ٍ گَشت خَاران نتفاٍت است. دربارٔى علت این تفاٍت اطالعات جهع  آٍری کنید. طَل لَل

آنزیهی برای تجزیٌ تر از علف خَاران است. در غذای علف خَاران، سلَلز زیادی ٍجَد دارد. از آنجا کٌ جانَران، خَاران کَتاىطَل رٍدى گَشت
تَاند بر زنان گَارش اثر بگذارد سلَلز ندارند ٍ آن را باید از باکتریًا ٍ آغازیان بگیرند، لذا ٍجَد یا عدم ٍجَد این نَجَدات نیکرٍسکَپی نی

يای با طَل بیشتر شدى خَاران برای کايش زنان گَارش دارای رٍدىيا زنان بیشتری نیاز دارد. علفاز طرفی گَارش سلَلز نسبت بٌ پرٍتئین
 اند.

 

 
 آیاهىایدنیباهىایبازدنینتفاوتاست؟

داد. در این آزنایش، يَای دنی ٍ  اکسید را در يَا نشان دی يای دانشهندان در ابتدا، ٍجَد سٌ گاز نیترٍژن، اکسیژن ٍ کربن پژٍيش
 اکسید را در يَا تشخیص داد؟ دی تَان نقدار کربن کنیو. انا چگَنٌ نی اکسید بررسی نی دی بازدنی را از نظر نقدار نسبی کربن

يستند استفادى  اکسید دی کٌ نعّرف کربن (آبی رنگ) یا برم تیهَل بلَ رقیق(بی رنگ) تَان از نحلَل آب آيک برای انجام این آزنایش نی
 شَد. برم تیهَل بلَ، زرد رنگ نیيا،آب آيک شیری رنگ ٍ  اکسید بٌ درٍن این نحلَل دی کرد. با دنیدن کربن

ٌٔ بلند را درٍن -۰ ٌٔ کَتاى را در باالی  دستگاى را نطابق شکل سَار کنید. انتًای لَل نحلَل ٍ انتًای لَل
  نحلَل قرار ديید.

ٌٔ نرکزی، عهل دم ٍ بازدم را انجام ديید. -۵ در ينگام دم، در کدام ظرف، حباب  بٌ آرانی از طریق لَل
 چطَر؟ شَد؟ ينگام بازدم يَا نشايدى نی

شَد ٍ ينگام بازدم، از انتًای لَلٌ بلند ينگام دم، از انتًای لَلٌ بلند داخل ظرف )الف( يَا خارج نی
 شَد.داخل ظرف )ب( حباب خارج نی

 کند. آن را یادداشت کنید. يا تغییر دم ٍ بازدم را ادانٌ ديید تا رنگ نعّرف در یکی از ظرف - 3
 شَد.)ب( نشايدى نی تغییر رنگ در ظرف

ٌٔ دیگر نیز بٌ دم ٍ بازدم ادانٌ ديید ٍ تغییرات بعدی -4  رنگ را در ير دٍ ظرف نشايدى، ٍ یادداشت کنید. چند دقیق
 شَد.با گذشت زنان تغییر رنگ در ظرف )الف( نشايدى نی

 يای زیر پاسخ ديید: اکنَن بٌ پرسش -5
 شَد؟ چرا يَای دنى، بٌ یک ظرف ٍ يَای بازدنی، بٌ ظرف دیگر ٍارد نی (الف

نکش ایجاد شدى ٍارد این لَلٌ  ی نرکزی، داخل نایع ظرف )ب( قرار دارد. بنابراین ينگام َدم، نایع بر اثرانتًای لَلٌ بلند نتصل بٌ لَلٌ
شَد. این يَا از خارج از طریق لَلٌ بلند ظرف )الف( ٍارد این ظرف نیٌ البتشَد. شَد ٍ يَا از لَلٌ کَتاى نتصل بٌ لَلٌ نرکزی ٍارد نی نی

شَد؛ در حالی کٌ يَا از طریق لَلٌ بلند ٍارد نایع ينگام بازَدم يَای ظرف )الف( رايی برای خرٍج ندارد. پس يَای زیادی ٍارد این ظرف نهی
 َد.شظرف )ب( شدى ٍ در نًایت بٌ ٍسیلٌ لَلٌ کَتاى ظرف )ب( خارج نی

 ظرف )ب(، زیرا يَای دنی ابتدا ٍارد نحلَل )ب( شد. نخست در کدام ظرف تغییر رنگ نشايدى کردید؟ (ب
 کند؟ آیا نعّرف در ير دٍ ظرف سرانجام تغییر رنگ داد؟ این نَضَع چٌ چیزی را برای نا رٍشن نی (پ

یابد در شَد ٍ تنًا با سطح آن تهاس نیاین يَا نستقیهًا ٍارد نایع نهی .شَد البتٌ بٌ نقدار کونیز ٍارد نی )الف(بلٌ يَای بازدنی بٌ ظرف 
 شَد.نتیجٌ تغییر رنگ کندتر ٍ بٌ صَرت تدریجی انجام نی

 : تبادالت گازی3فصل 
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 تشریحششگىسفند

يای يَایی فراٍان، حالتی اسفنج  شش بٌ علت دارا بَدن کیسٌ ویژگیظاهری: -۱
 تر است. شش راست از سٌ قسهت یا لپ گَنٌ دارد. شش راست از شش چپ بزرگ

 ٍ شش چپ از دٍ قسهت تشکیل شدى است. (لَب)
چپ:-۲ اید نری نیز ٍجَد  تًیٌ کردى ای کٌ اگر در نهَنٌ تشخیصششراستو

نای در جلَ ٍ نری درپشت قرار گرفتٌ است ٍ . تَجٌ کنید دارد، بٌ نحل قرارگیری آن
در نتیجٌ راست ٍ  ٍ) يا تَانید سطح جلَیی ٍ پشتی نای ٍ شش این ترتیب نی بٌ

نری را جدا کنید. برای تشخیص سطح جلَیی ٍ  را نیز نشخص کنید. (چپ آنًا
اشید داشتٌ ب نای در حالتی کٌ نری از آن جدا شدى است، کافی است بٌ یاد پشتی

شَد کٌ در نای، قسهت  اند. این ٍضعیت باعث نی شکل C يای نای کٌ غضرٍف
نحل اتصال نای بٌ نری ٍ بنابراین سطح کردن، این قسهت را پیدا کنید. این قسهت،  تر باشد. با لهس يا نرم از سایر قسهت Cديانٌ حرف 

 پشتی نای است.
يا را نشايدى  پذیری ٍ قابلیت کشسانی شش يا بدنید ٍ خاصیت انبساط بٌ درٍن ششبا یک تلهبٌ از نای  ها:پذیریششبررسیانبساط-۳

 کنید.
ٌٔ حرف  هایدرونی:بررسیساختار-۴ يا برسید. در نای گَسفند،  ( در طَل، برش ديید تا بٌ نزیدیکی ششCنای را از قسهت نرم آن )ديان

يای اصلی را  رٍد. ندخل این انشعاب ٍ بعد نایژى کٌ بٌ شش راست نیشَد  قبل از دٍ نایژٔى اصلی، یک انشعاب سَم يو نشايدى نی
 نشايدى کنید.

برش طَلی نای را از ندخل نایژٔى اصلی ادانٌ ديید. دقت کنید کٌ بریدن نایژٔى اصلی بٌ سادگی نای نیست ٍ این بٌ علت ساختار  
ٌٔ کانل ٍ بعد بٌ صَرت غضرٍف يای بعدی قابل  يای نایژى قطعٌ قطعٌ است. در طَل نای، ندخل يای نایژى است کٌ در ابتدا بٌ صَرت حلق

 نشايدى است.
ٌٔ  سیايرگ يا ٍ يا، سرخرگ اند. نایژى کنید کٌ بٌ سٌ گرٍى قابل تقسیو يایی را نشايدى نی ای از شش را بُبرید، در نقطع آن سَراخ اگر تکٌ يا. لب

تری نسبت بٌ  يا دیَارٔى نحکو ترتیب از دٍ رگ دیگر قابل تشخیص است. سرخرگيا بٌ علت دارا بَدن غضرٍف، زبر است ٍ بٌ این  نایژى
ٌٔ سیايرگ يا دارند ٍ بٌ يهین علت، برخالف سیايرگ سیايرگ ٌٔ آنًا حتی در نبَد خَن يو باز است انا ديان يا در نبَد خَن بستٌ  يا ديان

 است.
يای زیادی بٌ دلیل ٍجَد حبابک ناند. چرا؟ ايید دید کٌ رٍی سطح آب شناٍر نیای از شش را ببرید ٍ در ظرفی پر از آب بیندازید خَ اگر تکٌ

 تر ٍ سبک بَدن آن ٍ چگالی کو ناندکٌ در آن ٍجَد دارد، نقداری يَا باقی نی

 
يایتان  کالسی يای خَد ٍ يو تَانید گنجایش شش يای افراد نختلف نساٍی نیست. با ساختن دستگايی نانند شکل زیر، نی ظرفیت شش

 را اندازى بگیرید. گنجایش ظرف ٍارٍنٌ، حداقل باید پنج لیتر باشد. در ابتدا، ظرف را تا گردن از آب پر ٍ سپس در تشت ٍارٍنٌ کنید.
 تَانید در لَلٌ فَت کنید. ينگام فَت کردن بینی خَد را بگیرید. ابتدا نفس بسیار عهیقی بکشید ٍ بعد تا جایی کٌ نی

 يای شهاست؟ دلیل بیاٍرید. شَد، ظرفیت ٍاقعی شش آیا عددی کٌ در اینجا نشان دادى نی -۰
 شَد. ناند ٍ از ریٌ خارج نهی يا باقی نی ک لیتر يَا در ششديد. زیرا يهیشٌ بین نیو تا یخیر، عدد حاصل ظرفیت ٍاقعی را نشان نهی

 تَانید بٌ کهک این دستگاى، نقدار يَای دم ٍ بازدم خَد را نیز اندازى بگیرید؟ چگَنٌ نی -۵
ٍ بازدم را تَانیو يَای دم رٍد. با تَجٌ بٌ نندرج بَدن ظرف نیآید ٍ در بازدم پایین نیينگام دم با نکش ایجاد شدى سطح آب باال نی

 گیری کنیو.اندازى
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 تشریحقلبگىسفند
 قلب سالو گَسفند، تشتک تشریح، قیچی، سَند شیاردار وسایلونىادالزم:

 سطح پشتی، شکهی، چپ ٍ راست قلب را نشخص کنید. الف(نشاهدٔهشکلظاهری:
 تشریح قلب گَسفند:

يا دیدى يای آکلیلی )کرٍنر( در آن، حالت ُاریب است؛ در این سطح بیشتر سرخرگرگ يای سطح پشتی: حالت برآندى دارد )نحدب(؛نشانٌ
 شَند.نی

 شَند.يا دیدى نیيای سطح شکهی: حالت صاف یا تخت دارد؛ رگ اکلیلی در آن حالت عهَدی دارد؛ در این سطح بیشتر سیايرگنشانٌ
 تشخیص سهت چپ ٍ راست قلب: 

يای چپ ٍ راست در این حالت چپ ٍ راست قلب نطابق دست -ٍ سطح شکهی بٌ سهت جلَقرار دادن سطح پشتی رٍی سینٌ  -۰
 است.

 تَان تشخیص داد.ی آن را نیسهت چپ قلب ضخانت بیشتری دارد ٍ با لهس کردن، دیَارى -۵
َند بٌ سهت بطن شَد. از سرخرگ آئَرت سی قلب ٍارد نیی آن، کٌ بٌ کدام حفرىيا ٍ ادانٌبا ٍارد کردن سَند بٌ داخل سرخرگ -3

 شَد.چپ ٍ از سرخرگ شش سَند بٌ سهت راست قلب، يدایت نی
  يا را با يو نقایسٌ کنید. چرا بطن چپ، دیَارٔى قطَرتری دارد؟ ضخانت دیَارٔى قلب در بطن

 بطن راست است. ای بطن چپ قطَرتر ازانرژی نَرد نیاز برای خرٍج خَن از بطن چپ بیشتر از بطن راست است؛ در نتیجٌ بافت نايیچٌ
 يای اکلیلی را نشايدى ٍ آنًا را در جلَ ٍ عقب قلب، نقایسٌ کنید. رگ -

يای نختلف بدن پهپ کنند. بطن چپ نَظف است خَن را بٌ تهام قسهترسانی نیيا، قسهت بیشتر عضلٌ بطن چپ را خَناین شریان
يای کرٍنری )اکلیلی( راست نعهَالً کَچکتراند ٍ قسهت زیرین قلب کند. بنابراین نسبت بٌ بطن راست دارای عضالت بیشتری است. شریان

يای کرٍنری )اکلیلی(دارای ساختهانی نشابٌ تهام کند، شریانيا پهپ نیکنند. بطن راست خَن را بٌ ریٌرسانی نیٍ بطن راست را خَن
 یابد.يا جریان نیستراحت قلب( خَن در این شریانيای قلب )حالت ايای بدن يستند، با این تفاٍت کٌ فقط در زنان بین ضربانشریان

 يا را با يو نقایسٌ کنید. سیايرگ يا ٍ اند. دیَارٔى سرخرگ يا قابل نشايدى يا ٍ سیايرگ در باالی قلب، سرخرگ -
گردند، بٌ حالت اٍل بر نی يا را با انگشت فشار ديیو ٍ ريا کنیو، دٍبارىيا است. اگر سرخرگی سیايرگتر از دیَارىيا ضخیودیَارى سرخرگ

 يا رٍی يو خَابیدى است.ٍلی دیَارى سیايرگ
 آنًا را از یکدیگر تهیز داد. تَان رٍند، نی يا ٍ اینکٌ بٌ کجا نی یا نداد بٌ داخل رگ (سَند) با ٍاردکردن ُگهانٌ -
 هایدرونیقلبنشاهدٔهبخش(ب

ٌٔ سرخرگ ششی بٌ بطن راس -  با بازکردن آن، . را در انتداد سَند، با قیچی ببرید ت ٍارد کنید. دیَارٔى سرخرگ ٍ بطنگهانٌ شیاردار را از ديان
ٌٔ سینی، سٌ  تَان دید. يای ارتجاعی را نی ای ٍ طناب نايیچٌ يای لختی، برآندگی دریچ

 نشايدى کنید. بٌ يهین رٍش، سرخرگ آئَرت ٍ بطن چپ را شکاف ديید ٍ جزئیات بطن چپ را -
ٌٔ سینی، نی   اکلیلی را ببینید. يای تَانید دٍ ندخل سرخرگ در ابتدای سرخرگ آئَرت، باالی دریچ
ديلیزيا ٍ  تَانید دیَارٔى داخلی لختی بٌ سهت باال ٍ بریدن دیَارى در نسیر سَند، نی يای دٍلختی ٍ سٌ با عبَر دادن گهانٌ از نیان دریچٌ -

 ید.يای نتصل بٌ آنًا را بًتر ببین سیايرگ

 گردش مواد در بدن: 4فصل 
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يای قلب از تٌ  شَد. اگر رگ يای زبرین، زیرین ٍ سیايرگ اکلیلی ٍارد نی بٌ ديلیز چپ، چًار سیايرگ ششی ٍ بٌ ديلیز راست، سیايرگ
 تَان آنًا را تشخیص داد. بریدى نشدى باشد، با گهانٌ بٌ راحتی نی

 
 با تَجٌ بٌ شکل بافت گريی در قلب، ايهیت دٍ نَرد زیر را در کار قلب تَضیح ديید:

ٌٔ زنانی انجام نیفرستادن پیام از گر -۰  شَد. ى ديلیزی بطنی بٌ درٍن بطن، با فاصل
فاصلٌ زنانی در این است کٌ فرصت کافی برای پر شَد.ايهیت  ثانیٌ شدى ٍ سپس ارسال نی ۰/۱در این گرى پیام دچار تأخیری در حدٍد 

 شَند.يا با خَن پر نیشَد ٍ بطنيا نیارد بطنٍيا ٍجَد داشتٌ باشد. در این فاصلٌ خَن از ديلیزيا شدن بطن
 یابد. شَد ٍ بٌ سهت باال ادانٌ نی يا از قسهت پایین آنًا شرٍع نی انقباض بطن -۵

فرستند برای تخلیٌ کانل بطن بًتر است انقباض از پایین شرٍع ٍ بٌ سهت باال يا نیيا خَن را بٌ سهت باال ٍ بٌ درٍن سرخرگچَن بطن
 ادانٌ یابد.

 
ٌٔ ضربان قلب، بٌ نَارد زیر پاسخ ديید:  با تَجٌ بٌ چرخ

ٌٔ قلبی، ٍضعیت دریچٌ  بَدن آنًا را نشخص کنید. يای قلبی را بررسی، ٍ باز یا بستٌ الف( در ير نرحلٌ از چرخ
يای  شَد. البتٌ دریچٌ باشند ٍ فقط خَن ٍارد ديلیزيا نی نی سینی بستٌيای در استراحت عهَنی یا دیاستَل )انبساط( قلب، دریچٌ

 ديند. بطنی باز يستند ٍ اجازى ٍرٍد خَن از ديلیز بٌ بطن را نی -ديلیزی
 .اند يای سینی بستٌ کند ٍ دریچٌ يا را پر نی بطنی باز ٍ خَن بٌ طَر کانل بطن -يای ديلیزی يهچنان دریچٌدر انقباض ديلیزی، 

 .شَند يا باز نی يای سینی در ابتدای سرخرگ بطنی بستٌ ٍ دریچٌ -يای ديلیزی يا، دریچٌ با نیرٍی انقباضی بطن، در انقباض بطنی
ٌٔ قلبی، تعداد ضربان طبیعی قلب را در دقیقٌ نحاسبٌ کنید. يای نشخص با تَجٌ بٌ زنان (ب  شدى در چرخ

 ثانیٌ زنان الزم است:  1/۱با تَجٌ بٌ آنکٌ برای انجام ير چرخٌ قلبی 

 

                

        x
x

/

60 750 8
 

يای زیر  پرسش يایی نشان دادى شدى است. با تَجٌ بٌ جدٍل، بٌ يای نختلف، پس از گذشت زنان در جدٍل زیر، فشارخَن در قسهت (پ
 پاسخ ديید.

 (mm/Hgخَن )فشار 
 (Sزنان )

 ديلیز چپ بطن چپ آئَرت
6/۰۱ 4/۱ 5/۱ ۱/۱ 
6/۰۱ ۷/۱ ۵/۰ ۰/۱ 
6/۰۱ ۷/6 3/۱ ۵/۱ 
۱/۰6 3/۰۷ 4/۱ 3/۱ 
۱/۰۵ ۱/1 1/۱ 4/۱ 

 کند؟ در چٌ زنانی خَن بٌ درٍن آئَرت جریان پیدا نی -۰
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يای سینی، بستٌ يستند. با افزایش فشار بطن از ( دریچ6/۰۱ٌٍ فشار آئَرت  ۷/6شَد )فشار بطن ٍقتی کٌ فشار بطن از آئَرت بیشتر نی
 3/۱تا  ۵/۱کند. بنابراین جَاب بین شَد ٍ خَن بٌ درٍن آئَرت جریان پیدا نیدر این فاصلٌ فشار بطن از آئَرت بیشتر نی 3/۰۷بٌ  ۷/6

 ثانیٌ است.
 يای ديلیزی بطنی بستٌ يستند؟ يایی دریچٌ بین چٌ زنان -۵

بٌ  ۷/۱کٌ فشار بطن از  ۵/۱تا  ۰/۱ردیف اٍل فشار ديلیز بیشتر از بطن است ٍلی در فاصلٌ  ۵طن از ديلیزيا بیشتر است. در ٍقتی فشار ب
تَان گفت این یابد. بنابراین نیشَند ٍ این رٍند ادانٌ نیيای ديلیزی بطن بستٌ نیرٍد، فشار بطن از ديلیز بیشتر ٍ دریچٌنی ۷/6

 ثانیٌ بستٌ يستند. 4/۱ٌ تا انتًای ثانی ۵/۱يا از دریچٌ

ٌٔ چٌ زنان -3 ٌٔ سینی ٍ دٍلختی بستٌ يستند؟ در فاصل  يایی ير دٍ دریچ
شَند کٌ اند ٍ ٍقتی فشار بطن از ديلیز بیشتر باشد ير دٍ دریچٌ بستٌ نیيای سینی بستٌٍقتی کٌ فشار آئَرت از بطن بیشتر باشد دریچٌ

 ديد.رخ نی ثانیٌ 4/۱ٍ  ۵/۱این حالت در زنان 

 
ای را  گفتیو کٌ برٍن دى قلبی در بالغان، در حالت استراحت حدٍد پنج لیتر در دقیقٌ است. با تَجٌ بٌ تعداد ضربان قلب در دقیقٌ، حجو ضربٌ

 لیتر نحاسبٌ کنید. برحسب نیلی

يا در یک دقیقٌتعداد ضربان×  ایحجو ضربٌ   برٍن دى قلبی

       =                  ml x x ml ml/5000 5000 75 66 6 70

                        

 
 گیریفشارخىناندازه

ای کٌ انَاع رقهی )دیجیتال( يو بٌ آنًا اضافٌ شدى است.  ای ٍ جیَى زیادی دارند، از جهلٌ عقربٌگیری فشار خَن انَاع  اندازى يای دستگاى
 گیری کنید. یکی از انَاع آن را بٌ کالس بیاٍرید ٍ با کهک نعلو خَد فشار خَن يو کالسان را اندازى

 ی استفادى از دستگاى فشارسنج دیجیتالنحَى
 بپیچید ٍ دستگاى را رٍشن نهایید.کاف را بٌ دٍر بازٍ یا نچ دست  -۰
دکهٌ را فشار ديید تا دستگاى بادکنندى را فعال سازید یا در ندل نیهٌ خَدکار، پهپ دستی را فشار ديید. پس از پر شدن کاف، دستگاى  -۵

 کند.خَد بٌ خَد شرٍع بٌ خالی شدن نی
يو فشار خَن دیاستَلی )انبساطی( نشان دادى خَايد شد. عدد ی دیجیتال نگاى کنید. يو فشار خَن سیستَلی )انقباض( ٍ بٌ صفحٌ -3

135ای یادداشت کنید کٌ فشار خَن سیستَلی )انقباض( در باال ٍ دیاستَلی )انبساطی( در پایین باشد. )برای نثال نزبَر را بٌ گَنٌ
85

-نیلی 

 نتر جیَى(.
 طَر کانل خالی شَد.ی تخلیٌ را فشار ديید تا کاف بٌ دکهٌ -4

 گذارد.يا خیلی حساس است ٍ حرکت بدن یا ضرب ناننظو قلب بر دقت آنًا تأثیر نیساختار این دستگاى

 
یا نٌ، پژٍيشی را طراحی کنید ٍ با يهکاری گرٍى درسی خَد، آن را انجام گذارد  در نَرد اینکٌ آیا نَشیدن قًَى بر فشارخَن افراد تأثیر نی

 ديید ٍ نتیجٌ را در کالس ارائٌ کنید.
 شَد.نَشیدن زیاد قًَى نَجب افزایش فشار خَن ٍ تشدید سیستَل )انقباض( عضالت قلب نی
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کنیو گیری ٍ ثبت نیدا فشار خَن اٍ در حالت عادی اندازىخَايیو کٌ داٍطلب شَد. ابتبرای این کار از یکی از دٍستانهان نی شرح آزنایش:
کنیو. سپس نتایج بٌ دست آندى گیری نیسپس نقدار زیادی قًَى نصرف شَد ٍ پس از گذشت ندتی نجددًا فشار خَن اٍ را چند بار اندازى

 کنیو.را ثبت ٍ نقایسٌ نی

 
ٌٔ شکل ٍ عهل يریک از نَیرگ  اند؟ ٍ در نغز، این نقدار بستٌ يا این قدر باز يا چیست؟ چرا در نغز قرنز استخَان، ننافذ نَیرگ رابط

عبَر نَاد را کند. ٍجَد ننافذ نیز  يا فرايو نی يا انکان تبادل نناسب نَاد را در نَیرگ يا ٍ ایجاد شبکٌ ٍسیع در بافت دیَارۀ نازک نَیرگ
است با  يای خَنی يای نختلف نتفاٍت است نثالً در نغز قرنز استخَان کٌ نحل تَلید یاختٌ کند انا اندازۀ این ننافذ در بافت آسان نی

خَد  يای نغزی در سطح تَانند بٌ راحتی بٌ بیرٍن راى یابند ٍ ٍارد جریان خَن شَند انا نَیرگ يا نی ٍجَد ننافذ بسیار بزرگ این یاختٌ
يا نتَانند ٍارد نغز شَند.  يای نغزی نقش ندارند ٍ يهچنین نیکرٍب ننفذ ندارند تا بدین ترتیب خیلی از نَادی کٌ در نتابَلیسو یاختٌ

يای  يای ٍیژى از نَیرگ تَانند تَسط پرٍتئین نغزی برای نحافظت بیشتر از نغز(. البتٌ گلَکز ٍ اکسیژن بٌ راحتی نی -)ایجاد سد خَنی
 يای نغزی برٍند. عبَر کنند ٍ بٌ یاختٌ نغزی

 
 نشاهدٔهگردشخىندربالٔهدنیناهی

ٌٔ دنی آن بیرٍن باشد. نايی را در ظرف پتری قرار ديید کٌ نقداری آب  ٌٔ خیس بپیچید بٌ طَری کٌ فقط بال بدن یک نايی کَچک را در پنب
ٌٔ دنی گستردى شَد ٍ نايی تکان نخَرد.  .دارد ٌٔ دنی، یک تیغٌ بگذارید تا بال ٌٔ رٍی بال نجهَعٌ را رٍی صفح

ٌٔ دنی عبَر کند. ابتدا با بزرگ نهایِی کو ٍ سپس با بزرگ نهایی  نیکرٍسکَب طَری قرار ديید کٌ نَر از بال
 نتَسط، آن را نشايدى کنید.

ٌٔ دنی،  با تَجٌ بٌ نعکَس بَدن تصَیر در نیکرٍسکَب، چگَنٌ نی -  تَانید سرخرگ ٍ سیايرگ را در بال
 تشخیص ديید؟ 

کنند سیايرگ يستند ٍ چَن در نیکرٍسکَپ برند سرخرگ ٍ آنًایی کٌ از بالٌ خارج نیيایی کٌ خَن را بٌ انتًای بالٌ نیلٌ دنی، رگدر با
کنید، تصَیر نعکَس نیست کنیو. اگر از نیکرٍسکَپ استریَ یا تشریحی استفادى نینرکب، تصَیر نعکَس است جًت آنًا را بر عکس نی

 جًت آن صحیح است. بینیدٍ آنچٌ را نی
 کنید بٌ نعلو خَد ارائٌ کنید.  گزارشی از آنچٌ نشايدى نی -
 پس از پایان کار، نايی را بٌ آب برگردانید. -

 
 ديند؟ يای خَد را از دست نی يای قرنز، يستٌ ٍ بیشتر اندانک بٌ نظر شها چرا در انسان ٍ بسیاری از پستانداران، گَیچٌ

 بٌ این دلیل کٌ فضای بیشتری برای حضَر يهَگلَبین در یاختٌ ایجاد شَد.
 يای قرنز در دٍ طرف، حالت فرٍرفتٌ دارد؟ چرا غشای گَیچٌ - 

ٌ( يای قرنز رٍی نی يای قرنز تکَین  زنانی کٌ گَیچٌيا، ديد. سطح در این یاختٌجذب ٍ آزاد شدن اکسیژن در سطح گلبَل )گَیچ
تَانند نقدار زیادی يهَگلَبین درٍن سیتَپالسو تَلید کنند کٌ بٌ نحَ نطلَب کار انتقال  يا نی یابند، با از دست دادن يستٌ ٍ اندانک نی

ٌ افزایش یابد ٍ اینکٌ بتَاند نسبت سطح بٌ حجو را افزایش دادى تا کارایی یاختيا  بَدن این یاختٌفرٍ رفتٌ گازيای تنفسی را انجام ديد. 
 يا حرکت کند.تَانست بٌ آسانی در طَل نَیرگیرا در غیر این صَرت نهیزيا عبَر کند، در نَاقع الزم خو شَد ٍ از درٍن نَیرگ
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 يای قرنز چٌ ايهیتی دارد؟ نحصَر بَدن يهَگلَبین در غشای گَیچٌ - 
رفت یا يهَگلَبین در پالسها تجزیٌ ٍ يای قرنز قرار نداشتند فشار اسهزی خَن باال نیچٌتَاند در آب حل شَد. اگر درٍن گَیيهَگلَبین نی

 شد.دفع نی

 
يا ٍ ترکیبات خَن ٍجَد دارد. یکی از این  يا اطالعات زیادی در نَرد یاختٌ يای جَاب آزنایش خَن را دیدى باشید. در این برگٌ شاید برگٌ

 يا را بررسی کنید ٍ با تَجٌ بٌ آن، بٌ سؤاالت زیر پاسخ ديید: برگٌ
 ( نشخص کنید.L)را در ٍاحد اندازى گیری نیکرٍ لیتر ( PLTيا ) ( ٍ گردىRBC ٍ WBC ) يای خَنی یاختٌ تعداد طبیعی ير یک از -۰

Lتَجٌ: ير نیکرٍلیتر یک نیلیَنیَم یک لیتر است.  L61 1 10  

Litterدانیو کٌ یک لیتر برابر است با نی mm6 31 1 10  

Bloodتَجٌ:  cell WBC(Platelets) PLT , (RedBloodCells) RBC , (White  است. (

WBC :4۱۱۱  در نیکرٍلیتر خَن ۰۱۱۱۱تا RBC:  نیلیَن در نیکرٍلیتر 5تا 
PLT: ۵5۱۱۱۱ در ير نیکرٍلیتر خَن 

 شَد؛ نشخص کنید. يایی را کٌ در آزنایش خَن سنجیدى نی نیزان انَاع چربی -۵
 5.۱- ۰.۱: (Triglycerideگلیسیرید )تری ۵۱۱-۰5۱: (Cholestrolکلسترٍل )

H.D.L 4۱:  بیشتر از L.D.L ۰3۱: کهتر از 
اگر حجو کل خَن نا پنج لیتر باشد، رٍزانٌ چٌ  RBCشَد. با تَجٌ بٌ تعداد  يای قرنز تخریب نی گفتیو کٌ رٍزانٌ تقریبًا یک درصد گَیچٌ -3

 شَند ٍ باید جایگزین شَند؟ يا تخریب نی تعداد از این یاختٌ

65نیلیَن گَیچٌ قرنز ٍجَد دارد.  5نتر نکعب خَن نیلیدر یک  10  

mm65از طرفی:  5  لیتر خَن بدن.10
mm6عدد گَیچٌ قرنز در خَن یک انسان بالغ  3 6 125 10 5 10 25  خَايیو داشت: 10

/ / /12 2 1025 10 1 10 25 10 250 000 000 000  
 شَد ٍ باید جایگزین شَد.پنجاى يزار نیلیارد گلبَل قرنز تخریب نییعنی رٍزانٌ حدٍد دٍیست ٍ 

 


