گوارش ـ تبادل گازها

زیستشناسی

دوم تجربي

كتاب زيستشناسي و آزمايشگاه 1

گوارش

تبادل گازها

%2               4/85%
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به نام خازن عشق و خرد

راهنمای آفاردئون:
•مجموعهی آفاردئونهای زیستشناسی ،یک آموزش جمع و جور و خلاصهای
منسـجم ،همراه با تستهای کنکورهای سراسـری  7سال اخیر (داخل
و خارج کشور) است.
•در آفاردئون از چهارچوب کنکور بیرون نرفتیم و حرف اضافه نگفتیم!
•با دقت و وسواس زیاد تستها و مفاهیم را مرتب کردیم تا شما بتوانید
در کمترین زمان ممکن جمعبندی کنید.
•پاسخها را در پایین همان صفحه که تستش هست آوردهایم.
اما قبل ازشروع باید با نمادها و کلیدواژههای آفاردئونی آشنا شوید:
آموزش اصلی قبل از تستها قرار گرفته و یک دید کلی دربارهی مبحث
به شما میدهد.
 :Rجغـد دانا که دقتش خیلی بالاسـت؛ هرجا دلش خواسـت میآید و
حرفی و نکتهای و توصیهای میگوید.
( )  :داخل این پرانتز ،آدرس هر تسـت به اختصار داده شـده ،مثل ًا (89
ـ خارج) ،یعنی کنکور سال  89خارج از کشور!
درصدی که بر روی جلد آمده نشـاندهندهی درصد تستهایی است که
ِ
آزمون تجربی  7سـال گذشـته (داخل و خارج کشور)
از هر مبحث در 14
در کنکور آمده است.
با آن که خیلی دقت کردهایم ،احتمال هرگونه خطا و اشتباه وجود دارد .از
شما توقع داریم ،که اگر به چنین مواردی برخوردید ،ما را هم باخبر کنید.
تهیهی این آفاردئونها ،بدون همدلی و یاری و زحمات این عزیزان ممکن نبود:
دوست عزیز و همکار و استاد فرهیخته آقای رضا امیر که نکات و راهنمایی
ایشان به هر چه پربارتر شدن این مجموعه کمک شایانی کرد.
دکتر هامون سـبطی که با تشـویقها و پیگیریهای صبورانـه باعث به بار
نشستن این پروژه شدند.
آقای حسین نوری عزیز که تصاویر زیبای این مجموعه را از ایشان داریم.
ممنون از همهی شما دوستان عزیز!
شاد و سلامت و پیروز باشید
سیداحمد آلعلی
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گوارش
بخش  :1تغذیه و گوارش در جانوران مختلف
 گوارش
تبدیل غذای گرفته شـده توسـط جانور بـه صورتی که قابل جذب توسـط
سلولها باشد.

گوارش شامل دو مرحلهی هضم و جذب است.

گوارش:

مکانیکی ← خرد کردن و ریز کردن غذا به منظور بهتر اثر کردن
آنزیمها بر روی آن.

شـیمیایی ← تبدیل پلیمرهای زیسـتی (درشـت مولکولها) به
مونومرهای سازنده آنها (آماده شدن مواد غذایی برای جذب).

به غیر از اسفنجها و کیسهتنان ،دستگاه گوارش در اکثر قریب به اتفاق
جانوران دیگر از لولهی گوارشی و غدد گوارشی تشکیل شده است.
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 محل گوارش در میان جانوران مختلف:
اسفنجها :گوارش درون سلولی

کیسهتنان :گوارش برون سلولی و درون سلولی
و بقیهی جانوران :گوارش برون سلولی دارند.

در گوارش درون سلولی :تنها آنزیمهای درون سلولی عمل میکنند.

در گوارش برون سلولی :آنزیمهای برون سلولی نقش دارند.

Rجانـوری کـه در تصویـر درون کیسـهی گوارشـی هیـدر اسـت ،نوعی
سختپوست کوچک به نام «دافنی» است.
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 سازشهای دستگاه گوارش در جانوران گیاهخوار
نسبت طول لولهی گوارش به طول بدن در جانوران گیاهخوار بیشتر از
جانوران گوشتخوار است.

در میان جانوران گیاهخوار ،زوج سـمان (گاو ،گوسفند ،گوزن ،آهو و )...
دارای معدهی  4قسمتی و فرآیند نشخوار هستند.
مسیر غذا در فرآیند نشخوار در معدهی  4قسمتی زوج ُسمان:
دهـان ← مـری ← سـیرابی ← نـگاری ← مـری ← دهـان ← مـری ←
هزارلا ← شیردان ← روده

Rسـیرابی بزرگتریـن بخـش معدهی  4قسـمتی و نزدیکتریـن آن به
ُدم است.
Rسازگاری در علفخواران فرد سم (فیل ،اسب و :)....
 xهمزیستی میکروبهای تجزیهکنندهی سلولز (دارای سلولاز) در رودهی
بزرگ یا رودهی کور.
xجـذب قندهـای حاصـل از سـلولز در فیـل و اسـب در رودهی بـزرگ و
رودهی کور.
وال گوژپشت :از ماهیها و خرچنگهای کوچک تغذیه میکند .به جای دندان
چند ردیف اندام شانه مانند در آرواره بالایی دارد .گوارش مکانیکی در
دهان آغاز میشود.

 مقایسه دستگاه گوارش در کرم خاکی ،ملخ و گنجشک:
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کرم خاکی :دهان ← حلق ←
مری ← چینهدان ← سنگدان
← روده ← مخرج
مـری
←
ملـخ :دهـان ←
چینهدان ← سـنگدان ←
معده ← روده ← مخرج
گنجشـک :دهـان ← مـری
← چینـهدان ← معـده ←
سنگدان ← روده ← مخرج
کرم خاکی معده ندارد .گوارش
شـیمیایی و جـذب در روده
ایـن جانـور انجـام میشـود.
گوارش مکانیکی کرم خاکی
در سنگدان است.
روده ملخ از نظر عملی ،مشابه
روده بزرگ انسان است؛ یعنی
جذب آب و دفع مواد زائد ،را
انجام میدهد .گوارش شیمیایی و جذب درون معده انجام میشود .به همین
دلیل ،سـنگدان ملخ قبل از معده اسـت؛ چون پیش از گوارش شـیمیایی،
لازم است گوارش مکانیکی انجام شده باشد .البته گوارش مکانیکی در ملخ
توسط صفحات آرواره مانند دهان آغاز میشود و توسط ماهیچههای سنگدان
ادامه مییابد .سپس غذا برای گوارش شیمیایی به معده وارد میشود.
ترتیب سـنگدان و معـده در پرنده برعکس ملخ اسـت :یعنی ابتدا معده و
سپس سنگدان قرار دارد.

