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 مقدمه

 ارسطو :  -1

 شود.معتقد بود نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می 

  دانست هوا مخلوطی از گازهاست.او نمی 

 دانست.ترکیب هوای دمی و بازدمی را یکسان می 

 
 

 

 
 

 

 

 :مقایسة هوای دمی و بازدمی -2

 .اکسیژن بیشتری دارد ←هوای دمی

 .کربن دی اکسید بیشتری دارد ←هوای بازدمی

اهمیت فرایند تنفس از آنچه که ارسطو می پنداشت فراتر است. درک این اهمیت، زمانی ممکن شد که آدمی توانست ارتباط دستگاه تنفس  -3

 و دستگاه گردش خون را بیابد.

 : خون و دستگاه گردش تنفس ارتباط دستگاه -4

در شش ها خون، کربن دی اکسید  ← را از اندام های بدن جمع آوری می کند و به سوی شش ها می آورد. تیرهخون دستگاه گردش خون، 

 خون روشن توسط دستگاه گردش خون به اندام ها و ←تبدیل می شود.  خون روشنرا از دست می دهد و از هوا اکسیژن می گیرد و به 

 .یاخته ها فرستاده می شود

 :انواع خون در دستگاه گردش خون -5

 .دارد زیادیونی که اکسیژنِ کم، اما کربن دی اکسید : خ خون تیره (1

 .کمی دارد خونی که اکسیژنِ زیاد، اما کربن دی اکسید :خون روشن  (2

تیره به  ها خوندر شش ←. هستندشش ها محل تبادل گاز های تنفسی با خون  -6

 .(کربن دی اکسید را از دست می دهد و از هوا اکسیژن می گیرد ) شود.تبدیل می خون روشن

 تنفس سلولی:  -7

  فرایندی است که درون میتوکندری ها انجام شده وATP .تولید می کند 

 .علت نیاز به اکسیژن را توجیه می کند 

 

 صورت است: ینبه ا یل،تبد اینتبدیل شود. واکنش خالصه شده  ATP  انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی نهفته در -8
 

 ATP              اکسید + آب + کربن دی ADP و فسفات + اکسیژن + گلوکز 
 

 فرمول عمومی تنفس سلولی هوازی                                                               
 

 .دور شوداز سلول کربن دی اکسید باید  ← افزایش کربن دی اکسید، خطرناک تر از کاهش اکسیژن است. -9
 

 علل زیانبار بودن کربن دی اکسید: -10

  pHییرتغ این ← .دهدمیرا کاهش  pH  یدتول یداس یکبنکر ←کند. با آب واکنش داده و کربنیک اسید تولید می یداکس یکربن د -11

 یندهایاز فرا یاریاز آنجا که بس←ها را مختل کند.ینعملکرد پروتئتواند یها مینساختار پروتئتغییر  ←شود یها مینساختار پروتئ ییرباعث تغ

 کند.یم یجادها اها و بافتیاختهرا در کار  یااختالل گستردهها پروتئینرفتن عملکرد  یناز ب ←دهند  یها انجام م ینرا پروتئ یا یاخته
 

          
 

 : ساز و کار دستگاه تنفس1گفتار 

2O+ Co2H ← 3Co2H (کربنیک اسید) ←   کاهشPH   

2Co 

 تغییر ساختار پروتئین ها

 

  پروتئین ها  بین رفتن عملکرد از از 

 آنها                                             
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 بازدم

 نحوه مبادله گازها بین محیط و بدن جانوران:  -12

O2  محیط O2   شش O2  خون O2  بافت ها  تولیدون سلول ها و تنفس سلولی در ATP در میتوکندری مبادله O2  و

CO2  کنار سلول ها Co2 بافت ها        Co2خون   Co2   شش    Co2  محیط  

 تقسیم کرد. بخش مبادله ایو  بخش هادیاز نظر عملکرد، می توان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی به نام های  -13
 

 
 

 

 

 

 

 

 نقش بخش هادی در دستگاه تنفس: -14

هوا را به درون  شده است که یلتشک یا یتنفس یاز مجار ی،بخش هاد -1

  .کنند یم یتهدا یدستگاه تنفس یرونو ب

زا و ذرات گرد و غبار،  یماریب یها یکروبها، مثل م یرا از ناخالص هوا -2

 ی می کند.پاک ساز

 .شود آماده خون با گازهامبادله  یکند تا برا می گرم و مرطوب هوا را -3

 .به تولید صدا کمک می کند -4
 

 تعلق دارد. یبه بخش هاد ییانتها یژکتا نا ینی*از ب
 

 
 

  بینی: ساختار -15

 یها یدر برابر ورود ناخالص ی، مانعآن یموهاکه  ←شده است یدهپوش یاز پوست نازک ینی،ورود هوا در ب یرمس یبتداا پوست نازک:  -1

 کند. یم یجادهوا ا

 :  مخاط مژک دار  -2

  شود آغاز می مژکدار مخاط بینی، پایان یافتن پوست نازکبا. 

  (کدار در طول نایژک مبادله ای به پایان می رسدمخاط مژ).کند پیدا می ادامهی هادمخاط مژکدار، در سراسر مجاری 

 دارد مخاطی ترشحات مخاط مژکدار، یاخته های مژکدار فراوان و. 

 :ینیب یفوظا

  یهوا توسط ترشحات مخاط ی هایبه دام انداختن ناخالص -1

 ینیب یمرطوب کردن هوا توسط ترشحات مخاط -2

 نازک یوارهبا د های خونی از رگ ای توسط شبکه یورود یگرم کردن هوا -3

 یکنزد یاربس ینیب یشبکه به سطح درون ینا ← (کند یکه هوا را گرم م)نازک وجود دارد  یوارهبا د ییاز رگ ها یعوس یشبکه ا ینی،در ب *

 .شود یم یزینقاط، دچار خون ر یگردارد و آسان تر از د یشتریب یریپذ یبآس ینبنابرا ←است 

 نقش ترشحات  مخاطی بینی: 

 ) آنزیم لیزوزیم دارد( وجود دارد. یکروبیترشحات مواد ضد م یندر ا -1

 ناخالصی های هوا را ضمن عبور به دام می اندازد. -2

 مخاطی، هوا را مرطوب می کنند. ترشحات -3

 عملکردی دستگاه تنفسهای بخش -13
   ، حنجره، نای، نایژه ها، نایژک ها، نایژک های انتهاییبینی، حلق : بخش هادی -1

 نایژک های مبادله ای، کیسه های حبابکی   : ایبخش مبادله -2

 دم

https://konkur.info



  -تبادالت گازی                 – 1زیست شناسی  - 3فصل  جمع بندی         
 

  3  
 

 

 نقش مژك های مخاط تنفسی ) نقش مژك های بخش هادی(:  -16

به دستگاه گوارش  -1رانند. در آنجا، یا افتاده در آن را به سوی حلق می های به داممخاطی و ناخالصیمژک ها با حرکت ضربانی خود، ترشحات 

 به خارج از بدن هدایت می شوند.  -2 وارد شده و شیره معده آن ها را نابود می کند و یا
 

  :ترشحات مخاطی ی ورودی توسطمرطوب کردن هوااهمیت  -17

 ها و خون مبادله شوند.توانند بین ششل در آب باشند، میگازهای تنفسی تنها در صورتی که محلو .ضرورت دارد گازهاتبادل هوا برای  رطوبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 کند. ای است که هم هوا و هم غذا، از آن عبور میگذرگاهی ماهیچه: حلق -18

 و مری حنجره در جلو ختم می شود. در این دوراهی، دوراهی یک به  انتهای حلق*

 در پشت قرار دارد. 

 
 

 
 

 
 

 : نای -20

   .دارنده مجرای نای را همیشه باز نگه میدارد ک Cهای غضروفی شبیه به نعل اسب یا حرف نای، حلقه دیوارهویژگی: 

  شود.غذا در مری با مانعی روبه رو نمیهای بزرگ هدر نتیجه حرکت لقم ←ری قرار داردبه سمت م غضروفشکل  Cدهانه 

 
 ها نایژه -21

  .نای، در انتهای خود، به دو شاخه تقسیم می شود و نایژه های اصلی را پدید می آورد 

  شود می تقسیم تر باریک های نایژه به آنجا در شده، وارد شش یک به اصلیهر نایژه. 

 شود.ه تعدادی نایژه باریکتر تقسیم میدرون شش ب نایژه اصلی چپ: به شش چپ وارد می شود      

 شود.ه تعدادی نایژه باریکتر تقسیم میدرون شش ب نایژه اصلی راست: به شش راست وارد می شود      

 یابدمی کاهشمقدار غضروف آن باشند. هرچه نایژه باریکتر شود، می ها دارای غضروفنایژه. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها نایژك -22

  .انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد، نایژک نامیده می شود 

  این ویژگی نایژک ها به دستگاه تنفس امکان می دهد تا بتواند  ←به علت نداشتن غضروف، می توانند تنگ و گشاد شوند. نایژک ها

 کند. تنظیممقدار هوای ورودی یا خروجی را 

 شود.به آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی، نایژک انتهایی گفته می 
 

 چندین نایژک مبادله ای چندین نایژک انتهایی چندین نایژه کوچکتر  دو نایژه اصلی   یک نای  دقت کنید : -23

 حنجره -19

 قرار دارد. نایابتدای و  حلقانتهای جایگاه: در  -1

 دارد.عبور هوا را باز نگه میآن مجرای  ی غضروفیدیواره -1

       بوده که مانع نام برچاکنای )اپیگلوت(دارای درپوشی به  -2

 ورود غذا به مجرای تنفسی می شود.

آن  وظیفه -2

در ارتباط با 

 فسنت

()از بیرون به درون یساختار بافتی دیوارة نا  

 

 بافت پیوندی-1

 ای ماهیچه -غضروفی-2

 زیر مخاطی )حاوی غدد ترشحی(-3

 مخاط -4
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 بخش مبادله ای، با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک مشخص می شود.:  بخش مبادله ای -24
 

 اجزای تشکیل دهنده بخش مبادله ای
 

 نایژکی را که روی آن حبابک وجود دارد، نایژک مبادله ای می نامیم.: نایژک مبادله ای  -1

  است آمده پدید ها حبابک اجتماع از که شود می ختم انگورنایژک مبادله ای در انتهای خود به ساختاری شبیه به خوشه . 

 کدار در طول نایژک مبادله ای به پایان می رسدمخاط مژ. 

 د.گوینمی  حبابکیکیسه  یکحاوی حبابک ها،   یها خوشه از یک هربه  حبابکی:کیسه  -2

  ،مخاط وجود ندارد.در محل حبابک ها 

  مستقر شده انددرشت خوار )ماکروفاژ( در حبابک ها، گروهی از یاخته های دستگاه ایمنی بدن به نام. 

 
 

 

   :خش مبادله ایوظایف حبابک ها در ب -25

 مبادله گازهای تنفسی بین هوا و خون -1

 در حبابک ها وجود دارد( آخرین خط دفاع دستگاه تنفسی) دفاع و مقابله با ناخالصی های هوا -2

 سورفاکتانت(سطح فعال ) ترشح عامل -3
 

غباری  باکتری ها و ذرات گرد و  ←هستند  در حبابک ها( مستقر های)ماکروفاژ هایدرشت خوار:  آخرین خط دفاع دستگاه تنفسی -26

 نابود می کنند. ،را که از مخاط مژ کدار گریخته اند

 :درشت خوارها -27

 ی دارند.خوار یگانهب یژگیو 

 ند. رادحرکت  ییتوانا 

 حضور دارند. یزنقاط بدن ن یگرشش ها، بلکه در د یِحبابک یها یسه، نه فقط در ک) درشت خوارها( ها یاخته ینا 

 ) ورود هوا به کیسه های حبابکی باعث افزایش حجم آن ها می شود.(هنگام نفس کشیدن، حجم کیسه های حبابکی تغییر می کند. -28

بنابراین حبابک به علت وجود نیروی کشش سطحی  ←. از حبابک را که در تماس با هواست پوشانده است الیۀ نازکی از آب، سطحی -29

 آب، در برابر باز شدن مقاومت می کند.

 

  :عامل سطح فعال )سورفاکتانت( -30

  از بعضی یاخته های حبابک ها ترشح می شوداست که ماده ای.  

 آسان می کند با کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن حبابک ها را. 

 امل سطح فعال در اواخر دوران جنینی ساخته می شودع 

  است هطح فعال به مقدار کافی ساخته نشدعامل سزیرا  ← کشند.زحمت نفس میبه اند، هنگام به دنیا آمده بعضی از نوزادانی که زود. 

https://konkur.info



  -تبادالت گازی                 – 1زیست شناسی  - 3فصل  جمع بندی         
 

  5  
 

 ویژگی ساختاری کیسه های حبابکی: -31

  ازها امکان تبادل گبنابرابن   ←اطراف حبابک ها را مویرگ های خونی فراوان، احاطه کرده اند

  است.بین هوا و خون فراهم شده 

 حبابک ها از دو نوع یاخته تشکیل شده است: دیواره  

 راحتی از آن عبور کنند(بسیار نازک هستند که گازهای تنفسی به و فراوانتر  هستند. )  یاخته نوع اول: سنگفرشی تک الیه  -1

  .با ظاهری کامالً متفاوت، به تعداد خیلی کمتر دیده می شود و ترشح عامل سطح فعال را بر عهده داردیاخته نوع دوم:  -2
 

ها ا و خون مبادله شوند، این مولکولبین هوCO 2و  2Oبرای اینکه  -32

 . کنند عبور ها مویرگ دیواره و ها حبابکباید از ضخامت دیواره 

 پوششی بافت از ،) دیواره حبابک ها و دیواره مویرگ ها( دیواره دو هر -33

 . است نازک بسیار که اند شده ساخته الیه یک سنگفرشی

 غشای یک دو هر مویرگ و حبابک پوششی بافت متعدد، جاهای در -34

انتشار گازها به حداقل ممکن  مسافت نتیجه در ←دارند مشترک پایه

 .رسیده است

 
 
 

 

 به فراوانی وجود دارد.گویچه قرمز که در  نوعی پروتئین است :هموگلوبین -36

 O2)) و اکسیژن هموگلوبین -1

 .آن جدا شود غلظت اکسیژن در اطراف هموگلوبین مشخص می کند که باید اکسیژن به هموگلوبین متصل، یا از

 غلظت اکسیژن خونی که از قلب به شش ها می رود، کمتر از غلظت اکسیژن زیرا  ← .اکسیژن به هموگلوبین می پیوندد  در شش ها

 .در هوای حبابک ها است

  غلظت اکسیژن به علت مصرف شدن  زیرا  ←و به یاخته ها داده می شود. می شود اکسیژن از هموگلوبین جدا مجاورت بافت هادر

 .کاهش یافته است ،توسط یاخته ها

 (CO2)کربن دی اکسید و  هموگلوبین -2

 .آن جدا شود در اطراف هموگلوبین مشخص می کند که باید اکسیژن به هموگلوبین متصل، یا از کربن دی اکسیدغلظت 

 می شود. در مجاورت بافت ها، کربن دی اکسید به هموگلوبین متصل 

  هموگلوبین جدا می شود. ازدر شش ها کربن دی اکسید 

 (COکربن مونوکسید )هموگلوبین و  -3

  به آسانی جدا نمی شود. وقتی متصل شد، و کربن مونوکسید، می تواند به هموگلوبین متصل شود 

  بنابراین کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین،  ← کسیژن استابه هموگلوبین، همان محل اتصال  کربن مونوکسیدمحل اتصال

 .می شودبه هموگلوبین مانع پیوستن اکسیژن 

  این ←  دیابحمل اکسیژن را در خون کاهش می  ظرفیت ←جدا نمی شود از هموگلوبین  چون کربن مونواکسید به آسانی

 گرفتگی() گاز وضعیت ممکن است چنان شدید باشد که به مرگ منجر شود.

 تنفسی در خونحمل گازهای -35

 )پالسما( محلول در خوناببه صورت  -1

 حمل توسط هموگلوبین -2
 انتقال اکسیژن -1

 انتقال دی اکسید کربن -2

 به صورت محلول در خوناب-1

 توسط هموگلوبین-2

 به صورت یون بیکربنات-3
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 و ورود به پالسما خروج از گویچه های قرمز

 .شهرت دارد یشود و به گاز گرفتگ یم یتاست که تنفس آن باعث مسموم یگاز سم یدکربن مونو اکس :یدگاز کربن مونوکس -37

 شوند. یبه صورت محلول در پالسما جابه جا م ←( یداکس یو کربن د یژن) اکس یتنفس یاز گازها یبخش اندک -38

  اما هموگلوبین در ارتباط با حمل کربن دی اکسید  .به وسیله هموگلوبین انجام می شود ←در خون  مقدار حمل اکسیژنبیشترین

 نقش کمتری دارد.

 به صورت یون بیکربنات در گویچۀ قرمز حمل می شود.  ←در خون مقدار کربن دی اکسید بیشترین 
 

 آنزیم کربنیک انیدراز -39

 ر گویچۀ قرمز، آنزیمی به نام کربنیک انیدراز هستد. 

 ربنیک انیدراز، کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد ک. 
 

 کربن دی اکسید به صورت یون بیکربناتحمل  -40

کربنیک اسید به ←کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید  پدید می آورد.موجود در گویچه قرمز،  آنزیم کربنیک انیدراز 

 با رسیدن ←وارد می شود.  (پالسماخوناب )  یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به  ← سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود.

، به هوا هاکربن دی اکسید آزاد شده از بیکربنات در شش←. شودد از ترکیب یون بیکربنات آزاد میها، کربن دی اکسیبه شش یون بیکربنات

 .انتشار می یابد

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+     ⇌    𝐻2𝐶𝑂3                                      𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

 

 

 

 با هموگلوبین CO2میل ترکیبی  <با هموگلوبین  O2میل ترکیبی  <با هموگلوبین  COمیل ترکیبی   توجه کنید: -41

 
 

 

 
 

 .است بازدم و دم فرایند دو شامل ششیتهویه  -42

 هوا وارد شش ها می شود.آن  نتیجه درفرآیندی فعال است که  ←دم

  هوا از شش ها خارج می شود. آننتیجه  درفرآیندی غیر فعال است که  ←بازدم 

 .دارند قرار دیافراگم ای ماهیچه پرده روی و سینهشش ها درون قفسه  :شش هامکان  -43

  مقایسه اندازه شش ها با یکدیگر: -44

 . است ترکوچک قدری راست شش از قلب، با مجاورت علت به چپ شش

 شش چپ دارای دو لوب است. 

 شش راست دارای سه لوب است. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

H2O + Co2    →  H2Co 3 

 آنزیم انیدراز کربنیک

 به هوا  2Coبازدم و انتشار  از بی کربنات 2Coآزاد شدن  رسیدن به شش ها

 : تهویه ششی 2 گفتار
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 ساختار شش ها:  -45

 ژک های انتهایی و نایژک مبادله ای می باشد.یشامل نایژه های باریکتر، نایژک ها ، نا  لوله های منشعب شونده: -1

 گونه را به شش می دهند.اند و ساختاری اسفنجهای حبابکی به خود اختصاص دادهها را کیسهبیشتر حجم شش :های حبابکیکیسه -2

 است. که اطراف کیسه های هوایی را همچون تار عنکبوت احاطه کرده :فراوانمویرگ های خونی  -3

 کند. می متصل سینهشش ها را به قفسه پرده جنب  پرده جنب: -4

 الیه است که در اطرف هر شش قرار دارد. ای دوپرده 

 .الیه داخلی به سطح شش و الیه خارجی به سطح درونی قفسه سینه متصل است 

 جنب، پر شده است یعبه نام ما یعیاست که از ما یاندک فضای (فاصله بین دو الیه) جنب درون پرده. 

 کند.احاطه می یرون بافت پیوندی آن راها دانست که از بهای حبابکی و رگها، کیسهها، نایژکای از نایژهشش را می توان عمدتاً مجموعه* 
 

  شش ها دو ویژگی مهم دارند:  -46

درون هوای فشار   ← باز می شوندشش ها   ←یابد یم یشافزا ینهس ۀکه حجم قفس یهنگامپیروی از حرکات قفسه سینه:   -1

 د.هوای بیرون به درون شش ها کشیده می شو ←کم می شود شش ها

وضعیت اولیۀ  به علت ویژگی کشسانی، شش ها در برابر کشیده شدن، مقاومت نشان می دهند و تمایل دارند به :ویژگی کشسانی -2

 . ویژگی کشسانی شش ها در بازدم نقش مهمی دارد.خود بازگردند
 

 .باعث می شود شش ها در حالت بازدم، کامالً جمع نشوند ←است کمتر از فشار جو  جنب فشار مایع -47

 شش ها جمع می شوند. ←در صورتی که قسمتی از قفسه سینه سوراخ شود  -48

  :مماهیچة دیافراگ -49

 است که:  مخطط نوعی ماهیچه

 هنگام بازدم ←. در حالت استراحت گنبدی شکل است ■

 مهنگام د ← مسطح است. انقباض در حالت ■
 

 دم معمولی: -50

 :. در این رویداد، دو عامل دخالت دارددهد می رخ سینه قفسه حجم افزایشدم، فرایندی است که درنتیجه 

 به حالت مسطح در می آید.  که هنگام دم منقبض شده و )میان بند(  دیافراگم ( ماهیچه1

 دنده ها را به سمت باال و جلو جابه جا می کند و جناغ را به جلو می راند. هنگام دم منقبض شده و  ( ماهیچه های بین دنده ای خارجی که 2

 نقش اصلی را برعهده دارد. دیافراگمدر تنفس آرام و طبیعی، *

 :دمِ عمیق -51

هم به  انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردن. )ناحیۀ گردن نیز، به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می کندر دمِ عمیق، انقباض ماهیچه های د

 عوامل دم معمولی اضافه می شود.(

 :معمولی مراحل دم -52

افزایش  ←باالرفتن دنده ها و جلو آمدن جناغ  ←فراگم امسطح شدن دی ←انقباض دیافراگم و انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی 

  ورود هوا به درون شش ها ←ایجاد مکش  ←ایجاد فشار منفی  ←ها کاهش فشار هوای درون شش ←حجم قفسه سینه 

 مراحل بازدم معمولی -53

 ←گنبدی شدن دیافراگم  ←به استراحت در آمدن دیافراگم و استراحت ماهیچه های بین دنده ای خارجی و خاصیت کشسانی شش ها 

  هاشش ازهوا  خروج ←ها فشار هوای درون شش افزایش ←حجم قفسه سینه کاهش   ←پایین آمدن دنده ها و عقب رفتن جناغ 

 .کند می کمک سینه، انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و نیز ماهیچه های شکمی، به کاهش حجم قفسه در بازدم عمیق -54
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 حجم های تنفسی -56

 .بنابراین، حجم های مختلفی از ←  مقدار هوایی که به شش ها وارد یا از آن خارج می شود به چگونگی دم و بازدم ما بستگی دارد

 هوا را می توان به شش وارد و یا از آن خارج کرد. 

  اندازه می گیرند.  دَم سنج  )اسپیرومتر(حجم های تنفسی را با دستگاه 

  ،نامیده می شود.  دَم نگاره )اسپیروگرام(نموداری که دم سنج از دم و بازدم های فرد رسم می کند 

 ص درست بیماری های ششی کاربرد داردتحلیل دم نگاره در تشخی. 

 او بستگی دارد جنسیتو سن در فرد سالم، به  ی تنفسیمقدار حجم ها.  

 
 

 حرکات تنفسی -55

 انقباض ماهیچه دیافراگم ) میان بند( -1

 ای خارجیدندههای بینانقباض ماهیچه -2
 دمعمل  

 (ورود هوا به دستگاه تنفس )

 استراحت دیافراگم ) میان بند( -1

 ای خارجیدندهاستراحت ماهیچه بین  -2

 هاخاصیت کشسانی شش -3

 

 معمولی دمعوامل مؤثر در 

 عوامل مؤثر در دم عمیق

 انقباض ماهیچه دیافراگم ) میان بند( -1

 ای خارجیدندههای بینانقباض ماهیچه -2

 انقباض ماهیچه های گردن-3

 

 دمبازعمل  

 دستگاه تنفس( ازهوا خروج ) 

 عوامل مؤثر در بازدم معمولی

 عوامل مؤثر در بازدم عمیق

 استراحت دیافراگم ) میان بند( -1

 ای خارجیدندهاستراحت ماهیچه بین  -2

 هاخاصیت کشسانی شش -3

 یداخل یدنده ا ینب یها یچهانقباض ماه-4

 یشکم یها یچهماه انقباض -5
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 :دارد چون حجم باقی مانده، اهمیت زیادی -57

 باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند.  -1

 تبادل گازها را در فاصلۀ بین دو تنفس ممکن می سازد. -2
 

 .مجموع دو یا چند حجم تنفسی است:ظرفیت تنفسی -58

 
 .نیستظرفیت شش های افراد مختلف مساوی *

 

 
 سرفه -3عطسه     -2تکلم   - 1:         سایر اعمال دستگاه تنفس -59

 تکلم:   -60

 است.  یصوت یپرده ها یریحنجره محل قرارگ 

 مخاط به سمت داخل اند.   یخوردگ ینحاصل چ ی صوتیپرده ها 

 کنند یم یدصدا را تول یصوت یپرده ها. 

  یردگ یمانند لب ها و دهان صورت م ییها یبخش یلۀبه صدا به وس یشکل ده. 

 های تنفسیحجم

 حجم جاری: مقدار هوایی که طی یک دم وارد و یا طی یک بازدم خارج می شود.  -1

 (می باشد.  میلی لیتر 500 حجم جاری حدود)

 حجم جاری × حجم تنفسی در دقیقه= تعداد دم  -2

 به شش ها وارد کرد. یق،دم عم یکبا  ی،دم معمول یکپس از حجم ذخیره دمی:  مقدار هوایی که می توان  -3

 .ها خارج کردمعمولی، با یک بازدم عمیق از شش توان پس از یک بازدممیمقدار هوایی که  حجم ذخیره بازدمی: -4

 شود. )دورن شش ها می ماند.(ها خارج نمیباقیمانده: مقدار هوایی که حتی با بازدم عمیق نیز از ششحجم  -5

 رسد. ینم یماند و به بخش مبادله ا یدستگاه تنفس م یدر بخش هادکه  یدم یاز هوا یبخش :هوای مرده -6

 (می باشد.  میلی لیتر 150 حدود هوای مرده)

 های تنفسیظرفیت

توان از شش ها    یم یقبازدم عم یکو با  یقدم عم یکاست که پس از   ییمقدار هوا: ظرفیت حیاتی -1

 .خارج کرد

 ظرفیت حیاتی= هوای جاری+ حجم ذخیره دمی+ حجم ذخیره بازدمی
 

 .حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جای دهند :تام یتظرف -2

 ظرفیت تام = ظرفیت حیاتی + حجم باقیمانده

 میلی لیتر 6000=  1200+  4800
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 :سرفه و عطسه  -61

    شوند، باعث واکنش سرفه یا عطسه  چنانچه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی واردعلت: 

 .می شود

 دهان به بیرونخروج هوا همراه با مواد خارجى با فشار از راه   ←سرفه. 

 به بیرون بینى و خروج هوا همراه با مواد خارجى با فشار از راه دهان ← عطسه. 

 :در افرادی که دخانیات مصرف می کنندعلت سرفه های مکرر  -62

سرفه راه مؤثرتری برای بیرون راندن مواد خارجی است  به علت از بین رفتن یاخته های مژکدار مخاط تنفسی،در افراد مصرف کننده دخانیات، 

 .مکرر مبتال هستند به همین علت این گونه افراد به سرفه های ←

 : عوامل مؤثر در تنظیم تنفس -63

 پل مغزی -4بصل النخاع       -3   کاهش اکسیژن خون -2خون   افزایش کربن دی اکسید -1

 نظیم تنفسعصبی ت مراکز -64

 دم( ) دستور شروعِ ارسال پیام یا دستور انقباض به ماهیچه های بین دنده ای خارجی و دیافراگم النخاع:در بصلمرکز عصبی تنفس  -1

 همچنین خاتمه دم -2مدت زمان دم  و  -1مرکز عصبی تنفس در پل مغزی: تاثیر بر مرکز تنفس در بصل النخاع جهت تنظیم  -2

 بدون نیاز به پیام عصبی، با بازگشت ماهیچه ها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی شش ها انجام می شود. بازدمبا پایان یافتن دم، *

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     تبادالت گازی تنوع :3 گفتار

 ع تبادالت گازیانوا

 مانند حشرات ←  تنفس نایدیسی -1

 دوزیستان  وکرم خاکی مانند   ← تنفس پوستی -2

 نوزاد دوزیستانو  ها ماهی مانند ستاره دریایی،  ←تنفس آبششی   -3

مهره داران و  مانند حلزون که از بی مهرگان خشکی زی   ←  تنفس ششی -4

 انسان( -پرندگان – قورباغهمانند )خشکی زی 

 

 

 در سایر جانوران، ساختارهای تنفسی ویژه ای مشاهده می شود که ارتباط یاخته های بدن را با محیط فراهم می کنند.

 در این جانوران، چهار روش اصلی برای تنفس مشاهده می شود که عبارت اند از:

 

توانند با  یبدن م یها یاختهکه همه  یدرمثل ه یها و جانوران یا یاختهدر تک 

 تنفس وجود ندارد. یبرا یا یژهداشته باشند، ساختار و یتبادالت گاز یطمح
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 تنفس نایدیسی -66

 از طریق منافذ تنفسی، به خارج راه دارندکه  لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند نایدیس ها.  

  (منافذ تنفسی در ابتدای نایدیس قرار دارند.)

 و در نهایت به انشعابات پایانی می رسد. نایدیس به انشعابات کوچکتری تقسیم می شود 

 (.در کنار همۀ یاخته های بدن قرار می گیرند نایدیس ها انشعابات پایانی)

  :انتهای نایدیس ها در ناحیه انشعابات باریک پایانی 

   بن بست است.  -1

 .جهت تبادالت گازی است دارای مایعی -2

  ندارد.دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی  تنفس نایدیسی،در 
 

 
 

 

 

 تنفس پوستی -67

  :تنفس پوستی هم در مهره داران و هم در بی مهرگان دیده می شود 

 داران مانند دوزیستان  برخی مهره -2   برخی بی مهره ها مانند کرم خاکی  -1

 های فراوان وجود دارد و گازها با محیط ی شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگدر تنفس پوست

 اطراف از طریق پوست مبادله می شوند. 

  .سطح پوست در جانورانی که تنفس پوستی دارند، مرطوب نگه داشته می شود 

 
 

 

 یتنفس آبشش -68

  شوند. یم یافت یستانها و نوزاد دوز یمهره داران مانند تمام ماه یو هم در برخ یاییمهره ها مانند ستاره در یآبشش ها هم در ب 

 
 بسیار کارآمد است. شتبادل گاز از طریق سطوح آبش ، 

 استخون در مویرگ ها، و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی، برخالف یکدیگر  جهت حرکت. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ستاره دریاییهای کوچک و پراکنده پوستی مانند: برجستگی های ساده:آبشش -1 انواع آبشش

 ماهی ها و نوزاد دوزیستان . مانند:هایی که به نواحی خاصی از بدن محدود می شوندآبشش -2

https://konkur.info



  -تبادالت گازی                 – 1زیست شناسی  - 3فصل  جمع بندی         
 

  12  
 

 

 تنفس ششی -69

  انسان و پرندگان وجود دارد.قورباغهو هم مهره داران مانند حلزون مهره ها مانند  یببرخی از شش ها هم در ، 

 

 شش دار) مهره داران خشکی زی( ساز وکارهای تهویه ای در مهره داران

ساز و کارهایی وجود دارد که باعث می شود جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای برقرار شود.  در مهره داران شش دار

 .این ساز و کارها به ساز و کارهای تهویه ای شهرت دارند

 مهره دارانِ دارای شش، دو نوع ساز و کار متفاوت در تهویه دارند: 

 پمپ فشار مثبت -1

هوا را با  ،قورت دادن به قورباغه به کمک ماهیچه های دهان و حلق، با حرکتی شبیه ال:مث

 فشار به شش ها می راند. 

 فشار منفی سازو کار -2

در انسان ساز و کار فشار منفی وجود دارد که در آن، هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار  ال:مث

 منفی، به شش ها وارد می شود.

 

 
 

پرندگان به علت پرواز، نسبت به سایر مهره داران انرژی بیشتری مصرف می کنند و بنابراین به اکسیژن بیشتری : پرندگان در نفست -70

 نیاز دارند. 

         ساختارهای تنفسی در پرندگان شامل:

    هاشش -1

را نسبت به پستانداران پرندگان   کارایی تنفسِ یسه های هوادارک←های هوادارکیسه -2

 .دنافزایش می ده

 

 

https://konkur.info



https://konkur.info

www.konkur.info

