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بلکه زیر شاخه فرایند کسب و   نیست زندهموجود  اصلیویژگی  7.)جزو است جانوران از بسیاری در آشکار های ویژگی از یکی کشیدن نفس ✓

 گفتار اول(-1فصل –دهم استفاده از انرژی هستش 

 عملکردولی  برقرار کنه رابطه)یعنی تونسته بود بین دستگاه تنفس و دستگاه گردش مواد  .شود می قلب شدن خنک باعث کشیدن نفس ارسطو: نظریه  ✓

 (‼هر کدوم از دستگاه ها رو نمیدونسته چیه
  (…مونوکسید کربن و ،دی اکسید کربن،،اکسیژن%78)نیتروژناز چند نوع گاز یهوا مخلوط.1:  دانستینمارسطو 

 (‼)فکر میکرد هوا یه دونه گازه فقط.ییایمیش بیاز نظر ترک یو بازدم یدم یتفاوت هوا.2

 (عمومی و ششیگردش )به کمک دستگاه گردش خون در ها سلول به اکسیژن رساندن.1:

 بدن از اکسید دی کربن خروج.2        

 (بیشتر اکسیژن )شش ها میشود وارد هوایی که :دمی هوای ✓
 (بیشتر اکسید دی کربن.)میشود خارج هوایی که از شش ها  :بازدمی هوای ✓
 دارد زیادی اکسیدِ  دی کربن اما کم، اکسیژنِ .میرود  ها شش به قلب و بعد  ها اندام از : تیره خون ✓
 زیاد ، اما دی اکسید کمی دارد اکسیژن .ها شش از شده خارج : روشن خون ✓

واد مثال بگیم سیاهرگ ها حاوی م به مواد غذایی موجود در رگ ندارد. ه گازهای تنفسی مربوط میشه و ربطیب قطفیره و روشن بودن خون ت 

 ‼غذایی کم هستن این تصور اشتباهه

   .ردیافت کنهتیره و هم خون روشن رو مثل شش اه میتوهن هم خون  کبد               

 نوخ یاهرگ باب کبدیسر واقع د 

مواد غذایی رو از لوله  تیره سرشار از

گوارش میگیره و وارد کبد میکنه درست 

که خون تیره رو از  رگ ششیسرخمثل 

 .بطن راست میگیره  و وارد شش میکنه

 (3گفتار -دهم-2فصل -)ترکیبی

 

 

 

قیه سرخرگ ها و سیاهرگ های بدن به ترتیب خون تیره و ب ).دارن ون روشنخگی ر دوران حاملد ند نافبگ ریاهس و ششی یاهرگس 

 (2گفتار -7فصل  -گفتار اول و یازدهم 4فصل  -)فوق ترکیبی دهم(د.روشن رو دارن

 .کند پیدا را خون گردش دستگاه و تنفس دستگاه بین ارتباط توانست انسان که شد تر روشن زمانی نفس کار اهمیت ✓

. توسط اکسیژنه )کربوهیدرات،لیپیدهاو پروتئین ها(مواد مغزیدکه از سوختن آی به دست می ATP از  مستقیما، ای یاخته های فرایند انرژی ✓

 )نه به طور مستقیم از مواد عالی مواد غذایی(
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  : (هوازی) ای یاخته تنفس

✓    ATPشود. استفاده تواندمی ای یاخته خواه انرژی واکنش هر در که است سوختی 

 

 

اخته های کبد تولید کننده صفرا ی،اخته های پوششی سطح معده ی،ننده بزاقکاخته های تولیدیگویچه قرمز در  رالوه بع ی کربناتب 

 هم تولید میشود.یاخته های ترشحی در لوزلمعده و روده باریک ،
 انتشار طریق ازازش خارج شده و  وحمل میشه  ها شش به خونآب توسط و میشه خونآب وارد شده خارج قرمز گوجه از کربنات بی ✓

 کربنیک میاد وجود به اسید کربنیک و میشه متصل کربنات بی به و میشه خارج شش در هموگلوبین به شده متصل هیدروژن اینکه یعنی )میشه دفع

 (‼پذیره برگشت واکنش میشه تبدیل و آب به اسید
 نزیم کربنیک انیدراز انجام میشه آ دون دخالتب H+بدیل کربنیک اسید به بیکربنات و ت 

✓ ↑+ H  روی ساختارpr طبع اون روی عملکرد  و بهpr تاثیر میزاره 

 (ره دیگه نباشه زنده نیستیم که! تلی نبود اکسیژن خطرناکو(کسیژنا اهشک رت طرناکخ کسیدا ید ربنک فزایشا 

 

 

 

 

 کربنیک اسید
 کربنیک انیدراز

 بیکربنات
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 ‼یه فعالیت مهم 

 رنگ بی آهک آب.1: اکسید دی کربن های معرف 

 رنگ آبی بلو تیمول برم.2

حباب هوا دیده میشه و  ب(هوا از طریق لوله کشیده میشه در ظرف  :دمدر حالت  ✓

 .تغییر رنگ معرف دیده میشود
حباب الف( از ظرف  : هوا به داخل لوله دمیده میشود و هوای بازدمی بازدم در حالت ✓

  هوا تشکیل می شود.

 ادیه خشب -1: ملکردع ظرن زا نفست ستگاهد 

 ای مبادله بخش-2

 ( ‼هستش )یعنی مجرای تنفسی بخش دیگه ای هم داره که نایژک مبادله ایاز مجرای تنفسی ای تشکیل شده  ✓
 نایژک انتهایی(←نایژک←نایژه←نایژه اصلی←نای←حنجره←اپی گلوت←حلق←بینی:)دقیقش میشهبینی تا نایژک انتهاییاز  ✓

 برعهده داره:وظیفه سه  
 خروج هوا به مجرای تنفسی و ورود.1 
 باکتری و گردو غبار لپاکسازی هوا از ناخالصی ها مث .2 

 هوا رو گرم و مرطوب میکنه .3 
 ینی:ب 
  (‼جزو بخش هادی نیست ها دهان.)قسمت ورودی هوا 
 نخستین خط دفاع غیر اختصاصی  پوست و مخاط مژک دار)که ذرات خارجی رو به دام میاندازد. دارد ،پوست نازک مو داری

 .ترکیبی=یازدهم= ایمنی(محسوب میشه
 که یاخته های )درواقع شبکه از رگها با دیواره نازک به سطح درونی بینی نزدیکه که باعث گرم شدن هوا میشه

 (زیست دهم– 4ترکیبی با فصل  .پوششی اون با هم ارتباط تنگاتنگی دارن و ورود خروج مواد به شدت کنترل میشه
 داره  دندریت مژکبینی در سقف حفره بینی قرار دارن که در واقع یاخته های عصبی هستن که  )پیاز بویایی(گیرنده های بویایی

وقتی که گلی رو بو میکنیم به این مژک ها متصل میشن و یاخته عصبی رو تحریک میکنن و پیام حسی  لو وقتی مولکول های بو مث

 زیست یازدهم(-2)ترکیبی با فصل .ر مخ میره و حس بو درک میشهرو از طریق اکسون به لوب های بویایی میفرستن که در نهایت به قش
  غذا اهمیت داره مثال وقتی که سرما میخوریم یا بینیمون میگیره نیمتونیم مزه درست غذا رو تشخیص توی تشخیص مزه حس بویایی

 زیست یازدهم(– 2)ترکیبی با فصل بدیم
 ت غضروفی بینی رو به وجود مییاره و برای ترمیم قسمت از بینی که در مهندسی بافت جراح زیبایی از طریق روش های کشت باف

 دوازدهم(–.)ترکیبی با فصل مهندسی بافت توی یه اتفاق از بین رفته استفاده کنه

 

 

 شیری رنگ

 زرد رنگ
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 خاط مژک دار:م 
  داخل بینی هم مخاط مژک دار رو داریم( حواست باشه  )پسدر انتهای پوسته نازک بینی شروع میشه 
  د.همه یاخته های اون مژک ندارن با توجه به شکلمخاط یاخته های پوششی استوانه ای مژک دار رو داره که مخاط ترشح میکنن  

جهت زنش  خش های باالتر از حلق تا انتهای پوسته نازکب وپایین تر از حلق به سمت باالست  ایهها در بخش  هت زنش مژکج 

 تا به حلق وارد بشود.ین خواهد بود سمت پایمژک ها به 
 ( با آب فراوانه گلیکوپروتئینی  )یک ترکیب موسین جنس مخاط از 
 پس بی شباهت نیستند این غشاءپایه با مخاط(.جنس غشاء پایه از رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی هستش( 

 : وظایف مخاط 
)پس همه اکسیژن ورودی به خون به صورت تنفسیمرطوب کردن هوای .1 

 (‼محلول از کیسه حبابکی به خون منتقل میشود
داره پس میتونه آنزیم لیزوزیم داشته ضد میکروبی مثل بزاق خاصیت .2 

 .باشه

 )به وسیله زنش مژک ها (هدایت ذرات خارجی مجرای تنفسی به حلق ✓
  
 لق:ح 
  دستگاه تنفس و دستگاه گوارش( قسمت مشترک)میشهقسمتی که هم هوا هم غذا به اون وارد 
 است  (‼)انعکاس رو میگم که تو یازدهم میخونیدین قسمت از نوع مخطط و ارادی و غیر ارادیماهیچه ا 
  به طور کلی قسمت های باالتر از مری بافت داردرو  مخاطولی  نداره مژککه سنگفرشی چند الیه بافت پوششی این قسمت از نوع(

  پوششی سنگفرشی چند الیه است قسمت های پایین تر بافت پوششی استوانه ای تک الیه است.(
 از پایین به حنجره  )دو سوراخ بینی که با غضروف از هم جدا شدن(با  و حفره بینی که از باال به حفره دهان شبیه شده: چهار راه ماهیچه ای

 وصل می شود.در جلو و مری در عقب  

 صل میشود.و اهر 7ه بصل میشه پس حلق و تا گوش داریم دیگه!(2)ریق شیپور استاش به گوش میانیطلق از ح 
 نداره ابتدایی مریبو در عقب  اپی گلوت()رجاک نایب میرسد در جلو درپوش انع ملق در انتها به دو ح 
  می کندمخاط که  توسط مژک های یاخته های پوششی مجرای تنفسی به این قسمت وارد میشه به صورت ارادی از راه دهان خارج 

 .توسط شیره معده از بین میره در معدهبنداره ابتدای مری و مری و بنداره انتهایی مری عبور میکنه و از ،یا بلعیده شده
 نجره :ح 
 قرار داره نای ابتدای. 
  مجزا میشه  دائمیغضروف این قسمت باعث باز موندن 
 به مجرای تنفسی میشه.در هنگام بلع مانع ورود غذا در ابتدای حنجره  )اپی گلوت(درپوش برچاک نای 

 میاد. ایینپبه سمت  ستفراغا ،لعبو در هنگام  االبسمت  به برای خروج هوا رفهسو  طسهع ،نفستر هنگام د رچاک نایب 
 به ارتعاش در میان  بازدمیوتی حنجره در تکلم با هوای پرده های ص 
 ورود غذا به مجرای تنفسی میشه. با آسیب دیدن این قسمت باعث 
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 نای : 
  جناغاستخوان به  جلو و از  حنجرهبه  باال ازمحل قرار گیری نای 

 میرسیم اصلیبا دوشاخه شدن به نایژه  پایین و از  مریبه  پشتاز 

 در جلوی نای زیر حنجره قرار داره(غده تیموس )
 حلقه های  نایc  شکل داره که دهانه حرف شکل یا نعلیc   یک

به حرکات کرمی مری قسمت ماهیچه صاف رو نشان میده که 

کمک میکنه و اگه یه لقمه غذای درشت رو خوردیم به راحتی از 

 (.)نوش جانپایینمری بره 
  ه میشه که از داخل به خارجالیه دید 4در دیواره نای:  

 ست.ااهیچه ای و الیه پیوندی مخاط،زیرمخاط،غضروف م 
  غده و مخاط رو ترشح میکنه و که از یک الیه بافت پوششی استوانه ای مژک دار ساخته شده  )اولین الیه از داخل(نای مخاطدر

و بافت  و رگ برخالف مخاط مری که از چند الیه)بافت پیوندی سست ، به همراه بافت ماهیچه شهترشحی در این الیه دیده نمی

 چین خوردگی داخل مری بیشتر از نای است پوششی سنگفرشی چند الیه( تشکیل شده و غده ترشحی داره و به همین علت ها 
  و باتوجه به رنگ شکل متوجه رو داریم که مخاط روترشح میکنه غده ترشحی قرار دارند  اعصابو رگهای خونی نای که  زیر مخاطدر

 .درست مثل الیه زیر مخاط مری که بافت پیوندی در این الیه وجود داره و  خواهیم شد
  های کالژنی که  ) با اون رشتهکه باعث استحکام و انعطاف پذیری نای میشه )ضخیم ترین الیه دیواره نای(غضروف ماهیچه ایدر الیه

 ‼به حرکت کرمی کمک میکنهمسئول حرکات کرمی نیست ولی وجود داره  صاف در سطح پشتی نای در این الیه ماهیچه داره(
 خارج از کتاب( ‼و بین حلقه ها ماهیچه نیست ها در بین غضروف های نعلی شکل بافت پیوندی متراکم اونها رو بهم وصل کرده(  
  پیوستگی با الیه بیرونی مری دارد.که یک  )فضای بین یاخته ای فراوان(است پیوندیآخرین الیه الیه 
  بافت پیوندی نداریمالیه های مری بافت پیوندی وجود دارد ولی در نای توی مخاط در همه. 
  از ماهیچه های طولی و  حلقوی مری جدا شده با بافت پیوندی ماهیچه صاف در سطح پشتی نای. 
 ایژه اصلی:ن 
  انتهای نای به نایژه اصلی میرسیم.در 

 ایژه اصلی هنوز وارد شش نشده.ن 
  است که در ابتدا به صورت کامل و بعد قطعه قطعه شده در گوسفند بریدن نایژه اصلی به راحتی نای نیست به دلیل ساختار نایژه ای

 .می باشد
  میشه شش راستوجود داره که وارد  سومیاصلی یک انشعاب  های نایژهقبل از در شش گوسفند. 
 ایژه:ن 
 دیگه اصل نیستنایژه اصلی وقتی وارد شش میشود عالوه بر باریک تر شدن از مقدار غضروف کم میشه(‼ ) 

 ایژک :ن 
  (   ‼غضروف نداره دم بسته.)ک تحقیر بهش دادیم قسمتی از نایژه که دیگه غضروف نداشته باشه نایژک می گویندبه 
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  غضروف نداره به راحتی تنگ و گشاد میشه و یه مزیتی به نایژک ها

دستگاه تنفس میده که باعث میشه یک کنترل یا واپایشی روی هوای 

تو یازدهم میگه خوب ‼؟چه بدرد میخوره  !‼؟.)خوب که چیتنفسی داشته باشه

 صبر بده   (

در بخش مرکزیش در شرایط تنش دو هورمون ترشح  ده فوق کلیهغ 

که عالوه بر افزایش فشار خون و ضربان  )اپی نفرین ،نور اپی نفرین(میکنه

و بدن رو برای اون شرایط استرس  نایژک ها باز بشنقلب باعث میشه 

 .ماده کنهآ

 نتهایی:ایژک ان 
 نایژک انتهایی قرار داره که مخاط مژک دار را داره که مخاط  ،انتهای در

 ‼واپایش کننده هست هاشح میکنه غضروف نداره ،تر

 ایژک مبادله ای:ن 
 و حبابک روی  این قسمت قرار دارهدر این قسمت تموم میشه  دارای مخاط مژک دار که بخشی از مجزای تنفسی 

 رین خط دفاع دستگاه تنفس نیست.خین قسمت آا 
 ه باالتر از سطح نای قرار بگیره.نیتوم 

  خوشه انگوری حبابک ها در انتهای نایژک مبادله ای ساختار

میشه به صورت  ودارن که همیشه به این صورت نیست قرار 

 تکی هم در نایژک مبادله ای قرار بگیره 

 یسه حبابکی:ک 

 نوع یاخته داره که یاخته نوع اول بافت  2 دیواره حبابک

 نوع دوم با تعداد زیاد و یاخته هایپوششی سنگفرشی ساده 

که عامل سطح  با ظاهری متفاوت و تعداد کمتر

 ترشح میکنه  )سورفاکتانت(فعال
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 شده مستقر)ماکروفاژها(خوار درشت نام به بدن ایمنی دستگاه های یاخته از گروهی،ها حبابک در 
 می نابود اند هتگریخ دار ک مژ مخاط از که را غباری و گرد ذرات و ها باکتری ها، یاخته این اند

 ترکیبی یازدهم فصل ایمنی()دومین خط دفاع غیر اختصاصی .کنند
  کیسه در فقط نه ها، یاخته این .اند حرکت توانایی و خواری بیگانه ویژگی با هایی یاخته خوارها درشت 

  .دارند حضور نیز بدن نقاط دیگر در بلکه ها، شش حبابکیِ  های
  هایی  (در هسته گرد یا بیضی دارند و میان یاخته آنها بدون دانه است)مونوسیتماکروفاژها در واقع

 از دیواره رگ ها عبور کرده و وارد بافت میشوند. دیاپدز()تراگزاریهستن که با پدیده ی 
 ریشه شون رو پیدا کنیم پس! این جوری میشه که ازدرشت خوار ها جزو یاخته های دیواره حبابک نیستند( 

یاخته بنیادین مغز قرمز  ←یاخته های بنیادین میلوئیدی←یاخته های خونی سفید←مونوسیت

 ( ریشه شون اینجا بود پسبین تیغه های نامنظم در قسمت برآمده استخوان های دراز ←استخوان
 نازکی ی الیه .هستند روه روب مشکلی با انبساط برابر در ها کیسه این اما شود می آنها حجم افزایش باعث حبابکی های کیسه به هوا ورود 

 د.کن می مقاومت شدن باز برابر در آب سطحی کشش نیروی بنابراین و است پوشانده هواست با تماس در که را سطحی آب، از
 نیروی کاهش با شود می ترشح )یاخته های نوع دوم(ها حبابک های یاخته از بعضی از که سورفاکتانت(( سطح فعال عامل نام به ای ماده 

 .کند می آسان را ها کیسه شدن باز سطحی، کشش
 سطح عامل هاند آمد دنیا به زودهنگام که نوزادانی از بعضی در علت همین به شود، می ساخته جنینی دوران اواخر در فعال سطح عامل 

 .س می کشندنف زحمت به بنابراین و است نشده ساخته کافی مقدار به فعال

 ترتیب، این به و اند ه کرد احاطه فراوان، خونی های مویرگ را ها حبابک اطراف 
 .شده فراهم خون و هوا بین گازها تبادل امکان

 مولکول این شوند، مبادله خون و هوا بین اکسید دی کربن و اکسیژن اینکه برای 
 .کنند عبور ها مویرگی  دیواره و ها حبابک یدیواره ضخامت از باید ها
  بسیار که اند شده ساخته الیه یک سنگفرشی پوششی بافت از دیواره، دو هر 

 .است نازک
 یک از دو هر مویرگ و حبابک پوششی بافت ،)پس همه جا نه!(متعدد جاهای در 

 به گازها انتشار مسافت درنتیجه کنند؛ یم استفاده مشترک ی پایه غشای
 باعث وجود داره که ارتباط بین آنها روحفراتی  در بین حبابک ها ممکن حداقل

 .میشه

  مویرگی اطراف این ها را گرفته که تبادل گازهای تنفسی را در بین شش ها و خون

 کند پذیر میامکان
 حبابک میشهن دشاعث میشه باز میده که ب اننش را دم 10در شکل  جهت حرکت. 
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 یشه.مردش خون تکمیل گستگاه تنفس با دار دستگاه ک 

 .وسط خوناب یا پالسما منتقل میشه تاست  ز کربن دی اکسیدارصددو ۷درصد از اکسیژن  3دود ح 

: 

دو نوع )یل شدهروتئینی که از چهار زنجیره ای تشکپدرصد دی اکسید کربن را منتقل میکند  23درصد اکسیژن و  9۷موگلوبین ه 

و هر زنجیره آن نزدیک به یک بخش غیر پروتئینی به نام هم متصل که در وسط این بخش هم اتم آهن وجود دارد و  شبیه به هم(

 .مولکول اکسیژن به اتم آهن متصل میشه 

 یشود.م ونخ دنش سیدیا انعم و سبدچ یم موگلوبینه هب نیدرازا ربنیکک نزیمآ عالیتف زا اصلح یدروژنه ونی 

 فزایشا شودیم فعد فراص وسطت هایتن رد هک ودش یم ولیدت وبینر یلیب حالط و بدک رد رمزق ایه ویچهگ موگلوبینه خریبت زا 

  میشود ایجاد یرقان و زردی خون در روبین بیلی افزایش صورت در شود می روبین بیلی تولید افزایش به منجر هموگلوبین تخریب

 دوم فصل دهم زیست

 زمهال 21B یتامینو و ولیکف سیدا هنآ موگلوبینه دنش اختهس رایب 

 موثره PHا جذب و انتقال  یون ها در تنظیم ب 

 اتم اکسیژن را منتقل کند  ۸اینکه هر مولکول اکسیژن که از دو اتم اکسیژن تشکیل شده باعث میشه که هموگلوبین ما  ✓

 ارتباط بیشتری دارد تا گردش عمومی دستگاه تنفس   را بهگردش ششی دستگاه گردش خون  ✓

 دهلیز راست ←سیاهرگ ششی  4 ←ش ش←سرخرگ ششی ←بطن  :گردش ششی ✓

یوندهای آبگریز،هیدروژنی،اشتراکی و یونی رو داره پ(ش از یک زنجیره امینو اسیدی است.یچون ب ا داردراختار چهارم پروتئین سموگلوبین ه 

 ترکیبی با دوازدهم(

کنند این پروتئین از  خیرهذ ار کسیژنا قداریم واندت (نیهموگلوب هی)شب نیگلوبویر ارتباط با اولین پروتئینی که ساختار شناخته شد مد 

‼ساختار سوم ساختار نهایشه نمی تواند ساختار چهارم پروتئین را داشته باشد پسیک رشته پلی پپتیدی تشکیل شده 

 

  ه این صورت که وقتی متصل شد به آسانی جدا نمی شودب ندک یم شغالا موگلوبینه ویر ار کسیژنا ایگاهج ربنک ونوکسیدم 

 .موگلوبین به غلظت اکسیژن و دی اکسید کربن بستگی داردهتصال به ا 

 رصد از دی اکسید کربن توسط یون بیکربنات منتقل میشهد ۷0 

 درصد است دی اکسید کربن نقش دارد 93رمز در انتقال قویچه گ 
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ترکیبی با )تفاق می افته هاا ونخرون دین واکنش ا.ندک یم بدیلت ورها هب کسیدا ید ربنک اب نآ رکیبت ریقط زا ار مونیاکآ بد،ک 

 ‼حواست هست یه مقدار از کربن دی اکسید که توسط خوناب و هموگلوبین منتقل میشه به این صورت داره دفع میشه ها)=زیست دهم(5فصل 
 میشه چند درصد؟ اگه گفتی!(

 

 همقداری از شش راست کوچکتر شش چپدرون قفسه سینه و روی پرده دیافراگم قرار دارد که به خاطر وجود قلب  شش ها. 

   روی آب  آناگر ما یک قسمتی از  به شش هارو اسفنجی حالتاشغال میکنند حجم شش ها را کیسه های حبابکی بیشترین

   جواب فعالیت کتاب درسیتون.اندبندازیم روی سطح آب می م

 ند.احاطه کرد تار عنکبوتکی رو مثل فراوان دیگری است که اطراف کیسه های حباب خونی رگهای 

 رو میگن. نایژک هادر واقع از نایژه تا  شونده منشعب های لوله 

  احاطه شدهبافت پیوندی که توسط یک  ستها رگ و حبابکی های کیسه، منشعب شونده های لوله :ششها. 

 ها سیاهرگ و ها سرخرگ ،منشعب شوندهلوله های  .اگه شش ها رو یک برش عرضی بزنیم سه سوراخ در آن مشاهده خواهد شد 

   شش را احاطه کردههر یک پرده دو الیه اطراف  

 متصل می شودبافت پیوندی شش به الیه داخلی ،داخلی قفسه سینه  سطحه ب خارجیالیه  پرده جنب 

  ها میشهباعث نیمه باز ماندن شش در حالت بازدم. 

  اگه سوراخی در قفسه سینه ایجاد بشه شش
 .جمع میشوندها روی هم 

  سطح پرده ماهیچه  هم ۷دنده شماره
 یا میان بند قرار گرفته دیافراگم

 وجودهیچه ما  در دو طرف همه دنده ها 
 سطح باالییش ماهیچه نداره( 1)دنده دندارن

  وصله حتا حداقل به دو ماهیچه هر دنده
 .1دنده

 که به ستون مهره ها  دنده سطح پشتی

 .قرار دارد باالتر که به جناغ میتونه وصل بشه سطح شکمینسبت به  وصل شده ،
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 قفسه سینه قوس داره دیگه!(طول دنده ها از باال به پایین به صورت پیوسته زیاد نمی شود( 

  بیشترین طول را دارد ۶دنده شماره. 

  دنشو می متصل جناغ استخوان به  غضروف  از طریق مستقلصورت به  ۶ و۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱دنده های. 

  به استخوان جناغ متصل می شوندغضروف مشترک با   10و  9 ،۸با دنده  ۷دنده 

  (5فصل –)زیست دهم .دنده از بخشی از کلیه ها حفاظت می کنند 

  سر تنها یک دنده به قسمت)توشکل مشخصه(طبقه بندی میشه و دو قسمت داره سر و تنه  پهن استخوان جناغ جزء استخوان های 

 دنده با غضروف مستقل یا پیوسته به تنه استخوان جناغ متصل اند 9استخوان جناغ متصل است 

 باالتر قرار میگیرد 1دنده شماره از ها  نوک شش 

 :و ویژگی شش هاد 

 پیروی از حرکات قفسه سینه .1 

 خاصیت کشسانی .2 

  وارد ها شش به هوا  منفی فشار این کرده پیدا کاهش فشار حجم افزایش با کند پیدا  حجم قفسه سینه و حجم شش ها افزایش 
  ه)سازوکار تهویه ای فشار منفی(شد

  اهمیت دارد بازدم کشسانی دربا خاصیت کشسانی شش ها به حالت اولیه خود بر می گردند خاصیت 
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 زیستی فرایندی است فعال نیاز به انرژیATPدارد 

 شود می مسطح انقباض حالت در  شکل گنبدی  در حالت استراحت (میان بند)دیافراگم :دو عامل دردم دخالت دارد 

  وقطر عمودی قفسه سینه  یابدافزایش می  پرده صفاقی پوشیده شده توسط هام شده فشار روی ماهیچهک حفره شکمیحجم

 .بیشتر میشود

  قطر افقی را افزایش کند می حرکت جلو جناغ استخوان جلو و باال سینه قفسه ماهیچه های بین دنده ای خارجیبا انقباض(

 میدهد(

  مهمترین نقش را دارد (بند میان)در تنفس آرام و طبیعی ماهیچه دیافراگم. 

   به افزایش حجم قفسه سینه کمک می کند (ذوزنقه ای)در دم عمیق انقباض ماهیچه های ناحیه گردن. 

  می ها سیاهرگ در خون جریان باعث  ایجاد می شود و فشار مکشدردم فشار از روی سیاهرگهای قفسه سینه برداشته شده 

 )البته با انقباض دیافراگم تلمبه ماهیچه ای اتفاق می افته بعد فشار مکشی قفسه سینه(دشو

 ها شش کشسانی خاصیت و خارجی ای دنده بین های ماهیچه دیافراگم ماهیچه رفتن استراحت به با فعال غیر است فرایندی 

 شود می انجام  بازدم

  به کاهش حجم قفسه سینه کمک  داخلیو ماهیچه های بین دنده ای  )به استخوان جناغ متصل نیست(شکمیانقباض ماهیچه های

 میکند
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  دستگاهی که حجم های تنفسی را اندازه میگیرد (:دم سنج)اسپیرومتر 

  نموداری که از حجم های تنفسی به دست می آید (:دم نگاره)اسپیروگرام. 

 شودمی خارج یا و وارد ها شش در  معمولی با یک بازدم معمولی دممقدار هوایی که در یک  :حجم جاری. 

 حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه :حجم تنفسی در دقیقه. 

 میشه ها شش وارد عمیق دم یک با معمولی دم یک از پس که هوایی مقدار  :حجم ذخیره دمی. 

 پس از یک بازدم معمولی با یک بازدم عمیق از ششها خارج میشه :حجم ذخیره بازدمی 

 که با دستگاه دم سنج نمیتوان آن را اندازه  پس از یک بازدم عمیق مقداری هوا درون شش ها باقی میمونه :حجم باقی مانده

 گرفت

 دافتمی اتفاق گازی تبادلدر فاصله بین دو تنفس  2مانند ها همیشه باز می حبابک ۱ :دو مزیت حجم باقی مانده 

 بخشی از هوای دمی از بخش هادی عبور نکرده و بخش مبادله ای نمی رسد :هوای مردهcc 1۵0  یک سوم است حجم هوای

 .جاری است

  باشد. هوای ذخیره دمییا  هوای جاریهوای مرده میتواند بخشی از 

یک هوای تهویه هوایی است که از شش ها خارج می شود و در بازدم اولین ها میشه  وارد شش دم آخرین هوایی است که درهوای مرده 
 .نشده است

 یاتیح تیجزو ظرف ماندهیحجم باق شهیگفته م یبازدم رهیو حجم ذخ یدم رهیحجم ذخ یبه مجموعه حجم جار :یاتیح تیظرف 

 ستین

 شود یگفته م ماندهیو حجم باق یاتیح تیبه مجموعه ظرف :تام تیظرف 

 یبازدم یشود هوا یصدا م دیمخاط به سمت داخل به وجود آمدند باعث تول یها یخوردگ نیحنجره که از چ یصوت یپرده ها 

به سمت  ینقش داشته  بر چاکنا  (یذوزنقه ا)گردن  یها چهیدر تکلم استخوان آرواره و ماه شهیم یصوت یباعث ارتعاش پرده ها
 .ردیگ یباال قرار م

  

 به کوچک زبان  با تحریک بینی و مجاری تنفسی حجم هوای زیادی با فشار از راه دهان خارج میشه در این حالت بر چاکنای و 
 باال سمت
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 گیرد می قرار با تحریک نایژه و نایژک ها فشار هوا با سرعت از راه دهان یا بینی خارج می شود 

 در عطسه و سرفه تکلم و تنفس برچاکنای به سمت باال قرار می گیرد 

  است.بصل النخاع عطسه ،بلع و سرفه مرکز انعکاس های 

 دمیگیر قرار پایین سمت بهبرجاک نای  ، در بلع استفراغ. 

 پل مغزی .2بصل النخاع  .1 :مراکز تنفس. 

  یعنی رفیقم به نخاع نزدیکتره!(پایین تر از پل مغزی واقع است بصل النخاعمراکز تنفس در ساقه مغز قرار دارند(. 

 انقباض باعث و شود می فرستاده دیافراگم(بند میان) ای ماهیچه و خارجی ای دنده بین های ماهیچه به  پیام حرکتی از بصل النخاع 
 شد خواهد ها ماهیچه

  دیگه کار دیگه ای پل مغزی در دستگاه تنفس .زمان دم را هم تنظیم خواهد کردپل مغزی با تأثیر بر بصل النخاع دم را خاتمه می دهد و(
 نداره(

  یافت خواهد خاتمه دم و فرستندمی النخاع بصل حسی بهپیام  عمیق دمشش ها در. 

 دارد قرار النخاع بصل در مغز ساقه در  گیرنده های افزایش کربن دی اکسید در. 
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  که خون رسانی را به سر و مغز انجام می دهند قرار های ناحیه گردن  سرخرگو آئورت  سرخرگگیرنده های کاهش اکسیژن در

 اند شیمیایی های گیرنده نوع  گیرنده های اکسیژن و گیرنده ی کربن از. درد ، بینایی ،دمایی،مکانیکی ،شیمیایی :گیرنده ها .دارد

 را مواد عبور غشا . واحد ساختار و عمل حیات است های زیستی در آن انجام میشود.است که همه فعالیتپایین ترین سطح ساختاری 
 ای یاخته تک در است شده ذخیره دنا های مولکول در یاخته زندگی برای الزم اطالعات کنند می تنظیم اطراف محیط و یاخته بین
در بین محیط و یاخته از سطح سمزی با کمک انتشار انجام میشود و ا تنظیم ها ای یاخته تک از بسیاری در دفع و تغذیه گاز تبادل ها

 .آن انجام میشود

 :منتقل میکنه در حفره دهانی کریچه)واکئول( گوارشی مژک ها غذا را از محیط به گوارش

کند تشکیل میشه کریچه غذایی درون سیتوپالسم حرکت میکریچه غذایی انتهای حفره 
که دارای آنزیم های گوارشی است به آن می پیوندد و کافنده تن )لیزوزوم( اندامی به نام 

تشکیل می شود کریچه گوارشی کند در نتیجه آنزیم های خود را به درون کریچه آزاد می
ته درکریچه باقی می ماند به این مواد گوارش یافته جذب می شوند و مواد گوارش نیاف

  .میگن محتویات این کریچه از راه منفذ دفعی یافت خارج می شودکریچه دفعی کریچه ،

 گیردصورت می انتشار:از طریق تنفس. 

 :دفع می کریچه انقباضی شود به همراه مواد دفعی توسط آبی که در نتیجه اسموز وارد میدفع

  .شود

 

 :یحفره گوارش قیوارش و گردش مواد از طرگ 

 یگوارش ۀحفربه نام  یمنشعب ۀسیدر ک ،(‼)هیدر رو میگه دیگهمانند مرجان ها یمهرگان یدر ب گوارش

درون  زیورود و خروج مواد دارد. گردش مواد ن یسوراخ برا کی فقطحفره  نیشود. ا یانجام م
 کنندیترشح م ییها میحفره، آنز نیدر ا ییها اختهیشود.  یو انشعابات آن انجام م سهیک نیهم

را با ذره  ییغذا یحفره، ذره ها نیا یها اختهی. کنندیرا آغاز م یا اختهی ونگوارش بر ندیکه فرا
ادامه  ییغذا یها چهیدر کُر یا اختهیگوارش درون  ندیفرا. کنندیم افتی( درتوزی)فاگوس یخوار

 .شوند یم اختهیوارد  یبا درون بر یی. ذرات غذاابدی یم

 بر عهده دارد. زیا نرردش مواد گ ۀفیوظ ،وارشگعالوه بر  اتعیپر از ما یگوارش ۀسیک ،نیریآب ش ردیه 

 انتشار : قیاز طر نفست 

 مبادله شوند طیها و مح اختهی نیتوانند ب یم ن،گازهایریآب ش دریه
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 : یعصب دستگاه 

از نورون  یمجموعه ا یعصب ۀاست. شبک دریدر ه یعصب ۀشبک ،یساختار عصب نیتر ساده

هر نقطه از بدن جانور در  کیاست که با هم ارتباط دارند. تحر دریبدن ه وارهیپراکنده در د یها
 .کند یم کیبدن را تحر یا چهیماه یها اختهی یعصب ۀشود. شبک یسطح آن منتشر م ۀهم

 انتشار : قیاز طر نفست 

 .مبادله شوند طیها و مح اختهی نیتوانند ب یم ،گازهاکرم پهن

 دستگاه دفع ادرار: 

، شبکه ای از کانال هاست که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه می پروتونفریدیسامانۀ دفعی 

یابند. سامانۀ دفعی در پالناریا از نوع پروتونفریدی است که کار اصلی آن، دفع آب اضافی است و بیشتر 
یاخته های شعله ای دفع نیتروژن، از طریق سطح بدن انجام می شود  در طول کانال های پروتونفریدی، 

دارند. مایعات بدن از فضای بین یاخته ای به یاخته های شعله ای وارد می شوند و ضربان مژه های قرار 
این یاخته که ظاهری شبیه شعلۀ شمع دارند) مایعات را به کانال های دفعی هدایت، و از منافذ دفعی خارج 

  (می کند

 دستگاه عصبی: 

را تشکیل داده اند.هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی  مغزدر سر جانور،  دو گره عصبیدر پالناریا 

متصل به آنکه در طول بدن جانور کشیده شده اند، بخش مرکزی دستگاه عصبی را دو طناب عصبی است. مغز و 
را ایجاد  تشکیل می دهند. دو طناب عصبی موازی با رشته هایی به هم متصل شده اند و ساختار نردبان مانندی

 می کنند. رشته های کوچک تر متصل به طناب ها، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند

 اختار های ویژه تنفسی در جانوران:س 
 نایدیسی  

 وستی پ 

 بششی آ 

 شیش 

 هم به مرتبط و منشعب های لوله ها، نایدیس 

 بدن، سطح تنفسی منافذ طریق از که هستند

 .دارند راه خارج به

 ًمیشود بدن آب رفتن هدر از مانع که دارند منافذ بستن جهت ساختاری معموال. 

 شود می تقسیم تری کوچک انشعاباتبه  نایدیس .دارد قرار نایدیس ابتدای در تنفسی منافذ. 
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 می ممکن را گازی تبادالت که مایعی است دارای و بوده بست بن میگیرند، بدن قرار های یاخته تمام کنار در که پایانی، انشعابات 

 انتشار طریق از بدن های یاخته و نایدیس بین گازها است، میکرون چند انتهایی، های نایدیس از ها یاخته فاصلۀ متوسط چون .کند

 نوع تنفس هستش پس!( مستقیم ترینکارآمد ترین و )پس .شوند می مبادله

 دارد وجود صدپایان و حشرات مانند زی خشکی مهرگان بی در تنفس نوع این. 

 مثال نقض خوبیه یادش بگیرید!(.ندارد تنفسی گازهای انتقال در نقشی مواد، گردش دستگاه جانوران این در( 

:  

 .هستند )پروتئین +کیتین جنس از( خارجی اسکلت دارای 1-

 .است شده متصل سینه ی ناحیه به که هستند بند بند پای ۶ دارای 2-

 .هستند مویرگ فاقد و بوده همولنف ،منفذدار قلب ،باز خون گردش ،مرکب چشم دارای 3-

 .باشد می اسید اوریک آنها دار نیتروژن دفعی ی ماده و .هستند داخلی لقاح دارای همگی 4-

 .هستند محیطی و )گره چندین از متشکل شکمی عصبی طناب + مغز( مرکزی عصبی دستگاه دارای 5-

 پادتن، لنفویست،( اختصاصی دفاع اما هستند )فاگوسیتها مشابه سلولهایی لیزوزیم، آنزیم لیزوزوم،( اختصاصی غیر دفاع دارای 6-

 .ندارند ) ... و پرفورین

 .میکنند برقرار ارتباط فرومون مانند شیمیایی مواد با 7-

 )ماالریا مثل( .هستند زا بیماری میکروبهای انتقال راههای از یکی حشرات 8-

 .داران مهره ی همه مثل هستند، سلولی برون گوارش و گوارش ی لوله دارای -9

 .ندارد وجود کربنیک انیدراز آنزیم و هموگلوبین قرمز، گلبول حشرات، در -10

 . هستند اوریک دفع برای مالپیگی های لوله دارای 11-

  تنفس پوستی بی مهرگانی نظیر کرم خاکی که در محیط های مرطوب
زندگی می کنند از تبادالت پوستی استفاده میکنند. کرم خاکی دارای 

با مویرگ های فراوان است و گازها را با هوای شبکۀ مویرگی زیرپوستی 
)رطوبت رو از محیط .فضاهای خالی بین ذرات خاک، تبادل میکنددرون 
 ؟!(حواست هستمیگیره 

 کات ترکیبی کرم خاکی:ن 
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: ساده ترین سامانۀ گردش بسته در کرم های حلقوی، نظیر کرم خاکی سامانۀ گردش بسته .1

تبادل مواد وجود دارد. در این سامانه مویرگ ها در کنار یاخته ها و با کمک آب میان بافتی، 
 غذایی، دفعی و گاز ها را انجام می دهند

 که است ای لوله متانفریدی. است متانفریدی مهرگان، بی در دفعی سامانۀ تر پیشرفته نوع .2

 بدن از خارج در ادراری منفذ به که است مثانه دارای انتها، نزدیک در و دار مژک قیف جلو، در
 حلقوی های کرم بیشتر دارد ارتباط بدن مایعات با مستقیم طور به قیف این دهانۀ. شود می ختم
 که شده تشکیل هایی حلقه از خاکی کرم بدن. دارند متانفریدی دفعی سامانۀ( خاکی کرم) نظیر

 .دارند متانفریدی جفت یک کدام هر

جانوران، یک فرد هر دو نوع دستگاه تولید مثلی شود در این  یدیده م )کرم خاکی(حلقویکرم ل در به طور مثا نرماده )هرمافرودیت(: .3

شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند،  یکرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام م نر و ماده را دارد. کرم های حلقوی، مثل
 سازد  یی دیگری را بارور ماسپرم های هر کدام تخمک ها

 است پوست طریق از گازی تبادالت بیشتر دوزیستان، در. 

 است داران مهره تنفس های اندام در ساختار ترین ساده دوزیستان پوست 

 کند می آسان محیط با را گازها تبادل که دارد قرار پوست زیر در وسیعی و یکنواخت مویرگی ی  شبکه ها، قورباغه در. 

 پس مث کرم خاکی .کند می کمک پوستی تنفس کارایی افزایش به دارد، می نگه مرطوب را دوزیستان پوست که لغزنده مخاطی ی  ماده(
 از محیط رطوبت نمیگیره اکی؟!(

 آبشش مانند هستند، پوستی ی  پراکنده و کوچک های برجستگی ها، آبشش ترین ساده 
  (")خارپوسته نه سخت پوست حواست هست!دریایی ی  ستاره های

  یعنی نه خون روشن ،خون تیره ،هموگلوبین خون نداردستاره دریایی دستگاه گردش(.

 (‼نداره ها. …،رگ،مویرگ

 شوند می محدود خاص نواحی به ها آبشش مهرگان، بی سایر در. 
 بدن سطح از زده بیرون خارجی های آبشش دارای دوزیستان، تمام و ماهیان از برخی الروی 

 .هستند داخلی های آبشش دارای بالغ ماهیان .است
 ها، مویرگدر خون حرکتِ جهتِ .است کارآمد بسیار داخلی، های آبشش سطوح طریق از گاز تبادل 

  .است یکدیگر برخالف آبششی، های تیغه طرفین در آب عبور و
 جهت حرکت خون درسرخرگ کمان آبششی و عبور آب در طرفین آن عمود هم اند 

 استفاده شش از تنفس، برای که هستند زی خشکی مهرگان بی از لیسه و حلزون مانند تنانی نرم 
 کنند می

 شدند ها آبشش جایگزین ها شش زی، خشکی داران مهره در. 
 و ساز به که شود برقرار تنفسی سطح مجاورت در تازه هوای از ای پیوسته جریان شود می باعث که دارند کارهایی و ساز جانوران بیشتر 

  .دارند شهرت ای تهویه کارهای
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 دارند تهویه در متفاوت کار و ساز نوع دو داران ه مهر. 

  حرکتی با حلق، دهان عضالت کمک به قورباغه مثالً .کنند یم هدایت ها شش به را هوا مثبت، فشار پمپ با خزندگان بعضی و دوزیستان 
  .راند می ها شش به فشار با را هوا و » دادن قورت « شبیه،

 فشار کار و ساز ،خزندگان بیشتر و پستانداران  پرندگان 
 فشار از حاصل مکش ی وسیله به هوا آن، در که دارند منفی
  .شود می وارد ها شش به منفی،

 انرژی داران مهره سایر به نسبت پرواز، علت به پرندگان 
 نیاز بیشتری اکسیژن به بنابراین و کنند می مصرف بیشتری

   .دارند

 کیسه نام به ساختارهایی دارای شش بر عالوه پرندگان 
 به نسبت را آنها تنفس کارایی که هستند هوادار های

 . دهد می افزایش پستانداران
 و گردن طرف دو بدنی، ی  حفره تمام در هوادار های کیسه 

  .دارند وجود بازو های استخوان
 پذیرند انعطاف ها کیسه این.  
 هوادار های کیسه به ای لوله های شش از عبور با سپس و رود می عقبی هوادار های کیسه به ها، شش از عبور بدون شده، دمیده هوای بیشتر 

  .شود می وارد جلویی
 ،شود می خارج و رانده نای، به جلویی هوادار های کیسه از هوا سرانجام.  
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