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 : ساز و کار دستگاه تنفس در انسان1گفتار 

 کشیم؟چرا نفس می

که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب  معتقد بودارسطو، 

که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است.  دانستاو نمیشود. می

از نظر ترکیب شیمیایی یکسان بنابراین هوای دمی و بازدمی را 

 اما آیا واقعاً چنین است؟ دانست.می

دهد که این دو هوا با هم هوای دمی و بازدمی نشان می ةایسمق

امّا در هوای  تری دارداکسیژن بیشاند. هوای دمی، متفاوت

است. بنابراین، اهمیت فرایند  تراکسید بیشکربن دیبازدمی، 

پنداشت فراتر است. درک این چه که ارسطو میتنفس از آن

رتباط دستگاه تنفس ااهمیت، زمانی ممکن شد که آدمی توانست 

 را بیابد. و دستگاه گردش خون

کند آوری میهای بدن جمعدستگاه گردش خون، خون را از اندام

معروف است  خون تیرهآورد. این خون که به ها میو به سوی شش

ها خون، آکسیدِ زیادی دارد. در ششاکسیژنِ کم، اما کربن دی

گیرد و به اکسیژن می دهد و از هوااکسید را از دست میدیکربن

شود. خون روشن توسط دستگاه گردش تبدیل می خون روشن

(. به این 1شود )شکل ها فرستاده میها و یاختهخون به اندام

رسد و کربن های بدن، اکسیژن میبه یاخته هموارهترتیب، 

 شود. اما این کار چه ضرورتی دارد؟ها دور میاکسید از آندی

 
 ازهای تنفسیانتقال گ -1شکل 

دست ها چگونه مواد مغذی را بهدر فصل قبل دیدیم که یاخته

ای، آورند. از سوی دیگر آموختیم که انرژی فرایندهای یاختهمی

شود نه از مواد مغذی. بنابراین، انرژی تأمین می ATPمستقیماً از 

تبدیل  ATPمواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی نهفته در 

 این تبدیل، به این صورت است: ةکنش خالصه شدشود. وا

ATPاکسیددی+ آب+ کربن ADP و فسفات+ اکسیژن+ گلوکز 

کدام با دیدگاه ارسطو در ارتباط با نفس کشیدن  :1تست  

 مطابقت دارد؟

 ( ترکیب گازهای دمی با بازدمی متفاوت است.1

 شود.های تنفسی می( دستگاه گردش خون موجب انتقال گاز2

 ( بین دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون ارتباط وجود دارد.3

 تری دارد.بیش 2CO ( هوای بازدمی نسبت به هوای دمی 4

 پاسخ: 

 

 

 

 ……هوای بازدمی نسبت به هوای دمی  :2 تست 

 تری دارد.( تنوع گازی کم1

 ( از لحاظ مقدار گازها یکسان است.2

 تری دارد.همواره حجم بیش (3

 تری دارد.( میزان رطوبت بیش4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 چند مورد صحیح است؟ :3 تست 

 تولید شود. ATP، از تجزیه گلوکز 2Oممکن نیست در غیاب  -

ی وندهای بافت پیتواند سبب آسیب کالژنمی 2COعدم دفع  -

 سست شود.

شود، خون ها، خونی که به هر اندامی وارد میبه غیر از شش -

 روشن است.

 کند.ها، فشار اسمزی تغییر میدر راکیزه 2COبه همراه تولید  -

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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 تنفس سلولی -2شکل 

را  به اکسیژننام دارد، علت نیاز  ایتنفس یاختهاین واکنش که 

اکسید چرا باید دور شود؟ یکی از علل دیکند. اما کربنتوجیه می

 تواند با آب واکنشاکسید این است که میدیبار بودن کربنزیان

که . چنانرا کاهش دهد pHکربنیک اسید تولید کند و داده، 

ه شود کمی هاساختار پروتئینر باعث تغیی pHدانیم، تغییر می

ز بسیاری اجا که را مختل کند. از آن هاعملکرد پروتئینتواند می

از بین رفتن  دهند؛ها انجام میای را پروتئینفرایندهای یاخته

 ها ایجادها و بافتای را در کار یاختهها اختالل گستردهعملکرد آن

تر از کاهش خطرناک اکسید،دیدر واقع، افزایش کربنکند. می

 اکسیژن است.

 های عملکردی دستگاه تنفس:بخش

ه ب دو بخش اصلیتوان دستگاه تنفس را به نظر عملکرد، میاز 

 ای تقسیم کرد.های بخش هادی و بخش مبادلهنام

 بخش هادی:

تشکیل شده است که هوا را به  بخش هادی، از مجاری تنفسی

کنند و آن را از یم هدایتدرون و بیرون دستگاه تنفسی 

 سازیپاک، غبارو  ذرات گردو  زاهای بیماریمیکروبمثل ها، ناخالصی

گازها با خون آماده ة کنند تا برای مبادلمی مرطوبو  گرم و نیز،

 به بخش هادی تعلق دارد. از بینی تا نایژک انتهاییشود. 

 بخش هادی -3شکل 

 

اخل پرانتز جاهای خالی را با کلمات مناسب د: 1 تمرین 

 پر کنید:

 -های کناری غده معده را )دناالف( بسیاری از فرایندهای یاخته

 دهد.انجام می ……پروتئین( 

از افزایش  ……تر( بیش -ترب( کاهش اکسیژن خاموش )کم

 اکسید کربن است.دی

 ……غیرمستقیم(  -طور )مستقیمای بهپ( انرژی فرایندهای یاخته

 شود.تأمین می ATPاز 

 توانند(نمی -توانندای )میت( محصوالت حاصل از تنفس یاخته

 با هم واکنش دهند. ……

  پاسخ:

 

 ……ای های مبادلهبخش ……های هادی بخش : 4تست  

 ممکن نیست توسط پرده جنب احاطه شود. -( برخالف1

 سازی کند.زا را پاکهای بیماریتواند میکروبمی -( همانند2

 در تمام مسیر دارای غضروف است. -برخالف( 3

 هایی برای ترشح موسین است.دارای سلول -( همانند4

 پاسخ: 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 2 تمرین 

 مشخص کنید.

الف( ابتدای مسیر ورودی هوا در بینی از پوست بافت سنگفرشی 

 چند الیه پوشیده شده است.

های مخاطی بخش هادی امکان تبادل بدون فعالیت یاختهب( 

 ها ممکن نیست.گازها بین خون و شش

 توانند وارد مری شوند.پ( ترشحات بخش هادی می

ای جزء بخش هادی دستگاه تنفس ت( هر نایژکی همانند هر نایژه

 است.

  پاسخ:
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پوشیده شده است  پوست نازکیدر بینی، از  ابتدای مسیر ورود هوا 

 کند.های هوا ایجاد میی در برابر ورود ناخالصیکه موهای آن، مانع

شود که در سراسر دار آغاز میبا پایان یافتن پوست، مخاط مژک

های یاختهاین مخاط،  کند.مجاری هادی بعدی نیز ادامه پیدا می

 (.3دارد )شکل  دار فراوان و ترشحات ضد میکروبیمژک

اندازد. دام می های هوا را ضمن عبور بهترشحات مخاطی، ناخالصی

های به خود، ترشحات مخاطی و ناخالصی حرکت ضربانیها با مژک

جا یا به دستگاه رانند. در آنمی به سوی حلقدام افتاده در آن را 

کند یا به خارج از بدن ها را نابود میآن معده ةشیرگوارش وارد شده، 

 شوند.هدایت می

 
 بخش هادیدار مژهای هبافت پوششی استوان -3شکل 

کیسه  نایژک نایژه نای یبین ساختار

 هوایی

 - + + + + مژک

 - + + + + ترشح موکوز 

 - - + + + غضروف

ترشح 

 سورفاکتانت
- - - - + 

 + + + + + غشای پایه

 : مقایسه مجاری هوایی5-1جدول                            

وا برای مرطوب کردن هکنند. ترشحات مخاطی، هوا را مرطوب می

توانند بین چون گازها تنها در صورتی می تبادل گازها ضرورت دارد

 ها و خون مبادله شوند که محلول در آب باشند.شش

ست. در بینی، از دیگر کارهای مهم بینی اگرم کردن هوای ورودی، 

  وجود دارد که هوا را نازک ةهایی با دیواررگای وسیع از شبکه

 است؟ چند مورد صحیح :5 تست 

 نایژک برخالف نایژه فاقد انشعاب است. -

ار دهای مژهای دارای سلولنایژک انتهایی برخالف نایژک مبادله -

 است.

 ای جزئی از کیسه حبابکی است.هر حبابک روی نایژک مبادله -

هنگام مسطح یا غیرمسطح شدن دیافراگم، حجم هوای قابل  -

 شود.ها کنترل میجایی توسط نایژکجابه

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

 

الیه تشکیل شده است که در  ……دیوارة نای از  :6 تست 

 شود.بافت پیوندی یافت می ……

1 )4- 3  2 )4- 2 

3 )3- 3  4 )3- 2 

 پاسخ: 

 

 

 

 

 است؟ نادرستکدام عبارت  :7تست  

 های مری و نای، الیه پیوندی صفاق وجود دارد.( بین ماهیچه1

 ای جنس پروتئین و گلیکوپروتئیننای در زیر الیه ( غدد ترشحی2

 وجود دارد.

ای که از مجاری هوایی انسان دارای غضروف است، ( هر الیه3

 های دوکی شکل نیز است.دارای بافتی با سلول

ها های اصلی اولین انشعباتی از نای هستند که به شش( نایژه4

 شوند.وارد می

 پاسخ: 
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ست، ا سطح درونی بینی بسیار نزدیکبه  کند. این شبکهگرم می

ار تر از دیگر نقاط، دچآسانتری دارد و پذیری بیشبنابراین آسیب

 شود.ریزی میخون

شود )شکل هوا با عبور از بینی، دهان، یا هر دو، به گلو وارد می

که هم هوا و هم غذا از آن  ایماهیچه(. گلو، گذرگاهی است 4

شود. در این دو به یک دو راهی ختم میانتهای گلو کند. عبور می

 راهی، حنجره در جلو و مری در پشت قرار دارد.

 

 
 

 حلق و حنجره -4شکل 

 

انجام  دو کار مهمو در تنفس،  حنجره در ابتدای نای واقع است

، مجرای عبور هوا را باز نگه غضروفی آن ةدیوارکه دهد. یکی آنمی

رد دا گلوت(برچاکنای )اپی که درپوشی به نامدارد و دیگر آنمی

 شود.که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می

دارد  Cشبیه به نعل اسب یا حرف های غضروفی ، حلقهنای ةدیوار

 (.5دارند )شکل که مجرای نای را همیشه باز نگه می

 
 غضروفی نایهای حلقه -5شکل 

 

نبودن  ( به سمت مری قرار دارد.Cحرف  ةغضروف )دهان ةدهان

های بزرگ غذا و سیر امواج غضروف در این قسمت، حرکت لقمه

های نای، شکل را در مری، بدون جلوگیری از سوی غضروفکرمی

 نشان داده شده است. 6نای در شکل  ةکند. ساختار دیوارآسان می

 

ی هایدر انسان، حبابک ششی برخالف نایژک انت :8 تست 

 ……نایژه،  ……و 

 باشد.واجد غشای پایه می -( همانند1

 دار است.های مژهفاقد سلول -( همانند2

 های غضروغی است.فاقد حلقه -( برخالف3

 کند.موسین ترشح نمی -( برخالف4

 پاسخ: 

 

 

 

 ……بافت پوششی  نیستممکن  :9 تست 

 دار باشد.ای همانند نایژک انتهایی مژک( نایژک مبادله1

 ای موسین ترشح کند.( نایژک انتهایی همانند نایژک مبادله2

 ( حبابک همانند نایژک در مرطوب شدن هوا دخالت کند.3

ها همانند نایژک در واپایش هوای ورودی و خروجی ( حبابک4

 دخالت کند.

 پاسخ: 

 

 

 

 

در دستگاه  ……کنندة بافت پوششی ترشح :10 تست 

 است.  …… از نوع ……تنفس همانند بافت پوششی 

 دارای مژهاستوانه -دوازدهه -( موسین1

 دارای مژهاستوانه -کولون باالرو -( موسین2

 سنگفرش چند الیه -مری -( سورفاکتانت3

 سنگفرش تک الیه -سیاهرگ باب -( سورفاکتانت4

 پاسخ: 
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 ساختار نای -6شکل 

 های اصلینایژه شود و، به دو شاخه تقسیم میدر انتهای خودنای، 

 جادر آن، وارد شدهاصلی به یک شش  ةآورد. هر نایژرا پدید می

چنان که از (. هم7)شکل  شودتر تقسیم میهای باریکنایژهبه 

 از مقدار، رویمپیش میتر های باریکاصلی به سمت نایژه ةنایژ

انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد،  شود.غضروف کاسته می

 شود.نامیده می نایژک

 

 
 

 هواییانشعابات مجاری  -7شکل 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :3 تمرین 

 مشخص کنید.

دهد، اول باز الف( حنجره در تنفس دو کار مهم انجام می

 داشتن مجرای هوا و دیگری تولید صدانگه

 اند.های اصلی کامالً خارج از ششب( نایژه

 باشند.ها میها بیش از نایژهوف نایژکپ( مقدار غضر

 ت( یکی از کارهای مهم بینی تغییر دمای هوای دمی است.

  پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 4 تمرین 

 پر کنید:

های خونی با از رگ ……کوچکی(  -الف( در بین شبکه )وسیع

 -یرونیوجود دارند که به سطح )ب ……ضخیم(  -دیواره )نازک

 اند.بینی بسیار نزدیک ……درونی( 

 است. ……عقب(  -ب( در نای دهانة غضروف به سمت )جلو

 …… تر(بیش -ترای از نایژک انتهایی )کمپ( تعداد نایژک مبادله

 است.

 ……تر( بیش -ترای از نایژک انتهایی )کمت( قطر نایژک مبادله

 است.

  پاسخ:

 

یک از جمالت زیر را درستی یا نادرستی هر : 5 تمرین 

 مشخص کنید.

ای را توانند مقدار هوای ورودی به بخش مبادلهها مینایژکالف( 

 ای تنظیم کنند.برخالف مقدار هوای خروجی از بخش مبادله

 ت.تر اسای بیشب( تعداد کیسه حبابکی از تعداد نایژک مبادله

های خارج شده از پ( آخرین خط دفاع تنفسی مربوط به یاخته

 خون است.

ت( در ارتباط با مجاری تنفسی هر بخش فاقد غضروف جزئی از 

 ای است.بخش مبادله

  پاسخ:
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ها توان مناسب برای تنگ و گشاد به علت نداشتن غضروف، نایژک

دهد ها به دستگاه تنفس امکان میاین ویژگی نایژک شدن دارند.

آخرین  واپایش کند.تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را 

 نام دارد. نایژک انتهایی، در بخش هادیانشعاب نایژک 

 ای:بخش مبادله

با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک مشخص ای، بخش مبادله

(. نایژکی را که روی آن حبابک وجود دارد، 7)شکل  شودمی

به  در انتهای خودای نامیم. نایژک مبادلهمی اینایژک مبادله

شود که از اجتماع انگور ختم می ةساختاری شبیه به خوش

 ةکیسرا یک  هاهر یک از این خوشهها پدید آمده است. حبابک

 نامند.می حبابکی

بنابراین  رسد،ای به پایان میدار در نایژک مبادلهمخاط مژک

های های حبابکی، ساز و کار دیگری برای مقابله با ناخالصیکیسه

 رود.به شمار می آخرین خط دفاع تنفسیهوا دارند که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های زیر پاسخ با توجه به شکل زیر به پرسش :6 تمرین 

 دهید:

 
 الف( کدام ظرف دمی و کدام ظرف بازدمی است؟

تر تغییر رنگ ب( محلول برم تیمول بلو در کدام ظرف سریع

 دهد و تغییر رنگ آن چگونه است؟می

 شود؟ی رنگ میپ( آب آهک در کدام ظرف دیرتر شیر

  پاسخ:

 

ای های بخش مبادلهچند مورد زیر جزو سلول :11 تست 

 ؟نیست

 ترشح عامل سطح فعال -

 ها و ذرات گرد و غبارخواری باکتریبیگانه -

 تولید اسید کربنیک -

 تولید موسین -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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 خواردرشتایمنی به نام  های دستگاهها، گروهی از یاختهدر حبابک 

ها و ها، باکتری(. این یاخته10اند )شکل مستقر شده )ماکروفاژها(

. کننداند نابود میدار گریختهذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک

 .اندتوانایی حرکتو  خواریبیگانه هایی با ویژگیخوارها یاختهدرشت

ها، بلکه در دیگر یّ ششهای حبابکها، نه فقط در کیسهاین یاخته

 نقاط بدن نیز حضور دارند.

شود اما ها میهای حبابکی باعث افزایش حجم آنورود هوا به کیسه

ازکی از ن ةالیرو هستند. ها در برابر انبساط با مشکلی روبهاین کیسه

یروی نسطحی را که در تماس با هواست پوشانده است و بنابراین  آب،

ای به نام کند. مادهباز شدن مقاومت می آب در برابر کشش سطحی

ها های حبابکاز یاخته بعضیکه از  عامل سطح فعال )سورفاکتانت(

ها را کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن کیسهشود با ترشح می

 در اواخر دوران جنینی(. عامل سطح فعال 8)شکل  کندآسان می

که زود هنگام شود، به همین علت در بعضی از نوزادانی ساخته می

 و کافی ساخته نشده استاند عامل سطح فعال به مقدار دنیا آمدهبه

 کشند.بنابراین به زحمت نفس می

 
حبابک از دو نوع یاخته ساخته شده است.  ةسورفاکتانت دیوار – 8شکل 

نوع دوم، با ظاهری کامالً متفاوت،  تر است.نوع اول، سنگفرشی است و فراوان

  شود و ترشح عامل سطح فعال را بر عهده دارد.تر دیده میمبه تعداد خیلی ک

 
 شبکه مویرگی اطراف حبابک – 9شکل 

 

اند و به ، احاطه کردههای خونی فراوانمویرگها را اطراف حبابک

این ترتیب، امکان تبادل گازها بین هوا و خون فراهم شده است 

 (.9)شکل 

ی تکمیل درستچند مورد جملة زیر را به :12 تست 

 کند؟می

 ……در ساختار حبابک 

کنندة های ترشحها، ظاهری متفاوت با یاختهسلول ترشبی -

 سورفاکتانت دارند.

 ها وجود دارد.جایی هوا بین خودِ حبابکمنافذی برای جابه -

محل تبادل گازها بین خون و درون حبابک دارای یک بافت  -

 پوششی سنگفرشی مشترک است.

توانند در تماس مستقیم با مویرگ خونی وع دوم نمیهای نیاخته -

 باشند.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

های ششی حمل خون سیاهرگ ……مقدار  :13 تست 

 های ششی است.خون سرخرگ ……شود، بیش از می

دو برابر مقدار  -اکسید کربن محلولی که در پالسمای( دی1

 اکسیژن محلول در پالسمای

چهار برابر مقدار  -هایتوسط هموگلوبین ( اکسیژنی که2

 هایاکسید کربن قابل حمل توسط هموگلوبیندی

د اکسیسه برابر مقدار دی -( اکسیژن محلولی که در پالسمای3

 کربنی محلول در پالسمای

ده برابر مقدار  -کربناتصورت بیاکسید کربنی که به( دی4

 اکسید کربنی محلول در پالسمایدی

 پاسخ: 
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اکسید بین هوا و خون مبادله دیکه اکسیژن و کربنرای اینب

 ةها و دیوارحبابک ةها باید از ضخامت دیوارشوند، این مولکول

هر دو دیواره، از بافت پوششی سنگفرشی ها عبور کنند. مویرگ

در جاهای متعدد،  اند که بسیار نازک است.یک الیه ساخته شده

 ةیک غشای پایو از بافت پوششی حبابک و مویرگ هر د

کنند؛ در نتیجه مسافت انتشار گازها به استفاده می مشترک

 (.10حداقل ممکن رسیده است )شکل 

 

 

 

 
 

بندی حبابک طبقه ةهای دیوارخوارها را جزء یاختهدرشت -10شکل 

کنند. در جاهایی که بافت پوششی حبابک و مویرگ هر دو از یک نمی

کنند، مسافت انتشار گازها به حداقل مشترک استفاده می ةغشای پای

 ممکن رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 7 تمرین 

 پر کنید:

دوران جنینی   ……اواخر(  -سورفاکتانت در )اوائلالف( 

 شود.تولیدمی

 -های هوائی )سختب( با افزایش کشش سطحی باز شدن کیسه

 .شودمی ……آسان( 

های هوایی در باعث افزایش مقاومت باز شدن کیسهپ( عاملی که 

 .……ندارد(  -شود در گوارش کالژن نقش )داردهنگام دم می

کمبود  -ت( در نوزادان زودرس علت مشکل تنفسی )عدم وجود

 باشد.سورفاکتانت می ……مقدار( 

  پاسخ:

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 8 تمرین 

 کنید. مشخص

 الف( برای تبادل گاز بین خون و حبابک دو نوع بافت شرکت دارد.

ب( برای تبادل گاز بین خون و حبابک یک الیه از جنس پروتئین 

 گلیکوپروتئین شرکت دارد.و 

ای که شکل متفاوت با یاختة سنگفرشی پ( در حبابک هر یاخته

 کند.دارد، سورفاکتانت ترشح می

های تر از یاختههای نوع اول بیشاختهها تعداد یت( در حبابک

 نوع دوم است.

  پاسخ:
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 حمل گازها در خون: 

. شودکامل میکار دستگاه تنفس با همکاری دستگاه گردش خون، 

ها اکسید را از آندیرساند و کربنها میخون، اکسیژن را به یاخته

 آورد تا از بدن خارج شود.ها میگیرد و به سمت ششمی

اکسید به مقدار کمی در خوناب دیبدن، اکسیژن و کربن در دمای

از  درصد 7از اکسیژن و  درصد 3تنها  شوند.حل می

شود به صورت محلول جا میاکسیدی که در خون جابهدیکربن

شوند. بنابراین به ساز و کار دیگری برای حمل در خوناب حمل می

 ها در خون نیاز است.این مولکول

ر از هموگلوبین است. هموگلوبین، پروتئینی قرمز سرشا ةگویچ

تشکیل شده است. هر رشته،  پپتیدیپلی ةچهار رشتاست که از 

متصل است. هر گروه هِم  همبه نام  یک گروه غیر پروتئینیبه 

ل به یک مولکو پذیرطور برگشتبهتواند دارد که می یک اتم آهن

نایی توا که اکسیژنِ متصل شده،اکسیژن متصل شود؛ یعنی این

جدا شدن از هموگلوبین را نیز دارد. غلظت اکسیژن در اطراف 

کند که باید اکسیژن به هموگلوبین متصل هموگلوبین مشخص می

ها که غلظت اکسیژن در خون یا از آن جدا شود. در شش

د و پیوندهای ششی زیاد است، اکسیژن به هموگلوبین میمویرگ

ن به علت مصرف شدن ها، که غلظت اکسیژدر مجاورت بافت

ها کاهش یافته است، اکسیژن از هموگلوبین جدا و توسط یاخته

نیز د اکسیدیشود. پیوستن یا گسستن کربنها داده میبه یاخته

اکسید به دیها، کربندر مجاورت بافت تابع غلظت آن است.

 شود.ها از آن جدا میهموگلوبین متصل و در شش

 

 
 

 هموگلوبین -11شکل 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 9 تمرین 

 مشخص کنید:

الف( هر دستگاهی که کارش با دستگاه گردش خون کامل 

 شود، دستگاه تنفسی است.می

اکسید در پالسما بیش از دو برابر شدن کربن دیمیزان حلب( 

 پذیری اکسیژن است.انحالل

 شود.آمینواسید و آهن آزاد می« هم»پ( از تجزیة 

پپتید، رشتة پلی 4ت( هر گویچة قرمز دارای یک هموگلوبین با 

 است.

  پاسخ:

 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 10 تمرین 

 پر کنید:

اتصال  ……همانند(  -به هموگلوبین )برخالف 2Oالف( اتصال

2COناپذیر( برگشت -پذیرشتطور )برگبه هموگلوبین به…… 

 است.

اتصال به  ……همانند(  -به هموگلوبین )برخالف2Oاتصال ب( 

2CO .به هموگلوبین تابع غلظت است 

متصل  2Oمولکول  ……چهار(  -به هر گروه هم )یکپ( 

 شود.می

های ن در خون )سیاهرگت( در حالت طبیعی غلظت اکسیژ

 زیاد است. ……سرخرگ ششی(  -ششی

  پاسخ:
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بین تواند به هموگلومولکول دیگری است که می کربن مونواکسید،

به آسانی جدا متصل شود با این تفاوت که وقتی متصل شد، 

همان محل به هموگلوبین،  محل اتصال این مولکول شود.نمی

اکسید با اتصال به مونوبنابراین کربن اتصال اکسیژن است.

شود و چون به آسانی جدا هموگلوبین، مانع پیوستن اکسیژن می

این  دهد.ظرفیت حمل اکسیژن را در خون کاهش میشود نمی

شدید باشد که به مرگ منجر شود. از  وضعیت ممکن است چنان

ز رود. تنفس این گاشمار میاین رو کربن مونواکسید گاز سمی به

 شود و به گازگرفتگی شهرت دارد.می باعث مسمومیت

اکسید خون دیدرصد کربن 23درصد اکسیژن و  97هموگلوبین 

شود هموگلوبین سهم که مالحظه میکند. چنانرا حمل می

  اکسید دارد.دیتری در حمل کربنکم

شود. حمل می کربناتیون بیصورت اکسید بهدرصد کربن دی 70

 هست که کربن کربنیک انیدرازام قرمز، آنزیمی به ن در گویچه

آورد. کند و کربنیک اسید پدید میاکسید را با آب ترکیب میدی

کربنات و هیدروژن تجزیه به یون بی به سرعتکربنیک اسید 

پیوندد و به همین علت، یون هیدروژن به هموگلوبین میشود. می

کربنات از یون بی شود.هموگلوبین مانع اسیدی شدن خون می

ها، . با رسیدن به شششودقرمز خارج و به خوناب وارد مییچه گو

جا شود و از آنکربنات آزاد میاکسید از ترکیب یون بیدیکربن

 یابد.به هوا انتشار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال گازهای تنفسی -12شکل                               

زیر را  درستی یا نادرستی هر یک از جمالت: 11 تمرین 

 مشخص کنید.

مولکول کربن مونواکسید  4الف( هر هموگلوبین توانایی اتصال با 

 را دارد.

ب( مونواکسید کربن همانند اکسیژن به آسانی با هموگلوبین 

 شود.متصل می

بن اکسید کرپ( در گازگرفتگی ظرفیت حمل اکسیژن همانند دی

 یابد.کاهش می

موگلوبین حاوی اکسید از هت( محل جدا شدن کربن دی

 خوار است.درشت

  پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 12 تمرین 

 پر کنید:

تری در خوناب سهم کم …… همانند(  -الف( هموگلوبین )برخالف

 دارد. 2COحمل 

 -هموگلوبین )موجب ……همانند(  -ب( کربنیک انیدراز )برخالف

 شود.ی شدن خون میاسید ……مانع( 

از گویچه قرمز 2CO   ……همانند( -کربنات )برخالفپ( یون بی

 شود.خارج می

فته( میان با -ت( کربنیک اسید پس از تولید به سرعت در )خوناب

 شود.تجزیه می ……

  پاسخ:
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 ششی ةگفتار دوم: تهوی

است. برای درک چگونگی ششی شامل دو فرایند دم و بازدم  ةتهوی

 ها آشنا شویم.دم و بازدم، الزم است ابتدا با ساختار و عمل شش

 ها:شش

قرار  ای دیافراگمماهیچه ةپردسینه و روی  ةها درون قفسشش

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

به خود  های حبابکیها را کیسهشش تر حجمبیش تر است.کوچک

می دهند.  را به شش گونهاسفنجاند و ساختاری اص دادهاختص

چون های هوایی را همهای خونی فراوان، که اطراف کیسهمویرگ

. ها استدیگر جزء فراوان در ششتار عنکبوت احاطه کرده، 

های لولهای از توان عمدتاً مجموعهبنابراین شش را می

که از بیرون  دانست هارگو  های حبابکیکیسه، شوندهمنشعب

 احاطه شده است. یک بافت پیوندیتوسط 

 

 
 هاساختار شش -11شکل 

 

فراگرفته  جنب ةپردبه نام  دو الیهای ها را پردهاز شش هر یک

سطح شش های این پرده، به (. یکی از الیه14است )شکل 

ت. اس سینه متصل ةسطح درونی قفسدیگر به  ةو الی چسبیده

 ،مایع جنبدکی است که از مایعی به نام جنب، فضای ان ةدرون پرد

 کند.سینه متصل می ةها را به قفسجنب، شش ةپر شده است. پرد

ه و سین ةپیروی از حرکات قفس یکی: ها دو ویژگی مهم دارندشش

 کشسانی. دیگری

ها نیز منبسط شود ششسینه منبسط می ةکه قفسهنگامی

، هوای ها کم شدهفشار هوای درون شش، شوند. در نتیجهمی

 شود. اما باید توجه داشت که به ها کشیده میبیرون به درون شش

 

 

های انسان کدام عبارت در ارتباط با شش :14 تست 

 )تألیفی(    است؟ نادرست

ای که با پردة جنب در تماس است، نوعی بافت پیوندی ( الیه1

 است.

 تری دارد.هادی حجم بیش بخشای آن نسبت به ( بخش مبادله2

ماندة برابری ( روی پردة دیافراگم قرار داشته و حجم هوای باقی3

 دارند.

دهند و تمایل دارند به در برابر کشیده شدن مقاومت نشان می( 4

 وضعیت اولیة خود برگردند.

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 )تألیفی(  چند مورد درست است؟ :15 تست 

ی در تماس است که در صورت هاپردة خارجی جنب با ماهیچه -

 برند.ها را باال میانقباض دنده

های دیافراگم مسطح شود فشار مایع جنب هر گاه ماهیچه -

 یابد.افزایش می

ها را برای تنظیم حجم هوای ورودی انبساط قفسة سینه، نایژک -

 کند.تحریک می

ها را برای تنظیم حجم هوای ها، نایژکخاصیت کشسانی شش -

 کند.ی تحریک میورود

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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ها در برابر کشیده شدن، مقاومت نیز علت ویژگی کشسانی، شش

خود بازگردند.  ةدهند و تمایل دارند به وضعیت اولیّنشان می

 ها در بازدم نقش مهمی دارد.ویژگی کشسانی شش

 

 
 قفسه سینه -12شکل 

 

 
 

 ساختار دیافراگم -13شکل 

 

 

 
 پرده جنب -14شکل 

 

در ارتباط با تشریح شش گوسفند، کلمات  :13 تمرین 

 مناسب داخل پرانتز را پر کنید.

چپ(  -انشعاب سوم در انتهای نای وارد شش سمت )راستالف( 

 شود.می ……

از شش سمت  ……تر( کوچک -ترب( شش سمت راست )بزرگ

 چپ است.

 مری قرار دارد. ……پشت(  -پ( نای در )جلوی

پشتی(  -تر است همان سطح )جلویی( بخشی از نای که نرمت

 آن است. ……

 -Cصورت )به ……برخالف(  -اصلی )همانند ث( غضروف نایژه

 است. ……( قطعهقطعه -حلقه

هادی(  -ایها به دلیل بخش )مبادلهج( علت اسفنجی بودن شش

 آن است.  ……

 -هانة باز مربوط به )نایژهایی با دهچ( در برش شش سوراخ

 است. ……سیاهرگ(  -سرخرگ

  پاسخ:

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 14 تمرین 

 مشخص کنید.

 پرده داخلی جنب با بافت پوششی شش در تماس است.الف( 

ب( ویژگی کشسانی شش مانع از هر گونه متفاوت در برابر انبساط 

 شود.آن موقع دم می

 شود.تر میم دم فشار مایع جنب منفیپ( در هنگا

 ها دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده است.ت( جزء فراوان شش

  پاسخ:
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ه سین ةافزایش حجم قفس ةکه در نتیج دم، فرایندی فعّال است 

 ةاوّل، ماهیچدهد. در این رویداد، دو عامل دخالت دارد. رخ می

وقتی اما  است گنبدی شکلکه در حالت استراحت،  دیافراگم

انقباض  دوّم،آید. درمی حالت مسطحشود، به می منقبض

 جلوو  سمت باالها را به که دنده ای خارجیدندهبینهای ماهیچه

(. در تنفس 15راند )شکل می جناغ را به جلوکند و جا میجابه

 ،در دمِ عمیقرا بر عهده دارد.  نقش اصلیآرام و طبیعی، دیافراگم 

ینه س ةنیز، به افزایش حجم قفس گردن ةناحیای هانقباض ماهیچه

 کند.کمک می

 ایدندههای بیندیافراگم و ماهیچه ةماهیچ به استراحت درآمدنبا 

 سینه و در ة، حجم قفسهابر اثر ویژگی کشسانی ششخارجی، و 

ها به بیرون یابد و هوای درون آنها کاهش مینتیجه، حجم شش

ای های بین دندهانقباض ماهیچه، در بازدم عمیقشود. رانده می

سینه  ة، به کاهش حجم قفسهای شکمینیز ماهیچهو  داخلی

 کند.کمک می

 

 

 

 
 قفسه سینهها و شش -15شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین ای که مهمشدن عضله ……در یک فرد، با  :16 تست 

 (93)سراسری   ……نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد 

 کند.به سمت عقب حرکت میجناغ سینه  -( مسطح1

 شود.های هوایی تسهیل میباز شدن کیسه -( غیرمسطح2

 کنند.ها به سمت باال و بیرون حرکت میدنده -( غیرمسطح3

مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی  -( مسطح4

 ماند.می

 پاسخ: 

 

 

 

اند در حال انقباض ……های هر گاه ماهیچه :17 تست 

 )تألیفی(  . …… نیستممکن 

ای خارجی در حال انقباض های بین دندهماهیچه -( دیافراگم1

 باشند.

های شکمی در حال انقباض ماهیچه -ای داخلی( بین دنده2

 باشند.

 های دیافراگم در حال استراحت باشند.ماهیچه -( شکمی3

 جناغ به سمت پایین و عقب حرکت کند. -( ناحیة گردن4

 پاسخ: 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :13 تمرین 

 مشخص کنید.

 ها در تماس است.الف( پرده خارجی جنب با دنده

 ها برای تبعیت از قفسه سینه نیاز به پرده جنب دارند.ب( شش

 ود.شپ( در فرایندهای فعال دم، ابتدا ماهیچه اسکلتی منقبض می

های ویژگیت( بازدم معمولی بدون انقباض ماهیچه اسکلتی از 

 باشد.ها میمهم شش

  پاسخ:
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 افزایش و کاهش حجم قفسه سینه در دم و بازدم عادی -16شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دم نگاره و دم سنج -17شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در فرد سالم، به سن و جنسیت بستگی دارد.مقدار حجم
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 سی:حجم تنف 

شود به چگونگی ها وارد یا از آن خارج میمقدار هوایی که به شش

های مختلفی از هوا را دم و بازدم ما بستگی دارد. بنابراین حجم

های تنفسی را با وارد و یا از آن خارج کرد. حجم توان به ششمی

سنج گیرند. نموداری که دماندازه می سنج )اسپیرومتر(دستگاه دَم

 نامیده نگاره )اسپیروگرام(دَمکند، های فرد رسم میازدماز دم و ب

 ششیهای بیمارینگاره در تشخیص درست شود. تحلیل دممی

 کاربرد دارد.

به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی 

ضرب حجم جاری گویند. از حاصلمی حجم جاریشود خارج می

 آید.دست میدر دقیقه به تنفسی حجمدر تعداد تنفس در دقیقه، 

تری هوا توانیم مقدار بیشدانیم که با دم و بازدم عمق میاما می

، به دمی ةحجم ذخیرها خارج کنیم. ها وارد یا از آنرا به شش

توان پس از یک دم معمولی، با شود که میمقدار هوایی گفته می

، به مقدار بازدمی ةحجم ذخیرها وارد کرد. یک دم عمیق، به شش

توان پس از یک بازدم معمولی، با یک شود که میهوایی گفته می

ها خارج کرد. حتی بعد از یک بازدم عمیق، بازدم عمیق از شش

توان آن را خارج کرد. ماند و نمیها باقی میمقداری هوا در شش

، اهمیت ماندهحجم باقینامند. می ماندهحجم باقیاین مقدار را 

ها همیشه باز بمانند. شود حبابکچون باعث میزیادی دارد 

 د.سازبین دو تنفس ممکن می ةچنین تبادل گازها را در فاصلهم

هادی دستگاه  باید توجه کرد که بخشی از هوای دمی در بخش

رسد. به این هوا که در ای نمیمبادله ماند و به بخشتنفس می

 .گویندمی هوای مرده لیتر است،میلی 150حدود 

 

 های تنفسی:ظرفیت

 ظرفیتحجم تنفسی است.  چندیا  دوظرفیت تنفسی، مجموع 

مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک دم  حیاتی

های ها خارج کرد و برابر با مجموع حجمتوان از ششعمیق می

حداکثر مقدار  ظرفیت تام، دمی و بازدمی است. ةجاری، ذخیر

وانند در خود جای دهند و برابر است تها میهوایی است که شش

 مانده.با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقی

 

 

 

 

 

با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،  :18 تست 

بخشی از  ……برخالف هوای  ……توان بیان داشت که هوای می

 (95)سراسری  شود. ظرفیت حیاتی محسوب می

 مرده -( مکمل1

 بازدمی ذخیرة -( ذخیرة دمی2

 ماندهباقی -( مرده3

 ذخیرة بازدمی -مانده( باقی4

 پاسخ: 

 

با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،  :19 تست 

جزئی از ظرفیت حیاتی  ……توان بیان داشت که هوای می

 (95)خارج کشور    شود.محسوب می

 مانده( مکمل همانند هوای باقی1

 ( مکمل همانند هوای مرده2

 ذخیرة بازدمی برخالف هوای مرده (3

 مانده برخالف هوای ذخیرة دمی( باقی4

 پاسخ: 

 

های انسان صحیح کدام عبارت در ارتباط با شش :20 تست 

 است؟

کند برابر است ( حجم هوایی که فرد در یک دم عمیق وارد می1

 کند.با حجم هوایی که با بازدم عمیق خارج می

جایی نیست ر هوایی که قابل جابه( در ظرفیت حیاتی آن مقدا2

 مانده است.همان حجم هوای باقی

( با تغییر حجم هوایی ذخیره دمی در یک فرد ظرفیت حیاتی 3

 شود.آن برخالف ظرفیت تام کم می

خون  2O( در یک دم معمولی، مقدار هوایی که سبب افزایش 4

 شود.خون تهویه نمی شود دو برابر مقدار هوایی است که بامی

 پاسخ: 
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 سایر اعمال دستگاه تنفس:

(. 18های صوتی است )شکل حنجره محل قرارگیری پرده تکلم:

اند. خوردگی مخاط به سمت داخلها حاصل چیناین پرده

ها بل ةسازی به وسیلکنند. واژههای صوتی صدا را تولید میپرده

های صوتی گیرد. پردهها( صورت میو دهان )شامل زبان و دندان

آورد. تکلم تحت واپایش مراکز را هوای بازدمی به ارتعاش درمی

 عصبی تکلم است.

 

 
 

 صوتی در حنجرههای پرده -18شکل 

 

چه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن چنان سرفه و عطسه:

است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی وارد شوند، باعث 

شود؛ در این حالت هوا با فشار از راه می عطسهیا  سرفهواکنش 

همراه با مواد خارجی به  بینی و دهان )عطسه(یا  دهان )سرفه(

کنند، به شود. در افرادی که دخانیات مصرف میبیرون رانده می

سرفه راه مخاط تنفسی،  دارمژکهای بین رفتن یاختهعلت از 

ین علت برای بیرون راندن مواد خارجی است و به هم مؤثرتری

 گونه افراد به سرفه مکرر مبتال هستند.این

 تنظیم تنفس:

ای بند( و بین دندههای دیافراگم )میاندم، با انقباض ماهیچه

ها، مثل انقباض هر انقباض این ماهیچه شود.خارجی آغاز می

 های عصبیدیگر، به دستوری نیاز دارد که توسط یاخته ةماهیچ

 است؟ نادرستم کدام عبارت در ارتباط با تکل :21 تست 

تارهای صوتی در محلی قرار دارند که دارای بافت غضروفی ( 1

 است.

سازی صورت ( ممکن نیست بدون ارتعاش تارهای صوتی، واژه2

 گیرد.

النخاع یکی از مراکزی در مخ است که در تکلم دخالت ( بصل3

 دارد.

 ست.های دیافراگم ممکن نی( تولید صدا بدون دخالت ماهیچه4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

در انسان، به دنبال تحریک یا حساسیت زیاد  :22 تست 

 ……شود. در این واکنش، ابتدا ، نوعی واکنش دفاعی آغاز می……

 (95)سراسری 

 گردند.عضالت شکم به شدت منقبض می -ها( نایژه1

زبان کوچک به سمت پایین متمایل  -های روده( گیرنده2

 گردد.می

ها به سرعت افزایش هوای داخل ریهفشار  -( مجاری بینی3

 یابد.می

های حلقوی بخش انتهایی انقباض ماهیچه -های معده( گیرنده4

 رود.مری از بین می

 پاسخ: 
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این دستور، یا مرکز  ةرسد. مرکز صادرکنندها میحرکتی به آن 

(. با پایان یافتن دم، 17واقع است )شکل  النخاعبصلتنفس، در 

ا بازگشت ب یعنی بدون نیاز به پیام عصبی، یرفعالصورت غبهبازدم 

م ها انجاها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی ششماهیچه

 شود.می

کند؟ توقف آن را تعیین می ةاما چه چیزی مدت زمان دم و لحظ

، واقع است و با اثر بر در پل مغزتنفس، مرکز دیگری هم دارد که 

مرکز تنفس در  دهد.ا خاتمه میدم رالنخاع، مرکز تنفس در بصل

 .تواند مدت زمان دم را تنظیم کندپل مغز می

ها عامل دیگری که در پایان دم مؤثر است، پیامی است که از شش

گاه ها بیش از حد پر شوند، آناگر شش شود.ارسال می

بیش از حد کشیده  هاها و نایژکنایژة ةهای صاف دیوارماهیچه

ها پیامی از این ماهیچهست. در این صورت، شوند که خطرناک امی

 النخاعهای عصبی حسی به مرکز تنفس در بصلتوسط یاخته

 کند.شود که بالفاصله ادامه ی دم را متوقف میارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم عصبی تنفس -17شکل 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 16 تمرین 

 مشخص کنید.

 باشد.بند میشروع فرایند فعال دم از میانالف( 

ب( شروع دم برخالف بازگشت بازدم بدون نیاز به پیام عصبی 

 است.

در  ATPپ( برای انجام دم همانند انجام بازدم نیاز به مصرف 

 ها است.ماهیچه

ای خارجی بالفاصله عضالت با پایان انقباض عضالت بین دندهت( 

 شوند.ای داخلی منقبض میبین دنده

  پاسخ:
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اکسید و کاهش اکسیژن خون، از دیگر عوامل دیافزایش کربن

 اند.مؤثر در تنظیم تنفس

النخاع، اکسید خون با اثر بر مرکز تنفس در بصلدیافزایش کربن

  دهد.آهنگ تنفس را افزایش می

سیژن هایی وجود دارند که به کاهش اکدر خارج از مغز، گیرنده

تر در سرخرگ آئورت و ها بیشاین گیرندهاند. حساس

رسانی به سر و مغز را برعهده گردن که خون ةهای ناحیسرخرگ

چه اکسیژن خون کاهش یابد، این گیرنده ها چنان اند.دارند، واقع

 کنند.النخاع پیام عصبی ارسال میبه بصل

ژن نیاز دارند های بدن برای زنده ماندن به اکسییاخته ةگر چه هم

رود، تری برای نفس کشیدن به شمار میحرک مهمچه که ماما آن

 ها به اکسیژن.اکسید است نه نیاز یاختهدینیاز به دفع کربن

ن عنواو رسیدن به حد خطرناک، به در صورت افت شدیداکسیژن 

 کند.تنفس عمل می ترمحرک مهم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ نادرستل مقابل کدام با توجه به شک :23 تست 

 )تألیفی(

 
های زمان به ماهیچههم« ب»( برای شروع دم، فرمان از مرکز 1

 شود.ای خارجی ارسال میبند و بین دندهمیان

 شود.باعث پایان دم می« ب»با اثر بر مرکز « الف»( مرکز 2

گیرد و به های صاف اطالعات میاز ماهیچه« ب»( مرکز 3

 دهد.لتی فرمان میهای اسکماهیچه

تحریک و آهنگ تنفس را تنظیم  2COبا افزایش « الف»( مرکز 4

 کند.می

 پاسخ: 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.: 17 تمرین 

توانند بالفاصله از ها مینایژک ……برخالف(  -الف( نایژه )همانند

 جلوگیری کنند. ……النخاع( بصل -ادامه دم توسط )پل مغزی

ماندن به های بدن برای زندهاز یاخته ……بسیاری(  -ب( )همه

 اکسیژن نیاز دارد.

تری محرک مهم …… (2Oها به نیاز یاخته -2COپ( )دفع 

 برای تنفس است.

عنوان به 2O ……کاهش شدید(  -ت( )افزایش بیش از حد

 کند.تری تنفس عمل میمحرک مهم

  پاسخ:
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 : تنوع تبادالت گازی3گفتار  

 بدنهای یاخته ةهم( و در جانورانی که 18ها )شکل سلولیدر تک

مثل کرم پهن یا هیدر آب ها به محیط بیرون دسترسی دارند آن

یاخته ها و محیط مبادله توانند مستقیماً بینگازها می شیرین،

مشاهده  ایساختارهای تنفسی ویژها در سایر جانوران، شوند. ام

کنند. در های بدن را با محیط فراهم میشود که ارتباط یاختهمی

که  شودچهار روش اصلی برای تنفس مشاهده میاین جانوران، 

نفس ت تنفس پوستی،، ای(تنفس نایدیسی )تراشهاند از عبارت

 تنفس ششی.و  آبششی

 
 ها، هیدر و کرم پهنریق انتشار در تک سلولیتنفس از ط -18شکل 

 تنفس نایدیسی:

 ینکیتهستند که با  مرتبط به همو  منشعبهای ، لولههانایدیس

 منافذ تنفسیها از طریق (. نایدیس19اند )شکل مفروش شده

 معموالً ساختاری جهت بستنشوند و سطح بدن، به خارج باز می

ر دارد. نایدیس به انشعابات نایدیس قرا ابتدایمنافذ تنفسی در 

، که در کنار تمام انشعابات پایانیشود. تری تقسیم میکوچک

بست بوده و فاقد کیتین اما دارای بنگیرند، های بدن قرار مییاخته

 کند. که تبادالت گازی را ممکن می مایعی است

 
 تنفس نایدیسی -19شکل 

 چند میکرونایی های انتهها از نایدیسیاخته ةمتوسط فاصلچون 

 لهانتشار مبادبدن از طریق های است گازها بین نایدیس ها و یاخته

 حشراتمانند  زیمهرگان خشکیبیشوند. این نوع تنفس در می

در این جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی وجود دارد.  صدپایانو 

 در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

 است؟ نادرستکدام عبارت  :24 تست 

هر جانوری با حفرة گوارشی فاقد ساختار تنفسی ویژه  (1

 باشند.می

ها و توانند بین یاخته( در پالناریا همانند کرم کدو گازها می2

 محیط مبادله شوند.

توانند وارد یا ( از هر بخش از بدن پارامسی گازهای تنفسی می3

 خارج شوند.

 ( هیدر همانند سایر مرجانیان ساکن آب شیرین است.4

 پاسخ: 

 

 ……جانوری با چنین سامانة تنفسی، قطعاً  :25 تست 

 
 فاقد گردش خون است.( 1

 ( از گروه بندپایان است.2

 ( دارای ریز پرزهای زیادی در روده برای جذب غذاست.3

 ( در کل دوره زندگی خود دو شاخک دارد.4

 پاسخ: 

 

 نادرستکدام عبارت در مورد تنفس نایدیسی  :62 تست 

 است؟

 

های بدن قرار ها در کنار تمام یاخته( انشعابات پایانی نایدیس1

 گیرند.می

های ابتدایی ها برخالف بخشهای انتهایی نایدیس( بخش2

 اند.بستبن

( هر جانوری با تنفس نایدیسی قطعاً ساختاری جهت بستن 3

 منافذ نایدیس دارد.

 و ها تبادل گاز بین نایدیس( به دنبال خشک شدن نایدیس4

 های بدن غیرممکن است.یاخته

 پاسخ: 
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 تنفس پوستی:

 های مرطوب زندگیمحیطکه در  خاکیکرممهرگانی نظیر بی

 خاکی دارایکنند. کرمکنند از تبادالت پوستی استفاده میمی

ا و گازها را ب های فراوان استمویرگی زیرپوستی با مویرگ ةشبک

 کند.بادل میهوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک، ت

 
 تنفس پوستی در کرم خاکی -20شکل 

 

سمندرهای  ،های آبیپشتالکمانند  دارداران ششبرخی از مهره

تنفس به تبادالت گازی،  برای کمک، مارهای آبیو  دارشش

 دهند.نیز انجام می پوستی

وست پ تر تبادالت گازی از طریق پوست است.در دوزیستان، بیش

 است. دارانهای تنفس مهرهین ساختار در اندامترسادهدوزیستان 

رار در زیرپوست ق وسیعیو  مویرگی یکنواخت ةشبکها، در قورباغه

 ةماد(. 21کند )شکل دارد که تبادل گازها را با محیط آسان می

دارد، به لغزنده که پوست دوزیستان را مرطوب نگه می مخاطی

 .کندکمک میافزایش کارایی تنفس پوستی 

 

 
 تنفس پوستی در قورباغه -21شکل 

 

تکمیل  نادرستیکدام مورد عبارت زیر را به  :27 تست 

 کند؟می

 « است. …… قطعاً  ……هر جانور دارای تنفس »

 مهره و آبزی یا دوزیستبی -( پوستی1

 زیمهره و خشکیبی -( نایدیسی2

 زیدار و خشکیمهره -( ششی3

 دار و آبزیمهره -( آبششی4

 پاسخ: 

 

 

 

 است؟ نادرستچند مورد  :28 تست 

ران، داهای تنفسی مهرهترین ساختار تنفسی در بین اندامساده -

 کند.نوعی گلیکوپروتئین ترشح می

ونی اکسید مایع درتواند مستقیماً کربن دیترین آبشش میساده -

 بدن را به آب وارد کند.

اران دارند، ددارانی که کارایی تنفسی باالتری نسبت به پستانمهره -

ها نیاز به فشار داران برای ورود هوا به ششنسبت به سایر مهره

 مکش قفسه سینه دارند.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

تر تبادالت گازی از طریق در جانورانی که بیش :29 تست 

 ……گیرد پوست صورت می

 رود.ها مستقیم به اندام می( در دورة الروی، خون روشن از شش1

 رود.( قطعاً در دورة بلوغ، آبشش از بین می2

 ( برای انتقال گازهای تنفسی گردش خون، دخالتی ندارد.3

 مهره بوده و بدن دراز دارد.( قطعاً جانور بی4

 پاسخ: 
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 تنفس آبششی: 

پوستی  ةپراکندو  کوچکهای برجستگی ها،ترین آبششساده

 . (21)شکل  دریایی ةهای ستارآبششهستند، مانند 

 
 ترین آبشش در ستاره دریاییساده -21شکل 

 

 شوند.به نواحی خاص محدود میها مهرگان، آبششدر سایر بی

های خارجی دوزیستان، دارای آبشش تماماز ماهیان و  برخیالرو 

 زده از سطح بدن است. بیرون

 

 
 آبشش خارجی در نوعی دوزیست -22شکل 

 

(. تبادل 23هستند )شکل  های داخلیآبششماهیان بالغ دارای 

است. جهتِ  بسیار کارآمد، های داخلیاز طریق سطوح آبششگاز 

های آبششی، ها، و عبور آب در طرفین تیغهحرکتِ خون در مویرگ

 است. دیگربرخالف یک

 

 

 

 

آبشش داخلی  -23شکل 

 در ماهی

 

 چند مورد صحیح است؟ :30 تست 

عنوان سطح آبشش بههر جانوری که در تمام طول عمر خود از  -

کند، در هر کمان آبششی خود تعداد زیادی تنفسی استفاده می

 های آبششی دارد.رشته

های آبشش، آب خالف جهت حرکت های درون رشتهدر تیغه -

 خون جریان دارد.

کند بدون برگشت های ماهی خارج میرگی که خون را از آبشش -

 رود.ها میبه قلب مستقیماً به اندام

های آبششی ر ماهیان تعداد خارهای آبششی از تعداد کماند -

 تر است.بیش

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

چند مورد جملة زیر را به درستی تکمیل  :31 تست 

 کند؟می

داشته  ……دارد، در دورة الروی آبشش  ……هر ماهی که آبشش »

 «است.

 داخلی -* داخلی داخلی-* خارجی

 خارجی -ی* خارج داخلی -* داخلی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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 نحوه کار آبشش داخلی در ماهی -24شکل 

 

 

 

 تنفس ششی:

ه زی هستند کمهرگان خشکیاز بی لیسهو  تنانی مانند حلزوننرم

، زیداران خشکیدر مهرهکنند. استفاده می ششبرای تنفس، از 

 ها شدند.ها جایگزین آبشششش

جریان شود کارهایی دارند که باعث می ساز و تر جانورانبیش

ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود که پیوسته

 ای شهرت دارد.به ساز و کارهای تهویه

و  دوزیستاندر تهویه دارند.  متفاوتساز و کار  دو نوعداران مهره

 ها هدایتهوا را به شش، پمپ فشار مثبتبا  بعضی خزندگان

، با حرکتی حلقو  عضالت دهان قورباغه، به کمک کنند. مثالًمی

 (. 25راند )شکل ها میهوا را با فشار به شش« قورت دادن»شبیه 
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 پمپ فشار مثبت در قورباغه -25شکل 

 

 فشار منفیساز و کار  تر خزندگانبیشو  پستانداران، پرندگان

فشار منفی، به  حاصل از مکش ةوسیلبهدارند که در آن، هوا 

 شود. ها وارد میشش

تری داران انرژی بیشنسبت به سایر مهره، به علت پروازپرندگان 

رندگان پ تری نیاز دارند.بنابراین به اکسیژن بیشو  کنندمصرف می

هستند  های هوادارکیسهعالوه بر شش دارای ساختارهایی به نام 

 هددان افزایش مینسبت به پستاندارها را که کارایی تنفس آن

 (. 26)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوادار در پرندههای کیسه -26شکل 

 

در ارتباط با قورباغه بالغ کدام عبارت صحیح  :32 تست 

 است؟

 شود.( در مرحلة دم به دنبال انقباض حفرة دهانی، بینی بسته می1

ها به دنبال انقباض حفرة دهانی از در مرحلة بازدم، هوای شش( 2

 شود.ارج میبینی خ

 توانند خون تیره باشند.های ششی جانور می( سیاهرگ3

 شوند.ای حلق جانور در هنگام دم کوتاه میهای ماهیچه( سلول4

 پاسخ: 

 

 چند مورد صحیح است؟ :33 تست 

های پوست خود برای تنفس استفاده هر جانوری که از سلول -

 کند، تنفس پوستی دارد.

شوند در ای سبب میسازوکارهای تهویههمة جانوران از طریق  -

 مجاورت سطوح تنفسی، هوای تازه جریان داشته باشد.

 هاست.های هوادار پرنده بیش از دو برابر ششتعداد کیسه -

کند همانند رگی که رگی که خون را به کمان آبششی وارد می -

 کند، سرخرگ است.خون را خارج می

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

در مورد هر جانوری که سطح مبادلة اکسیژن  :34 تتس 

اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت و دی

 (94)سراسری    باشد؟ درست می

های موجود در بدن، در فضای خارجی ( بعضی از درشت مولکول1

 شوند.سلولی هیدرولیز می

ش فزای( کارایی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی ا2

 یافته است.

 ها بیش از فشار اسمزی است.( فشار تراوش در ابتدای مویرگ3

 باشد.( مراحل اولیة نمو رویان، یکسان می4

 پاسخ: 
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بدنی، دو طرف گردن و  ةهای هوادار در تمام حفرکیسه

تر پذیرند. بیشها انعطافهای بازو وجود دارند. این کیسهاستخوان

های هوادار عقبی ها، به کیسهدون عبور از ششهوای دمیده شده، ب

های هوادار ای به کیسههای لولهرود و سپس با عبور از ششمی

های هوادار جلویی به شود. سرانجام، هوا از کیسهجلویی وارد می

تنفسی  ةچرخ 2شود. این فرایند، نیازمند نام نای، رانده و خارج می

 (.27کامل )دم و بازدم( است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخه 2مراحل تنفس پرنده طی  -27شکل

 ……در سسک پشت سیاه، حین عمل  :35 تست 

 (93)سراسری 

 شود.های هوادار، فشار منفی ایجاد می( دم، ابتدا در همة کیسه1

های هوادار، از سطوح تنفسی عبور ( دم، هوای همة کیسه2

 کند.می

های هوادار خارج کیسه( بازدم، هوای غنی از اکسیژن، از همة 3

 شود.می

های هوادار، به مجاری ( بازدم، هوای تهویه شده همة کیسه4

 شود.تنفسی منتقل می

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daneshjofa.ir

http://konkursara.com

