
 15فصل 

 

 تبادل با محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است الزمغذا نیاز ما را به ماده و انرژی تامین می کند و اکسیژن هوا برای سوختن غذا و آزاد کردن انرژی آن 

در اثر این کار کربن دی اکسید تولید می شود که باید از سلول ها دور شود .دستگاه تنفسی تبادل گازها را بر 

 . عهده دارد

 :دستگاه تنفسیاجزای 

 پرده دیافراگم -شش ها –کیسه های هوایی  -نایژک ها  -نایژه  -نای  -حنجره  -حلق  -بینی یا دهان  

 

 

 

 



 مسیر عبور هوا : 

که هوا از  یگرد و غبار باشد. هنگام یخشک و دارا ایشود ممکن است سرد و  یم ینیوارد بیی که هوا انیجر

گردد. هوا در ضمن عبور  یم یشود سپس وارد حلق و نا یو مرطوب م هیتصف ،کند یعبور م ینیب یداخل یفضا

 عیکند و ذرات گرد و غبار موجود در هوا توسط ما یبرخورد م ینا ی وارهیکوتاه و فراوان د یبا مژک ها یاز نا

 .شود یجذب م وارهید یمخاط

در شش ها پراکنده  ادیها که به تعداد ز ژکیها هوا را به نا ژهی. ناندیگو یم ژهیدو شاخه دارد که به آنها نا ینا 

 .قرار دارند ییهوا یها سهیها ک ژکینا یرسانند. در انتها یاند، م

 

 هوا تبادل

کیسه های هوایی دیواره های نازکی دارند که فقط  در انتهای نایژک ها در ششها ، کیسه های هوایی قرار دارند. 

سلول های پهن با قطر اندک دارند . اطراف کیسه های هوایی را مویرگ های خونی زیادی فراگرفته  الیهیک 

 .شود یانجام م یتنفس یتبادل گازها ییهوا یها سهیها و ک رگیمو نیا نیب . اند

 خون به ها شش از اکسیژن گاز نفوذ برای مناسبی محل آن، های اطراف مویرگ و هوایی ی کیسه ی دیواره

 . هاست شش به خون از دی اکسید کربن گاز عبور برعکس و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و بازدم  دم

به درون بدن مرحله دم و خروج  رونیکنند. ورود هوا از ب یم میتنفس را در انسان به دو مرحله دم و بازدم تقس

 یتنفس ماهیچه هایو  نهیمرحله بازدم نام دارد. دم و بازدم در اثر حرکات قفسه س رونیآن از شش ها به ب

 . ردیگ یصورت م

 نهیس یدر کف قفسه  افراگمیهستند. د یتنفس یاصل یها چهیماه ،یدنده ا نیو عضالت ب افراگمید ی چهیماه

 . و با تغییر شکل آن عمل دم و بازدم صورت می گیرد قرار دارد

 

 مقایسه هوای دم و بازدم 

 

بیشتر از هوای بازدم می باشد ولی هوای بازدم کربن دی اکسید بیشتری نسبت به اکسیژن  درصد دم هوایدر 

 هم با بازدم و دم هوای در آرگون و نیتروژن گاز مثل هوا دهنده تشکیل گازهای بقیه درصدهوای دم دارد. 

 . است برابر

 . است یافته کاهش اکسیژن درصد مختلف های آلودگی وجود با صنعتی یا بزرگ شهرهای در امروزه : نکته

 

 صدا  دیتول

 عبور هوا از میان تارهای صوتی موجود در حنجره باعث ارتعاش آن ها و تولید صدا می شود.  

به وسیله لب ها، دهان ، زبان و دندان تکمیل و ترمیم شده و تکلم صورت می و صدا در بازدم ایجاد می شود 

 . گیرد

 

 انتقال گازها 

کند. به  یرا خارج م دیاکس یبرد و با عمل بازدم کربن د یرا به درون خون م ژنیاکسدستگاه تنفس با عمل دم 

 .ندیگو یواکنش ها تنفس م نیمجموعه ا

 



از مبادله ی گاز اکسیژن و کربن دی اکسید در کیسه های هوایی ، کربن دی اکسید از طریق شش خارج و پس 

اکسیژن . گازهای تنفسی را انتقال می دهد پالسمااکسیژن وارد خون می شود .خون با کمک گلبول های قرمز و 

زاد شدن انرژی قندها و چربی به اطراف سلول ها رفته و سپس وارد سلول می شود. در سلول اکسیژن  برای آ

ها به کار می رود. طی واکنش تنفس سلولی، اکسیژن مصرف شده و کربن دی اکسید تولید می شود. کربن دی 

 اکسید از سلول وارد خون شده و از آن جا به شش ها رفته و طی عمل بازدم از بدن خارج می شود. 

مواد از جایی که غلظت آن ها زیاد است و  و خون ، است علت تبادل گازها ، تفاوت درمقدار آن ها ، درون شش 

 به جایی می روند که غلظت کم است

 

 

 دفع ادرار  دستگاه

 دستگاه وسیله به که شود می تولید (دی اکسید کربن از غیر( زایدی مواد ها سلول درون های واکنش اثر بر

 شود می خارج بدن از ادرار دفع

  شوند می تولید بدن در اند سمی که اوره مانند موادی

  و شده گرفته خون از ها کلیه فعالیت با مواد که این

 صورت ادرار به آب مازاد و اضافی های نمک همراه به

 .شوند می خارج بدن از 

 .شده است  لیتشک یگرید یها و بخش ها هیدفع، از کل دستگاه

 کمر قرار دارند.  هیناح یستون مهره ها و در باال نیشکل در طرف ییایها به صورت دو اندام لوب هیکل

شدن به  هیتصف یاز آئورت است که خون را برا شاخه ایسرخرگ  نیشود. ا یسرخرگ وارد م کی هیبه هرکل

 نیریز اهرگیو به بزرگ سمی شود  خارج  هیاز کل اهرگیس کیشده، توسط  هیتصف ونآورد. خ یاندام م نیا

 .زدیر یم

 و ندارد زاید مواد سیاهرگ و هستند زاید مواد حاوی سرخرگ ، بدن سایر اعضای خالف بر کلیه در نکته :

 )ششی سیاهرگ و سرخرگ مانند) کلیه است در شده تصفیه مواد حاوی



 

 وظایف کلیه ها : 

 

 دفع مواد زاید  -1

 واحد تصفیه در کلیه ها نفرون ها یا لوله ادراری می باشد. 

  به نام نفرون یا لوله ادراری وجود دارد.  چیدر پ چیها لوله پ ونیلیم هیدر کل 

 کار اصلی کلیه یعنی تصفیه خون و دفع مواد زاید توسط نفرون ها صورت می گیرد. 

و ادرار  رندیگ یها م رگیآب از مو یخون را به همراه مقدار یاضاف یها، مواد زائد مثل اوره و نمک ها نفرون

 سازند.  یرا م

 یم رهیبه مثانه وارد و در آنجا ذخ یزنایم قیو از آنجا از طر زدیر یشده در نفرون ها به لگنچه م لیادرار تشک

 .شود یم جادیشود، احساس دفع ادرار ا یم شتریب یحجم ادرار در مثانه از حد یشود. وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی بدن داخل طیمح میتنظ -2

 .ندیگو یم یداخل طیقرار دارند که به مجموع آن، مح یسلول نیب یعیما انیبدن در م یسلول ها

 . ثابت بماند طیمح نیمواد ا و نوع  مقدارباید  انجام دهند یخود را به درست یسلول ها بتوانند کارها برای این که

 دارند.  یتنظیم نقش اساس نیدر ا یاضاف یها با دفع مواد زائد، آب و نمک ها هیکل

 

 تنظیم آب بدن  -3

 نیکردن دفع آب به صورت ادرار ا ادیها با کم و ز هیآب بدن است. کل زانیم میتنظ هیکل یکارهادیگر از  یکی

 دهند. یرا انجام م میتنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل کادر کامل کنید.  -1

 

 الف( ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها عمل ............... نام دارد. 

 .قراردارند .....…… ها ژکینا یدر انتهاب( 

 ج( کار اصلی کلیه ها را لوله هایی به نام .................. انجام می دهند. 

 .است .............ها ........... هیکل ارمهم ترین کد( 

 احساس دفع ادرار ایجاد می شود.  ...........با ورود ادرار به ه( 

 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کرده و جمالت نادرست را با کمی تغییر درست کنید.  -2

 الف(  گاز اکسیژن از خون وارد کیسه های هوایی می شود. )               ( 

 )               (ماهیچه دیافراگم در کف قفسه سینه قرار دارد. ب( 

 )               ( به نام نفرون یا لوله ادراری وجود دارد. چیدر پ چیها لوله پ ونیلیم هیدر کل ج(

 )               (مستقیم به میزنای می ریزد. شده در نفرون ها  لیادرار تشکد( 

 . )               (شود یخارج م هیاز کل اهرگیس کیشده توسط  هیخون تصفه( 
 

 

تبادل گازهای تنفسی بین خون و شش ها در کیسه های هوایی صورت می گیرد. کیسه های هوایی برای  -3

 انجام این کار چه ویژگی دارند؟

 

 الف( چگونه صدا در حنجره تولید می شود؟ -4 

 ب( صدا هنگام عمل دم تولید می شود یا بازدم؟    

میزنای  -دفع مواد زاید -میزنای   –بازدم  –کیسه های هوایی  -مثانه  –دم   -تنظیم آب بدن  –نفرون  –نایژه ها   



 .دیرا با رسم خط به کلمه مرتبط با آن متصل کن ریاز جمالت ز کیهر -5

 کلیه                               برد یبه مثانه م هیرا از کل ادرار

 قفسه سینه                               ردیگ یاوره را از خون م         

 میزنای                                خون است هیواحد تصف          

 نفرون                                  شش ها و قلب محافظ          

 دیافراگمپرده                                                                              

 پرده دیافراگم در کجا قرار دارد وعمل تنفس چه نقشی دارد؟ -6

 

 منظور از عمل دم و بازدم چیست؟ -7

 

 در شکل مقابل قسمتهای خواسته شده را با شماره آن مشخص کنید.  -8

 ( نای                        1

 ( نایژه2

 ( شش چپ3

 (  کیسه هوایی4

 (  پرده دیافراگم 5

 در متن زیر دو غلط علمی وجود دارد. آنها را پیدا کرده و درست آن را بنویسید.  -9

دم نام بازبه درون بدن مرحله  رونیکنند. ورود هوا از ب یم میتنفس را در انسان به دو مرحله دم و بازدم تقس

 یقفسه باالی در  افراگمیهستند. د یتنفس یاصل یها چهیماه ،یدنده ا نیو عضالت ب افراگمید ی چهیماهدارد. 

 . و با تغییر شکل آن عمل دم و بازدم صورت می گیرد قرار دارد نهیس



 مقدار اکسیژن و کربن دی اکسید را در هوای دم و بازدم با هم مقایسه کنید. -10

 

  شکل مقابل را تفسیر کنید.  -11

 

 

 

 سه وظیفه کلیه ها در بدن را بنویسید. -12

 

 ست؟یبدن چ یداخل طیمحالف( منظور از   -13

 ثابت بماند؟ دیبا طیمح نی( از چه نظر اب

 کنند؟ یم میبدن را تنظ یداخل طیها چگونه مح هی( کلج

 

 در شکل مقابل محل های مشخص شده را نام گذاری کنید.  -14

 

 

 

 خون سیاهرگی و سرخرگی کلیه را با هم مقایسه کنید.  -15

 

 



  گزینه درست را انتخاب کنید.  -16

 کدام است ؟  یتنفس یتبادل گازها یمکان برا نیبهتر -

 ها ژکیناد(                       ییهوا سهیکج(                             حنجرهب(                       ینی( مخاط بالف

 شود؟  یم دیدرون سلول تول کیمواد ، مصرف و کدام  یآزاد کردن انرژ ندیکدام گاز در فرا -

  دیاکس یکربن د - ژنی( اکسب                    ژنیاکس -دیاکس ی( کربن دالف

  دیاکس یکربن د -دیاکس ی( کربن دد                                   ژنیاکس - ژنی( اکسج

 دهد؟  یم رخ کیکدام  نیب ژنیتبادل اکس -

 ییهوا سهیک - اهرگیسب(                       ژکینا – رگی( موالف

 ییهوا سهیک -( سرخرگ د                رگیمو - ییهوا سهیکج( 

 است ؟ کسانیدم و بازدم  یکدام گاز در هوا مقدار -

 بخار آبن                        د( ژیاکس ج(                        تروژنینب(                    دیاکس ی( کربن دالف 

  ست؟ین یاندام دفع کیدام ک  -

 کیروده بارد(                     شش ها ج(                             هیکل  ب(                        ( پوستالف

  ست؟ین هیکار کل کیکدام  -

 امالح و نمک خون زانیم میتنظب(                                  مقدار آب بدن می( تنظالف

 بدن یداخل طیمح رییتغج(                                                       ادرار دیتولج( 

 

 

  


