زیست شناسی سال دوم دبیرستان
فصل پنجم
مدرس :حمید نقی زاده

فصل پنجم

تبادل گازها

1

زیست شناسی سال دوم دبیرستان
فصل پنجم
مدرس :حمید نقی زاده

مقذمه
 غبسّبي ٍحطي هي تَاًٌذ در استفاع  9كيلَهتشي سطح سهيي مِ سشهاي ضذيذ ٍ كوثَد اكسيظى حبمن است پزٍاس
مٌٌذ.
 سبسگبري ّبي غبسّبي ٍحطي ثزاي ايي حبلت ػجبرتٌذ اس :


كاسايي تاالي ضص ّا



قذست پيَستگي صياد تيي ّوَگلَتيي ٍ اكسيظى



تؼذاد هَيشگْاي تسياس فشاٍاى دس ضص ّا ٍ هاّيچِ ّاي پشٍاصي



ٍجَد هبدُاي ضجيِ ثِ ّوَگلَثيي ثِ ًبم هيَگلَتيي دس هاّيچِ ّاي پشٍاصي مِ ّويطِ هقذاسي
اكسيظى سا دس هاّيچِ ّا رخيشُ هي كٌٌذ.

 دليل مبرايي ثبالي ضص ّب در پزًذگبى ايي است مِ جشياى َّا دس ضص ّاي پشًذگاى يك طشفِ ٍ اص عقة تِ
سوت جلَ است.
 سبختوبى دستگبُ تٌفس پزًذگبى اس تعذادي كيسِ ّاي َّايي ( 9عذد) عقثي ٍ جلَيي ٍ ضص ّا تطنيل ضذُ
است.
 هنبًيسن تٌفس در پزًذگبى ثِ صَرت سيز است :


دس ٌّگام دم  ،حذٍد َّ %07ا ٍارد كيسِ ّاي َّايي عقثي هي ضَد ٍ َّاي تَْيِ ضذُ اس داخل
ضص ّب ثِ كيسِ ّاي َّايي جلَيي (پيطيي) هٌتقل هي ضَد.



دس ٌّگام تاصدم َّ ،اي تَْيِ ًطذُ اس ميسِ ّبي َّايي ػقجي ٍاسد ضص ّا هي ضَد ٍ در ّوبى
حبل َّ ،اي تَْيِ ضذُي هَجَد در ميسِ ّبي َّايي جلَيي تخليِ ضذُ ٍ اس ثذى خبرج هي ضَد.

 كاس دستگاُ تٌفس رسبًذى امسيژى ثِ سلَل ّبي ثذى است.
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تنفس در جانذاران مختلف


دس تك سلَلي ّا  ،تجبدل گبسّبي تٌفسي (جذة امسيژى ٍ دفغ دي امسيذ مزثي) اص طشيق فشآيٌذ اًتطاس

صَرت هي گيزد.


ثؼضي اس جبًذاراى پزسلَلي تٌفس پَستي دارًذ مِ در آى اص ّوِ ي سطح تذى ثزاي تٌفس استفبدُ هي ضَد.

(كشم خاكي ٍ كشم ّاي پْي)


جبًذاراى داراي تٌفس پَستي ثبيذ :


در هحيط هشطَب ٍ يا آتي سًذگي مٌٌذ تب پَستي هشطَب داضتِ ثبضٌذ تب گبسّب ثِ راحتي حل
ضذُ ٍ تجبدل ضًَذ.



جثِي آًْا تايذ كَچك ثبضذ تب ًسجت سطح ثِ حجن ثبال ثبضذ تب سطح ثتَاًذ ًيبسّبي حجن را
فزاّن مٌذ.



ثزاي افشايص سطح تذى دساص يا پْي ضذُ ثبضٌذ.



پَست ثبيذ هَيشگْاي فشاٍاى داضتِ ثبضذ.



پَست تسياس ًاصک ثبضذ.



هاّي ّا ثب آثطص تٌفس هي مٌٌذ مِ در دٍ طزف سز هبّي رديف ّبيي اس آثطص قزار دارد.



آتطص ثزاي تٌفس در خطني هٌبست ًيست چَى دس ًثَد آب سضتِ ّاي آتططي تِ ّن هي چسثٌذ ٍ

تٌفس هتَقف هي ضَد.
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در جبًَراى خطني سي  ،سطَح تٌفسي ثِ درٍى ثذى هٌتقل ضذُ است.



حطشات داساي تٌفس ًايي ّستٌذ مِ در آى لَلِ ّبيي درًٍي ثِ ًبم ًبي تطنيل ضذُ است مِ ضبخِ ّبي

آى در سزاسز ثذى هٌطؼت هي ضًَذ تب ضاخِي اًتْايي تِ سلَل ّا هي سسٌذ.


در تٌفس ًبيي تجبدل گبسّب هستقيوبً ثيي اًتْبي اًطؼبة ّب ٍ سلَل ّب اًجبم هي گيزد ٍ ًياصي تِ ّوكاسي

سيستن گشدش هَاد ًيست.


تٌفس ًبيي سادُ تشيي ٍ كاسآهذتشيي سيستن تٌفسي جاًَساى هحسَة هي ضَد.



تيطتش هْشُ داساى سبمي خطني ضص دارًذ.



ضص ّا ميسِ ّبيي ّستٌذ مِ جذار آًْب اس يل اليِ ًبسك سلَل ّبي پَضطي تطنيل ضذُ است.



سطَح داخلي ضص ّب ثِ دفؼبت چيي خَسدُ است تب سطح تٌفسي ثشرگي را تطنيل دّذ.
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اًتقبل گبسّب ثيي ضص ّب ٍ سلَل ّبي ثذى ثب كوك ٍ ّوكاسي سيستن گشدش هَاد صَرت هي گيزد.

تنفس در انسان
 دستگبُ تٌفس اًسبى ضبهل ضص ّا  ،لَلِ ّاي تٌفسي َّا ٍ قفسِي سيٌِ است مِ قفسِ ثستِ سيٌِ ضص ّب را
در خَد جبي دادُ است.

 پشدُ اي دٍ جذاسُ ثِ ًبم جٌة  ،ضص ّا سا تِ ديَاسُي قفسِي سيٌِ هشتثط هي كٌذ.
 پزدُ ي جٌت خَد داراي دٍ ديَارُ داخلي ٍ خبرجي است مِ هايعي لغضًذُ دس تيي آًْا قزار دارد ٍ حشكت ضص
ّا سا آساى هي كٌذ.
 دم ٍ تاصدم ًتيجِ ي تثعيت ضص ّا اص حشكات قفسِي سيٌِ است.
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 در اًسبى ٍ سبيز پستاًذاساى  ،قفسِ ي سيٌِ ثِ ٍسيلِ ي پشدُ ي ديافشاگن اس حفزُ ي ضنن جذا هي ضَد.
 ديبفزاگن ثب حزمت خَد ثِ ثبال ٍ پبئيي  ،حجن قفسِ ي سيٌِ را افشايص ٍ مبّص هي دّذ.
 دس تٌفس آسام ٍ طثيعي  ،ديافشاگن هْوتشيي ًقص سا دس حشكات ضص ّا داسا هي تاضذ.
 ثبال ٍ پبئيي رفتي دًذُ ّب ثب مول هبّيچِ ّبي ثيي دًذُ اي ٍ استخَاى جٌبؽ  ،ثب افشايص ٍ مبّص دادى حجن قفسِ
سيٌِ ثِ ػول ديبفزاگن مول هي مٌذ.

 هبّيچِ ّبيي مِ قفسِ ي سيٌِ را ثبال هي ثزًذ ٍ حجن آى را سيبد هي مٌٌذ  ،هاّيچِ ّاي دم ٍ هبّيچِ ّبيي مِ
قفسِ ي سيٌِ را پبئيي هي آٍرًذ ٍ حجن آى را من هي مٌٌذ  ،هاّيچِ ّاي تاصدم ثِ حسبة هي آيٌذ.
 هبّيچِ ّبي ثيي دًذُ اي ثيزًٍي ٍ ديبفزا گن  ،هبّيچِ ّبي دم ٍ هبّيچِ ّبي ثيي دًذُ اي داخلي ٍ ديبفزاگن ،
هبّيچِ ّبي ثبسدم ثِ حسبة هي آيٌذ.
 در تٌفس ثسيبر ضذيذ  ،اًقثاض عضالت ضكن ًيش ًيزٍّبي قجلي را تقَيت هي مٌذ.
 هبدُ اي ثِ ًبم سَسفاكتاًت ( اس جٌس ليپيذ ) اس ثزخي سلَل ّبي ديَارُ ي ميسِ ّبي َّايي تزضح هي ضَد.
 سَرفبمتبًت سطح داخلي ايي كيسِ ّا را هي پَضبًذ ٍ كطص سطحي هايع پَضاًٌذُ ي آًْا سا كاّص هي
دّذ ٍ ثبس ضذى طجيؼي ميسِ ّبي َّايي را آسبى هي مٌذ.
 سَرفبمتبًت دس اٍاخش دٍسُ ي جٌيٌي ساختِ هي ضَد ٍ ثِ ّويي دليل  ،ثؼضي اس ًَساداى سٍدرس مِ هقذار
سَرفبمتبًت در آًْب ثِ هقذار مبفي سبختِ ًوي ضَد  ،ثِ سحوت ًفس هي مطٌذ.
 اگز در جذار قفسِ ي سيٌِ ضنبفي ايجبد ضَد  ،ضص ّب ثز رٍي ّن جوغ هي ضًَذ ٍ َّا ثِ درٍى حفزُ ي سيٌِ
هنيذُ هي ضَد .دليل ايي اهز اضكال دس پشدُ ي جٌة است مِ ّويطِ فطبر َّاي داخل ضص ّب را موتز اس َّاي
ثيزٍى اس ثذى ًگِ هي دارد.

6

زیست شناسی سال دوم دبیرستان
فصل پنجم
مدرس :حمید نقی زاده

ّ ز يل اس هب در ّز دم ٍ ثبسدم ػبدي حذٍد  077هيلي ليتز (ًين ليتز) َّا را جبثجب هي مٌين  ،مِ ثِ ايي هيشاى َّا ،
َّاي جاسي گفتِ هي ضَد.
ً شديل ثِ

2
3

َّاي جبري دهي ثِ ضص ّب هي رسذ ٍ ثقيِ ي آى در هجبري تٌفسي ثبقي هي هبًذ مِ ثِ آى َّاي

هشدُ گفتِ هي ضَد (  007سي سي ).
 پس اس يل دم هؼوَلي  ،هي تَاى ثب يل دم ػويق  ،حجن ثيطتزي اس َّا را ٍارد ضص ّب مزد مِ ثِ آى َّاي رخيشُ
دهي يب َّاي هكول گفتِ هي ضَد.
 پس اس ّز ثبسدم هؼوَلي  ،ثب يل ثبسدم ػويق هي تَاى َّاي ثيطتزي را اس ضص ّب خبرج مزد مِ ثِ آى َّاي رخيشُ
تاصدهي گفتِ هي ضَد.
 ثِ هجوَع َّايي مِ فزد پس اس يل دم ػويق  ،طي يل ثبسدم ػويق ثيزٍى هي دّذ  ،ظشفيت حياتي گفتِ هي
ضَد.
 پس اس حذامثز ثبسدم ٌَّ ،س هقذاري َّا درٍى ضص ّب ثبقي هي هبًذ مِ ثِ آى َّاي تاقي هبًذُ گفتِ هيطَد.
 اگز حجن َّاي جبري را در تؼذاد تٌفس در يل دقيقِ ضزة مٌين  ،حجن تٌفسي دس دقيقِ ثِ دست هي آيذ.
ّ وَگلَتيي ثزاي اًتقبل گبسّبي تٌفسي در خَى ثِ مبر هي رٍد.

 %99 اكسيظى تِ ٍسيلِ ي ّوَگلَتيي ٍ  %3آى تِ صَست هحلَل دسپالسوا در خَى جبثجب ضذُ ٍ ثِ ثبفت ّب
هي رسذ.
 عاهل اصلي تزميت امسيژى ثب ّوَگلَثيي در ضص ّب ٍ يب جذا ضذى آى ّب اس ّوذيگز در مٌبر ثبفت ّب  ،فطاس
اكسيظى است.
 فطبر امسيژى در ميسِ ّبي َّايي ضص ّب  401هيلي هتش جيَُ است مِ در ايي حبلت ّوَگلَثيي  %99تَاى
خَد امسيژى هي گيزد.
 دس خَى سياّشگي ّوَگلَثيي ٌَّس حذٍد  %97تَسط امسيژى اضجبع است  ( .يعٌي دس تافت ّا  %49ظشفيت
ّوَگلَتيي  ،اكسيظى آصاد ضذُ است).
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 گبسي ثِ ًبم ( COهًََاكسيذ كشتي) هيل تزميجي ضذيذي ثب ّوَگلَثيي دارد (  077ثزاثز هيل تزميجي امسيژى ثب
ّوَگلَثيي) ٍ هبًغ تزميت امسيژى ثب ّوَگلَثيي هي ضَد ٍ در ًتيجِ ثبػث هسوَهيت ٍ هزه هي ضَد (.پذيذُ ي
گبسگزفتگي)
 %90 دي اكسيذ كشتي ثِ صَرت يَى تي كشتٌات ثِ ضص ّب هٌتقل هي ضَد.
 %33 ديگز اس  CO2ثبفت ّب ثِ صَرت هستقين تا ّوَگلَتيي تشكية ٍ جبثجب هي ضَد.
 %9 ثقيِ ي  CO2ثِ صَرت هحلَل دس پالسوا جبثجب هي ضَد.
 آًشيوي ثِ ًبم اًيذساصكشتٌيك مِ در غطاي گلثَل ّاي قشهض ٍجَد داسد  ،تزميت ضذى  CO2ثب آة ٍ تجذيل آى
ثِ اسيذمزثٌيل را آسبى هي مٌذ .اسيذ مزثٌيل ثؼذاً ثِ يَى ثي مزثٌبت تجذيل خَاّذ ضذ.
ّ وَگلَثيي اس دٍ ثخص ّن ( آّي دار) ٍ گلَتيي ( پزٍتئيي ) تطنيل ضذُ است.
ّ ز ّوَگلَثيي داراي  1اتن آّي است ٍ هي تَاًذ ثب چْاس هَلكَل اكسيظى تزميت ضَدّ .وچٌيي ّز ّوَگلَثيي
داراي چْبر هَلنَل گلَثيي هي ثبضذ.
 تٌفس ٍاقعي دس سلَل ّا اًجام هي گيشد.
 هٌظَر اس تٌفس ٍاقؼي  ،تشكية ضذى هَاد آلي تا اكسيظى ٍ امسيذ ضذى آًْب است ( .سَختي )
 اختالف فطبر امسيژى ثيي خَى ٍ ثبفت ّب سجت اًتطبر امسيژى ثِ هبيغ ثيي سلَلي ٍ رسيذى آى ثِ سلَل ّبي ثبفت
ّب هي ضَد.
 اًتطاس  CO2تسياس سشيعتش اص اكسيظى است ٍ ثِ ّويي خبطز  ،حتي ثب اختالف فطبر من ًيش ثِ راحتي هٌتطز هي
ضَد.
 ثؼذ اس ًاي ٍ ًايظُ ّا هجبري تٌفسي ثيص اس  30تاس ثِ اًطؼبثبت ثبريل تزي ثِ ًبم ًايظک  ،تقسين هي ضًَذ.
 حلقِ ّاي غضشٍفي سيبدي مِ در ديَارُ ي ًبي ٍ ًبيژُ ّب ٍجَد دارد  ،هجزاي آًْب را ّويطِ تاص ًگِ هي دارد.
 در ثيوبري آسن  ،ثِ دليل تٌگ ضذى ًايظک ّا  ،تٌفس ثسيبر هطنل هي ضَد.
 سطح داخلي ديَارُ ي هجزا ّبي َّا اص تيٌي تا ًايظک ّاي اًتْايي تَسط تافت پَضطي هظُ داسي پَضيذُ
ضذُ است مِ داراي تشضحات هخاطي چسثٌاک است.
 ايي ثبفت پَضطي ػالٍُ ثز هشطَب كشدى َّاي تٌفسي ،رسات سيض هَجَد دس َّاي دم سا جزب هي كٌذ ٍ
سپس حشكت ضشتاًي هظُ ّاي آى  ،تشضحات هخاطي سا تِ سَي حلق ٍ گلَ هي ساًذ.
ٍ رٍد گبسّب ٍ هَاد خبرجي ثِ ػلت حسبسيت سيبد ًبيً ،بيژُ ٍ هجبري ثيٌي ثبػث ٍامٌص عطسِ ٍ يا سشفِ هي ضَد.
 در ضزٍع سزفِ يب ػطسِ  ،حٌجشُ تستِ هي ضَد ٍ َّا را داخل ضص ّب هحجَس هي مٌذ  ،سپس ثب تاص ضذى
ًاگْاًي حٌجشُ َّ ،ا ثب فطبر خبرج هي ضَد.
 تَليذ صذا ثب ارتؼبش تبرّبي صَتي حٌجشُ صَرت هي گيزد ٍ ٍاطُ ساصي ثب مول لة ّا ٍ دًذاى ٍ دّاى ٍ
صتاى صَرت هي گيزد.
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