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استاد کرامت

جمع بندی فصل5دوم(تبادل گازها)

ویژه ی دانش آموزان خاص  ،هرگونه کپی برداری ممنوع!

*پردٓ دٍ جدارٓ جٌب شش ّا را بِ قفسِ ی سیٌِ هتصل هی کٌد  ،بیي دٍ

اًتقال گازّای تٌفسی در خَى اًساى

پردُ هقدار کوی هایع لغسًدُ ی جٌب ٍجَد دارد.

حول  O2تِ

 %90حول در ترکیب با ّوَگلَبیي ()HbO2

*در اًساى ٍ ساٗزپستاًداراى قفسِ ٕ سٌِ٘ تَس٘لٔ پردٓ دیافراگن اس حفزٓ

دٍ صَرت:

 %0هحلَل در پالسوا

حول  CO2تِ

 %32در تزک٘ة تا ّوَگلَت٘ي()HbCO2

سِ صَرت :

 %7هحلَل در پالسوا

شکوٖ جدا هٖ شَد.در تٌفس آرام ٍ طث٘عٖ  ،دٗافزاگن هْوتزٗي ًقش را در
پرًدگاى  9کیسِ َّادار برای ذخیرُ َّا دهی ٍ بازدهی خَد دارًدٍ ،لی
عول تَْیِ َّا در شش ّا اًجام هی شَد:دم  :شش ّا َّای تَْیِ شدُ
دم قبلی را بِ کیسِ ّای َّادار پیشیي هی دٌّدٍ از َّ %011ای تَْیِ
ًشدُ(اکسیژى دار) ًای  ،فقط  %01آى را دریافت ٍ  %01هابقی را در
کیسِ ّای َّادار عقبی ذخیرُ هی کٌٌد.بازدم َّ :ای کیسِ ّای َّادار
پیشیي ٍ َّ %01ای شش ّا ٍارد ًای شدُ تا خارج شًَد ٍ َّ %01ای
ذخیرُ شدُ در کیسِ ّای َّادار عقبی بِ هٌظَر تَْیِ ٍارد شش ّا هی
شًَد .حرکت َّا در دستگاُ تٌفس پرًدُ درٍى شش ّا یکطرفِ از عقب بِ
جلَ است ٍلی َّای درٍى کیسِ ّای َّادار ٍ ًای دٍطرفِ است.

*در تک سلَلی ّای آبسی (تریکَدیٌا  ،اٍگلٌا  ).....تبادل گازّای تٌفسی با
هحیط از طریق اًتشار است.
*در تٌفس پَستی(کرم خاکی ٍ پالًاریا) ،
برای اًتقال گازّای تٌفسی ًیاز بِ خَى است:

حزکت شش ّا دارد ،در ٌّگام دم دٗافزاگن هسطح ٍ ٌّگام تاسدم  ،گٌثدٕ
شکل هٖ شَد.
*هاّ٘چِ ّإ دهٖ تا اًقثاض خَد  ،دًدُ ّا

ً٘ش تِ جلَ حزکت هٖ کٌد.
*در تٌفس شدٗد ،ععالت شکن ً٘ش هٌقثط هٖ شًَد.
*سَرفاکتاًت ،اس تزخٖ سلَل ّإ دَٗارُ ٕ ک٘سِ َّاٖٗ (سٌگفزشٖ سادُ)
تزشح شدُ تا اس کشش سطحٖ هاٗع پَشاًٌدُ ٕ آى کن کٌد ،اٗي هاٗع در
اٍاخز دٍراى جٌٌٖ٘ تزشح هٖ شَد.
*اگر در جدا ر قفسِ ی سیٌِ شکافی ایجاد کٌین َّ ،ا بِ درٍى قفسِ سیٌِ
هکیدُ شدُ ٍ شش ّا رٍی ّن هی خَابد.

درٍى سطح بدى قرار دارد ٍ ّوِ ی سلَل ّا
هی تَاًٌد بدٍى ًیاز بِ خَى با اًشعابات ًای
تبادل گازی اًجام هی دٌّد(.فاقد هَیرگ)
*در تٌفس ششی (بیشتر هْرُ داراى خشکی)

سطح تٌفس در داخل تدى است ٍ اًتقال گاسّا تِ کوک خَى صَرت هٖ
گ٘زد .حفزٓ گلَٖٗ اٗي جاًَراى پس اس تلَغ اس ت٘ي هٖ رٍد.

اٗي اس٘د تِ تٖ کزتٌات ٍ ّ٘درٍصى تثدٗل هٖ شَد.
* ّر هَلکَل ّوَگلَبیي تِ دل٘ل داشتي  4اتن آّي  ،تَاًاٖٗ حول چْار
هَلکَل اکس٘ضى را داردٍ .قتٖ فشار اکس٘ضى در ک٘سِ ّإ َّاٖٗ  454ه٘لٖ
هتز جَُ٘ تاشد ّ ،وَگلَت٘ي تا  %77تَاىِ خَد  O2هٖ گ٘زد اها هقدار ٕ O2
کِ در تافت ّا آساد هٖ شَد  %47است تٌاتزاٗي س٘اّزگ ّإ تافت دارإ
ّوَگلَتٌٖ٘ تا  % 77تَاىِ  O2هٖ تاشٌد.
هیل ترکیبی ّوَگلَبیي بِ:
CO2<O2< CO

َّإ جارٕ()055mlit

َّاٖٗ کِ در ّزدم ٍ تاسدم هعوَلٖ جاتجا هٖ کٌ٘ن

هًََاکس٘د کزتي

َّای هردُ

تِ ٗک سَم َّإ جارٕ گفتِ هٖ شَد کِ صزف پُز

هسوَه٘ت سا است.

کزدى هجارٕ َّاٖٗ هٖ شَد ٍ در ک٘سِ َّاٖٗ تا

*تٌفس ٍاقعی درٍى سلَل ّا صَرت هی گیرد ،لذا ّزچِ هصزف آى در

خَى تثادل گاسٕ اًجام ًوٖ دّد.

سلَل ت٘شتز تاشد  ،تزاکن  O2هاٗع ت٘ي سلَلٖ کن  ،سزعت اًتشار ً٘ش افشاٗش

هقدار َّاٖٗ گفتِ هٖ شَد کِ پس اس ٗک دم هعوَلٖ

هٖ ٗاتد ً٘ CO2 ،ش اس طزٗق اًتشار ٍارد خَى هٖ شَد ٍلٖ سزعت اًتشار آى

تا دم عو٘ق تِ شش ّا ٍارد هٖ شَد.

تس٘ار ت٘شتز اس سزعت اًتشار O2است  ،تٌاتزاٗي حتٖ در فشار کن ّن اس هاٗع

هقدار َّاٖٗ گفتِ هٖ شَد کِ پس اس ٗک تاسدم

ت٘ي سلَلٖ خارج ٍ ٍارد خَى هٖ شَد.

تٌفس پَستی در خارج از بدى قرار دارد.

*در تٌفس ًایی (حشرات) ،سطح تٌفس

تا آب تزک٘ة ٍ تَل٘د اس٘د کزتٌ٘ک هٖ کٌد ٍ تعد ت٘شتز

را تِ سوت تاال ٍ ت٘زٍى حزکت دادُ  ،جٌاغ

*در تٌفس آبششی  ،سطح تٌفس ّواًٌد

رشتِ ّای آبششی در خشکی بِ ّن هی چسبٌد.

 %75تَسط آًسین اًیدراز کربٌیک (در غشإ گلثَل قزهش)

َّای ذخیرُ دهی
(هکول)
َّای ذخیرُ بازدهی

ظرفیت حیاتی

َّای باقیواًدُ

هعوَلٖ تا تاسدم عو٘ق اس شش ّا خارج هٖ شَد.

ساختار

تِ هقدار َّاٖٗ کِ پس اس ٗک دم عو٘ق تا ٗک تاسدم

هژک ٍ هَکَز

+

عو٘ق جاتجا هٖ کٌ٘ن(جاری+هکول+ذخیرُ بازدهی)

غضرٍف

+

هقدار َّاٖٗ گفتِ هٖ شَد کِ حتٖ تا تاسدم عو٘ق ّن

*ًایژُ ّا ت٘ش اس  35تار هٌشعة شدُ ٍ ًاٗضک ّا را هٖ ساسًدً ،اٗضک ّا

خارج ًوٖ شَد ٍ در شش ّا تاقٖ هٖ هاًد.

غعزٍف ًدارًد ٍ در ت٘وارٕ آسن تٌگ هٖ شًَد ،حزکت ظزتاًٖ هضک ّاتِ

حجن َّإ جارٕ×تعداد تٌفس در دق٘قِ

سوت حلق استCO2(.آب آّک را ش٘زٕ ٍ هحلَل ت٘کزتٌات را سردهٖ کٌد)
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حجن تٌفسی

ک٘سِ َّاٖٗ

تٌٖ٘

ًإ

ًاٗضُ

ًاٗضک

+

+

+

-

+

+

-

-

