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دستگاه تنّفس
2فصل



            فّعالّيت
براي چند لحظه با دست جلوي دهان و بيني خود را بگيريد، چه اتّفاقي مي افتد؟   

براي زنده ماندن به چه چيزهايي نياز داريم ؟ 
ما مي توانيم چندين روز بدون غذا و آب زندگي كنيم، اّما بدون هوا بيش تر از چند دقيقه زنده 
نمي مانيم. بدن ما هميشه به اكسيژن هوا نياز دارد؛ حّتي هنگامي كه در خواب هستيم، تنّفس 

مي كنيم و اكسيژن الزم را به بدن مي رسانيم. 
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ساختمان دستگاه تنّفس

 
 همان طور كه در شكل مي بينيد، دستگاه تنّفس شامل بيني، حلق، حنجره، ناي و شش ها است.

هنگام نفس كشيدن، هوا از راه بيني و دهان وارد لوله اي به نام ناي مي شود و سپس از آن جا 
به شش هــا مي رود. شش ها داخــل قفسه ي سينــه هستند و به  وسيله ي ناي به بيني و دهان 

مي رسند. 
           فّعالّيت

به تصوير نگاه كنيد و راه هاي عبور هوا را به ترتيب از روي   
شكل بنويسيد. 

بينى حلق
حنجره

ناى

شش
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عمل َدم و بازَدم 

همان طور كه در شكل مشاهده كرديد، هنگام نفس كشيدن، ابتدا هوا وارد بيني مي شود، موهاي 
به  ناي  و  حلق  راه  از  تميز  و  گرم  هواي  سپس  مي گيرند.  را  آن  وغبار  بيني،گرد  داخل  نازك 

شش ها مي رسد. 
بدن  سراسر  به  را  آن  و  مي گيرد  را  هوا  اكسيژن  شش ها،  در  موجود  خون  آن،  از  پس 

مي رساند. 
هنگامي كه نفس خود را بيرون مي دهيد، شش هاي شما هوايي را كه براي بدن مناسب نيست 

(دي اكسيد كربن) از طريق بيني يا دهان به بيرون مي فرستد.
همان طور كه خوانديد، عمل تنّفس در دو مرحله انجام مي شود. 

به مرحله ي اّول تنّفس، كه هوا (اكسيژن) به شش ها وارد مي شود، عمل َدم مي گويند. 
بازَدم  عمل  مي شود،  خارج  شش ها  از  كربن)  اكسيد  (دي  هوا  كه  تنّفس،  دوم  مرحله ي  به 

مي گويند. 

عمل باز َدمعمل َدم

دى اكسيد كربناكسيژن
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           فكر كنيد
همان طور كه مي دانيد، هوا مي تواند هم از راه بيني و هم از راه دهان وارد شش ها شود.   

اّما پزشكان توصيه مي كنند كه از بيني نفس بكشيد. توضيح دهيد چرا؟ 

            مقايسه كنيد
نشان  را  بازدم  عمل  كدام يك  و  دم  عمل  كدام يك  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصاوير  به   

مي دهد؟ چرا؟ 

            گفت وگو كنيد
چرا توصيه مي شود روزي يك بار بيني خود را با آب شست و شو دهيم ؟  
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راه هاي سالم ماندن دستگاه تنّفس 

دستگاه تنّفسي ما براي اين كه بتواند كارخود را به درستي انجام دهد بايد سالم باشد.   
بنابراين براي سالمتي آن بهتراست نكات زير را رعايت كنيم: 

به مّدت طوالني دريك اتاق در بسته نمانيم. 
از رفت و آمد در هواي آلوده خودداري كنيم. 

از بــو كـردن مواّدي مــانند بنــزين، نفـت، حشره كش ها و سفيد كننده خود داري كنيم.
 از افرادي كه در حال كشيدن سيگار هستند، دوري كنيم. 

            گفت وگو كنيد
چه راه هاي ديگري را براي سالمتي دستگاه تنّفس پيشنهاد مي كنيد ؟ دركالس با دوستان   

خود دراين باره گفت وگو كنيد. 

            بررسى كنيد
  در محّل زندگي شما چه چيزهايي باعث آلودگي هوا مي شود؟ 
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بيماري هاي دستگاه تنّفس

 آيا تا كنون به بيماري سرماخوردگي دچار شده ايد ؟ چرا ؟ 
گاهي هنگام نفس كشيدن از راه بيني و دهان، ميكروب هاي ريزي كه در هوا وجوددارند،   
بيماري ها  اين  از  يكي  سرماخوردگي  بيمارمي كنند.  را  تنّفس  دستگاه  و  مي شوند  شش ها  وارد 
است. وقتي كسي سرما مي خورد با عطسه و سرفه ي خود تعداد زيادي ميكروب سرماخوردگي 
را در هوا پراكنده مي كند. اين عمل باعث مي شود افرادي كه در نزديكي او هستند، با تنّفس اين 
شوند كه خشكي بيني يا آب ريزش بيني، عطسه،  هواي آلوده به بيماري سرماخوردگي مبتالً 
گلودرد، سرفه و تب از نشانه هاي آن است. سل نيز از ديگر بيماري هاي دستگاه تنّفس است. 

 

           گفت وگو كنيد
وقتي به بيماري سرماخوردگي مبتالً مي شويم، كدام نكات بهداشتي را بايد رعايت كنيم   

تا ديگران را بيمار نكنيم ؟ 
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             بيش تر بدانيد

آسم  
يكي ديگر از بيماري هاي دستگاه تنّفس، آسم است. 

آسم يعني تنگي نفس؛ كسي كه دچار اين بيماري مي شود، به سختي نفس مي كشد، زيادسرفه 
هستند  آسم  به  مبتال  كه  كساني  مي شود.  شنيــده  سينـه اش  از  ِخس  ِخس  صداي  و  مي كند 

مي توانند با دستور پزشك از داروي مخصوصي استفاده كنند كه تنّفسشان را آسان تر كند. 

   




