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ﻓﺼﻞ:15ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﳏﯿﻂ

ر

 .1اهمیت دستگاه تنفس در بدن را بنویسید  .ؿزا ٛیاص ٗا سا تٗ ٠اد ٝ ٟاٛشطی تاٗیٗ ٚی ًٜذ  ٝاًؼیظٞ١ ٙا تشای ػٞختٚ
ؿزا  ٝآصاد ًشد ٙاٛشطی آ ٙالصٕ اػت.دس اثش ایً ٚاس ًشت ٚدی اًؼیذ تٓٞیذ ٗی ؿٞد ً ٠تایذ اص ػٔ١ ّٞا دٝس

ؿٞد.دػتِا ٟتٜلغ تثادّ ُاص١ا سا تش ػ٢ذ ٟداسد.

حفرۀ بىنى

 .2اخضای دػتِا ٟتٜلؼی سا ٛإ تثشیذ  .تیٜی ( یا د١ا ) ٙـ حٔن

ﻫﻨﻤ

حفرۀ دهان
گلو

هوا

ـ حٜدش ٟـ ٛای ـ ٛایظ ٟـ ٛایظى ١ا ـ ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی ـ
نایژک

سرخرگ

سیاهرگ

کیسه هوایی

ماىع جنب
دنده
جاىگاه قلب
ماهىچه هاى بىن دنده اى
شش

ناى

حنجره

مویرگ

ٞ١ .3ا تشای سػیذ ٙت ٠ؿؾ ١ا تایذ چٗ ٠ؼیشی سا عی ًٜذ ؟ ٞ١ا اتتذا اص عشین تیٜی یا د١اٝ ٙاسد دػتِا ٟتٜلؼی ٗی
ؿٞد  ٝپغ اص ػثٞس اص حٔن ٝاسد حٜدش ٝ ٟػپغ ٝاسد ٛای ٗی ؿٞد ٛ .ای د ٝؿاخ ٠داسد ً ٠ت ٠آ١ ٙا ٛایظٗ ٟی ُٞیٜذ .
ٛایظ١ ٟا ٞ١ا سا تٛ ٠ایظى ١ا ً ٠ت ٠تؼذاد صیاد دس ؿؾ ١ا پشاًٜذ ٟاٛذ ٗ ،ی سػاٜٛذ  .دس اٛت٢ای ٛایظى ١ا ًیؼ١ ٠ای

ٞ١ایی هشاس داسٛذ

دهان

ناىژه ها

ناىژک ها

دىافراگم

ﻮن

 .4چشا تٜلغ تا تیٜی ت٢تش اص تٜلغ تا د١ا ٙاػت ؟ ٗخاط حلش ٟتیٜی داسای سُ٢ای خٛٞی ،ؿذ١ٟای ٗخاعی ٗ ٝظً٢ای
خٜثٜذ ٟكشاٝا ٙاػت ً ٠ای ٚكضا ٞ١ای ٝاسد ؿذ ٟت ٠تیٜی سا ُشٕ ٗ ،شعٞب  ٝتصلیُ (٠شد  ٝؿثاس آ ٙسا ٗی ُیشٛذ) ٗی

ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دﻫﺎن اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد

 .5آیا ٗداسی تٜلؼی ( حٔن  ،حٜدشٛ ، ٟای ٛ ،ایظٛ ٝ ٟایظى ) كوظ ٞ١ا سا ٜٗتوْ ٗی ًٜٜذ یا ای ٠ٌٜتـییشاتی سا ٛیض سٝی
ٞ١ا اٛدإ ٗی ؿٛٞذ ؟ ٛای ٛوؾ ٗ٘٢ی دس تصلیٞ١ ٠ا داسد  .ػغح داخٔی ٛای داسای ػٔ١ ّٞایی اػت ًٗ ٠ظى ١ای
ً تا ٝ ٟكشاٝاٛی دس ػغح خٞد داسٛذً ٠تا تشؿح ٗادٗ ٟخاعی رسات سیضتش ٗٞخٞد دس ٞ١ای دٕ سا خزب  ٝت ٠بیشٗ ٙٝی

كشػتٜذ .تذی ٚتشتیة ٞ١ای پاًیضٗ ٝ ٟشعٞب اص ساٛ ٟای ٝاسد ٛایظ١ ٟا ٗی ؿٞد .ػایش هؼ٘ت ١ای رًش ؿذ ٟصشكاً ٞ١ا سا
ٜٗتوْ ٗی ًٜٜذ  ٝػْ٘ ٗخصٞصی دس تٜلغ اٛدإ ٘ٛی دٜ١ذ .

ٌٛت : ٠دس دیٞاسٛ ٟای ٛ ،ایظ١ ٟا ٛ ٝایظى ١ا هغؼات ؿضشٝكی ٝخٞد داسد ً ٠ػثة ٗی ؿٞد ٗؼیش ای١ ٠ٓٞٓ ٚا ٘١یـ ٠تاص
تاؿذ .
 . 6تثادّ ٞ١ا دس چ ٠هؼ٘تی اص دػتِا ٟتٜلؼی اٛدإ ٗی ؿٞد ؟ چِِٛٞی آ ٙسا تٞضیح د١یذ ؟ تٝ ٠ػیٔ ٠ی ًیؼ١ ٠ای
ٞ١ایی ؛ دس اعشاف ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی ٗٞیشٍ ١ای خٛٞی كشاٝاٛی ٝخٞد داسٛذ  .تی ٚایٞٗ ٚیشٍ ١ا ً ٝیؼ١ ٠ای ٞ١ایی
تثادّ ُاص١ای تٜلؼی ( اًؼیظً ٝ ٙشت ٚدی اًؼیذ ) اٛدإ ٗی ؿٞد .
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ٝ .7یظُی ١ای ػاختاسی ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی سا تٜٞیؼیذ ً .یؼ١ ٠ای ٞ١ایی دیٞاس١ ٟای ٛاصًی داسٛذ ً ٠كوظ یي الی٠
تا ػٔ١ ّٞای پ ٚ٢تا هغش اٛذى داسٛذ .اعشاف ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی سا ٗٞیشٍ ١ای خٛٞی صیادی كشاُشكت ٠اٛذ
 . 8چ ٠اٛتواالتی اص دیٞاس١ ٟای ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی صٞست ٗی ُیشد ؟دیٞاس ٟی ًیؼ ٠ی ٞ١ایی ٞٗ ٝیشٍ ١ای اعشاف
آٗ ، ٙحْ ٜٗاػثی تشای ٛلٞر اًؼیظ ٙاص ؿؾ ١ا ت ٠خ ٝ ٙٞتشػٌغ ػثٞس ًشت ٚدی اًؼیذ اص خ ٙٞت ٠ؿؾ ١اػت.

ر

 .9ػٔت تثادّ ُاص١ا دس دیٞاسً ٟیؼ١ ٠ای ٞ١ایی سا تٜٞیؼیذ  .ػٔت تثادّ ُاص١ا  ،تلاٝت دسٗوذاس آ١ ٙا  ،دس ٙٝؿؾ ٝ
خ ٙٞاػت ً ٠تاػث ایداد پذیذ ٟی اٛتـاس ٗی ؿٞد( .تش اػاع پذیذ ٟاٛتـاس ٗٞاد اص خایی ً ٠ؿٔظت آ١ ٙا صیاداػت ت٠
خایی ٗی سٛٝذ ً ٠ؿٔظت ًٖ اػت).

ﻫﻨﻤ
 .10پغ اص ٗثادٓ ٠ی ُاص اًؼیظً ٝ ٙشت ٚدی اًؼیذ چ ٠اتلاهی تشای آ١ ٙا ٗی اكتذ ؟ پغ اص ٗثادٓ ٠ی اًؼیظٝ ٙ

ًشت ٚدی اًؼیذ دس ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی ً ،شت ٚدی اًؼیذ اص عشین ؿؾ خاسج  ٝاًؼیظٝ ٙاسد خٗ ٙٞی ؿٞد  .خ ٙٞتا

ً٘ي ُٔث١ ّٞای هشٗض  ٝپالػ٘ا ُاص١ای تٜلؼی سا اٛتواّ ٗی د١ذ .

ٗ .11شاحْ اٛتواّ اًؼیظ ٙاص ٞ١ا ت ٠ػٔ١ ّٞا سا تٜٞیؼیذ  .1 .تا اٛتواّ ٞ١ا ت ٠ؿؾ ١ا  ،اًؼیظٝ ٙاسد ؿؾ ١ا ٗی ؿٞد.
 .2دس ؿؾ ١ا  ،اًؼیظ ٙتا پذیذ ٟاٛتـاس اص ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی ٝاسد خ ٙٞدس ػشخشٍ ١ا ٗی ؿٞد .3.اًؼیظ ٙدس خٙٞ

تٞػظ ُٞٔٞ٘١تی١ ٚای ُٔث١ ّٞای هشٗض حْ٘ ٗی ؿٞد .4 .تا ٝسٝد خ ٙٞت ٠تاكت ١ا  ،اًؼیظ ٙتش اػاع پذیذ ٟاٛتـاس

ٝاسد ػٔ١ ّٞا  ٝتاكت ١ا ٗی ؿٞد.

 .12ا٘١یت ٝخٞد اًؼیظ ٙدس ػٔ١ ّٞا سا تٜٞیؼیذ  .اًؼیظ ٙت ٠اعشاف ػٔ١ ّٞا ٗی سػذ ٝ ٝاسد آ١ ٙا ٗی ؿٞد تا دس

ﻮن

كشایٜذ آصاد ًشد ٙاٛشطی ٗٞادی ٗثْ هٜذ ١ا  ٝچشتی ١ا ؿشًت ًٜذ .

ٗ .13شاحْ اٛتواّ ًشت ٚدی اًؼیذ اص ػٔ١ ّٞا ت ٠تیش ٙٝاص تذ ٙسا تٜٞیؼیذ  .دسػت ػٌغ اًؼیظ ٙیؼٜی ً .1 :شت ٚدی
اًؼیذ تا پذیذ ٟاٛتـاس ٝاسد خشیا ٙخٗ ٙٞی ؿٞد .2 .دس خشیا ٙخ ٙٞتٞػظ ُٔث١ ّٞای هشٗض حْ٘ ٗی ؿٞد .3.عثن

پذیذ ٟاٛتـاس اص ُٔث١ ّٞا ٝاسد ًیؼ١ ٠ای ٞ١ایی  ٝؿؾ ١ا ٗی ؿٞد .4.دس تاصدٕ  ،اص ؿؾ ١ا ت٘١ ٠شاٞ١ ٟای تاصدٕ اص
تذ ٙخاسج ٗی ؿٞد.

 .14چشا تً ٠شت ٚدی اًؼیذ ٗحص٘١ ّٞیـِی ػْ٘ تٜلغ ُلتٗ ٠ی ؿٞد ؟ دس كشایٜذ آصاد ػاصی اٛشطی ٗٞاد دس ػّٔٞ
١ا ُاص ًشت ٚدی اًؼیذ دس ػٔ١ ّٞا تٓٞیذ ٗی ؿٞد  .ایُ ٚاص ػپغ ٝاسد خٗ ٙٞی ؿٞد تا اص عشین تاصدٕ اص تذ ٙخاسج
ؿٞد .

 .15ػْ٘ تٜلغ ؿاْٗ چٗ ٠شاحٔی اػت ؟ آ١ ٙا سا تؼشیق ًٜیذ ؟ ػْ٘ تٜلغ دس اٛؼا ٙؿاْٗ دٗ ٝشحٔ ٠ی دٕ  ٝتاصدٕ
اػتٝ .سٝد ٞ١ا اص ٗحیظ تیش ٙٝت ٠دس ٙٝؿؾ ١اٗ ،شحٔ ٠دٕ  ٝخشٝج آ ٙاص ؿؾ ١ا ت ٠تیشٗ ٙٝشحٔ ٠تاصدٕ سا تـٌیْ ٗی
د١ذ.
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ٞ١ .16ای دٕ  ٝتاصدٕ سا اص ٛظش دسصذ ُاص١ای ٗٞخٞد تا ٗ ٖ١واػًٜ ٠یذ ٞ١ .ای دٕ حذٝد  21دسصذ اًؼیظ ٙاػت دس
حآیٌٞ١ ٠ً ٠ای تاصدٕ حذٝد  17دسصذ اًؼیظ ٙداسد ٘١ .چٜیٞ١ ٚای دٕ حذٝد  0/03دسصذ ًشت ٚدی اًؼیذ داسد ٓٝی
ٞ١ای تاصدٕ داسای حذٝد  4دسصذ ًشت ٚدی اًؼیذ اػت  .دسصذ تویُ ٠اص١ای تـٌیْ دٜ١ذٞ١ ٟا ٗثْ ُاص ٛیتشٝطٝ ٙ
آسُ ٙٞدس ٞ١ای دٕ  ٝتاصدٕ تا  ٖ١تشاتش اػت( .ای ٚدسصذ ١ا ٗشتٞط تٞ١ ٠ای ػآٖ  ٝتذ ٙٝآٓٞدُی اػت) .

ر

ٌٛت : ٠اٗشٝص ٟدس ؿ٢ش١ای تضسٍ یا صٜؼتی تا ٝخٞد آٓٞدُی ١ای ٗختٔق دسصذ اًؼیظً ٙا١ؾ یاكت ٠اػت .
ٝ .17ظیل ٠ؿؾ ١ا دس ػْ٘ تٜلغ چیؼت؟ ؿـ٢ا ،د ٝتٞد ٟاػلٜح ٗاٜٛذ هاتْ استداع ١ؼتٜذ ً ٠دس ٙٝػی ٠ٜخای داسٛذ
ٗ ٝحْ تٜلغ دس تذٗ ٙی تاؿٜذ.

ﻫﻨﻤ

ٌٛت : ٠ؿؾ ساػت ،تضسُتش اص ؿؾ چپ اػت صیشا ؿؾ چپ دس ػغح داخٔی خٞد یي كشٝسكتِی داسد ً ٠خایِا ٟهٔة
اػت.

 .18هلؼ ٠ػی ٠ٜچٛ ٠وـی دس ػْ٘ تٜلغ داسد ؟ هلؼ ٠ػی ٠ٜض٘ٗ ٚحاكظت اص ؿؾ ١ا دس تاص  ٝخ٘غ ؿذ ٙآ١ ٙا ٛیض
ٛوؾ داسد .

ٌٛت : ٠هلؼ ٠ػی ٠ٜاص  24دٛذ ٟتـٌیْ ؿذ ٟاػت ً ٠اص پـت ت٢ٗ 12 ٠ش ٝ ٟاص خٔ ٞت ٠اػتخٞا ٙخٜاؽ ػیٗ ٠ٜتصْ اٛذ .
ًق هلؼ ٠ػی ٠ٜپشد ٟدیاكشاُٖ هشاس داسد .

دنده ها

جناغ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ
در ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ دم
وﺑﺎزدم

 .19دیاكشاُٖ چیؼت  ٝچ ٠تاثیشی دس ػْ٘ دٕ  ٝتاصدٕ داسد ؟

دىافراگم

بازدم

دنده ها به سمت باال و
بىرون حرکت مى کنند

ﻮن

جناغ به طرف جلو
حرکت مى کند

دم

دس پایی ٚهلؼ ٠ػی ٠ٜپشد ٟدیاكشاُٖ هشاس داسد ً ٠تا تـییش ؿٌْ

خٞد تاػث دٕ  ٝتاصدٕ ٗی ؿٞد  .ت ٠ای ٚتشتیة ً ٠دس ػْ٘ دٕ

تا پایی ٚسكت ٚپشد ٟدیاكشاُٖ  ،حدٖ هلؼ ٠ػی ٠ٜاكضایؾ ٗی یاتذ

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻰ ﺷﻮد

ٞ١ا ٝاسد ؿؾ ١ا ٗی ؿٞد  ٝدس تاصدٕ تا تاال آٗذ ٙپشد ٟدیاكشاُٖ  ،حدٖ هلؼ ٠ػیً ٠ٜا١ؾ یاكتٞ١ ٝ ٠ا اص ؿؾ ١ا
خاسج ٗی ؿٞد

 .20پشد ٟخٜة چیؼت ؟  ٝچ ٠ا٘١یتی داسد؟ پشد ٟخٜة  ،پشد ٟای دٝالی ٠اػت ًٗ ٠ایغ خٜة تی ٚای ٚد ٝالی ٠سا پش ًشدٟ
اػت  .ای ٚپشد ٟؿؾ ١ا سا ت ٠هلؼ ٠ػیٝ ٠ٜصْ ٗی ًٜذ  ٝتاػث خُٔٞیشی اص اصغحٌاى تی ٚؿؾ ١ا  ٝدیٞاس ٟهلؼ٠

ػیٗ ٠ٜی ؿٛٞذ ٌٛ .ت : ٠الی ٠خاسخی پشد ٟخٜة ت ٠هلؼ ٠ػی ٝ ٠ٜالی ٠داخٔی آ ٙت ٠ػغح داخٔی ؿؾ ١ا چؼثیذ ٟاػت.
 .21چشا ًـیذ ٙػیِاس كشایٜذ تٜلغ سا ٗختْ ٗی ًٜذ ؟ دس اكشاد ػیِاسیٗ ،ظى ١ا  ٝؿذ١ ٟای تشؿح ًٜٜذٗ ٟخاط
ٛای ًٖ ًٖ اص ًاس ٗی اكتٜذ .تٜاتشای ٚچٜی ٚاكشادی تشای خاسج ًشد ٙرسات ٗٞخٞد دس دٝد ػیِاس،دچاس ٗـٌْ ٗی
ؿٛٞذ  ٝاؿٔة ػشكٗ ٠ی ًٜٜذ.
ﺷﺶ ﺑﯿﻤﺎر
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 .22صذا چِ ٠ٛٞتٓٞیذ ٗی ؿٞد ؟ حٜدش ٟتؼذ اص حٔن  ٝدس اتتذای ٛای هشاس داسد  .دس ٙٝآ ٙد ٝپشد ٟی ٗا١یچ ٠ای
ٝخٞد داسد ً ٠ت ٠آ ٙتاس١ای صٞتی ٗی ُٞیٜذ  .ػثٞس ٞ١ا اص ٗیا ٙای ٚد ٝهؼ٘ت تاػث استؼاؽ  ٝتٓٞیذ صذا ٗی ؿٞد .
ٌٛت : ٠دس تؼضی خاٞٛساٗ ٙثْ پشٛذُا ٙت ٠حٜدش ٟخؼث ٠صذا ٛیض ُلتٗ ٠ی ؿٞد .
ٌٛت : ٠صذا دس تاصدٕ ایداد ٗی ؿٞد  .ت ٠ای ٚتشتیة ً ٠دس تاصدٕ ٞ١ا اص تی ٚتاس١ای صٞتی ً ٠ت ٠صٞست اكوی دس

ر

حٜدش ٟهشاس داسٛذ  ،ػثٞس ًشد ٝ ٟتا استؼاؽ آ١ ٙا صذا تٓٞیذ ٗی ؿٞد  .ای ٚصذا تٝ ٠ػیٔٓ ٠ة ١ا  ،د١ا ، ٙصتاٝ ٙ

دٛذا ٙتٌ٘یْ  ٝتشٗیٖ ؿذ ٝ ٟتٌٖٔ صٞست ٗی ُیشد.

ﺣﻨﺠﺮه

ﻫﻨﻤ

ٗ .23ا٘١یت دػتِا ٟدكغ ادساس سا تٜٞیؼیذ  .تش اثش ٝاًٜؾ ١ای دس ٙٝػٔ١ ّٞا ٗٞاد صایذی (ؿیش اص ًشت ٚدی اًؼیذ) تٓٞیذ
ی ؿٞد ً ٠تٝ ٠ػیٔ ٠دػتِا ٟدكغ ادساس اص تذ ٙخاسج ٗی ؿٞد.

 .24اخضای دػتِا ٟدكغ ادساس سا ٛإ تثشیذ  .دػتِا ٟدكغ ادساس ؿاْٗ ًٔیٗ ، ٠یضٛای ٗ ،ثاٗ ٝ ٠ٛدشای دكغ ادساس اػت.
آئورت
سرخرگ کلیوی

بزرگ سیاهرگ زیرین

سیاهرگ
کلیوی

ﻣﯿﺰﻧﺎى

ﻮن

ﻣﺜﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺰراه

ٛ .25وؾ ًٔی ٠سا دس دػتِا ٟدكغ ادساس تٜٞیؼیذ ٞٗ .ادی ٗاٜٛذ اٝس ٠ً ٟػ٘ی اٛذ دس تذ ٙتٓٞیذ ٗی ؿٛٞذ ً ٠تایذ دكغ

ؿٛٞذ  .ایٞٗ ٚاد تا كؼآیت ًٔی١ ٠ا اص خُ ٙٞشكت ٠ؿذ ٝ ٟت٘١ ٠شا٘ٛ ٟي ١ای اضاكی ٗ ٝاصاد آب ت ٠صٞست ادساس اص تذٙ
خاسج ٗی ؿٛٞذ .

ٌٗ .26أً ٙی١ ٠ا دس تذً ٙداػت ؟ ًٔی١ ٠ا ت ٠صٞست د ٝاٛذإ ٓٞتیایی ؿٌْ دس عشكی ٚػت٢ٗ ٙٞش١ ٟا  ٝدس تاالی
ٛاحیً٘ ٠ش هشاس داسٛذ .

 .27ت١ ٠ش ًٔی ٠چ ٠سٍ ١ایی ٗتصْ اػت ؟ ت١ ٠ش ًٔی ٠یي ػشخشٍ ٝاسد ٗی ؿٞد  .ای ٚػشخشٍ اٛـؼاتی اص آئٞست

اػت ً ٠خ ٙٞسا تشای تصلی ٠ت ٠ای ٚاٛذإ ٗی آٝسد  .خ ٙٞتصلی ٠ؿذ ، ٟػپغ تٞػظ یي ػیا١شٍ اص ًٔی ٠خاسج  ٝت٠
تضسٍ ػیا١شٍ صیشیٗ ٚی سیضد .
 .28كشم خ ٙٞػیا١شُی  ٝػشخشُی ًٔی ٠تا توی ٠ػشخشٍ ١ا  ٝػیا١شٍ ١ا چیؼت؟ دس ًٔی ٠تش خالف ػایشاػضای
تذ ، ٙػشخشٍ حاٝی ٗٞاد صایذ ١ؼتٜذ  ٝػیا١شٍ ٗٞاد صایذ ٛذاسد  ٝحاٝی ٗٞاد تصلی ٠ؿذ ٟدس ًٔی ٠اػتٗ ( .اٜٛذ
ػشخشٍ  ٝػیا١شٍ ؿـی )
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ًٔ .29ی ٠اص چ ٠تخؾ ١ایی تـٌیْ ؿذ ٟاػت ؟ اص د ٝتخؾ دسٛٝی (ٗشًضی) ٝ
تیشٛٝی( هـشی) تـٌیْ ؿذ ٟاػت .تخؾ دسٛٝی (ٗشًضی) اص هؼ٘ت٢ای ١شٗی
ؿٌْ تـٌیْ ؿذ ٟاػت ً ٠هاػذٟی ١شٕ ت ٠عشف خاسج ًٔی ٝ ٠سأع آ٢ٛا ت٠
عشف ٗشًض ًٔی ٠هشاس داسد .اص كاصٔ٠ی تی ٚد١ ٝشٕ ،سُ٢ای خٛٞی ػثٞس ٗیًٜٜذ.
دس تخؾ ٗشًضیٗ ،حلظ ٠ای ٝخٞد داسد ًِٜٓ ٠چٛ ٠اٗیذٗ ٟیؿٞد .ادساس اص

ر

سأع ١شٗ٢ا تِٜٓ ٠چٗ ٠یسیضد  ٝدس آٛدا خ٘غ ٗیؿٞد.

ٛ .30لش ٙٝچیؼت ؟ دس ػاختاس ٗیٌشٝػٌٞپی ًٔیٔٗ ٠ی١ ٙٞا ٓ ٠ٓٞی پیچ دس پیچ ٝخٞد داسد ً ٠ت ٠آ١ ٙا ٓ ٠ٓٞادساسی یا
ٛلشٗ ٙٝی ُٞیٜذ .

ﻫﻨﻤ

ٛ .31وؾ ٛلش١ ٙٝا دس ًٔی ٠چیؼت ؟ ًاس اصٔی ًٔی١ ٠ا سا ای١ ٠ٓٞٓ ٚا اٛدإ ٗی دٜ١ذ ؛ یؼٜی خ ٙٞسا تصلیٞٗ ٝ ٠اد
دكؼی آ ٙسا خذا ٗی ًٜٜذ .

لُب کلیه

لگنچه

ٛ .32لش١ ٙٝا چِ ٠ٛٞتاػث تصلی ٠خ ٙٞدس ًٔیٗ ٠ی ؿٛٞذ ؟ ٛلش١ ٙٝا ٗٞاد صائذ
ٗثْ اٝس٘ٛ ٝ ٟي ١ای اضاكی خ ٙٞسا ت٘١ ٠شاٗ ٟوذاسی آب اص ٗٞیشٍ ١ا ٗی

هرم

ُیشٛذ  ٝادساس سا ٗی ػاصٛذ  .ادساس تـٌیْ ؿذ ٟدس ٛلش١ ٙٝا تِٜٓ ٠چٗ ٠ی سیضد
 ٝاص آٛدا اص عشین ٗیضٛای تٗ ٠ثاٝ ٠ٛاسد  ٝدس آ ٙخا رخیشٗ ٟی ؿٞد .

میزنای

کپسول بومن

ﻮن

لولۀ خمیده

لولۀ جمع کننده

لولۀ هنله

 .33احؼاع دكغ ادساس چِ ٠ٛٞایداد ٗی ؿٞد ؟ ٝهتی حدٖ ادساس دس ٗثا ٠ٛاص حذ خاصی تیـتش ؿٞد ( حذٝد 400ػی ػی
دس اكشاد تآؾ )  ،احؼاع دكغ ادساس ایداد ٗی ُشدد.

ٌٛت ٠ِٛ : ٠داؿت ٚادساس تٗ ٠ذت صیاد دس ٗثا ٌٚ٘ٗ ٠ٛاػت تاػث سػٞب ٗٞاد ٗؼذٛی دس ٗثا ٝ ٠ٛتٓٞیذ ػٗ َٜثاُ ٠ٛشدد .
ٗ
ٌٛت : ٠دس اتتذای ١ش ٛلش ٙٝیي ؿثٌٞٗ ٠یشُی دسٗ ٙٝحلظ ٠ای تٛ ٠إ ًپؼ ّٞت ٚٗٞهشاس داسد  ٝدس دٛثآ ٠ی ایٚ
ًپؼ ّٞتخؾ ١ای دیِش ٓ ٠ٓٞی ادساسی ؿاْٗ ٓ ٠ٓٞٓ ٝ ٠ِٜٔ١ ٠ٓٞخ٘یذ ٟهشاس داسٛذ .ای ٚتخؾ ١ا ادساس سا ٗی ػاصٛذ  ٝآٙ
سا ت ٠ٓٞٓ ٠خ٘غ ًٜٜذ ٟادساس ٗی سیضٛذ .
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ٌٛتٞٗ : ٠اد تصلیٛ ٠ـذٞٗ ( ٟاد صائذی ٗثْ اٝس٘ٛ ٝ ٟي ١ای اضاكی ) دس ٛلش١ ٙٝا دس ٝاهغ ٘١ا ٙادساس ١ؼتٜذ  .خٙٞ
تصلی ٠ؿذٛ ٟیض پغ اص ٝسٝد تٞٗ ٠یشٍ ١ا ٝاسد ػیا١شٍ ًٔیٞی ٗی ؿٞد  ( .تاصخزب ٗی ؿٛٞذ ).
ٝ .34ظایق ًٔی ٠سا تٜٞیؼیذ  .1.تصلی ٠خ ٝ ٙٞخذا ًشدٞٗ ٙاد دكؼی اص آً ( ٙاس اصٔی ) ـ ٛوؾ اػاػی دس تٜظیٖ ٗحیظ
داخٔی تذ ٙتا دكغ ٗٞاد صائذ ٗ ،وذاسی آب ٘ٛ ٝي ١ای اضاكی

ر

ٜٗ .35ظٞس اص ٗحیظ داخٔی تذ ٙچیؼت ؟ ػٔ١ ّٞای تذ ٙدس ٗیاٗ ٙایؼی تی ٚػٔٓٞی هشاس داسٛذ ً ٠تٗ ٠د٘ٞع آ١ ٙا
ٗحیظ داخٔی ٗی ُٞیٜذ .

 .36چشا تایذ ٞٛع ٗ ٝوذاس ٗٞاد دس ٗحیظ داخٔی تذ ٙثاتت تاؿذ؟تا ػٔ١ ّٞا تتٞاٜٛذ ًاس١ای خٞد سات ٠دسػتی اٛدإ دٜ١ذ .

ﻫﻨﻤ
ًٔ .37ی ٠چِ ٠ٛٞتاػث تٜظیٖ آب تذٗ ٙی ؿٞد ؟ ًٔی١ ٠ا تا ًٖ  ٝصیاد ًشد ٙدكغ آب ت ٠صٞست ادساس ای ٚتٜظیٖ سا اٛدإ
ی دٜ١ذ .

 .38سا١ ٟای دكغ  ٝتاٗی ٚآب سا دس تذ ٙتٜٞیؼیذ  .سا١ ٟای دكغ آب ( ت ٠تشتیة حدٖ )  :تا ادساس  ،تؼشم  ،تٜلغ ٝ

ٗذكٞع ـ سا١ ٟای تاٗی ٚآب ( ت ٠تشتیة حدٖ )  :ؿزا١ای آتذاس ـ ٗصشف آب  ٝػایش ٞٛؿیذٛی ١ای آب داس  ٝاٛدإ
تشخی اص ٝاًٜؾ ١ای دس ٙٝتذٙ

ﻮن

الف) بدن ما به چه صورت هایی آب را دفع می کند؟
ب) تأمین آب مورد نیاز بدن به چه صورت هایی انجام می شود؟
پ) آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است؟
بروز بعضی از بیماری ها مثل سنگ کلیه و سنگ مثانه بسیار دردناک و خطرناک است
و ممکن است حتی به از کار افتادن کلیه و مرگ منجر شود.استفاده از آب های آشامیدنی
دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری ها مؤثر است.

ٌٛتٝ : ٠خٞد ػالٗت اػتاٛذاسد دس ١ش ًـٞس دس سٝی ٗحصٞالت ٛـا ٙدٜ١ذ ٟی سػایت اػتاٛذاسد١ای الصٕ اػت .
 .39اٛذإ ١ای دكؼی دس تذ ٙسا ٛإ تثشیذ ً ٝاس ٞٛ ٝع ػْ٘ ١شیي سا تٞضیح د١یذ .
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