
  اإلنسان والحیوانالتنفس عند

 

التنفس عند اإلنسان 
یتنفس اإلنسان بواسطة جھاز تنفسي یتكون من أنف وحنجرة وقصبة ھوائیة ورئتین: 

 

 یحتوي على جزء خارجي یفتح إلى الخارج بواسطة المنخرین وجزء داخلي یفتح على القصبة الھوائیة. وتعتبر األنف:
ترطیب الھواء الداخل إلى الرئتین وأیضا منع الحبیبات الصغیرة جدا العالقة في الھواء من ھي ساسیة األ تھوظیف

 المرور، حیث أنھا تلتصق بالغشاء المخاطي المبطن بالتجویف األنفي.

 

تعتبر بوابة الجھاز التنفسي وفیھا  توجد في مقدمة القصبة الھوائیة وتظھر لنا بصفة واضحة في أعلى الرقبة، والحنجرة:
ة إلصدار األصوات المختلفة، ویوجد فوق الحنجرة نتوء لحمي ئالحبال الصوتیة، التي تستقبل مرور الھواء من الر

متحرك أو زائدة لحمیة وھذه الزائدة لھا أھمیة خاصة في تغطیة فتحة الحنجرة أثناء البلع لمنع دخول الطعام إلى 
 الحنجرة أو القصبة الھوائیة.

 

 ھي بمثابة أنبوب یربط بین األنف والقصبتین الھوائیتین المتفرعة إلى حویصالت ھوائیة. القصبة الھوائیة:
 

تعتبران أھم أعضاء الجھاز التنفسي وھما متصلتان بالقصیبیتین الھوائیتین. وحجم الرئة الیسرى أصغر من  الرئتان:
 حجم الیسرى ألن بھا تجویف یستقر بھ القلب.

 
كیف تعمل الرئتان؟ 

یدخل الھواء إلى الرئتین بواسطة عملیة الشھیق فیتسع القفص الصدري وتنتفخ الرئتان، ویخرج بواسطة عملیة الزفیر 
فیتقلص حجم الرئتین وینخفض القفص الصدري.  

 

 

 

    



المحافظة على الجھاز التنفسي: 
للمحافظة على الجھاز التنفسي یجب أن: 

نبتعد عن األماكن ذات الھواء الملوث.  -
 ال نغطي الوجھ عند النوم. -
 نداوم على القیام بالحركات الریاضیة خاصة في الصباح. -
 نبتعد ھن التدخین. -
 نستنشق الھواء بواسطة األنف ألنھ یحوي في داخلھ شعیرات تقوم بتصفیة الھواء وتدفئتھ. -
نتجنب االنتقال من مكان دافئ إلى مكان بارد والعكس بالعكس ألن ذلك یسبب في التھابات بالحنجرة ومرض  -

 الزكام.

 

التنفس عند الحیوان 
یمكن تصنیف الحیوانات حسب الوسط الذي تعیش فیھ إلى بریة ومائیة وبرمائیة، ویمتاز كل صنف من ھذه األصناف 

بطریقتھ الخاصة في التنفس. وذلك حسب نوع أجھزة التنفس التي یمتلكھا. 
 

 یكون بواسطة الرئتین (تنفس رئوي) بالنسبة ألغلبیة الفقریات. وبواسطة القصبات (تنفس قصبي) التنفس في البر:
بالنسبة للحشرات خاصة. أما التنفس بالجلد (تنفس جلدي) فلبعض الحیوانات وذو أھمیة كبیرة عند الضفادع. 

 
 

 یكون التنفس بالنسبة ألغلب الحیوانات المائیة غلصمیا أي بواسطة الغالصم، كما ھو الشأن بالنسبة التنفس في الماء:
لألسماك، ولكننا نجد حیوانات مائیة تتنفس بواسطة أجھزة أخرى، فالحیتان مثال والدلفین والسلحفاة لھا تنفس رئوي، أي 

تتنفس ھواء المحیط الخارجي. أما وحیدات الخلیة التي تعیش في الماء فھي تتنفس بواسطة غالفھا الخارجي. 

 
 

التكیف مع تغیر الوسط: 
ھناك حیوانات تعیش في وسطین بري ومائي حسب ظروف العیش وتغیر المناخ، وھذا ما یؤدي بالحیوان إلى تغییر 

نمط تنفسھ تكیفا مع نوعیة الحیاة الجدیدة كالضفدع مثال. 

    


