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  :ادل الغازات في الحشراتتب

تم عملية تبادل الغازات في الحشرات عند نهاية أنابيب تنفسية صغيرة يطلق عليهـا اسـم         ت  
القصيبات ، وتتصل القصيبات مع ممرات هوائية أكبر حجما تسمى بالقـصبات الهوائيـة والتـي                

وتفتح القصبات الهوائيـة    لدوام   ا  على إبقائها مفتوحة على    دتدعمها حلقات مكونة من الكيتين لتساع     
  .إلى الخارج على جدار الجسم عبر فتحات خاصة تسمى بالفتحات التنفسية

  يغطي جسم الحشرة بطبقة مانعة لتسرب الماء تسمى الجليد أو األدمة مكونة من الكيتينو
ـ             ك يمر األ  ي سجين الجوي عبر الثقوب التنفسية إلى القصبات ثم إلى نهايات القصيبات التنفسية والت

تكون منفذة للغازات ومزودة بسوائل يذوب فيها األكسجين مما يسمح بعملية تبادل الغـازات عبـر            
هذه النهايات حيث يزود األكسجين مباشرة إلى أنسجة الجـسم المختلفـة إذ أن الـسائل النـسيجي         

ن لغـاز  الموجود في النهايات التنفسية ينتشر تماماً بين أجزاء الجسم المختلفة وبصورة معاكسة يمك       
ثاني أكسيد الكربون أن يغادر جسم الحشرة وتقوم بعض الحشرات بعمل ضخ للهواء مـن خـالل                 

ملية التهوية هـذه تـساهم   عو ل  الجسم وخارج الجسم ،خحركات البطن التي تضغط الهواء إلى دا   
  ازي وتزيد من معدل تبادل الغازاتفي عملية االنتشار الغ

  
  
  
  
  
  
  :زفير في األسماكادل الغازات والشهيق والتب

شكل الشعيرات الخيشومية في األسماك السطوح التنفسية لعملية التبادل الغـازي وتكـون             ت  
ويد كبير بالشعيرات الدمويـة ،      تزذات مساحة سطح كبيرة مع       هذه الشعيرات رطبة ورقيقة الجدر    

لعوم في األسماك   وعالوة على ذلك فإنها تتمتع بعملية تهوية جيدة ، ويتواجد على كل من جانبي الب              
أربعة خياشيم يفصلها خمسة شقوق خيشومية تصل البلعوم مع الماء في الخارج من خالل صـمام                

  .الغطاء الخيشومي
يشومية تحمل صفوفاً من الخيـوط الخيـشومية    خ شيم في األسماك من أقواس    اتتكون الخي و  

بالـصفائح الخيـشومية ،     الدقيقة التي تتجمع معاً وتنثني بدورها لتكون تراكيب صفائحية تـسمى            
وتتزود الخياشيم بكميات كبيرة من الدم القادم من القلب مباشرة إلى الخياشيم إذ يدخل الدم الفقيـر                 

لخيوط الخيشومية حيث تجري عملية تبادل الغـازات        ا ىألقواس الخيشومية ثم إل   اباألكسجين عبر   
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 أن يكون قد تخلص أيضاً من ثاني        ويغادر الدم مرة أخرى محمالً باألكسجين إلى أجزاء الجسم بعد         
أكسيد الكربون أثناء عملية التبادل الغازي ، والتغير في حجم البلعوم أثناء عمليتي الشهيق والزفير               

وم مما يضمن تدفقاً مستمراً للماء المحمل باألكـسجين إلـى   علبتغيير في الضغط داخل ال  يؤدي إلى 
 المالحظ أن النسيج الطالئـي المـبطن للـشعيرات    الخياشيم حيث تتم عملية التبادل الغازي ، ومن   

الخيشومية مكون من طبقة واحدة من الخاليا مما يسهل عملية انتشار األكسجين إلى الدم وتحـرر                
ي ينتشر بدوره إلى الخارج ذائباً في الماء الذي يغادر الخياشـيم            ذلان ثاني أكسيد الكربون و    مالدم  

وجلوبين في الدم كـصبغة تنفـسية عمليـة التقـاط سـريعة      أثناء عملية الزفير ويوفر وجود الهيم 
ثناء االنتشار باإلضافة إلى دوره من خالل الدم كعامل ناقـل            أ   CO2لألكسجين وتخلص فعال من     

  .واألنسجة المختلفةا هذا األكسجين إلى الخاليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ):برمائيات(ادل الغازات في الضفدع تب

  :ح تنفسية لتبادل الغازات وتتمثل في متلك الضفدع البالغ ثالثة سطوي  
  . الجلد-3 الرئتين   -2طانة الفم ب -1

حة على األرض   ايستخدم بطانة الفم الرطبة على الدوام في عملية التبادل الغازي أثناء الر           و  
 المستمرة للحنجرة لدى الضفدع عملية تهوية مناسبة إلدخال الهواء الغني باألكسجين            كةوتوفر الحر 
مـا  الـرئتين فـي الـضفادع فهمـا       أ   CO2من الهواء المحتوي على نسبة عالية من        والتخلص  

ة علـى   طصغيرتان في الحجم وبسيطتان في التركيب وتعمالن عندما يكون الضفدع في حالة نـش             
ي الضفدع سطحاً تنفسياً والذي يستخدم على الدوام وفي كل األوقات سـواء              ف األرض ويمثل الجلد  
ناء الكمون، ويتميز الجلد باحتوائه على بشرة رقيقـة تغطيهـا مـادة مخاطيـة               أثناء السباحة أو أث   

ـ ا ا في ديدان األرض ، أما     نومزودة أيضاً بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية كما رأي         دم كجهـاز   ل
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ناقل فإننا نجده يحتوي على صبغة تنفسية وهو الهيموجلوبين الذي يعمل على إيـصال األكـسجين                
  .جسمإلى جميع أجزاء ال
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