
 حشرات چگونه تنفس میکنند؟

 ایي پاسد یافتي تطای ظیازی تالش زاًطوٌساى اها گیطز، ًوی ضکل ّطکسی شّي زض کِ است سَالی ایي

 کِ است ایي است جالة تسیاض آًچِ "زاًطگط" علوی هاٌّاهِ اظ ًقل تِ ایطًا گعاضش تِ. اًس کطزُ سَال

 زض فیلس هَظُ زاًطوٌساى سَال ایي جَاب تِ ضسیسى تطای کطٌس؟ هی ًفس چگًَِ پس ، ًساضًس ضیِ حططات

 آظهایطْای اظ تط زقیق تسیاض کِ ضا ایکس اضعِ آظهایص تطیي قَی آضگَى هلی آظهایطگاُ ٍ ضیکاگَ

 ّوچَى حططاتی تٌفس چگًَگی اظ تَاًستٌس آًْا آظهایص ایي اًجام اظ پس. زازًس اًجام است تیواضستاًْا

 تسیاض ّای لَلِ زض َّا تاظزم ٍ زم تا ضا کاض ایي آًْا. کٌٌس تطزاضی فیلن ّا هَضچِ یا ٍ ّا جیطجیطک ّا، سَسک

 ّای لَلِ زضٍى َّای اظ ًیوی تا ثاًیِ ّط زض هَجَزات ایي ، استطاحت ٌّگام ، زٌّس هی اًجام اکسیػى ظطیف

 اظ تعس فطز یک کطیسى ًفس سرتی ّواى تِ تقطیثا ضا کاض ایي آًْا کٌٌس، هی تعَیض ضا اکسیػًطاى اصلی

 .زٌّس هی اًجام هالین ٍضظش یک اًجام

 

 ّیچ حال تِ تا کِ کَچک تسیاض هَجَزات ایي زضٍى زًیای تِ ضا جسیسی پٌجطُ ایکس اضعِ ّای آظهایص

 تسیاض ّای سَضاخ تِ زاضًس ًام آ تطاکِ کِ اکسیػى کَچک ٍ ظطیف ّای گصضگاُ ایي گطَز، تَز ًسیسُ کس

 فکط زاًطوٌساى هتوازی ّای زِّ طَل زض. ّستٌس هتصل زاضًس قطاض حططات ذاضجی پَضص تطضٍی کِ ضیعی

 عالٍُ زاز ًطاى ّا آظهایص اها ، ضَز هی ٍاضز هَجَزات ایي تسى تِ ّا سَضاخ ایي ططیق اظ تٌْا َّا کطزًس هی

 تسًطاى زضٍى تِ ضا َّا کِ زاضز ٍجَز حططات ایي ضکن ٍ پاّا ، تالْا ًعزیک ًیع َّایی ّای کیسِ ، آى تط

 تاظی حططات تسى تیطٍى ٍ زضٍى تِ َّا هکص زض ضا ها ّای ضیِ ًقص ًَعی تِ تٌاتطایي کٌس، هی تلوثِ

 .کٌٌس هی

 



 پیططفت جْت زض تعضگی گام هطلة، ایي کطف تا" تطکلی کالیفطًیای زاًطگاُ هحقق زٍزلی، ضاتطت ًظط تِ

 هْن هیعاى ّواى ًیع کطف ایي اًجام زض استفازُ هَضز تکٌَلَغی الثتِ ،" ضس تطزاضتِ ضٌاسی حططُ علن

 .است


