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اما اجا ه النط  المسططططؤولة عه تنويه وانراج ال ططططوت فاي ا نتا ع ططططرة جاا ام ، 

 : وت سص ناآلتي

 

وهو اوا جاا  مه اجا ة النط  والحجاق الحاج  ا ططا،  : الحجاق الحاج  -1

يف ا المادة عه الرغتيه وتنوه وةيفته اسساسية هي مساعدة الرغتيه ا نا، 

م  عملية التنفا علي اسطتيااق انلر نمية ممننة مه الاوا، المسطتن ط  ، مفسطحا

المجاا النافي للرغتيه لني تمتلغاه لالاوا،  ص مسططططططططاعدتهر على افراغ وطرد 

 اطلانلسططططططال  ططططططلة الاواغية ، وتتص عملية ال ططططططاي   لاتجاهلاوا، مه الرغتيه ا

 .   ا ال فير يتص لت ل. الحجاق الحاجالحجاق الحاج  ، ام

 

اه الرغتيه مه اسعضططا، المامة في جسططص اسنسططاه ، ووةيفتاها مد  : الرغتاه -2

م لـطططططط )  لاألونسجيهاسنساه  وطرد  اني اونسيد النارلوه الذم يارف نيمياغيا

اا  الفحص ل مه جسططد اسنسططاه   وتو ططف الرغة مه الناحية الت ططريحية على 

اناا جسص منروطي ال نا يترنق مه ف و. ن يرة الادد يحتوم نا مناا 
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اسولى  ضطططططفاغرعلى جملة حوي طططططدت هواغية ويحيط لنا حوي طططططلة  دث 

ة وريدية ، وال ال ة لمفاوية   ولنا انسطططاه رغتاه محفوةتاه  طططريانية ، وال اني

 .  دانا ال ف. ال درم

 

 

وهي قناة عضطططططلية تتنوه مه حل ات اضطططططروفية اير   : ال  طططططلة الاواغية -3

اا لفرعي  لالحنجرة وتنتاي في اسطططططططفل متناملة مه النلف تنتاي في اعدها 

ال  طططططططلة المت طططططططليه لالرغتيه ، ويمر الاوا، في ال  طططططططلة الاواغية في حاله 

م لأه ال  ططلة الاواغية وةيفتاا اسسططاسططية  ال ططاي  وال فير   وناه يات د سططال ا

، مه والى الرغتيه في حيه ت طططططططير اسلحاث الحدي ة الى اه اي ططططططططاا الاوا

ال  طططلة الاواغية تسطططاهص في انراج ال طططوت عندما تاما نفراغ رناه له ا ر 

م   . في اعد، درجة ال وت ولنا ة اذا ناه ال وت عمي ا


