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 مقدمه
 :یراندر ا یقلب مصنوع یوندپ یزآم یتعمل موفق یندوم -1

 انجام گرفت. تهران ییرجا یدقلب شه یمارستاندر ب 1394در سال  -

 .ساله انجام شد  59 یمرد یرو این عمل -

 بود. یدهرس صددر 10او به  یو برون ده قلب بود سه بار سکته کرده این بیمار -

 متوجه شد که چه تعداد از رگ های اکلیلی )کرونری ( قلب گرفته است. آنژیوگرافی()رگ نگاری می توان از طریق  -2

 
 

 
 
 
 
 
 

 ها و خونگقلب، ر  : گردش مواد در انساناجزای دستگاه  -3

 دو حفره باالیی دهلیز و دو حفره پایینی بطن نامیده می شوند. :قلب انسان چهار حفره دارد -4
     : حفره هایی هستند که خون را از سیاهرگ ها دریافت کرده و به بطن ها تحویل می دهند. دهلیزها 

 دهلیز راست خون تیره را از اندام های بدن دریافت کرده و با انقباض خود، خون را وارد بطن راست می کند. -

 خون روشن را از شش ها دریافت کرده و با انقباض خود، خون را وارد بطن چپ می کند. دهلیز چپ -

    :حفره هایی هستند که خون را به درون سرخرگ ها تلمبه می کنند. بطن ها 

 و با انقباض خود، خون را به شش ها می فرستد.بطن راست خون تیره دارد  -

 به تمام نقاط بدن می فرستد.بطن چپ خون روشن دارد و با انقباض خود، خون را  -
 دارد. خون روشندارد. و سمت چپ قلب  خون تیرهدر انسان سمت راست قلب  -5

 .اندام های بدن می رود سمت و خون از بطن ها به خون از اندام های بدن به دهلیزها وارد می شود -6
 

 

 .گردد برمی قلب به دوباره و شود می فرستاده ها شش به خون (ششی)  کوچک خون درگردش -7
                 چپ دهلیز ← ششی سیاهرگ ←) شش ها( تنفسی های اندام ←ششی سرخرگ ← راست بطن        

 

 .گردد برمی قلب به دوباره و شود می فرستاده ها اندام به خون (عمومی)  بزرگ خون درگردش     
 راست دهلیز ← زبرین و زیرین سیاهرگ بزرگ ←ها اندام ← آئورت  ←چپ  بطن           

 

ست      -8 شتر ا ست بی سر بدن پمپ می کند. در         :ضخامت دیواره بطن چپ از بطن را سرا شتری به  شار بی زیرا بطن چپ خون را با ف
 ، می فرستد.که در نزدیکی قلب قرار دارند صورتیکه بطن راست خون را به سمت شش ها

 

 رگ های متصل به قلب -9

 سرخرگ ها

 سیاهرگ ها

 سرخرگ ششی: متصل به بطن راست است و دارای خون تیره می باشد. -1

 سرخرگ آئورت: متصل به بطن چپ است و دارای خون روشن می باشد. -2

 می باشند.خون روشن دارای  اکلیلی:  های سرخرگ -3

 می باشد. خون تیره دارای است ومتصل به دهلیز راست  بزرگ سیاهرگ زبرین: -1

 می باشد. خون تیره دارای و است متصل به دهلیز راست بزرگ سیاهرگ زیرین: -2

 می باشد. خون تیره دارای است و متصل به دهلیز راست سیاهرگ اکلیلی: -3

 می باشند. روشن خون دارای است وسیاهرگ های ششی: متصل به دهلیز چپ  -4

 قلب :1 گفتار

https://drdars.ir/


 خراسان رضوی -محبوبه فردوسی مکان               در بدنگردش مواد - 1زیست شناسی  4فصل  جمع بندی        

  2  

 

 تصل هستند:مرگ به قلب  9مجموعا  -10

 سرخرگ ششی -سیاهرگ اکلیلی -ینیربزرگ سیاهرگ ز -بزرگ سیاهرگ زبرین ←رگ متصل است 4به نیمه راست قلب  -

 یک عدد سرخرگ آئورت  -چهار عدد سیاهرگ ششی  ←رگ متصل است 5به نیمه چپ قلب  -

  تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب -11

 های رگ با قلببه همین دلیل ماهیچه  ←نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند. نمی تواندخونی که از درون قلب عبور می کند، 
 ، تغذیه می شود.سرخرگ کرونری  نام به ای ویژه

 :ی(کرونرهای اکلیلی )سرخرگ  -12
   در تشریح قلب، در ابتدای سرخرگ آئورت، باالی دریچه سینی،  .دنآئورت منشاء می گیرابتدای سرخرگ از  یسرخرگ کرونرعدد  دو (

 دو دهانه ورودی سرخرگ های اکلیلی مشاهده می شوند(
   را تغذیه می کنند و به یاخته های قلبی اکسیژن می رسانند. اهیچه قلبمسرخرگ های کرونری 
   هم یکی می شوند و به صورت سیاهرگ کرونری به دهلیز ، با  قلب یاخته های غذاییو  تنفسیپس از رفع نیاز سرخرگ های کرونری

 راست متصل می شوند.

 : تصلب شرایین -13

 ←.شود قلبی سکته باعث است ممکن( تصلب شرایین) آنهاسخت شدن دیواره یا و   خون لختهتوسط  ی اکلیلیرگ هاسرخبسته شدن 

 .میرند می آن های یاخته و رسد نمی اکسیژن قلب، ماهیچه از بخشی به حالت این در چون

 

 دریچه های قلب -14

 بطنی -دریچه های دهلیزی -1

 دریچه های سینی -2

 :    دریچه دو لختی) میترال(-1

قرار دارد.  بین دهلیز چپ و بطن چپ 

 است شده تشکیل آویختهقطعه  دواز. 

 گشت خون از رمانع ببطن چپ،   انقباضدر هنگام
 .بطن چپ به دهلیز چپ می شود

 :سه لختیدریچه -2

 قرار دارد. بین دهلیز راست و بطن راست 

 است. شده تشکیل آویختهقطعه سه از 

خون از  گشترمانع براست،  بطن انقباض در هنگام
 بطن راست به دهلیز راست می شود.

 سینی آئورتی:-1

 .در ابتدای سرخرگ آئورت قرار دارد  

 است. شده تشکیلقطعه سه از 

بطن چپ، مانع برگشت خون از آئورت به  استراحت در هنگام
 می شود.بطن چپ، 

 سینی ششی: -2

.در ابتدای سرخرگ ششی قرار دارد 

 است. شده تشکیلقطعه سه از 

 سرخرگ برگشت خون از  مانعبطن راست،  استراحتدر هنگام
 می شود.، راستبه بطن  ششی



 خراسان رضوی -محبوبه فردوسی مکان               در بدنگردش مواد - 1زیست شناسی  4فصل  جمع بندی        

  3  

 

 ←از بازگشت خون به دهلیز جلوگیری می کند. ،که در هنگام انقباض بطن بطنی قرار دارند -دهلیزیای هبین دهلیز و بطن دریچه  -15
 دریچه دو لختی و دریچه سه لختی

   ← .در ابتدای سررررخرگ های خروجی از بطن ها، دریچه های سرررینی قرار دارند که از بازگشرررت خون به بطن جلوگیری می کنند -16
 سینی ششی و دریچه  سینی آئورتیدریچه 

 شود.  یخون در آن قسمت م یانشدن جر یکطرفهاز دستگاه گردش مواد باعث  یها در هر بخش یچهوجود در -17

 :دریچه های قلبی -18

 است. به کار نرفته یا یچهها، بافت ماه یچهدرساختار در  

  سازد یها را م یچهدر، خورده است ینچکه  یبافت پوششهمان. 

  گیرند(خون را به جایی که خون از آن آمده است، میوظیفه یک طرفه کردن جریان خون را دارند.) جلوی برگشت 

  محکم می شوند. بافت پیوندیتوسط 

 دریچه هاتفاوت فشار در دو طرف  -2 ساختار خاص ِّ دریچه ها  -1     :علت باز و بسته شدن دریچه های قلب -19

خود یا شخصی دیگر قرار دهید، اگر گوش خود را به سمت چپ قفسه سینۀ کسی بچسبانید یا گوشی پزشکی را روی قفسه سینۀ  -20
  .صداهای قلب را  می شنوید

 

 
 

 قلب پشتیسطح تشخیص  قلب سطح شکمی
 الت برآمده دارد )محدب(ح •
 کرونر( در آن، حالت اُریب است.رگ های آکلیلی )  •
 .می شوندطح، بیشتر سرخرگ ها دیده در این س  •

 حالت صاف یا تخت دارد. •

 رگ آکلیلی در آن حالت عمودی دارد.  •
 در این سطح، بیشتر سیاهرگ ها دیده می شوند.  •

 صداهای قلب-21

 )پوم( صدای اول -1

 قوی، گنگ و طوالنی تر است.  -1

شروع انقباض  هنگام  یو سه لخت یدولخت یها یچهبسته شدن در مربوط به -2
 است. بطن ها

قصد  ،ها انقباض بطنها، هنگام  بطن مانی شنیده می شود که خون  درونز -3
،  لختیه ا بسته شدن دریچه های دولختی و سبرگشت به دهلیزها را دارد و ب

 .جلوی آن گرفته می شود

 
 کوتاه تر و واضح تر است. -1

ست که با          -2 سرخرگ ها ا سینی ابتدای  شدن دریچه های  سته  مربوط به ب
  .شروع استراحت بطن، همراه است

آئورت و   یشررود که خون  واردشررده به سرررخرگ ها  یم یدهشررن یزمان -3
شدن در      ی،شش   سته  صد برگشت به بطن ها را دارد و با ب   ینی،س  یها یچهق
 .شود یآن گرفته م یجلو

 : شنیده شود هریک از موارد زیرممکن است در 

 اختالل در ساختار دریچه ها  -1برخی بیماری ها مانند :   -1

 بزرگ شدن قلب -2                                      

 بقل های حفره میانیکامل نشدن دیواره  مانند:نقایص مادرزادی  -2

 (صدای دوم ) تاک -2

 عادی  صداهای غیر -3
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 تشخیص سمت چپ و راست قلب -23

. در این حالت، چپ و راست قلب مطابق دست های قرار می دهیم  به سمت جلو را  روی سینه و سطح شکمیقلب را سطح پشتی  (1
 چپ و راست است.

 .داد تشخیص را آنسمت چپ قلب ضخامت بیشتری دارد و با لمس کردن می توان دیواره  (2
رخرگ س از سوند. شود می وارد قلب با وارد کردن سوند به داخل سرخرگ ها و ادامه دادن حرکت آن، می فهمیم که به کدام حفره (3

 آئورت به سمت بطن چپ و از سرخرگ شش به سمت راست قلب هدایت می شود.

 
 

 کمک به حرکت روان قلب  -2محافظت از قلب    -1   نقش مایع آبشامه ای قلب :  -25
 

 

 ساختار ماهیچه قلبی:  -26
 . دارد صاف و اسکلتی ماهیچه های ویژگی از ترکیبی قلبی ماهیچه -1

 است مخطط ظاهری دارای: اسکلتی ماهیچه تشابه ماهیچه قلبی با.  

 می شوند منقبض غیرارادی طور به صاف: ماهیچه تشابه ماهیچه قلبی با 

 ند.هستیاخته های آن بیشتر یک هسته ای و بعضی دو هسته ای  -2

 با همدیگر ارتباط دارند.( هم رفته صفحات بینابینی )دریاخته های ماهیچه ای قلب از طریق  -3
 ینانقباض و استراحت به سرعت ب یامشود پ یاست که باعث م یصفحات به گونه ا یندر ا یا یاختهارتباط  نقش صفحات بینابینی: -27

 .واحد عمل کند  یا یاخته ۀتود یکقلب در انقباض و استراحت مانند  ←.قلب منتشر شود یچۀماه یها یاخته

و بطن ها  یزهاکه مانع از انقباض هم زمان دهل ←وجود دارد یقیعا یوندیبافت پبطن ها،  یچۀبه ماه یزهادهل یچۀماهدر محل ارتباط  -28
 شود. یم
 

 :قلب اندامی ماهیچه ای است و دیواره آن سه الیه دارد -24

 الیه درونی قلب )درون شامه( -1

 الیه میانی) ماهیچه قلب( -2

رونی بیالیه  -3
قلب 

 است. ینازک بافت پوشش یهال یکشامل 

 .ماهیچه ای قلب می چسباند.این بافت درون شامه را به الیه میانی یا  ←زیر درون شامه، بافت پیوندی وجود دارد 

.این الیه در تشکیل دریچه های قلب نقش دارد 

قلب است یهال ینتر یمضخ. 

شده است. یلتشک یقلب یا یچهماه یها یاختهاز  یشترب یهال ینا 

قرار دارد. یزمتراکم ن یوندیبافت پ ی،قلب یا یچهماه یها یاخته ینب 

متصل هستند. یوندیبافت پ ینکالژن موجود در ا یقلب به رشته ها یا یچهماه یها یاختهاز  یاریبس 

شود. یم یقلب یها یچهمتراکم باعث استحکام در یوندیبافت پ 

قلب برون شامه است.  یوارهد یهال ینتر یرونیب 

آورد.  یرا به وجود م یراشامهگردد و پ یخود برم یرو یهال ینا 

شده اند یلمتراکم تشک یوندیو بافت پ یسنگ فرش یاز بافت پوشش یراشامهبرون شامه و پ. 

مایع آبشامه ای ← پر شده است. یعوجود داردکه با ما ییفضا یراشامهبرون شامه و پ بین 
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  : قلب هادیشبکه  -29
  یاخته های ماهیچۀ قلبی ویژگی هایی دارند که آنها را برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی کرده است.از بعضی 
  :ی قلبی شبکه ای از رشته ها و گره ها در بین سایر یاخته هابه صورت یاخته های ماهیچۀ قلبی از بعضی تعریف شبکه هادی قلب

 ه به مجموعۀ آنها، شبکۀ هادی قلب گفته می شود. گسترده شده اند ک
 دارند ارتباط قلبی،با دیگر یاخته های ماهیچه  هادی قلب اخته های شبکهی. 
      است. هدایت سریع جریان الکتریکیو  ایجادیافته برای  هایی از تارهای تخصصدو گره و دسته شبکه هادی قلب، شامل 

      :نقش شبکه هادی قلب 
 .این شبکه پیام های الکتریکی برای شروع انقباض ماهیچه قلبی ایجاد می شونددر  -1
 دهد.به سرعت در همه قلب گسترش می  جریان الکتریکی را  -2

 
 (گره سینوسی دهلیزی) در شبکه هادی قلب گره اول -30

 جنس: یاخته های ماهیچه ای قلبی تخصص یافته

 در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.مکان : 

 .یندگو یضربان ساز م یا یشاهنگبه آن پ یلدل ینبه هم←است،  یکیالکتر یها پیامکننده  شروعوظیفه: 

 .گره قلبی استبزرگترین و  باالترین یزیدهل ینوسیگره س*

 (بطنی -گره دهلیزی) در شبکه هادی قلب گره دوم -31
 جنس: یاخته های ماهیچه ای قلبی تخصص یافته

 در دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب دریچه سه لختی قرار دارد.مکان: 

 وظیفه: انتقال جریان الکتریکی از دهلیزها به بطن ها
 گره اول و دوم( ین)ب یگره ینب یرهایمس ی= تارهایزیدهل یدسته تارها -32

این  ←، به هم مرتبط می شوند. یشبکه هاد یرشته هااین دسته از  یقاز طربطنی(  -دهلیزی( و گروه دوم )دهلیزی -گره اول )سینوسی
 .دنمنتقل می کنبه گره دهلیزی بطنی جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاهنگ را تارها 
 :  تارهای دیواره بین دو بطن -33

به نوک قلب  یزهارا از دهل یامپهایی از بافت هادی که در دیواره بین دو بطن قرار دارند، به دو مسیر راست و چپ تقسیم می شوند و  رشته
 .دنکن یم یتهدا
 : تارهای ماهیچه بطن ها -34

ها این تارها از نوک قلب و دور تا دور بطن ها، تا الیه عایق بین بطن ها و دهلیزها،  امتداد دارند  و در طی مسیر، به درون دیواره بطن 
 باعث انقباض همزمان دو بطن می شوند. ←گسترش پیدا می کنند 

در طول عمر، نزدیک به سه میلیارد بار منقبض شود، ممکن است در یک فرد با عمر متوسط  .قلب تقریباً در هر ثانیه، یک ضربان دارد -35
   بدون اینکه مانند ماهیچه های اسکلتی بتواند استراحتی پیوسته داشته باشد.

 اجزاء شبکه هادی قلب

 گره ها   -1
 دهلیزی ) پیشاهنگ = ضربان ساز( -گره اول: گره سینوسی -1

 بطنی   -گره دوم: گره دهلیزی-2

 دسته تارهای دهلیزی= تارهای مسیرهای بین گرهی )بین گره اول و دوم( -1

 تارهای دیواره بین دو بطن  -2

 تارهای ماهیچه بطن ها -3

 تارهای ماهیچه ای خاص -2
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  است. قلب انقباض ،سیستول است و قلب استراحت ،دیاستول :سیستولو  دیاستول -36

 گویند.  می قلبی چرخه یا دورهطورمتناوب انجام می شود،  که به به دیاستول و سیستول قلب : قلبی چرخه یا دورهتعریف  -37
 منقبض می شود و خون را به سراسر بدن می فرستد.قلب  سپس  ← می شود در هر چرخه، قلب با خون سیاهرگ ها پر

 

 
 قلبی از نظر باز یا بسته بودن در هر مرحله از چرخه قلبی وضعیت دریچه های

 بطنی -دریچه های دهلیزی  دریچه های سینی مرحله
 باز بسته استراحت عمومی
 باز بسته انقباض دهلیزی
 بسته باز انقباض بطنی

 

 ) نه از دو بطن یا نه از قلب( خارج می شود. یک بطنمقدار خونی است که در هر ضربان از  :حجم ضربه ای -39
 برون ده قلبی: -40

  میزان حجم ضربه ای× تعداد ضربان در دقیقه  =برون ده قلب
 .متناسب با سطح فعّالیت بدن تغییر می کند : عدد ثابتی ندارد وبرون ده قلبیویژگی 

 اندازه بدن -4سن    -3بدنی میزان فعالیت  -2سوخت و ساز پایه  -1عوامل موثر بر برون ده قلبی:  
 است. یقهدر دق یترحدود پنج ل در حالت استراحت: در بزرگساالن  یبرون ده قلب یانگینم
 

 نوار قلب -41
   .یاخته های ماهیچۀ قلبی در هنگام چرخۀ ضربان قلب، فعالیت الکتریکی را نشان می دهند 
   ثبت کرد. صورت نوار قلبجریان الکتریکی حاصل از فعالیت قلب را می توان در سطح پوست دریافت و به 

  کمک کند. یقلب یها یماریب یصتواند به متخصصان در تشخ یدهد، م یکه در نوار قلب رخ م ییراتیتغ یبررس 

 

 چرخه ضربان قلب -38

 انقباض بطنی -3

 ثانیه است.  4/0مدت زمان آن -1

 تمام قلب )دهلیز ها و بطن ها( در حال استراحت هستند. -2

 می شود. راست یزها وارد دهل یاهرگخون بزرگ س-3

 شود. یچپ وارد م یزبه دهل یشش یها یاهرگخون س -4

 

 ثانیه است.  3/0مدت آن  -1

 دهلیزها در حال استراحت  و بطن ها در حال انقباض هستند.  -2

 .شود یبدن ارسال م های قسمتبه همه خون از طریق سرخرگ ها،  -3

 (زودگذراست یاربسثانیه است.)  1/0مدت زمان آن  -1

 بطن ها در حال استراحت و دهلیزها در حال انقباض هستند.   -2

 بطن ها به طور کامل با خون پر می شوند.در این مرحله  -3

 

 استراحت عمومی -1

 انقباض دهلیزی -2

 نوار قلب

 

 شود.ثبت می  Pبه شکل موج یزهادهل یکیالکتر یتفعال ← Pموج -1

 کمی قبل از شروع انقباض دهلیزها ثبت می شود. )در زمان استراحت عمومی ( *این موج 

 .شود یثبت م QRS بطن ها به شکل موج یکیالکتر یتفعال ← QRSموج  -2

 کمی قبل از شروع انقباض بطن ها ثبت می شود. *این موج 

 ثبت می شود. به حالت استراحت و بازگشت آنهاکمی قبل از پایان انقباض بطن ها T←موج  -3
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شود و پس از عبور از بافت ها  یشبکه، از قلب شروع م ینمرتبط به هم وجود دارد. ا یدر دستگاه گردش خون، سه نوع رگ در شبکه ا -42
 قلب ←سیاهرگ ها  ←مویرگ ها  ←سرخرگ ها  ← قلب               .گردد یبه قلب باز م

 
 دهد. یاست که انجام م یمتناسب با کار ی خونیرگ ها یکساختار هر *

 

 مقایسه دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها -44
  شباهت: 

 است:از سه الیه تشکیل شده  سیاهرگ هاو  سرخرگ هاهمه دیواره 

 سنگ فرشی است که در زیر آن، غشای پایه قرار گرفته است.الیه داخلی آن ها بافت پوششی  (1

 الیه میانی آن ها، ماهیچه ای صاف است که همراه این الیه رشته های کشسان ) االستیک( زیادی وجود دارد. (2
 الیه خارجی آن ها، بافت پیوندی است.  (3

  تفاوت :
 .ها است یاهرگاز س تر یشبدر سرخرگ ها  (یوندیپخارجی) الیه الیه  -2و  (یا یچهماه میانی) الیه یهال -1ضخامت  -1

 : کهباعث شده  ها سرخرگ در پیوندی و ای ماهیچهالیه  ضخامتِبیشتر بودن  
 کنند هدایت و تحمل را قلب سوی از شده وارد زیاد فشار بتوانند سرخرگ ها. 
 سرخرگ ها در برش عرضی، بیشتر گِرد دیده می شوند.  
 .است یشترتر و ب نازکتر دارند و حفرۀ داخل آنها گسترده یا یوارهها، د هم اندازۀ سرخرگ یاهرگ هایس -2

 دریچه های النه کبوتری ←کنند. یطرفه م یکدارند که جهت حرکت خون را  ییها یچهها در یاهرگاز س یاریبس -3
 

 :مویرگ ها  -45
 هماهنگی دارد. ( بافتیمیان مایع و خون بین مواد تبادل) آنها وظیفه با ساختار این ←.دارند پایه غشای با همراه پوششی بافت فقط یک الیه 
 نداردوجود  یا یچهماه یهها ال یرگمو یوارهدر د. 
  خون در آن ها را  یانجر یزانهست که م یا یچهماه ی، حلقه اروده( یها یرگ) مثال مو مویرگ هااز  یبعض یدر ابتدا: مویرگیبنداره

 یند.گو یم یرگیبنداره موکند و به آن  یم یمتنظ
 ها یرگخون در مو یانجر یمتنظ اصلی عوامل: 

 .که قبل از مویرگ ها قرار دارند یسرخرگ های کوچک تنگ و گشاد شدن  (1

 میزان نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی (2
 

 
 
 
 
 

 رگ های خونی -43

 سیاهرگ ها   -3

 سرخرگ ها -1

  مویرگ ها -2

 : رگ ها 2 گفتار

 .های کوچک، میزان رشته های کشسان، کمتر و میزان ماهیچه های صاف، بیشتراست در سرخر گ
 
 ها تغییر زیادی نکند و در برابر جریان خون مقاومت کنند. می شود با ورود خون، قطر این رگاین ساختار باعث  

 
 .شود یم یواره،کمترد صاف یچۀاستراحت ماههنگام  در و شود یم یشترب یواره،د صاف یچۀانقباض ماهمقاومت در زمان  ینا یزانم
 

 گها را تنظیم می کند.مقاومت، میزان ورود خون به مویر کم و زیاد شدن این
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 سرخرگ ها -46
 رسانند.  یبدن م یکنند و به بافت ها یخون را از قلب خارج م 
 دارد. یادیز یسرخرگ قدرت کشسان یوارهد 

 شوند یرگ ها م ینآن در هم یتخون و هدا یانجر یوستگیباعث حفظ پ. 
 

 توسط سرخرگ ها:هدایت خون و   خون یانجر یوستگیحفظ پچگونگی  -47
شوند  یحالت گشاد م ینسرخرگ ها در ا ←شود.  یخون از آن به درون سرخرگ پمپ م یادیشود، ناگهان مقدار ز یبطن منقبض م یوقت

 یوارهشود، د یاز قلب خارج نم یخون یگرکه د یوقت یعنیدر هنگام استراحت بطن  ←دهند.  یتا خون  رانده شده از بطن را در خود جا

 یوستگیخون در رگ ها و پ یتفشار باعث هدا ینا ←راند.  یو خون را با فشار به جلو م ←گردد  یباز م یهاول تکشسان سرخرگ ها به حال
 شود. یخون در هنگام استراحت قلب م یانجر
 : نبض -48

به صورت موجی در طول سرخرگ ها پیش می ها تغییر می کند. این تغییر حجم سرخرگ ها،  حجم سرخرگ، به دنبال هر انقباض بطن
 احساس می شود. صورت نبضرود و به 

 فشار خون -49

 است. سرخرگ هایا  بطن هانیرویی است که از سوی خون بر دیواره رگ وارد می شود و ناشی از انقباض دیواره 
 دستگاه گردش خون الزم است. یعیکار طب یبرا خون فشار*
 در سطح قرار دارند. یشترها ب یاهرگکه س یهر اندام قرار گرفته اند، در حال یعمق یبدن در قسمت ها یسرخرگ ها یشترب* 
از فشار خون  یناش یزی،خونر ینا اگر سرخرگی در بدن بریده شود، خون با سرعت زیاد از آن بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است.*
 درون سرخرگ است. یادز

( بیان می کنند. این دو عدد به ترتیب، معرف فشار پیشینه و فشار کمینه بر حسب 80روی  120دو عدد )مثالً  معموالً فشار خون را با -50
 میلی متر جیوه است.

 :بر حسب میلیمتر جیوه 120 ← فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند. فشار بیشینه 

 :دیواره سرخرگ باز شده در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.، فشاری است که در هنگام استراحت قلب فشار کمینه ← 
 بر حسب میلیمتر جیوه 80

 
 

 بدن هستند. یرگ ها ینشوند که کوچک تر یم یمنته ییها یرگکوچک به مو یسرخرگ ها:  مویرگ ها -52
 .اف نداردص ماهیچه و است شده ساخته فرشی سنگ پوششی های یاختهیک الیه  از فقط ها، مویرگدیواره  :ها مویرگ دیواره

های ولی برای محدود کردن عبور مولکولکند و نوعی صافی مولکاحاطه میه، ها را غشای پایسطح بیرونی مویرگ: هاغشای پایه دیواره مویرگ
 به وجود می آورد. بسیار درشت

 
 

 
 

 عوامل مختلفی می تواند روی فشار خون تاثیر بگذارد مانند: -51

 چاقی    -1

 تغذیه نامناسب به ویژه مصرف چربی و نمک زیاد    -2

 دخانیات  -3

 استرس )فشار روانی(    -4

 سابقه خانوادگی -5
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 تبادل مواد بین خون و بافت ها در مویرگ ها صورت می گیرد.  -53
 :دالیلی که مویرگ ها را برای تبادل مواد مناسب کرده است 

  نازک دیواره -1

  جریان خون کُند -2

  ها بافت در وسیعیشبکه ایجاد  -3

 فاصله بسیار کم با بیشتر یاخته های بدن  -4

ها را از  مولکول سریع مبادله کم، فاصله این ←. است( میکرومتر 20) متر میلی0 /02 حدود ها مویرگ تا بدن های یاخته بیشتر فاصله *
 ، آسان تر می کند.انتشارطریق 

  ،مولکول های مواد ممکن است : برای تبادل مواد بین خون و بافت ها از طریق مویرگ ها 

 عبور کنند. فاصله های بین این یاخته هااز  -2و یا  غشای یاخته های پوششی مویرگ هااز  -1
 

 :دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و بافت ها 

 در سمت سرخرگی  مویرگ، باعث خروج مواد از مویرگ می شود.  ←همان فشار خون  است  فشار تراوشی : (1
 در سمت سرخرگی  مویرگ باعث بازگشت مواد به مویرگ می شود.  ← : به دلیل وجود پروتئین ها در خون است اسمزیفشار  (2

 

 :چگونگی تبادل مواد بین مویرگ و بافت ها 
از خوناب از  یفقط بخش ، سمت مویرگ این در  ←، باعث خروج مواد از مویرگ می شودفشار تراوشیسرخرگی مویرگ،  بخشدر 
 اسمزی فشار ←شوند. یخارج نم یرگاز مو (ها ینپروتئی مثل بعض)درشت  های شود. مولکول یخارج شده و به بافت وارد م یرگمو

    یفشار اسمز زا یرگدرون مو یفشار اسمز یرگ،مو یاهرگی که در بخش س طوری به ←. یابد یم یشافزا یجبه تدر یرگدرون مو
 نتیجه آب همراه با مولکول های متفاوت از جمله مواد دفعی  یاخته ها، وارد مویرگ می شوند.در  ←ست. ا یشتراطراف آن ب یبافت ها

 
 

 
 ()اِدم یزخ -55

 یعیاز حد طب یشب یسلول ینب یعما  نتیجه، در ←. یابداز بافت به خون کاهش  یعاتشوند که سرعت بازگشت ما یباعث م یعوامل گاهی
 .یندگو یاِدم م یا یزخ یسلول ینب یعازحد ما یشب یشاز افزا یتورم ناش این به  ←شود.  یاز بدن، متورم م هایی بخش ←. یابد یم یشافزا
 :اشاره نمود یرتوان به موارد ز ی)اِدم( م یزعوامل خ از
 یعاتمصرف کم ما -4نمک    یادمصرف ز -3ها    یاهرگفشار درون س یشافزا -2خون    یها ینپروتئ کمبود-1

 مویرگ های منفذ دار  -2 انواع مویرگ ها  -54

  مویرگ های ناپیوسته -3

  مویرگ های پیوسته -1

 منافذ فراوانی در غشای پوششی دارند.-1

عبور مولکول های درشت غشای پایه در این مویرگ ها ضخیم است که -2
 مثل پروتئین ها را محدود می کند.

 مثال: در کلیه یافت می شوند.-3

فاصله یاخته های بافت پوششی آنقدر زیاد است که  به صورت حفره هایی  -1
 در دیواره مویرگ دیده می شود.

 مثال: در جگر یافت می شوند. -2

 یاخته های پوششی ارتباط تنگاتنگی دارند.-1

 کنترل می کنند.به شدت  راورود و خروج مواد منفذ ندارند. بنابراین  -2

 مثال: در دستگاه عصبی مرکزی یافت می شوند. -2
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 سیاهرگ ها -56
 دهند. به دلیل:   جای خود رادر خون حجم بیشتر توانند می ها سیاهرگ 

 کمتر مقاومت با ای دیواره -2 و وسیع داخلی فضای داشتن -1
  یانبه جر دیگری هم عواملاما با هم الزم است که  باقیمانده فشار سرخرگی باعث ادامۀ جریان خون در سیاهرگ ها می شودبا اینکه 

 زیرا: د.نها کمک کن یاهرگخون در س
 .ها جهت حرکت خون به سمت باال است در بیشتر سیاهرگ -2    .می یابدکاهش به شدت ها  فشار خون در سیاهرگ -1

 عوامل مؤثر در حرکت خون درون سیاهرگ ها عبارتند از: 
 :اسکلتی ماهیچه تلمبه (1

 است وابسته اسکلتی های ماهیچه انقباض به زیادی مقدار به قلب، از تر پایین های اندام در ویژه به ها سیاهرگ در خون حرکت. 

 تا خون درون آنها به سمت  کنند می وارد فشاری خود مجاور های سیاهرگ به ،دیافراگم و شکم ،پا و دست های ماهیچه انقباض
 قلب حرکت کنند.  

 : کبوتری النه های دریچه (2

 وجود دارند.  ( تنه یینپا یها یاهرگس) دست و پا یها یاهرگدر س یالنه کبوتر یها یچهدر 
  کند.  یم یتطرفه و به سمت باال هدا یکخون را  یانجر 

 و  می شود تا خون را به سمت باال هدایت کند باز ییباال یها یچه، درماهیچه مجاور آن یاهرگدر س ،یچههنگام انقباض هر ماه
 تا خون به سمت پایین برنگردد. شوند یبسته م یین،پا یها یچهدر

 : سینه قفسه مکشی فشار (3

 به وجود می آید. دم هنگام در 

 مکشی فشار آنها درون و ← شود می برداشته قلب نزدیک های سیاهرگ روی از فشار ←شود می باز سینه قفسه در هنگام 
 .کشد می باال سمت به را خون که شود می ایجاد

 

 است.تشکیل شده  گویچه های سفیدو  متفاوتمواد از است که مایعی  :لنف -57

 

  
 گردند. یبرنم یرگکرده، و به مو یدانشت پ یبافت یانم یها به فضا یرگاست که از مو یگریبازگرداندن آب و مواد دو  یهتصف: لنف یکاراصل

 اجزا دستگاه لنفی

 اندام های لنفی   -5

 مجاری لنفی  -3

 لوزه ها  -1 

 طحال  -2

 تیموس  -3

 آپاندیس  -4

 مغز استخوان -5

 گره های لنفی -4

 مایع لنفی -1

 رگ های لنفی  -2

 وظایف دستگاه لنفی

 تصفیه لنف-1

 بازگرداندن مواد خارج شده از مویرگ در محل بافت ها، به خون-2

     به خون   یکروده بار یوارهجذب شده از د یها یانتقال چرب-3

  زا بیماری های میکروب بردن بین از-4

 سرطانی های یاخته بردن بین از-5
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 هابعضی بیماری -2 هنگام ورزش -1 . مانند:کندبافتی افزایش قابل توجهی پیدا می شت آب و مواد دیگر به فضای میانبعضی مواقع ن -58

 لنف پس از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون باز می گردد. -59
 

های سیاهرگ ←اتصال دو مجرای لنفی ←های لنفی بزرگتررگ ←های لنفیمویرگ
                       دهلیز راست ←بزرگ سیاهرگ زبرین  ←زیرترقوه ای چپ و راست 

      
                                                                                        

 تنظیم دستگاه گردش خون -60
 :شود تکرار طورمنظم به قلب ضربانگره ضربان ساز، تکانه های منظمی را ایجاد و در قلب منتشر می کند تا چرخه 

 ژن و مواد مغذی اندام های بدن را برطرف می کند. اکسی نیاز آن، از ناشی قلبی ده برون و ضربان  ←عادی حالت در 

  ژن اکسی نیازتا بتواند  می کندبرون ده قلب تغییر  ←در هنگام فعّالیت ورزشی یا در حالت استراحتدر زمان های غیر معمول مثال
 و مواد مغذی اندام های بدن را برطرف می کند. 

 

 نقش دارند عبارتند از: ستگاه گردش خونفعالیت دتنظیم در  کهیساز و کارهای -61
 مختار  دستگاه عصبی خود 
              هورمون ها 
 خون در بافت ها یانجر یموضع یمتنظ   
 توسط گیرنده ها حفظ فشار سرخرگی    

 

 خودمختار ینقش دستگاه عصب -1
 شود. یخود مختار انجام م یاعصاب دستگاه عصب یلهبه وس یط،قلب متناسب با شرا یتو کاهش فعال یشافزا

 اعصاب سمپاتیک )هم حس(: افزایش فعالیت قلب 

 اعصاب پاراسمپاتیک )پادهم حس(: کاهش فعالیت قلب 
 و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس قرار دارد. پل مغزیو  بصل النخاعمرکز هماهنگی این اعصاب در *
 کند.به خوبی تأمین می مثل ورزش()مواد مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص، نیاز بدن به مرکز تنظیم ضربان قلبو  تنفس مراکزهمکاری *

 

 نقش هورمون ها -2
 یشافزا یه،مثل فوق کل یزاز هورمون ها از غدد درون ر یترشح بعض یریم،گ یترس و استرس امتحان قرار م ی،مثل نگران یدر فشار روان یوقت
 دهند. یم یشفشارخون را افزا ضربان قلب وبا اثر بر قلب، مثالً هورمون ها  ینا ←. یابد یم
 

 خون در بافت ها یانجر یموضع یمتنظ -3
 دهد. یم یشخون را در آنها افزا یانجر یزانم ←کوچک  یبا گشاد کردن سرخرگ ها ←یداکس یکربن د یشافزا

 

 نقش گیرنده ها در حفظ فشار سرخرگی -4
 یطبدن در شرا یعیطب  یازهایحفظ، و ن یعیدر حد طب یفرستند تا فشار سرخرگ یم یامپ یبه مراکز عصب یکپس از تحر یر،ز یها یرندهگ

 شود. ینخاص تام
 گیرنده های حساس به فشار  (1
 های حساس به کمبود اکسیژن گیرنده (2

 های حساس به افزایش دی اکسید کربن گیرنده (3

 های حساس به افزایش یون هیدروژنگیرنده (4

 

   برگشت لنف به دستگاه گردش خون یرمس

https://drdars.ir/
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 .دارد  یانجر یخون یهاطرفه در رگ یکاست که به طور منظم و  یوندیبافت پ یخون، نوع -62

 دو بخش است:  خون دارای
 .دارد یعالسما که حالت ماپ (1

 .شود یو گِرده ها )پالکت( را شامل م یدسف یها یچهقرمز، گو یها یچهکه گو یا یاختهبخش   (2
 صد هرکدام را مشخص کرد.  توان در یشود و م یدو بخش خون از هم جدا م یم،( کنیفیوژ)سانتر یزانهاز خون را گُر یاگر مقدار*

 .دنده یم یلتشک یخون یها یاختهدرصد را  45و   .دهد یم یلتشک پالسمادرصد حجم خون را  55  : معموالً در فرد سالم و بالغ
                                    

 

 
 دارند. یدیبدن نقش کل یها یاخته یتدارد چون در فعّال یادیز یتدر پالسما، اهم یمو سد یمپتاس یها یونوجود  -64

 

 

  اجزاء خون -63

 بخش مایع-1

   (پالسما)

 گویچه های قرمز  -1

 گویچه های سفید  -2

  درصدِ پالسما، آب است  90از  یشب ← آب -1

 آلبومین  -1

  گلوبولین -2

 فیبرینوژن -3

 یاخته های خونی  -1

 بخش جامد -2

 یون ها مانند سدیم و پتاسیم-1

 (ها و آمینواسیدهامانند کربوهیدرات) مواد غذایی -2

 (مانند اوره، دی اکسیدکربن و الکتیک اسید)واد دفعی مانواع  -3

 مواد آلی و معدنی   -3

 پروتئین    -2
 مانند

 گرده ها یا پالکت ها  ←قطعات یاخته ای -2

 نقش یا وظایف خون-65
 ارتباط از طریق هورمون ها ←بین یاخته ها  شیمیایی ایجاد ارتباط -2

 تنظیم دمای بدن   -3

 یدفاع در برابر عوامل خارجایجاد ایمنی و  -4

 ) مانند لخته شدن خون(، از هدر رفتن خون جلوگیری می کند.کمک عواملی  خونریزی ، با هنگام -5

 انتقال مواد  -1
 مانند

 قال گازهای تنفسی )اکسیژن و دی اکسید کربن(نتا -1

  گلوکز و ....( –انتقال مواد غذایی ) ویتامین ها  -2

 انتقال پنی سیلین توسط آلبومین -3

 انتقال هورمون ها -4

 : خون 3 گفتار
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 :از جملهدارند  یگوناگون یخوناب نقش ها یها ینپروتئ -66
 بدن یمنیا -5      خون انعقاد -pH    4 یمتنظ -3    انتقال مواد -2   خون یحفظ فشار اسمز -1

  یلینس یداروها مانند پن یانتقال بعض -2و  یدر حفظ فشار اسمز -1 ← ینآلبومنقش. 
  ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا  ←ها گلوبولیننقش 
  انعقاد خون کمک به ← یبرینوژنفنقش 
  پالکت ها -3دهای سفیگویچه  -2 گویچه های قرمز-1 :شامل خون یا یاختهبخش  

 هستند. یاخته های خونی ←دگویچه های سفی و گویچه های قرمز 
 )قطعاتی از یاخته هستند ←گرده ها ) پالکت ها. 

 کنند.یم یدخون را تول یایاختهخود، بخش  یماتوجود دارند که با تقس یادیبن یهایاختهدر مغز استخوان  ی:خون یهایاخته یدتول -67
 مغز استخوان: یادیبن یها ویژگی یاخته -68

 قدرت تقسیم زیاد  (1
 توانایی تولید انواع یاخته ها (2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 دهند. یرنگ م قرمز یکه به خون، ظاهر ←دهند یم یلتشک قرمز یها یچهگورا  یخون یها یاختهدرصدِ  99از  یشدر انسان ب -70
 :در مغز استخوان یلقرمز هنگام تشک یها یچهگوتغییرات  -71

 شود. یپر م ینآنها از هموگلوب یتوپالسمس -2دهند.  یهسته خود را از دست م -1
 :قرمز یها یچهگو یژگیو -72

 ین(مقعرالطرف .)هستند که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند یکرو یاخته های (1
 ندارند.در حالت بلوغ هسته  (2
 شده است. پر ینآنها از هموگلوب) میان یاخته(  یتوپالسمس (3

 یاخته های حاصل از تقسیم یاخته بنیادی
 کنند.    می عمل ها لنفوسیت تولید جهت یاخته های لنفوئیدی: در -1

 را می سازند. سایر یاخته های خونییاخته های میلوئیدی:  -2

 یاخته های خون شدنمکان ساخته  -69

 
 یادیبن یها یاخته یمدر مغز استخوان و از تقس ←در یک فرد بالغ  -2

 کبد  -1

 طحال  -2

 مغز استخوان -3

 در دوران جنینی -1

https://drdars.ir/
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  یتنفس یانتقال گازها :قرمز یها یچهگو ینقش اصل -73
 .یندگو یشود را خون بهر م یم یانقرمز خون، به حجم خون که به صورت درصد ب ینسبت حجم گلبول ها :خون بَهر)هماتوکریت( -74
 روز است.  120 قرمز یها یچهمتوسط عمر گو -75
 شود. یگزینجا یدشود و با یم یبقرمز، روزانه تخر یها یچهدرصد از گو یک یباًتقر*

 

 

 
 ید:اس یکفول -77

 از خانواده یتامینو ینوع  B است.  
  :الزم است.  یا یاخته یعیطب یمتقس یبرانقش 
 یابدقرمز کاهش  یها یچهتعداد گو ←نشوند  یردر مغز استخوان، تکث یژهها به و یاخته: شود  یکمبود آن باعث م.  
  جگر  -4 گوشت قرمز -3حبوبات  -2  یرهبا برگ سبز ت سبزیجات-1ید:  اس یکمنابع آهن و فولمهمترین 
 کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامینB12  .وابسته است 

   B12ویتامینمنابع  -78
 غذاهای جانوری وجود دارد. در (1
 تولید می شود.توسط باکتری ها  بزرگدر روده  مقداری (2

 .دارد یبستگ یتروپویتیناربه نام  یقرمز، به ترشح هورمون یها یچهگو یزانم یمدر انسان تنظز: تنظیم تولید گویچه های قرم -79
 هورمون اریتروپویتین -80

 .شود یبه درون خون ترشح م ساخته می شود و و کبد یهکل یها یاختهاز  یا یژهتوسط گروه ومحل تولید: 
  .کند یمغز استخوان اثر م یرومحل اثر :  

 کند.می  یادقرمز را ز یها یچهگو یدسرعت تولنقش: 
هنگام اما   قرمز را جبران کند. یها یچهتعداد گو یشود تا کاهش معمول یبه مقدار کم ترشح م یعیهورمون به طور طب ینا :میزان ترشح 

 .یابد یم یشهورمون افزا ینخون ا یژنکاهش مقدار اکس
 : کمبود اکسیژنهورمون اریتروپویتین ترشحافزایش عامل محرک 

 :هورمون اریتروپویتینبرخی عوامل مؤثر بر افزایش ترشح 
 قرار گرفتن در ارتفاعات -5    طوالنیورزش های  -4  بیماری های قلبی  -3   یبیماری های تنفس -2     کم خونی -1

 
 
 

 مرده و آسیب دیده گویچه های قرمزمحل تخریب 

 

 در کبد   -1

 در طحال -2

 قرمز های یچهگو یبتخر یندآهن آزاد شده در فرا

 در کبد ذخیره می شود. -1

  یها گویچهو در ساخت دوباره   ←رود یهمراه خون به مغز استخوان م  -2
 .یردگ یقرمز مورد استفاده قرار م

 قرمزمواد الزم برای ساخته شدن گویچه های  -76

 یون آهن   -1

 اسید فولیک )نوعی ویتامین ( -2

 B12ویتامین  -3

 .اریتروپویتین از یاخته های خاصی در کبد و کلیه ترشح می شود

 

 
 بر روی سلول های بنیادی میلوئیدی مغز استخوان اثر می کند.

 سرعت تولید گلبول های قرمز را افزایش می دهد. 
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 سفید یاخته های خونی -81
خارج  -2و   درون رگ ها در خون-1 ←. شوند یپراکنده م یزمختلف بدن ن یضمن گردش در خون، در بافت ها سفید یاخته های خونی

 در بین بافت ها وجود دارند.از رگ ها 
 است.  یدفاع از بدن در برابر عوامل خارج :سفید یاخته های خونی ینقش اصل

 باشد.( ممکن است یک، دو یا چند قسمتی) گلبول های سفید همگی تک هسته ای هستند. این هسته هسته دارند. ی خونی سفیدها یاخته

 
 (پالکت هاگرده ها ) -82

  د.هستن رنگ یب یا یاختهقطعات 
 ندارند. هسته 
  وجود دارد. پر از ترکیبات فعال  کوچک یدانه ها آن هادرون  

  ند.هست خون کوچک تر یها یچهازگو 
 استخوانقرمز مغز  : پالکت هامحل تولید

 به وجود می آیند. یوسیتبه نام مگاکار یبزرگ یها یاخته ی ا یاخته یانبخش مشدن   قطعه قطعهنحوه تولید : از 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 یاخته های خونیلخته خون = گرده ها + فیبرین +  -83
در انجام روند انعقاد خون و تشکیل Ca و یون   kوجود ویتامین -84

 الزم است.لخته 

 
 
 
 

 یاخته های سفیدانواع 

 بدون دانه سیتوپالسم   -1

 لنفوسیت ها: هسته تکی گرد یا بیضی -1

 مونوسیت ها: هسته تکی خمیده یا هسته لوبیایی -2

های روشن ریزدانه سیتوپالسم با -نوتروفیل ها: هسته چند قسمتی -1  

با دانه های تیره سیتوپالسم -بازوفیل ها: هسته دو قسمتی روی هم افتاده -2  

روشن  های با دانه سیتوپالسم -ها: هسته دو قسمتی دمبلیائوزینوفیل -3
درشت

 دانه دار سیتوپالسم   -2

 جلوگیری از هدر رفتن خوننقش گِرده ها در 

 :  در خونریزی های محدود با ایجاد درپوش
خروج  یدرپوش جلو ینا ← کنند یم یجاددرپوش ا ←چسبند  یبه هم م ←شوند یپالکت ها دور هم جمع م یب،محل آس در

 .یردگ یرا م یدهد یبخون از رگِ آس

   : در خونریزی های شدید با ایجاد لخته خون
لخته در محل زخم،  یلتشک ←کنند.لخته ایجاد می اب مثل فیبرینوژن،های خونو با کمک پروتئین یمواد آزادکردن گرده ها با

 .یردگ یرا م یزیخونر یجلو
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  سامانۀ گردش آب -87
 شود. یم یدهمانند اسفنج ها د یمهرگان یدر ب 
 و پس از آن می شود  آب از محیط بیرون از طریق سوراخ های دیواره به حفره یا حفره هایی وارد :ها مسیر سامانه گردش آب در اسفنج ،

 از سوراخ یا سوراخ های بزرگ تری خارج می شود. 
 .دارندتاژک ، یاخته های یقه دار هستند که در اسفنج ها عامل حرکت آب*

 گوارشی حفره -88
 شود. یم یدهد کرم های پهن آزادزی مثل پالناریا -2هیدر و  -1در 
 در هیدری حفره گوارش 

  از مایعات است پرکیسۀگوارشی. 

 کیسۀ گوارشی عالوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را نیز بر عهده دارد. 

 یامثل پالنار یپهن آزادز یدر کرم های حفره گوارش  

 کند  یبدن نفوذ م یبه تمام نواح یگوارش ۀانشعابات حفر. 
   کوتاه است.  یارها بس یاخته تا مواد انتشارفاصله 
 کند. یمواد کمک م ییحرکات بدن به جابه جا 

 مواد وجود دارد.  ییجابه جا یبرا یعیکه در آن ما یردگ یگردش مواد شکل م یبرا یتر، دستگاه اختصاص یچیدهدر جانوران پ -89

 :شود می مشاهده مواد گردشدر جانوران، دو نوع سامانه 
 : در این سیستم همولنف از انتهای باز رگ ها خارج می شود. باز گردشسامانه  -1
 در این سیستم همولنف از رگ ها خارج نمی شود. :هبست گردش سامانه -2

  گردش خون باز() باز گردشسامانه 
  شود.مهرگان دیده میبیدر بسیاری از 

 باز دارند یگردش ۀمانند ملخ سامان یانیبندپا. 

  کند.  یبدن پمپ م یرا به حفره ها همولنفبه نام  مایعیقلب 
                            

 

  .را بر عهده دارد یبافت یانآب مو  لنف، خون یهمولنف نقش ها                                      
 ندارند یرگباز دارند، مو یکه سامانه گردش یانورانج. 

  یابد یم ریانشود و در مجاورت آنها ج یبدن آنها وارد م یها یاخته ینب یبه فضا یماًهمولنف مستق . 

جانداران -85  

 .شود یاز سطح آن انجام م یاختهو  یطمح ینو دفع ب یهتبادل گاز، تغذتک یاخته ای :  -1

الزم است در  ←.ارتباط ندارند یرونب یطها با مح یاختهها، همه  یاختهبودن تعداد  یادز یلبه دلپریاخته ای :  -2
 و دفع مواد زائد خود را با کمک آن برطرف کنند. ییغذا یهایازها ن یاختهتا  یدبه وجود آ یآنها دستگاه گردش مواد

 دستگاه های گردش مواد در جانوران پرسلولی -86

 سامانه گردش آب  -1

 حفره گوارشی -2

 بازگردش  سامانه -3

 سامانه گردش بسته -4
 ساده -1

 

 مضاعف -2

 تنوع گردش مواد در جانداران:  4 گفتار
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  (سته)گردش خون ببسته  گردشسامانه 
 وجود دارد. یکرم خاک یرنظ ی،حلقو یسامانه گردش بسته در کرم ها ینساده تر  ←وجود دارد. مهرگانیاز ب یدر برخ 
 ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران ←وجود دارد. داران تمام مهره در 
 دارند یرگدارند، مو بسته یکه سامانه گردش یجانوران. 

  دهند می انجام را گازها و دفعی غذایی، مواد تبادل بافتی، میان آب کمک با و ها یاخته کنار در ها مویرگ سامانه این در. 

 وجود دارد. گردش خون مضاعفو  گردش خون سادهبه دو صورت  گردش خون بسته 

 
 

 

 گردش خون بسته ساده: -90
  گردش فقط یک بار از قلب عبور می کنددر گردش خون بسته و ساده، خون در هر بار. 

 آبشش ) تصفیه(                                         قلب      

  اندام های بدن ) تبادل(                  
 

 است ی بدناندام ها یها یرگدار به تمام مو یژنخون اکس یکبارهانتقال  ،مزیت گردش خون ساده. 
 

    گردش خون بسته مضاعف: -91

 در گردش خون مضاعف، خون در هر بار گردش کامل دو بار از قلب عبور می کند. 

 

 شش ) تصفیه(                          قلب                        اندام های بدن ) تبادل(   

 

  قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند: در گردش خون مضاعف 
 .برای گردش عمومی، فعّالیت می کندتلمبه دیگر با فشار بیشتر ( 2   فعالیت می کند. یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی  (1

 .سامانه گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد، شکل گرفته است 
 قلب حفره ای در: -92

  یک دهلیز و یک بطن ←ماهی ها : دو حفره ای 
  دو دهلیز و یک بطن ←دوزیستان : سه حفره ای 
  دو دهلیز و دو بطن ←خزندگان : چهار حفره ای 
  دو دهلیز و دو بطن ←پرندگان : چهار حفره ای 
  دو دهلیز و دو بطن ←پستانداران : چهار حفره ای 
 ماهی هامضاعف در  ی بستهسامانه گردش -93
 قرار دارد. یو بعد از بطن، مخروط سرخرگ یاهرگیس ینوسس یز،قبل از دهل 
  شود.  یو سپس به بطن وارد م یزبه دهل یشکم یاهرگس طریق از بدنخون همه 
 فرستد.  یبه آبشش ها م یسرخرگ شکم یقطر انقباض بطن، خون را از 
 می رود. به تمام بدن یسرخرگ پشت یقخون از طر ی،تنفس یپس از تبادل گازها 
 گردد. یبرم لبشود و به ق یم یشکم یاهرگبدن وارد س یها یاختهبا  یرگیپس از تبادل مو خون 

 :یگردش خون در ماهمسیر
 ←آبشش ها   ←((co2 سرخرگ شکمی ←مخروط سرخرگی ← بطن ← دهلیز ←سینوس سیاهرگی   ←( (co2سیاهرگ شکمی 
   ( (co2سیاهرگ شکمی  ←اندام ها   ←((o2 سرخرگ پشتی

 پستانداران -پرندگان  -خزندگان –دوزیستان بالغ  نوزادان دوزیستان   -در ماهی ها  -مانند کرم خاکی یدر بی مهرگان

 خون روشن خون روشن

 خون تیره خون تیره

https://drdars.ir/
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 یستانمضاعف در دوز بسته یسامانه گردش -94
 .دوزیستان بالغ قلب سه حفره ای )دو دهلیز و یک بطن( دارند 

 .دهلیز چپ دارای خون روشن و دهلیز راست دارای خون تیره است 

 .خون روشن و خون تیره درون بطن، با هم مخلوط می شوند 

 دکن می تلمبه بدنرا یک بار به شش ها و پوست و سپس به بقیه  بطن، خون. 
 

 و برخی خزندگان سامانه های گردشی در پرندگان و پستانداران قلب و -95
 شوند. یو خون روشن، مخلوط نم یرهدر پرندگان و پستانداران خون ت 
 رخ می دهد.( یلخزندگان )مانند کروکود یدر پرندگان، پستانداران و برخ کامل بطن ها ییجدا 
 کند می آسان را مضاعف گردشیحفظ فشار در سامانه  کامل بطن ها ییجدا. 
 رسیدن سریع مواد  ← هاافزایش سرعت خونرسانی به بافت ←افزایش فشار خون  ← در پرندگان و پستانداران هاتفکیک کامل بطن

 هااکسیژن  به بافت از  غذایی و خون غنی

 


