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فصل14

: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

ﭼرا ﺟﺎﻧداران ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺗﮫ ای ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه
ﮔردش ﻣواد ﻧدارﻧد اﻣﺎ ﺟﺎﻧداران ﭘر ﯾﺎﺧﺗﮫ ای
ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﮔردش ﻣواد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟

گردش مواد

جانداران تک یاخته ای چون با محیط اطراف
در تماس اند ،مواد مورد نیاز خود را به طور مستقیم
از محیط می  گیرند و مواد زائد را نیز به همان محیط
می فرستند .ولی جانداران پریاختهای مثل بدن ما که
همهیاختههای آن با محیط ارتباط ندارند ،الزم است
ٔ
دستگاهی به کمک آنها بیاید تا نیازهایشان تأمین شود.
این دستگاه همان دستگاه گردش مواد است.
در این فصل با اجزای دستگاه گردش مواد و وظایف
آن بیشتر آشنا می شوید.

ﺑﮭﻔر

ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺧون
رابط بین همۀ دستگاههای بدن ﮐدام دﺳﺗﮕﺎه اﺳت؟ دﺳﺗﮕﺎه ﮔردش ﺧون
در فصل قبل گفتیم که مواد مغذّ ی پس از گوارش جذب می شوند؛ اما این مواد چگونه به تک تکیاختههای بدن می رسند؟
یاختهها افزون بر مواد مغذّ ی به اکسیژن نیز نیاز دارند و الزم است کربن دی اکسید تولید شده و مواد زائد را از خود دور کنند .این
نیازها چگونه تأمین می شوند؟ برای رسیدن به این اهداف ،دستگاه گردش مواد به کمکیاختهها می آید (شکل.)١
گوارش

ﺑردن ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد

رﺳﺎﻧدن ﻏذا و اﮐﺳﯾژن

تنفس

ﮔرﻓﺗن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ از روده
گردش خون
ﮔرﻓﺗن ﻣواد زاﯾد

دستگاه های دیگر

ﺑردن ﻏذا و اﮐﺳﯾژن

ﺧون ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده

ﺧون دارای اوره

شکل ١ــ ارتباط بین دستگاه های بدن
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ﮔرﻓﺗن اﮐﺳﯾژن

دفع مواد

ﺑﮭﻔر

: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

دﺑﯾرﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

قلب
رگ ها

گفت و گو کنید

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخشهایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟
ﻓﺎﯾده ی داﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ در دﺳﺗﮕﺎه ﮔردش ﻣواد ﭼﯾﺳت؟

دستگاه گردش مواد برای اینکه بتواند با تمامیاختههای بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز
دارد تا مواد را با خود جابهجا کند.این مایع در بیشتر جانوران ،خون است .دستگاه گردش مواد
در انسان شامل قلب ،رگها و خون است .دﺳﺗﮕﺎه ﮔردش ﻣواد در اﻧﺳﺎن ﺷﺎﻣل ﭼﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ اﺳت؟
خون در شبکهای از لولههای مرتبط با هم جریان دارد .به این لولهها ،رگهای خونی
می گویند .همچنین برای به گردش در آوردن این مایع درون رگها به نوعی پمپ نیاز است که
همان قلب است (شکل.)2
رگ ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺳﯾرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟرﯾﺎن ﺧون در ﺑدن
ﭼﮫ اﻧداﻣﯽ ﺑﺎﻋث ﺣرﮐت ﺧون در رﮔﮭﺎ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدن ﻣﯽ ﺷود؟ ﻗﻠب

قلب

شکل 2ــ دستگاه گردش خون

ھﻣﮫ ی ﺟﺎﻧوران
ﺧون ﻧدارﻧد
آیا میدانید
برخی جانوران به جای خون
در بدن خود آب را به گردش
در می آورند؛ مثل اسفنج ها و
کیسه تنان.

ﺑﺎﯾد دارای ﺗﻠﻣﺑﮫ  -ﻣﺳﯾری ﺑرای ﻋﺑور ﻣواد و ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑرای ﺟرﯾﺎن داﺷﺗن

ﺳوال  :کدام تلمبه می تواند ساالنه حدود 2میلیون لیتر مایع را جا به جا کند؛ در حالی که کمتر از
 300گرم وزن دارد؟ قلب ما این کار را انجام می دهد .قلب با ضربان خود ،خون را با فشار به
درون رگها و اندامها می فرستد و چون رگها به هم مرتبط اند ،خون دوباره به قلب برمی  گردد
و این کار ،پیوسته تکرار می شود.
ﭼرا ﺧون دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻗﻠب ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد؟
ف ّعالیت
دوشاخه
فلزی

به صدای قلب گوش دهید :با استفاده از گوشی پزشکی
صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید .در کجای سینه صدای
قلب بهتر شنیده می شود؟
ﺳﻣت ﭼپ
سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.

فنر

صفحۀ حساس

لوله الستیکی
ٔ

ﺗﻌداد ﺿرﺑﺎن در ھﻣﮫ ی اﻓراد ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت
قلب ،تلمبهای ماهیچهای و توخالی است و چهار حفره دارد ،دو حفره در باال و دو
حفره در پایین .حفره های باالیی و پایینی با کمک دریچه هایی با هم ارتباط دارند (شکل.)3
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗﻠب ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
درﯾﭼﮫ ی دو ﻟﺗﯽ
دهلیز چپ
دریچه ها

درﯾﭼﮫ ی ﺳرﺧرگ
آﺋورت

ﮐﺎر درﯾﭼﮫ ھﺎی ﻗﻠب ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺎﻋث ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺷدن ﺟرﯾﺎن
ﺧون ﻣﯽ ﺷوﻧد

بطن چپ

دهلیز راست

ﻧﺎم ﺣﻔره ھﺎ و درﯾﭼﮫ ھﺎی
ﻗﻠب را از روی ﺷﮑل ﻧﺷﺎن
دھﯾد

دریچه ها
بطن راست

شکل 3ــ حفره ها و دریچه های قلب
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درﯾﭼﮫ ی ﺳرﺧرگ ﺷﺷﯽ
درﯾﭼﮫ ی ﺳﮫ ﻟﺗﯽ

ﺑﮭﻔر

اطالعات جمع آوری کنید

درون قلب ،دریچههای دهلیزی ــ بطنی و سینی قرار دارند .به نظر شما وجود این
درباره این دریچه ها اطالعاتی را
دریچهها چه اهمیتی دارد؟ با استفاده از منابع مختلف
ٔ
جمعآوری و در کالس گزارش کنید.
ﺑﺎﻋث ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺷدن ﺟرﯾﺎن ﺧون ﻣﯽ ﺷوﻧد

بافتهای تشکیل دهندۀ قلب را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد و ھرﯾﮏ در ﭼﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ؟

در ﻗﻠب ﺳﮫ ﻧوع ﺑﺎﻓت وﺟود دارد

ماهیچه قلبی می گویند.
عمده قلب از نوعی بافت ماهیچهای تشکیل شده است که به آن
ٔ
بخش ٔ
درون حفرههای قلب را بافت پوششی می پوشاند که در تشکیل دریچههای قلبی نیز شرکت
می کنند .وجود بافت پیوندی در اطراف قلب نیز به حفاظت از آن کمک می کند .وقتی بافت
ماهیچهای قلب منقبض می شود ،نیرویی ایجاد می کند که به خون فشار میآورد و آن را به درون
سرخرگها می  راند.
ﭼرا ﻗﻠب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧون را در ﺳرﺧرﮔﮭﺎ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن در آورد؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد :قلب گوسفند ،قیچی ،گُمانه(سوند)1
روش آزمایش
ﺿﺧﺎﻣت ﺑطن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از دھﻠﯾزھﺎ
1ــ با کمک معلّم خود ابتدا جلو و عقب قلب ،سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید .ﺳرﺧرﮔﮭﺎ از ﺳﯾﺎھرﮔﮭﺎ ﻗﺎﺑل ارﺗﺟﺎع ﺗر اﺳت
2ــ با توجه به ضخامت دیواره و میزان خاصیت ارتجاعی رگ ها ،سرخرگ ها را از سیاهرگ ها تشخیص دهید.
3ــ با راهنمایی معلّم ،برش هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره ها ،دریچه ها و رگ های مختلف قلب را تشخیص دهید.
ﻗﺳﻣت ﺳﻣت ﭼپ و ﭘﺎﯾﯾن ﺿﺧﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗر دارد زﯾرا
4ــ سمت چپ و راست قلب را با هم مقایسه کنید .چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا؟
در ﻗﺳﻣت ﺷﮑﻣﯽ ﻋروق ﮐروﻧرﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ و ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد

دﯾواره ﺑطن ﭼپ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺿﺧﯾم ﺗرﯾن ﺣﻔره ﻗﻠب اﺳت

سرخرگ ها

دهلیز چپ
دریچه دولختی

سیاهرگ ها

دریچه سه لختی

بطن چپ

رگ اکلیلی

نمای شکمی

دهلیز راست

رگ اکلیلی
(کرونر)2
نمای پشتی

بطن راست
قلب برش داده شده

ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی داﺧل ﻗﻠب را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
 Sondeــ1

ﮐﺎر رﮔﮭﺎی اﮐﻠﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﮐروﻧر در ﻗﻠب ﭼﯾﺳت؟
اﯾن رﮔﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ﻗﻠب ﺧون رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻏذا و اﮐﺳﯾژن را ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ﻗﻠب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد
و ﻣواد زاﯾد را از آﻧﮭﺎ دور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

 Coronareــ2

ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم  :ﻗﻠب دو ﺗﻠﻣﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
و ھر ﺗﻠﻣﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘل از دﯾﮕری ﮐﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد
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ﭼﻧد ﻧوع رگ در ﺑدن وﺟود دارد؟ ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد :ﺳﮫ ﻧوع  -1ﺳرﺧرﮔﮭﺎ  -2ﺳﯾﺎھرﮔﮭﺎ  -3ﻣوﯾرﮔﮭﺎ

ﮐﺎر ﺳرﺧرﮔﮭﺎ و ﺳﯾﺎھرﮔﮭﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

رگ های قلب

سرخرگ ها خون را از قلب خارج می کنند و سیاهرگ ها خون را به قلب برمی گردانند.
مهم ترین رگ های قلب را در شکل  4می بینید.رگ هایی که به بافت قلب خون رسانی می کنند،
اکلیلی (کرونر) نامیده می شوند.
ھداﯾت ﺧون از ﺳر و دﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻠب

رﮔﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ﻗﻠب ﺧون رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮫ ﻧﺎم دارﻧد؟
ﺑردن ﺧون ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدن

بزرگ سرخرگ ،آئورت

بزرگ سیاهرگ زبرین
به سمت شش راست

به سمت شش چپ

ﺑردن ﺧون از ﻗﻠب ﺑﮫ ﺷﺷﮭﺎ

سرخرگ ششی

سیاهرگ های ششی راست

سیاهرگ های ششی چپ

آوردن ﺧون اﮐﺳﯾژن دار ﺑﮫ ﻗﻠب

آوردن ﺧون اﮐﺳﯾژن دار ﺑﮫ ﻗﻠب

بزرگ سیاهرگ زیرین

ھداﯾت ﺧون از ﭘﺎھﺎ و ﺗﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠب
شکل 4ــ  قلب و رگ های آن

ادامهٔ بزرگ سرخرگ ،آئورت

تیره و روشن

شکل  5ــ  گردش عمومی و ششی

ف ّعالیت

ﺳوال ﻣﮭم
و ﭘﺎﺳﺦ

ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم

ﺧون اﻧداﻣﮭﺎ

ﺷﺷﮭﺎ

ﺗﻔﺎوت ﺧون ﺳﻣت ﭼپ و راﺳت ﻗﻠب ﺑﺎ ھم ﭼﯾﺳت؟

هریک از بخش های چپ و راست قلبّ ،فعالیت مستقلی دارند .با توجه به شکل  5می توانید
تفاوت عمل این دو بخش را مشخص کنید.خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد ،اکسیژن
بیشتری دارد و روشن است .این خون از طریق بزرگ سرخرگ ،آئورت به تمام بدن فرستاده
می شود تا نیازیاختههای بدن را به مواد مغذّ ی و اکسیژن تأمین کند (گردش عمومی خون).
در سمت راست قلب ،خون تیره (دارای کربن دی اکسید) جریان دارد .این خون را
بزرگ سیاهرگ ها به دهلیز راست می  آورند .این خون ،که اکسیژن کمتری دارد ،وارد بطن
راست می  شود و از طریق سرخرگ ششی به شش ها می رود تا از آنجا اکسیژن را جذب کند.
خون اکسیژن دار و روشن از طریق سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ ،و سپس به بطن چپ
می رود تا دوباره در بدن به گردش درآید (گردش ششی خون).

ﺧون ﺗﯾره
ﭼﮕوﻧﮫ وارد
ﻗﻠب ﻣﯾﺷود
و ﺳراﻧﺟﺎم
ﮐﺟﺎ ﻣﯾرود؟

ﺧﯾر ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﺑﺧش ﭼپ ﻗﻠب دارای ﺳرﺧرگ
و ﺳﯾﺎھرگ اﺳت وﻟﯽ در ھردو ﺧون ﺗﯾره ﺟرﯾﺎن دارد

درباره درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.
الف)
ٔ
همه سیاهرگ ها خون تیره دارند.
همه سرخرگ ها خون روشن و ٔ
ٔ
درباره
ب) مسیر حرکت خون در حفره ها ،دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان ،مشخص ،و
ٔ
درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.
ﯾﮏ ﮔردش ﮐﺎﻣل ﺧون ﺷﺎﻣل ﮔردش ﺧون ﺗﺻﻔﯾﮫ ای )ﺷﺷﯽ ( و ﮔردش ﺧون ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر اﺳت

ﺳﯾﺎھرگ زﯾرﯾن و زﺑرﯾن

ﺳﯾﺎھرگ ﺷﺷﯽ

دھﻠﯾز ﭼپ

دھﻠﯾز راﺳت
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درﯾﭼﮫ ی ﺳﮫ ﻟﺗﯽ

درﯾﭼﮫ ی دو ﻟﺗﯽ

ﺑطن ﭼپ

ﺑطن راﺳت

درﯾﭼﮫ ی ﺳرﺧرگ ﺷﺷﯽ

درﯾﭼﮫ ی ﺳرﺧرگ آﺋورت

ﺳرﺧرگ آﺋورت

ﺳرﺧرگ ﺷﺷﯽ
ھﻣﮫ ی اﻧداﻣﮭﺎ

ﻣراﺣل ﮐﺎر ﻗﻠب را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد -1.اﻧﻘﺑﺎض دھﻠﯾز ھﺎ  -2اﻧﻘﺑﺎض ﺑطن ھﺎ  -3اﺳﺗراﺣت

ﻣﻧظور از ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوع ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﮐﺎر ﻗﻠب ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
فكر كنید

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید .به مجموع این سه مرحله ضربان
قلب می گویند .خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند؟
ﺧون ﺑﮫ ﺑطن ھﺎ
ﮐل ﻣراﺣل در ﭘﺎﯾﯾن
ﻣﯽ رﯾزد
ﺻﻔﺣﮫ ی ﻗﺑل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد
انقباض دهلیزها
سرخرگ ششی
دریچه های سینی

بزرگ سرخرگ ،آئورت

دریچه دولختی

ﺧون وارد ﺳرﺧرﮔﮭﺎ
ﻣﯽ ﺷود

سرخرگ

بزرگ سیاهرگ ها

دریچه سه لختی

آیا میدانید
برخی جانوران مانند حشرات
مویرگ ندارند.در این جانوران
خون از سرخرگ خارج می شود و
در اطرافیاختهها قرار می گیرد.
خون بعد از تبادل مواد بایاختهها
وارد سیاهرگ می شود .به این
نوع گردش خون ،گردش خون باز
می گویند.

انقباض بطن ها

سیاهرگ

استراحت عمومی

رگ های بدن را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

ﻋﺟب !!
ﻓﮑر ﮐردم
در ﺑدن ھﻣﮫ ی
ﺟﺎﻧوران ﻣوﯾرگ
وﺟود دارد

در دستگاه گردش مواد سه نوع رگ وجود دارد :سرخرگ ،سیاهرگ و مویرگ.
همان طور که در تشریح قلب دیدید ،سرخرگ ها و سیاهرگ ها با هم متفاوت اند .سرخرگ ها
دیواره نازک تری دارند و خاصیت
دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها
ٔ
ٔ
ارتجاعی آنها نیز کمتر است (شکل .)6
ﺗﻔﺎوت ﺳرﺧرﮔﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﺎھرﮔﮭﺎ ﭼﯾﺳت؟
سرخرگها پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می  کنند و به مویرگ ها تبدیل
الیه بافت پوششی ساخته شده است .این دیواره ها
می شوند.
دیواره مویرگها فقط از یک ٔ
ٔ
ﻣوﯾرﮔﮭﺎ از اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﭼﮫ ﻧوع
به قدری نازک و نفوذپذیرند که مواد می توانند از آن خارج یا به آن واردشوند؛ سپس مویرگ ها
رﮔﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد؟ و ﮐﺎر
با اتصال به همدیگر سیاهرگ را به وجود می  آورند که خون را از اندام خارج می کنند.

ﻣوﯾرﮔﮭﺎرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

مویرگ

سرخرگ

سیاهرگ

ﺷﮑل ﻣﮭم
شکل  6ــ  مقایسه رگ های خونی
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ﺑﮭﻔر

ف ّعالیت

با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ
مربوط است.
سرخرگ

ویژگی

سیاهرگ

به بطن هامتصل اند.

ﺑﮭﻔر

به دهلیزها متصل اند.
خون را از قلب خارج می کنند.
خون را به قلب برمی  گردانند.
خون را به سایر اندام می  برند.
خون را از اندامها خارج می کنند.

نبض چگونه به وجود می آید؟

شکل  7ــ احساس نبض

قلب در هر ضربان ،یک بار خون را با فشار به درون سرخرگ ها می  فرستد .خون متناسب
درنتیجه آن قطر سرخرگ به طور متناوب کم
دیواره سرخرگ ها فشار می آورد که
با کار قلب بر
ٔ
ٔ
و زیاد می شود .تنگ و گشاد شدن سرخرگ ها به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت
درمی آید .این وضعیت به صورت نبض در نقاطی از بدن احساس می شود که با استفاده از آن
می توانیم تعداد نبض را اندازه گیری کنیم (شکل .)7

زﯾرا ﻧﺑض راﺑﮭﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺧﺻوﺻﺎ
در رﮔﯽ از روی ﯾﮏ اﺳﺗﺧوان ﻋﺑور ﮐرده ﺑﺎﺷد
ﺗﻌداد ﻧﺑض ﺑﺎ ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺑراﺑر اﺳت

ف ّعالیت

نقطه بدن حس و شمارش کنید.
ــ نبض خود را حداقل در سه ٔ
ــ پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند؛ چرا؟
ــ نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید ،اندازه بگیرید .چرا نبض در وضعیت های مختلف متفاوت است؟

ﻓﺷﺎر
ﺧون
ﭼﯾﺳت؟

آیا می دانید
فشارخون نیرویی است که از طرف
خون بر
دیواره رگ وارد می شود.
ٔ
معموال ً مقدار فشار خون را با
واحد میلی متر جیوه و با دو عدد
نشان می دهند؛ مثال ً فشار خون
طبیعی ___
 ١٢٠میلی متر جیوه است.
80

ﺳﮫ ﮐﺎر ﻣﮭم ﺧون را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ﻧﺑض ﺑﮫ ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ھم ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدن
خون در ﺑدن ﻣﺎ ﺣدود ﭼﻧد ﻟﯾﺗر ﺧون وﺟود دارد؟ و ﺧون ﭼﯾﺳت؟

در بدن ما حدود پنج لیتر خون جریان دارد .خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش
مایع به نام خوناب (پالسما )1و یک بخشیاختهای ساخته شده است .خوناب بخش مایع خون است
و از آب ،مواد محلول به ویژه قند،نمک و پروتئین تشکیل شده است.یاختههای خونی در خوناب
شناورند (شکل .)8
خون با انتقال مواد ،ارتباط بین دستگاه های متفاوت بدن را برقرار می  کند؛ همچنین در
ایمنی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.
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 Plasmaــ1

ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧون را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد -1 :ﺑﺧش ﻣﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﻼﺳﻣﺎ ﯾﺎ ﺧوﻧﺎب ﮐﮫ از آب
ﻗﻧد،ﻧﻣﮏ ،و ﭘروﺗﺋﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده  -2ﺑﺧش ﯾﺎﺧﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﺎﺧﺗﮫ ﯾﺎ،
ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﮔﻠﺑول ھﺎی ﻗرﻣز و ِﮔرده ھﺎ ﯾﺎ ﭘﻼﮐت ھﺎ اﺳت

2

یاخته های سفید

1
2

خوناب
(پالسما) % 55

3

یاخته های خونی
% 45

1

یاخته های قرمز

الف) بخش های خون

دو ﻣورد
یاخته های خونی

1
2
3

آیا می دانید
چرا وقتی مدت طوالنی ایستادهاید یا روی
صندلی نشستهاید ،پاهای شما ورم میکند؟
توجه کنید انقباض ماهیچهها و حرکت دادن
پا به جریان خون در سیاهرگهای آن کمک
میکند و عدم تحرک ،سبب تجمع خون در
آنها میشود .برای جلوگیری از این حالت
باید با حرکت دادن یا قدم زدن وضعیت خود
را برای مدتی تغییر دهیم.

ب) یاخته های خون

شکل 8

ﺳﮫ ﻣورد

ﺳﮫ ﻧوع ﯾﺎﺧﺗﮫ ی ﺧوﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ﺳﭘس
ﺷﮑل و ﮐﺎر ھر ﯾﮏ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

در جدول زیر انواعیاختههای خونی و کار آنها نشان داده شده است.

نوع یاخته
یاخته های قرمز
یاخته های سفید
ِگرده (پالکت) ها

گِرده (پالکت )1ها

ﭼرا

شکل
سکه مانند با وسط فرو رفته
تقریباً کروی شکل
بسیار ریزند و شکل

کار
انتقال گازهای تنفسی ( O2و  )CO2در خون
دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه مثل میکروب ها
دخالت در انعقاد خون هنگام خونریزی

بخصوصی ندارند.

جلوگیری از هدر رفتن خون

ف ّعالیت اﻟف( ﺗﻌداد ﮔﻠﺑوﻟﮭﺎی ﻗرﻣز ﺧون ﺣدود  5000000ﻋدد در ھر ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﺧون اﺳت
ﺗﻌداد ﮔﻠﺑوﻟﮭﺎی ﺳﻔﯾد ﺧون ﺣدود 7000ﻋدد در ھر ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﺧون اﺳت

با استفاده از نمونه های آماده می توانید انواعیاختههای خونی را در زیر میکروسکوپ ببینید.

ﺗﻌداد ﭘﻼﮐﺗﮭﺎی ﺧون ﺣدود  200000ﺗﺎ 400000ﻋدد در ھر ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﺧون اﺳت
اطالعات جمعآوری کنید

الف) در مورد تعداد انواعیاختههای خونی
تحقیق ،و گزارش خود را به کالس ارائه کنید.
ب) شکل روبهرو یک برگه آزمایش خون
را نشان میدهد .در این برگه  WBCیاختههای
سفید و  RBCیاختههای قرمز خون را نشان
میدهد .موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی
را نشان میدهند؟

ﺗﻌداد ﮔﻠﺑوﻟﮭﺎی ﺳﻔﯾد
ﺗﻌداد ﮔﻠﺑوﻟﮭﺎی ﻗرﻣز

ﺑﮭﻔر
 Plateletــ1
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