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 : قلب1گفتار 

های گذشته آموختید که دستگاه گردش مواد در انسان، در سال

های ، بخش1ها و خون تشکیل شده است. در شکل از فلب، رگ

 بینید.های متصل به آن را میقلب و رگ

، 2با گردش خون عمومی و ششی آشنا هستید. با توجه به شکل 

خون را  مسیر هر کدام را در بدن مشخص و هدف دو نوع گردش

 با هم مقایسه کنید.

های درسی خود در چه قبالً آموختید، در گروهبا توجه به آن

وگو کنید و پاسخ مناسبی دیگر گفتهای زیر با هممورد پرسش

 ها بیابید:برای آن

 کند؟هر کدام از دهلیزها خون را از کجا دریافت می -

 فرستد؟ها خون را به کجا میهر کدام از بطن -

 هایی دارد؟ن طرف چپ و راست قلب، با هم چه تفاوتخو -

های چپ و راست با هم متفاوت است، بطنة ضخامت دیوار -

 چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : گردش خون بزرگ و کوچک1شکل 
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 متصل به آنهای قلب و رگهای : بخش2شکل 

 

 تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب

کند، مواد مغذی و بور میاگر چه خونی که از درون قلب ع

نیازهای تنفسی و ، تواند با آنولی قلب نمیاکسیژن زیاد دارد 

ی قلب با به همین دلیل ماهیچه غذایی خود را برطرف کند.

انشعاب  سرخرگ آئورتکه از  به نام اکلیلیای های ویژهرگ

های ها پس از رفع نیاز یاختهشود. این رگگرفته است، تغذیه می

 دهلیز راستصورت سیاهرگ به و به شوندا هم یکی میبقلبی، 

ها توسط لخته یا متصل می شوند. بسته شدن این رگ

(، ممکن است باعث تصلب شرایینها )ی آنشدن دیوارهسخت

به بخشی از ی قلبی شود؛ چون در این حالت سکته یا حمله

 میرندهای آن میرسد و یاختهی قلب، اکسیژن نمیماهیچه

 (.3)شکل 

 

 
 های کرونری: رگ3شکل 

 

 

 

به قلب  ……هایی که خون در انسان تعداد رگ :1تست  

 ……هایی است که خون را برابر رگ ……کنند وارد می

 برند.ها میتیره به شش -دو -( روشن1

 برند.تیره به قلب می -دو -( روشن2

 برند.ها میتیره به شش -سه -( تیره3

 کنند.ها خارج میبطن را ازروشن  -سه -( تیره4

 پاسخ: 

 

 

خارج و  ……سرخرگ کرونروی خون را از  :2 تست 

 کند.وارد می ……سیاهرگ کرونری خون را به 

  دهلیز راست -( بطن چپ1

 دهلیز راست -( آئورت2

 بزرگ سیاهرگ باالیی -( بطن چپ3

 بزرگ سیاهرگ باالیی -( آئورت4

 پاسخ: 

 

 

 

 سخ دهید.های زیر پابه پرسش: 1 تمرین 

 الف( تصلب شرایین به چه معنی است؟

 ب( در تشریح قلب گوسفند دیوارة کدام بطن قطورتر است؟

 اند؟های قلبی متصلهای ارتجاعی به کدام دریچهپ( طناب

دریچه  ……زیر(  -های الکیلی در )باالیت( منافذ سرخرگ

 سینی قرار دارند.

  پاسخ:
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 های قلب:دریچه 

هر بخشی از دستگاه گردش مواد باعث  ها دروجود دریچه

در ساختار شود. شدن جریان خون در آن قسمت میطرفهیک

 بافت پوششیبلکه همان  کار نرفتهای بهها، بافت ماهیچهدریچه

وجود سازد؛ البته ها را میخورده است و دریچهاست که چین

ساختار خاص کند. ها کمک میبه استحکام آن بافت پیوندی

شدن ها، باعث باز یا بستهدر دو طرف آن تفاوت فشارو  هادریچه

 شود.ها میدریچه

ای هست که در بین دهلیز و بطن در هر طرف قلب، دریچه

هنگام انقباض بطن؛ از بازگشت خون به دهلیز، جلوگیری 

 دولختییا  میترالبطنی چپ را  -دهلیزیة کند. دریچمی

کیل شده است، و در آویخته تشة گویند؛ چون از دو قطعمی

قرار دارد. در ابتدای  سه لختیة دریچسمت راست قلب، 

که قرار دارند  های سینیدریچهها، های خروجی از بطنسرخرگ

 (.4)شکل  کننداز بازگشت خون به بطن جلوگیری می

 
 قلبهای : دریچه4شکل 

 

 
 

طور مناسب تکمیل تواند جمله را بهکدام می: 2 تمرین 

 کند؟

 «……های گاه دریچه هر»

* دو لختی و سه لختی باز باشند قطعاً قلب در وضعیت دیاستول 

 است.

 * سینی بسته باشند قطعاً قلب در وضعیت دیاستول است.

  پاسخ:

/s دوره قلبی 30 s/10 s/40 

 استراحت انقباض استراحت دهلیزها

 استراحت استراحت انقباض هابطن

های دو لختی و دریچه

 سه لختی
 باز باز بسته

 بسته  بسته باز های سینیدریچه

 

 

 

 

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش: 3 تمرین 

 تر است؟الف( کدام دریچه سینی به دریچه دو لختی نزدیک

گیرند یا های آلکیلی موقع سیستول قلب خون میب( سرخرگ

 دیاستول قلب؟

پ( دورترین دریچه به دریچه سه لختی مانع ورود خون به کدام 

 شود؟حفرة قلب می

ت( از سطح باالی قلب، تعداد انشعابات کدام سرخرگ آلکیلی 

 تر است راست یا چپ؟بیش

  پاسخ:
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 صداهای قلب:

کسی بچسانید یا ة سمت چپ قفسه سیناگر گوش خود را به 

ا شخصی دیگر قرار خود یة سینة گوشی پزشکی را روی قفس

شنوید. صداهای قلب مربوط به دهید، صداهای قلب را می

و از لحاظ پزشکی، نوع صدا و نظم ها است شدن دریچهبسته

 دار است.ها، بسیار معنیآن

صدای اول )پووم( قوی، دو نوع صدا دارد؛  در حالت طبیعیقلب 

 های دو لختی وشدن دریچهبستهو به  تر استگنگ و طوالنی

صدای دوم  مربوط است. هاشروع انقباض بطنهنگام لختی سه

 هاشدن سینی ابتدای سرخرگبستهو به  تر و واضح)تاک( کوتاه

، همراه است و زمانی شروع استراحت بطنمربوط است که با 

های آئورت و شود که خون وارد شده به سرخرگشنیده می

های شدن دریچهها را دارد و با بستهششی، قصد برگشت به بطن

شود. متخصصان با گوش دادن دقیق سینی، جلوی آن گرفته می

شوند. در برخی بودن قلب آگاه میبه صداهای قلب، از سالم

یا  بزرگ شدن قلب، هااختالل در ساختار دریچهویژه ها بهبیماری

 های قلب،میانی حفرهة کامل نشدن دیوارنقایص مادرزادی مثل 

 یرعادی شنیده شود. ممکن است صداهای غ

 
 : صداهای قلبی5شکل 

 ساختار بافتی قلب:

است  کنندهای محافظتکیسهای همراه با قلب، اندامی ماهیچه

شامه برونو  پیراشامه )پریکارد(به نام  این کیسه از دو الیه

خارجی این کیسه، از بافت ة است. الی تشکیل شده کارد()اپی

تشکیل شده  فرشی سادهنگبافت پوششی سو  ایپیوندی رشته

 کنندههای محافظتبافتای، از جمله است. بافت پیوندی رشته

 (.6های پروتئینی زیادی وجود دارد )شکل است که در آن، رشته

که دقیقاً به بافت  )برون شامه( داخلی این کیسهة الیدر 

فرشی افت پوششی سنگب نیز قلب چسبیده است، ایماهیچه

، ایهرشت یبافت پیوندای از توسط الیه وجود دارد که ساده

پیوندی قرار ة ها و اعصاب قلب در این الیرگشود. پشتیبانی می

 کند. را احاطه می بافت چربی که عموماً قلبو  دارند

 

 ……بالفاصله پس از شنیدن صدای  :3 تست 

 شوند.لختی بسته میهای میترال و سهاول قلب، دریچه( 1

 کنند.ها شروع به پر شدن می( اول قلب، دهلیز2

 شوند.شکل بسته میهای سینی( دوم قلب، دریچه3

 شود.ها ایجاد می( دوم قلب، مانعی برای ورود خون به بطن4

 پاسخ: 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 4 تمرین 

 مشخص کنید.

ها شنیده الف( صدای واضح قلب پس از ورود خون به بطن

 شود.می

 شود.ب( با شروع انقباض قلب صدای پووم شنیده می

شود نشان از پ( هر صدای غیرعادی که از قلب شنیده می

 هاست.اختالل در ساختار دریچه

ها، بسیار ت( از لحاظ پزشکی، نوع صداهای قلب و نقطه آن

 دار است.معنی

  پاسخ:

 

 

 چند مورد صحیح است؟ :4 تست 

 دارای کالژن است.کارد * پریکارد همانند اپی

 * پریکارد همانند میوکارد دارای کالژن است.

های با فضای بین سلولی کارد دارای سلول* آندوکارد همانند اپی

 اندک است.

هایی با فضای بین * آندوکارد همانند پریکارد دارای سلول

 سلولی اندک است.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

...:::     daneshjofa.ir     :::...

https://daneshjofa.ir/


 زیست دهم()علی کرامت          و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه              : گردش مواد در جاندارن4فصل 

 Keramat A. 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتی قلب: ساختار ب6شکل 

 

از  عمدتاًکه  قلب )میوکارد( استة قلب، ماهیچة ترین الیضخیم

بین ای قلبی تشکیل شده است. های بافت بافت ماهیچهیاخته

استخوانگان به نام  ایهی رشتاری بافت پیوندمقد، هااین یاخته

 کالژن ضخیمیهای قرار دارد. این بافت، رشته )اسکلت( فیبری

های از یاخته بسیاریقرار گرفته و  لفجهات مختدارد که در 

اند. در ضمن، استخوانگان فیبری ها چسبیدهای به آنماهیچه

در  های عصبی نیزرشتهشود. می های قلبیباعث استحکام دریچه

 اند.ها پخش شدهبین این یاخته

از بافت پوششی ای نازک های قلبی توسط الیهسطح داخلی حفره

پوشیده شده  شامه )آندوکارد(درون به نام فرشی ساده؛سنگ

کند. نیز شرکت می های قلباین الیه در تشکیل دریچهاست. 

افت پیوندی از جنس ب از یک قسمت مرکزیهای قلبی دریچه

پوشیده  شامهدر دو طرف با درونتشکیل شده و  ایتهرش

به استخوانگان فیبری قلب، متصل  در قاعدهها اند. دریچهشده

 اند.شده

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 5 تمرین 

 مشخص کنید.

ای دوکی شکل و تک های ماهیچهالف( در میوکارد یاخته

 شود.ای یافت میهسته

ای که در تماس مستقیم با میوکارد باشد دارای ب( هر الیه

 کننده انرژی است.ترین بافت ذخیرهبزرگ

ای های ماهیچههمه یاخته شود تاپ( صفحات بینابینی سبب می

 قلب همزمان منقبض شوند.

های صاف کوچک تک های میوکارد قلب همانند یاختهت( یاخته

 باشد.ای مییا دو هسته

  پاسخ:

های خونی حضور دارند و در ، چون در الیه رگالف( درست است

 های خونی ماهیچه صاف شرکت دارد.ساختار رگ

 بافت چربی ب( نادرست است، به دلیل وجود

پ( نادرست است، به دلیل وجود بافت عایق میوکارد دهلیزها 

 شوند.ها منقبض میجدا از میوکارد بطن

اند ت( نادرست است، از لحاظ غیرارادی و کوچک بودن شبیه

 ای بودن متفاوت.ولی از نظر دو هسته

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 6 تمرین 

 پر کنید.

 ……ترین( بیرونی -تریناستخوانگان فیبری جزو )ضخیم الف(

 الیه قلب است.

های ماهیچة قلب به از یاخته ……بسیاری(  -ب( )همه

 ……جهات مختلف(  -اند که در )یک جهتهای چسبیدهنکالژ

 اند.قرار گرفته

 شود.نوع بافت اصلی یافت می ……( 4-3پ( در میوکارد )

 -د استخوانگان فیبری )داردت( دریچه میترال در قاعدة خو

 . ……ندارد( 

  پاسخ:

 

 

...:::     daneshjofa.ir     :::...

https://daneshjofa.ir/


6 

 

 : گردش مواد در جانداران 4فصل      و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه                  م()زیست دهعلی کرامت 

Keramat A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های قلب: ساختار بافتی دریچه7شکل 

 

 

 
 

 : ساختار بافتی قلب8شکل                               

 قلب:ة ساختار ماهیچ

ای داریم اید، سه نوع بافت ماهیچهطور که قبالً خواندههمان

های ترکیبی از ویژگیقلبی، ة اسکلتی، صاف و قلبی. ماهیچ

. همانند ماهیچه اسکلتی، دارای اسکلتی و صاف داردة ماهیچ

 طور منظمواحدهای انقباضی بهظاهری مخطط است که در آن 

ها در مجموع، باعث انقباض اند و انقباض آنکنار هم قرار گرفته

 ةهای ماهیچشود. از طرف دیگر همانند یاختهماهیچه می

 

 

مشخص کنید که هر یک از  –با عالمت + و : 7 تمرین 

 های قلب حاوی کدام موارداند؟الیه

 آندوکارد میوکارد شامهبرون پیراشامه موارد

بندی رتبه 

 ضخامت

    

بافت پیوندی 

 ایرشته

    

     بافت پوششی

های رشته

 عصبی

    

     ماهیچه قلبی

  پاسخ:

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 8 تمرین 

 کنید.پر 

های ماهیچه ……برخالف(  -های قلبی )همانندالف( در ماهیچه

قرار  ……نامنظم(  -طور )منظماسکلتی واحدهای انقباضی به

 اند.گرفته

های نسبتاً ب( صفحات بینابینی بافت ارتباط بین یاخته

 شوند.می  ……بلند(  -)کوچک

بافت  ……( 1-2لختی )های میترال و سهپ( در ساختار دریچه

 اصلی شرکت دارد.

پیام انقباض، پیام استراحت به  ……همانند(  -ت( )برخالف

شود( نمی -شودهای ماهیچه قلب منتشر )میسرعت بین یاخته

…… . 

  پاسخ:
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های منفرد آن نسبتًا یاختهطور غیرارادی منقبض شده و صاف، به 

های دارند. یکی از ویژگی دو هستهیا  یک و  کوچک هستند

صفحات ها از طریق ای قلب ارتباط آنای ماهیچههیاخته

ای در این صفحات است. نوع ارتباط یاخته رفته()درهمبینابینی 

های به سرعت بین یاخته استراحتو  انقباضشود پیام باعث می

یک قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند ة ماهیچ

در محل ارتباط  (. البته9عمل کند )شکل  ای واحدیاختهة تود

وجود  بافت پیوندی عایقیها، بطنة دهلیزها به ماهیچة ماهیچ

از  فقطها که انتشار تحریک از دهلیزها به بطنطوریدارد؛ به

 شود.قلب انجام می هادیة شبکطریق 

 
 : صفحات بینابینی در میوکارد قلب9شکل 

 

 هادی قلب:ة شبک

هایی دارند که یژگیو قلبیة های ماهیچتقریباً یک درصد یاخته

ها را برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی کرده است. این آن

های ها در بین یاختهها و گرهای از رشتهصورت شبکهبهها یاخته

 هادیة شبکها، آنة و به مجموع اندقلبی گسترده شدهة ماهیچ

 هایدیگر یاختههای این شبکه با شود. یاختهقلب گفته می

است  ضربانة کنندشروع. این شبکه، ارتباط دارند قلبی،ة ماهیچ

 دهد.گسترش می در سراسر قلب به سرعتو جریان الکتریکی را 
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هایی از تارهای دستهو  شامل دو گرههادی قلب ة شبک

جریان الکتریکی است. گره اول  هدایت سریعبرای  یافتهتخصص

ر منفذ زیو  پشتی دهلیز راستة در دیوار گره سینوس دهلیزییا 

است و  تربزرگقرار دارد. این گره  بزرگ سیاهرگ باالیی

های قلبی است، به همین دلیل به آن تکانهة کنندشروع

 گره دهلیزی بطنیگویند. گره دوم یا می سازضربانیا  پیشاهنگ

سه لختی ة بالفاصله در عقب دریچ، پشتی دهلیز راستة در دیوار

گرهی انجام یق مسیرهای بینارتباط بین این دو گره از طر است.

ای خاص ای از تارهای ماهیچهشامل دستهشود این مسیرها می

توانند دارند و می تنگاتنگیای دیگر ارتباط یاختهکه با هم هستند

 یجاد شده در گره پیشاهنگ را به، جریان الکتریکی ابا سرعت

هگره دوم منتقل کنند. پس از گره دهلیزی بطنی، تارهای ماهیچ

را ایجاد  های قطورتریدستهبین دو بطن، ة خاص در دیوار ای

ة دارند. این دسته تارها از دیوار سرعت هدایت باالییکنند که می

، به سمت پایین و دو شاخه شدنکند و با بین دو بطن عبور می

تا الیه ها کنند، سپس دور تا دور بطنتا نوک قلب ادامه پیدا می

به درون را احاطه، و در طی مسیر،  ها و دهلیزعایق بین بطن

 (.10)شکل  کنندها گسترش پیدا میبطنة دیوار

 
 : شبکه هادی قلب10شکل 

 

 

 ضربان قلب:ة چرخ

و ممکن است در یک  قلب در هر ثانیه، تقریباً یک ضربان دارد

سه میلیارد بار فرد با عمر متوسط در طول عمر، نزدیک به 

های اسکلتی بتواند ماهیچهمانند  کهبدون این، منقبض شود

 داشته باشد. پیوستهاستراحتی 

 

 ةهای عضلتحریک الکتریکی در بین سلول :5 تست 

 (87)سراسری  شود. ها، .................. منتشر میبطن

   بطنی –دهلیزی  ةگر ةبه واسط (1

 ایاز محل اتصال تارهای ماهیچه (2

   بطن ة( توسط الیاف گرهی دیوار3

 ای طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه( از 4

 پاسخ: 

 

 

کدام عبارت در مورد قلب انسانی سالم و بالغ  :6 تست 

 (90سراسری ) درستی بیان شده است؟به

( زایش تحریکات طبیعی قلب در سرتاسر بافت گرهی صورت 1

 گیرد.می

ها، فقط از طریق بافت ( انتشار تحریک از دهلیزها به بطن2

 مکن است.گرهی م

هایی از رشته ةوسیلاول است و به ةتر از گردوم بزرگ ة( گر3

 اند.دیگر مربوطبافت گرهی به یک

بین دو بطن، بیش از  ة( سرعت انتشار تحریک در الیاف دیوار4

 میوکارد است. ةگرهی دیوار ةشبک

 پاسخ: 
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طور قلب را، که به )سیستول(و انقباض  )دیاستول(استراحت  

گویند. در طی هر می قلبیة چرخه یا دورشود، انجام می متناوب

سپس و  پر طور غیرفعالها بهبا خون سیاهرگچرخه، قلب 

فرستد. خون را به سراسر بدن می شود وطور فعال، منقبض میبه

 (.11شود )شکل چرخه، این مراحل دیده می هردر 

 انبساط قلب )استراحت عمومی(: -1

ها وارد راحت است. خون بزرگ سیاهرگدر حال است تمام قلب

های ششی به دهلیز چپ وارد دهلیز راست و خون سیاهرگ

 ثانیه 4/0زمان: شود. می

است و انقباض دهلیزها  بسیار زودگذر انقباض دهلیزی: -2

با خون پر  طور کاملبهها گیرد و با انجام آن، بطنصورت می

 ثانیه 1/0زمان: حدود شوند. می

گیرد و خون از ها صورت میانقباض بطن بطنی:انقباض  -3

شود. زمان: ارسال می های بدنقسمتة به همها طریق سرخرگ

 ثانیه 3/0حدود 

 

 
 

 : مراحل چرخه ضربان قلب11شکل 

 

 ده قلبی:برون

وارد خارج، و  یک بطناز  در هر انقباض بطنیحجم خونی که 

این مقدار  شود. اگرنامیده می ایحجم ضربهشود، می سرخرگ

 ده قلبیبرونضرب کنیم،  در تعداد ضربان قلب در دقیقهرا 

تغییر ده قلبی متناسب با سطح فعالیت بدن آید. بروندست میبه

مقدار فعالیت ، بدنة سوخت و ساز پایو عواملی مانند  کندمی

ده قلبی بدن در آن مؤثر است. میانگین برونة ، سن و اندازبدنی

 است. پنج لیتر در دقیقهحدود  استراحت در حالت در بالغان

 

 (82)سراسری   کدام رابطه درست است؟ :7 تست 

 ده قلببرون (1

 ده قلب( برون2

 تعداد زنش قلب در دقیقهده قلببرون ای( حجم ضربه3

 ای ( حجم ضربه4

 پاسخ: 

 

 است؟ نادرستچرا این جمله : 9 تمرین 

ای همانند تعداد ضربان ده قلب قطعاً حجم ضربهبا کاهش برون»

 «قلب کم شده است.

  پاسخ:

 حالت وجود دارد. 3ده در قلب چون برای کاهش برون

  ده قلببرون

 تعداد زنش قلب در دقیقهای حجم ضربه
 

 حالت اول کمکم کم

 حالت دوم کم ثابت کم

 حالت سوم ثابت کم کم

 

 

ای از منحنی زیر که با عالمت سؤال در نقطه :8 تتس 

 (92سراسری )  ……مشخص گردیده، 

 

 

 

 

 

 

 کنند.دهلیزها خود را برای انقباض آماده می( 1

 باشند.( همة حفرات قلب در حال استراحت می2

 ( مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.3

 ارد.( مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود د4

 پاسخ: 

 

 تعداد زنش قلب در دقیقه

 ایحجم ضربه

 ایحجم ضربه

 تعداد زنش قلب در دقیقه

 

 ده قلببرون

 تعداد زنش قلب در دقیقه
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نگاری )الکتروکاردیوگرافی( یا نوار قلب چه الکتروقلب

 گوید؟می

های رسم شاید تا به حال نوار قلب کسی را دیده باشید. منحنی

 شده در آن، نشانگر چیست؟

های ضربان قلب، پیامة در هنگام چرخ قلبیة های ماهیچیاخته

از  د زیادیتعداکه به دلیل این دهند.بروز میالکتریکی را 

به های الکتریکی کنند پیامها در این فرایند شرکت مییاخته

نیز  در سطح پوستها را توان اثر آنو می کافی قوی استة انداز

صورت منحنی به نام توان بهها را میدریافت کرد. این نشانه

ثبت کرد. دستگاه  (ECG)الکتروکاردیوگرام  هنگارالکتروقلب

نام  )الکتروکاردیوگراف( نگارالکتروقلبنی کننده این منحثبت

روی  های مختلف بدنقسمتدارد که الکترودهای آن را در 

است که روی  همان نوار قلب« ECG»دهند. پوست قرار می

 3شود و شامل حساس نمایشگر، نشان داده میة کاغذ یا صفح

 (.12است )شکل  «T»و « P» ،«QRS»موج

، پیام الکتریکی طور خودکاربهساز )پیشاهنگ( وقتی گره ضربان

فرستد، این پیام توسط ای دهلیزها میهای ماهیچهرا به یاخته

منحنی، ة در قلشود. ثبت می «P»منحنی صورت دستگاه به

ام، پس از رسیدن به گره پی شود.انقباض دهلیزها آغاز می

های از یاخته تعداد زیادیبه  زمانطور همبهدهلیزی بطنی 

 «QRS»صورت موج رسد که دستگاه، آن را بهبطن میة دیوار

. در هنگام کندها را منقبض میبطنکند و همین پیام، ثبت می

ها خارج ختهنیز، پیام الکتریکی از یا هااستراحت رفتن بطنبه 

 شود.در دستگاه می «T»موج شود که باعث ثبت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الکتروکاردیوگرام12شکل 

برخالف  Aبا توجه به منحنی زیر، در نقطة  :9 تست 

 (94 )سراسری    . ……

 
 

1) Cتر از صدای دوم قلب شنیده تر و بم، صدایی طوالنی

 شود.می

2 )Dهای مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت ، سلول

 باشند.می

3 )Bها ، جریان الکتریکی به شبکة گرهی دیوارة میوکارد بطن

 شود.منتشر می

4 )Eدهلیزی به تارهای  -، جریان الکتریکی از گرة سینوسی

 کند.ماهیچة دهلیزی سرایت می

 پاسخ: 

 

در یک فرد سالم، در فاصلة زمانی شروع  :10 تست 

 ؟دهدصدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی می

 (95سراسری ) 

 انقباض دو دهلیز راست و چپ( 1

 در نوار قلب QRS( ثبت موج 2

 در منحنی الکتروکاردیوگرام T( ثبت موج 3

 ( انتشار پیام الکتریکی از گرة پیشاهنگ به گرة دوم4

 پاسخ: 
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 مقایسه الکتروکاردیوگرام با دوره کار قلب: 13شکل 

 

 
 هامنحنیة لفاصو  ارتفاع، از نظر شکلنگاره بررسی الکتروقلب

تواند به متخصصان کمک کند تا وضعیت سالمت قلب را می

ة نشانممکن است « QRS»مشخص کنند؛ مثالً افزایش ارتفاع 

باشد.  هاتنگی دریچهیا  فشار خون مزمندر اثر  شدن قلببزرگ

یا  یقلبة سکتة نشاننیز ممکن است « QRS»کاهش ارتفاع 

ها ممکن است منحنیة باشد. افزایش یا کاهش فاصل آنفارکتوس

های رسانی رگاشکال در خون، اشکال در بافت هادی قلبة نشان

 باشد. قلبیة آسیب به بافت قلب در اثر حملو یا  اکلیلی
 

برای هر یک از موارد زیر کدام مورد داخل : 10 تمرین 

 پرانتز مناسب است؟

 (Rموج  -Tها )موج بطنالف( حداقل خون در 

 (Pموج  -T)موج ب( حداکثر خون در دهلیزها 

انقباض  -پ( بین صدای اول و صدای دوم )استراحت عمومی

 ها(بطن

 (Pبعد از  -Rت( افزایش فشار خون در آئورت )بعد از 

  پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در یک فرد سالم، در فاصلة زمانی شروع صدای  :11 تست 

 دهد؟اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی نمی

 (95)سراسری خارج کشور 

 ( افزایش فشار خون در سرخرگ ششی1

 ر منحنی الکتروکاردیوگرامد T( ثبت موج 2

 ها( کاهش فشار خون در درون بطن3

 در نوار قلب P( ثبت موج 4

 پاسخ: 

 

توان بیان داشت که با توجه به منحنی زیر می :12 تست 

 است.  ……تر از نقطه ، کمCدر هنگام ثبت نقطه  ……

 (96)سراسری 

 
 D -هان بطنحجم خو( 1

 D -های باز قلب( تعداد دریچه2

 B -( طول تارهای دهلیزها3

 B -( فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت4

 پاسخ: 
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 های خونی: رگ2گفتار

ای مرتبط به هم کهدر دستگاه گردش خون، سه نوع رگ در شب

شود و پس از عبور از وجود دارد. این شبکه، که از قلب شروع می

ها ها و سیاهرگها، مویرگگردد. از سرخرگها به قلب باز میبافت

ها متناسب با کاری تشکیل شده است. ساختار هر یک از این رگ

سه ها از ها و سیاهرگسرخرگ ةهمة دیواردهد. است که انجام می

ها بافت داخلی آنة (. الی41تشکیل شده است )شکل  اصلیة یال

قرار گرفته  غشای پایهاست که در زیر آن،  فرشیسنگپوششی 

است که همراه این الیه  ای صافماهیچهمیانی آن، ة است. الی

وجود دارد. آخرین الیه نیز،  های کشسان )االستیک( زیادیرشته

 سازد.ها را میآن جیخارة الیاست که  بافت پیوندی دیگری

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شباهت دارد،ها ها با سیاهرگسرخرگ ایاگر چه ساختار پایه

 داریطور معنیبهها در سرخرگ پیوندیو  ایماهیچهة الیضخامت 

و  تحملوارد شده از سوی قلب را  تا بتوانند فشار زیادتر است بیش

تر بیشها در برش عرضی، کنند. به همین دلیل سرخرگ هدایت

، هاآنة اندازهمهای که سیاهرگ، در حالیشوندگِرد دیده می

 تربیشو  ترگستردهها داخل آنة دارند و حفر ترنازکای دیواره

هایی دارند که ها دریچهسیاهرگ بسیاری ازاست. در عین حال، 

 کنند.طرفه مییکجهت حرکت خون را 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هرگ: مقطع عرضی سرخرگ و سیا15شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاهای خونی و ساختار آن: مقایسه انواع رگ14شکل 

برای هر یک از جاهای خالی زیر کدام مورد : 11 تمرین 

 تر است؟داخل پرانتز مناسب

تفاوت(  -ها )شباهتها با سیاهرگای سرخرگالف( ساختار پایه

 دارد. ……

 -تریقطر خود خون )کمب( سیاهرگ نسبت به سرخرگ هم

 تواند در خود جای دهد.می ……تری( یشب

های بدن انسان دریچه سیاهرگ ……بسیاری از(  -پ( )همه

 دارند.

الیه  ……همانند(  -ای )برخالفت( ضخامت الیه ماهیچه

 تر است.ها بیشها نسبت به سیاهرگپیوندی در سرخرگ

  پاسخ:

 

هایی که خون قلب را به در انسان، همه رگ :13 تست 

ای کنند چه مشخصههای مختلف بدن هدایت میسمت بافت

 (96)سراسری     دارند؟

متر در ثانیه عبور سانتی 35ها با سرعت متوسط ( خون در آن1

 کند.می

ها وجود های بافت پوششی در دیواره آن( یک الیه از سلول2

 دارد.

های صاف حلقوی فراوان یافت ها، ماهیچه( در دیوارة آن3

 شود.می

 طور پیوسته جریان دارد.ها، همواره خون بهدرون آن( در 4

 پاسخ: 
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دارند.  همراه با غشای پایهبافت پوششی  ةفقط یک الیها مویرگ 

ها که تبادل مواد بین خون و آب آنة این ساختار با وظیف

ة الیها مویرگة بافتی است، هماهنگی دارد. در دیوارمیان

از جمله  هااز آندر ابتدای بعضی ولی  ای نیستماهیچه

هست که میزان جریان  ایای ماهیچهحلقه، های رودهمویرگ

گویند.  نداره مویرگیو به آن ب کندتنظیم میها را خون در آن

ها براساس نیاز بافت جریان خون در مویرگ تنظیم اصلیاگر چه 

های سرخرگبا انقباض و انبساط  مواد مغذیو  اکسیژنبه 

 (.61ها قرار دارند )شکل قبل از مویرگ شود کهانجام می کوچک

 
 : بنداره مویرگی16شکل 

 ها:سرخرگ

کنند ها خون را از قلب خارج میدانید سرخرگطور که میهمان

عالوه بر این باعث حفظ پیوستگی رسانند. های بدن میو به بافت

ة شوند. دیوارها میدر همین رگ هدایت آنو  جریان خون

ساخته شده  های کشسانبافتو  های صافماهیچهسرخرگ از 

شود، ناگهان مقدار زیادی خون از است. وقتی بطن منقبض می

ها در این حالت شود. سرخرگآن به درون سرخرگ پمپ می

شوند تا خون رانده شده از بطن را در خود جای دهند. گشاد می

در هنگام استراحت بطن یعنی وقتی که دیگر خونی از قلب 

شود و خون ها جمع میکشسان سرخرگة دیوارشود، خارج نمی

ها در رگ باعث هدایت خوناین فشار  راند.را با فشار به جلو می

 در هنگام استراحت قلبحرکت خون  شدنجلوگیری از منقطعو 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها: خاصیت کشسانی دیواره سرخرگ17شکل 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل : 12 تمرین 

 پرانتز پر کنید:

ها براساس نیاز بافت به الف( تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ

 نیست. ……هورمون(  -مواد مغذی -)اکسیژن

ها با انقباض و انبساط ب( تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ

انجام  ……های کوچک( سرخرگ -های ابتدای مویرگ)بنداره

 شود.می

  پاسخ:

 

 

تر از جمالت زیر کدام مناسب برای هر یک: 13 تمرین 

 است؟

های کوچک نسبت به الف( میزان الیه کشسان در سرخرگ

 است. ……تر( بیش -ترهای بزرگ )کمسرخرگ

سرخرگ بزرگ(  -های کوچکبا ورود خون زیاد به )سرخرگب( 

 کند.ها تغییر زیادی نمیقطر این رگ ……

های کوچک ای صاف در سرخرگضخامت الیه ماهیچهپ( 

 است. ……تر( کم -ترهای بزرگ )بیشنسبت به سرخرگ

های کوچک، ت( به دنبال انقباض ماهیچه صاف دیواره سرخرگ

 شود.می ……زیاد(  -میزان مقاومت به جریان خون )کم

  پاسخ:
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 صورت موجیبه، به دنبال هر انقباض بطنتغییر حجم سرخرگ، 

احساس  نبضصورت رود و بههایش میدر طول سرخرگ

 شود.می

 
 یابد.با رسیدن به مویرگ پایان میموج سرخرگی که  :18شکل 

 

تر و ضخامت کشسان، کمة تر، میزان الیهای کوچکدر سرخرگ

شود با این ساختار باعث می تر است.ای صاف، بیشماهیچهة الی

ة و با وجود دهان ها تغییر زیادی نکندقطر این رگورود خون، 

میزان این مقاومت در  ن خون مقاومت کنند.در برابر جریاباریک، 

و در هنگام استراحت،  تربیش، صاف دیوارهة زمان انقباض ماهیچ

میزان ورود خون به شود. کم و زیاد شدن این مقاومت، می ترکم

 کند.ها را تنظیم میمویرگ

 

 
های دیواره )شکل باال( و ماهیچه ها: ساختار سرخرگ19شکل 

 پایین( سرخرگ کوچک )شکل

 

های عمقی هر های بدن در قسمتتر سرخرگبیش فشار خون:

تر در سطح قرار ها بیشکه سیاهرگدر حالی اند،اندام قرار گرفته

 دارند. به نظر شما علت چیست؟

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 14 تمرین 

 مشخص کنید.

ه در برش شوند کهای دیده میتر رگالف( در سطح بدن بیش

 عرضی معموالً مقطع گرد دارند.

ثانیه از کار قلب دیده  3/0ها در دوره ب( فشار بیشینه سرخرگ

 شود.می

ثانیه  4/0ها و در دورة فشار کمینه مربوط به دیوارة سرخرگپ( 

 از کار قلب است.

فشار خون در سرخرگ موج Tتا انتهای  Rت( در فاصلة موج 

 یابد.آئورت فقط افزایش می

  پاسخ:

 

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش: 15 تمرین 

 یاLDLگذارد تر تأثیر میالف( کدام روی فشار خون بیش

HDL؟ 

ها پس از بسته ب( دلیل پیوستگی جریان خون در سرخرگ

 چیست؟های قلبی شدن دریچه

 پ( علت احساس نبض چیست؟

ها را نام ت( عوامل پدیدآورندة نیروی فشار خون در سرخرگ

 ببرید؟

 

  پاسخ:

 LDLالف( 

شود و ها با ورود خون جمع میکشسان سرخرگب( دیواره 

 راند.سپس خون را با فشار به جلو می

صورت بهها به دنبال هر انقباض بطن پ( تغییر حجم سرخرگ

صورت نبض احساس رود که بهها جلو میموجی در سرخرگ

 شود.می

 نیروی دیوارة سرخرگ -2 نیروی انقباض بطن -1ت( 
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رگ ة دانید فشار خون، نیرویی است که از سوی خون بر دیوارمی 

است.  هاسرخرگیا  هابطنة ناشی از انقباض دیوارشود و وارد می

، خون با سرعت زیاد از آن اگر سرخرگی در بدن بریده شود

بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است. این خونریزی، ناشی 

از فشار خون زیاد درون سرخرگ است. چنین فشاری برای کار 

 طبیعی دستگاه گردش خون الزم است.

بیان  (80روی  120)مثالً معموالً فشار خون را با دو عدد 

فشار و  ار بیشینهفشکنند. این دو عدد به ترتیب، معرف می

فشار بیشینه فشاری است متر جیوه است. بر حسب میلی کمینه

فشار کمینه در و  کندوارد می که انقباض بطن روی سرخرگ

سرخرگ باز شده، ة هنگام استراحت قلب، فشاری است که دیوار

 کند.شدن به خون وارد میدر هنگام بسته

 
 : فشار خون سرخرگی20شکل 

 

تواند روی فشار خون تأثیر بگذارد، از جمله: یعوامل مختلف م

، نمک زیادو  به ویژه مصرف چربی نامناسبة تغذی، چاقی

 .خانوادگیة سابقو  استرس )فشار روانی(، دخانیات

 ها:مویرگ

شوند که هی میتهایی منهای کوچک به مویرگسرخرگ

هستند. تبادل مواد بین خون و  های بدنترین رگکوچک

و  نازکة دیوارشود. ها انجام میدن، در این رگهای بیاخته

ها ، امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگجریان خون کُند

ها را در بافت وسیعیة شبکها حال مویرگکند. در عینفراهم می

تا  های بدنتر یاختهبیشة فاصلکه طوریکنند. بهایجاد می

ة است. این فاصل میکرومتر( 20متر )میلی 02/0ها حدود مویرگ

 .کندتر میآسان؛ از طریق انتشارها را مولکول سریعة مبادلکم، 

فرشی های پوششی سنگیاختهة از یک الی فقطها، مویرگة دیوار

های پهن و یاختهة لب. صاف نداردة ماهیچساخته شده است و 

منافذی  قسمت،در همان و  استنازک، روی هم قرار گرفته

 سازند.پذیر میعبور مواد را امکان که آیندوجود میبه
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 بسیار متفاوتهای مختلف، این منافذ در بافت تعدادو  اندازه 

نداشته  ممکن است هیچ منفذیهای مغز است. مثالً مویرگ

منافذ بسیار های جگر و طحال، که در مویرگباشند، حال این

ا بگذرند. هتوانند از آنهای درشت میهست که مولکول بزرگی

کند و نوعی غشای پایه، احاطه میها را سطح بیرونی مویرگ

های بسیار درشت صافی مولکولی برای محدودکردن عبور مولکول

ها در سه گروه قرار بر این اساس مویرگ آورد.وجود میبه

 گیرند:می

های پوششی با همدیگر ارتباط ختهیا های پیوستهمویرگدر 

و دستگاه  بافت چربی، هاشش، هااهیچهمتنگاتنگی دارند. در 

ها به شود که ورود و خروج مواد در آنیافت می عصبی مرکزی

 شود.شدت تنظیم می

وجود  رودهو  ریزغدد درون، هاکلیهدر  های منفذدارمویرگ

شوند ها با داشتن منافذ گسترده، مشخص میدارند. این مویرگ

پروتئینی، عبور ة الی. دانای پروتئینی پوشیده شدهبا الیهکه 

 کند.ها را محدود میهای درشت مثل پروتئینمولکول

یافت  طحالو  جگر، مغز استخواندر  های ناپیوستهمویرگ

ها آن های بافت پوششی در این مویرگیاختهة فاصلشوند. می

 شوددیده می هایی در اندامصورت حفرهبهقدر زیاد است که

 (.21)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها: انواع مویرگ21شکل 

 

های هر یک از موارد زیر در چه نوع مویرگ : 16 تمرین 

 دهد؟بدن انسان رخ می

 الف( تشکیل ادرار

 ب( ورود انسولین

 پ( ورود گلبول قرمز

 ت( ورود اکسیژن به خون

 پاسخ: 

 

 

های زیر از چه رگی خون هر یک از مویرگ : 17 تمرین 

 دهند؟ن میگیرند و به چه رگی خومی

 ب( گلومرول کلیه  الف( مویرگ ششی

 ت( مویرگ هیپوفیز پیشین  پ( مویرگ کبد

 پاسخ: 

 

 

تر از کدام های زیر بیشهر یک از مولکول : 18 تمرین 

 شوند؟راه در مویرگ منفذدار مبادله می

 ب( اوره  الف( گلوکز

 ت( پادتن   پ( سدیم

 پاسخ: 

 ب( غشای یاخته  الف( منافذ پر آب

 ت( آندوسیتوز و اگزوسیتوز  پ( منافذ پر آب
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براساس قرار گرفتن بین سرخرگ و  ها: انواع مویرگ22شکل 

 سیاهرگ

 ها:تبادل مواد در مویرگ

از راه  بافتیمایع میانیا  در خونمحلول  هایبسیاری از مولکول

اکسید. دیشوند؛ مانند اکسیژن گلوکز و کربنانتشار مبادله می

کند. ، جهت انتشار را شیب غلظت تعیین میمواردة در هم

ة توانند هم از راه منافذ پر از آب دیواریهای محلول ممولکول

 هایطور مستقیم از غشای یاختههم بهو  مویرگ منتشر شوند

راه عبور را میزان انحالل مواد توانند عبور کنند. بافت پوششی می

هایی که انحالل مولکول کند.در لیپیدهای غشا یا آب تعیین می

و  های سدیمیونو  گلوکزها در لیپیدهای غشا، کم است مثل آن

هایی مثل شوند و مولکولمی طریق منافذ منتشراز  پتاسیم

ها در لیپیدهای که انحالل آن اورهو  اکسیدکربن دی اکسیژن،

مویرگ ة دیوار هایغشای یاختهتوانند از تر است میغشا بیش

مویرگ ة های آب از هر دو روش از دیوارمولکولر شوند. منتش

 شوند.منتشر می

 

 
 هامختلف مبادله مواد در مویرگهای روش :23شکل 

 

های توانند از منافذ غشای یاختههای درشت، که نمیپروتئین

 هایی از جنس غشا قرار بافت پوششی عبور کنند، درون کیسه
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های پوششی شده و با بَری وارد یاختهدرونگیرند و با می

 شوند.ها خارج میرانی از آنبرون

جریان کند ها کمک میمواد در مویرگة روش دیگری که مبادل

ها صورت در این روش، انتقال مواد از منافذ دیواره ای است.توده

ویرگ عامل آن اختالف فشار میان درون و بیرون مگیرد که می

ها در خون و فشار اسمزی حاصل از وجود پروتئین است.

 دو نیروی مؤثرنام دارد،  فشار تراوشیکه  فشار خونة ماندباقی

تر بودن بافتی است. بیشمیان در تبادل مواد بین مویرگ و مایع

ای از مواد از ، باعث خروج تودهدر سمت سرخرگیفشار تراوشی 

گیرد و در ها قرار میاختیار یاختهشود و این مواد در مویرگ می

تر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار بیشطرف سیاهرگی، 

شود که به این ای مواد به مویرگ میتراوشی باعث بازگشت توده

 .گویندای مین تودهرفت و برگشت، جریا

 

 
 هاای در مویرگ: جریان توده24شکل 

 

 

ها ن سیاهرگهای خون و افزایش فشار دروکمبود پروتئین

 تواند از سرعت این بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد.می

گردند. در شده از مویرگ به خون باز نمیدر نتیجه، مواد خارج

یا  «خیز»شود که به آن هایی از بدن، متورم میاین حالت، بخش

نیز  مصرف کمِ مایعاتو  مصرف زیاد نمکگویند. می «اِدم»

 جر شود.تواند به خیز منمی

 

 

 

 

 

 

مویرگ سمت  ……در مویرگ سمت سرخرگ  :13 تست 

 ……سیاهرگ، 

 تر از فشار اسمزی است.فشار تراوش کم -( برخالف1

 یابد.ای افزایش میحجم مایع بین یاخته -همانند( 2

 یابد.حجم پالسمای خون کاهش می -( برخالف3

 فشار تراوش باالتر از فشار اسمزی است. -( همانند4

 : پاسخ

 

 

تواند از ایجاد بیماری می ……عدم در انسان،  :14 تست 

 (93خارج کشور )سراسری  خیز ممانعت به عمل آورد.

 های درشت به کپسول بومنورود پروتئین( 1

 های کلیه( سالمت دیوارة گلومرول2

 دفع نمک و آب از بدن( 3

 های لنفی( ورود لنف به رگ4

 پاسخ: 
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 : خیز یا ادم25شکل 

 ها:یاهرگس

ها با طور که در شکل )ابتدای گفتار( دیدید، سیاهرگهمان

، ترای با مقاومت کمدیوارهو  فضای داخلی وسیعداشتن 

با توجه به  تر حجم خون را در خون جای دهند.بیشتوانند می

ها را و جهت حرکت خون در سیاهرگ کاهش شدید فشار خون

الزم است عواملی به  ها به سمت باال استتر آندر بیشکه 

 ها کمک کند.جریان خون در سیاهرگ

ویژه در ها بهحرکت خون در سیاهرگ اسکلتی:ة ماهیچ تلمبه

های به مقدار زیادی به انقباض ماهیچهتر از قلب، های پاییناندام

و  شکم، پاو  دستهای انقباض ماهیچه اسکلتی وابسته است.

کنند که فشاری وارد میهای مجاور خود، به سیاهرگدیافراگم

 (.26شود )شکل باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب می

 
 : تلمبة ماهیچه اسکلتی26شکل 

 

 

 

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل  :15 تست 

 کند؟می

بت به رگ دارای خون در انسان هر رگ دارای خون روشن نس»

 «……تیره 

 تری دارد.* همواره فشار خون بیش

 خون دارای فشار نوسانی است.* 

 * جریان خون پیوسته دارد.

 کند.* خون را از قلب دور می

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

منقبض  ……ای وقتی عضالت بین دنده :16 تست 

و دریچه النه  ……شوند فشار مکش بزرگ سیاهرگ زیری می

 شود.کبوتری باز می

 زیاد -( داخلی2  زیاد -( خارجی1

 کم -( داخلی4  کم -خارجی( 3

 پاسخ: 

های النه کبوتری بازند یعنی خون به سمت قلب در وقتی دریچه

حال حرکت است پس فشار مکش در بزرگ سیاهرگ زیرین زیاد 

 بوده و فرد در وضعیت دم قرار دارد.
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های دست و ها در سیاهرگوجود آن کبوتری: های النهدریچه

کند. در به سمت باال هدایت میطرفه و پا، جریان خون را یک

های دریچههنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن، 

 شوند.های پایین، بسته میباالیی باز و دریچه

سینه باز ة در هنگام دم، که قفس سینه:ة فشار مکشی قفس

شود های نزدیک قلب برداشته میشود، فشار از روی سیاهرگمی

شود که خون را به سمت باال ایجاد می فشار مکشیها و درون آن

 کشد.می

 
 : فشار منفی قفسه سینه27شکل 

 دستگاه لنفی:

های گره، های مختلفدر اندازههای لنفی دستگاه لنفی شامل رگ

تصفیه و  اصلی آن،ة وظیفاست.  های لنفیاندامو  لنفی

ها به فضای بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ

اند به مویرگ برگردند. تی نشت پیدا کرده، و نتوانستهبافمیان

، افزایش قابل هابعضی بیماریو  جریان ورزشنشت این مواد در 

مایعات و مواد وارد شده به ة به مجموعکند. توجهی پیدا می

 شود.های لنفی، لنف گفته میرگ

ة های جذب شده از دیوار، انتقال چربیدیگر دستگاه لنفیة وظیف

ها چنین تولید و وجود لنفوسیتهمکوچک به خون است. ة رود

زا کمک های لنفی، به از بین برون عوامل بیماریها و اندامدر گره

 کند.می

تر های لنفی بزرگهای لنفی به رگجریان لنف از مویرگ

 )زیر های سینهدو مجرای لنفی به سیاهرگپیوندد و با اتصال می

 

رستی هر یک از جمالت زیر را درستی یا ناد : 19 تمرین 

 مشخص کنید:

مانده فشار تر به باقیهای پا بیشحرکت خون در سیاهرگالف( 

 خون سرخرگ وابسته است.

ها فشار خون کم و در ب( با انقباض دیافراگم در بعضی سیاهرگ

 شود.بعضی فشار خون زیاد می

های النه کبوتری از برگشت خون به سمت مویزگ پ( دریچه

 یری کنند.جلوگ

 ترین حجم خون بدن درون قلب جای دارد.ت( بیش

 پاسخ: 

 

 

 

 ؟ندارددستگاه لنفی در چند مورد زیر دخالتی  :17 تست 

 * تأثیر در روند انعقاد خون

 داشتن هماتوکریت * ثابت نگه

 های با هسته تکی گرد یا بیضی* تولید سلول

 HDLو  LDL* تولید 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 Kمورد اول درست است مثالً با جذب ویتامین 

 بافتی به خونمورد دوم درست است با برگشت مایع میان

 مورد سوم درست است با تولید لنفوسیت

 ها دخالت دارد.مورد چهارم نادرست است در انتقال آن
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پذیرد. بنابراین، لنف پس از راست( پایان می ای چپ وترقوه 

 (.28گردد )شکل شدن به دستگاه گردش خون برمیتصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دستگاه گردش لنف28شکل 

 

های ها اندامآپاندیس که مجموعاً به آنو  طحال تیموس،، هالوزه

ها راکز تولید لنفوسیتهای لنفی ممانند گره گویندلنفی می

که  های اصلی دستگاه ایمنی هستندیاختهها، تلنفوسی هستند.

 های آینده با آن آشنا خواهید شد.در سال

زا نقش دارد، ولی اگر چه دستگاه لنفی در مقابله با عوامل بیماری

های سرطانی در دار در پخش یاختههای سوراخمویرگبا داشتن 

 های مختلف بدن نیز مؤثر است.قسمت

 تنظیم دستگاه گردش خون:

های منظمی را ایجاد و در قلب منتشر ساز، تکانهگره ضربان

طور منظم تکرار شود. در حالت ضربان قلب بهة کند تا چرخمی

اکسیژن و مواد ، نیاز ده قلبی ناشی از آناین ضربان و برونعادی 

کند. اما در هنگام فعالیت های بدن را برطرف میمغذی اندام

این  ده قلب باید تغییر یابد.ونبرورزشی یا در حالت استراحت، 

 شود:ها با سازوکارهای مختلفی انجام میتنظیم

 حس(:نقش دستگاه عصبی )اعصاب هم حس و پاد هم

ها ای بطنهای ماهیچهدر بین یاختهتحریک اعصاب هم حس که 

فعالیت قلب را افزایش داده و تحریک اعصاب  پخش هستند

متصل هستند، فعالیت  هادیة های شبکگرهحس که به پادهم

های چنین به رگحس هماعصاب هم دهد.کاهش میقلب را 

متصل هستند تا در حالت  پوستو  طحال، هاروده، هاکلیهخونی 

 تنگ کنند.ها را های خونی این اندامفعالیت یا فشار روانی، رگ

و در  النخاع و پل مغزیبصلمرکز هماهنگی این اعصاب در 

 قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز تنفسنزدیکی مرکز تنظیم 

 

 های لنفی باشد؟از وظایف اندام تواندنمیکدام  :18 تست 

 ( ترشح هورمون2  روبین( تولید بیلی1

 ( تولید گویچه سرخ4  ( ترشح لیزوزیم3

 پاسخ: 

 ریز مثل غدد اشکی و بزاق است.ترشح لیزوزیم برعهده غده برون

 طحال«: 1»گزینة 

 کند.غده تیموس هورمون تیموزین ترشح می«: 2»گزینة 

 مغز استخوان«: 4»گزینة 

 

 ……حس اعصاب پاد هم ……حس اعصاب هم :19 تست 

 ده قلب را تغییر دهد.تواند برونمی -( برخالف1

 ها را افزایش دهد.ها و رودهتواند فشار خون کلیهمی -( همانند2

 ها را تحریک کند.بطنتواند مستقیماً میوکارد می -( برخالف3

 تواند همة تارهای بافت هادی را تحریک کند.می -( همانند4

 پاسخ: 

اعصاب سمپاتیک هم  روی میوکارد و هم روی بافت گرهی اثر 

مستقیم دارد در حالی که اعصاب پاراسمپاتیک روی بافت هادی 

 اثر مستقیم دارد.
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ایط خاص به خوبی دار را در شربدن به مواد مغذی و اکسیژن

 کند.تأمین می

فشار روانی مثل ة های ویژوقتی در حالت ها:نقش هورمون

گیریم، ترشح بعضی از نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می

یابد. این ، افزایش میکلیهریز مثل فوقا از غدد درونههورمون

ر فشا، کلیهو  کبد، قلبها مثل ها با اثر روی بعضی اندامهورمون

 دهند.خون و ضربان قلب را افزایش می

 

، اکسیدکربن دی ها:تنظیم موضعی جریان خون در بافت

رگی  ةگشادکننداز جمله مواد  هیدروژنو  های پتاسیمیون

ها، رگة های صاف دیوارهستند که با تأثیر بر ماهیچه

های مویرگی را باز های کوچک را گشاد و بندارهسرخرگ

ورود بعضی  ها افزایش یابد.جریان خون در آنکنند تا میزان می

به درون مایعات بدن نیز باعث تنگی  یون کلسیماز مواد مانند 

ها باعث تنظیم شود. تغییر مقدار این مواد در بافتها میرگ

 شود.ها میموضعی جریان خون در بافت

 

های گیرنده سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی:

قرار دارند؛  های گردش عمومیسرخرگة دیواردر فشاری که 

های و گیرنده کمبود اکسیژنهای حساس به چنین گیرندههم

های گیرندهکه  اکسید و یون هیدروژنافزایش کربن دیحساس به 

فرستند نام دارند پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام می شیمیایی

در شرایط ، و نیازهای بدن تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ

 (. 30خاص تأمین شود )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تنظیم عصبی و هورمونی دستگاه گردش خون29شکل 

 

 

 

یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را درستی : 20 تمرین 

 مشخص کنید:

همانند افزایش پتاسیم موجب گشاد شدن  2COافزایش الف( 

 شود.رگ خونی می

های خونی مؤثر تواند روی گشاد شدن رگب( هموگلوبین می

 باشد.

تواند روی هر کلیه میپ( نوعی هورمون ترشح شده از غده فوق

 کننده اریتروپویتین مؤثر باشد.اندام ترشح

های حساس به افزایش یون ت( در دیواره سرخرگ آئورت گیرنده

 هیدروژن وجود دارند.

  پاسخ:

 

 
 

 

...:::     daneshjofa.ir     :::...

https://daneshjofa.ir/


 زیست دهم()علی کرامت          و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه              : گردش مواد در جاندارن4فصل 

 Keramat A. 

23 

 

 
 های و فشاری در رگشیمیایهای : گیرنده30شکل 

 
 

 : خون3گفتار

 

در  طرفهیکو  طور منظمبهاست که  بافت پیوندیخون نوعی 

که  خوناباست:  دو بخشهای خونی جریان دارد و دارای رگ

، های قرمزگویچهکه  ایبخش یاختهحالت مایع دارد و 

 شود.را شامل می ها )پالکت(گِردهو  های سفیدگویچه

را گُریزانه )سانتریفیوژ( کنیم، دو بخش خون اگر مقداری از خون 

توان درصد هر کدام را مشخص کرد. شود و میاز هم جدا می

 45درصد حجم خون را خوناب و  55سالم و بالغ در فرد  معموالً

 (.31دهند )شکل تشکیل می های خونیدرصد را یاخته

 
 مختلف خون پس از سانتریفیوژهای : بخش31شکل 

 

 خون بَهر )هماتوکریت(های خونی، ی یاختهبه درصد حجم

ولی بیش  کنددرصد مشکلی ایجاد نمی 50افزایش آن تا گویند. 

شود و خطرناک است. از از آن باعث افزایش غلظت خون می

اکسید، مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی انتقالوظایف خون، 

 ارتباط شیمیاییها و مواد دیگر است و از همین طریق هورمون

 تنظیم دمای بدنسازد و به پذیر میهای بدن را امکانین یاختهب

کند. و یکسان کردن دما در نواحی مختلف بدن کمک می

 نقش اساسیدر برابر عوامل خارجی  ایمنی و دفاعچنین در هم

 هدر رفتن خونریزی، به کمک عواملی، از دارد و در هنگام خون

 کند.جلوگیری می

جزو هماتوکریت باشد قطعاً  سلولی کههر  :20 تست 

…… 
 در مغز استخوان تولید شده است.( 1

 ای است.( تک هسته2

 تواند از خون خارج شود.( در حالت طبیعی می3

 ( در غشای خود دو نوع لیپید دارد.4

 پاسخ: 

 

 

 کدام عبارت صحیح است؟ :21 تست 

 هماتوکریت آب است. %90بیش از ( 1

تواند به خون دخالت دارد می pH( هر پروتئینی که در 2

 سیلین متصل شود.پنی

( هر پروتئینی که در تنظیم فشار اسمزی خون نقش دارد 3

 های خونی تولید شده است.توسط سلول

ها ها همانند هموگلوبین با جذب و انتقال یون( گلوبولین4

 توانند در هومئوستازی نقش داشته باشند.می

 پاسخ: 
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ها، مواد که در آن پروتئین درصدِ خوناب، آب است 90بیش از 

 های خونابپروتئیناند. ها و مواد دفعی حل شدهغذایی، یون

، حفظ فشار اسمزی خونهای گوناگونی دارند از جمله نقش

ین، در آلبوم ایمنی بدن.و  انعقاد خون، pHتنظیم ، انتقال مواد

زی خون و انتقال بعضی از داروها مثل حفظ فشار اسم

در  هاگلوبین، در انعقاد خون و فیبرینوژن. سیلین نقش داردپنی

چنین انواع زا اهمیت دارند. همایمنی و مبارزه با عوامل بیماری

توانند در ها میبا جذب و انتقال یون هموگلوبینو  هاگلوبین

 قع شوند.خون مؤثر وا pHتنظیم 

 اهمیت زیادی دارددر خوناب،  سدیمو  پتاسیمهای وجود یون

مواد غذایی های بدن نقش کلیدی دارند. چون در فعالیت یاخته

اوره،  ها و آمینواسیدها است.خوناب شامل کربوهیدرات

آن  مواد دفعیاکسید و الکتیک اسید نیز از جمله دیکربن

 هستند.

های سفید و قرمز، گویچههای بخش دوم خون شامل گویچه

ها، های خونی و گِردهدو گروه اول، یاختهها هستند که گِرده

های خونی تولید یاخته، در یک فرد بالغ قطعاتی از یاخته هستند.

. در مغز استخوان شودها در مغز قرمز استخوان انجام میو گِرده

 وجود دارند که با تقسیمات خود، این بخش های بنیادییاخته

 کنند.خون را تولید می

های دیگری های خونی در اندام، یاختهدر دوران جنینیالبته 

 شود. نیز ساخته می مثل کبد و طحال

یی هستند که توانایی هابنیادی مغز استخوان، یاختههای یاخته

ها تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند. ابتدا این یاخته

های کنند: یاختهرا ایجاد می ختهدو نوع یاشوند و تقسیم می

کنند و ها عمل میکه در جهت تولید لنفوسیت بنیادی لنفوئیدی

های خونی یاختهة که منشأ بقی بنیادی میلوئیدیهای یاخته

 (.32هستند )شکل 
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 خونی توسط سلول بنیادیهای : تولید انواع سلول32شکل 

 های خونی قرمز:یاخته

های قرمز های خونی را گویچهیاخته %99بیش از  انساندر 

دهند. این دهند که به خون، ظاهری قرمز رنگ میتشکیل می

در هنگام های کروی که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند، یاخته

دهند و میان خود را از دست میة تشکیل در مغز استخوان، هست

 (.32کل شود )شها از هموگلوبین پر مییاخته آن

های قرمز، انتقال گازهای تنفسی است. گویچه قش اصلین

از  تقریباً یک درصداست.  روز 120های قرمز متوسط عمر گویچه

شود و باید جایگزین شود های قرمز، روزانه تخریب میگویچه

 طحال و کبددیده و مرده در های خونی آسیبتخریب یاخته

در کبد ذخیره  یافرایند شود. آهن آزاد شده در این انجام می

رود و در ساخت شود و یا همراه خون به مغز استخوان میمی

 گیرد.های قرمز مورد استفاده قرار میگویچهة دوبار

های قرمز در مغز استخوان، عالوه بر برای ساخته شدن گویچه

نیز الزم است. آهن  12Bویتامین و  فولیک اسیدوجود آهن، 

چسبد و هموگلوبین را به پروتئین گلوبین می صورت هِمبه

 سازد.می

است که برای تقسیم  Bة فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانواد

 هاشود یاختهکمبود آن باعث می ای الزم است.طبیعی یاخته

های قرمز و تعداد گویچه تکثیر نشوندویژه در مغز استخوان، به

و  گوشت قرمز، حبوبات، سبز تیرهبا برگ  سبزیجاتیابد.  کاهش

کارکرد صحیح فولیک اسید  منابع آهن و فولیک اسیدند.از  جگر

این ویتامین فقط در  وابسته است. 12Bوجود ویتامین به

بزرگ مقداری ویتامین ة غذاهای جانوری وجود دارد. البته در رود

12B شود.تولید می 

 کدام عبارت صحیح است؟ :22 تست 

 نیاز است. 12B( وجود فولیک اسید برای کارکرد ویتامین 1

را در  12Bتواند ویتامین های کناری معده می( ترشحات سلول2

 های اصلی معده حفظ کند.برابر ترشحات سلول

ده از تجزیه هموگلوبین در هر اندامی در همان ( آهن آزاد ش3

 شود.اندام ذخیره می

با خوردن سبزیجات وارد  Bهای خانواده( هر یک از ویتامین4

 شود.بدن می

 پاسخ: 

 

 

 

 

 کدام عبارت صحیح است؟ :23 تست 

 کنند.های صفرا را تجزیه میهای کبدی و طحال رنگسلول( 1

شود از ه در هموگلوبین با اکسیژن ترکیب می( عنصری ک2

 شود.طریق انتقال فعال در روده جذب می

( اریتروپویتین هورمونی است که از کبد و طحال ترشح شده 3

 گردد.موجب افزایش هماتوکریت می

های از مرگ سلول %1طور طبیعی در جبران ( اریتروپویتین به4

 خونی نقش دارد.

 پاسخ: 
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 : چرخة تولید و گردش گلبول قرمز33شکل 

 

 

های قرمز اگر چه تولید گویچه های قرمز:تنظیم تولید گویچه

وابسته است؛ در  12Bوجود آهن، فولیک اسید و ویتامین به

های قرمز، به ترشح هورمونی به نام بدن ما تنظیم میزان گویچه

ای از ارد. این هورمون توسط گروه ویژهبستگی د اریتروپویتین

شود و روی مغز به درون خون ترشح می کلیه و کبدهای یاخته

زیاد کند. های قرمز را کند تا سرعت تولید گویچهاستخوان اثر می

تا کاهش  شودطور طبیعی به مقدار کم ترشح میبهاین هورمون 

نگام کاهش اما ههای قرمز را جبران کند. معمولی تعداد گویچه

داری افزایش طور معنی، این هورمون بهمقدار اکسیژن خون

، قلبیو  های تنفسیبیماری، خونیکمیابد که این حالت در می

رخ  ممکن است، در ارتفاعاتیا قرار گرفتن  های طوالنیورزش

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز: تنظیم تولید گلبول قرم34شکل 
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 های خونی سفید:یاخته 

ختلف های مدر بافته ضمن گردش در خون، های خونی، کیاخته

 نقش اصلیهای سفید هستند. ، گویچهشوندبدن نیز پراکنده می

ها است. این یاخته عوامل خارجیها، دفاع از بدن در برابر آن

مشاهده  35ها را در شکل های آنهسته دارند. انواع و ویژگی

 کنید.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خونی سفیدیاخته -35شکل 

های یاخته با دانهمیان -افتادهدوقسمتی روی همة بازوفیل: هست -1

 تیره

های روشن یاخته با دانهمیان-دوقسمتی دمبلیة ائوزینوفیل: هست -2

 درشت

 های روشن ریزیاخته با دانهمیان -چند قسمتیة نوتروفیل: هست -3

 یاخته بدون دانهمیان -کی خمیده یا لوبیاییتة مونوسیت: هست -4

 یاخته بدون دانهمیان -تکی گرد یا بیضیة لنفوسیت: هست -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حالت طبیعی هر سلول حاصل از یاخته  :24 تست 

 ……تواند می .……بنیادی 

 وارد خون شود. -( میلوئیدی1

 از خون خارج شود. -( لنفوئیدی2

 مصرف کند. 2O -( میلوئیدی3

 پادتن ترشح کند. -( لنفوئیدی4

 پاسخ: 

 

 ……قطعاً  ……هر گویچه سفید دارای هسته  :25 تست 

 یاخته بدون دانهمیان -بندی( تکی بدون قسمت1

 های روشن دارد.یاخته با دانهمیان -ی( دو قسمت2

 از یاخته لنفوئیدی منشأ گرفته است. -( چند قسمتی3

 های روشن درشت دارد.یاخته با دانهمیان -ند قسمتی( چ4

 پاسخ: 

 

 ……گلبول قرمز  ……پالکت  :26 تست 

 تر است.از گلبول سفید کوچک -( همانند1

 دارای هسته است. -( برخالف2

 باشد.فاقد دانه می -( همانند3

 گیرد.های لنفوئیدی منشأ میاز یاخته -( برخالف4

 پاسخ: 
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 ها:گِرده

هستند که درون خود  ایرنگ و بدون هستهای بیت یاختهقطعا

ها . گردهترندکوچکهای خون دارند و از گویچه های زیادیدانه

 اییاختهبخش میانشوند که در مغز استخوان، زمانی تولید می

وارد  وقطعه قطعه مگاکاریوسیتهای بزرگی به نام یاخته

ک از قطعات، (. درون هر ی36شوند )شکل جریان خون می

وجود دارند. با آزاد شدن  ترکیبات فعّالهای کوچک پر از دانه

ها و ورود به خوناب، فرایندی آغاز از گرده یکی از این ترکیبات

گردد. شود که منجر به تشکیل لخته در محل خونریزی میمی

مثل اکتین و میوزین های انقباضی چنین دارای پروتئینهم

انقباض لخته و  بهری از خونریزی، جلوگی پس ازکه  هستند

 کند.شدن آن کمک میجمع

 
 ناپیوستههای سفید از مویرگهای عبور گلبول -36شکل 

 

کنند. در از هدر رفتن خون جلوگیری می چند طریقها به گرده

بیند، در ها آسیب جزئی میرگة های محدود، که دیوارخونریزی

چسبند و د، به هم میشونها دور هم جمع میمحل آسیب، گرده

کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگِ می درپوشایجاد 

 گیرد.دیده را میآسیب

 
 ایجاد درپوش پالکتی -37شکل 

 

نقش ، خونة ها در تولید لختگردههای شدیدتر، در خونریزی

های خون ها با ترشح مواد و با کمک پروتئیندارند. آن اصلی

 کنند که در تشکیل لخته درایجاد می ، لخته رافیبرینوژنمثل 

سازی در مغز استخوان انسان با توجه به خون: 21 تمرین 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.

قطعاً از یاخته بنیادی لنفوئیدی  * هر گویچه سفید بدون دانه

 پدید آمده است.

آید دید می* هر گویچه سفیدی که از یاخته بنیادی میلوئیدی پ

 دار است.دانه

ها پس از ورود به پالسما قطعه قطعه * سلول سازنده گرده

 شود.می

های بنیادی * هر سلول خونی غیر از گلبول سفید توسط یاخته

 شود.میلوئیدی تولید می

  پاسخ:
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. وجود  (38گیرد )شکل محل زخم، جلوی خونریزی را می 

در انجام روند انعقاد خون و تشکیل  Caیون و  K ویتامین

 لخته الزم است.

ها و عوامل انعقادی دیگر را در مراحل انعقاد خون با کمک گرده

 بینید.نمودار زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعقاد خون -37شکل 

 

گیرند قطعاتی که از مگاکاریوسیت منشأ می :27 تست 

 ……ت ممکن نیس

 ( پروترومبین را به ترومبین تبدیل کنند.1

 های قیبرین کمک کنند.( به جمع شدن رشته2

های اکتین و میوزین را رمز ( با ماده ژنتیکی خود پروتئین3

 کنند.

 های رنگی باشند.( فاقد دانه4

 پاسخ: 

 

طور طبیعی در خوناب یک چند مورد زیر به :28 تست 

 شود؟فرد سالم دیده می

 آنزیم پروتومبیناز *

 * فیبرینوژن

 * هموگلوبین

 * میوزین

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

خارج و  ……سرخرگ کرونروی خون را از  :29 تست 

 کند.وارد می ……سیاهرگ کرونری خون را به 

 شود.پس از جذب وارد مویرگ خونی می -( همانند1

 شود.پس از جذب وارد مویرگ خونی می -( برخالف2

 شود.بدون صرف انرژی جذب می -( همانند3

 شود.بدون صرف انرژی جذب می -( برخالف4

 پاسخ: 
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 : تنوع گردش مواد در جانداران4گفتار

 

نسبت سطح به حجم زیاد کوچک، ة یاختگان به دلیل اندازدر تک

و تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح آن  است

ای به دلیل زیاد بودن تعداد اران پریاختهشود. در جاندانجام می

ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است در یاختهة ها، همیاخته

ها نیازهای غذایی وجود آید تا یاختهها دستگاه گردش موادی بهآن

های و دفع مواد زائد خود را با کمک آن برطرف کنند. دستگاه

 های زیر است:تصورگردش مواد در جانوران مختلف به

 
 تبادل مواد در آمیب -38شکل 

 

ای انتقال ویژهة سامان مهرگانبرخی از بی گردش آب:ة سامان

، آب جای گردش درونی مایعاتبهها عنوان مثال در اسفنجدارند؛ به

هایی حفره یاهای دیواره به حفره از محیط بیرون از طریق سوراخ

شود. تری خارج میهای بزرگخوارد، و پس از آن از سوراخ یا سورا

 .دارند تاژککه  هستند دارهای یقهیاختهعامل حرکت آب، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سامانة گردش مواد در آمیب -39شکل 

ة ، کیسیدر آب شیریندر مرجانیان مثل ه گوارشی:ة حفر

را نیز  گردش موادة وظیف، عالوه بر گوارشگوارشی پر از مایعات 

 های متعددیانشعاب، این سامانه اییعروس دریبرعهده دارد. در 

کند. در کمک میجانور  بازوهایو  چتردارد که به گردش مواد در 

 ، انشعابات آن به تمام نواحی پالناریامثل  زیآزاد های پهن کرم

 ……ها ممکن نیست در آمیب :30 تست 

 کننده گازهای تنفسی برای حجم باشد.( سطح جاندار تأمین1

ها یاخته مستقیم با محیط تبادل مواد انجام ج( همانند اسفن2

 دهد.

 ( بدون تشکیل کریچه دفعی، مواد دفعی از سلول خارج شوند.3

 ( همانند پارامسی بدون کافنده تن مواد غذایی گوارش یابند.4

 پاسخ: 

 

 

 چند مورد زیر برای اسفنج صادق است؟ :31 تست 

 * داشتن حفره گوارش

 اییاخته* داشتن گوارش برون

* داشتن چند منفذ برای ورود آب ولی داشتن یک منفذ برای 

 خروج آب

 دار است.های تاژک* همانند هیدر دارای سلول

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

دار غیرفعال های یقهها یاختهاگر در اسفنج :32 تست 

 شود؟شود چند مورد زیر در جانور دچار اختالل می

 یانی* خروج آب از حفره م

 * گردش درونی مایعات بدن

 * جذب مواد غذایی

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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بسیار ها انتشار مواد تا یاختهة طوری که فاصلکند بهبدن نفوذ می 

جایی مواد کمک حرکات بدن به جابهه است. در این جانوران کوتا

 (.2فصل  39)شکل  کندمی

 
 س دریاییسامانة گردش مواد در عرو -39شکل 

 

گوارش که از دهان، شروع و به مخرج منتهی ة گیری لولبا شکل

داخلی ة بخش خارجی این دستگاه و دیوار بینة شود در فاصلمی

نامیده  عمومی بدنة حفریا  سلومگیرد که بدن، فضایی شکل می

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفرة عمومی -40شکل 

 

مومی بدن با مایعی پر عة حفر، ایهای لولهکرممهرگانی مثل در بی

 (.41)شکل  شودشود که از آن برای انتقال مواد استفاده میمی

، دستگاه اختصاصی برای گردش مواد شکل تردر جانوران پیچیده

جایی مواد وجود دارد. در گیرد که در آن مایعی برای جابهمی

 شود.مشاهده می گردش موادة دو نوع سامانجانوران، 

 
 مقطع عرضی آن )ب( –)الف(  ایهلکرم لو -41شکل 

باز، قلب مایعی به نام ة در سامان گردش خون باز:ة سامان

 های کند. همولنف نقشهای بدن پمپ میرا به حفره همولنف

 ……هر جانوری دارای حفره گوارشی  :33 تست 

 کند.مواد دفعی خود را فقط از دهان خارج می( 1

 دارد.( درون بازوهای خود حفرة گوارشی 2

( ابتدا در مایع بین یاخته سپس در میان یاخته مواد غذایی را 3

 دهد.گوارش می

 ( فاقد هماتوکریت است.4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……قطعاً  ……هر جانور دارای  :34 تست 

 سلوم دارد. -دهان( 1

 دارای گردش خون است. -( سلوم2

 سلوم دارد. -( گردش خون3

 سلوم دارد. -( حلق4

 پاسخ: 
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مویرگ را برعهده دارد. این جانوران  بافتیآب میانو  لنف، خون

های بدن وارد یاختهبه فضای بین مستقیماً و همولنف  ندارند

 تربیشو  بندپایانیابد. ها جریان میشود و در مجاورت آنمی

 (.42گردشی باز دارند )شکل ة تنان ساماننرم

به درون  هارا از طریق رگ ، همولنفایهدر حشرات قلب لول 

( پمپ می کند. تبادل مواد بین یاخته و ها)سینوسیی هاحفره

به قلب  منافذ دریچه دارهمولنف انجام شده و همولنف از طریق 

قلب در هنگام انقباض قلب، بسته های دریچه. باز می گردد

 هستند.

 
 گردش خون باز در حشره -42شکل 

 

گردش خون بسته ة ترین سامانهساد گردش خون بسته:ة سامان

های خونی در رگ خاکی وجود دارد.های حلقوی، نظیر کرمدر کرم

ای از سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است. صورت شبکهها بهآن

بافتی، تبادل مواد ها و با کمک آب میانها در کنار یاختهمویرگ

 (.44و  43های دهند )شکلغذایی، دفعی و گازها را انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردش خون باز و بسته -43شکل 

 چند مورد صحیح است؟ :35 تست 

 * هر جانور دارای تنفس نایدیسی، همولنف دارد.

 دان، گردش خون بسته دارد.* هر جانور دارای چینه

* هر جانور دارای حلق، دارای یک نوع سامانة گردش خون 

 است.

 ششی دارد.* هر جانور دارای گردش خون بسته، تنفس 

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 ……تواند فاقد قطعاً نمی ……جانور دارای  :36 تست 

 باشد.

 مویرگ -( آبشش1

 همولنف -ای( قلب لوله2

 کیتین -( همولنف3

 اییاختهگوارش برون -( مویرگ4

 پاسخ: 

 

خاکی مشترک چند مورد بین ملخ و کرم :37 تست 

 است؟

 ایوله* قلب ل  دان* چینه

 * همولنف  * حفره عمومی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 
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رگ پشتی  -خاکیترین گردش خون بسته در کرمساده -44شکل 

راند. در قسمت کند و خون را به جلو میصورت قلب اصلی عمل میبه

صورت قلب به گوارشة اطراف لولدر  جفت کمان رگی 5جلویی بدن 

رانند. نند و خون را به سمت پایین و سپس به عقب میککمکی عمل می

 های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.ها در همه قسمتمویرگ

 

گردش خون در  گردشی بسته دارند.ة داران، سامانتمام مهره

است. در گردش ساده مثل  مضاعفو یا  صورت سادهبهداران مهره

بار بار گردش در بدن، یک، خون، ضمن یکنوزاد دوزیستانماهی و 

، انتقال مزیّت این سیستمکند. آن عبور می ایقلب دو حفرهاز 

هاست )شکل اندام هایتمام مویرگدار به خون اکسیژنة باریک

45.) 

 
خون تمام بدن از طریق سیاهرگ شکمی  -گردش خون ماهی -45شکل 

را از طریق شود. انقباض بطن، خون وارد دهلیز و سپس به بطن وارد می

فرستد. پس از تبادل گازهای تنفسی، ها میسرخرگ شکمی به آبشش

خون از طریق سرخرگ پشتی به تمام بدن و پس از تبادل مویرگی با 

گردد. قبل از های بدن وارد سیاهرگ شکمی می شود و به قلب برمییاخته

 قرار دارد. مخروط سرخرگیو بعد از بطن،  سینوس سیاهرگیدهلیز، 

 

شود، خون داران دیده میگردش مضاعف، که در سایر مهرهدر 

ر این کند. دبار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور میضمن یک

فشار یک تلمبه با  کند:صورت دو تلمبه عمل میسامانه، قلب به

گردش برای  ترفشار بیشبرای تبادالت گازی و تلمبه دیگر با  ترکم

 کند.، فعالیت میعمومی

گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد، شکل گرفته است. ة سامان

دارند که بطن،  یک بطنو  دو دهلیزبا  ایقلب سه حفرهدوزیستان، 

بدن تلمبه ة و سپس به بقی پوستو  هاششبار به خون را یک

 (.46کند )شکل می

 ……ها در زنبور سینوس :38 تست 

 گیرند.مستقیماً از منافذ قلبی همولنف می( 1

 کنند.همولنف وارد میهای ( مستقیماً خون را به رگ2

های بین سلول 2COو  2Oهایی برای تبادل گازهای ( محل3

 اند.بدن

 اند.( حاوی همولنف با مواد دفعی4

 پاسخ: 

 

 

 ……هر جانور با  :39 تست 

دارد، گردش خون در هر جانوری که قلب بیش از دو حفره ( 1

 صورت مضاعف است.به

ها هدایت ( هر جانوری که با پمپ فشار مثبت هوا را به شش2

 ای دارد.کند، قلب سه حفرهمی

شود، ها دیده میها در آن( در جانورانی که جدایی کامل بطن3

 ای است.قلب قطعاً چهار حفره

تنفس کند، ( در جانورانی که تنها خون تیره از قلب عبور می4

 آبششی است.

 پاسخ: 

 

 

 ……در ماهی مخروط سرخرگی  :40 تست 

 دهد.( خون را به سیاهرگ شکمی می1

 کند.دار دریافت میای و دریچهای ماهیچه( خون را از حفره2

( برخالف سینوس سیاهرگی خون روشن را از خود عبور 3

 دهد.می

خون تیره  شود که در انتهاها ختم می( به انشعاباتی از مویرگ4

 دارند.

 پاسخ: 
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 دارانانواع سامانة گردش خون در مهره -46شکل 

 

 های گردشی در پرندگان و پستاندارانقلب و سامانه

 برخی خزندگاندر پرندگان و پستانداران و  هاجدایی کامل بطن

ة دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانها رخ میمثل کروکودیل

کند. فشار خون برای رساندن سریع ف را آسان میگردشی مضاع

نیاز ها در جانورانی با مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافت

 انرژی زیاد، مهم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارانمقایسه قلب و گردش خون در مهره -47شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……دار بالغ با قلب هر مهره :41 تست 

 است. ای، ماهی( دو حفره1

 ای، فاقد سامانة گردشی مضاعف است.( سه حفره2

ای، هر بطن خون را یکبار به شش و سپس به ( چهار حفره3

 کند.بقیة بدن پمپ می

ها، برای انجام تبادالت گازی به ( دارای جدایی کامل بطن4

 تر نیاز دارد.ای با فشار بیشتلمبه

 پاسخ: 
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