
 

 

 

   خالصه فصل چهاردهم :

 نقش دستگاه گردش مواد :

 دور کردن مواد زاید و کربن دی اکسید تولیده شده از سلول ها -2رساندن مواد مغذی و اکسیژن الزم برای فعالیت سلول ها     -1 

 رگ ها -3    خون -2 قلب  -1  دستگاه گردش مواد :اجزای اصلی 

 .پایین در دو حفره و باال در حفره دو دارد، حفره چهار و است توخالی و ای ماهیچه ای تلمبه قلب : 

 گردد برمی قلب به دوباره خون اند، مرتبط هم به گها ر چون و فرستد می ها اندام و ها رگ درون به فشار با را خون خود، ضربان با قلب 

 .شود می تکرار پیوسته کار، این و

 بافت پیوندی -3 بافت پوششی  -2 بافت ماهیچه ای -1 قلب : یدهنده تشکیل بافت های

ه ماهیچ بافت وقتی .گویند می قلبی ماهیچه آن به که است شده تشکیل ای ماهیچه بافت نوعی از قلب ی عمده بخش بافت ماهیچه ای :

 .راند می ها سرخرگ درون به را آن و آورد می فشار خون به که کند می ایجاد نیرویی شود، می منقبض قلب های

 . کنند می شرکت نیز قلبی دریچه های تشکیل در که پوشاند می پوششی بافت را قلب ه هایحفر درون بافت پوششی :

 .کند می کمک آن از حفاظت به نیز قلب اطراف در پیوندی بافت وجود پیوندی :بافت 

 

 ( اَکلیلی )رگ کُرونِر  -3سیاهرگ   -2سرخرگ  -1  رگ های قلب :

 .می گوییم سیاهرگ ،آورندخون را به قلب می به رگهایی که می گوییم  و  سرخرگ می کنند، قلب خارجخون را از  به رگهایی که

 می گوییم. کرونر)اکلیلی(،قلب خون رسانی می کنند  به بافتبه رگهایی که 

 

 

 

 

 

 

 

 دهلیز راست

 بطن راست

 چپدهلیز 

 دریچه دو لختی یا میترال

 دریچه سه لختی چپ بطن

 بزرگ سیاهرگ باالیی)زبرین(

 سیاهرگ ششی راست

 سرخرگ ششی راست

 بزرگ سیاهرگ پایینی)زیرین(

 قلبدیواره 

 سیاهرگ ششی چپ

 سرخرگ ششی چپ

 بزرگ سرخرگ،آئورت

 ادامه بزرگ سرخرگ،آئورت

 دریچه های سینی



 

 

 

 گردش عمومی و ششی خون : 

 تمام به آئورت ،سرخرگ بزرگ طریق از خون این.  است روشن و دارد بیشتری اکسیژن دارد، وجود قلب چپ سمت در که خونی

 .)خون عمومی گردش ( کند تأمین اکسیژن و مغذّی مواد به را بدن سلولهای نیاز تا شود می فرستاده بدن
 

 .آورند می راست دهلیز به ها سیاهرگ بزرگ را خون این .دارد جریان  )اکسید دی کربن دارای ( تیره خون قلب، راست سمت در

 را اکسیژن آنجا از تا رود می ها شش به ششی سرخرگ طریق از و شود می راست بطن وارد دارد، کمتری اکسیژن که خون، این

 به بدن در دوباره تا رود می چپ بطن به سپس و ،چپ دهلیز به ششی های سیاهرگ طریق از روشن و دار اکسیژن خون .کند جذب

  .)خون ششی گردش(  درآید گردش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می گویند. ضربان قلب،  عمومیبه سه مرحله انقباض دهلیزها، انقباض بطن ها و استراحت ضربان قلب : 

 

  

 

 

 

 دارای 
 روشن ) قرمز( گاز اکسیژن 

 رنگ 
 نکته : سرخرگ ششی دارای دی اکسید کربن بوده و رنگ تیره دارد  ها سرخرگ

 دارای 
 تیره ) آبی( گاز کربن دی اکسید 

 رنگ 
 دارد روشن بوده و رنگ اکسیژنششی دارای  سیاهرگنکته :   سیاهرگ ها

 انقباض بطن ها استراحت عمومی

 انقباض دهلیز ها



 

 

 

 مویرگ -3سیاهرگ  -2سرخرگ  -1رگ های بدن : 

 

    

 

 

 

 که نفوذپذیرند و نازک قدری هابه دیواره این .است شده ساخته پوششی بافت الیه یک از فقط ها مویرگ دیواره مویرگ ها :

 شوند. وارد آن به یا خارج آن از توانند می مواد

 موج فشاری است که با هر انقباض قلب به دلیل جریان پرفشار خون در داخل سرخرگ ها، ایجاد می شود.نبض : 

 نکته : تعداد ضربان قلب با تعداد نبض در بدن برابر است.

 

  .است شده ساخته )یاخته ای(سلولی بخش یک و پالسما ) خوناب( نام به مایع بخش یک از که است پیوندی بافت نوعی  خون :

 .است شده تشکیل پروتئین و نمک قند، ویژه به محلول مواد آب، از و است خون مایع بخش : پالسما )خوناب(

 .دارد جریان خون لیتر پنج حدود ما بدن در نکته :

 

 

 

  

 

 

 سلولهای خونی  :

 

 
 

 

 

 ارتجاع قابل و ضخیم دیوارهدارای 

 خون را از قلب خارج می کنند

 خون را به اندام ها می رسانند

 به مویرگ ها تبدیل می شوند

 سرخرگ ها

 به بطن ها متصل هستند

 کم ارتجاعقابلیت  و نازک دیوارهدارای 

 خون را به قلب برمی گردانند

 خون را از اندام ها می گیرند

 از مویرگ ها ساخته می شوند

 ها سیاهرگ

 به دهلیز ها متصل هستند

 های)گویچه( قرمزگلبول

 پالکت ) گُرده(

 های)گویچه( سفیدگلبول

 %55پالسما ) خوناب(  

 %45سلولهای )یاخته( خونی  

 نوع سلول)یاخته(

 های)گویچه( قرمزگلبول

 سفیدهای)گویچه( گلبول

 پالکت ) گُرده(


