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گردش مواد
  :شنميدسته تقسيم2ها خونديم، جانداران بهبندي سلولطور كه در فصل سازمانهمان
  سلوليجانداران تك )الف
  جانداران پرسلولي )ب

تري نسبت بـه جانـداران   ساختار پيچيدهدهندهايي كه جانداران پرسلولي انجام ميها و انواع فعاليتبا توجه به اينكه تعداد سلول
! جانداران پرسلولي سادهدارن مثالًانواع مختلفيشونهاي ساختاريخود جانداران پرسلولي هم براساس ويژگي. دارندسلوليكت

  ...مثل انسان، گاو، ميمون، و! ها و جانداران پرسلولي پيشرفتهو اسفنج) هيدر، شقايق دريايي، عروس دريايي(تنانمثل كيسه
مثـل مـواد غـذايي، گازهـاي تنفسـي،      (تبادالت مـواد  هايشان بههستند براي اينكه سلولپيچيده ايجانداراني كه داراي ساختار

ترين محـل  به نزديكنياز دارند تا اين مواد رامجموعه دستگاهبا محيط بپردازند به يك...)ها، ويتامين، آمينواسيدها وهورمون
بـه ايـن! به گـردش دربيـارهپرسلوليدر سرتاسر بدن جاندارد و مواد رويعني اين دستگاه بيا! ببردهاي جاندارممكن به سلول

  !دستگاه گردش موادگندستگاه مي

ه گردش مواد ندارندسلوليتك:نکته مهم   !ها چون ساختار پيچيده اي ندارند پس نيازي به دست

تـوجـه تـوجـه  
چه تـك  يعنيهمه ي جاندارانبچه ها! داريم »گردش مواد«يكداريم و »دستگاه گردش مواد«دقت داشته باشيد كه ما يك

داره درست؟سيتوسلاين سلول در داخلش. رو در نظر بگيريدتريكودينامثال !دارندگردش موادهمگيسلولي و چه پرسلولي
حسـابردش موادنوعي گداخل سيتوسلش گردش مي كنند يا نه؟ خوب ايننوكلئيك اسيدهاخوب يون ها و مواد مختلف مثل

 »دسـتگاه«لفـظ  پـس حواسـتون بـه اون! مثال مثل انسان قلب و رگ و از اين جور چيزا نداره! اما دم و دستگاه نداره! ميشه ديگه
  ! باشه

  

نمـي  اما كسي كه گردش مواد داردقطعا گردش مواد داردهر كسي كه دستگاه گردش مواد داردمهم: گیرینتیجه
  !يعني ممكن است داشته باشد ممكن است نداشته باشد! ستگاه گردش مواد دارددقطعاكهتوان گفت

  

،تنفسـيمـواد زائـد، مـواد غـذايي، گازهـاي      ، مواد مختلف مثـلهاي سلولي بدنزياد بودن اليهبه علتجانداران پرسلوليدر
مختلف متفـاوتكه تو جانداران(هاي مختلفياز راهود و اين مايعشحمل ميمايعيتوسطهاها و ساير مواد مثل هورمونويتامين
تشكيالتي كه باعث هدايت اين مايع بـه  مون ومورد بحثمجموع اين مايعبه. رساندهاي بدن مياين مواد رو به سلول) هستش
گاهمنظور از تشكيالت ساختارهايي هستش كه جزء دسـت( !دستگاه گردش موادگويندود، ميشميهاترين محل به سلولنزديك
انـدام  ! اي در عـروس دريـايي  هاي شعاعي و دايـرهلولهجانوران،گروهي ازدر !هاي خوني و لنفيرگمثالًنمواد هستگردش

  ...)وقلب در اغلب جانوران
در گروهي از جـانوارن و  عنيي !ي آنهامنتهي نه در همه !شود و هم در گياهانهم در جانوران ديده مي» دستگاه گردش مواد«

   :براي مثال. وجود ندارددستگاه گردش موادهانطور در گروهي از گياهمين
منتقل ميشهسلول به سلولساده وبه طريق انتشارها مواد مختلفكه در اونپيكر خيلي سادهگياهاني هستند با←گيانخزه

  . اما گردش مواد رو مي تونيم ببينيم!دستگاه گردش مواد نداريمو ما در اونها چيزي به اسم
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اين!).اما گردش مواد دارند(دستگاه گردش مواد ندارندواندفاقد حركتكههامهرهبيجانوراني هستند از دسته←هااسفنج
هـايي بـه حركـت درميـارن تـا مـواد غـذايي رو از آب كسـبجانوران براي كسب مواد غذايي آب اطراف خودشون رو به روش

  !)تاژك هستندبه كمك يكسري از سلول ها كه داراي(.كنند

!) نـه همـه  (جـانوران و بيشـتر   !) نه همه(بيشترها با توجه به اين توضيحات بايد بگيم كهپس بچهمهم: گیرینتیجه
  . دارن» گردش مواد«همه شوناما! دستگاه گردش مواد دارندگياهان

  

؟ خوب اين مايع در جانداران مختلف نوعش فرقكنه اوكيگفتيم كه در دستگاه گردش مواد يك مايع مياد مواد رو اينور اونور مي
كـه بـه !خون هستش يا چيزي شبيه به خـونكنه مثالً در يك سري از جانوران مايعي كه در دستگاه گردش مواد جريان دارهمي

رهسـتش كـه دآب، ايـنگردش مـوادي گياهان داراي دستگاهدر عين حال در يك سري از جانوران و همه !همولنفاون ميگن
و اونـايي كـهدستگاه گـردش خـون  گنش موادشون ميهستند به دستگاه گردداراي خوناونايي كه. خل دستگاه گردش دارهاد

  !)بچه ها اين تعريف خودمه ها( !دستگاه گردش آبهستند به دستگاه گردش موادشون ميگنداراي آب
-برخـيامـا...)ها وگها، كرم خاكي، خرچنمثل انسان(هستندداراي دستگاه گردش خون) نه همه(شوناغلباز بين جانوران

فاقد شبكه يوفاقد خون و همولنفهستش كهتنعروس دريايي يك نوع كيسهمثالً. هستنددستگاه گردش آبدارايشون
  .آب در دستگاه گرش موادش جريان داردخون،باشد و به جايمي!)كال رگ نداره(هستمويرگي

ه گردش موادساده:نکته مهم بينـيم كـه در آن آبرا در عـروس دريـايي مـي) خـوننه(ترين نوع دست
  .جريان دارد

  تنانکیسه
اجازهعروس دريايي رو بررسي كنيمقبل از اينكه دستگاه گردش مواد تو

نان جانوراني هستندتكيسه .تنان آشنا بشيميه كم با ساختار كيسهبدين تا
ويرگيفاقد خون، همولنف، رگ و شبكه ي مـ واز دسته ي بي مهرگان

بـدن  اي دارند به اين صورت كـهساختار خيلي سادهاين جانوران. هستند
  .تشكيل شده استي سلولياليه3الي2آنها از
هيـدر، عـروس   كه در كتاب درسي به آنها اشاره شـد شـامليتنانكيسه

تنان از اين جهـت بـه ايـن اسـمكيسه. باشدميدريايي و شقايق دريايي
دارايدنشـان شـبيه بـه كيسـه مـي باشـد يعنـيبشوند كـهخوانده مي

يكيسـهگوينـدتنان ميبه اين كيسه در كيسه.  هستندساختاركيسه اي
  .ي گوارشي هيدر آشنا شديمبا كيسه) گوارش( 4مثالً در فصل. گوارشي

هميشـه سـتاره دريـايي رو بـا خـودم! تـناندازه و نوعي خارتن هستش نه كيسهاسمش خيلي غلط. ي درياييدقت داشته باشيد كه ستاره
حتي بچه ها شـقايق دريـايي رو بـا عـروس دريـايي بـه ! عروس دريايي اشتباه ميگيرم و ستاره جون رو هم جزء كيسه تنان در نظر مي گيرم

  .حواستون باشههاخاطر تشابه اسمي اشتباه مي گيرم شما
هـاسـلول!) نه اغلب(يهمهبنابراين )اليه سلولي3الي2رسيبه قول كتاب د(استتنان كمها در كيسهتعداد اليهاز آنجايي كه

به صـورت  توانندهمچنين مي. و گازهاي تنفسي با محيط بپردازندغذاييبه تبادالت مواد!)نه مستقيم(مستقلتوانند به صورتمي
شـود ايـنتنان با محيط مبادلـه مـيهاي كيسهبا توجه به نوع موادي كه بين سلول. مواد دفعي خود را به محيط دفع كنندمستقل
به داخـل سـلول وارد !و يا طي انتقال فعالياطي اندوسيتوزنجام مي شود يعني ياشان به كمك انرژي زيستي اگروهيتبادالت
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انتشار سـادهوارد سلول ها مي شوند حاال گروهي هم طي فرآيندبدون نياز به صرف انرژي زيستييك سري ديگر هم. مي شوند

  ! فرآيند انتشار تسهيل شدهگروهي ديگر طيو

ن هسـتند پـس فاقـد دفـاع اختصاصـيتنـان چـون از بـيكيسـه:نکته مهم انـد و فقـط داراي دفـاعمهـر

كمپلكس آنتي ژن آنتي باديها و، پادتنBهايلنفوسيت(يعني در آنها ايمني هورمورال. مي باشندغيراختصاصي

  !شودديده نمي...) وTهاين، لنفوسيتپرفوري(و ايمني سلولي...) و

ي دفعـي آنهـاسال دوم ماده 7مهره آبزي هستند با توجه به فصلچون كيسه تنان نوعي بي  :نکته مهم

  .آمونياك است كه خاصيت سمي بااليي نسبت به اوره و اوريك اسيد دارد

يعنـي تبـادل مـواد توسـط.  رگ نـداريمدر كيسه تنان ما چيزي به اسم خون، هولنف، رگ و موي:نکته مهـم

بول هـاي قرمـز. شودها انجام نميمويرگ ـوبين ،پس مي توان گفت اين جانوران فاقد  ـوبين ،همو  وميو

  .انيدرازكربنيك و پالكت هستند

مواد غذايي بـينشود سپس با گردش در داخل اين كيسه و تبادالتي گوارشي ميآب دريا وارد كيسهاز راه دهانتناندر كيسه
دهانشون هم راه ورود وتنانشود يعني كيسهمياز طريق دهان خارجي گوارشيي كيسههاي جداره داخلي پوشانندهآب و سلول

با توجه به اين توضـيحاتي كـه گفـتم حتمـاً. هستش به عبارتي عالوه بر دهان، حكم مخرج رو هم براشون دارههم راه خروج آب
در دستگاه گردش مواد جانوران ديگراما.(جهت حركت آب در كيسه گوارشي دوطرفه هستشتنانكيسهمتوجه شدين كه در

عمـده ي دسـتگاه   البته بچه هـا تـو قسـمت! مي كندخون در يك جهت حركتمثال در درون رگهاي بدن مايك طرفه است
  جلـوترا مـيگم. حركت خون دو طرفـه سجهتو در برخي از قسمت هاي دستگاه گردش خون ما،! اين شكليهگردش خونمون

  )مي فهمي نگران نباش

تنان ذكر شده تو كتاب درسي، هيدر و عروس دريايي متحرك هستند اما شـقايق دريـايياز بين كيسه:نکته مهم

تونيم بگيم كه تـوپس مي. فاقد حركت مي باشد و ساكن است

-هـاي سـلولتنـان تعـداد و انـدازه ميتوكنـدرياين كيسه

هـاياي هيدر و عروس دريايي بيشتر از تعداد ميتوكندريه

چرا؟ چون ميتوكندري محـل توليـد. شقايق دريايي هستش

انرژي زيستي هستش پس هر كي كه بيشتر حركت كنه چون

به انرژي زيستي بيشتري نياز داره بايـد ميتوكنـدري هـاي

  !چاق و تپل و فراواني داشته باشه

ه عصبيد طناب عصبي، مغز و فاقد گره عصبي هستند يعني كيسهتنان فاقكيسه:نکته مهم   شان تقسيمتنان دست

  !هاي مركزي و  محيطي را ندارد و به صورت شبكه اي هستش كه در سرتاسر بدن جانور پخش شده استبندي
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  آناتومي و ساختار پيكره ي هيدر
يك اليه در خارج و يـك اليـه در   به اين صورت  كه. استتشكيل شدهي سلولياليه2بدنش ازتن است كههيدر نوعي كيسه

فاقد هرگونه زائـده مـثالً   تشكيل شده است كهاليهمكعبي تكهاياز سلولي خارجياليهبا توجه به شكل كتاب درسي. داخل
  !)البته در حد كتاب درسي(.باشدميمژك يا تاژك

داراي زائـده هـاي    )!نـه همـه  (برخي شـانكيل شده است كه اين سلول هاتشاليهاي تكهاي استوانهاز سلولي داخلي هماليه
  !مي باشند!)نه مژك(تاژك

-تقسيمبه اين صورت كه در هيدر دستگاه عصبي. را داردهاي عصبيترين دستگاهساده!) نه تنها(يكي ازهيدر جانوري است كه

باشـدپخـش مـيدر سرتاسر بدن هيـدرل شده است كهتشكيي عصبيشبكهبلكه از يكهاي مركزي و محيطي را نداردبندي
  .حتي در بازوهاي اطراف دهان جانور

  
هـايشـبيه بـه سـلولشناسـيي گوارش در هيدر از نظـر بافـتبافت پوششي جدار داخلي كيسه:نکته مهم

  !)اي شلکهاي استوانهسلول. (باشدميي معده و روده هاي ماپوشاننده

تـوجـه تـوجـه  
ي جدار داخلي بـدناي پوشانندههاي استوانهسلولبرخالفي لوله گوارش ماپوشانندهايهاي استوانهسلولت داشته باشيد كهدق

همـان چـين   هستند كـهسلول هاي پوششي روده باريك داراي ريز پرزالبته .تاژك هستند و حتي مژك هم ندارندفاقدهيدر
  !و مژك محسوب نمي شودپالسمايي مي باشدخوردگي در سطح غشاء

توانند بههاي جدار بيروني به صورت مستقل ميهاي جدار داخلي و هم سلولدر هيدر هم سلول:نکته مهم

زي با محيط بپردازند به اين صورت كه   :تبادالت غذايي و 

زي و مواد دفعي را←هاي جدار خارجيسلول   .دهدبا آب اطراف هيدر انجام ميدريافت مواد غذايي و تبادالت 
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زي و مواد دفعـي را بـا آب داخـل بـدن هيـدر انجـام←  هاي جدار داخليلولس     دريافت مواد غذايي و تبادالت 

  .دهدمي

تبادالت گازي، مواد غذايي و حتي مواد دفعـي متابوليسـمي   تنانطور ساير كيسههمينودر هيدرمهم: گیرینتیجه
  .شودانجام ميصورت مستقلبههاسط تمامي سلولتو

  

ي مواد غذايي درشت به مواد غذايي كوچكتجزيه(در هيدر گوارش ابتدا از نوع برون سلولي است:نکته مهم
هضم مواد غذايي كوچك در داخل واكوئـل گوارشـي بـه(و سپس درون سلولي است) در داخل كيسه ي گوارشي
  )يكمك آنزيم هاي ليزوزوم

ATPهاي بدن هيدر از طريق فرآيند اندوستيوز با مصرفورود مواد غذايي كوچك به داخل سلول:نکته مهم

  .است!) آدنوزين تري فسفات(

  :آناتومی و ساختار عروس دریایی
دريـاييي گوارشي عروسكيسه). داردبيشتر تحركاز آن(مي باشدمانند هيدر داراي تحركاست كهيتنعروس دريايي كيسه
  :ها دو جورندشده است كه اين لولهشكيلاز تعداد زيادي لوله ت

در مركـز خـود بـه    اند وقرار گرفته) هاي چرخ دوچرخهمثل پره(صورت شعاعيلوله بهتعداد زيادي←هاي شعاعيلوله -1
  .اندعروس دريايي متصل شدهي دهانحفره

يهمهوجود دارد كهي گوارشيقسمت كيسه!) نه داخل(تريندر بيرونيشكلايي دايرهلولهيك عدد←ايي دايرهلوله -2
  .هستندهاي شعاعي با آن در ارتباطلوله

  

  
هـاي شـعاعي در مـوقعيتيلوله. عدد هستش 1اي فقطاما لوله دايره! هاي شعاعي چندتانلوله:نکته مهم

از سـمت(كتـاب درسـي لولـه هـاي شـعاعي در ابتـداي خـودبا توجه به شلک. تر و متصل به دهان قرار دارندداخلي

نه به لوله ي دايره اي شلک متصل مي شوند) دهان   . چندين شاخه مي شوند و هر كدام از اين شاخه ها جدا
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 )اژكنه تـ(دارهاي مژكاز نوع سلول) ايها و هم لوله دايرهيعني هم شعاعي(هااين لوله) نه خارج(داخليهاي پوشانندهسلول
شود تا آبي كه از راه دهـان بـه داخـلباعث مي!) با زنش خودبه قول كتاب درسي(كنندها وقتي فعاليت ميهستند كه اين مژك

  .باشدجريان داشتههالوله ها راه پيدا كرده است  در طول لوله
. بپردازنـدبه تبادالت مـواد بـا محـيط   مستقلبه صورتتوانندي بدن عروس دريايي ميدهندههاي تشكيلدر نتيجه تمامي سلول
بـه صـورت   با آب داخل و مواد غـذايي آنهـايهاي شعاعي و لوله دايرههاي جدار داخلي لولهفقط سلولتوجه داشته باشيد كه

هبـتواننـدهـا مـيتمامي سلولتنان از جمله عروس دريايي زياد نيستها در كيسهچون تعداد اليههستند امامستقيم در تماس
  .به تبادالت خود بپردازند هرچند به صورت مستقيم با مواد تماسي نداشته باشندصورت مستقل

  ..............ي كيسه گوارشي درهاي پوشانندهتوجه داشته باشيد كه سلول:نکته مهم

  !شونداراي مژك هستند آن هم همه←عروس دريايي

  !شونداراي تاژك هستند آن هم برخي←هيدر

هـاي سـلوليها از جنس لوله هاي پروتئيني ميكروتوبول هستند كه توسط سانتريولها و تاژكمژك:نکته مهم

يهـا بـه انـرژي نيـاز دارد پـس تعـداد و انـدازهها چون زنش ايـن زائـدهدر اين سلول. اندسازماندهي شده

باشـد در آنهـاATPي كه مربوط به توليـدپس هر چيز. در آنها بيشتر و بزرگتر است) ATPجهت توليد(هاميتوكندري

يكوليز، چرخه كربس، زنجيره انتقال الكترون در ميتوكندري، مصرف اكسيژن و   ...بيشتر رخ مي دهد مثال چرخه 

  :توضیح و بررسی موشکافانه
انتنـكيسـهدروجود دارد كه تعداد اين بازوهـابازوتنان يك عضوي به نامتوجه داشته باشيد كه در كيسه

در هيـدر  وجـود دارد امـاتا بازو4در عروس درياييبا توجه به شكل كتاب درسي.مختلف متفاوت است
سـطح  بينيـد كـه درهمچنين اگر به شكل كتاب خوب نگاه كنيد مـي!).تا8حدود(اين تعداد بيشتر است

بيـرون زدهاز بـدن جـانور   ) !هشـون مـيگن شـاخكبكـه(هازائدهيك سريعروس درياييدنبخارجي
  !)حواستون باشه به سمت خارج و نه داخل.(است

  

بچه هـا اگـه خـوب بـه شـلک كتـاب:نکته مهم

ه كنيد متوجه مي شيد كه منفذ دهـان عـروسدردرسي ن

مثـل!(دريايي در قسمت تحتاني بـدن جـانور قـرار دارد

و در جـانور هيـدر دهـان سـلولي در!) تريكودينا و پارمسي

همچنين توجه داشته. ور قرار گرفته استقسمت فوقاني جان

عروس در يايي همانند دهـان آنبازوهايباشيد كه

  . در سطح تحتاني بدن جانور واقع شده است
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ه كنيد مي بينيد كه با توجه به شلک كتاب درسي جهت حركـت:نکته مهم بچه ها اگر به لوله هاي شعاعي خوب ن

ين صورت كه در يكسري از لوله هاي شعاعي جهت حركت آب به سـمت مركـزآب داخل اين لوله ها فرق داره به ا

  !هستش و در يكسري ديگه به سمت محيط

  :توضیح و بررسی موشکافانه
اين شاخكها. باشندميهاعروس هاي دريايي داراي يك سري شاخكخوانيمدانشگاهي ميپيش 7در فصل

است بـهها بسيار باالحساسيت اين گيرنده. باشندميسيهاي حهايي از نوع گيرندهگيرندهدر خود داراي
پاسـخ  شود و يك جورميهاي حسي آنها منقبضترين تحريك مكانيكي شاخكبا كوچكاين صورت كه

سنجد و متناسب بـا آن  ها جانور موقعيت خود را ميبا انقباض اين شاخكشود مثالًمحسوب ميانعكاسي
كه فرت و فـرت بـاال و )جريان آب(نسبت به حركت مداوم آبهاشاخكبا اين حال اين. دهدپاسخ مي
واكنشـي نسـبت بـه حركـت مـداوم آب از ايـن       خيال هستند يعني به قول كتاب درسـيبي! شودپائين مي

بـه ايـن رفتـار. استبرايش خطري ندارد و هميشگيگيرد كه اين محركميبه مرور يادچون جانور. شودها ديده نميشاخك
رفتار عادي شدن تو ما انسـانهابچه. هستشهاي حسي در جانورانمثالي از سازگاري گيرندهكهرفتار عادي شدنگوينديم
اونـايي كـه فاگوزيسـت سـوم رو! كنيـداول اذيت ميشيد اما به مرور عادت ميزنيد هفتههم ديده ميشه مثالً عينك رو كه ميها

  تونه؟داز رفتار عادي شدن داشتيم ياخوندن تو فصل حواس هم يه مثال بارز

مـثالً در اينجـا رفتـار. اهميت پاسخ ندهدهاي بيگيرد كه به محركبا رفتار عادي شدن جانور ياد مي:نکته مهم

  !عروس دريايي به عدم واكنش به حركت مداوم آب

بـه  هسـتند كـهرفتار غريـزيها نوعيانعكاسطبق فعاليت كتاب درسي در فصل دستگاه عصبيمهم: گیرینتیجه
ها تحت تـأثير يـادگيري هسـتند مثـل همـين مثـال       شود با اين حال يك سري از انعكاسآموخته نمي) نه همواره(طور معمول

  !عروس دريايي
  

  :دستگاه گردش خون
گـردش موادشـونبه دسـتگاه) همولنف(هستندخون و يا چيزي شبيه به اونچون دارايبيشتر جانورانخوب همانطور كه گفتم

  !دستگاه گردش خونگنمي
كمـك ايـن انـدام هـا ودارنـد كـه بـهاندام ها و تشكيالت خاصـييك سريهستندداراي دستگاه گردش خونكهجانوراني

توان بهي اين ساختارها مياز جمله. خون در سرتاسر بدن را انجام بدهنددرآوردنگردشبهمي توانند وظيفه يتشكيالت خاص
  .كه در جانوران مختلف ساختارشان متفاوت است! اشاره كردو رگ ها! م قلباندا

بـه وشودها خارج نميهيچ گاه خون از داخل رگيعني! داردجريانهاي بستهرگدر داخلمايع خوندر گروهي از جانوران
هـاول ها در سطح مويرگتبادالت بين خون و سلبلكه. دهدبا سلول ها به صورت مستقيم تبادالت خود را انجام نميطور معمول
و خـونبـودهچرا؟ چون رگ هاشون بسته !دستگاه گردش خون بستهنگبه دستگاه گردش خون اين جانوران مي. شودانجام مي

  :كيا يادشونه اين جمله ي معروف رو! خون داره توشون ميچرخه) چرخه(شه يعني مثل يك سيكلازش خارج نمي
  !بگو دوچرخه:اولي
  !دوچرخه: دومي
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  !سبيل بابات ميچرخه: اولي
مياز جدار مويرگها عبور) مواد مورد نياز سلول ها و مواد دفعي از سلول ها(در اين نوع گردش خون موادي كه بايد مبادله شوند

مي شوند و از آنجا به داخل سلولمواد مورد نياز سلول ها از سمت خون به داخل مايع ميان بافتي واردبه اين صورت كه. كنند
كه در هر دوي اينها از جدار مويرگها بايد عبـورمواد دفعي از مايع ميان بافتي به سمت خون مي رونددر مقابل هم. ها مي روند

در جانوران داراي گردش خون بسته در همه جاي بدن جانور تبادالت در سطح مويرگها انجامبچه ها دقت داشته باشيد. كنند
  . بدون وجود مويرگ خوني تبادالت خود را انجام مي دهند! ه صورت مستقيم با خون در ارتباط هستندمثال سلول هايي كه ب !نمي شود

  

  
سرخرگها ، سياهرگها و(دقت داشته باشيد كه در گردش خون بسته فقط سلولهاي جدار داخلي رگها:نکته مهم

م در ارتباط مـي باشـند و در نتيجـه تبادالتشـان را بـهبا خون به صورت مستقي! و نيز جدار داخلي قلب يعني آندواکرد)مويرگها

  .صورت مستقيم انجام مي دهند

بـه! بيشتر سلولهاي بدن جانور داراي گردش خون بسته به صورت غيرمستقيم اما برخـي شـان  مهم: گیرینتیجه
  .صورت مستقيم با خون تبادالت را انجام مي دهند و با آن در تماس اند

  

    هـاهسـتش در نتيجـه خـون از انتهـاي بـاز ايـن رگهاشون بازرگ!) نه همه(انتهاي بعضي ازي وجود دارن كهدر مقابل جانوران
گـنبه اين نوع دستگاه گردش خون مي. بپردازههاي بدن جانوربه صورت مستقيم به تبادالت مواد با سلولتونه خارج بشه ومي

   !خون خارج ميشههاشونرگازچون از انتهاي باز بعضيچرا؟! دستگاه گردش خون باز

ه گردش خون باز معموال شبكه:نکته مهم و اگرم وجود داشته باشد به قول كتاب! ي مويرگي وجود ندارددر دست

  ! بچه ها شما بگيد فاقد شبكه مويرگي اکمل است. درسي ناقص است

اين فاصله ي كم توسط مـاده و  وجود دارد كهكمييك فاصله يخوب همانطور كه مي دانيد در بين سلولهاي بدن يك جاندار
،داراي گـردش خـون بـاز   از آنجايي كه در جانوران !مايع ميان بافتي يا بين سلوليبه اين مايع مي گويند .پر شده استمايعي
هيچاين جانورانمي يابد پس مي توان گفت دردر بين سلول ها جريانمي شود واز انتهاي باز بعضي از رگها خارج) همو(خون
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همو يعنـي !همولنفبراي همين به تركيب حاصل شده مي گويندتمايز و تفاوتي بين مايع ميان بافتي و لنف و خون وجود ندارد

  ! مي دونيد كه لنف از مايع ميان بافتي تشكيل ميشه! خون و لنف هم همون لنف هستش ديگه

در واقع! در واقع مرز وجود دارد! ي و خون تمايز و تفاوت وجود دارددر گردش خون بسته بين مايع ميانبافت:نکته مهم

  . اين مرز، همان مويرگها هستند

مـي تـوانعنكبوتيان، سخت پوستان و حشـراتبي مهرگان از جملهجانوران!) نه همه(در بسياري ازدستگاه گردش خون باز را
  !توان ديدميمهره داران!) نه بيشتر(يمهرگان و همهبي!) نه همه(در برخي ازرادستگاه گردش خون بسته. ديد

  .اشاره كرد) مثل خرچنگ دراز(خرچنگ ها وي سخت پوستان مي توان به كشتي چسباز جمله:نکته مهم

تـوجـه تـوجـه  
ي چسب جانوري هستشكشتمثالً! تونه نشونه هايي از اون رو بگهمي ،بچه ها حواستون باشه كه طراح به جاي اسم بردن مستقيم

  .كه در آزمايش آقاي ژوزف كانل مورد بررسي قرار گرفت
مدتاين جاندار. استخرچنگ نعل اسبي مثال خوبي از انتخاب پايداركنندهبا توجه به متن كتاب درسي فصل ژنتيك جمعيت

   .جانور نوعي بي مهره است و گردش خون باز دارداين .استو نوعي فسيل زنده! ميليون سال بدون تغيير مانده است225
كرم خاكي داراي گـردش خـون بسـته   مثالً .مي باشندداراي گردش خون بستههستند كهچند تاييها،مهرهاز بين بيهاچهب

  !است
  :جدول مقايسه اي خيلي مهم

  گردش خون باز  گردش خون بسته  مورد مقايسه
  تصوير شماتيك

  
  بله  خير  خروج خون از رگها

  داردن  دارد  كاملشبكه مويرگي
  همولنف  مايع ميان بافتي  سلول ها در تماس با
  دارد  دارد  مايع ميان بافتي

  وجود ندارد  وجود دارد  مرزي بين مايع ميانبافتي و خون
و) مانند كرم خاكي(برخي از بي مهرگان  چه جانوراني دارند؟

  همه مهره داران
–(بسياري از بي مهرگان خرچنگ دراز

  )حشرات و عنكبوتيان
به صورت غير مستقيم با واسطه مايع ميان  فت احتياجات سلول هادريا

  بافتي
  به صورت مستقيم از همولنف يا خون
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اين نوع گردش خون با توجه به اينكـه در يـك دور گـردش. در مهره داران دستگاه گردش خون از نوع بسته هستشگفتيم كه
  :شوديم ميبه دو دسته تقس! كندكامل از قلب جانور چند بار عبور مي

   بـه آنعبـور كنـد  فقط يك بار خـون از قلـب جـانور   اگر در يك دور گردش كامل،←گردش خونه بسته از نوع ساده)1
  !گردش خون بسته از نوع سادهگويندمي

  

  
  
از قلب جانور عبور!) مضاعف يعني دو(خون دو باراگر در يك دور گردش كامل،←گردش خون بسته از نوع مضاعف)2

  !گردش خون بسته از نوع مضاعفگويندبه آن ميكند
رود تا خـونش روشـن   به دستگاه تنفسي جانور ميكند،، خون وقتي از قلب عبور ميگردش خون سادهدقت داشته باشيد كه در

ابتـداخوندر گردش مضاعفاما. تا سلول ها به تبادالت گازي با خون بپردازندرودشود و سپس از آن جا به سرتاسر بدن مي
گردد تا قلـببر مياز دستگاه تنفسي به قلبشد، دوبارهبعد از اينكه خون روشنشود وميتوسط قلب به دستگاه تنفس پمپ

دردقت داشته باشـيد كـه .كندبار از قلب عبور مي 2يعني خون در هر دور گردش كامل! آن را به سرتاسر بدن جانور پمپ كند
  !خون يك بار از دستگاه تنفسي جانور عبور مي كند) و چه مضاعفچه ساده(هر دو نوع گردش خون

و بـراي! دقت داشته باشين كه بحث ساده و مضاعف رو فقط براي گـردش خـون بسـته داريـم:نکته مهم

  .معني هستشگردش خون باز اين موضوع بي

اما جانوراني. نقش دارنديگازتبادالتدر تمام جانوراني كه گردش خون بسته دارند، خونشان در:نکته مهم

  ! نقش دارند و در گروهي شان نقش نداردتبادالت گازيشان خون دركه گردش خون باز دارند در گروهي

تـوجـه تـوجـه  
د گردش خونشوننهمه ي جانوراني كه گردش خون دار!).نه تبادالت موادغذايي! (تبادالت گازيكه گفتمبچه ها حواستون باشه

هـا بـه صـورت غيـر     تو بستهمنتهي !شهتو همه شون تبادالت غذايي توسط خون انجام ميز نوع باز باشه و چه از نوع بستهچه ا
  !مستقيم ولي تو بازها به صورت مستقيم

  : تا تعريف جلب مي كنم 2رو به! حاال بريم دستگاه گردش خون تو چند جانور رو بررسي كنيم منتهي قبلش توجه شما عزيزان
  .مي كنند!)نه صرفا خارج(و يا خارجخون را از اندام قلب دوربه رگهايي كه گفته مي شود كه←رخرگس

  . مي كنند!)نه صرفا وارد(و يا داخلبه اندام قلب نزديكبه رگهايي گفته مي شود كه خون را←سياهرگ
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  :ملــخ
مـي شـود وخون از انتهاي باز بعضي از رگهاي آن خارجيعنياستاز نوع بازباشد كه گردش خون آنمينوع حشرهملخ يك

خـود!)نه شـكمي(ي پشتيقلب لوله اي شكل در ناحيه!) نه چند تا(يك عدداين جانور. در بين سلول ها به گردش در مي آيد
ز بـين رگ هـا   ادستگاه گردش خون ملـخدر حد كتاب درسي بدانيد كه. داردخودباالتر نسبت به دستگاه گوارشدر موقعيتي

هـيچ سـياهرگي   باشد و ما در ملـخميشان خارج كردن خون از قلبوظيفههايي را دارد كهيعني فقط رگ !فقط سرخرگ دارد
قلـب. به قلب جانور بـاز ميگردنـدبه كمك يكسري از منافذيعني خون از طريق سياهرگها به قلب بر نميگردند بلكه! نمي بينيم

نـه  (يك منفذ سمت راست و يك(يك جفت منفذ دارنداز اين تيكه هاهر كدومدارد كه !ه تيكهحالت تيكلوله اي شكل ملخ
دريچـه  !) نه چند عدد(يك عددهر كدوم از اين منافذ). كه تو كتاب فقط يك طرف رو نشون دادهمنفذ سمت چپ!) چند عدد

خـون ازشـهمنقبض ميوقتي كه قلب ملخ !دارند
كه به سمت سـر  سرخرگ بزرگ و طويليطريق

بچه هـا بهـش مـي گـن: خارج كتابه(هدايت شده
شه و به ناحيه ي سـر، خارج مي!)سرخرگ آئورت

خـون از  كنه و در عـين حـالجانور جريان پيدا مي
هاي كوچك از اطـراف  طريق يك سري سرخرگ

شن و بـه كنـاره هـايخارج ميجانبي قلب جانور
انورجـوقتـي كـه. كننـدبدن جانور جريان پيدا مي

          عضــالت بــدنش منقــبض  كنــدمــيحركــت
و اين انقباض باعث!)جانورعضالت مخطط(شنمي

شـه و بـه ايـن طريـقمـييك جور فشار به بـدن  
هاي جريان يافته از سمت جلـوي بـدن جـانورخون

  ! شنهاي عقبي رونده ميبه قسمت
  :خالصه مسير حركت خون در ملخ

ورود خون به سر و قسمت هاي جانبي←و سرخرگ هاي جانبيتزريق به سرخرگ آئورت←قلب لوله اي شكل

برگشت خون بـه  ←حركت جانور و حركت خون به بخش هاي عقبي←ورود خون به فضاي بين سلولي←بدن

  منافذقلب از طريق

  !باشددقت داشته باشين كه جهت جريان خون در قلب ملخ از سمت عقب به سمت جلو مي:نکته مهم

كه نوعي ماهيچـه(براي اينكه خون به سمت جلوي بدن جانور حركت كند بايد قلب منقبض بشه:نکته مهـم

مخططهاياما براي حركت خون از سمت جلو به سمت عقب جانور بايد ماهيچه) غير ارادي و از نوع صاف هستش

  ).كه نوعي ماهيچه ارادي هستش(بشنبدنش منقبض
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شه دريچه هاي منافذ موجود در قلب بسته هسـتند در نتيجـه نـه خـوني ازض ميوقتي جانور قلبش منقب:نکته مهم

  !شه و نه وارداين طريق خارج مي

هـا بـه صـورت    رو با تـك تـك سـلول   !)نه گازي(تبادالت مواد غذاييرفت وهاي مختلف بدن جانوراين خون وقتي به قسمت
بايد وارد بشهاز طريق منافذ موجود در قلبسياهرگي وجود نداره پس،گرده منتهي چونانجام داد، دوباره به قلب بر ميمستقيم

  .و خون وارد قلب مي شه !منافذ دريچه هاشون باز مي شه!) يعني در حالت انبساط(انقباض قلبپس ازبراي همين

. منافذ موجود در قلب ملخ به هنگاممهم: گیرینتیجه   .هستند...............
  هبست–انقباض آن
  باز–انبساط آن

  :ي تركيبي در مورد ملخچند تا نكته
 )همانند انسان(كندميتعيين جنسيتاست كهجنس نراست ايننوعي حشرهدر ملخ كه

داردتا كروموزوم24ملخ مادهكند اماتوليد مينوع گامت2و )(داردتا كروموزوم23ملخ نر
. كندتوليد ميمتنوع گا1و

ي آن محل جذب آب و فشـرده كـردن   رودهباشد اماميمعده محل گوارش شيميايي غذا و جذب مواد غذاييدر ملخ،
 .باشدميمواد غذايي

در. ملخ جانوري گياه خوار است طول لوله ي گوارشش نسـبت بـه جثـه اش بسـيار بلنـد اسـت:نکته مهم

فاقـد. رواره مانند مي باشد كه از جنس كيتين و پروتئين هايي خـاص مـي باشـدجلوي دهان خود داراي صفحات آ

  .حلق است

خميده اسـتبرخالف انسان و گاو و ساير پستاندارانملخ با توجه به شلک كتاب درسي مري اش:نکته مهم

زايشيعني صاف و مستقيم نيست همچنين عرض لوله ي مري در آن از دهان تا انتهاي مـري در حـال افـ

  .هست

هاي قلب انسان مقايسـه كنـيمهاي منافذ قلب ملخ رو با وضعيت دريچهاگر بخواهيم وضعيت دريچه:نکته مهم

  :اين شلکي ميشه

  :حالت بسته بودن دريچه ها

  در سيستول بطن) ←ميترال و سه لختي(بطني -مثل دريچه هاي دهليزي

←مثل دريچه هاي سيني شلک ابتداي رگهاي خروج   و شروع سيستول آندياستول بطنلکدري از قلب 
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  :حالت باز بودن دريچه ها

  در دياستول بطني←) ميترال و سه لختي(بطني -مثل دريچه هاي دهيليزي

  سيستول بطنبخش اعظمدر←مثل دريچه هاي سيني شلک ابتداي رگهاي خروجي از قلب

  ؟چيه وتفاوت اين دريچه ها در قلب ملخ با دريچه هاي سيني شكل در انسان ت:سوال

از خـروجهستند وقلب بسته )انقباض دهليزها+ استراحت عمومي(سيني شكل در حالت دياستولدريچه هاي:جـواب
دريچهكه باعث خروج خون مي شن وليباز مي شن!) انقباض بطن ها(در حالت سيستول قلبخون از قلب جلوگيري مي كنن و

  و خون رو بـه داخـل قلـب هـدايت!)برخالف دريچه هاي سيني شكل(ازنهاي داخل منفذ قلب ملخ در حالت دياستول قلب ب
  .در حالت سيستول بسته نمي كنن اما

با توجه به شلک كتاب درسي قلب ملخ از روي كيسه هاي معده شروع مي شود و تا باالي مخرج ادامه:نکته مهم
  .دارد

  :توضیح و بررسی موشکافانه
ي اومحل اصلي جـذب آب رودهباشد ومييي در ملخ معده جانورمحل اصلي جذب مواد غذاگفتيم كه
پس مـي تـونيم بگـيم! ديگهجذب خون! شن؟ آباريكالي مياين مواد غذايي و آب جذب كخوب. مي باشد

) اونايي كه بـا رنـگ قرمـز نشـون داده    (روندخوني كه از اطراف دستگاه گوارش ملخ به سمت قلب مي
، از طريق قلـبداراي مواد غذايي و آب زيادكه اين خون !ذايي و آب هستندحاوي مقادير زيادي مواد غ

  .همه سلول ها بتونن استفاده كننهاي مختلف بدن پمپ ميشه تابه بخش
  

ه گردش خونش تـو:نکته مهـم بچه ها حواستون باشه ملخ چون حشره س پس تنفس نايي داره  و دست

وبين نداريم! تي ما براي ملخ چيزي به اسم خون روشن و تيره نداريمبه عبار! كنهشركت نميتبادالت گازي ! همو

  !شبكه ي مويرگي نداريم !آنزيم انيدرازكربنيك هم نداريم! ارتيروسيت نداريم

  !هاي عمومي كه در مورد حشرات گفته شده است، در ملخ ها هم صدق ميكنهملخ چون حشره است پس ويژگي

  خـرچنگ دراز
كه با توجه بـه شـكل !رده ي سخت پوستانانوري است ازخرچنگ دراز ج

خود!) نه شكمي(قلب در ناحيه ي پشتي!) نه چندتا(يك عددكتاب درسي
از،سـرخرگ بـه ناحيـه ي سـر جـانور     2از طريقاين قلب خون را. دارد

طريق يك سرخرگ به ناحيه ي شكم جـانور و از طريـق يـك سـرخرگ     
وقتي كه قلب خرچنـگ! كندپمپ ميانورديگر به ناحيه ي پشتي و عقبي ج

شـود وميتا سرخرگ خارج4از انتهاي باز اينشود خوندراز منقبض مي
. رود تا تبادالت خود را انجام دهـدميفضاي بين سلولي سلول هاي بدنبه

www.konkuru.ir
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دراز داراي خـون  خرچنگيعني !بر خالف حشرات، در تبادالت گازي هم نقش دارددقت داشته باشيد كه خون خرچنگ دراز
با سلول ها انجام داد به كمك...)تبادالت گازي، غذايي، هورمون ها وشامل(وقتي كه خون تبادالت خود را !روشن و تيره است
ها به دستگاه تنفسي بردهيك سري سياهرگشود و به كمكبدن جانور جمع آوري ميها از قسمت شكمييك سري سياهرگ

بـه  ) حاوي اكسيژن كم و دي اكسيد كربن باال(وقتي خون تيرهباشد كهمياز نوع آبششرچنگ درازدستگاه تنفسي خ. شودمي
يـك سـري   اسـت از طريـقحـاال روشـن شـده   شود و سپس خوني كهتبادالت گازي بين خون و آبشش انجام مي ،شدآن وارد

ها اگه خاطرتون باشه گفتم هر رگي كه خونبچه .رودمياز آبشش جانور خارج شده و به طرف قلب!) نه سرخرگ(سياهرگ ها
رگي كـه خـون رو از آبشـش خرچنـگ دراز     خوب پس! رو به سمت قلب ميبره و به اون نزديك مي كنه بهش ميگن سياهرگ

  !ميبره به سمت قلبش ميشه سياهرگ

د وبا توجه به شلک درخرچنگ دراز رگهاي ناحيـه ي پشـتي بـدن جـانور فقـط سـرخرگ مـي باشـ:نکته مهم

اما در ناحيه ي شكمي بـدن. پس فقط خون روشن در ناحيه ي پشتي جريان دارد. خونشان از نوع روشن است

جانور هم سرخرگ و هم سياهرگ وجود دارد كه خون سياهرگهايش تيره و خون سرخرگهايش روشن اسـت پـس در

  .ناحيه ي شكمي هم خون روشن و هم خون تيره جريان دارد

  :يشهجوري منخالصه ش اي
  روشنفقط خون وفقط سرخرگ←ناحيه ي پشتي
  تيرهو هم خونروشن، هم خون  سياهرگو همسرخرگهم←ناحيه ي شكمي

همه سرخرگهاي بدن خرچنگ دراز روشن اند اما همه ي سياهرگهايش داراي خـون تيـره:نکته مهـم

هاي جانور كه به سمت قلب مي روند داراي خـون روشـنزيرا سياهرگ خارجه از آبشش!! نيستند بلكه بيشتر آنها تيره اند

  .اند

نمي بينيم و گردش خون آن بازاکملمويرگشبكهدر بدن خرچنگ دراز ما هيچ جايي از بدنش:نکته مهم

يعنـي! بچه ها حواستون باشه  گفتم شبكه مـويرگي اکمـل .است حتي در آبشش هايش هم مويرگها را نمي توان ديد

  !ناقصه !ما در خرچنگ دراز اونم تو آبشش ش شبكه مويرگي داريم اما نااکملهچي ؟ يعني

با توجه به شلک خون قبل از ورود به قلب ابتدا وارد يـك بخـش كيسـه ماننـد مـي شـود كـه بـه آن:نکته مهم

همانندقلب خرچنگ دراز! . سينوس مي گويند پس در خرچنگ دراز خون از طريق سياهرگ ها مستقيما وارد قلب نمي شود

همچنين همانند ملخ قلبش در ناحيـه). تا دونه6يا !جفت 3(قلب ملخ داراي منافذ است منتهي تعداد آن كم است

  .ي پشتي مي باشد

نقش دارد مي توان ايـن نتيجـه را گرفـت كـه درتبادالت گازياز آنجايي كه خون خرچنگ دراز در:نکته مهم

  ).رو حمل كنهگازهاي تنفسيتا(مي باشدهموگلوبينخونش داراي اريتروسيت و چيزي شبيه به
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تـوجـه تـوجـه  
كـه نـوعي سـخت پوسـت     خونشان در تبادالت گازي نقشي ندارد اما در خرچنگ درازدر حشرات كه گردش خون باز دارند ،
در تبـادالت گـازي   ! عـاجانوري گردش خون باز داشته ابشد و بگوييم قطپس اينكه !چرابوده و داراي گردش خون باز است،

  !استغلطخونش نقش ندارد

          بـي مهرگـان  خرچنگ دراز چون جزء سخت پوستان اسـت و مـي دانـيم كـه سـخت پوسـتان جـزء:نکته مهم

بنابراين طبق فصل ايمني بدن داراي فقط دفاع غيراختصاصي است به اين صورت كه داراي سلولهايي! مي باشند

  .آنزيم هاي ليزوزومي و ليزوزيمي مي باشدمشابه فاگوسيت ها همچنين داراي

  )تركيب با فصل گوارش. (خرچنگهاي دراز مي توانند جزء غذاي وال گوژپشت باشند:نکته مهم

كنـد و دردقت داشته باشيد كه اين گردش خون با اين توضيحات در مورد خرچنگ دراز صدق مـي:نکته مهـم

  !مورد خرچنگهاي نعل اسبي نه

بـرخالف(رد مي شود!)و كم دي اكسيد كربن(از قلب خرچنگ دراز خون روشن و پر اكسيژن:همنکته م

!)كرم خاكي و ماهيان

  :پوستان ذكر شده در كتاب درسي شاملسخت:نکته مهم

  كشتي چسب، خرخاكي، خرچنگ دراز ،)صيدهيدر(دافني

سـال سـوم11فت با توجه به فصلتوان گخرچنگ دراز چون نوعي سخت پوست است پس مي:نکته مهـم

  .لقاح داخلي استداراي

نقش دارد پس مي تـوان گفـتتبادالت گازيدقت داشته باشيد كه چون خون خرچنگ دراز در:نکته مهـم

وبين و آنزيم انيدرازكربنيك در غشاء اريتروسيت هـا مـي طبق كتاب درسي خون خرچنگ دراز داراي اريتروسيت، همو

  . باشد

ه گردش خونش در:ه مهمنکت پـس! نقـش ايفـا مـي كنـدتبـادالت گـازي  خرچنگ دراز برخالف ملخ دست

وبين و آنزيم انيدراز كربنيك مي باشد و داراياکمـلاما هماننـد ملـخ فاقـد شـبكه مـويرگي! داراي اريتروسيت، همو

  !همولنف بوده و برخالف آن فاقد تنفس نايي است

بينيم كه در خرچنگ دراز همانند ملخ قلب در ناحيه پشـتي بـدن جـانور واقـع شـدهبا توجه به شلک مي:نکته مهم

  !است
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  :توضیح و بررسی موشکافانه
مـاهي هـا، دوزيسـتان نابـالغ و     : هسـتنددسته از جـانوران داراي آبشـش  3سال دوم گفتيم كه 5فصلتو

از قلب ماهي خون توسطكهبينيدخوب اگر به شكل دستگاه گردش خون ماهي نگاه كنيد مي!.خرچنگ ها
  جـانور در ناحيـه ي سـرش بـردهبه آبشـشاست خارج مي شود وسرخرگ شكمي كه حاوي خون تيره

-از طريق سرخرگهايي بنام سرخرگشود و بعد از اونميخون تيره در آبشش جانور روشناين. شودمي

از جملـه سـر و پشـت    (انورهاي مختلف بـدن جـ  به قسمتكنندكه حاال خون روشن حمل مي! هاي پشتي
  :به اين صورت استمسير خونپس در ماهي. شودبرده مي )بدن

  سرخرگ پشتي←آبشش←سرخرگ شكمي←قلب
دورگ هـايدوم اينكـه! قـرار داردآبشش در موقعيتي قبل تر از قلـباول اينكه. اما در خرچنگ دراز وضعيت كمي فرق دارد

امـلكشبكه مويرگيسوم اينكه در آبشش خرچنگ دراز !طرف آبشش در خرچنگ دراز از نوع سياهرگ است و نه سرخرگ
  !تشكيل مي شودكاملشبكه ي مويرگياما در آبشش ماهي هاتشكيل نمي شود

  :اينجوري ميشهدر خرچنگ درازمسير حركت خونيعني
  قلب←سينوس←سياهرگ←آبشش←سياهرگ

وجـود  كامـلي مـويرگيبايد شـبكه! توان گفت كه قطعاًجهت تبادالت گازي در آبشش، نميمهـم: گیرینتیجه
  .بلكه مي تواند ناقص باشد !داشته باشد

  

مي باشـند امـاو داراي همولنفدكه هر !بودگردش خون بازازيمثال!)خرچنگ دراز و ملخيعني(خوب بچه ها اين دو تا جانور
ملخ در تبـادالت گـازي نقشـي    اما همولنف ديگري يعنيخرچنگ دراز در تبادالت گازي نقش داردهمولنف يكي از آنها يعني

  !ندارد

بچه ها اينكه بگيم هر كس گردش خون باز دارد، همولنفش قطعا در تبادالت گازي نقـش  پسمهـم: گیرینتیجه
  !ملخمثال نقض كننده ش ميشه همونكه !دارد غلط است

  

  !حاال بريم سراغ گردش خون تو دو تا جانور ديگه كه از نوع بسته هستش

  کرم خاکی
ايدر قسـمت سـينه  با توجه به كتاب درسـي كـه. استاز نوع بستهاست كه دستگاه گردش خونشمهرهجانوري بيكرم خاكي
تـا  3هم چنين در بـدن كـرم خـاكي. مي باشداي شكللولهقلب!!)يك عددنه(داراي چندين عدد) نزديك به سر(بدن خود

تـا  2قرار دارد وي پشتي جانوريك رگ در ناحيهوجود دارد به اين صورت كه!) عالوه بر رگ هاي ريز( رگ اصلي و بزرگ
  !آني شكميرگ بزرگ هم در ناحيه

  :ين صورت كهباشد به اميهاي شكمي متصلرگ پشتي به دو طريق به رگ
  .هاي لوله اي شكل با رگ شكمي كه در موقعيتي باالتر قرار دارد مرتبط استاز طريق قلب)1

  .اندتر قرار دارد مرتبطهاي كوچك عرضي با رگ شكمي كه در موقعيتي پائيناز طريق يك سري رگ)2

  هايكند اما رگميرگ پشتي خون را از سمت عقب بدن به سمت جلو و ناحيه ي سر هدايت:نکته مهم

  عالوه بر!) ترهاوني كه پائين(هاهمچنين يكي از رگ. كنندشكمي خون را از سمت جلو به عقب بدن جانور هدايت مي
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  )هاي عرضياز طريق رگ(كنهاون خون رو به سمت پشتي بدن هدايت مي

  

جفـت قلـب لولـه اي 5اكي دارايبا توجه به شلک كتاب درسي مي توان استنباط كرد كه كرم خـ:نکته مهم

  !كه مي تونه هر كدوم رو به يك كرم خاكي ديگه با عشق تقديم كنه! تا ناقابل10است يعني

  :هايي دارند به اين صورت كهقلب ملخ و كرم خاكي با هم تفاوت ها و شباهت:نکته مهم

!كي چند عددو در كرم خا! اما در ملخ يك عدد قلب! اي شلک اندقلب هر دو لوله*

!و داراي منافذ دريچه دار است اما هر قلب كرم خاكي يك حفره و فاقد منفذ است! قلب ملخ چندين حفره دارد*

هاي كرم خاكي به صورت عمودي در بدن جانور قرارقلب ملخ به صورت افقي در بدن جانور قرار گرفته است اما قلب*

!اندگرفته

 .شـودمـيهـاي جـانور  قلبوارد!) دي اكسيد كربناز رپ(استخون تيره و كم اكسيژنيكه حاو )سياهرگ(رگ پشتيون ازخ
ايـن). اسـتدر ارتبـاطهاي جانورقلب ابه رگ شكمي كه ب(شودپمپ ميهاها به داخل سرخرگتوسط قلبسپس اين خون تيره

  .را انجام بدهداشالت گازيتبادشود تابرده ميهاي ريز به زير پوست جانورتوسط يك سري سرخرگخون تيره
   هـا بـرده  هـاي ريـزي بـه انـدام    توسط سرخرگبعد از اينكه اين خون در زير پوست جانور طي فرآيند تنفس پوستي روشن شد،

از طريقانجام داد ، جمع آوري شده و دوبارهتبادالتش را با سلول هاي اندام ها و بافت هاي جانورشود و سپس اين خون كهمي
  !شودتكرار مي! و اين سيكل هي! رودميبه قلب جانوررگ پشتي

كندو خوني كه از داخل قلب كرم خاكي عبور مي! دقت داشته باشيد كه خون رگ پشتي از نوع تيره است:نکته مهم

  ! بچه ها حتي خون داخل رگهاي شكمي هم از نوع تيره هستش! باشدمي) كم اكسيژن(از نوع تيره
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تا رگ اصلي كرم خاكي همانند خون داخل قلب هاي لوله اي اش، از نوع تيره3خون داخل هرمهم: گیرینتیجه
  .مي باشد

  

تـوجـه تـوجـه  
  :هستندطريق در ارتباط2رگهاي شكمي با رگ پشتي بهبچه ها حواستون باشه كه

قلب هاي لولـه اي  قرار دارد از طريقيگريرگ شكمي كه در موقعيت باالتري نسبت به د←از طريق قلب هاي لوله اي–1
  .در ارتباط استبا رگ پشتي

از طريـق يكسـري   نسبت به ديگري واقع شده اسـترگ شكمي كه در موقعيت پايين تري←از طريق رگ هاي عرضي–2
  . در ارتباط استرگهاي ريز با رگ پشتي

ون باز است مي توان گفت كه در كرم خاكيچون كرم خاكي داراي مويرگ بوده و فاقد گردش خ:نکته مهم

  !ما همولنف نداريم هر چند بي مهره است

   مثـال نقضـش هـم !هر كسي كه بي مهره است قطعا همولنف دارد غلط اسـتپس اينكه بگوييممهم: گیرینتیجه
  !عزيزكرم خاكيمي شود

  

يعنـي از! خاكي از باال به پايين اسـتدقت داشته باشيد كه جهت جريان حركت خون در قلب كرم:نکته مهم

  !ناحيه پشتي به ناحيه شكمي

ـوبين وتبادالت گازيچون كرم خاكي خونش در:نکته مهم نقـش دارد پـس داراي اريترويسـت و همو

  !)و همانند خرچنگ دراز! برخالف ملخ(انيدرازكربنيك است

ه كنيد مي:نکته مهم در كرم خاكي!) نه پشتي(هاي شكمينيد كه بين رگبياگر به شلک كتاب درسي خوب ن

  !يك عصب وجود دارد

  !)و همانند حشرات! هابرخالف ماهي(! باشدميطناب عصبي از نوع شكميدر كرم خاكيمهم: گیرینتیجه

ه گردش خون بسته را در كرم خاكي ميساده:نکته مهم   !بينيمترين دست

ايـن آمونيـاك از طريـقدقت داشته باشيد كه در كـرم خـاكي. اكي آمونياك استماده دفعي كرم خ:نکته مهم

لطفـا ايـن موضـوع را در كتـاب. بلكه به يك روش خاص از طريق يكسري لوله ها دفـع مـي شـودپوست دفع نمي شود

  . فاگوزيست دوم در فصل پنجم اصالح كنيد

  حشرات و سخت پوستان گردش خون باز! خون بسته دارهگردشوتشهسمهرهيك نوع بيبچه ها تو كرم خاكي ديديم كه
  :شهپس اينجوري مي !نداره) نه مواد( مهره بوده اصالً گردش خونيعروس دريايي هم كه يك نوع بيو !دارن
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  :از نظر گردش خون به صورت زير هستندبي مهرگان:نکته مهم

  انكيسه تن: مثال←گروهي شان اصال گردش خون ندارند   

  خرچنگ دراز  : مثال←بيشترشان گردش خون باز دارند   

  كرم خاكي: مثال←برخي شان گردش خون بسته دارند   

تونه يك سري اطالعات و نكات تركيبي رو با هم ديگه تركيب كنه براي همين الزمه كه هر چي در مورد كرم خاكي تـوطراح مي
  )به كتاب فاگوزيست سوم رجوع كنيد و نكات تركيبي كرم خاكي را بخوانيد(!هاي درسي ذكر شده رو بلد باشينكتاب

  :وضیح و بررسی موشکافانهت
زير پوست كـرم خـاكي شـبكه ي مـويرگي    نگاه كنيد مي بينيد كهكتاب درسي 5-2بچه ها اگه به شكل

و رنگ آبي يعنـي خـون تيـره و    ! رنگ قرمز يعني خون روشن و پراكسيژنخوب مي دونيم كه! وجود داره
و تـا تعريـف مهـم داريـم يكـي سـياهرگ واز طرفي ما د!!). يا به عبارتي پر دي اكسيد كربن!(كم اكسيژن

كنـد وخـون را از قلـب دور  به رگـي گفتـه مـي شـود كـهسرخرگبه اين صورت كه! ديگري سرخرگ
از قلب كرم خـاكي عبـور  خوني كه. هدايت كندخون را به سوي قلببه رگي گفته مي شود كهسياهرگ
) خون كرم خاكي در فصل گردش موادبا توجه به شكل دستگاه گردش(هستشتيره و كم اكسيژنمي كنه

بين خـون و(جريان پيدا كنه تا تبادالت گازي انجام بشهبه زير پوستاز طريق سرخرگ هاييبشه بايدپراكسيژنو براي اينكه
خوب وقتي خون به زير پوست پمپاژ شد اين خون در شبكه ي مويرگي زير پوست تبادالت)مايع موجود بر روي پوست كرم خاكي

خوب ايـن رگـي! ميشهتوسط رگي از اين شبكه ي مويرگي خارجو بعد از روشن شدنروشن بشهي ش رو انجام مي ده تاگاز
يعني! ميبيني؟ قرمزه! برو شكل رو نگاه كن(هستشحاوي خون روشن و پراكسيژني خارج مي كنهرگكه خون رو از شبكه ي موي

يـك  بلكـه! بچه ها اين رگ در واقع سياهرگ نيست!! يا يك سياهرگ؟؟حاال به نظر شما اين رگ يك سرخرگ هستش). روشنه
داراي خون تيره هستشاومده، 6با توجه به شكل دستگاه گردش خون كرم خاكي كه تو فصلسياهرگچون !سرخرگ هستش

بـردهختلـفخون روشن توسط سرخرگهاي ديگـه اي بـه انـدامهاي م   اين !خونمون روشن و پراكسيژنهدر صورتي كه ما اينجا
  .ميشه تا به سلول هاي بدن جانور اكسيژن رساني انجام بشه

  

جذب اكسـيژن و دفـع  (ي زير پوست كرم خاكي كه تبادالت گازهاي تنفسيرگدر شبكه ي مويمهم: گیرینتیجه
  .بين آب و خون را انجام مي دهد هر دو طرف رگهايش از سرخرگ ساخته شده است) دي اكسيد كربن

  

بچه ها حواستون باشه كه شبكه هاي مويرگي در بافـت هـاي بـدن كـرم خـاكي حالـت نرمـال:نکته مهم

خودشون رو دارن يعني اين شبكه هاي مويرگي برخالف شبكه هاي مويرگي زير پوسـت، هـر دو طـرف شـبكه ي

خرگمويرگي شون فقط از يك نوع رگ ساخته نشدن بلكه يك طرف شبكه داراي سياهرگ و طـرف ديگـه داراي سـر

  .هستش
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يعني در هر سيلک خون يك بار از قلب جـانور عبـور! گردش خون در كرم خاكي از نوع ساده است:نکته مهم

  !كندمي

  :يعني اينگونه است! تر از سطح تنفسي قرار دارددر كرم خاكي قلب در موقعيتي عقب:نکته مهم

←هـا  انـدام←سـرخرگ  ←و تشكيل شبكه مويرگي )حكم دستگاه تنفسي(زير پوست←سرخرگ←قلب

  !قلب←سياهرگ

امـا در !رود بـه سـمت دسـتگاه تـنفس    كرم خاكي برخالف خرچنگ دراز خون از قلب مـيدرمهم: گیرینتیجه
از قلبيعني! بودهمانند كرم خاكيچطور بود بچه ها؟يماهتو. مي روددراز از دستگاه تنفسي به سمت قلب جانورخرچنگ

هم از قلب به دستگاه تنفسي و هم از دسـتگاه تنفسـي بـه    يعني !انسان ها دو طرفه ساما در ما !ميره به سمت دستگاه تنفسي
  !قلب

  گردش خون در ما هی
1بين ايـن دو حفـره   دارد كهعدد بطن1عدد دهليز و1است ،حفره اي2كهداردخوددر ناحيه ي شكمييك قلبماهي

خون تيـره را بـه داخـل    قلب با انقباض خود! مشاهده مي شودحفرات كوچكيقبل و بعد از قلب ماهي. وجود داردعدد دريچه
  . پمپ مي كندسرخرگي به نام سرخرگ شكمي

خون داخـل. دنماهي مي روبه آبششهاو اين شاخهمي شود وچند شاخهدر ابتداي خروج از قلبخود اين سرخرگ بالفاصله
مقدار زيـادي مـاده ي   است يعنيهم چنين كثيف! تيره مي باشد يعني كم اكسيژن و پر از دي اكسيد كربناين سرخرگها هم

درايـن سـرخرگها). مـثال آمونيـاك  (دفعي متابوليسـمي دارد
تبادالت گـازي  مي دهند تاآبشش شبكه ي مويرگي تشكيل

انجام شودآب روي كمانه هاي آبششي ماهيو مواد دفعي با
خون اكسيژن را مي گيـرد و دي اكسـيد كـربن را    در نتيجه

ماده ي دفعي خود را دفع مـي كنـد   هم چنين .پس مي دهد
اين خون!. انجام مي شودطي انتشار سادهاينها بچه هاهمگي

و!) و كـم دي اكسـيد كـربن   ! پراكسـيژن(روشـنكه حـاال
سرخرگي به نـام سـرخرگ   است توسط!) كم آمونياك(تميز

خون روشن را به سرمي شود وپشتي از آبشش ماهي خارج
در محـــلايـــن خـــون .مـــي بـــردو بخـــش هـــاي عقبـــي بـــدن

خود را انجام مي دهـد ومويرگهاي بافتي بدن ماهي تبادالت
   اكسيژن را مي دهـد و دي اكسـيد كـربن و مـواد دفعـي را      

سياهرگهاي كوچكي جمع آوري شده و به يك سياهرگ بزرگ بناماين خون توسط. ي شودممي گيرد و دوباره كثيف و تيره
  ! مي شود و اين چرخه هي تكرار مي شوداز طريق اين سياهرگ وارد قلبمي شود سپس اين خونسياهرگ شكمي تزريق
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  :مي شودس بچه ها اگر بخواهيم مسير گردش خون را در ماهي به صورت خالصه بنويبسيم اينجوريپ

←←پمپاژ و تزريق به سرخرگ شـكمي← )بطن←دهليز(قلب جانور آبشـش جـانور ←سـرخرگ شـكمي  

جمـع آوري توسـط سـياهرگ   ←شبكه ي مويرگي بافت ها←خونرساني به سر و عقب بدن←سرخرگ پشتي

    قلب جانور←ورود به سياهرگ شكمي←هاي كوچك

ن وروديگفت خووانتدي اكسيد كربن بااليي دارد پس ميمي شودخوني كه وارد قلب ماهي:نکته مهم

  .استي بچه ها با توجه به شلک كتاب درسي ، قلب ماهي در بخش شكمي جانور قرار داردر. به قلب ماهي تيره است

تـوجـه تـوجـه  
به قلب خرچنـگ دراز روشـن  خون ورودياست وليورودي به قلب كرم خاكي همانند خون ورودي به قلب ماهي تيرهخون
  .واقع شده استقلب خرچنگ دراز برخالف قلب ماهي در ناحيه ي پشتي. است
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در سطح شكمي ماهي هم سرخرگ و هم سياهرگ را مي بينيم امـا در سـطح پشـتي فقـط سـرخرگ را:نکته مهم

هم سرخرگشـون  دارايدر سطح شكمي ماهي فقط خون تيره و كثيف جريان دارد چون هم سياهرگشون و. داريم

  .جريان دارد) ماده ي دفعي كم(ولي در سطح پشتي فقط خون روشن و تميز! خون تيره س
  

  :جدول مقايسه اي خيلي مهم

  خرچنگ دراز  ماهيكرم خاكيمورد مقايسه

  رخرگس  سرخرگسياهرگنوع رگ در ناحيه پشتي

  هم سياهرگسرخرگنوع رگ در ناحيه شكمي

  هم سرخرگ

  هم سياهرگ

  هم سرخرگ

  روشن  تيرهتيرهخون عبوري از قلب

  روشن  روشنتيرهكيفيت خون در ناحيه پشتي

  هم تيره و هم روشن  تيرهتيرهكيفيت خون در ناحيه شكمي

گـول شـلک! دقت داشته باشيد كه هم در دم ماهي شبكه ي مويرگي وجود دارد و هم در سر مـاهي:نکته مهم

  . خيلي از دانش آموزان اينظور استنباط مي كنند! دش خون در اين مناطق از نوع باز نيستگر! كتاب درسي را نخوريد

زيرا جدار داخلي رگها باعث ايجاد اطحاکك مي شود  . هر چقدر از قلب دور شويم فشار خون كم مي شود:نکته مهم

ار خون، خون داخل رگهاي ماهي رابنابراين اگر بخواهيم از نظر فش! در نتيجه سرعت و فشار خون اکهش مي يابد

  :مقايسه كنيم اينجوري مي شود

  سياهرگ شكمي>شبكه هاي مويرگي ساير نقاط>سرخرگ پشتي>شبكه مويرگي آبششي>سرخرگ شكمي>بطن قلب

        همچنـين! خوب بچه ها خوني كه از قلب ماهي خـارج مـي شـود بـراي اكسـيژن گيـري مـي رود:نکته مهم

رگهاگازهاي تنفسيپس اگر بخواهيم از نظر غلظت مواد دفعي و! اكسيد كربن و مواد دفعي خود را دفع كندمي خواهد دي

  :رو با هم ديگه مقايسه كنيم اينجوري ميشه

←   ↓و  اكسيژن↑دي اكسيد كربن و ماده ي دفعيسرخرگ شكمي و سياهرگ شكمي و قلب 

  ↑و اكسيژن↓دي اكسيد كربن و ماده ي دفعي←سرخرگ پشتي
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  : جدول مقايسه اي خيلي مهم

  سرخرگ پشتي  سرخرگ شكمي  قلب  سياهرگ شكمي  مورد مقايسه
  )↓↓↓↓↓(پايين←در دهليز  )↓↓↓↓(پايين  فشار خون

  )↑↑↑↑↑(باال←در بطن
  ↑↑(باال  )↑↑↑↑(باال

  پايين  باال  باال  باال2COغلظت
  باال  پايين  پايين  پايين2Oغلظت
  پايين  باال  البا  باال  3NHغلظت

ه تنفسي اش است يعني اينجوريه:نکته مهم   :موقعيت قلب ماهي عقب تر از دست

  سرخرگ پشتي←آبشش ها←سرخرگ شكمي←قلب

گـردش  به اين نوع گردش خون مي گويند. مي شوددر ماهي ها خون فقط يك بار در هر چرخه از قلب ردهمانطور كه ديديد
  .مي باشداز نوع سادهمي شوديك بار از قلب ردهم كه خونيكرم خاكدر !خون ساده
   ديـدهدر تمـامي مهـره داران   گردش خون مضـاعف.خوانده مي شوداز نوع مضاعفگرش خوندوبار از قلب رد شوداگر خون
  )ها يهتركيبي در رابطه با مارجوع كنيد به فاگوزيست سوم براي نكات.(!مهره داراندر بيشتريعني! به جز ماهي هامي شود

  .خون ساده استداراي گردشوالمپري نوعي ماهي مي باشد:نکته مهم

  :تنفس آبششي
. تنفس مـي كننـدآبشش هاتوسط )مثل خرچنگ دراز(زيآبو خرچنگ هاي) نوزاد(دوزيستان نابالغ+ ماهي هاي بالغ و نابالغ

بـا بيـرون از   در ارتباط است يعنيبا آب محيطمي باشند و اين ساختارگهاي خونيرپر از مويآبشش ها ساختارهايي هستند كه
در مـاهي هـا   با مويرگهاي داخل اين ساختارها مبادله مي شوند كـهطبق انتشار سادهگازهاي تنفسي. در ارتباط استوربدن جان

سر وجوددر هر طرفكمانه ي آبششيعدد4) نه هميشه(معموالدر ماهيان. قرار گرفته استآبشش ها در دو طرف سر ماهي
دقت داشته باشـيد كـه هـر. هستندجفت كمان آبششي4عدد يا8مول دارايماهي هاي استخواني به طور معدارد به عبارتي

  .مي باشدمقادير زيادي رشته هاي آبششيكمان آبششي داراي
حاوي خون كم اكسيژن ياخوني كه وارد آبشش هاي ماهي مي شود

. مـي آيـدسرخرگ شكمي از بطن قلـباست كه توسطهمان تيره
و درمويرگي تشكيل مي دهـدشبكه ياين سرخرگ در آبشش ها

اين مويرگها تبادالت گازي با خون داخـل آن انجـام مـي شـود و در
وارد خـون) كه تراكمش در آن باالست(نتيجه اكسيژن از آب محيط

و دي اكسـيدكربن بـرعكس از) كه تراكمش در آن پايين است(شده
. مي شود يعني از خون به داخل آب منتشـر مـي شـود     آن خارج

توسـط  ) يعني پر از اكسيژن شـده اسـت(خوني كه روشن شدهسپس
از آبشش هـا خـارجبه نام سرخرگ پشتي!) نه سياهرگ(سرخرگي

ايـن. مـي رودمستقيما به سر و بخش هاي عقبي بدن مـاهيشده و
تشـكيلدر بخش هاي مختلف بدن شبكه هـاي مـويرگي  سرخرگ

تا تبادالت گازي بين خون و سلول هـاي بـدن انجـام) و چندين شبكهچندين!!(مي دهد هم در سر و هم در بخش هاي عقبي بدن
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ريخته ميقلببه دهليزبنام سياهرگ شكمي!) نه سرخرگ(توسط سياهرگيشود و پس از آن كه خون دوباره كم اكسيژن شد
  .شود تا دوباره اين سيكل تكرار شود

  
براي تبادالت بين خون و محـيط آب ،ي تنفسيگازها، 5كتاب درسي در فصلبا توجه به شلک:نکته مهـم 

همچنين بين بافت پوششي  مويرگ هاي داخل رشته). مثل نكته ي كرم خاكي(رديف سلول رد شوند 2بايد از

  .هاي آبششي و سلول هاي پوششي خود رشته ها غشاء پايه وجود دارد كه باعث اتصال آنها به همديگه شده است

تـوجـه تـوجـه  
با محـيط بـه تبـادالتصورت مستقيمبهسلول هاي اليه ي خارجي رشته هاي آبشششته باشيد كه در تنفس آبششيدقت دا

  .گازي مي پردازند
  :طرق دفع مي شود 2اين ماده ي دفعي از. دفع مي كنندماهي ها آمونياك!) نه همه(بسياري ازدقت شود كه

  از طريق آبشش ها-1
  از طريق كليه ها-2

  .مي باشندو هم سطح دفعيهم سطح تنفسيهمانند كرم خاكي، پالناريا و هيدر، آبشش هادر ماهي هاه باشيد كهتوجه داشت
و بـه دليـل كـم شـدن سـطحرشته هاي آبششي به هم مي چسبندرا از آب خارج كنيمنابالغماهي يا دوزيستدر صورتي كه

  .هايت جانور تلف مي شودتنفسي ديگر به اندازه ي كافي اكسيژن جذب نمي شود در ن

  :توضیح و بررسی موشکافانه
يعني خون از انتهاي رگهاي آن خارج نمي شود چون رگ هايش بـه(دارندگردش خون بستهجانوراني كه

شـبكه ي مـويرگي!)نه همواره(معموال. وجود دارندرگهاي ريزي به نام مويرگ ها) هم پيوسته مي باشند
سـاختهاز ادامه ي سرخرگيعني يك طرف مويرگ! سياهرگييك بخشدارد ويك بخش سرخرگي

جهـت جريـان خـون از سـرخرگ بـه      شده است وتبديل به سياهرگشده است و طرف ديگر مويرگ
اگر به شكل گردش خون ماهي در فصل گردش مـواد نگـاه! مي باشدمويرگ و از آن به سمت سياهرگ

  ازوقتيسرخرگ شكميكنيد مي بينيد كه
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به كمانـه هـاي   را!) نه روشن(مي شود و خون تيرهب خارجبطن قل
تشكيل مي دهد تـايك شبكه ي مويرگيمي برد، در آنجاآبششي

خون داخل آن تبادالت گازي خود را انجام بدهد و تبديل بـه خـون
ايـن شـبكه ي مـويرگي بـه يـك      سـپس. بشود) پراكسيژن(روشن

دو طـرف  رگهـاي  يعنـي! مي شـودتبديل!) نه سياهرگ(سرخرگ
از يـك نـوع  موجود در كمانه هاي آبششي ماهيشبكه ي مويرگي

واسـه !دو طرف مويرگ از سرخرگ ساخته شده استمي باشد و
  !نه همواره! معموالهمينه كه گفتم

  
  

بلكـه مـي توانـد   ! الزاما دو طرف شبكه ي مويرگي را سرخرگ و سياهرگ تشكيل نداده اسـتمهم: گیرینتیجه
  .تشكيل شده باشد!) يا سرخرگ يا سياهرگ(ع رگفقط از يك نو

  

بچه ها حواستون باشه شبكه هاي مويرگي كه در بخش هاي سر و عقبي ماهي تشكيل شده مثل:نکته مهم

برخالف شبكه مويرگي در رشته هاي!!(اغلب شبكه هاي مويرگي يك بخش سرخرگي و يك بخش سياهرگي داره ها

  )آبششي

باشه يعني هـر دودو طرف شبكه ي مويرگي فقط از يك نوع رگ تشكيل شدهز اين دست مثال ها كهبچه ها تو كتاب درسي ا
اين مثـال هـا. زياد وجود داره كه شما بايد از روي شكل و متن كتاب درسي استنباط كنيد! طرفش يا سياهرگ باشه و يا سرخرگ

  :عبارتند از

فصل←شبكه ي مويرگي گلومرول          سـرخرگ آوران وارد كپسـول بـومن   ستان مي خوانيم كهسال دوم دبير 7در
. مـي سـازديك كالف مويرگي بنام گلـومرولسپس اين سرخرگ) بومن بخش ابتدايي و حجيم لوله ي نفرون مي باشد(مي شود

  !سرخرگ وابرانتبديل مي شود بنام!)نه سياهرگ(به يك سرخرگاين كالف مويرگي هم
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هر دو طرف) بلكه فقط گلومرول ها! نه همه ي شبكه هاي مويرگي كليه(در گلومرول هاي كليهمهم: گیرینتیجه
.مويرگ از يك نوع رگ و آن هم از سرخرگ ساخته شده است

دقت داشته باشيد كه در لکيه ها شبكه هاي مويرگي ديگري وجود دارد كـه ايـن گونـه نيسـتند و حالـت:نکته مهم

!!)رف بخش سرخرگي و طرف ديگر بخش سياهرگييك ط(نرمال را دارند

سـاخته شـدههر دو طرفش از يك نوعشبكه هاي مويرگي كه در كبد تشكيل شده اند←شبكه ي مويرگي در كبد
مي رود تا مواد غذايي جذب شده بـه خـون را بـه آنجـاسياهرگ خارج شده از روده ي باريك به كبدبه اين صورت كه! است

را مـي سـازد  !) گنه سـرخر(شبكه ي مويرگي يك سياهرگسپس اين. تشكيل مي دهديك شبكه ي مويرگيببرد و در آنجا
!به دهليز راست قلبمي ريزد و از آنجا همبه بزرگ سياهرگ زيرينكه اين سياهرگ خون خود را

.كبد هر دو طرفش از سياهرگ ساخته شده استتشكيل شده درمويرگ هايمهم: گیرینتیجه

با توجه به توضيحات و داليلي كه در چند صفحه قبل گفـتم ايـن←شبكه ي مويرگي در زير پوست كرم خاكي
.تشكيل شده استهر دو طرفش فقط از سرخرگشبكه ي مويرگي

يـكمي آيـداز هيپوتاالموس به سمت هيپوفيز پيشينرگي كه←) پيشين(شبكه ي مويرگي در هيپوفيز جلويي
شـبكه ي مـويرگيتشكيل مي دهد سـپس ايـندر هيپوفيز پيشين يك شبكه ي مويرگياين سياهرگ. مي باشدگسياهرنوع

بچه ها ايني كـه گفـتم خـارج!! تبديل مي شود و در نتيجه هيپوفيز پيشين را ترك مي كند )با توجه به شكل(دوباره به سياهرگ
توضـيحات مفصـلش رو تـوي كتـاب فاگوزيسـت سـوم در فصـل. بلكه كامال قابل طرح در كنكور سراسري هستش!! كتاب نبودا

.هورمون ها دادم
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منتهـي در. جزء بندپايان و گردش خون آن از نوع باز مي باشد و فاقد مـويرگ اسـتدرازخرچنگ:نکته مهم

.استشبيه به هموگلوبينراي چيزينقش دارد پس داتبادالت گازيآن خون برخالف حشرات در

در نتيجـه) بـه همـين صـورتهـمدلفين هـا!!(دقت داشته باشيد كه وال ها پستاندارند نه ماهي:همنکته م

ه تنفسي شان از نوع آبششي نيست .بلكه از نوع ششي است!! دست

راستي بچه ها نوع گردش خون در ملخ و خرچنگ دراز چجوري هستش؟:سوال

معموال براي گردش خون هاي بستهتقسيم بندي مي شوده و مضاعفبه دو دسته ي سادانواع گردش خون كه:جـواب
شبيه به كدام يـكاما اگر بخواهيم بگوييم كه! اد شده گردش خون از نوع باز استبكار مي رود در صورتي كه در اين دو جانور ي

بار از قلـب رد مـي1كل خوندر هر سياست يعنيدر هر دو شبيه به گردش خون سادهبايد بگوييم كه) ساده يا باز ؟(است
.شود

عدد قلب دارند منتهي كرم خاكي 1بين جانوران بررسي شده ، ملخ ، ماهي و خرچنگ دراز هر كدام:نکته مهـم

  !چندين عدد قلب دارد

قلب ملخ و خرچنگ در ناحيه ي پشتي بدن جانور ولي قلب ماهي در ناحيه ي شكمي بـدن جـانور:نکته مهـم

!بلكه درست وط اين دو ناحيه است! همچنين قلب كرم خاكي در نه ناحيه پشتي است و نه در ناحيه شكمي. استقرار گرفته

با توجه به شلک كتاب درسي قلب ماهي در موقيعتي قرار گرفته است كه باله ي سينه اي از بـدن جـانور منشـعب شـده

.است
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يره است اما خوني كه از قلب خرچنگ دراز عبور مي كندعبور مي كند ترم خاكيكخوني كه از قلب ماهي و:نکته مهم

.خوني كه از قلب انسان عبور مي كند از سمت راست تيره و از سمت چپ روشن است. روشن مي باشد

:يك جدول مقايسه اي خيلي مهم
كرم خاكي  ماهي  خرچنگ دراز  ملخ  مورد مقايسه
 -بي مهرگان  از دسته ي

حشرات
سخت–بي مهرگان
نپوستا

كرم–بي مهرگان  مهره داران
حلقوي

بسته  بسته  باز  باز  نوع گردش خون
!)كم اكسيژن(تيره  !)كم اكسيژن(تيره  !)پراكسيژن(نروش  -  خون عبوري از قلب

تبادالت گازي با سلول
ها

بدون دخالت
گردش خون

با دخالت گردش  با دخالت گردش خون
خون

با دخالت گردش خون

جهت جريان خون بين
ب و سطح تنفسيقل

زير پوست←قلب ها  آبشش←قلب  قلب←آبشش  -

لوله اي–عدد1  تعداد قلب
چندين حفره–

–لوله اي–چند عدد  حفره2–عدد1  عدد1

ك حفرهت
!نه پشتي و نه شكمي  ناحيه شكمي  ناحيه پشتي  ناحيه پشتي  جايگاه قلب

ناحيه شكمي  پشتيناحيه  ذكر نشده  ناحيه شكمي  جايگاه طناب عصبي
بين قلب و طنابجايگاه دستگاه گوارش

عصبي
دستگاه گردش خون  پايين مثانه شنا  ذكر نشده

.اطراف آن قرار دارد
دارههـرمنتهـي يـادتون باشـه مـاهي م. داران بررسـي كنـيمحاال بچه ها بريم دستگاه گردش خون رو تو ساير جانوران يعني مهره

!پشت آن نهفته بودهدفي! بارها اين نكات رو تكرار كردم و مقايسهاگه .بود !سادهاز نوعبود؟چيشاما گردش خون! هستش
لكه فارسيش مي! ي عربي هستشبچه ها قلب يك كلمه ليـا!(شهد چـه بـاز و(گردش خون دارندتو جانوراني كه!)مخلص همه تود

در اومـده و دومـاًو به صورت كيسـه! گشاد شده! بدن جانور هستش كه اواليك قسمت از رگ اصليقلب در واقع!)چه بسته
قلب يك كيسه عضالني هستش و بـه واسـطه يتونيم بگيم كهپس مي !از نظر عضالت خيلي ضخيم هستشاين قسمت از رگ

قلب تو جانوران مختلف همونطـور. كه داره مي تونه خون رو پمپ كنه!) خود به خود تاالپ تولوپ مي كنه(قدرت انقباض ذاتي
گـنو بـه يـك سـري مـي! گن حفرات دهليزاز اين حفرات ميبه يك سري. كه ديدين از نظر تعداد حفرات داخل اون، فرق داره

!حفرات بطن
و بطـن يعنـي» !ابتدا و ورودي به يـك مكـان  «يه چيزي تو مايه هايدهليز يعنيحاال دهليز يعني چي؟ بطن يعني چي؟ بچه ها

»!قسمت اصلي اون مكان«
شهشه و بعد از اون وارد بطن مياول وارد دهليز ميشهوقتي خون وارد قلب مي! شهشه و از اون خارج ميخون به قلب وارد مي

.شهخارج مياز قلبو از طريق بطن

،پسـتانداران، ماهيـان  داران شـاملمهـره. داران داراي گردش خون بسته هسـتندهمة مهره:نکته مهم

.مي باشدخزندگان، دوزيستان و پرندگان
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