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فصل  : 14گردش مواد
 .1اَمیت ي ضريرت دستگاٌ گردش مًاد در بدن را بىًیسید  .دس خب٘ٛساٖ سه سِّٛی  ،سّ َٛثب ٔحیػ اؼشاف دس سٕبس
ثٛد ٚ ٜسٕبٔی سجبدالر ثب ٔحیػ سا ا٘دبْ ٔی دٞذ ِٚی دس دش سِّٛی ٞب  ٕٝٞسّٞ َٛب ثب ٔحیػ ثیش ٖٚدس سٕبس ٘یسشٙذ .
ثٙبثشایٗ ثشای دسیبفز یب دفغ ٔٛاد ٘ ... ٚیبص ث ٝدسشٍبٞی داس٘ذ و ٝایٗ دسشٍب ، ٜدسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد یب خ ٖٛاسز.
٘ .2ح ٜٛاسسجبغ دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد ثب سبیش دسشٍبٞ ٜبی ثذٖ سا ثٛٙیسیذ .
دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد ٌٛ ٚاسش ٛٔ :اد ٔغزی ٌٛاسش یبفش ٝدس دسشٍبٌٛ ٜاسش
خزة سي ٞبی خ٘ٛی ( ٌشدش ٔٛاد ) ٔی ض٘ٛذ  ٚ .اِجش ٝاص ؼشیك سي ٞب
ٔٛاد ٔغزی  ٚالصْ ثشای ا٘دبْ فؼبِیز لسٕز ٞبی دسشٍبٌٛ ٜاسش ث ٝآٖ ٞب
ٚاسد ٔی ضٛد .
دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد  ٚسٙفس  :دس ضص ٞب (دسشٍب ٜسٙفس) اوسیژٖ ٚاسد سي ٞبی خ٘ٛی ٔی ضٛد  ٚثشػىس وشثٗ دی
اوسیذ حبصُ اص فؼبِیز سّٞ َٛب ٚاسد ضص ٞب ٔی ٌشدد .
دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد  ٚدفغ ٔٛاد  :ثب ٚسٚد ٔٛاد دفؼی سّٞ َٛب ث ٝسي ٞبی خ٘ٛی ( ث ٝخض وشثٗ دی اوسیذ ) ایٗ سي ٞب
ٚاسد دسشٍب ٜدفغ ٔٛاد ٔی ض٘ٛذ  .دس دسشٍب ٜدفغ ٔٛاد ٛٔ ،اد صائذ خٌ ٖٛشفشٔ ٝی ضٛد  ٚآة  ٚثشخی ٔٛاد ظشسٚی دیٍش
ٚاسد سي ٞب ٔی ٌشدد .
دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد  ٚسبیش دسشٍبٞ ٜب  :دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد ٛٔ ،اد ٔغزی  ٚاوسیژٖ الصْ ثشای فؼبِیز سّٞ َٛبی
دسشٍبٞ ٜبی ٔخشّف سا ث ٝآٖ ٞب ٔی سسب٘ذ ٛٔ ٚاد صایذ  ٚوشثٗ دی اوسیذ سِٛیذ ضذ ٜدس آٖ سا دسیبفز ٔی وٙذ .
ٚ .3ظیف ٝدسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد دس ٔٛسد سّٞ َٛب چیسز ؟ ایٗ دسشٍبٛٔ ٜاد ٔغزی ٌٛاسش یبفش ٚ ٝاوسیژٖ سا ث ٝسَّٛ
ٞب ٔی سسب٘ذ  ٚوشثٗ دی اوسیذ ٛٔ ٚاد صائذ سا اص آٖ ٞب دٚس ٔی وٙذ .
 .4اخضای اصّی دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد سا ٘بْ ثجشیذ  .لّت  ،سي ٞب  ٚخٖٛ
 .5إٞیز ٚخٛد خ ٖٛدس دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد سا ثٛٙیسیذ  .ایٗ دسشٍب ٜثشای آٖ و ٝثشٛا٘ذ ثب سٕبْ سّٞ َٛبی ثذٖ اسسجبغ
ثشلشاس وٙذ  ،ثٔ ٝبیؼی ٘یبص داسد سب ٔٛاد سا ثب خٛد خب ث ٝخب وٙذ  .ایٗ ٔبیغ دس ثیطشش خب٘ٛساٖ ٕٞبٖ خ ٖٛاسز .
٘ىش : ٝثؼعی خب٘ٛساٖ ث ٝخبی خ ٖٛدس ثذٖ خٛد آة سا ثٌ ٝشدش دس ٔی آٚس٘ذ ٔ .ثُ اسفٙح ٞب  ٚویس ٝسٙبٖ
ٙٔ . 6ظٛس اص سي ٞبی خ٘ٛی چیسز ؟ ث ٝضجى ٝای اص ِٞ ِٝٛبی ٔشسجػ ثب  ٓٞو ٝخ ٖٛدس آٖ خشیبٖ داسد  ،سي ٞبی
خ٘ٛی ٔی ٌٛیٙذ .
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٘ . 7مص لّت دس دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد چیسز ؟ ثشای ثٌ ٝشدش دس آٚسدٖ خ ٖٛدس سي ٞب ثٛ٘ ٝػی دٕخ ٘یبص اسز وٝ
ٕٞبٖ لّت اسز .
٘ىش : ٝلّت سبِیب٘ ٝحذٚد ّٔ 2یِ ٖٛیشش ٔبیغ سا خب ث ٝخب ٔی وٙذ دس حبِی و ٝوٕشش اص ٌ 300شْ ٚصٖ داسد .
٘ىش : ٝلّت سّٕج ٝای ٔبٞیچ ٝای  ٚس ٛخبِی اسز . .
 . 8حفشٞ ٜبی لّت سا ٘بْ ثجشیذ  .اِف ) حفشٞ ٜبی ٚسٚدی (لسٕز ثبال) ضبُٔ  .1 :دّٞیض چخ  . 2دّٞیض ساسز ـ
ة ) حفشٞ ٜبی خشٚخی (لسٕز دبییٗ ) ضبُٔ  .1 :ثؽٗ چخ  .2دؽٗ ساسز
٘ىش : ٝدیٛاس ٜثؽٗ ٞب ظخیٓ سش اص دیٛاس ٜدّٞیضٞب اسز .
٘ىش : ٝدیٛاس ٜثؽٗ چخ ظخیٓ سش اص دیٛاس ٜثؽٗ ساسز اسز  ،صیشا ثؽٗ چخ خ ٖٛسا ث ٝسٕبْ ٘مبغ ثذٖ ٔٙشمُ ٔی وٙذ
دس ٔبٞیچٞ ٝبیص ثبیذ فطبس ثیطششی سا ٚاسد وٙٙذ  .دس صٛسسی و ٝثؽٗ ساسز خ ٖٛسا ث ٝضص ٞب و ٝدس ؼشفیٗ لّت
ٞسشٙذ ٔی فشسشذ و ٝثٔ ٝشاست فطبس وٕششی ثٔ ٝبٞیچٞ ٝب ٚاسد ٔی ضٛد .
٘ىش : ٝلّت دش٘ذٞ ٜب  ٚدسشب٘ذاساٖ اص خّٕ ٝا٘سبٖ  4حفش ٜای اسز  ( .د ٚدّٞیض دس ثبال  ٚد ٚثؽٗ دس دبییٗ )  .لّت دس
دٚصیسشبٖ  ٚثیطشش خض٘ذٌبٖ  3حفش ٜای ( د ٚدّٞیض  ٚیه ثؽٗ )  ٚدس ٔبٞی ٞب  2حفش ٜای ( یه دّٞیض  ٚیه ثؽٗ )
اسز .
 .9ا٘ٛاع دسیچٞ ٝبی لّت سا ٘بْ ثجشیذ  .اِف ) دسیچٞ ٝبی دّٞیضی ـ ثؽٙی ( دسیچ ٝثیٗ دّٞیض ٞب  ٚثؽٗ ٞب ) ضبُٔ :
.1دسیچ ٝسَِ ٝشی (دسیچ ٝثیٗ دّٞیض ساسز  ٚثؽٗ ساسز) .2دسیچ ٝدَِ ٚشی یب ٔیششاَ(دسیچ ٝثیٗ دّٞیض چخ  ٚثؽٗ چخ)
دسیچٞ ٝبی سیٙی ضىُ ( دسیچ ٝی اثشذای سشخشي ٞبی لّت ) ضبُٔ  .1 :دسیچ ٝاثشذای سشخشي ضطی  .2دسیچٝ
اثشذای سشخشي آئٛسر
٘ىش : ٝایٗ دسیچٞ ٝب ث ٝصٛسر یه ؼشف ٝخ ٖٛسا ٔٙشمُ ٔی وٙٙذ ؛ یؼٙی دسیچٞ ٝبی دّٞیضی ـ ثؽٙی خ ٖٛسا اص
دّٞیضٞب ٚاسد ثؽٗ ٞب ٔی وٙٙذ  ٚاص ثشٌطز خ ٖٛث ٝدّٞیضٞب خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ ٕٞ ٚیٙؽٛس دسیچٞ ٝبی سیٙی ضىُ
خ ٖٛسا اص ثؽٗ ٞب ٚاسد سشخشي ٞبی لّت ٔی وٙٙذ  ٚاص ثبصٌطز خ ٖٛث ٝلّت خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ .
 .10ثبفز ٞبی سطىیُ دٙٞذ ٜلّت سا ٘بْ ثجشیذ  .ثبفز ٔبٞیچ ٝای ـ ثبفز دٛضطی ـ ثبفز دی٘ٛذی
 .11إٞیز ثبفز ٔبٞیچ ٝای دس لّت سا ثٛٙیسیذ  .ثیطشش لّت اص ٘ٛػی ثبفز ٔبٞیچ ٝای سطىیُ ضذ ٜاسز و ٝث ٝآٖ
ٔبٞیچ ٝلّجی ٔی ٌٛیٙذ ٚ .لشی ثبفز ٔبٞیچ ٝای لّت ٔٙمجط ٔی ضٛد ٘ ،یشٚیی ایدبد ٔی ٌشدد و ٝث ٝخ ٖٛفطبس
ٔی آٚسد  ٚآٖ سا ث ٝدس ٖٚسشخشي ٞب ٔی سا٘ذ .
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 .12إٞیز ثبفز دٛضطی دس لّت سا ثٛٙیسیذ  .دس ٖٚحفشٞ ٜبی لّت سا ثبفز دٛضطی ٔی دٛضب٘ذ و ٝدس سطىیُ دسیچٝ
ٞبی لّجی ٘یض ضشوز ٔی وٙٙذ .
 .13إٞیز ثبفز دی٘ٛذی دس لّت سا ثٛٙیسیذ ٚ .خٛد ثبفز دی٘ٛذی دس اؼشاف لّت ث ٝحفبظز اص آٖ وٕه ٔی وٙذ .
 .14اصؽالح وش٘ٚش ث ٝچ ٝسي ٞبیی اؼالق ٔی ضٛد ؟ سي ٞبیی و ٝث ٝثبفز لّت خ ٖٛسسب٘ی ٔی وٙٙذ ،وش٘ٚش ٘بٔیذٜ
ٔی ضٛد .
 .15ا٘ٛاع سي ٞب سا ٘بْ ثجشیذ ٘ ٚمص آٖ ٞب ٚ ٚیژٌی ٞبی آٖ ٞب سا ٘یض سٛظیح دٞیذ .
اِف ) سشخشي ٞب  :سي ٞبیی و ٝخ ٖٛسا اص لّت خبسج ٔی وٙٙذ  ٚدیٛاس ٜای ظخیٓ  ٚلبثُ اسسدبع داس٘ذ .
ة) سیبٞشي ٞب  :سي ٞبیی و ٝخ ٖٛسا ث ٝلّت ٚاسد ٔی وٙٙذ  ٚدیٛاس٘ ٜسجشبً ٘بصن سشی داس٘ذ  ٚخبصیز اسسدبػی آٖ ٞب
٘یض وٕشش اسز ٘( .سجز ث ٝسشخشي ٞب )
ح ) ٔٛیشي ٞب  :سي ٞبی ثبسیىی و ٝساثػ ثیٗ سشخشي ٞب  ٚسیبٞشي ٞب ثب سّٞ َٛسشٙذ  ٚدیٛاس ٜی آٖ ٞب فمػ اص
یه الی ٝثبفز دٛضطی سطىیُ یبفش ٝاسز  .ثٙبثشایٗ ثسیبس ٘بصن ا٘ذ .
 .16سشخشي ٞبی ٔشصُ ث ٝلّت سا ٘بْ ثجشیذ  ٚدس ٔٛسد ٘ح ٜٛفؼبِیشطبٖ سٛظیح دٞیذ  .سشخشي آئٛسر  ٚسشخشي
ضطی ـ سشخشي آئٛسر ثضسي سشیٗ سشخشي ثذٖ اسز و ٝاص ثؽٗ چخ سشچطٕٔ ٝی ٌیشد  ٚخ ٖٛسا اص لّت ث ٝسٕز
ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ خبسج ٔی وٙذ .ــ سشخشي ضطی خ ٖٛسا اص لّت ث ٝسٕز ضص ٞب خبسج ٔی وٙذ.
٘ىش ٕٝٞ : ٝسشخشي ٞبی ثذٖ حبٚی ٔمذاس صیبدی ٌبص اوسیژٖ ٞسشٙذ  .اص ایٗ س ٚسٚضٗ سش اص سیب ٜسي ٞب ث٘ ٝظش ٔی
سسٙذ  ،ث ٝخض سشخشي ضطی و ٝحبٚی ٔمذاس ثیطششی ٌبصوشثٗ دی اوسیذ ٘سجز ث ٝثمی ٝسشخشي ٞب اسز  ٚثٕٞ ٝیٗ
خٟز ٕٞب٘ٙذ سیبٞشي ٞب سیش ٜسش ث٘ ٝظش ٔی سسٙذ  .اِجش ٝدس سشخشي ضطی ٔب٘ٙذ سٕبْ سي ٞب ٔمذاس ٌبص اوسیژٖ ثیطشش
اص ٌبص وشثٗ دی اوسیذ اسز .
 .17سیبٞشي ٞبی ٔشصُ ث ٝلّت سا ٘بْ ثجشیذ  ٚدس ٔٛسد ٘ح ٜٛفؼبِیشطبٖ سٛظیح دٞیذ  .ثضسي سیب ٜسي ثبالیی ٚ
دبییٙی  ٚسیب ٜسي ضطی ـ ثضسي سیب ٜسي ثبالیی  ٚدبییٙی خ ٖٛسا اص ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ ٚاسد لّت ٔی وٙٙذ .ــ سیبٞشي
ضطی خ ٖٛسا اص ضص ٞب ٚاسد لّت ٔی وٙذ.
٘ىش ٕٝٞ : ٝسیبٞشي ٞبی ثذٖ حبٚی ٔمذاس صیبدسشی ٌبص وشثٗ دی اوسیذ ٘سجز ث ٝسشخشي ٞب ٞسشٙذ  .اص ایٗ سٚ
سیش ٜسش اص سشخشي ٞب ث٘ ٝظش ٔی سسٙذ  ،ث ٝخض سیبٞشي ضطی و ٝحبٚی اوسیژٖ ٔ ٚمذاس وٕششی وشثٗ دی اوسیذ
٘سجز ث ٝثمی ٝسیبٞشي ٞب اسز  ٚثٕٞ ٝیٗ خٟز ٕٞب٘ٙذ سشخشي ٞب سٚضٗ ث٘ ٝظش ٔی سسٙذ .
٘ىش : ٝث ٝسشخشي ٞب ضشیبٖ ٘یض ٌفشٔ ٝی ضٛد  ٚث ٝسیبٞشي ٞب ٚسیذ ٘یض ٌفشٔ ٝی ضٛد.
٘ىش : ٝثخص چخ  ٚساسز لّت ٞش وذاْ فؼبِیز ٔسشمُ داس٘ذ  .خ٘ٛی و ٝدس سٕز چخ لّت ٚخٛد داسد اوسیژٖ
ثیطششی داسد  ٚسٚضٗ سش اسز  .دس سٕز ساسز لّت خ ٖٛسیش ( ٜحبٚی وشثٗ دی اوسیذ ) خشیبٖ داسد .
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 .18چٙذ ٘ٛع ٌشدش خ ٖٛدس ثذٖ خشیبٖ داسد ؟ ٛ٘ 2ع ؛ ٌشدش خ ٖٛضطی (وٛچه) ٌ ٚشدش خ ٖٛػٕٔٛی (ثضسي)
٘ .19ح ٜٛا٘شمبَ خ ٖٛدس ٌشدش ضطی ث ٝچ ٝصٛسسی اسز ؟ دس ایٗ ٌشدش خ٘ٛی و ٝاوسیژٖ وٕششی داسد  ٚحبٚی
ٔمذاس ثیطششی وشثٗ دی اوسیذ ٛٔ ٚاد صائذ اسز دس اص ٚسٚد ث ٝثؽٗ ساسز اص ؼشیك سشخشي ضطی  ،ث ٝضص ٞب ٔی
سٚد سب اص آٖ خب اوسیژٖ سا خزة وٙذ  .خ ٖٛاوسیژٖ داس  ٚسٚضٗ اص ؼشیك سیبٞشي ٞبی ضطی ث ٝدّٞیض چخ ٚاسد ٔی
ضٛد ( .اص ثؽٗ ساسز ضشٚع ٔی ضٛد  ٚث ٝدّٞیض چخ خشٓ ٔی ٌشدد ).
٘ . 20ح ٜٛا٘شمبَ خ ٖٛدس ٌشدش ػٕٔٛی ث ٝچ ٝصٛسسی اسز ؟ دس ایٗ ٌشدش خ ٖٛاوسیژٖ داس  ٚسٚضٗ ثؽٗ چخ اص
ؼشیك سشخشي آئٛسر  ٚسذس ثمی ٝسشخشي ٞب ث ٝسٕبٔی ا٘ذاْ ٞب  ٚسّٞ َٛبی ثذٖ ٔی سسذ  ٚسذس ثب خزة ٔٛاد
صائذ  ٚوشثٗ دی اوسیذ حبصُ اص فؼبِیز سّٞ َٛب دس سیبٞشي ٞب  ،ایٗ سیبٞشي ٞب ایٗ ٔٛاد سا ث ٝیىی اص ثضسي
سیبٞشي ثبالیی یب دبییٙی ٔٙشمُ ٔی وٙٙذ  .دس ٘شید ٝخ ٖٛسیش ٜاص ؼشیك ایٗ د ٚسي ٚاسد دّٞیض ساسز لّت ٔی ضٛد.
( اص ثؽٗ چخ ضشٚع ٔی ضٛد  ٚث ٝدّٞیض ساسز خشٓ ٔی ٌشدد ).
ٔ .21شاحُ فؼبِیز لّت سا ٔشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝسٛظیح دٞیذ .
 ٕٝٞ .1ی خٞ ٖٛبی وشثٗ دی اوسیذ داس(خ ٖٛوٓ
اوسیژٖ) اص ؼشیك ثضسي سیب ٜسي دبییٙی  ٚثبالیی ٚاسد
دّٞیض ساسز لّت ٔی ض٘ٛذ .
 .2سذس ایٗ خٞ ٖٛب اص ؼشیك دسیچ ٝثیٗ دّٞیض  ٚثؽٗ
ساسز (دسیچ ٝسِ ٝشی ) ث ٝدس ٖٚثؽٗ ساسز ٔی سیض٘ذ .
 .3ثب ػُٕ ا٘مجبض ثؽٗ ساسز  ،خ ٖٛثب فطبس اص دسیچٝ
سشخشي ضطی ػجٛس وشدٚ ٚ ٜاسد ضص ٞب ٔی ض٘ٛذ.
 .4دس ضص ٞب سجبدالر ٌبصی صٛسر ٔی ٌیشد  ٚخٖٛ
تًجٍ  :در تصايیر قلبی کٍ در ريبٍ ريی ماست مشاَدٌ می کىیم .
اوسیژٖ داس(دشاوسیژٖ) حبصُ ٔی ضٛد.
بىابرایه جُت َا عًض می شًود  ،بٍ طًر مثال سمت چپ قلب فرد،
 .5خ ٖٛحبُٔ اوسیژٖ اص ؼشیك سیبٞشي ضطی ٚاسد دّٞیض
سمت راست تصًیر است.
چخ ٔی ض٘ٛذ .
 . 6ثب ا٘مجبض دّٞیضی  ٕٝٞی خٞ ٖٛبی دس ٖٚدّٞیض چخ اص دسیچ ٝثیٗ دّٞیض  ٚثؽٗ چخ (دسیچ ٝدِ ٚشییب ٔیششاَ )
ػجٛس وشدٚ ٚ ٜاسد ثؽٗ چخ ٔی ض٘ٛذ.
 .7ثب ا٘مجبض ثؽٗ ٞب  ،خ ٖٛثؽٗ چخ ثب فطبس اص دسیچ ٝسشخشي آئٛسر ػجٛس وشدٚ ٚ ٜاسد سشخشي آئٛسر ٔی ضٛد ٚ
سذس ثمی ٝسشخشي ٞب  ٚدس ٘شید ٝث٘ ٕٝٞ ٝمبغ ثذٖ ٔی سسذ.
ٙٔ .22ظٛس اص ظشثبٖ لّت چیسز ؟ ثٔ ٝدٕٛع سٔ ٝشحّ ٝا٘مجبض دّٞیضٞب  ،ا٘مجبض ثؽٗ ٞب  ٚاسششاحز لّت ظشثبٖ
لّت ٔی ٌٛیٙذ .
ٔ .23شاحُ ظشثبٖ لّت سا ٘بْ ثجشیذ  ٚثٛٙیسیذ دس ٞش ٔشحّ ٝخ ٖٛچٔ ٝسیشی سا ؼی ٔی وٙذ ؟
ا٘مجبض دّٞیضٞب  :ثب ا٘مجبض دّٞیض ساسز  ،خ ٖٛثب ػجٛس اص دسیچ ٝسِ ٝشی ٚاسد ثؽٗ ساسز ٔی ضٛد  ٚثب ا٘مجبض دّٞیض
چخ خ ٖٛثب ػجٛس اص دسیچ ٝدِ ٚشی ٚاسد ثؽٗ چخ ٔی ضٛد .
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ا٘مجبض ثؽٗ ٞب  :ثب ٘مجبض ثؽٗ ساسز  ،خ ٖٛثب ٌزضز اص دسیچ ٝسیٙی ضىُ ٚاسد سشخشي ضطی  ٚاص آ٘دب ث ٝضص
ٞب ٔی سسذ  .ثب ا٘مجبض دّٞیض چخ خ ٖٛثب ٌزضز اص دسیچ ٝسیٙی ضىُ ٚاسد سشخشي آئٛسر  ٚسذس ثمی ٝسشخشي ٞب
 ٚدس ٘شید ٝث ٝثبفز ٞب  ٚا٘ذاْ ٞب ٔی سسذ .
اسششاحز  :دس صٔبٖ اسششاحز لّت ( دّٞیضٞب  ٚثؽٗ ٞب ) خ ٖٛثب خزة ٔٛاد دفؼی  ٚوشثٗ دی اوسیذ اص سّٞ َٛب آٖ ٞب
سا ٚاسد سیبٞشي ٞب ٔی وٙذ  .سیبٞشي ٞب ٘یض اص ؼشیك ثضسي سیبٞشي ثبالیی  ٚدبییٙی ایٗ خ ٖٛسا ٚاسد دّٞیض ساسز
لّت ٔی وٙٙذ .
٘ىش : ٝا٘مجبض ثؽٗ ٞب  0/1ثب٘ی ، ٝا٘مجبض ثؽٗ ٞب  0/3ثب٘ی ٚ ٝاسششاحز لّت  0/4ثب٘ی ٝؼٔ َٛی وطذ  .یؼٙی ثشای ٞش
ظشثبٖ لّت حذٚد  0/8ثب٘ی( ٝوٕشش اص یه ثب٘ی ) ٝصٔبٖ الصْ اسز.
٘ىش : ٝلّت یه ا٘سبٖ ثبِغ حذٚد  75ثبس دس دلیمٔ ٝی ص٘ذ .
٘ىشٞ : ٝش چ ٝلّت وٛچىشش ثبضذ سٙذ سش ٔی ص٘ذ  ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ سؼذاد ظشثبٖ لّت ٔٛش اص فیُ ثیطشش اسز  ٚیب ایٙىٝ
سؼذاد ظشثبٖ یه وٛدن اص فشد ثبِغ ثیطشش اسز .
ٛٔ .24اد ٔغزی سشخشي ٞب چٍٚ ٝ٘ٛاسد سّٞ َٛب ٔی ض٘ٛذ ؟  ٚچٍٛٔ ٝ٘ٛاد
صائذ سّٞ َٛب ٚاسد سیبٞشي ٞب ٔی ضٛد ؟ سشخشي ٞب دس اص ٚسٚد ثٞ ٝش
ا٘ذاْ ا٘طؼبة صیبدی دیذا ٔی وٙٙذ  ٚثٛٔ ٝیشي ٞب سجذیُ ٔی ض٘ٛذ  .دیٛاسٜ
ٔٛیشي ٞب فمػ اص یه الی ٝثبفز دٛضطی سبخش ٝضذ ٜاسز  .ایٗ دیٛاسٞ ٜب
ث ٝلذسی ٘بصن ٘ ٚفٛردزیش٘ذ وٛٔ ٝاد ٔی سٛا٘ٙذ اص آٖ ٞب خبسج یب ث ٝآٖ ٚاسد
ض٘ٛذ  .ثٙبثشایٗ ٔٛاد سشخشي ٞب اص ؼشیك ٔٛیشي ٞب (ٔٛیشٌٟبی سشخشٌی) ٚاسد سّٞ َٛب ٔی ضٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاد
دفؼی سّٞ َٛب اثشذا ٚاسد ٔٛیشي ٞب ( ٔٛیشي ٞبی سیبٞشٌی)  ٚسذس سیبٞشي ٞب ٔی ضٛد .
ٙٔ .25ظٛس اص ٌشدش خ ٖٛثبص  ٚثسش ٝچیسز ؟ اٌش دس ٌشدش خٛٔ ، ٖٛاد خ ٖٛاص سشخشي ٞب خبسج ضٛد  ٚدس اؼشاف
سّٞ َٛب لشاس ٌیشد  ٚثؼذ اص سجبدَ ٔٛاد ثب سّٞ َٛب ٚاسد سیبٞشي ٞب ضٛد ث ٝآٖ ٌشدش خ ٖٛثبصٔی ٌٛیٙذ  .دس ٚالغ دس
ایٗ ٘ٛع ٌشدش خٛٔ ٖٛیشي ٚخٛد ٘ذاسد ٔ .ثُ حطشار (ثی ٟٔشٌبٖ) ـ اٌش دس ٌشدش ٔٛاد  ،خ ٖٛاص سي ٞب خبسج ٘طٛد
 ٚسٛسػ ٔٛیشي ٞب سجبدَ ٔٛاد صٛسر ثٍیشد ث ٝآٖ ٌشدش خ ٖٛثسشٔ ٝی ٌٛیٙذٟٔ( .ش ٜداساٖ)
ٙٔ .26ظٛس اص ٌشدش خ ٖٛوبُٔ ٘ ٚبلص چیسز ؟ دس دسشٍبٞی ٔثُ دسشٍبٌ ٜشدش خ ٖٛا٘سبٖ  ،خ ٖٛسشخشٌی ٚ
سیبٞشٌی ثب ٔ ٓٞخّٛغ ٕ٘ی ض٘ٛذ  .ثٕٞ ٝیٗ سجت ث ٝچٙیٗ دسشٍبٞی  ،دسشٍبٌ ٜشدش خ ٖٛوبُٔ ٔی ٌٛیٙذ  .دس
خب٘ٛسا٘ی ٔب٘ٙذ دٚصیسشبٖ  ٚخض٘ذٌبٖ  ،خ ٖٛسشخشٌی  ٚسیبٞشٌی ثب ٔ ٓٞخّٛغ ٔی ض٘ٛذ و ٝث ٝایٗ ٘ٛع دسشٍبٞ ٜب ،
دسشٍبٌ ٜشدش خ٘ ٖٛبلص ٔی ٌٛیٙذ.
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 .27فطبس خ ٖٛچٍ ٝ٘ٛایدبدٔی ضٛد ؟ لّت دس ٞش ظشثبٖ یه ثبس خ ٖٛسا ثب فطبس ث ٝدس ٖٚسشخشي ٞب ٔی فشسشذ .
فطبس ٚاسد ٜث ٝخ ٖٛسا فطبس خٔ ٖٛی ٌٛیٙذ و ٝلبثُ ا٘ذاصٌ ٜیشی اسز .
 .28فطبس خ ٖٛسا سؼشیف وٙیذ  .فطبس خ٘ ٖٛیشٚیی اسز و ٝاص ؼشف خ ٖٛثش دیٛاس ٜسي ٚاسد ٔی ضٛد .
 .29فطبس خ ٖٛسا ثب چٚ ٝاحذی ا٘ذاصٔ ٜی ٌیش٘ذ ؟ ثب ٚاحذ ٔیّی ٔشش خی ٜٛا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚثب د ٚػذد ٘طبٖ ٔی دٙٞذ ٔ .ثالً
فطبس ؼجیؼی خٔ 120 ٖٛیّی ٔشش خی ٜٛیب  12سب٘شی ٔشش خی ٜٛاسز ٔ 120 .یّی ٔشش خی ٜٛثیطششیٗ ٔمذاس ٔ 80 ٚیّی
80
8
0
ٔشش خی ٜٛوٕششیٗ ٔمذاس فطبس خ ٖٛفشد سا ٘طبٖ ٔی دٞذ .
 . 30فطبس ؼجیؼی خ ٖٛچمذس اسز ؟  ٚچشا فطبس خ ٖٛافشاد ثب یىذیٍش ٔشفبٚر اسز ؟ فطبس ؼجیؼی خٔ 120 ٖٛیّی ٔشش
80
خی ٜٛیب  12سب٘شی ٔشش خی ٜٛاسز ٔ .مذاس فطبس خ ٖٛدس افشاد ٔخشّف یىسبٖ ٘یسز  ٚػذد ثبثشی ٘ذاسد .فطبس خٖٛ
8
صیبد ٔؼٕ0ٛالً ٔشثٛغ ث ٝافشادی اسز و ٝسي ٞبی آ٘بٖ س ًٙضذ ٚ ٜخ ٖٛث ٝآسب٘ی ٕ٘ی سٛا٘ذ اص آٖ ٞب ػجٛس وٙذ  ٚفطبس
خ ٖٛدبییٗ ث ٝایٗ ٔؼٙب اسز و ٝلّت ثشای سسب٘ذٖ خ ٖٛث ٝا٘ذاْ ٞبی ثبالیی خٛد  ٚدس ٚالغ غّج ٝثش ٘یشٚی خبرث ٝصٔیٗ
سٛا٘بیی الصْ سا ٘ذاسد.
٘ .31جط چیسز ؟ ٘جط ٛٔ ،ج فطبسی اسز و ٝثب ٞش ا٘مجبض لّت ث ٝدِیُ خشیبٖ دش فطبس خ ٖٛدس داخُ سشخشي ٞب
 ،ایدبد ٔی ضٛد .
 .32ػّز ایدبد ٘جط دس لسٕز ٞبی ٔخشّف ثذٖ چیسز ؟ فطبس اٚسدٖ خ ٖٛثش دیٛاس ٜی سي ٞب ٔشٙبست ثب وبس لّت
ثبػث ٔی ضٛد لؽش سشخشي ٞب ث ٝؼٛس ٔشٙبٚة وٓ  ٚصیبد ضٛد و ٝایٗ اثش ث ٝصٛسر ٔٛخی دس ؼ َٛسي ث ٝحشوز دس
ٔی آیذ ٔ ٚب آٖ سا ث ٝصٛسر ٘جط دس ٘مبغ ٔخشّف ثذٖ احسبس ٔی وٙیٓ .
٘ .33جط سا دس چ ٝلسٕز ٞبیی اص ثذٖ ٔی سٛاٖ احسبس وشد ؟
دس خبٞبیی و ٝسي اص سٚی اسشخٛاٖ ػجٛس ٔی وٙذ .
٘ىش : ٝسؼذاد ٘جط ٞب ثب سؼذاد ظشثبٖ ٞب ثشاثش اسز .صیشا ثب ٞش ثبس ظشثبٖ لّت ٔٛج فطبسی یب ٕٞبٖ ٘جط ایدبد ٔی ضٛد.
 .34چشا ٚلشی ٔذر ؼٛال٘ی ایسشبد ٜایذ یب سٚی صٙذِی ٘طسش ٝایذ دبٞب ٚسْ ٔی وٙذ ؟ ا٘مجبض ٔبٞیچٞ ٝب  ٚحشوز
دادٖ دب ث ٝخشیبٖ خ ٖٛدس سیبٞشي ٞب وٕه ٔی وٙذ  ٚػذْ سحشن  ،سجت سدٕغ خ ٖٛدس آٖ ٞب ٔی ضٛد  .ثشای
خٌّٛیشی اص ایٗ حبِز ثبیذ ثب حشوز دادٖ یب لذْ صدٖ ٚظؼیز خٛد سا ثشای ٔذسی سغییش دٞیٓ .
 .35چٔ ٝمذاس خ ٖٛدس ثذٖ خشیبٖ داسد؟ حذٚد ِ 5یشش
 .36لسٕز ٞبی سبص٘ذ ٜخ ٖٛسا ٘بْ ثجشیذ  .خٛ٘ ٖٛػی ثبلز دی٘ٛذی اسز و ٝاص یه ثخص ٔبیغ ث٘ ٝبْ دالسٕب  ٚیه
ثخص سِّٛی سبخش ٝضذ ٜاسز .
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 .37دالسٕب چیسز  ٚاص چٛٔ ٝادی سبخش ٝضذ ٜاسز ؟ دالسٕب ثخص ٔبیغ خ ٖٛاسز  ٚاص آة ٛٔ ،اد ٔحّ َٛثٚ ٝیژٜ
لٙذٕ٘ ،ه  ٚدشٚسئیٗ سبخش ٝضذ ٜاسز .
 .38ا٘ٛاع سّٞ َٛبی خ٘ٛی سا ٘بْ ثجشیذ  ٚدس ٔٛسد ضىُ ضبٖ ٚ ٚظیف ٝضبٖ سٛظیح دٞیذ .

 .39آیب سؼذاد سّٞ َٛبی خ٘ٛی ثب  ٓٞثشاثش اسز ؟ سٛظیح دٞیذ  .خیش ؛ دس ٞش ٔیّی ٔشش ٔىؼت اص خ ٖٛحذٚدّٔ 5یٖٛ
ٌّج َٛلشٔض  6 ،سب ٞ 7ضاس ٌّج َٛسفیذ  ٚحذٚد ٞ 250ضاس دالوز ٚخٛد داسد  .یؼٙی سؼذاد ٌّجٞ َٛبی لشٔض ثیص اص 700
ثشاثش ٌّجٞ َٛبی سفیذ  ٚحذٚد  20ثشاثش دالوز ٞب اسز .
٘ىش : ٝثٌّ ٝجٞ َٛبی لشٔض ٔ ( RBCخفف  ٚ ) Red blood cellsثٌّ ٝجٞ َٛبی سفیذ WBC
( ٔخفف ٌ ) White blood cellsفشٔ ٝی ضٛد  .اص ایٗ اصؽالحبر ثیطشش دس ٌضاسش سؼذاد ا٘ٛاع سّٞ َٛبی خ٘ٛی
اسشفبدٔ ٜی ضٛد .
ٚ . 40ظبیف خ ٖٛسا ٘بْ ثجشیذ  .ا٘شمبَ ٔٛاد ـ سٙظیٓ دٔب ـ ٚظبیف دفبػی
 .41خ ٖٛچٛٔ ٝادی سا ا٘شمبَ  ٚایٗ ٔٛاد سا اص ودب ث ٝودب ٔی ثشد ؟ اِف ـ ٔٛاد غزایی سا اص دسشٍبٌٛ ٜاسش خزة ٔی
وٙذ .ایٗ ٔٛاد دس اص وٙششَ  ،ثٚ ٝسیّ ٝخ ٖٛحُ ٔی ض٘ٛذ  ٚث ٝسٕبْ لسٕز ٞبی ثذٖ ٔی سسٙذ.ة ـ اوسیژٖ سا اص
ضص ٞب ٌشفش ٚ ٝث ٝسّٞ َٛب ٔی سسب٘ذ.ج ـ ٔٛاد صایذ سّٞ َٛبی ثذٖٔ ،ب٘ٙذ وشثٗ دی اوسیذ  ٚاٚس ٜسا ٔی ٌیشد ٚ ،اصآٖ
ٞب دٚس ٔی وٙذ.
٘ىش : ٝاٚسٔ ٜبد ٜی سٕی اسز و ٝدس ٘شید ٝاسشفبد ٜثذٖ اص دشٚسئیٗ ثٛخٛد ٔی آیذ.
 .42چٍ ٝ٘ٛخ ٖٛثبػث سٙظیٓ دٔب دس ثذٖ ٔی ضٛد ؟ خ ٖٛدس ظٕٗ ػجٛس اص لسٕشٟبی ٌشْ ثذٖٔ ،ثالً ٔبٞیچٞ ٝبٌ ،شٔب
سا ٔی ٌیشد  ٚآٖ سا ث ٝلسٕز ٞبی سشد (ٔب٘ٙذ دبٞبٌٛ،ش  ٚغیشٔ )ٜی سسب٘ذ.
ٚ .43ظبیف دفبػی خ ٖٛچٍ ٝ٘ٛا٘دبْ ٔی ضٛد ؟ خ ٖٛثٚ ٝسیّٛٔ ٝاد  ٚسّٞ َٛبیص ( ٌّجٞ َٛبی سفیذ )ثبػٛأُ
ثیٕبسی صا ٔثُ ٔیىشٚة ٞب ٔمبثّٔ ٝیىٙذ.
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