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   در جانورانگردش مواد
شد و پاها متورم      راند، با اين حساب خون بدن انسان بايد در پاها جمع مي             هاي پايين بدن مي      درون بخش   به زمين دائماً خون را    )جاذبه(نيروي گرانش   

  .افتد زيرا دستگاه گردش خون ما سازگاري جالبي با اين گرانش پيدا كرده است ولي اين اتفاق نمي.شدند مي
  :ها عبارت اند از شي از اين سازگاريبخ

 اي  وجود قلب ماهيچه

  ها تلمبه ماهيچه
ها را به باال، به سوي قلب         شود و خون درون آن      ها وارد مي    هاي در حال انقباض فشاري به رگ        در هنگام راه رفتن يا دويدن از سوي ماهيچه         :نكته 
  .راند مي

  هاي پا هاي سياهرگ دريچه
  .كنند ها جهت جريان خون را به سمت قلب يك طرفه مي چهاين دري :نكته 

  .مقدار زيادي بافت پيوندي در پا
شـود    كنند، باعـث مـي      ايستادن بيش از حد، به ويژه در افرادي كه معموالً ايستاده كار مي             .كند  گيري مي از متورم شدن بيش از حد پاها جلو       اين بافت   

  .هاي پا جمع شود خون در رگ
  :اد دارند كه داراي اعمال زير استوران در بدن خود دستگاهي به نام دستگاه گردش موبسياري از جان

 .به گردش در آوردن اكسيژن و دي اكسيدكربن

 .به گردش در آوردن مواد غذايي

  .ها و مواد ديگر به گردش در آوردن هورمون
  .رود كار مي  بههاي توليد شده جذب شده و انتقال فرآوردهبراي انتقال مواد كه چنين دستگاهي در گياهان نيز وجود دارد  :نكته 

  :دستگاه گردش خون در جانوران گوناگون
  هيدر

  .هاي زير را دارد است و ويژگيكيسه تنان هيدر جانوري از گروه 
 .دستگاه گردش خون ندارد

 .بدن هيدر از دو يا سه اليه سلولي ساخته شده است
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 . محيط بپردازندباتوانند به طور مستقل به تبادل مواد  ها مي ، همه سلولهاي سلولي كم است چون تعداد اليه

 .شود شود و سپس بار ديگر از همان طريق از آن خارج مي تنان از جمله هيدر آب از دهان وارد كيسه گوارشي مي در كيسه

 .تنان فقط از طريق يك سوراخ با آب بيرون تبادل دارد بدن كيسه

  .تنان خون ندارند كيسه
  عروس دريايي

 .يك كيسه گوارشي دارد) كيسه تنان(عروس دريايي نيز 

 .هايي به صورت شعاعي به آن متصل اند اي وجود دارد كه لوله در گرداگرد بدن عروس دريايي يك لوله دايره

 .وردآ ها به حركت در مي ها آب را در لوله ها مژك دارند و زنش اين مژك هاي پوشاننده درون اين لوله سلول

 .اند دار به طور مستقيم با مواد غذايي موجود در آب در تماس هاي مژك سلول

 .به طور مستقيم يا غيرمستقيم با آب تبادل گاز و مواد دارندچون با آب فاصله چندان زيادي ندارند، ها نيز  سلول ساير

 .نامند مي  نيزدستگاه گردش آب در بين جانوران دارد كه آن را  رادستگاه گردش موادترين  سادهعروس دريايي 

  .بدن عروس دريايي از دو يا سه اليه سلولي ساخته شده است
ي تـر   بـيش هاي عمقي نيزضـرورت        نياز به دستگاه گردش مواد براي رساندن مواد به سلول          ،هاي سلولي بدن افزايش يابد      چه تعداد اليه   هر :نكته 
  .يابد مي

  .گردش خون باز و گردش خون بسته :جود دارددر جانوران دو نوع دستگاه گردش خون و

  دستگاه گردش خون باز
 .نداردهاي بسته جريان  خون درون رگ) 1

 .شود ها خارج مي خون از انتهاي باز بعضي رگ) 2

 .فاقد مويرگ است) 3

ها تبادالت    كند كه سلول     ايجاد مي  همولنفه نام   اي ب   ها با ماده بين سلولي مخلوط شده، ماده         شود در ميان سلول     ها خارج مي    خوني كه از انتهاي رگ    ) 4
 .دهند خود را با آن انجام مي

 . باز وجود دارد خون گردشعنكبوت، خرچنگ دراز و ملخمهرگان مانند  در بسياري از بي: مثال
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 بررسي دستگاه گردش خون ملخ

  
  
  
  

ها به طور مستقيم صـورت        مبادله مواد بين خون و سلول     . راند    دن مي هاي ب    است كه خون را به سمت سر و كناره         لوله پشتي قلب ملخ به صورت يك      
 .گيرد مي

 .شود هاي عقبي بدن جانور مي  باعث رانش خون به بخشهاي بدن  ماهيچهحركت

 .گردد در هنگام استراحت خون از طريق منافذ قلبي دوباره به قلب باز مي

 .شوند در زمان انبساط قلب باز مي واند  هنقباض قلب بستها در هنگام ا اين دريچه.دار هستند منافذ قلبي دريچه

  .خون در سطح پشتي از سمت عقب به جلوي بدن در جريان است و در سطح شكمي از سمت جلو به عقب
 . استساده و بازگردش خون ملخ از نوع 

  بررسي دستگاه گردش خون خرچنگ دراز
 .قلب در سمت پشت قرارگرفته است )1

 شود ، سرخرگ از قلب خارج مي 4 خون از طريق) 2

 ). دو سرخرگ به سمت جلوي بدن و دو سرخرگ به سمت عقب و سطح شكمي(

 .كند  بدن و هم به طرف عقب حركت مييخون در سمت پشتي هم به طرف جلو )3

دار دريافـت   خـون اكـسيژن  قلب فقـط  . برد ها مي يافت نموده و به آبشش   هاي بدن را در     زرگ خون ساير قسمت   در سطح شكمي يك سياهرگ ب      )4
 .كند مي

 .رود به سوي قلب ميدر آبشش ها  پس از تبادل گازخون ) 5

 در سمت پشتي فقط سرخرگ و در سـطح شـكمي            .كند  رساني مي  ها ي اطراف خود را خون       در سطح شكمي يك سرخرگ نيز وجود دارد كه بافت         ) 6
  .هم سرخرگ و هم سياهرگ وجود دارد

 . استساده و بازراز از نوع دستگاه گردش خون خرچنگ د




