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  مقدمه

  اص ذغّجٝ ٔی وٙذ ػجبستٙ ٌشا٘ؾ صٔیٗدالیّی وٝ ٌشدؽ خٖٛ ثش: 

  لّت ٔبٞیچٝ ایٚخٛد 

  فـبس آٟ٘ب ثٝ سي ٞب ٔبٞیچٝ ٞبی دس حبَ ا٘مجبضػُٕ پٕپبط ٚ 

  ٝ٘وٝ ٔؼیش حشوت خٖٛ سا ثٝ ػٕت لّت یه ًشفٝ ٔی وٙٙذ. وجٛتشیدسیچٝ ٞبی ال 

 ٝٙدس ٍٞٙبْ ثبصدْ وٝ ثٝ ػیبٞشي ٞبی اینٗ ٘بحینٝ ٔٙلمنُ ٔنی      فـبس ٔٙفی ) ٔىؾ ( لفؼٝ ی ػی

 ؿٛد

 ٌٍٓٞٙبْ دْ ثش ؿىٓ ٚاسد ٔی ؿٛد فـبسی وٝ ثش اثش پبئیٗ آٔذٖ پشدٜ ی دیبفشا 

 خٖٛ دس ػیبٞشي ٞب ٔی ؿٛد.ثبػث ادأٝ ی خشیبوٝ  ثبلی ٔب٘ذٜ ی فـبس ػشخشٌی ٖ 

     ٌٖبٞی ثٝ ػّت ایؼلبدٖ ثیؾ اص حذ ثٝ ٚیظٜ دس افشادی وٝ ایؼلبدٜ وبس ٔی وٙٙذ ، خٖٛ دس سي ٞنبی انبنیٗ ثنذ

 ( ثیٕبسی ٚاسیغخٕغ ٔی ؿٛد. ) 

 .دػتٍبٜ ٌشدؽ ٔٛاد ، ثبػث ٌشدؽ تشویجبت ٔختّف دس ثذٖ جب٘ذاساٖ ٔی ؿٛد 

  ٖٛخبی آٖ آة اص ساٜ دٞبٖ ٚاسد ویؼٝ ی ٌٛاسؿی آٟ٘ب ٔی ؿنٛد ٚ  ٚ ث ٘ذاس٘ذویؼٝ تٙبٖ دػتٍبٜ ٌشدؽ خ ٝ

 ثؼذ اص ٌشدؽ ٚ تجبدَ ٔٛاد اص ٕٞبٖ ساٜ دٞبٖ اص ویؼٝ ی ٌٛاسؿی خبسج ٔی ؿٛد.

  ػبخلٝ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞٝ ی ػَّٛ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ كنٛس  ٔؼنلمُ ثنٝ     دٚ یب ػٝ الیٝ ػَّٛثذٖ ویؼٝ تٙبٖ اص

 تجبدَ ٔٛاد ثب ٔحیي اًشاف ثپشداص٘ذ.

 ٞبیی اػت وٝ ثٝ صٛست ؿؼبػی ثٝ یه ٘یض ویؼٝ ی ٌٛاسؿی داسد وٝ ایٗ ویؼٝ داسای  ػشٚع دسیبیی ِِٝٛ

 ِِٛٝ ی دایشٜ ای دیٍش ٔتصُ ٞؼتٙذ.

  ٔظن ٞب ثب ص٘ؾ خٛد ، آة سا ثٝ جشیبٖ دس ٔیی  داس٘ذ وٝ ایٗ  ٔظنػَّٛ ٞبی اٛؿب٘ٙذٜ ی دسٖٚ ایٗ ِِٛٝ ٞب

 آٚس٘ذ.

  أب فبكّٝ ی ػنبیش ػنَّٛ    اس ِِٛٝ ٞب ثب آة دس تٕبع ٔؼتمیٓ ٞؼتٙذفمظ ػَّٛ ٞبی جذدس ػشٚع دسیبیی

 ٞب ٘یض اص ِِٛٝ ٞبی چٙذاٖ صیبد ٘یؼت.



 زیست ضٌاسی سال دٍم دتیرستاى

 هَادگردش  – ضطنفصل 

                                                                                                                   هدرس: حوید ًقی زادُ

 

 

3 

 

 
 

  ْداس٘ذ . خٖٛخب٘ٛسا٘ی وٝ ثذٖ آٟ٘ب چٙذیٗ الیٝ ی ػِّٛی داسد ، ٘یبص ثٝ دػلٍبٜ ٌشدؽ ٔٛاد ٚ ٔبیؼی ثٝ ٘ب 

 ؛دس خب٘ٛساٖ دٚ ٘ٛع دػلٍبٜ ٌشدؽ ٔٛاد ٚخٛد داسد 

 دػتٍبٜ ٌشدؽ خٖٛ ثبص    -1

 دػتٍبٜ ٌشدؽ خٖٛ ثؼتٝ   -2

  ٜخٖٛ اص ا٘لٟبی سي ٞب خبسج ٔی ؿٛد ٚ دس ٔیبٖ ػَّٛ ٞبی ثبفت ٌشدؽ ٔی وٙذ. ٌشدؽ خٖٛ ثبصدس دػلٍب ، 

  ٜدیذٜ ٔی ؿٛد ، خٖٛ دس ٍٞٙبْ ٌنشدؽ اص سي   ٟٔشٜ داساٖ ٚ وشْ خبویوٝ دس  ٌشدؽ خٖٛ ثؼتٝدس دػلٍب

 كٛس  ٔی ٌیشد. ٔٛیشٌٟبَ ٔٛاد اص ًشیك خذاس ، ثّىٝ تجبد ٕ٘ی ؿٛدٞب خبسج 

 ٞؼلٙذ. ٌشدؽ خٖٛ اص ٘ٛع ثبصداسای  حـشات ٚ خشچًٙ ٞب 
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   اػت ، حشوت ٔبٞیچٝ ٞبی ثذٖ ٘یض خٖٛ سا ثٝ ثخؾ ٞنبی ػمجنی ثنذٖ ٔنی سا٘نذ. دس       ِِٛٝ ای ؿىُلّت ّٔخ

داسد ونٝ   دسیچیٝ ای ٔٙفنز  ٍٞٙبْ اػلشاحت لّت ، خٖٛ ثبس دیٍش اص ًشیك چٙذ ٔٙفز ثٝ لّت ثبص ٔی ٌشدد . ٞنش  

 اػت ٚ اص ٚسٚد خٖٛ تّٕجٝ ؿذٜ ثٝ ػیبٞشي ٞب خٌّٛیشی ٔی وٙذ. ٍٞٙبْ ا٘مجبض لّت ثؼتٝ

 
 

 اػت وٝ یه دّٞیض ٚ یه ثٌٗ داسد . خٖٛ اص ػیبٞشي ٚاسد دّٞینض ٔنی ؿنٛد ٚ     دٚ حفشٜ ایداسای لّجی  ٔبٞی

خٖٛ اص ػشخشي ثٝ آثـیؾ ٞیب    ػپغ ٚاسد ثٌٗ ٔی ؿٛد. ثٌٗ خٖٛ سا ثٝ دسٖٚ ػشخشي ٞب تّٕجٝ ٔی وٙذ.
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اص ساٜ ػییبٞشي  ٚ ثنبس دیٍنش    اص ساٜ ػشخشي پـتی ثٝ ٕٞٝ ی ثذٖ ٔی سٚدٚ ثؼذ اص تجبدَ ٌبصٞب ،  ٔی سٚد

 ؿىٕی ثٝ لّت ثبص ٔی ٌشدد.

 كذ ٞب ٞضاس ٔٛیشي آثــی اػت. وٕبٖ آثــی 4دس ٔبٞی ٞبی  اػلخٛا٘ی داسای  آثـؾ ٚ 

 

 دستگاه گردش خون در انسان

  ٖٔٛاسد ریُ ٔی ثبؿذ؛ دػلٍبٜ ٌشدؽ خٖٛ ؿبُٔدس ا٘ؼب  

 لّت  -1

 ٔٛیشي ٚ ػیبٞشي (  –سي ٞب ) ػشخشي  -2

 ٔبیؼی ثٝ ٘بْ خٖٛ -3

  آٚسدلّت دس ا٘ؼبٖ ، تّٕجٝ ی ٔشوضی دػلٍبٜ ٌشدؽ خٖٛ اػت ٚ ثب ص٘ؾ خٛد ، خٖٛ سا ثٝ ٌشدؽ دس ٔی. 

  اػت. ٔضبػف٘ٛع  ٚ دس ػبیش ٟٔشٜ داساٖ اص خّٕٝ ا٘ؼبٖ اص ػبدٜص ٘ٛع  ا ٔبٞیخشیبٖ خٖٛ دس 
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  ٌشدؽ ِٚی دس  خٖٛ دس یه ٌشدؽ وبُٔ فمظ یه ثبس اص لّت ػجٛس ٔی وٙذ،  ٌشدؽ خٖٛ ػبدٜدس

 .ایٗ اتفبق ٔی افلذ خٖٛ ٔضبػف دٚ ثبس

  اػت وٝ دٚتبی آٟ٘ب دّٞیض ٚ دٚ تبی دیٍش ثٌٗ  چٟبس حفشٜداسای  خض٘ذٌبٖ ، پش٘ذٌبٖ ٚ پؼتب٘ذاساٖلّت

 ٞؼلٙذ.

 ٞب دسیبفت ٔی وٙٙذ ٚ ثٝ ثٌٗ ٞب تحٛیُ ٔی دٞٙذ. ػیبٞشي، حفشٜ ٞبیی ٞؼلٙذ وٝ خٖٛ سا اص  دّٞیض ٞب 

 ٔی وٙٙذ. إپبطٞب  ػشخشي، حفشٜ ٞبیی ٞؼلٙذ وٝ خٖٛ سا ثٝ دسٖٚ  ثغٗ ٞب 

 خٖٛ سا اص لّت دٚس ، سٌی اػت وٝ  ػشخشيٚ  خٖٛ سا ثٝ ػٕت لّت ٔی آٚسد، سٌی اػت وٝ  ػیبٞشي

 ٔی وٙذ.

  ٖػٕت چپ لّت خٛ٘ی سا وٝ اص ؿؾ ٞب ٚ  ساػت لّت خٖٛ سا ثٝ ؿؾ ٞب ٔی فشػتٙذ ػٕتدس ا٘ؼب

 آٔذٜ اػت ثٝ ػشاػش ثذٖ ٔی فشػتذ.

 
 

 ٘ؼبٖ) ٔوبػف( خٛد ؿبُٔ دٚ ثخؾ اػتٌشدؽ خٖٛ وبُٔ دس ا 

 ٌشدؽ خٖٛ وٛچه یب ؿـی  -1

 ٌشدؽ خٖٛ ثضسي یب ػٕٛٔی -2

  لّت ثبص ٔی ٌشدد. ، خٖٛ ثٝ ؿؾ ٞب فشػلبدٜ ٔی ؿٛد ٚ دٚثبسٜ ثٝ  ٌشدؽ خٖٛ وٛچهدس 

  خٖٛ ثٝ ٕٞٝ ی ثذٖ فشػلبدٜ ٔی ؿٛد ٚ دٚثبسٜ ثٝ لّت ثبص ٔی ٌشدد. ٌشدؽ خٖٛ ثضسيدس ، 
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  تـىیُ ؿذٜ اػت ػٝ الیٝدیٛاسٜ ی لّت اص 

 اٛؿؾ حفشٜ ٞبی دّٞیض ٚ ثٌٗ؛ الیٝ داخّی یب آ٘ذٚوبسد -1

 ٔبٞیچٝ ای ٚ هخیٓ اػت ٚ ثخؾ لبثُ ا٘مجبم لّت ؛الیٝ ی ٔیب٘ی یب ٔیٛوبسد -2

 اٛؿؾ ایٛ٘ذی وٝ آثـبٔٝ ی لّت سا ٔی ػبصدالیٝ ی خبسجی یب پشی وبسد؛  -3

  ٝخٛا٘ذٜ ٔی ؿٛد. ثبفت ٌشٞیدس ػبخلبس لّت ٘ٛػی ثبفت ٔبٞیچٝ ای تٕبیض یبفلٝ ٘یض ٚخٛد داسد و 

 ٘مؾ اػبػی  تِٛیذ ٚ ٞذایت تحشیه ٞبی لّتاػت وٝ دس  ٘ٛػی ثبفت ٔبٞیچٝ ای تٕبیض یبفلٝ ثبفت ٌشٞی

 ؿذ.سا داسا ٔی ثب

 ٞب ٚ ثٌٗ ٞب ٞش وذاْ ثٝ كٛس  خذاٌب٘ٝ ٚ ثٝ كٛس  یه ٔدٕٛػٝ تبس ٞبی ٔبٞیچٝ ای ثٝ ٞٓ ٔیٛوبسد دّٞیض

 ایٛػلٝ ثٝ ا٘مجبم دس ٔی آیٙذ.

  ٝدس ٔیٛوبسد لّت تبسٞبی ٔبٞیچٝ ای دس ٞش یه اص ٔبٞیچٝ ٞب ثٝ یىذیٍش ٔللُ ٞؼلٙذ ٚ تحشیه یه تبس ث

 ـبس ٔی یبثذ.ساحلی اص ساٜ اتلبَ ثٝ تبسٞبی دیٍش ا٘ل

 ٌٗاص ا٘تـبس ٚخٛد داسد وٝ  یه ثبفت پیٛ٘ذی ػبیك، ٞب  دس ٔحُ استجبى ٔبٞیچٝ دّٞیض ٞب ثٝ ٔبٞیچٝ ی ث

 تحشیه دّٞیض ٞب ثٝ ثغٗ ٞب جٌّٛیشی ٔی وٙذ.

  كٛس  ٔی ٌیشد. فمظ اص عشیك ثبفت ٌشٞیا٘لـبس تحشیه دّٞیض ٞب ثٝ ثٌٗ ٞب 

  اػت.  غیش اسادی ٚ خٛد وبسلّت ٔبٞیچٝ ای 
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  اػت. وبٖ٘ٛ صایؾ تحشیه ٚ ا٘مجبض دس لّتثبفت ٌشٞی 

 .اػلبة لّت ٔی تٛا٘ٙذ ایٗ ا٘مجبم ٞب سا وٙذ ٚ یب تٙذ وٙٙذ 

  ٔی ٌٛیٙذ. دیبػتَٛٚ ثبصٌـت آٖ ثٝ حبِت آسأؾ سا  ػیؼتَٛثٝ ا٘مجبم دس آٔذٖ ٔبٞیچٝ ٞبی لّت سا 

 تافت گرّی 

  ٘یض ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد ٚ تحشیه وٙٙذٜ ی ٔیٛوبسد  ثبفت ٞبدیثبفت ٌشٞی ثٝ ػّت ٘مؾ ٞذایت وٙٙذٜ ی خٛد

 لّت اػت.

  ٖثٝ ٍٞٙبْ ثٝ ٚخٛد آٔذٖ لّت دس خٙیٗ ٕٞٝ ی تبسٞبی ٔبٞیچٝ ای آٖ لبدس ثٝ ا٘مجبم راتی ٞؼلٙذ ِٚی دس ابیب

 فمي ثبفت ٌشٞی ایٗ خبكیت سا حفظ ٔی وٙذ.

 اػت  والف( 1ٌشٜ ٚ  2) ثبفت ٌشٞی خٛد ؿبُٔ ػٝ لؼٕت . 

 دّٞیضی )ٌشٜ پیؾ آًٞٙ (  –ٌشٜ ػیٙٛػی  -1

 ثغٙی   –ٌشٜ دّٞیضی   -2

 سؿتٝ ٞبیی دس دیٛاسٜ ی ثیٗ دٚ ثغٗ ٚ دس ٔیٛوبسد ثغٗ ٞب ) والف ثغٙی ( -3

  ٔحُ صایؾ تحشیىبت ، ٌشٜ ایؾ آًٞٙ ٘یض ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد ، چٖٛ   دّٞیضی ( –ٌشٜ اَٚ )ػیٙٛػی

 اػت. عجیؼی لّت

  لشاس داسد ٚ اص ٌشٜ  یش ٔٙفز ثضسي ػیبٞشي صثشیٗدیٛاسٜ ی پـتی دّٞیض ساػت ٚ صٌشٜ ایؾ آًٞٙ دس

 دْٚ ثضسٌلش اػت.

 
 

 .تبسٞبی ٔبٞیچٝ ای ٌشٜ ایؾ آًٞٙ ٔلٙبٚثبً ٚ ثٝ كٛس  خٛدثخٛدی تحشیه ٔی ؿٛ٘ذ 
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 .ایٗ تحشیه ٞب ثٝ ػبیش تبسٞبی ٔیٛوبسد لّت ٔٙلمُ ٔی ؿٛد ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ا٘مجبم دس ٔی آسٚد 

  لشاس ٌشفلٝ اػت. ٞب ٚ ثغٗ ٞب ٚ وٕی ٔتٕبیُ ثٝ دّٞیض ساػت حذفبصُ ثیٗ دّٞیضثٌٙی دس  -ٌشٜ دّٞیضی 

 .چٙذ سؿلٝ اص خٙغ ثبفت ٌشٞی ، ٌشٜ اَٚ ٚ دْٚ سا ثٝ ٞٓ ٔشثٛى ٔی ػبص٘ذ 

  ٔی سػذ وٝ آٖ  ٌشٜ دْٚدس دّٞیض ٔٙلـش ٚ ثبػث ا٘مجبم دّٞیض ٞب ٔی ؿٛد. ػپغ تحشیه ثٝ  ٌشٜ اَٚتحشیه

٘یض تحشیه سا تمٛیت وشدٜ ٚ ثٝ اِیبف دیٛاسٜ ی ثیٗ دٚ ثٌٗ ٚ والف ثٌٙی ٔی فشػلذ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ثٌٗ ٞب 

 ٘یض ٔٙمجن ٔی ؿٛ٘ذ.

  ٌٗاص ا٘لـبس تحشیه دس والف ثٌٙی اػت ٚ  وٙذتشػشػت ا٘لـبس تحشیه دس ٌشٜ دْٚ ٚ اِیبف دیٛاسٜ ی ثیٗ دٚ ث

 ضٔبٖ ، ٔبٞیچٝ ٞبی ٞش دٚ ثٌٗ سا فشا ٔی ٌیشد.دس ٘لیدٝ تحشیه ثٝ ػشػت ٚ ٕٞ

 دریچِ ّای قلة ٍ رگ ّا 

 لّت خٛد داسای دٚ دػلٝ دسیچٝ اػت 

 ثغٙی دس ثیٗ دّٞیض ٞب ٚ ثغٗ ٞب –دسیچٝ ٞبی دّٞیضی  -1

 ی ػشخشي ٞبدسیچٝ ٞبی ػیٙی ؿىُ دس اثتذا  -2

 ثٌٙی خٛد ؿبُٔ  -دسیچٝ ٞبی دّٞیضی 

 ثیٗ دّٞیض چپ ٚ ثٌٗ چپ دسیچٝ ی دِٚختی یب ٔیتشاَ -1

 ثیٗ دّٞیض ساػت ٚ ثٌٗ ساػت دسیچٝ ی ػٝ ِختی -2

 خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ. ٍٞٙبْ ا٘مجبض لّتثٌٙی اص ثشٌـت خٖٛ ثٌٗ ٞب ثٝ دّٞیض ٞب دس  -دسیچٝ ٞبی دّٞیضی 

  لّت خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ. ٍٞٙبْ اػتشاحتدسیچٝ ٞبی ػیٙی اص ثشٌـت خٖٛ ػشخشي ٞب ثٝ ثٌٗ ٞب دس 

  فبلذ ثبفت ٔبٞیچٝ ای ٞؼلٙذ ٚ ثٝ ٚػیّٝ ی سؿلٝ ٞبیی ثٝ ثشخؼلٍی ٞبی ٔبٞیچٝ ای دیٛاسٜ دسیچٝ ٞبی لّت

 داخّی لّت اتلبَ داس٘ذ.

  ، اػت. جشیبٖ خٖٛػبُٔ ثبص ٚ ثؼلٝ وشدٖ دسیچٝ ٞب 

  ، ٖٚخٛد داس٘ذ وٝ ثٝ كٛس  یه ًشفٝ ثٝ  دسیچٝ ٞبی ال٘ٝ وجٛتشیدس ًَٛ ػیبٞشي ٞبی ٘ٛاحی ابنیٗ ثذ

 ؿٛ٘ذ ٚ ثبصٌـت خٖٛ اص ػیبٞشي ٞب ثٝ لّت سا آػبٖ ٔی وٙٙذ. ػٛی لّت ثبص ٔی

 .كذاٞبی لّت سا ٔی تٛاٖ ثٝ وٕه ٌٛؿی ًجی اص ػٕت چپ لفؼٝ ی ػیٙٝ ؿٙیذ 

  دٚ كذای اكّی اص لّت لبثُ ؿٙیذٖ اػت 

 –ػتٝ ؿذٖ دسیچٝ ٞبی دّٞیضی اص كذای دْٚ اػت ٚ ٔشثٛى ثٝ ة ثٓ تشٚ  عٛال٘ی تشوٝ  صذای اَٚ -1

 اػت.  ثغٙی

 اػت. ثؼتٝ ؿذٖ دسیچٝ ٞبی ػیٙیاػت ٚ ٔشثٛى ثٝ  ٚاضحٚ  وٛتبٜوٝ  ای دْٚصذ -2
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 ثشخی ثیٕبسی ٞبی لّجی ٚ ٘مبیق ٔبدسصادی دس خذاس ثیٗ دّٞیض ٞب ٚ ثٌٗ ٞب ، ٕٔىٗ اػت كذاٞبی غیش  دس

 ًجیؼی ٚ ٕٔلذی اص لّت ؿٙیذٜ ؿٛد.

  ُٔدّٞیض ٞب ٚ ثٌٗ ٞب اػت. ػیؼتَٛ )ا٘مجبض ( ٚ دیبػتَٛ ) اػتشاحت(ٞش دٚسٜ ی وبسی لّت ؿب 

  ُٔاػتشاحت ػٕٛٔی لّت)ػیؼلَٛ( ٚ  ا٘مجبض دّٞیض ٞب ، ا٘مجبض ثغٗ ٞبٞش دٚسٜ ی وبس لّت ؿب 

 )دیبػلَٛ ( اػت.

  ، ثب٘یٝ( 8/0ًَٛ ٔی وـذ . ) دس ٔدٕٛع  ثب٘یٝ 4/0ٚ  3/0ٚ  1/0دس حبِت ػذی ثذٖ ، ثٝ تشتیت ٞش ٔشحّٝ ثبال 

  ٔیّی ِیتش آٖ دس  00وٝ تمشیجبً  ی ِیتش خٖٛ دس ٞش ثغٗ جٕغ ٔی ؿٛدٔیّ 120دس ابیبٖ دیبػلَٛ دس حذٚد

 ػیؼتَٛ ثؼذی ٚاسد ػشخشي ٞب ٔی ؿٛد.

  ، ٌفلٝ ٔی ؿٛد. حجٓ ضشثٝ ایخبسج ٔی ؿٛد ،  اص ٞش ثغٗثٝ ٔمذاس خٛ٘ی وٝ دس ٞش هشثبٖ لّت 

 ٌفلٝ ٔی ؿٛد. ثشٖٚ دٜ لّت،  دس دلیمٝلّت  یثٝ حبكّوشة حدٓ هشثٝ ای دس تؼذاد ص٘ؾ ٞب 

  ٌٛیٙذ ٚ ٔٙحٙی ثجت ؿذٜ سا  وبسدیٛ ٌشافیثجت حشوب  ٔىب٘یىی ٚ تغییشا  فـبس دسٖٚ حفشٜ ٞبی لّت سا

 ٔی ٘بٔٙذ. وبسدیٌٛشاْ

  لّت دس ٞش ا٘مجبم اذیذٜ اِىلشیىی وّی ٘یض تِٛیذ ٔی وٙذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞبدی ثٛدٖ ثبفت ٞبی ثذٖ تب ػٌح

 اٛػت ٔٙلـش ٔی ؿٛ٘ذ.

 ٘ٛاس  اِىتشٚوبسدیٌٛشاْٚ ٔٙحٙی ثجت ؿذٜ سا  اِىتشٚوبسدیٌٛشافیی اِىلشیه لّت دس ٞش ص٘ؾ ثجت اذیذٜ ٞب(

 ( ٔی ٘بٔٙذ.لّت

  ٖثشای اِىلشٚوبسدیٌٛشافی ، اِىلشٚد ٞبی دػلٍبٜ اِىلشٚوبسدیٌٛشاف سا ثش سٚی اٛػت لشاس ٔی دٞٙذ ٚ خشیب

ٚ ثٝ كٛس  ٔٙحٙی سٚی وبغز سػٓ ٚ یب كفحٝ ی ٕ٘بیؾ  تمٛیت ؿذٜاِىلشیىی لّت ثٝ ٚػیّٝ ی دػلٍبٜ 

 ٕ٘بیبٖ ٔی ؿٛد.

 لفؼٝ ی ػیٙٝ ٚ یب اص ا٘ذاْ ٞب ) دػت ٞب ٚ ابی چپ ( ثجت وشد. یخّٛ ٔٙحٙی سا ٔی تٛاٖ اص 

  ، ْثجت ٔی ؿٛد وٝ ثب حشٚف  ػٝ ٔٛجدس یه ٔٙحٙی ػبدی اِىلشٚوبسدیٌٛشاT , QRS , P  ٘ـبٖ دادٜ ٔی

 ؿٛ٘ذ.

  ٔٛجP  ُایدبد ٔی ؿٛد. اص ا٘مجبض دّٞیض ٞبوٕی لج 

  ٔٛجQRS  ٝاػت. اص ا٘مجبض ثغٗ ٞب تش وٕی لجُٔشثٛى ث 

  ٔٛجT   ثبصٌـت آٟ٘ب ثٝ حبِت آسأؾ اػت. اص پبیبٖ ا٘مجبض ثغٗ ٞب تش لجُٔشثٛى ثٝ وٕی ٚ 

  وٝ دس اضؿىی ( اذیذاس ٔی ؿٛد لّجی تغییشاتی دس ایٗ ٔٙحٙی ٞب )اِىلشٚوبسدیٌٛشاْ ٚ وبسدیٌٛشاْدس ثیٕبسی ٞبی

 داسای إٞیت اػت.

  اذیذاس ؿٛد. صٔبٖ ثخؾ ٞبی ٔختّفٚ یب  استفبع آٖ،  ؿىُ ٔٙحٙیتغییشا  ٕٔىٗ اػت دس 
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  استفبع ٔٛج ،  افضایؾ فـبس خٖٛ ٔضٔٗ ٚ تٍٙی دسیچٝ ٞبدس ٔٛاسدی ٔثُ  ثضسي ؿذٖ لّتدسQRS 

 ٔی یبثذ. افضایؾ

 استفبع ٔٛج  ٔٛجت وبٞؾوٝ ٘بؿی اص ٘شػیذٖ خٖٛ ثٝ ٔیٛوبسد اػت ،  آ٘فبسوتٛع لّتQRS .ٔی ؿٛد 

  ، ًٙٞفبصّٝ ی اص حبِت ػبدی ثٝ ػٛی ثٌٗ ٞب ٞذایت ؿٛد ،  وٙذتشاٌش تحشیه ایدبد ؿذٜ دس ٌشٜ ایؾ آP 

 ٔی یبثذ. افضایؾ Qتب 

 
 

 ػشخشي ٞبی ثضسي( ، سي ٞب ؿبُٔ دس ٞش دٚ ٌشدؽ خٖٛ )ثضسي ٚ وٛچه  ٞ بی وٛچه ػشخشي 

 ٔی ثبؿذ. ٚ ػشا٘جبْ ػیبٞشي ٞبی ثضسي  ػیبٞشي ٞبی وٛچه  ٔٛیشي ٞب 

  ٗاػت  ثیـتشیٗ ٔمذاس خٖٛ ثذٖ دس ػیبٞشي ٞبػیبٞشي ٞب ،  ٔمبٚٔت وٓٚ  لغش صیبدثٝ خبًش داؿل 

  ٗسا رخیشٜ وشدٜ ٚ دس  ا٘شطی ػیؼتَٛ لّت، ثخـی اص  دیٛاسٜ ی لبثُ استجبعػشخشي ٞب ثٝ خبًش داؿل

 ٔی ؿٛ٘ذ. ثبػث پیٛػتٍی خٖٛ دس سي ٞبدیبػلَٛ ثٝ خٖٛ ثش ٔی ٌشدا٘ٙذ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت 
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  دیٛاسٜ ی ٔٛیشي ٞب فمي اص یه سدیف ػَّٛ اٛؿـی ػٍٙفشؿی ػبخلٝ ؿذٜ اػت وٝ ثشای تجبدَ ٔٛاد ثب ثبفت

 ٞب ٔٙبػت اػت.

 ایجبد ٔمبٚٔتثبػث  وٕی لغش سي ٞبٕچٙیٗ ٚ ٞ تؼذاد صیبد ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٚ پشٚتئیٗ ٞبی پالػٕب 

 ٔی ؿٛد وٝ دس ٘لیدٝ ی آٖ حشوت خٖٛ دس سي ٞب ثٝ فـبس صیبدی ٘یبص ایذا ٔی وٙذ.

  ٖٛآٖ اػت. ٚػظ سي ٞب ثیؾ اص وٙبسٜ ٞبی دسػشػت حشوت خ 

 40تب  30سي ٞبی دیٍش ثیـلش اػت ٚ دسا٘ؼبٖ ثیٗ  ػشػت ٔلٛػي خٖٛ دس آنٛس  )ثضسٌلشیٗ ػشخشي ثذٖ( اص 

 اػت. ػب٘تی ٔتش ثش ثب٘یٝ

  ٟٕٔتشیٗ فشاٚا٘ی داس٘ذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  ٔبٞیچٝ ٞبی صبف حّمٛیػشخشي ٞبی وٛچه دس دیٛاسٜ ی خٛد

 ثش ػٟذٜ داس٘ذ. ٘مؾ سا دس تغییش ٔمذاس خٖٛ ثبفت ٞب

  ثٝ ػشػت ثٝ ا٘مجبم دس ٔی آیٙذ ٚ  تحشیه ٔٛاد ؿیٕیبیی ٚ یب تحشیه ػصجیایٗ ٔبٞیچٝ ٞبی كبف ثش اثش

 ٌش سي سا وٓ ٚ یب صیبد ٔی وٙٙذ.ل

  ٞش چٝ ثبفت ٚ ا٘ذأی فؼبِیت ٚ ٔلبثِٛیؼٓ ؿذیذ تشی داؿلٝ ثبؿذ ، خٖٛ ثیـلشی سا ثٝ ػٛی خٛد ٔی وـذ صیشا

ٔؼلمیٕبً ثش دیٛاسٜ ی  وبٞؾ اوؼیظٖ ٚ افضایؾ دی اوؼیذ وشثٗ ٚ ٌشٔبٔلبثِٛیؼٓ ٔب٘ٙذ  صتغییشا  حبكُ ا

 سي ٞب اثش ٔی وٙذ ٚ ثبػث ٌـبد ؿذٖ سي ٞب ٔی ؿٛد.

  ٜٔتفبٚتدس ثشاثش وٕجٛد اوؼیظٖ ثب ٘ٛاحی دیٍش ثذٖ  ویؼٝ ٞبی ٞٛایی ؿؾ ٞبفمي ٚاوٙؾ سي ٞبی دیٛاس 

 اػت.
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 فطار خَى سرخرگی 

 .فـبس خٖٛ دس ػشخشي ٞب ثیٗ دٚ حذ ، یؼٙی حذالُ ٚ حذاوثش ، ٘ٛػبٖ ٔی وٙذ 

  ٞیچ ٌبٜ ثٝ كفش ٕ٘ی سػذ. ثٝ ػّت خبصیت استجبػی دیٛاسٜ ی آٟ٘بفـبس خٖٛ دس ػشخشي ٞب 

 .فـبس خٖٛ دس ٔؼیش ٌشدؽ خٖٛ ثٝ تذسیح ابنیٗ ٔی آیذ 

  دس ا٘ؼبٖ ثٝ ػّت ٚهؼیت لبنٓ ٚ ایؼلبدٜ ، فـبس خٖٛ ػشخشٌی ٘ؼجلبً ثبال اػت ٚ خٖٛ سػب٘ی ثٝ ٔغض سا دس حبِت

 ایؼلبدٜ تأٔیٗ ٔی وٙذ.

 خَى در هَیرگ ّا  گردش

 .ٔٛیشي ٞب أىبٖ تجبدَ ٔٛاد ثیٗ خٖٛ ٚ ٔبیغ ٔیبٖ ثبفلی سا فشاٞٓ ٔی وٙٙذ 

 ازیشی آٖ صیبد اػت.ص یه سدیف ػَّٛ ػبخلٝ ؿذٜ ٚ ٘فٛردیٛاسٜ ی ٔٛیشي ٞب ا 

 ٚخٛد داسد وٝ ثٝ كٛس  یه دسیچٝ ػُٕ ٔی وٙذ ٚ ثب  دس اثتذای ٞش ٔٛیشي یه ٔبٞیچٝ ی صبف حّمٛی

، دس اغّت ثبفت ٞب دس ٞش ِحظٝ ایٗ دِیُثٝ  ؼبى خٛد ، دٞب٘ٝ ی ٔٛیشي سا ثؼلٝ یب ثبص ٍ٘ٝ ٔی داسد.ا٘مجبم ٚ ا٘ج

 فمي تؼذادی اص ٔٛیشي ٞب ثبص ٞؼلٙذ.

  اغّت ٔٛیشي ٞب دس دیٛاسٜ ی خٛد ٔٙبفز صیبدی داس٘ذ وٝ ثبػث افضایؾ ٘فٛرازیشی آٟ٘ب ٔی ؿٛد ٚ اص ایٗ ٔٙبفز

 د غزایی ػبدٜ ٚ ِٔٛىَٛ ٞبی سیض ػجٛس ٔی وٙٙذ.ػالٜٚ ثش آة ٚ ٌبصٞبی تٙفؼی ٔٛا

 ٕ٘ی تٛا٘ٙذ اص ایٗ ٔٙبفز ثٍزس٘ذ. خٖٛ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٚ پشٚتئیٗ ٞبی دسؿت 

  دس تِٛیذ ٚ ٌشدؽ ٚ ثبصٌـت ٔبیغ ثیٗ ػِّٛی ؿشوت داس٘ذ ٚ  تفبٚت فـبس اػٕضیٚ  فـبس تشاٚؿیدٚ ٘یشٚی

 ثب یىذیٍش ٔمبثّٝ ٔی وٙٙذ.

 اثش ٔی وٙذ. دس جٟت ثیشٖٚ سا٘ذٖ ٔٛاد اص ٔٛیشي ٞبس خٖٛ اػت وٝ ٘لیدٝ ی فـب فـبس تشاٚؿی 

 ٟت ػىغ فـبس تشاٚؿی ػُٕ تفبٚ  فـبس اػٕضی ثیٗ االػٕبی دسٖٚ ٔٛیشي ٞب ٚ ٔبیغ ثیٗ ػِّٛی اػت ٚ دس خ

 ٌشدا٘ذٖ ٔٛاد ثٝ ٔٛیشي ٞب(صثبٔی وٙذ. )

  ٖٛاشٚتئیٗ ٞبی ٔبیغ ٔیبٖ ثبفلی اػت. ثیؾ اصفـبس اػٕضی اشٚتئیٗ ٞبی االػٕبی خ 

 ثش ػىغ اػت. دس ا٘تٟبی ٔٛیشيفـبس تشاٚؿی ثیؾ اص فـبس اػٕضی خٖٛ اػت ِٚی  دس اثتذای ٔٛیشي 

  دسكذ ثبلی ٔب٘ذٜ اص ًشیك  10دسكذ حدٓ ٔبیغ تشٚاؽ ؿذٜ ثبصٌشدا٘ذٜ ٔی ؿٛد ٚ  00دس ا٘لٟبی ٔٛیشي حذٚد

 ٜ ٔی ؿٛد.ثٝ ٌشدؽ خٖٛ ػیبٞشٌی ثبصٌشدا٘ذ سي ٞبی ِٙفی

  ٌفلٝ ٔیـٛد. خیض یب ادْثٝ افضایؾ ٔبیغ ٔیبٖ ثبفلی 

 : دالیُ خیض یب ادْ ػجبستٙذ اص 

 ٗدس خٖٛ.  وٕجٛد پشٚتئی 
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 ٖٛدسٖٚ ػیبٞشي ٞب . افضایؾ فـبس خ 

 . ثؼتٝ ؿذٖ سي ٞبی ِٙفی 

 . آػیت دیٛاسٜ ی ٔٛیشي ٞب 

 . ٖافضایؾ ػذیٓ ثذ 

 داس٘ذ. ٘فٛرپزیشی وٕتشی٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔٛیشي ٞبی ثذٖ  ٔٛیشي ٞبی ٔغض 

 
 

 گردش خَى در سیاّرگ ّا 

 .ػیبٞشي ٞب ثیـلشیٗ ٔمذاس خٖٛ ثذٖ سا دس خٛد خبی ٔی دٞٙذ 

 اػت. وٕتشآٟ٘ب  ٔمبٚٔت دیٛاسٜ یاص ػشخشي ٞب ٚ  ثیـتشٞب  لغش ػیبٞشي 

 فـبس ٔٙفی ٕٞچٙیٗ  ثبػث ادأٝ ی خشیبٖ خٖٛ دس ػیبٞشي ٞب ٔی ؿٛد. ثبلی ٔب٘ذٜ ی فـبس ػشخشٌی

پبئیٗ آٔذٖ پشدٜ وٝ ثٝ ػیبٞشي ٞبی ایٗ ٘بحیٝ ٔٙلمُ ٔی ؿٛد ٚ فـبسی وٝ ثش اثش  ( لفؼٝ ی ػیٙٝ ٔىؾ)

وٝ ثٝ ػیبٞشي ٞبی  حشوبت ٔٛصٖٚ ٔبٞیچٝ ٞبوٝ ٍٞٙبْ دْ ثش ؿىٓ ٚاسد ٔی ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ  دیبفشآٌ

ٝ ثٝ ػٛی لّت دس اغّت ػیبٞشي ٞب و ٚجٛد دسیچٝ ٞبی ال٘ٝ وجٛتشیاًشاف خٛد اثش ٔی ٌزاس٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ 
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ثبص ٔی ؿٛ٘ذ ، حشوت خٖٛ ثٝ ػٕت لّت سا آػبٖ وشدٜ ٚ اثش ٘بٔؼبػذ ٘یشٚی ٌشا٘ؾ صٔیٗ سا ثش ٌشدؽ خٖٛ 

 ػیبٞشي ٞب وبٞؾ ٔی دٞٙذ.

 
 

 خون و ترکیبات آن

  ٔلؼذدی اػت: ٚظبیفخٖٛ داسای 

 ثیٗ ػَّٛ ٞبی ثذٖ ایجبد استجبط ؿیٕیبیی 

 ٞب ٞٛسٖٔٛٚ  ٌبصٞبی تٙفؼیٚ  ا٘تمبَ ٔٛاد غزایی 

 ٖتٙظیٓ دٔبی ثذ 

 ٖایٕٙی ٚ دفبع ثذ 

  ٝاص االػٕبی خٖٛ اص دیٛاسٜ ی ٔٛیشي ٞب ثٝ فوبی ثیٗ ػِّٛی  یداس٘ذ ثخـ ٌشدؽ خٖٛ ثؼتٝدس خب٘ٛسا٘ی و

٘فٛر ٔی وٙذ ٚ ٔبیغ ٔیبٖ ثبفلی سا ٔی ػبصد وٝ اغ اص تجبدَ ٔٛاد ثب ػَّٛ ٞب دٚثبسٜ ثٝ ػیبٞشي ٞب ثبصٌشدا٘ذٜ 

 ٔی ؿٛد.
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  ٝ٘ذاسدداس٘ذ دس ثیٗ ػشخشي ٞب ٚ ػیبٞشي ٞب ؿجىٝ ی ٔٛیشٌی وبّٔی ٚخٛد  ٌشدؽ خٖٛ ثبصدس خب٘ٛسا٘ی و 

 ٚ خٖٛ ٔؼلمیٕبً ثٝ فوبی ثیٗ ػِّٛی ٚاسد ٔی ؿٛد ٚ دس ٔدبٚس  ػَّٛ ٞب لشاس ٔی ٌیشد.

  خٖٛ ، ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی ٚ ٌفلٝ ٔی ؿٛد ٚ ٘مؾ  ِٕٞٛٙفدس ٌشدؽ خٖٛ ثبص ، ثٝ ایٗ ٔبیغ ٔدبٚس ػَّٛ ٞب

 داساػت. سا ِٙف

  َّٛٚخٛد داسد  اصّیدس خٖٛ ػٝ  ٘ٛع ػ 

 ٌّجَٛ ٞبی لشٔض  -1

 ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ  -2

 پالوت ٞب  -3

  ْؿٙبٚس ٞؼلٙذ. پالػٕبػَّٛ ٞبی خٖٛ دس ٔبیؼی ثٝ ٘ب 

  ـىیُ ٔی دٞذ. ِیلش( سا ت 5حذٚد ) دسصذ وُ ٚصٖ ثذٖ 8دس ا٘ؼبٖ ثبِغ خٖٛ دس حذٚد 

 55  تـىیُ ٔیذٞٙذ. ٞبی خٛ٘یػَّٛ دسكذ آٖ سا  45ٚ  پالػٕبدسكذ خٖٛ سا 

  ٖٛ٘بْ داسد . ٕٞبتٛوشیت٘ؼجت دسكذ حدٓ ػَّٛ ٞبی خٖٛ ثٝ وُ حدٓ خ 

 ( گلثَل ّای قرهس )ارترٍسیت ّا

  ٖتمشیجبً ٕٞٝ ی اجضای ػِّٛی خٛد ٞؼلٙذ ٚ  ثذٖٚ ٞؼتٝایٗ ػَّٛ ٞب دس ا٘ؼبٖ ٚ ثؼیبسی دیٍش اص خب٘ٛسا

 اش ؿذٜ ا٘ذ. ٌّٕٗٞٛٛثیٚ اص ٔبدٜ ای ثٝ ٘بْ  سا اص دػت دادٜ ا٘ذ

  ثتٛا٘ٙذ تغییش ٞؼلٙذ ٚ ؿىُ خبف آٟ٘ب ٔٛخت ٔی ؿٛد تب  ٔمؼش )فشٚسفتٝ(ٌّجَٛ ٞبی لشٔض دس دٚ ًشف

 تش٘ذ، ػجٛس وٙٙذ. ٚ اص ٔٛیشي ٞبیی وٝ دس ثشخی ٘ٛاحی ثذٖ اص ا٘ذاصٜ ی ٌّجَٛ ٞب ٘یض وٛچه ذٞٙذثؿىُ 

  َٛثبسیه آػیت ٔی ثیٙٙذ ٚ اص ثیٗ ٔی سٚ٘ذ.ٌٟبی ثؼیبس ٞبی ایش دس اثش ػجٛس اص ایٗ ٔٛیشثشخی اص ٌّج 

 وٝ فـبس ٞٛا وٓ تش اػت ثش تؼذاد ٌّجَٛ ٞبی لشٔض افضٚدٜ ٔی ؿٛد. دس استفبػبت 

  داس٘ذ. جبثجبیی دی اوؼیذ وشثٌّٗجَٛ ٞبی لشٔض ػالٜٚ ثش حُٕ اوؼیظٖ ، ٘مؾ ٔخللشی ٘یض دس 

  ٓتشویت آة ٚ دی اوؼیذ س٘ذ وٝ ثٝ دس غـبی خٛد دا ا٘یذساصوشثٙیهٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٔمذاس صیبدی آ٘ضی

 ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی داسد. CO2وٕه ٔی وٙذ ٚ دس خبثدبیی  وشثٗ
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 ثَل ّای قرهس زایص گل

  تِٛیذ ٌّجَٛ لشٔض 

  ٜدس دٚسٜ ی خٙیٙی اثلذا دس ویؼٝ ی صسد 

  ػپغ دس وجذ ٚ ًحبَ  ٚ ٌشٜ ٞبی ِٙفی ٚ ٔغض اػلخٛاٖ ػبخلٝ ٔی ؿٛ٘ذ 

   ٚ ٟٗػبٍِی ٕٞچٙبٖ ثٝ تِٛیذ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ادأٝ ٔی  5ص تب دساػپغ ٔغض لشٔض اػلخٛاٖ ٞبی ا

 .دٞٙذ

   ػبٍِی ثٝ ثؼذ ، ٌّجَٛ ٞبی لشٔض فمي دس ٔغض لشٔض اػلخٛاٖ ٞبی اٟٗ ٚ ثخؾ وٛچىی اص  5اص

 اػلخٛاٖ ٞبی دساص ٔللُ ثٝ تٙٝ ادأٝ ٔی یبثذ.

  ْاػت وٝ ثش اثش وبٞؾ اوؼیظٖ سػب٘ی  اسیتشٚپٛئیتیٗػبُٔ تٙظیٓ وٙٙذٜ تِٛیذ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٔبدٜ ای ثٝ ٘ب

ٚ  ثش ػَّٛ ٞبی صایٙذٜ ی ٔغض لشٔض اػتخٛاٖ اثش ٔی وٙذتِٛیذ ٔی ؿٛد ٚ  وّیٝ ٞب ٚ وجذثٝ ثبفت ٞب اص 

 ٔی دٞذ. افضایؾتِٛیذ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض سا 

  ٚیتبٔیٗ ٞبی ثشای تِٛیذ ٌّجَٛ ٞبی لشٔضB12 هشٚس  داسد . ٚ اػیذ فِٛیه 

 ٌ ّیىٛاشٚتئیٙی ثٝ ٘بْ فبولٛس داخّی ٔؼذٜ اص تخشیت ٚیلبٔیٗ دیٛاسٜ ی ٔؼذٜ ثب تشؿحB12  دس اثش آ٘ضیٓ ٞبی

 آػیت ٔخبط ٔؼذٜ ثبػث وٓ خٛ٘ی ٚخیٓ ٔی ؿٛد.ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  ٚ ٔؼذٜ خٌّٛیشی ٔی وٙذ

  ٝآٞٗ ٚخٛد داسد وٝ ثخؾ  ٌشْ 4بِٓ حذٚد ػ. دس ثذٖ یه فشد ثبِغ ٚ اػت آٞٗثشای ػبخت ٌّٕٞٛٛثیٗ ٘یبص ث

 اكّی آٖ دس ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ ٔیٌّٛٛثیٗ ٔبٞیچٝ ٞب اػت.

 ٗٞآٟ٘ب ٔی ؿٛد . وبٞؾ ٌّٕٞٛٛثیٗٚ  وٛچه ؿذٖ ٌّجَٛ ٞبی لشٔضثبػث  وٕجٛد آ 

  اػت. یه ثخؾ آٞٗ داس ثٝ ٘بْ ٞٓ ٚیه ثخؾ پشٚتئیٙی ثٝ ٘بْ ٌّٛثیٗ ٞش ِٔٛىَٛ ٌّٕٞٛٛثیٗ داسای 



 زیست ضٌاسی سال دٍم دتیرستاى

 هَادگردش  – ضطنفصل 

                                                                                                                   هدرس: حوید ًقی زادُ

 

 

18 

 

 ثَل ّای قرهس هرگ گل

 ٛاػت. سٚص 120َ ٞبی لشٔض ٔحذٚد ٚ دس حذٚد ػٕش ٌّج 

  ، ٗٔمذاس آ٘ضیٓ ٞبی ٌّجَٛ لشٔض وٓ ٚ غـبی آٖ ؿىٙٙذٜ ٔی ؿٛد.ثب افضایؾ ػ 

  آػیت ٔی ثیٙٙذ ٚ اص ثیٗ ٔی  وجذ ٚ عحبَایٗ ٌّجَٛ ٞبی ایش دس ٍٞٙبْ ػجٛس اص ٔٛیشي ٞبی ثؼیبس ثبسیه

 سٚ٘ذ.

 تدضیٝ ٚ آٞٗ آٖ ثبس دیٍش ثٝ ٔغض اػلخٛاٖ  ٔبوشٚفبطٞبٗ آصاد ؿذٜ اص تخشیت ٌّجَٛ لشٔض ثٝ ٚػیّٝ ی یٌّٕٞٛٛث

آصاد ؿذٜ ٚاسد چشخٝ ٔلبثِٛیىی  ٌّٛثیٗیبثذ ٚ ثشای ػبخلٝ ؿذٖ ٌّجَٛ ٞب دٚثبسٜ ثٝ وبس ٔی سٚد.  ا٘لمبَ ٔی

ثٝ  صفشا )ثیّی سٚثیٗ ٚ ثیّی ٚسدیٗ(ٔٛاد سٍ٘ی تدضیٝ آٖ دس وجذ ،  ( اشٚتئیٗ ٞب ٔی ؿٛد ٚ اص)ػٛخت ٚ ػبص

 ٚخٛد ٔی آیٙذ.

  ٔی ٌٛیٙذ. إٓ٘یوبٞؾ تؼذاد ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٚ ٘یض وبٞؾ ٔمذاس ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّجَٛ ٞب سا 

  ثٝ ٚخٛد آیذ. وٕجٛد آٞٗٚ یب  دػت دادٖ خٖٛ ثذٖإٓ٘ی ٕٔىٗ اػت ثٝ دِیُ اص 

  ، داسد.)اش خٛ٘ی( ٘بْ  پّی ػیتٕیافضایؾ ثیؾ اص حذ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض 

 ثٝ ٚخٛد  پشوبسی غیش عجیؼی ٔغض اػتخٛاٖٚ یب  وٕجٛد اوؼیظٖ ثبفت ٞبٕٔىٗ اػت دس اثش  پّی ػیتٕی

 آیذ.

 گلثَل ّای سفید

  ٖٛدس ٞش ٔیّی ٔلش ٔىؼت خٖٛ اػت. 0000تؼذاد تمشیجی ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ خ 

   :ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ خٛد دٚ دػلٝ ا٘ذ 

 ٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب  -1

 آٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب -2

   :ٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب خٛد ؿبُٔ ػٝ ٌشٚٞٙذ 

 ٘ٛتشٚفیُ ٞب -1

 ثبصٚفیُ ٞب -2

 ائٛصیٙٛفیُ ٞب   -3

   :آٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب خٛد دٚ دػلٝ ا٘ذ 

 ٙفٛػیت ٞبِ -1

 ٔٛ٘ٛػیت ٞب   -2

  ثیـلش ٘یؼت. چٙذ ػبػت تب چٙذ ٞفتًَٝٛ ػٕش ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ اص 
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  ٝص٘ذٜ ثٕب٘ٙذ.تب ثیؾ اص یه ػبَ تجذیُ ٔی ؿٛ٘ذ ٔی تٛا٘ٙذ  ٔبوشٚفبطٔٛ٘ٛػیت ٞب یی وٝ دس ثبفت ٞب ث 

 ػبخلٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔغض لشٔض اػتخٛاٖت ٞب دس یٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب ، ٔٛ٘ٛػیت ٞب ٚ تؼذاد وٕی اص ِٙفٛػ 

  ثٝ ٚخٛد ٔی آیٙذ. ثبفت ِٙفیثٝ ٚػیّٝ ی  ِٙفٛػیت ٞبثیـلش 

 : ٟٕٔلشیٗ اػٕبَ ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ ػجبستٙذ اص 

 خبسخی یب ثبفت ٞبی تبولیؼٓ ؿیٕیبیی ثٝ ػٛی رسابكیت تحشن صیبدی داس٘ذ ٚ ثب خ ٘ٛتشٚفیُ ٞب  

 فبٌٛػیتٛص) ثش٘ذ ٚ اصثیٗ ٔی ٔی خٛس٘ذدس حبَ تخشیت وـیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ رسا  ثیٍب٘ٝ ٚ ٟٔبخٓ سا 

 ٔی وٙٙذ(

 آٟ٘ب وٕلش اػت.  ثیٍب٘ٝ خٛاسیاص ٘ظش ظبٞش ؿجیٝ ثٝ ٘ٛتشٚفیُ ٞب ٞؼلٙذ ِٚی لذس   ائٛصیٙٛفیُ ٞب

تٛا٘ٙذ ثؼیبسی اص اٍُ٘ ٞب  ٔی تشؿح ٔٛادیاٍّ٘ی افضایؾ ٔی یبثٙذ ٚ ثب  ایٗ ػَّٛ ٞب دس ػفٛ٘ت ٞبی

 ٘یض تؼذاد انٛصیٙٛفیُ ٞب افضایؾ ٔی یبثذ. حؼبػیت ٞب )آِشطی ٞب (سا ٘بثٛد وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ دس 

  ضذ ا٘ؼمبد یه ٔبدٜ ی  ٞپبسیٗ. سا تشؿح ٔی وٙٙذٞپبسیٗ ٚ ٞیؼتبٔیٗ ثبصٚفیُ ٞب دٚ ٔبدٜ ی

 اػت. ٌـبد وٙٙذٜ ی سي ٞبیه ٔبدٜ ی  ٞیؼتبٔیٗاػت ٚ  خٖٛ

 وٝ ثٝ ثذٖ  حّٕٝ ثٝ ثبوتشی ٞب ، ٚیشٚع ٞب ٚ رسات خبسجیثٝ ٕٞشاٜ ٘ٛتشٚفیُ ٞب ثب  ٔٛ٘ٛػیت ٞب

 ٚ اص ثیٗ ٔی ثش٘ذ. ٔی خٛس٘ذٚاسد ؿذٜ ا٘ذ ، آٟ٘ب سا 

  ٚسٚد ثٝ ثبفت ٞبی ثذٖ ثٝ كٛس  ػَّٛ ٞبی دسؿلی ثٝ لٌش  ثب خبسج ؿذٖ اص خٖٛٔٛ٘ٛػیت ٞب ٚ

دس ٔجبسصٜ ثب  ِیضٚصْٚ ٞبی فشاٚاٖثب داؿلٗ  ٔبوشٚفبطٞب. ىشٖٚ ثٝ ٘بْ ٔبوشٚفبط دس ٔی آیٙذٔی 80

 وشدٜ ٚ ٌٛاسؽ ٔی دٞٙذ. فبوٛػیتٛصػٛأُ ثیٕبسی صا ٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ ٚ آٟ٘ب سا 
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 ایمنی و آلرژی

  ٌٓفلٝ ٔی ؿٛد. ایٕٙیثٝ چٍٍٛ٘ی ٔمبثّٝ ی ثذٖ ثب ثبولشی ٞب ٚ رسا  خبسخی ٟٔبخ 

  خٛد ثٝ دٚ كٛس  اػتایٕٙی  

 اوتؼبثی -2راتی  -1

  پٛػت ، ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ ثیٍب٘ٝ خٛاس ٚ تشؿح ؿیشٜ ی ٔؼذٜ ٚ ...ایٕٙی راتی ٘لیدٝ ی ٚخٛد ػبخلبس ٞبی 

اػت وٝ اص ٚسٚد ػٛأُ ثیٍب٘ٝ خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ ٚ ٔٛخٛدا  ص٘ذٜ ی ثّؼیذٜ ؿذٜ ثب ٔٛاد غزایی سا تخشیت ٔی وٙٙذ 

 آٟ٘ب سا اص ثیٗ ٔی ثش٘ذ.ٚ یب ثب فبٌٛػیلٛص ، 

 ٖٛآٖ ٌٛ٘ٝ اص خب٘ذاس ٘ؼجت ثٝ تؼذادی اص ثیٕبسی ٞب ٔی  ایٕٙی راتی٘یض ثبػث  ثشخی پبدتٗ ٞبی پالػٕبی خ

 ؿٛ٘ذ.

 حؼبع ؿذٖ ِٙفٛػیت ٞبٚ اص ػٛی دیٍش ثش اثش  ٘تیجٝ ی ػبختٝ ؿذٖ پبدتٗ ٞباص یه ػٛ  ایٕٙی اوتؼبثی 

 ٘ؼجت ثٝ یه ٔبدٜ ی خبسخی ایدبد ٔی ؿٛد.

  ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد. آ٘تی طٖٞش ٘ٛع ٔبدٜ ای وٝ ثبػث ایدبد ابػخ ایٕٙی ؿٛد 

  ، ٖاػت ٔی ػبصد وٝ ایٗ ابدتٗ ،  ٌبٔبٌّٛثِٛیٗآٖ سا وٝ اص خٙغ  پبدتٗ اختصبصیثذٖ ثش هذ ٞش ٘ٛع آ٘لی ط

 آ٘لی طٖ سا خٙثی وشدٜ ٚ اصثیٗ ٔی ثشد.

  ثٝ ثؼوی ثبفت ٞبی ثذٖ حؼبػیت ایذا وشدٜ ٚ ابدتٗ  ت ٞب ٘ؼجتی، ِٙفٛػ ثیٕبسی ٞبیب یب ثشخی  پیشیٌبٞی دس اثش

 ٌفلٝ ٔی ؿٛد. خٛد ایٕٙیٞبیی دس ثشاثش آٟ٘ب تِٛیذ ٔی وٙٙذ وٝ ثبػث تخشیت ثبفت ٔی ؿٛد.  ثٝ ایٗ حبِت اخلالَ 

  ٘ٛػی ثیٕبسی خٌش٘بن ٔبٞیچٝ  ٔیبػتٙی ٌشاٚیغٚ  سٔبتیؼٓ لّجیٕ٘ٛ٘ٝ ی اخلالال  خٛد ایٕٙی ، ثیٕبسی ٞبی (

 ای( اػت.

  ِىٝ ٞبی پٛػتی ٚ ت ٞبی حؼبع ؿذٜ ، ابدتٗ ٞبیی تِٛیذ ٔی وٙٙذ وٝ ثبػث ػٛاسهی ٔثُ ی، ِٙفٛػ آِشطیدس

 ٚ غیشٜ ٔی ؿٛد. ٚاوٙؾ ٞبی لّجی ٚ تٙفؼی

  ٝٞؼلٙذ. ػٓ ٌض٘ٝ ، تت یٛ٘جٝ ، آػٓ ٚ وٟیشٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آِشطی حؼبػیت ث 

 

 گروه های خونی

  ٝفشد ٚخٛد داسد. ثش سٚی ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٘ٛع آ٘تی ط٘ی اػت وٌٝشٜٚ ٞبی خٛ٘ی ٚاثؼلٝ ث 
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  ػٝ آ٘تی طٖ  ثش سٚی ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ٞش فشد ٕٔىٗ اػتA , B , RH  ٜٚٚخٛد داؿلٝ ثبؿذ وٝ ثش ٕٞیٗ اػبع ٌش 

 ٞبی خٛ٘ی ٔـخق ٔی ؿٛ٘ذ.

  ٖثٝ آ٘لی طRH  ،اٌش ایٗ آ٘لی طٖ ثشسٚی ٌّجَٛ ٞبی لشٔض فشدی ٚخٛد  آ٘تی طٖ سصٚع ٘یض ٌفتٝ ٔی ؿٛد ٚ

 خٛاٞذ ثٛد. ٔٙفیٚ دس غیش ایٙلٛس   ٔثجتؿلٝ ثبؿذ ٌشٜٚ خٛ٘ی اٚ دا

  فشد داسایRH  اص فشد داسای  ٕ٘ی تٛا٘ذٔٙفیRH  ٔثجت خٖٛ دسیبفت وٙذ. چٖٛ دس خٖٛ فشد ٌیش٘ذٜ ابدتٗ هذRH 

 تِٛیذ ؿذٜ ٚ دس تضسیك دْٚ ٚاوٙؾ ؿذیذی دس ثذٖ فشد ٌیش٘ذٜ ایدبد ٔی ؿٛد.

  ٝخٖٛ ٔبدس دس ثبسداسی ٞبیی وRH  ٗٔٙفی ٚ خٖٛ جٙیRH ثٝ ػّت ٚسٚد ٔمذاسی آ٘لی طٖ  ٔثجت اػت ،RH  اص

وٝ ٔی تٛا٘ٙذ دس حبٍّٔی دْٚ اص  دس خٖٛ ٔبدس ثٝ ٚجٛد ٔی آیٙذ RHپبدتٗ ٞبی ضذ ثٝ ثذٖ ٔبدس  خٖٛ خٙیٗ

 ؿٛ٘ذ. ثبػث وٓ خٛ٘ی جٙیٙیٚ  ؿذٜخفت ػجٛس وشدٜ ٚ ٔٛخت سػٛة ٌّجَٛ ٞبی لشٔض خٖٛ خٙیٙی 

 

 انعقاد خونمکانیسم 

  ٖثشای خٌّٛیشی اص خٖٛ سیضی دس ٔحُ صخٓ تغییشاتی كٛس  ٔی ٌیشد وٝ اٌش ابسٌی صیبد ٘جبؿذ ٔٛخت ثؼلٝ ؿذ

 ؿٛ٘ذ. ٔحُ صخٓ ٔی

 دس ٔحُ صخٓ ٚ  آٔبع ٚ ثٝ ٞٓ چؼجیذٖ پالوت ٞبدس ٔحُ ثشیذٌی ،  ا٘مجبض ٔبٞیچٝ ٞبی صبف دیٛاسٜ ی سي

 دس ٔدٕٛع ثبػث ثٙذ آٔذٖ خٖٛ سیضی ٔی ؿٛ٘ذ. ِختٝ ؿذٖ خٖٛثبالخشٜ 

  ٖٛدس ٔحُ صخٓ  فیجشیٙٛطٖ ٔحَّٛ دس خٖٛ ثٝ صٛست سؿتٝ ٞبی ٘بٔحَّٛ فیجشیٗ دس ٔی آیٙذدس ا٘ؼمبد خ ٚ

 ثب خٕغ وشدٖ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض ، ِخلٝ ٔی ػبص٘ذ.

  : ٔشاحُ ا٘ؼمبد خٖٛ ػیبستٙذ اص 

 تِٛیذ ٔی وٙٙذ. الػتیٗتشٚٔجٛثٜ ای ثٝ ٘بْ ثبفت ٞبی آػیت دیذٜ ٚ یب االوت ٞبی حؼبع ؿذٜ ٔبد 

 دس خٖٛ ٔی ؿٛد. ٙبْ پشٚتشٚٔجیٗ ثٝ تشٚٔجیٗتجذیُ ٔبدٜ ای ثثبػث  وٕه وّؼیٓ ثٝالػلیٗ تشٚٔجٛث 

 دس خٖٛ ٔی ؿٛد. تجذیُ ؿذٖ فیجشیٙٛطٖ ثٝ سؿتٝ ٞبی فیجشیٗٔجیٗ ثبػث ٚتش 

  ٓلشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ ثب ثٝ داْ افلبدٖ ٌّجَٛ ٞبی لشٔض دس ایٗ  ٔب٘ٙذ یه تٛسسؿلٝ ٞبی فیجشیٗ دس ٔحُ صخ

 تٛس ِخلٝ تـىیُ ؿذٜ ٚ ٔؼیش خشٚج خٖٛ ثؼلٝ ٔی ؿٛد.

  ٚیتبٔیٗ ٚخٛدK ٓثشای سٚ٘ذ ا٘ؼمبد خٖٛ الصْ اػت. ٚ وّؼی 
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 دستگاه لنفی

  وٕه ٔی وٙذ. ثٝ ٌشدؽ خٖٛ ٚ ٘یض ثٝ ایٕٙیدػلٍبٜ ِٙفی 

 ٘بْ داسد وٝ ٔبیؼی ثی سً٘ اػت. ِٙفبثذ ٔبیؼی وٝ دس سي ٞبی ِٙفی خشیبٖ ٔی ی 

  ْسا ٔی ػبص٘ذ. دػتٍبٜ ِٙفیسي ٞبی ِٙفی دس ٕٞٝ خبی ثذٖ ٚخٛد داس٘ذ ٚ ؿجىٝ ای ثٝ ٘ب 

  ثذٖ ٔی سیضد ٚ ثٝ ایٗ ًشیك ٚاسد ٌشدؽ خٖٛ ٔی ؿٛد. ػیبٞشي ٞبی ثضسيِٙف ػشا٘دبْ ثٝ یىی اص 

  خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ. ٚخٛد داسد وٝ اص ثبصٌـت ِٙف دسیچٝ ٞبییدس سي ٞبی ِٙفی 

  ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ. ٌشٜ ِٙفیٚخٛد داسد وٝ  ثشآٔذٌی ٞبییدس ٔؼیش سي ٞبی ِٙفی 

   ٌشٜ ٞبی ِٙفی حبِت اػفٙدی داس٘ذ ٚ ِٙف دس ٔیبٖ حفشٜ ٞب ٚ ٔدبسی آٖ خبسی ٔی ؿٛد ٚ ٔیىشٚة ٞب ٚ رسا

 دسؿت خٛد سا دس آٖ ثش خبی ٔی ٌزاسد .

  ثب ػٛأُ ثیٍب٘ٝ ٔجبسصٜ ٔی وٙٙذ. داس٘ذٔبوشٚفبطٞب دس ٌشٜ ٞبی ِٙفی حضٛس ٚ 

  ٌٖشٜ ٞبی ِٙفی ثذٖ ثب ٔیىشٚة ٞب دس  ٘ـب٘ٝ ی ٔجبسصٜ ی ػیؼتٓ ایٕٙیتٛسْ ٌشٜ ٞبی ِٙفی دس ٔحُ چب٘ٝ ٚ ٌشد

 ایٗ ٔحُ ٞب اػت.
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  چٖٛ تشؿحی ٘ذاس٘ذ. غذٜ ٔحؼٛة ٕ٘ی ؿٛ٘ذٌشٜ ٞبی ِٙفی 

  فشاٚاٖ تش ٞؼلٙذ. اعشاف ٌشدٖ ، صیش ثغُ ٚ وـبِٝ ی ساٌٖشٜ ٞبی ِٙفی دس 

  ْٛ٘یض ػبخلبس ِٙفی داس٘ذ. ( ٚ ػبیش ِٛصٜ ٞب)آد٘ٛئیذِٛصٜ ٞبی حّمی ٚ ِٛصٜ ی ػ 

 

 انتقال مواد در گیاهان

  ،ٝٔحَّٛ اص خبن اػت. ٘مؾ اصّی سیـٝ جزة آة ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی، أب  ٌیبٜ سا دس خبن ٍ٘ٝ ٔی داسدسیـ 

 ؿٛ٘ذ. دس ٘ضدیىی سأع سیـٝ تبسٞبی وـٙذٜ اص سٚاٛػت ایدبد ٔی 

 .تبسٞبی وـٙذٜ فمي دس ٌٔٙمٝ ی وٛچىی اص سیـٝ لبثُ ٔـبٞذٜ ٞؼلٙذ 

  ٜوٝ ػٌح ٚػیؼی سا ثشای خزة فشاٞٓ ٔی  دس اصُ ػَّٛ ٞبی سٚپٛػتی عٛیُ ؿذٜ ای ٞؼتٙذتبسٞبی وـٙذ

 وٙٙذ. ) افضایؾ ػٌح خزة(

 ٖٚدسٚ٘ی تشیٗ الیٝ ی اٛػت سا تـىیُ ٔی دٞذ. پٛػت )آ٘ذٚدسْ( دس ، 

  ْدس اًشاف خٛد ٞؼلٙذ. (ػٛثشیٗ )چٛة پٙجٝػَّٛ ٞبی دسٖٚ اٛػت داسای یه الیٝ ی ٔٛٔی ثٝ ٘ب 

  ٝسا تـىیُ ٔی دٞذ. ٘ٛاسوبػپبسی٘یض ٘بْ داسد ،  آ٘ذٚدسٔیٗایٗ الیٝ ی چٛة اٙجٝ ای و 

  د داسد ػَّٛ ٞبی  دسٖٚ اٛػت دس ٔحُ ٞبیی وٝ ػٛثشیٗ ٚخٛ دس ٘لیدٝ دس ،اػت ٘فٛر ٘بپزیشػٛثشیٗ ٘ؼجت ثٝ آة

 ٘ؼجت ثٝ آة ٘فٛر ٘بازیش اػت.

  (ٙتشَ ٚ ٞذایتو٘ی دس ػشض سیـٝ ثؼیبس ٟٔٓ اػت. )حشوت آة ٚ یٖٛ ٞبی ٔؼذٚخٛد ٘ٛاس وبػپبسی دس 

   تٕبیض ایذا ٔی وٙٙذ. ثشٖٚ پٛػت یب اٌضٚدسْدس سیـٝ ی ثشخی ٌیبٞبٖ ، چٙذ الیٝ ی ػٌحی اٛػت ثٝ كٛس 

 ت ٘یض ٘ٛاس وبػپبسی ٚخٛد داسد وٝ وٙلشَ ٚسٚد یٖٛ ٞبی ٔؼذ٘ی سا دٚ دس دیٛاسٜ ٞبی خب٘جی ػَّٛ ٞبی ثشٖٚ اٛػ

 چٙذاٖ ٔی وٙذ.
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 ٝچٙذ دِیُ اكّی ٘یبص ثٝ آة داس٘ذ ٌیبٞبٖ ث : 

 فتٛػٙتض -1

 حفظ ؿبداثی )آٔبع( ػِّٛی -2

 اثشی ٕ٘ه ٞبی ٔؼذ٘ی ٚ ٔٛاد ٔحَّٛتش -3

  ٚ وـٙذٜ ٔی ؿٛد.خزة تبسٞبی  عی فشآیٙذ اػٕضآة تٛػي سیـٝ اص خبن 

  اػت .  ؿیت پتب٘ؼیُ آةحشوت آة اص تبسٞبی وـٙذٜ تب آ٘ذٚدسْ ثٝ خبًش 

 .آة ٕٞیـٝ اص خبیی وٝ الب٘ؼیُ آة آٖ ثیـلش اػت ثٝ خبیی وٝ الب٘ؼیُ آة آٖ وٕلش اػت حشوت ٔی وٙذ 

  حشوت ٔی وٙذ ٚ آة ػَّٛ ٞبی ٔدبٚس آٚ٘ذ خب٘ـیٗ آثی ٔی  ثٝ عٛس ٔذاْٚ ثٝ ػٕت ثبالآة دس آٚ٘ذ ٞبی چٛثی

اص ػَّٛ  وٕتشؿٛد وٝ ثٝ ثبالتش ػؼٛد وشدٜ اػت. دس ٘لیدٝ الب٘ؼیُ آة ػَّٛ ٞبی ٘ضدیه تش ثٝ آٚ٘ذ ٞبی چٛثی ، 

 ٞبی دٚستش اػت.
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 ٔؼیش غیش پشٚتٛپالػتی  -2ٔؼیش پشٚتٛپالػتی    -1 دٚ ساٜ ػجٛس آة دس ػشم سیـٝ ػجبستٙذ اص 

 اص عشیك پالػٕٛدػٓ ٚاسد ػَّٛ تبس وـٙذٜ ٔی ؿٛد ٚ ػپغ  اص عشیك دیٛاسٜ ٚ غـبٔؼیش اشٚتٛاالػلی آة  دس

 ثٝ ػَّٛ ٞبی ٔدبٚس ٚاسد ٔی ؿٛد. ٞب

  ٝاص عشیك دیٛاسٜ ٞبی ػِّٛی ٚ فضبی ثشٖٚ ػِّٛی دس ٔؼیش غیش اشٚتٛاالػلی ، ِٔٛىَٛ ٞبی آة دس ػشم سیـ

 حشوت ٔی وٙٙذ. ثیٗ ػَّٛ ٞب

  حشوت وٙٙذ. ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔؼیش غیش پشٚتٛپالػتیٔحَّٛ دس آة ٘یض  ٔؼذ٘ییٖٛ ٞبی 

 ْػجٛس ٔی وٙذ . فمظ اص ٔؼیش پشٚتٛپالػتیثٝ خبًش ٚخٛد ٘ٛاس وبػپبسی آة  دس آ٘ذٚدس 

  ، ثٝ دسٖٚ آٚ٘ذ چٛثی فشاٞٓ ٔی  ساٞی ثشای وٙتشَ ٚسٚد آة ٚ یٖٛ ٞبیی ٔؼذ٘یثٝ ٘ظش ٔی سػذ وٝ ٘ٛاس وبػپبسی

 وٙذ.
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 حرکت آب در داخل گیاُ 

  اػت . ٚاثؼتٝ ثٝ تؼشقحشوت آة دس آٚ٘ذ ٞبی چٛثی 

  وٝ ثیـلش تٛػي ثشي ٞب ا٘دبْ ٔی ؿٛد. اص ػغح ٌیبٜ ثخبسخشٚج آة ثٝ صٛست تؼشق یؼٙی 

  وٛتیىَٛ پٛػتهثشي ا٘دبْ ٔی ؿٛد . ٕٞچٙیٗ ٔمذاس وٕی تؼشق اص ساٜ  سٚص٘ٝ ٞبیلؼٕت اػظٓ تؼشق اص ًشیك( )

 ش كٛس  ٔی ٌیشد.٘ی ػذػه ٞبٚ 
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 کطیدُ ضدى آب از تاال

  بس آة اص ٞش ػَّٛثٝ ٔحن خشٚج ثخ چٖٛ ،دس ثشي ٞب ٔی ؿٛد ٘ٛػی فـبس ٔٙفی ) ٔىؾ (تؼشق ثبػث ایدبد یه ،

 حشوت ٔی وٙذ، ایٗ ػَّٛ ثٝ سٚؽ اػٕض ٔمذاسی آة اص ػَّٛ ٔدبٚس خزة ٔی وٙذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ كٛس  تب آٚ٘ذ چٛثی

 ٌفلٝ ٔی ؿٛد. وـؾ تؼشلیٖٛ آة ایدبد ٔی ؿٛد. ثٝ ایٗ اذیذٜ وٝ دس ٘لیدٝ دس آٚ٘ذ چٛثی ٘ٛػی ٔىؾ دس ػل

  وـیذٜ ؿذٖ آة دس ٌیبٜ ثٝ ػٕت ثبال ثٝ ػّت پیذٜ ی تؼشق دس ثشي ٞب .وـؾ تؼشلی یؼٙی 

 ٚ٘ذ چٛثی ، ثبػث ٔی آٙذٌی ایٗ ِٔٛىَٛ ٞب ثٝ دیٛاسٜ ی چؼجٙذٌی صیبد ِٔٛىَٛ ٞبی آة ثٝ یىذیٍش ٚ ٕٞچٙیٗ چؼج

 ٚ٘ذ ٞبی چٛثی ایٛػلٝ ثبؿذ ٚ احلٕبَ ٌؼؼلٍی )حجبة داس ؿذٖ( وبٞؾ یبثذ.ؿٛد وٝ ػلٖٛ آة دسٖٚ آ

  ثٝ ذ . یؼٙی حشوت آة دس داخُ ٌیبٜ ٙتفؼیش ٔی وٙ وـؾ –ٞٓ چؼجی حشوت آة دس داخُ ٌیبٜ سا ٘ظشیٝ ی

 ثٝ خبًش ٞٓ چؼجی ِٔٛىَٛ ٞبی آة دسٖٚ آٚ٘ذ ٞب اػت.وـؾ تؼشلی ٚ  دِیُ

 ٌفلٝ ٔی ؿٛد. دٌش چؼجی ٚ٘ذ ٞبی چٛثیآثٝ دیٛاسٜ ی  ٞبی آة َٛثٝ چؼجٙذٌی ِٔٛى 

 

 راًدُ ضدى آب از پائیي

  ْلشاس داسد .  پشیؼیىُ(دایشٜ ی ٔحیغیٝ )دس صیش دسٖٚ اٛػت الیٝ ای ثٝ ٘ب 

  ثب كشف ا٘شطی تٛػي ػَّٛ ٞبی ایٗ الیٝ ثٝ  ثٝ صٛست فؼبَدس الیٝ ی دایشٜ ی ٔحیٌیٝ ، یٖٛ ٞبی ٔحَّٛ دس آة ٚ

 بی چٛثی سا٘ذٜ ٔی ؿٛ٘ذ.دسٖٚ آٚ٘ذ ٞ

  ٚسٚد یٖٛ ٞب ثٝ آٚ٘ذ چٛثی ثبػث وبٞؾ الب٘ؼیُ آة آٚ٘ذ چٛثی ؿذٜ ٚ ثٝ ٚسٚد آة ثٝ آٚ٘ذ ٞبی چٛثی ًجك اػٕض

 وٕه ٔی وٙذ.

 . پتب٘ؼیُ آة وٕتش یؼٙی فـبس اػٕضی ثیـتش 
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 سلَل ّای ًگْثاى ٍ تعرق

 

  ٚخٛد داس٘ذ. ٕٞٝ ی ثخؾ ٞبی ٞٛایی ٚ جٛاٖ ٌیبٜسٚص٘ٝ ٞب دس 

 .تؼذاد سٚص٘ٝ ٞب دس ثشي ٚ ثخلٛف دس ػٌح سٚاٛػت ابنیٙی ثشي ثیـلش اص ػبیش ثخؾ ٞبی ٌیبٜ اػت 
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 .سٚص٘ٝ ٞب دس تٕبع ثب فوبی اػفٙدی ٔیب٘جشي ٞؼلٙذ وٝ ایٗ فوب اش اص ٞٛای ٔشًٛة اػت 

  ُٔی ػبص٘ذ. ٍٟ٘جبٖ سٚص٘ٝدس اكُ ٞش سٚص٘ٝ سا دٚ ػَّٛ ِٛثیبیی ؿى 

  ػَّٛ ٞبی ٍٟ٘جبٖ سٚص٘ٝ ثبص ٚ ثؼلٝ ٔی ؿٛد. تغییشات فـبس آةسٚص٘ٝ دس اثش 

 سٚص٘ٝ خٛاٞٙذ ؿذ ٚ ثش  ثبص ؿذٖتٛسطػب٘غ( ثبػث ٚص٘ٝ آة خزة وشدٜ ٚ ٔلٛسْ ؿٛ٘ذ )اٌش ػَّٛ ٞبی ٍٟ٘جبٖ س

 خٛاٞذ ؿذ. ثؼتٝػىغ اٌش دچبس االػِٕٛیض ٚ وبٞؾ فـبس آة ؿٛ٘ذ ، سٚص٘ٝ 

 ـبس آة ثٝ دٚ دِیُ  خٕیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ :ػَّٛ ٞبی ِٛثیبیی ؿىُ ٍٟ٘جبٖ سٚص٘ٝ دس ٍٞٙبْ افضایؾ ف 

 تفبٚت ضخبٔت دیٛاسٜ ی داخّی ٚ خبسجی .1

 بسؿتٝ ٞبی ػِّٛضی دیٛاسٜ ٞ ت ٌیشیجٟ .2

  ثؼیبس اػت دس ٘لیدٝ دس ٍٞٙبْ تٛسْ ، دیٛاسٜ ی خبسخی  ثیـتشهخبٔت دیٛاسٜ ی داخّی ٘ؼجت ثٝ دیٛاسٜ ی خبسخی

 ثیـلش افضایؾ ًَٛ ٔی یبثذ.

 ػَّٛ فمظ دس جٟت ی ػِّٛضی ثٝ كٛس  ؿؼبػی ثبػث ٔی ؿٛد وٝ دس ٍٞٙبْ تٛسْ ػَّٛ ، خٟت ٌیشی سؿلٝ ٞب

 عِٛی افضایؾ یبثذ.

 
 

  : ٌیبٜ ثشای وبٞؾ تؼشق داسای ػبصؽ ٞبی صیش اػت 

 لشاس ٌشفلٗ سٚص٘ٝ ٞب دس صیش ثشي 

 ٝداؿلٗ سٚص٘ٝ ٞبی فشٚسفل 

 وبولٛع(تیشٜ ( ٚ یب ٌشْ )دسخت وبجد سٚص٘ٝ ٞب دس ٔٙبًك خـه ٚ ػشد )وبٞؾ تؼذا 

 داؿلٗ وشن سٚی ثشي 

  ثؼلٗ سٚص٘ٝ ٞب دس سٚص ٚ ثبص وشدٖ آٟ٘ب دس ؿت دس تیشٜ ی ٌُ ٘بص 
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  ثؼلٗ سٚص٘ٝ ٞب دس ٞٛای ثؼیبس ٌشْ ٚ یب ٞٛای خیّی خـه 

 ثؼلٗ سٚص٘ٝ ٞب دس ٍٞٙبْ وٓ آثی 

 حثاب ّای َّا ٍ پیَستگی ضیرُ ی خام در آًٍدّا

 ٜذ.ایٌی دس آٚ٘ذ چٛثی تـىیُ حجبة دٞاػت وٝ ٕٔىٗ اػت دس ؿش ی ٔحٌَّٛبص ٞبدسٖٚ خٛد داسای خبْ  ؿیش 

 .حجبة ٞبی ٞٛا ٔی تٛا٘ٙذ دس خشیبٖ ٚ حشوت ؿیشٜ ی خبْ اخلالَ ایدبد وٙٙذ 

  : دالیُ حجبة داس ؿذٖ آٚ٘ذ ٞبی چٛثی ػجبستٙذ اص 

  .ا٘دٕبد ، چٖٛ ٞٛا دس یخ حُ ٕ٘ی ؿٛد 

  وبٞؾ فـبس سیـٝ ای 

  تؼشق ؿذیذ 

   ٘یؾ حـشا 

  ٝؿىؼلٍی ؿبخ 

  ُدیٛاسٜ ی آٚ٘ذ ٞبی چٛثی ٚ تشاوئیذ ٞب ، حجبة ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ثٝ آٚ٘ذ ٞب ٚ تشاوئیذ  ػبختبس خبف الٖ ٞبیثٝ دِی

 ٞبی ٔدبٚس ٔٙلـش ؿٛ٘ذ.

   ْاص ًشیك الٖ ٞب ثب آٚ٘ذ ٞب ٚ تشاوئیذ ٞبی  ٔتٛلف ٕ٘ی ؿٛددس كٛس  حجبة داس ؿذٌی ، خشیبٖ ؿیشٜ ی خب ٚ

 ادأٝ ٔی یبثذ.ٔدبٚس سفلٝ ٚ خشیبٖ 

  دس كٛستی وٝ ثٝ خبًش فـبس صیبد ؿیشٜ ی خبْ ، حجبة ٞٛا ، اص یه آٚ٘ذ یب تشاوئیذ ثٝ آٚ٘ذ ٞب ٚ تشاوئیذ ٞبی ٔدبٚس

 ٌفلٝ ٔی ؿٛد. ثزس افـب٘ی ٞٛأٙلـش ؿٛد ، ثٝ ایٗ حبِت 
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 حرکت هَاد آلی در گیاّاى

 .ٔٛاد آِی دس ٌیبٞبٖ دس دسٖٚ آٚ٘ذ ٞبی آثىـی حشوت ٔی وٙٙذ 

 (ثشي)٘بْ داسد.  ٔٙجغـی اص ٌیبٜ وٝ تشویجب  آِی ٔٛسد ٘یبص ثخؾ ٞبی دیٍش ٌیبٜ دس آ٘دب تأٔیٗ ٔی ؿٛد ، ثخ 

 (یـٝس). ٘بْ داسد ٔحُ ٔصشفد ، یب رخیشٜ ٔی ؿٛ ب  آِی ثٝ آ٘دب ٞذایت ٚ ػپغ ٔلشفثخـی اص ٌیبٜ وٝ تشویج 

  ٔٛاد آِی ٔحُ ٔٙجغ ٔی ثبؿذ. دس ٍٞٙبْ صذٚسلشف ٚ ٔٛاد آِی ، ٔحُ ٔ دس ٍٞٙبْ دسیبفتثبفت رخیشٜ ای 

  ، ٜ٘بْ داسد. جبثجبیی،  اص ٔحُ ٔٙجغ ثٝ ٔحُ ٔصشفحشوت تشویجب  آِی دسٖٚ ٌیب 

 :ثٝ ػٝ دِیُ حشوت ٔٛاد آِی ٘ؼجت ثٝ آة  ایچیذٜ تش اػت 

یك ػیلٛاالػٓ آة دس ػَّٛ ٞبی تٛخبِی آٚ٘ذ ٞبی چٛثی ثٝ كٛس  آصاد حشوت ٔی وٙذ ِٚی ٔٛاد آِی ثبیذ اص ًش .1

 ػَّٛ ٞبی ص٘ذٜ ی آٚ٘ذ ٞبی آثىـی ػجٛس وٙٙذ.

دس  ٕٞٝ ی جٟت ٞبحشوت ٔی وٙذ ) یه ًشفٝ ( . ِٚی ٔٛاد آِی دس  فمظ ثٝ ػٕت ثبالآة دس آٚ٘ذ ٞبی چٛثی  .2

 ٌیبٜ حشوت داس٘ذ.
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 آة ٔی تٛا٘ذ اص ًشیك غـبٞبی ػِّٛی ٘یض ٔٙلـش ؿٛد ِٚی تشویجب  آِی ایٌٙٛس ٘یؼلٙذ. .3

 سا اسانٝ داد. جشیبٖ تٛدٜ ای یبٔذَ جشیبٖ فـبسی  اس٘ؼت ٔٛ٘ؾ، شای تٛخیٝ حشوت ٔٛاد آِی دس ٌیبٜث 

  داسد.  ٔشحّٝ 4ٔذَ خشیبٖ تٛدٜ ای 

 ٚاسد ػَّٛ ٞبی آٚ٘ذ آثىـی ٔی ؿٛد ثٝ سٚؽ ا٘تمبَ فؼبَلٙذ تِٛیذ ؿذٜ دس ٔٙجغ  .1

 آثىـی( ثبسٌیشی)

یبفلٝ ٚ دس ٘لیدٝ آة  اػٕضی ٞٓ افضایؾفـبس ثب افضایؾ غّظت لٙذ دسآٚ٘ذ آثىـی ،  .2

 .اصآٚ٘ذ چٛثی ٚاسد آٚ٘ذ آثىـی ٔی ؿٛد ثٝ سٚؽ اػٕض

دسٖٚ آٚ٘ذ ٞبی آثىـی ثبال سفلٝ ٚ دس ٘لیدٝ لٙذ ٚ ػبیش ٔحلٛیب  ؿیشٜ ی اشٚسدٜ فـبس  .3

 ثٝ كٛس  خشیبٖ تٛدٜ ای ثٝ حشوت دس ٔی آیذ.

 ثبسثشداسیٚاسد ٔحُ ٔلشف ٔی ؿٛد. ) ثٝ سٚؽ ا٘تمبَ فؼبَدس ٔحُ ٔلشف ، لٙذ  .4

 آثىـی(

 

 :ٔذَ خشیبٖ تٛدٜ ای چٙذ ٔـىُ داسد 

 ػشػت حشوت ٔٛاد آِی آ٘مذس ػشیغ اػت وٝ ثب ٔذَ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد. -1

 وٝ ثبص ٞٓ ثب ٔذَ ٞٓ خٛا٘ی ٘ذاسد.اد ٔخلّف دس آٚ٘ذ ٞبی آثىـی ػشػت ٞبی ٔلفبٚتی داس٘ذ ٛدس حبِت ًجیؼی ٔ -2

 خٟت حشوت ٔٛاد دس آٚ٘ذ ٞبی آثىـی ٔلفبٚ  اػت وٝ ثبص ٞٓ ثب ٔذَ ٞٓ خٛا٘ی ٘ذاسد. -3
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  ، ٜداس٘ذ ٚ ا٘شطی الصْ ثشای ا٘لمبَ ٚ حشوت فؼبَ ٔٛاد آِی سا دس آٚ٘ذ ٞبی  ٔیتٛوٙذسی ٞبی صیبدیػَّٛ ٞبی ٕٞشا

 آثىـی تأٔیٗ ٔی وٙٙذ.

 ضتِ ّا 

 اػلخشاج ؿیشٜ ی اشٚسدٜ ، اػلفبدٜ اص ثشخی حـشا  ٔثُ ؿلٝ اػت. یىی اص ساٜ ٞبی 

  ٚؿلٝ ثشای تغزیٝ اص ؿیشٜ ی اشٚسدٜ ، خشًْٛ خٛد سا تب ٔحُ آٚ٘ذ ٞبی آثىـی دس اٛػت ٌیبٜ فشٚ ٔی وٙذ ٚ ٔذ  د

 تب ػٝ ػبػت ثٝ ٕٞبٖ حبَ ثبلی ٔی ٔب٘ذ.

 غ خشًْٛ اٚ سا لٌغ ٔی وٙٙذ، ؿیشٜ ی اشٚسدٜ ثشای خٕغ آٚسی ؿیشٜ ی اشٚسدٜ ، ٘خؼت ؿلٝ سا ثی حغ وشدٜ ٚ ػپ

 اص ا٘لٟبی خشًْٛ خبسج خٛاٞذ ؿذ.

 .ٔی تٛاٖ ایٗ ؿیشٜ ی اشٚسدٜ ی خبسج ؿذٜ سا خٕغ آٚسی ٚ تشویجب  آٖ سا ثشسػی وشد 

 


