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پیشگفتار

شاگردان عزيز، شما هر روز از طريق راديو، تلويزيون، روزنامه ها و مجله ها در مورد 
انفلونزا، ايدز و يا آلوده گى هواى شهرها و انواع آلوده گى هاى  امراض مختلف؛ مانند: 
محيطى، اضرار مواد مخدر، فوايد ميوه ها و سبزى ها براى صحت و سالمتى انسان ها و 
غيره خبر هايى شنيده، يا خوانده ايد؛ شايد به سؤال هاى مانند: آيا مى دانيد چرا مريض 
مى شويد و به داكتر مراجعه مى كنيد؟ نهالى را كه غرس نموده ايد، بعد از چند ماه چه 
تغييراتى را در آن مشاهده مى نماييد؟ چرا فرزندان به پدر و مادر شباهت مى داشته 

باشند؟ مواجه شويد كه به سؤال هاى فوق و امثال آن ها، علم بيولوژى جواب مى دهد.
علمى كه موجودهاى زنده را مورد بحث قرار مى دهد؛ به نام بيولوژى ياد مى شود. 
به معناى   بيوز  يونانى  از دو كلمة  بوده،  از شاخه هاى  علوم طبيعى  بيولوژى يكى 
حيات و لوگوس به معناى علم تركيب گرديده است. مطالعة اين علم ما را در شناخت، 
ساختمان و خواص اجسام زنده كمك  كرده و در رعايت حفظ صحت شخصى و 
محيطى و خوردن غذاى مناسب كه سبب حفظ صحت و سالمتى ما مى شود، رهنمايى 

مى كند تا خود و محيط ماحول خود را بهتر بشناسيم.
 كتاب بيولوژى طورى نوشته شده است كه براى شما شاگردان عزيز دلچسپ و قابل 
درك بوده و شما را براى دانستن حقايق و مفاهيم كمك نمايد. در اين كتاب اشكال، 
جدول ها، فعاليت ها و دانستنى هاى اضافى براى وضاحت و روشن شدن هرچه بهتر 
مفاهيم و موضوع هاى ارائه شده است. به خاطر داشته باشيد كه علم بيولوژى بر 
اساس تحقيق، مشاهده و تجربه استوار است و نمى توان تنها با حفظ كردن مطالب 
بدون داشتن مهارت هاى  الزم در انجام مشاهدات و تجارب آنرا آموخت؛ بنابراين، 
در هر فصل اين كتاب فعاليت هايى مد نظر گرفته شده است كه  در انجام دادن آن ها 

بايد نكات زير را در نظر داشته باشيد: 
در بعضى از فعاليت ها با توجه به دانشى كه از متن درس به دست مى آورده ايد؛ از 
شما خواسته شده است كه به يك يا چند سؤالى پاسخ دهيد. در بعضى ديگر فعاليت ها 
با  زمينه  در  كه  است  شده  مطرح  هم صنفان تان  و  شما  بين  بحث  براى  موضوعى 
يكديگر به تبادل نظر بپردازيد و نتيجه را به ديگران ارائه نماييد. يك تعداد فعاليت ها 
بر اساس دستور العمل ها براى شما داده شده است تا مطابق آن عمل نموده تجارب 

را انجام داده و نتايج را براى معلم خويش گزارش دهيد. 
نه فصل بوده؛ شامل مفاهيم عمده چون: سيستم  نهم داراى  بيولوژى صنف  كتاب 
عضالت،  اسكليت،  اطراحيه،  سيستم  خون،  دوران  سيستم  تنفس،  سيستم  هاضمه، 
پرابلم هاى  و  تكثرى  سيستم  اندوكراين،  سيستم  انسان،  حسى  اعضاى  اعصاب، 
محيطى و حل آن مى باشد. اميدواريم تا با خواندن مطالب ذكر شده در باره بدن تان 

و مشكل هاى محيطى و طريق حل آن ها معلومات به دست آوريد.

هـ
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فصل اول

سيستم هاضمه و وظايف آن
ــرژى الزم را از  ــرورت دارد  تا ان ــه تيل ض ــه موتر ب ــان طورک هم
ــا بدن با مصرف  ــان به غذا نياز دارد ت ــل نمايد. بدن انس آن حاص
ــام کار تأمين نموده  ــرژى الزم را براى توليد حرارت و انج غذا، ان
ــازد؛  ــرات فراهم مى س ــم حج ــد و ترمي ــراى رش ــواد الزم را ب م
ــده  ــرات بدن ش ــد، وارد حج ــذا را خورده اي ــه غ ــا آن طورى ک  ام

نمى تواند.
 غذا چگونه براى استفادة حجرات بدن آماده مى شود؟

ــرات آماده  ــتفادة حج ــدن غذا براى اس ــمت هاى ب  درکدام قس
مى شود؟

ــه از اختالل آن  ــود وچگون ــا مختل مى ش ــور اين عمليه ه  چط
جلوگيرى نموده مى توانيد؟

ــاختمان و وظايف سيستم  ــؤال ها بايد به س براى جواب به اين س
هاضمه آشنا شويد.
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ساختمان سيستم هاضمه  

ــت که غذا به  ــان غذا را جذب کند، الزم اس قبل از اين که بدن انس
ــتفادة بدن  ــود تا براى اس ذرات خورد وکوچک پارچه ش

آماده گردد؛ اين عمليه شامل دو بخش است: يکى 
کانال هضمى، اعضايى مانند جوف دهن، حلقوم، 
مرى، معده و امعا؛ دوم غده هاى هضمى: غده هاى 
لعابية دهن، غده هاى داخل معده  و امعا؛ همچنان 
غدوات کمکى مانند جگر و پانکراس است که غذا 
ــان هضم مى نمايد:  ــه مرحله در بدن انس را درس

بنابراين هضم غذا در دهن، معده و امعاى 
ــتم  ــورت مى گيرد. سيس ــک ص کوچ

ــل مى  ــاى ذي ــه داراى اعض هاضم
باشد.

 

شکل)1-1(موقعيت اعضاى سيستم هاضمه در بدن     

دهن 

غده هاى لعابيه 

حلقوم 

مرى 

معده 

جگر

کيسه صفرا

اثنا عشر

پانکراس 

امعاى کوچک 

امعاى بزرگ  

اپندکس 
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 دهن  
در جوف دهن تان كدام ساختمان ها وجود دارد؟

دندان ها : در انسان ها دو نوع دندان نمو مى کند: 
1- دندان هاى شيرى: از شش ماهگى  الى سه ساله گى مى برآيد. اين دندان ها 20 عدد بوده 

و از هفت الى سيزده ساله گى به تدريج مى افتند. 
2- دندان هاى دايمى: اين دندان ها که بعد از افتيدن دندان هاى شيرى، جانشين آن ها مى شوند.

ــة باال و 16 عدد در االشة  ــد که 16 عدد در االش تعداد دندان هاى دايمى تا 32 عدد مى رس
پايين مى باشند.آخرين دندان ها بين سن 20 تا 25 ساله گى نمو مى کنند.

ساختمان دندان

هر دندان، از سه قسمت تاج، گردن  و  ريشه تشکيل گرديده است که ريشة دندان به  داخل 
بيره ها در االشه هاى بااليى و پايينى قرار دارد. 

سطح دندان از مادة سخت به نام مينا پوشيده شده، در زير آن عاج دندان قرار داردکه نسبت 
ــته هاى اعصاب و رگ هاى خون وجود دارد  ــت و در ناحيه داخلى دندان رش به مينا نرم تر اس

به شکل )3-1( توجه نماييد:

انواع دندان ها 

چهار دندان پيش رو از هر االشه به نام ثنايا، ياد مى شود که در قطع نمودن غذا اهميت دارد.
ــت،  ــه به نام انياب، که از همه بلندتر و نوک تيزتر اس به دو طرف ثنايا يک جوره در هر االش
ــه به نام  وجود دارد که براى پاره نمودن غذا به کار مى رود، در عقب آن دو جوره در هر االش

شکل  )2-1( ساختمان دندان

تاج

مينا 

عاج

رشته هاى اعصاب        
و رگ هاى خون

گردن 

ريشه 
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)ب (دندان هاى دايمى

                فعاليت
ــکل )3-1( با در نظرداشت دندان ها ى اشخاص بالغ جدول  با مشاهدة ش

ذيل را در کتابچه هاى تان  پر کنيد.

زبان  

 زبان يک عضلة گوشتى است که در خاليگاه دهن قرار دارد. سطح زبان داراى جوانه هاى 
ذايقوى مى باشد که چهار مزة اصلى )شيرينى، ترشى، شورى و تلخى( را تشخيص مى دهد. 

عالوه بر آن، در حرکت دادن غذا در دهن، مخلوط نمودن با لعاب دهن و تکلم نقش دارد.

وظيفهتعدادانواع دندان 

                فكركنيد
چگونه غذا مى تواند سبب پوسيدگى دندان ها شود؟ 

شکل  )1-3( 
موقعيت دندان هاى شيرى و دندان هاى دايمى

االشة بااليى 

االشة پايينى  

االشة بااليى 

ثنايا 
انياب

آسياب کوچک 
آسياب بزرگ

االشة پايينى  

{
{

{

{

)الف( دندان هاى 
شيرى

آسياب کوچک،  و پهلوى آن سه جوره به نام آسياب بزرگ بوده 
که در ميده کردن مواد غذايى نقش دارند.
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غده هاى لعابيه  

ــا وارد  ــت که ب ــن موجود اس ــده  در اطراف ده ــته غ ــه دس س
ــزه  ــو، م ــد. ب ــراز مى نماين ــاب اف ــن، لع ــذا در ده ــدن غ ش
ــال  ــتر فع ــا را بيش ــذا، غده ه ــارة غ ــردن  درب ــى  فکرکــ  وگـاه

مى سازد.    
موقعيت غده ها را در شکل )4-1( مالحظه نماييد.

مرى  

ــت که در فرد بالغ در حدود  مرى، تيوب عضالتى اس
ــول دارد. حرکت هاى غير ارادى عضالت  cm 25 ط
ــود،  حلقوى مرى باعث فرو بردن غذا به معده مى ش
اين حرکات را  حرکات موجى گويند. حرکات موجى 
مرى درحيواناتى مانند: زرافه و اشتر درحال نوشيدن 

آب به وضاحت ديده مى شود.

حلقوم  

ــود.  ــان به حلقوم وارد مى ش ــده به کمک زب ــذاى جويده ش غ
ــازد، سوراخ هاى بينى  حلقوم دهن را به لوله مرى وصل مى س
ــوم، ارتباط دارند. در اثناى عبـور غذا از  و حنجره نيز به حلقـ
حلقـوم به مرى، مجراى بينى، توسط زبانچه کام )Uvula( و 
 مجـراى تنفسى، توسط زبانچة حلقوم )Epiglottis ( مسدود 
ــدن غـذا به حنجره جلـوگيرى شـود.  مى گردد تا از داخـل ش
چشم به بينى، و از آن طريق به حلقوم راه داشته، گوش وسطى 

نيز با حلقوم ارتباط دارد.

شکل)6-1(عبور غذا از مرى

مرى

غذا

معده 

حرکات 
موجى 

مرى
قصبة الريه

حنجره
زبانچه حلق

حلق

لقمه

شکل)5-1 ( عبور غذا از حلق به مرى 

غدوات االشة پاييني 
غدوات زير زبان 

غدوات زير گوش

شکل)4-1 ( غده هاى لعابى دهن
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                فعاليت
ــت تيوب 3 عدد، قطره چکان، ترمامتر يک عدد، نشايسته، مايع آيودين، آب  سـامان و مواد مورد ضرورت: تس

و منبع حرارت. 
ــد،40 قطره از محلول  ــته ريخته، آن راباهم مخلوط کني ــت تيوب مقدارى آب و نشايس طرزالعمـل: در يک تس
نشايسته را در دو تست تيوب بريزيد و يک، يک قطره مايع آيودين به هر يکى از آن ها اضافه کنيد ببينيد، به رنگ 
ــت تيوب  ــت تيوب ها عالوه نماييد و هر دو تس محلول چه تغيير مى آيد؟ اکنون 10 قطره لعاب دهن در يکى از تس

را تا حدود C°40 حرارت بدهيد چه  اتفاق مى افتد؟
 هر دو تست تيوب را از لحاظ رنگ مقايسه نموده، نتيجه را يادداشت نماييد.

معده 
معده عضو عضالتى ارتجاعى است که تحت حجاب 

حاجز در قسمت چپ شکم پهلوى جگر قرار دارد، 
قفس  استخوان هاى  وسيلة  به  معده  از  بخشى 
سينه محافظت مى شود. جدار معده از سه طبقه، 
عضله هاى صاف )طولى، حلقوى و مايل( تشکيل 

گرديده است. انقباض و انبساط عضله هاى مذکور، 
باعث ايجاد حرکات موجى معده مى شود که سبب 

مخلوط کردن غذا با شيره هاى هضمى و فرستادن به 
داخل روده مى گردد.

امعاى كوچك
امعاى کوچک تيوب درهم پيچيده و طويل است که در اشخاص بالغ حدود شش متر طول 
دارد و قطر آن به 2.5 سانتى متر مى رسد خاليگاه شکم تحت معده قرار دارد. قسمت اول 

امعاى کوچک به نام اثناعشر ياد مى گردد که ساختمان )u( مانند دارد.

شکل)7-1(ارتباط معده با جگر و پانکراس

جگر

معده

کيسه صفرا

اثنا عشر 

پانکراس

شکل)8-1( طبقات جدار معده

مايل

عضالت طولى

عضالت حلقوى

عملية هضم
ــدن ماليکول هاى بزرگ  ــم عبارت از پارچه ش هض
ــاز هاضمه در موجوديت  ــواد غذايى در داخل جه م

آب و انزايم ها مى باشد.
هضم در دهن

ــة ميخانيکى و کيمياوى  ــط عملي غذا در دهن توس
هضم مى گردد. دندان ها غذا را به قطعه هاى کوچک 
پارچه مى کنند. لعاب دهن غذا را مرطوب ساخته و 
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ــده را مى پيمايند؛ هنگامى که غذا تاحد  ــت هاى موجى معده به  صورت مرتب طول مع حرک
ــد و موج انقباضى به انتهاى معده رسيد، دريچة آن باز و محتويات نرم شده را  الزم هضم ش
به داخل رودة کوچک مى راند؛ چون دريچه از عبور مواد سخت و جامد جلوگيرى مى کند تا 

در اثر انزايم ها و حرکت هاى موجى معده ماليم گردند.

                 فكر كنيد
چرا زخم معده زود خوب نمى شود؟

اگر شخصى درحال ورزش سرپايين قرار گيرد، آيا غذا از معده آن خارج مى شود؟ چرا؟
آيا آب، نمک و ويتامين به هضم ضرورت دارند؟

مواد قندى را قسماً هضم مى نمايد.
لعاب دهن وظايف ذيل را انجـام مى دهد:

1- غذا را آبگين و نرم ساخته تاطعم آن مشخص و بلع را آسان سازد.
ــد.              ــاى کوچک تر تبديل مى کن ــته را به  ماليکول ه ــتن انزايم امايليز،نشايس 2-با داش

ــازد.  ــطح دندان ها  را از بکتريا و ذرات غذا تا حدى پاک  مى س 3- س
هضم در معده

هنگامى که غذا به انتهاى مرى رسيد با فشار غذا دهانة معده باز و غذا وارد معده شده و 
دهانة  آن  دو باره بسته مى شود تا مانع برگشت غذا شود. 

غده هاى جدارمعده، هايدرکلوريک اسيد)HCl( توليد مى کنند. که با کمک حرکات موجى 
معده  غذا   با  آن  مخلوط  و  به صورت مايع در مى آيد.

 معده مى تواند 2 تا 4 ليتر مواد هضمى را  در خود جاى داده،  به تدريج  مقدار مناسب آن را 
براى هضم و جذب به امعاى کوچک داخل سازد.

ــينوجن را  افراز مى کند که در مجاورت اسيدمعده  غده هاى جدار معده انزايم غير فعال  پيپس
ــى را به ماليکول هاى کوچک تر تجزيه مى کند؛  ــين تبديل، و مواد پروتين به انزايم فعال پيپس
همچنان انزايم ديگرى را به نام Renin ترشح مى شود که شير را به ماست تبديل مى نمايند. 
تا مواد شحمى قسماً هضم گردد. حجرات مخصوص معده  انزايم اليپيز را  نيز افراز مى نمايد.

ــيد معده، بکتريايى را که داخل معده   مى شود، قسماً از بين برده   نقش اسـيد معده : اس
وبه صحت بدن کمک مى کند.
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هضم در امعاى كوچك
ــواد غذايى به  ــک انزايم ها ذرات بزرگ م ــاى کوچک  به کم در امع
ــذب تبديل مى گردد، در اين عمليه  ماليکول هاى کوچک و قابل ج
ــا انزايم هاى هضم  ــاعت را در بر مى گيرد؛ نه تنه ــه مدت چند س ک
کنندة غذا از غده هاى جدار امعا افراز مى گردند؛ بلکه ترشحات جگر 
ــر  ــترک صفراوى به اثناعش و انزايم هاى پانکراس از طريق کانال مش
ــازد که از آب،  ــبز رنگ به نام صفرا  مى س ــد. جگر مايعى س مى ريزن
ــيد هاى شحمى و نمک هاى صفراوى ساخته شده است.  آيون ها،  اس
ــع صفراوى روغنيات را در خود حل نموده، زمينه را براى تجزية  ماي
ــط انزايم اليپيز آماده مى سازد. موقعيت جگر و پانکراس  شحم توس

را در شکل )6-1( مالحظه نماييد.
ــطح داخلى جدار امعاى کوچک داراى چين خورده گى هاى زياد  س
مخملى شکل است که سطح جذب امعا را زياد ساخته، قابليت جذب 
ــد. بر روى چين خورده گى هاى  ــده را افزايش مى ده غذاى هضم ش
ــدى به نام ويلى  ــت  مانن بزرگ، چين خورده گى هاى کوچک انگش

)Villi( وجود دارد . شکل)8-1( را مالحظه نماييد. 
ماليکول هاى هضم شدة پروتين و کاربوهايدريت توسط ساختمان هاى 
ــاختمان هاى لکتيل جذب و  ــحم توسط س ويلى و ماليکول هاى ش
ــط خون به تمام حجرات بدن  ــبکه موى رگ ها شده، توس داخل  ش

منتقل مى گردد.

شکل)9-1( امعاءکوچک با چين خوردگى هاى  
داخلى و ساختمان  ويلى

ساختمان يک ويلى

هسته 

ويلى کوچک

ويلى روى چين خوردگى

چين خوردگى 

سايتو پالزم

حجره پوششى

موى رگ
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امعاى بزرگ  و و ظايف آن

مواد غذايى هضم ناشده، از امعاى کوچک وارد امعاى بزرگ مى گردد. امعاى بزرگ  در حدود 1.5 متر 
طول و حدود 7.5 سانتى متر قطر و از قسمت اخير روده هاى کوچک الى مقعد ادامه مى يابد. موادى که 
وارد امعاى بزرگ مى شوند، شامل: آب، غذا هاى هضم ناشده مانند )چربى ها، پروتين ها، الياف  و سلولوز 
 نباتى( مى باشند. در امعاى بزرگ هضم صورت نمى گيرد؛ ولى آب و برخى ويتامين ها در آن جذب 
ــا ويتامين هاى مهم  ــزرگ زنده گى مى کنند، اين بکتري ــاد بکتريا  در امعاى ب ــود. تعداد زي مى ش
ــده، آيون هاى سوديم، پتاشيم و 90% آب  ــازند. امعاى بزرگ ويتامين هاى توليد ش بدن را مى س
ــاعت از بدن دفع  ــل آن جذب و  متباقى مواد اضافى را بعد از 12 الى 24 س ــات داخ را از محتوي

مى باشد.

امراض سيستم هاضمه
از امراض معمولى سيستم هاضمه در اينجا اسهال و قبضيت را به طور مختصر مطالعه مى نماييم.

اسـهال وقبضيت :  هر گاه آب به خوبى در امعاى بزرگ جذب نگردد و به  صورت متواتر دفع گردد. 
ــت داده، و براى بدن خطرناک  ــود که در اثر آن بدن آب و امالح ضرورى را از دس ــهال گفته مى ش اس

مى باشد.
ــت.  ــا، ويروس ها يا ميکروب هاى ديگر اس ــذا و آب به بکتري ــوده بودن غ ــهال، آل ــى از عوامل اس برخ
ــبب اسهال مى شود. استفاده از خوراکى هاى  ــيت در برابر بعضى از ادويه ها و مواد غذايى نيز س حساس
ــانيدن مريض به داکتر بايد محلول  ــت. الى رس ــهال به مريض ضرورى اس مايع و  امالح درهنگام اس
ــر  به مريض    ــدرى نمک به صورت متوات ــک ليتر  آب با ق ــت آرد در  ي ــاندة دو مش ــا جوش "ORS و ي
ــود. بر خالف اسهال، جذب مقدار زياد آب توسط امعاى بزرگ باعث مى شود تا مواد غايطه  خورانده ش

سخت ودفع آن به  مشکل صورت گيرد که به آن قبضيت گفته مى شود.

شکل )10-1(امعاى بزرگ

اپندکس
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                فكر كنيد
آيا با نوشيدن آب زياد مى توان قبضيت را از بين برد؟

چرا بايد در اثناى اسهال ازخوردن بعضى سبزى ها وميوه هاى تازه پرهيز گردد؟ 

قبضيت ناشى از کاهش حرکت هاى امعاى بزرگ است. ناراحتى عصبى و فشارهاى روانى و پرازيت هاى 
ــتهايى، سردردى و استفراغ مى سازد. خوردن  ــت که مريض را دچار کم اش روده عامل اين مريضى اس

سبزى ها، ميوه هاى تازه و نان سبوس دار از قبضيت جلوگيرى مى کند.

عفونت )ميكروبى شدن( اپندكس 
تيوب کوچک متصل به قسمت اول  امعاى بزرگ، تحت شکم  به طرف راست به  نام اپندکس وجود 

دارد. به شکل ) 10-1( اين فصل مراجعه کنيد. بعضى اوقات اپندکس از مايع پر مى شود، بکتريا 

در داخل آن تکثر نموده باعث عفونت، تورم و درد شديد مى شود که اين مريضى به نام اپنديسيت 

ياد مى گردد. معموالَ عالج آن قطع نمودن اپندکس در اثر عمل جراحى است.

ــديد در ناحيه ناف، استفراغ شديد، تب خفيف است  و  ــتهايى، درد ش عاليم مريضى آن، بى اش

هر گاه پاى راست مريض جمع وزود راست شود احساس درد شديد مى کند.

حفظ الصحة سيستم هاضمه 
ــوده بتوانيد، بايد نکات ذيل را در نظر  ــتم هاضمه جلوگيرى نم  براى اين که از امراض سيس

داشته باشيد:

 حفظ الصحة شخصى و محيطى را رعايت نماييد.

 بعد از رفع حاجت و قبل از خوردن غذا، دست هاى تان را با آب پاک و صابون بشوييد.

ــده  ــرخ ش ــذاى پاک را در ظرف هاى پاک صرف، و از خوردن غذاى داغ و س ــاک و غ  آب پ

خوددارى نماييد.

 ميوه ها و سبزى ها را با محلول کلور يا نمک بشوييد و بعد بخوريد.

ــد بايد از آن  ــتم هاضمه مضر مى باش ــوردن غذا به سيس ــه نمودن در خ ــورى و عجل  پرخ

جلوگيرى کنيد.



خالصة فصل اول

  سيستم هاضمه انسان از دو بخش ساخته شده است:
1-کانال يا تيوب هضمى )دهن،حلقوم، مرى، معده، امعاى کوچک، امعاى بزرگ(.

2- غده هاى هضمى)غده هاى لعابيه دهن، غده هاى داخل معده و امعا(.

  تغييراتى که در عمل هضم غذا، صورت مى گيرد از دو نوع ميخانيکى و کيمياوى است.

ــان بالغ از نظر  ــيرى و دايمى( دارد. دندان هاى انس ــان از لحاظ عمر دو نوع دندان )ش  انس

شکل و وظيفه چهار نوع )ثنايا، انياب، آسياب کوچک و بزرگ( مى باشد.

ــتة  آن را به ماليکول هاى کوچک تر تبديل   لعاب دهن غذا را نرم و آبگين مى کند، نشايس

مى کند و سطح دندان ها را پاک مى سازد.

 در اثناى عبور غذا از حلقوم به مرى، زبانچة حلقوم مجراى تنفسى را مسدود مى کند. 

   جدار معده از سه طبقه عضالت صاف )طولى، حلقوى و مايل( تشکيل شده است. 

 اسيد معده پيپسينوجن را به پيپسين تبديل مى کند.
ــى از جدار امعاى کوچک به  ــذب به معنى عبور ماليکول هاى کوچک مواد غذاي ــل ج   عم

خون است.  

 چين خوردگى هاى بزرگ و کوچک روده ها، سطح جذب مواد را افزايش مى دهند.
ــه و  ــى ادوي ــل بعض ــيت در مقاب ــذا، حساس ــودن آب وغ ــوده ب ــهال، آل ــل اس   عوام

مواد غذايى مى باشد.
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سؤال هاى فصل اول
سوال هاى زير را دركتابچه هاى خود نوشته، در صورت درست بودن )ص( و درصورت 

نادرست بودن ) غ( بگذاريد: 
1- هضم ميخانيکى و کيمياوى، هردو درمعده صورت مى گيرد. )          ( 

2- اپندکس تيوب کوچکى است که متصل به قسمت اول امعاى بزرگ در قسمت تحتانى 
شکم به  طرف راست قرار دارد. )            ( 

3-  پانکراس انزايم هاى هضم کنندة غذا را توليد مى کنند. )              ( 
جواب درست را انتخاب نماييد:

4– وظيفة پاره نمودن غذا را دندان هاى.................. به دوش دارند.
الف( ثنايا
ب( انياب

ج( آسياب کوچک
د( آسياب بزرگ 

جمله هاى زير را با كلمات مناسب دركتابچه هاى تان پر كنيد. 
5- غده هاى جدار معده انزايم هاى ........................... و........................... را توليد مى نمايند.

6- چين خوردگى غشاى پالزمايى حجرات پوششى امعاى کوچک .........................نام دارد.
7- اعضاى سيستم هاضمة انسان را در کتابچه هاى تان رسم و نام گذارى نماييد.

سوال  هاى تشريحى
8- چگونه از امراض سيستم هضمى، جلوگيرى نموده مى توانيد؟

9- امعاى کوچک چطور غذا را هضم مى کند؟
10- معده در کجا موقعيت داشته، چقدر گنجايش دارد و غذا را چگونه هضم مى کند؟

11- وظايف لعاب دهن را واضح سازيد.
12- نقش اسيد معده را با انزايم ها در عملية هضم غذا بنويسيد.

13- وظيفة زبانچة کام و زبانچة حلق را در حلقوم باهم مقايسه نماييد.
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فصل دوم

سيستم تنفسى   
آيا مى دانيد انسان مى تواند براى چند روز محدود بدون آب زنده گى 
ــت براى بيش تر از يک هفته زنده بماند؛  کند و  بدون غذا ممکن اس
اما وقتى که تنفس او براى چند دقيقه يى محدود، متوقف شود، فوراً 

مى ميرد؟
ــد  ــًال آموختي ــرورت دارد؟ قب ــيجن ض ــه اکس ــا ب ــدن م ــرا ب چ
ــيجن  ــتفاده از اکس ــا اس ــى را ب ــواد غذاي ــدن، م ــرات ب ــه حج ک
ــتفاده  ــود اس ــاى خ ــراى فعاليت ه ــرژى آن ب ــا از ان ــوزاند ت مي س
ــرد و در عوض  ــول مى گي ــواى ماح ــيجن را از ه ــدن اکس ــد. ب  کن

کاربن داى اکسايد را که براى بدن مضر است، خارج مي سازد.
ــايد را دفع مى کند؟ کدام اعضاى  ــه بدن ما کاربن داى اکس  چگون
ــايد دخيل اند؟ آيا امکان دارد همراه   بدن، در دفع کاربن داى اکس
هوا، ميکروب هاى مضره نيز داخل بدن شود؟ و آيا بدن مى تواند با 
ــوال  هاى باال  آن ها مقابله کند؟ با مطالعة اين فصل مى توانيد به س

جواب دهيد.
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اعضاى سيستم تنفسى و وظايف آن ها 

اعضاى سيستم تنفسى انسان، شامل: جوف بينى، حلقوم، حنجره، قصبة الريه و شش ها مى 

باشد که در ادامه ساختمان و وظايف آن معرفى مى گردد: 

ــود توسط مايع لزجى، مژه ها و موى هاى  جوف بينى:  هوايي که به جوف بينى داخل مى ش

ــده، گرم و مرطوب مى گردد. همچنان ميکروب ها و ذرات گرد و خاک  داخل بينى تصفيه ش

فلتر مي شوند. 

ــتر  ــوم تنها هوا مى گذرد. همان طور که پيش ــن تنفس از حلق حلقـوم )Pharynx(: حي

ــيله زبانچة  ــى به وس ــواد غذايى و آب، مجراى تنفس ــع نمودن م ــگام بل ــد، در هن خوانده اي

ــل حنجره  ــود و داخ ــرى رانده مى ش ــرف م ــواد خوراکى به  ط ــده، م ــدود ش ــوم مس  حلق

نمى گردد. 

حنجره )Larynx(:  بعد از ختم حلقوم، حنجره قرار دارد که داراى دو پرده يا طناب هاى صوتى 

مى باشد. آواز توسط اهتزاز پرده هاى صوتي از اثر انقباض و انبساط عضالتي که به آن ها وصل اند، 

 توليد مي شود. ساختمان طناب هاى صوتي در زنان و مردان متفاوت است که باعث تفاوت صداي آن ها 

مي شود. بايد عالوه نمود که کشيدن چلم و سگرت به پرده هاى صوتى ضرر مى رساند.

                فكر كنيد
در حنجره دو پردة عضالتى وجود دارد که آن ها را طناب هاى صوتى مى گويند. عبور هوا از ميان اين قسمت 
باعث لرزش و توليد صدا مي شود. به نظر شما انسان به وسيله جريان خروج هوا مى تواند صحبت کند يا جريان 

دخول هوا؟ 
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ــت که بعد از حنجره قرار دارد  قصبة الريه )Trachea(: يک لولة ميان خالى غضروفى اس
و هوا از آن عبور مى کند.

قصبة الريه در حدود 2/5سانتى متر قطر و 11 سانتى متر طول دارد و از طرف باال به حنجره و از 
پايين به دو برانش )Bronchus( چپ و راست که هوا را به شش ها راهنمايى مى نمايد، پيوست 
 گرديده است. سطح قصبة الريه توسط مژه هاى مرطوب پوشيده شده که در تصفيه و بيرون راندن 
ميکروب ها و ذرات گرد و خاک کمک مى کند و مانع عبور آن ها به شش ها مى گردد. انتهاى 
ــود که برانش راست به شش راست و برانش  ــيم مى ش ــاخه يا برانش تقس قصبة الريه به دوش

چپ به شش چپ مى رود.
ــش ها بالون هاى پر از هوا، اسفنجى واالستيکى اند که در بين قفس  شـش ها)Lungs(: ش
ــد. برانش ها به  داخل  ــت قلب، باالى حجاب حاجز موقعيت دارن ــينه به  طرف چپ و راس س
ــاخه هاى کوچکترى به نام برانشيول ها )Bronchioles( تقسيم مي شوند. در  شش ها به ش
نهايت، برانشيول ها به کيسه هاى هوايى ختم مى گردند. کيسه هاى هوايي محل اصلى تبادله 
ــيجن وارد شده  ــت که اکس ــه هوايي داراي تعداد زيادى موى رگ اس ــت. هر کيس گازات اس
ــرات بدن گرفته اند، به  ــايد را که از حج ــه هوايي را جذب مي کنند و کاربن داى اکس به کيس
ــة هوايي دارد. سطح عمومى  ــه هاى هوايي رها مي نمايند. هر شش، ميليون ها کيس داخل کيس
ــت؛ يعنى سطح عمومى آن ها تقريبا 50  ــش ها بيش تر از صد متر مربع اس ــه هاى هوايى ش کيس

حجاب حاجز

شکل )1-2( اعضاى سيستم تنفسى

بينى

حلقوم

حنجره

قصبة الريه

برانش

شش
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عملية تنفس :عملية تنفس عبارت از داخل شدن هوا به شش ها )Inspiration( و خروج 
ــدن هوا حجم قفس صدري )سينه(  ــد. در داخل ش ــش ها )Expiration( مى باش هوا از ش
ــار هوا در داخل قفس  صدري شده، در نتيجه هوا داخل  ــود که سبب کاهش فش زياد مى ش
ــش ها مى شود. بر عکس، کوچک شدن حجم قفس صدري  باعث بلند رفتن فشار هوا در  ش
ــبب خروج هوا از شش ها مي گردد. در شش ها تبادلة گازات صورت   داخل قفس صدري و س
مى گيرد. يک انسان بالغ در يک دقيقه 12 الى 20 مرتبه تنفس مى کند. اين تعداد در حالت 

استراحت کم مى شود و در حالت کار  و ورزش زياد مى گردد. 

                فعاليت
يک شش سالم گوسفند را تهيه کرده و پس از مشاهدة آن به سؤال هاى ذيل پاسخ دهيد:

1- قصبة الريه و برانش ها چه خصوصياتى دارند؟ بالمس کردن پاسخ دهيد.
2- شش ها در موقع لمس کردن )قبل و بعد از دادن هوا توسط پمپ در قصبة الريه( چگونه حس مى شوند؟

3- رنگ شش ها مربوط به چيست؟ 
4- قسمتى از شش را قطع کنيد. در محل قطع شده، چه چيز  هايي را مشاهده مي نماييد؟ 

يافته هاى خود را لست نموده، با همديگر در مورد آن ها بحث کنيد.

 برابر پوست بدن انسان مى باشد. از همين سبب است که اکسيجن را به اندازه کافى اخذ نموده، 
کاربن داى اکسايد را خارج کرده مى تواند.

برانشيول

قصبة الريه
برانش کيسه هاى هوايى

موى رگ

شکل )2-2( ساختمان داخل 
شش ها 
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                فعاليت
اثبات وجود كاربن داي اكسايد در هوايي كه از شش ها 

خارج مى شود.
1- مقداري آهک )چونه و آب نارسيده( را در آب حل کرده، با 

کاغذ فلتر آن را کامًال صاف کنيد.
2- آب چونه را در تيوب شيشه يي بريزيد و به وسيلة يک ني، 

چند ثانيه در آن بدميد.
* چه تغيير ي در محلول فوق صورت مي گيرد؟

ــود کاربن داي  ــر مربوط به وج ــا بفهميم  که  اين تغيي *  ازکج
اکسايد هواي خارج شده از شش ها است؟ 

انتقال گازات توسط خون
اکسيجن بيشتر به وسيله و هموگلوبين که در کرويات سرخ خون موجود است، انتقال داده 
ــود. کاربن داى اکسايد در خون بيشتر به شکل محلول در پالزماى خون به قلب و از  مى ش

آنجا جهت اطراح به شش ها برده مى شود.

                فعاليت
ــکل ذيل بسازيد اين مودل، مودل قفس سينه  1-  مودلى را به ش
ــمت هايى از اين  مودل، معادل  ــتگاه تنفسى است. چه قس و دس

شش ها، قصبة الريه و برانش ها هستند.
ــته گي صفحه رابرى را به طرف پايين کش کنيد، به  2- به آهس

پوقانه ها به دقت توجه کنيد و ببينيد که چه واقع مى شود؟
اکنون به سؤال هاى ذيل جواب دهيد:

ــن کش مى کنيد،  ــة رابرى را به طرف پايي ــف( وقتى که صفح ال
حجم و فشار داخل ظرف چگونه تغيير مى کند؟

ب ( با کمک جواب سؤال الف، توضيح دهيد که چرا  پوقانه ها هنگام 
کش شدن صفحة رابرى به  طرف پايين پر از هوا مى شوند؟ 

شکل ) 3-2( مودل قفس سينه

شکل)2-4(                          

چوب کارک

نل شيشه يى Y مانند

پوقانه

بوتل بى قاعده

پردة رابرى
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امراض معمولى سيستم تنفسى

بعضى امراض که سيستم تنفسى با آن مصاب مى گردد، عبارت اند از:

ريزش )Common Cold(: عامل ريزش، وايرس است که توسط مايکروسکوپ الکترونى 

ــط لعاب دهن و بينى در وقت  ــم موجود است. عامل مرض توس ــود و در هر موس ديده مى ش

سرفه و عطسه از بدن مريض خارج مى گردد. هر گاه شخص سالم هواى آلوده  به وايرس را 

تنفس کند، به مرض ريزش مبتال مى شود.

ــابه آن، کمک  ــيوع ريزش و امراض مش ــخصي، در مبارزه عليه ش ــظ الصحة ش ــت حف رعاي

مى کند.

انفلونزا )In!uenza(: عامل مرض انفلونزا نوع ديگرى از ويروس است که با ويروس ريزش 

متفاوت مى باشد. در اين مرض عالوه بر عاليمي که در ريزش ديده مى شود، مريض تب شديد و 

سردردى ناراحت کننده داشته؛ همچنان سوزش  بينى خارج شدن افرازهاى رقيق و غليظ از 

 بينى از عاليم ديگر آن، مى باشد. مرض انفلونزا نسبت به ريزش بيشتر دوام نموده، به استراحت 

زيادترى نياز دارد.

ــل تا اکنون به حيث يک مشکل بزرگ  توبركلوز)Tuberculosis(: توبرکلوز يا مرض س

صحى در کشورهاى رو به انکشاف باقى مانده است و اگر تداوى نشود سبب مرگ مى گردد. مرض 

توبرکلوز توسط بکتريا  به ميان مى آيد و زيادتر از طريق تنفس هوا و قطره هاى ملوث با عامل 

ــيدن شير ملوث، ظرف ها، لباس، روى  مرض انتقال مى يابد؛ همچنان  توبرکلوز از طريق نوش

پاک و ديگر اشياى ملوث، به شخص سالم سرايت مى کند، عاليم مرض شامل: سرفة دوامدار، 

 مشکل هاى تنفسى، خسته گى، تب، کم اشتهايى، الغرى، سينه دردى، بلغم خون دار و غيره 

ــود  تا در مقابل اين مرض  ــين بى سى جى  تطبيق مى ش ــد. به اطفال نو تولد واکس مى باش

معافيت حاصل نمايند؛ زيرا وقايه، بهتر و ارزان تر از تداوى است.
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خالصة فصل دوم
ــش ها  ــه و برانش ها وارد ش ــره، قصبــة الري ــوم، حنج ــي، دهن، حلق ــق بين ــوا از طري  ه

مى شود.
  شش ها بالون هاى پر از هوا، اسفنجى و االستيکى اند که در بين قفس سينه به طرف چپ 

و راست قلب و باالى حجاب حاجز موقعيت دارند.
  برانش ها در شش ها به برانشيول ها تقسيم مى شوند.

ــش ها  ــروج هوا از ش ــش ها و خ ــوا به ش ــول ه ــة دخ ــامل دو مرحل ــس ش ــة تنف  عملي
مى باشد.

ــط هموگلوبين که در کرويات سرخ خون موجود است به حجرات  ــتر اکسيجن توس   بيش
بدن انتقال مي نمايد.

  بيشتر کاربن داي اکسايد به صورت منحل در پالزماي خون انتقال مي يابد.
  امراض معمولى تنفسى شامل ريزش، انفلونزا و توبرکلوز مى باشد.

19   
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سؤال هاى فصل دوم
سؤال هاى خانه خالى

ــيم  ــام .....................تقس ــري به ن ــاخه هاى کوچک ت ــش ها به ش ــل ش ــا در داخ  1- برانش ه
مي شوند.

ــيلة ...........................  ــه وس ــى ب ــودن مواد غذايى و آب مجراى تنفس ــگام بلع نم  2- در هن
مسدود مى گردد تا مواد خوراکى داخل حنجره نشود.

جواب درست را انتخاب كنيد.
ــط هموگلوبين که در ................................................. وجود دارد به  ــيجن توس ــتر اکس 3- بيش

حجرات بدن انتقال داده مي شود. 
الف( صفحات دمويه خون

ب( کرويات سرخ خون 
ج( کرويات سفيد خون

د( پالزماي خون             
4- تبادلة گازات در شش هاى انسان در ....................................... صورت مى گيرد.

الف( برانش ها
ب( بطن راست

ج( کيسه هاى هوايى
د( هيچ کدام

سوال  هاى تشريحى
5- تبادلة گازات در شش ها چطور صورت مى گيرد؟

6- هوا از طريق کدام مجراها عبور نموده، داخل شش ها مى شود؟ به ترتيب نام بگيريد.
7- فرق بين ريزش و انفلونزا  را بيان کنيد.
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فصل سوم

سيستم  دوران خون   

شما وقتى آب بازى مى کنيد يا مطالعه مى کنيد و حتا وقتى که در 
حال استراحت هستيد؛ بدن شما مواد غذايى، هورمون ها، گازات و 

مواد اضافى را انتقال مى دهد.
ــده است و غذايى  ــتم تنفسى جذب ش ــيجن که از سيس گاز اکس
ــذب گرديده، چگونه در  ــتم هاضمه، هضم و آمادة ج ــه در سيس ک
ــرار مي گيرند؟ نيروى الزم  ــار حجرات اعضاى مختلف بدن ق اختي
ــط کدام اعضا فراهم  ــيدن اين مواد به حجرات بدن، توس براى رس

مى شود؟
ــته، شما در مورد قلب مطالبى را خوانده بوديد.  در سال هاى گذش
اکنون با مطالعة اين فصل شما با ساختمان و وظايف قلب، شرايين، 
وريد ها، موى رگ ها )عروق شعريه(، خون و مشکل هاى دوران خون 
ــنا مي شويد و تشريح کرده مى توانيد که چطور اعضاى سيستم  آش

دوران خون به صورت مشترک با هم کار مى کنند.



  22

سيستم دوران خون و وظايف آن
سيستم دوران خون انسان، شامل: خون، قلب و رگ هاى خون است که به ترتيب مطالعه مى گردند:

خون
 

ــن، وزن و  ــب س در بدن حيوانات، خون مواد مختلف را انتقال مى دهد. حجم خون به تناس
ــر و در مرد ها از 5 تا 6 ليتر  ــد. حجم خون در زن ها از 4/5 تا 5/5 ليت ــيت فرق مى کن جنس

مى باشد. 
ــش ها به تمام انساج بدن و کاربن داى اکسايد از انساج  ــيجن، از ش گازات منحل؛ يعنى اکس
ــود. خون مواد غذايى، آب، نمک ها،  ــط خون نقل داده مى ش ــش ها توس  و حجرات بدن به ش
ــى بيکاره را از يک نقطه به نقطة ديگر  ــادى، آيون ها، انزايم ها، هورمون ها، و مواد اضاف انتى ب

بدن انتقال مى دهد. 
خون يک نسج ارتباطى مى باشد که از دو قسمت جامد و مايع ساخته شده است. حصة مايع 

آن پالزماى خون و حصة جامد آن از کرويات يا حجرات خون تشکيل گرديده است. 

اجزاى خون
از دو قسمت پالزماى خون و کرويات 

خون تشکيل شده است.
پالزماى خون: مايع زرد کاهى رنگ 
ــم خون را  ــت که 55 فيصد حج اس
مى سازد و داراى مواد منحلة غذايى 
ويتامين ها،  پروتين ها،  قندها،  مانند: 
ــواد معدنى  ــا، گازات و م  هورمون ه
ــد و حصة جامد که در پالزما  مى باش
ــناور اند به نام حجرات )کرويات(  ش

خون ياد مى گردند.
ــون 45  كرويـات خـون: کرويات خ
ــکيل مى دهند.  فيصد حجم خون را تش
ــت: کرويات  ــه نوع  اس کرويات خون س
سرخ  )Erythrocytes(، کرويات  سفيد 
ــه  دموي ــات  صفح )Leucocytes( و 

.)!rombocytes(

کرويات خون) %45 (

وظيفهتعداد در فى ملى ليتر خوننوع حجره 

انتقال اکسيجن  5 تا 6 ميليون کرويات سرخ 

دفاعکرويات سفيد 7000 تا 10000

شکل )1-3( انواع کرويات خون

صفحات دمويه 150.000 تا 500.000 جلوگيرى از خونريزى
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محل نوع حجره
توليد

تعداد در هر 
ملى ليتر خون

ساير مشخصاتوظيفه

کرويات 
سرخ

 مغز 
استخوان

هاى 
کوتاه

5 الى 6 
ميليون

 2O انتقال
و مواد غذايى 

ــا پخته  ــيده ي ــره رس حج
آن ها  ــر  عم ندارد.  ــته  هس
ــد هر  ــا 120 روز مى باش ت
کرويات  ــا  ميليون ه ــه  ثاني
ــرخ تخريب مى شود و به  س
همين تعداد دو باره ساخته 

مى شود.
کرويات 

سفيد
اکثراً 

در مغز 
استخوان 

هاى 
طويل

7000 الى 
10000

دفاع بدن 
در مقابل 

ميکروب هاي  
بيماريزا

و  ــوده  ب ــته  هس داراى 
ــد. با  ــف دارن ــواع مختل ان
روش هاى  ــا  ب ميکروب ها 
ــارزه مى کنند  مختلف مب
و نسبت به کرويات سرخ 

بزرگتر اند.

صفحات 
دمويه

مغز 
استخوان

از 150000 
الى 500000

خون  شدن  لخته 
از  ــرى  جلوگي و 

خونريزى

بدون هسته اند، عمر آن ها 
ــد،  مى باش کوتاه  ــى  خيل
ــکال غير منظم   داراى اش

اند.

مشخصات عمدة کرويات خون در جدول )1-3( نشان داده شده است:

             فكر كنيد
 تعداد کدام نوع حجرات خون نسبت به ديگر انواع خيلى زياد است؟ اهميت آن را در چه مى دانيد؟

 هرگاه شخص در اثر جراحت دچار خون ريزى گردد و خون ريزى وى متوقف نشود، فکر کنيد که در کدام نوع 
حجرات خونى آن شخص، مشکالت وجود دارد؟ توضيح دهيد.

 هرگاه ميکروبى داخل بدن ما گردد، تعداد کدام نوع حجرات خون افزايش پيدا مى کند و چرا؟

جدول )1-3( مشخصات عمدة كرويات خون
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B شکل )2-3( دياگرام انتقال خون 

گروپ هاى خون

ــه آن  ــا ب ــرورت دارد ت ــرى ض ــخص ديگ ــون ش ــه خ ــض ب ــخص مري ــات ش ــى اوق گاه
ــخص خون  ــون ش ــاى خ ــا گروپ ه ــت ت ــم اس ــى مه ــورت  خيل ــن ص ــود. در اي زرق ش
ــه گروپ هاى  ــان ب ــند. خون انس ــته باش ــر توافق داش ــده با همديگ ــون گيرن ــده وخ  دهن

 AB . B . A و O دسته بندى مى شود.                 
ــته باشد، باعث  ــخص خون دهنده، توافق نداش ــخص خون گيرنده با خون ش هرگاه خون ش
ــب يا لخته شدن خون شخص گيرنده گرديده، در نتيجه تب شديد و بندش شرايين را  ترس
ــکل  ــخص خواهد گرديد. دياگرام انتقال خون در ش به وجود مى آورد و منجر به مرگ آن ش
ــت. در اين دياگرام ، تيرها نشان دهندة توافق خون شخص خون  ــان داده شده اس )2-3( نش

دهنده و گيرنده مى باشد.                            
ــراد وجود دارد که اولين بار در خون يک نوع   فكتـور Rh : مادة ديگرى در خون برخى اف
ــده و به نام فکتورRh ياد مى شود. اشخاصى که خون شان  ــادى به نام Rhesus کشف ش ش
اين ماده را دارد به نام Rh مثبت ) + Rh ( و آن هايى که خون شان اين ماده را ندارد به نام 

Rh منفى ) - Rh (ياد مى شود. 
ــد. اين فکتور  هر يک از چهار گروپ AB . B . A و O ميتواند Rh مثبت يا Rh منفى باش
ــود. هيچ خون Rh مثبت را به Rh منفى نمى توان  نيز در انتقال خون مد نظر گرفته مى ش

انتقال داد.
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رگ هاى خون

تيوب هاى منشعب هستند که در سرتاسر 
ــته، دربين آن ها خون  بدن وجود داش

جريان مى نمايد.
رگ هاى خون سه نوع اند: شرايين، 

وريد ها و موى رگ ها. 
 :)Arteries( شـرايين   
ــب برآمده، به  ــى که از قل رگ هاي
ــده،  ــيم ش ــاط مختلف بدن تقس نق
ــوند. شريان ها  ــريان ها ياد مى ش به نام ش
ــيجن زياد(  ــون صاف )خون داراى اکس خ
ــانند.  را به تمام بخش هاى بدن مى رس
ــريان ريوى، يگانه شريانى است  ش
که خون ناصاف )خون با اکسيجن 
ــايد زياد(  ــم و کاربن داى اکس ک
ــاند.  ــش ها مى رس را از قلب به ش
شريان ها داراى جدار ضخيم بوده، 
ــمت هاى عميق تر نسبت به  درقس

سطح بدن موجود مى باشند.
ــى  رگ هاي  :)Veins( وريد هـا 
ــاى  ــون را از بخش ه ــه خ ــد ک ان
ــب  ــه قل ــع و ب ــدن جم ــف ب  مختل
مى رسانند. تمام وريدها به استثناي 
وريد ريوى خون ناصاف دارند. وريد 
ــش ها به  ــون صاف را از ش ريوى خ شکل )3-3( مسير دوران 

کوچک و بزرگ خون

تنه و پاها 

سر و بازوها

شش ها 

قلب

گرده  ها

کانال هضمى

جگر
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ــير خود دريچه هايى )Valves( دارند که از برگشت  ــاند. بيشتر وريد ها در مس قلب مى رس
ــبت به شرايين داراى جدار نازکتر، فشار کم تر خون و  خون جلوگيرى مى کنند. وريد ها نس

نزديک به سطح بدن )جلد( قرار دارند.

قلب

قلب از يک نوع عضلة خاص که به  نام عضلة قلبى ياد مى شود، ساخته شده است و به داخل 
قفس سينه بين شش ها اندکى به طرف چپ و اقع شده و ذريعة غشا يا پردة نازک پريکارديوم 
)Pericardium( احاطه گرديده است. پردة مذکور دوال بوده، از مايع پر مى باشد تا قلب را 

از ساييده شدن محافظت نمايد. جسامت قلب هر انسان برابر مشت او مى باشد.
ــمت  ــده، اين دو قس ــيم ش ــپ تقس ــت و چ ــة راس ــه دو حص ــب ب جوف هـاى قلـب: قل
ــت.  ــيم گرديده اس ــى و پايانى تقس ــمت هاى باالي ــه قس ــى ب ــورت عرضان ــم به ص ــاز ه ب
ــا )Atriums( و  ــام دهليز ه ــرى دارند به  ن ــى نازک ت ــه ديوار عضل ــمت هاى بااليى ک  قس
قسمت هاى پايينى آن که ديوار عضلى ضخيم ترى دارند به نام  بطن ها  )Ventricles(  ياد مى شوند. 
بدين ترتيب، قسمت راست قلب به دهليز راست و بطن راست و قسمت چپ قلب به دهليز چپ 

و بطن چپ جدا گرديده است.
ــــورى واقـــع  ــب ط ــل ــــت و چـــپ ق ـــاى راس ـــوف ه ــاى قــلــب: ج ــه ه ــچ  دري

           فكر كنيد

ــريان ها داراى خون صاف و به استثناى وريدريوى،  ــتر گفتيم که به استثناي شريان ريوى، تمام ش پيش
تمام وريد ها داراى خون ناصاف مى باشند. علت اين استثناها را در چه مى دانيد؟

موى رگ ها )Capillaries(: شرايين که از قلب مى برآيند به تمام بخش هاى بدن رفته به 
شاخه هاى کوچکى تقسيم مى شوند. اين شاخه هاى کوچک باز هم به شاخه هاى کوچک ترى 
ــاج بدن در کنار حجرات آنقدر باريک و نازک مى شوند که  ــيم مى گردند. باالخره در انس تقس
ــکوپ آن ها را نمى توان ديد. اين رگ هاى باريک موى مانند، به نام موى رگ ها  بدون مايکروس
ياد مى شوند. موى رگ ها در سرتاسر و جود انسان واقع اند. جذب مواد غذايى و تبادلة گازات  

بين خون و انساج از طريق موى رگ ها صورت مى گيرد.
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شده اند که دهليز به دهليز و بطن به بطن 
راه ندارد. ليکن دهليز راست به بطن راست 
و دهليز چپ به بطن چپ توسط دريچه ها 
ارتباط دارند. قلب انسان چهار دريچه دارد. 
دو دريچة آن در بين دهليز و بطن و دو 
دريچة ديگر آن در بين بطن و شريان هاى 

بزرگ واقع مى باشند. 
ــته  ــط باز و بس ــه توس حرکت خون هميش
شدن دريچه ها کنترول مى گردد و يک طرفه 
ــون دريچه ها باز  ــر جريان خ ــد. در اث مى باش
ــور مى کند. دريچه ها  ــوند و خون از آن ها عب مى ش
ــت خون  ــه مانع برگش ــرار گرفته اند ک ــکلى ق به ش

مى شوند. 
ــت، دريچة سه پله يى  ــت و بطن راس  بين دهليز راس
 )Tricuspid( و بين دهليز چپ و بطن چپ دريچة 

دو پله يى )Bicuspid( موجود مى باشد.
بين بطن راست و شريان ريوى، دريچة شريان ريوى و 
بين بطن چپ و شريان ابهر، )Aorta( دريچة شريان 

ابهر موقعيت دارد.
ــمت هاى  رگ هـاى قلب: قلب خون را به تمام قس
ــرات قلب،  ــا مى دانيد که حج ــدن پمپ مى کند. آي ب
خون مورد ضرورت خود را از کدام طريق مى گيرند؟ 
ــرايين اکليلى که از شريان  حجرات قلب از طريق ش
ــه قلبى، خون  ــر عضل ــأ گرفته و به سراس ابهر منش
ــانند، مواد مورد ضرورت را دريافت مى کنند.  مى رس
ــط وريد هاى اکليلى به دهليز  مواد زايد و CO2 توس

راست قلب منتقل مى گردند.
ميكانيزم فعاليت قلب:  همين که خون داخل قلب 

وريد بزرگ پايينى

شريان ابهر
وريد بزرگ بااليى

شريان ريوى

دهليز چپ

دهليز راست بطن راست 

بطن چپ

شکل)4-3( قلب انسان

دريچة دو پله يى 
در حالت باز

شکل )5-3( دريچه هاى قلب

دريچة سه پله يى در 
حالت بسته 

دريچة دو پله يى 
در حالت بسته

دريچة شريان ريوى 
در حالت بسته

دريچة شريان ريوى در حالت باز

دريچة شريان ابهر در حالت باز 

دريچة شريان ابهر 
در حالت بسته 

دريچة سه پله يى در 
حالت باز
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مى شود،  تا زمانى که دوباره خارج گردد قلب يک سلسله فعاليت ها را انجام مى دهد که 

اثر آن توسط ضربان قلب، تشخيص مى شود. خون پس از دوران در بدن از طريق وريدهاى 

قلب به دهليز راست مى ريزد؛ سپس در هر ضربان قلب، دهليزها منقبض مى شوند و خون 

به بطن ها مى ريزد. با فشار خون،  دريچه هاى بين دهليزها و بطن ها ) سه و دو پله يى( باز 

مى شوند، پس از پرشدن بطن ها ، آن ها منقبض مى شوند. در اين حالت دريچه هاى دو و 

سه پله يى به شدت بسته شده، آوازى را توليد مى کنند که صداى اول قلب )لپ( است؛ 

سپس دريچه هاى شريان ابهر و شريان ريوى باز مى شوند و خون از بطن چپ به شريان 

ابهر و از بطن راست به شريان ريوى داخل مى شود. در اين وقت اين دريچه ها به شدت 

بسته مى شوند تا مانع برگشت خون به بطن ها گردند. آوازى که از اثر آن ها پيدا مى شود 

صداى دوم قلب )دپ( است؛ سپس به مدت کم تر از يک ثانيه قلب، استراحت  مى کند.

اگر باالى رگ ها، به خصوص رگ بند دست )رگى که از باالى استخوان گذشته است( انگشت 
گذاشته شود، تأثير ضربان قلب در رگ، احساس مى شود که به نام نبض ياد مى گردد.

ــد. در وقت  ــان در حدود 70 مرتبه در يک دقيقه مى باش ــادى، ضربان قلب انس ــت ع در حال
ــود. ضربان قلب در موش  ــتن تب، ضربان قلب زياد تر هم مى ش کار ثقيل و ورزش و يا داش

صحرايى از 200 تا 400 مرتبه و در فيل دوازده مرتبه در يک دقيقه مى باشد.

                فعاليت

ــته نماييد.  ــتيک ببنديد. به انجام قيف يک پيپ را بس ــف را گرفته، دهن آن را با کاغذ يا پالس ــک قي ي

ــنيده  ــود بگيريد. صداى قلب به طور واضح ش ــب و  انجام  پيپ را به گوش خ ــف را باالى قل ــن قي  ده

مى شود. شاگردان بايد صداى اول و دوم قلب را شنيده، انواع آواز ها را تشخيص و بيان نمايند.

            فكر كنيد
ــودن از هم متفاوت  ــتراحت و درحالت ورزش نم ــرايط مختلف مثال: حالت اس ــخاص در ش ــرا تعداد نبض اش چ

مى باشد؟ 
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لمف )Lymph( : هر مرتبة که قلب خون را پمپ مى کند، از اثر فشار زياد يک مقدار مواد 
ــود و دوباره به رگ هاى  ــاج رها مى ش ــل از جدار نازک موى رگ ها در بين خاليگاه انس منح
مذکور بر نمى گردد. کرويات سفيد از جدار موى رگ ها به خاليگاه انساج داخل مى شوند. آنچه 
ــکيل مى دهد که وارد رگ هاى مخصوص  ــاج وجود دارد، مايع لمفاوى را تش در خاليگاه انس
)رگ هاى لمفاوى( شده، دوباره به جريان خون مى رسد. رگ هاى لمفاوى دريچه هايى دارند 
ــت آن مى گردند. رگ هاى لمفاوى در  ــمت خون حرکت داده و مانع برگش که لمف را به س
ــير خود از عقدات لمفاوى عبور مى کنند که در اين عقدات، کرويات سفيد حضور داشته  مس

                فعاليت
تشريح قلب گوسفند 

يک قلب سالم گوسفند تهيه کنيد.

ــاهده کنيد. سعى کنيد  ــمت هاى خارجى آن  را خوب مش 1- ابتدا قس

دهيلز ها و بطن هاى آن  را از خارج تشخيص دهيد.
ــد؛  ــل يا خود کارى را داخل رگى نماييد که به آخر قلب برس 2- پنس
ــا اين کار بايد  ــب را با قيچى باز کنيد. ب ــپس در امتداد خودکار، قل س

دهليز چپ و بطن چپ پيدا شود.
 3- موازى با اين برش، يک برش ديگر هم در طرف راست قلب بدهيد، 

تا بتوانيد داخل دهليز راست و بطن راست را ببينيد.
نتائج مشاهدات خود را با هم صنفان  خويش شريک سازيد.

                فعاليت
يک گروه از شاگردان در مقابل صنف سيستم دوران خون را توسط پوقانه هاى سرخ رنگ و آبى رنگ مطابق شکل 

)3-3( به کمک معلم صاحب تمثيل نمايند.

شکل )6-3(قلب گوسفند

شريان ريوى

وريد ريوى

وريد بزرگ

دهليز راست

بطن راست

مسير برش

دهليز 
چپ

بطن چپ

شريان ابهر

دوران خون: دوران خون به دو بخش دوران بزرگ و دوران کوچک جدا مى شود. همان طور که 
ــمت هاى  ــکل )3-3( صفحة )25( ديديد. عملية جريان خون از بطن چپ قلب به تمام قس در ش

بدن و برگشت دوبارة آن را به دهليز راست قلب به  نام دوران بزرگ خون ياد مى کنند.
ــت قلب به شش ها و برگشت آن از شش ها به دهليز چپ قلب به  نام  عملية جريان خون از بطن راس

دوران کوچک خون ياد مى شود. شکل )3-3(



  30

ــده، در خون مبارزه  ــا ميکروب هاى وارد ش و مى توانند ب
کنند.

اختالل هاى دوران خون
ــار  ــر در جهان از اثر چاقى و فش ــا هزار نف ــاالنه صده  س
خون مى ميرند. اختالل هاى دوران خون از سبب کشيدن 
سگرت، اندازة بلند کلسترول )چربى( در خون، فشار هاى 
روحى و کمِى ورزش به وجود مى آيد. گرفتن رژيم غذايى 
صحى و ورزش منظم مى تواند احتمال خطر اختالل هاى 

دوران خون را کاهش دهد.
ــريان هاى قلب  حملة قلبى: حملة قلبى در اثر بندش ش
ــيجن به حجرات قلب  ــيدن خون و اکس که منتج به نرس
ــريان قلب وقتى واقع  ــود. بندش ش مى گردد، ايجاد مى ش
ــترول در جدار داخلى رگ هاى خون به  ــود که کلس مى ش
ــر يا اليه تشکيل شود. اين تجمع کلسترول  قسم يک قش

سبب تنگ شدن و کم شدن االستيکيت رگ هاى خون مى گردد. کاهش جريان خون باعث 
ــيدن اکسيجن به حجرات قلب مى شود. بدون اکسيجن، حجرات قلبى به سرعت  کاهش رس
مى ميرند. زمانى که حجرات قلبى به اندازة زياد بميرند، قلب ممکن است از فعاليت بازماند.

فشـار بلند خون )Hypertension(: قلب وقتى منقبض مى شود، خون را به شدت داخل 
ــار بر ديوار رگ ها مى گردد. اين فشار را، فشار  ــتد که موجب وارد شدن فش ــريان ها مى فرس ش
ــود. فشار بلند خون  ــنج از شريان بازو، اندازه گيرى مى ش ــيلة فشار س خون مى نامند و به وس
ــار خون، به صورت غير نورمال مى باشد، اينگونه فشار خون بزرگ ترين  عبارت از باال رفتن فش
ــمار  ــکتة مغزى و امراض گرده، به ش ــکتة قلبى، س ــال خطر براى ايجاد حملة قلبى، س احتم

مى رود. 

شکل ) 7-3( شريان اکليلى

جايى که به اثر نرسيدن اکسيجن به 
عضلة قلبى آسيب رسيده است 

شريانى که خون را به عضلة قلبى 
مى رساند 

جايى که لختة خون شريان را 
مسدود کرده
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خالصة فصل سوم
ــيجن، مواد غذايى، حجرات دفاعى و مواد اضافى   از جملة وظايف عمدة خون، انتقال اکس

بيکاره و لخته شدن خون مى باشد.
 رگ هاى خون، شامل شريان ها، وريد ها و موى رگ ها مى باشند.

ــرخ خون، کرويات سفيد خون و  ــى خون عبارت اند از: پالزما، کرويات س  چهار جزء اساس
صفحات دموى.

 هر شخص يکى از گروپ هاى AB ، B ، A و O خون را دارا مى باشد.
ــت و چپ تقسيم  ــاخته شده و به قسمت هاى راس ــاج عضلى قلبى س ــان از انس  قلب انس
ــمت هاى راست و  ــده اند. هر يک از قس ــط ديوار ضخيم از همديگر جدا ش مى گردد که توس
ــيم شده، که به نام دهليز ها و بطن ها ياد  ــمت تقس  چپ باز هم به صورت عرضانى به دو قس

مى شود.
 در بين دهليز ها و بطن ها و در بين بطن ها و شريان ها دريچه هاى قرار دارند که از برگشت 

خون جلوگيرى مى نمايند.
 اختالل هاي دوران خون از سبب کشيدن سگرت، اندازة بلند کلسترول درخون، فشار هاى 

روحى و کمى ورزش مى باشد.
ــکتة مغزى و امراض گرده  ــکتة قلبى، س ــار بلند خون مى تواند باعث حملة قلبى، س  فش

گردد.

31



  32

سؤال هاى فصل سوم
جاهاى خالى را باكلمات مناسب در كتابچه هاى خود تكميل نماييد.

1- سه نوع رگ هاى خون عبارت اند از: ...................... ،.............................. و..............................
2-کرويات سرخ خون در........................................... ساخته مى شود.

جواب درست را  انتخاب نماييد:
3- مواد جامد خون به  نام..................................   ياد مى گردد.

الف( پالزما
ب( کرويات 

ج( لمف
د( سيروم

جمله هاى زير را خوانده، درصورت درسـت بودن )ص( و درصورت  نادرسـت بودن 
)غ( بگذاريد.

4- شريان ها، خون ناصاف را از حجرات بدن به قلب انتقال مى دهند. )              (
5- تعداد کرويات سفيد در هر ملى ليتر خون 5 ميليون مى باشد. )            (

6- قلب انسان سه جوف، دو دهليز و يک بطن دارد. )            (
سؤال هاى تشريحى

7- خون از کدام اجزاء ترکيب شده است؟
8-گروپ هاى خون را نام بگيريد و چگونگى انتقال خون را به اساس گروپ ها توسط دياگرام 

نشان دهيد.
9- شريان و وريد از همديگر چه فرق دارد؟

10- صدا هاى اول و دوم قلب چگونه توليد مى شود؟ تشريح نماييد.
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فصل چهارم

سيستم اطراحيه
ــودات زنده، فعاليت هاى مختلفى را انجام مى دهند که  حجرات بدن موج
ــکاره به وجود مى آيد. اين مواد بايد از حجرات  ــر آن مواد مضره و بي در اث
ــوند تا حجرات فعاليت هاى حياتى خود را به  طور طبيعى انجام  خارج ش
ــع آورى و به اعضاى اطراحيه منتقل  ــد. خون، اين مواد را جم داده بتوانن
مى کند تا از بدن خارج شوند، يکى از اين مـواد کاربن داى اکسايد است. 
ــر تنفس حجروى، کاربن داى  ــتر  آموختـيد در اث همان طـورى که بيش
ــش ها دراثر تنفس به خارج دفع  ــايد در حجرات توليد    و     از طريق ش اکس
ــد مى نمايند که بايد  ــدن مواد مضرة ديگرى نيز تولي ــود. حجرات ب مى ش

طرح شوند.
کدام مواد مضرهستند وچگونه طرح مى شوند؟                      

کدام اعضاى بدن اين مواد مضر را دفع مى کنند و چگونه؟
اعضاى اطراحى چه نوع ساختمان داشته و چطور بايد از آن ها حفاظت کرد؟

در ختم اين فصل ميتوانيد به همچو سوال ها جواب دهيد.
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ضايعات حجرات بدن                                              

در اثر فعاليت هاى حياتى حجرات بدن، از غذاى هضم و جذب شده، يک مقدار انرژى و مواد 
ــامل: کاربن داى اکسايد، امونيا، يوريا، امالح اضافى، يوريک اسيد وآب اضافى بدن  اضافى؛ ش

توليد مى شود.
ــت بدن،  ــش ها، پوس طرق مختلف براي دفع مواد فاضلة حجرات بدن وجود دارد، مانند: ش
جگر )کبد(، گرده ها )کليه ها( و رودة بزرگ.  جدول زير اطراح مواد اضافى را از سيستم هاى 

مختلف بدن نشان مي دهد.

بخش دفع کنندهعمليه هاى توليد کنندهمواد فاضله

شش هاتنفس درحجرات بدنکاربن داي اکسايد وبخارهاى آب

جلد،گرده ها و جگرهضم  پروتينى و فعاليت حياتي حجراتامالح، آب و يوريا

 اطراح مواد فاضله را بايد يکي از مهم ترين عمليه هاى موجود زنده دانست. در اين عمليه گرده ها 
نقش مهم را به عهده دارند. 

              معلومات اضافي 
ــه 350 مرتبه در  ــما روزان ــد. خون ش ــان بالغ داراى 6-5 ليتر خون مى باش ــدن انس ب
گرده ها دوران مى نمايد؛ بنابراين، گرده هاى شما روزانه درحدود2000 ليترخون را فلتر 

مى نمايند.

اعضاى سيستم اطراحيه

سيستم اطراحيه متشکل از گرده ها، حالبين، مثانه و مجراي ادرار مي باشد.
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گرده ها 
  گرده ها يک جوره اعضايى اند که خون را  از مواد فاضله پاک مى سازند. تعادل آب بدن 
ــتون فقرات در ناحية  ــار خون را ثابت نگه ميدارند. گرده ها به دو طرف س را تنظيم و فش
ــط  ــحمي موقعيت دارند که توس ــاج ش کمر، تحت حجاب حاجز )ديافراگم( ودر بين انس
غشاي نازک پوشانيده شده است،  رنگ نصواري و شکل لوبيا مانند دارند. رگ هاي خون 
ــرو رفته گي )ناف گرده( به داخل  ــال دهندة ادرار) حالبين(  در محل ف ــاى انتق و تيوب ه

گرده ارتباط دارند.

ساختمان گرده  

اگر گرده طوالً قطع گردد؛ سه قسمت عمده در آن ديده مى شود:
الف( قسمت خارجي يا قشري آن که به  نام کارتکس )Cortex( ياد مي شود. 

ــمت وسطي به  نام ميدوال )Medulla( ياد مي شود که از بخش هاى  هرم شکل  ب( قس
به نام پيراميد )Pyramid( ساخته شده است. 

 )Pelvis(  ــت که به  نام لگنچه ــمت داخلي آن خاليگاه هاى جمع کنندة ادرار اس ج( قس
ياد شده و به حالبين وصل است. 

شکل ) 1-4( ساختمان گرده

لگنچه

کارتکس 

ميدوال
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شکل )3-4 (سيستم اطراحيه

مجراى ادرار

گرده ها

حالبين

مثانه

                فعاليت
گردة گوسفند را از قصاب حاصل نموده و از بين انساج شحمي خارج ساخته، شکل ظاهري، رنگ و جسامت آن 

را دقيق مشاهده کنيد.

ــاخته و رگ هاي خون را با حالب  ــخص س محل اتصال رگ هاي خون و حالب را به گرده، مش
تفکيک نماييد.

ــاختمان هاى داخلي دقت  ــرده را طوالً ببريد و به س ــا چاقوي تيز گ ب
نموده آن را رسم کنيد.

چه تفاوت هايى را بين طبقات قشري، ميدوال و 

پلويس مشاهده مي کنيد؟يادداشت نماييد. 
شکل )2-4(  تسليخ گردة گوسفند

حالبين )Ureters( : مجرا يا کانال هاى 
ــتندکه در حدود 30 سانتى متر  ادرار هس
ــته، ادرار را از گرده ها به مثانه  ــول داش ط

انتقال مي دهند.
ــة  کيس  :)Urinary Bladder(مثانـه
ــه داخل  ــت ک ــبتاً ضخيم اس ارتجاعي نس
ــرار دارد و با زياد  ــره ق ــگاه لگن خاص خالي
ــاط مي نمايد. هنگام دفع  شدن ادرار انبس
ــالت صاف مثانه انقباض نموده و  ادرار، عض
ــار وارد مى نمايد تا ادرار از طريق حلقه  فش
 )Sphincters(ــفنکترهاى اس يا  عضالتى 

مثانه خارج شود. 
مجراي ادرار )Urethra(: لولة باريکى 
ــت که ادرار از طريق آن از مثانه خارج  اس
ــبب ميکروبى  ــردد. بعضى بکتريا س مي گ
ــده، باعث  ــدن مجراى ادرار و مثانه ش ش
ــى گردد،  ــوزش و خارش م ــش، س تخري
ــا خون در  ــة تخريش حت ــى در نتيج گاه

ادرار پيدا مى شود.
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 )Nephron(نفرون ها:  واحدهاي ساختمانى و تصفيه کنندة مايکروسکوپي گرده، به نام نفرون
ياد مي شوند که در هر گرده، تعداد آن ها به يک ميليون مى رسد. در ابتداى هر نفرون شبکة 
اول موى رگ ها در داخل محفظة بسته به  نام کپسول بومن )Bowman Capsule( قرار 
دارد و به تعقيب اين کپسول تيوب باريک طويل مارپيچى است که در وسط مستقيم گرديده 
بعد شکل U مانند را به خود مى گيرد. 
ــبکة دوم موى رگ ها اطراف سر تا  و ش
ــر اين تيوب را فرا گرفته است که به  س
شبکة اول موى رگ ها مى پيوندد. نفرون ها 
ــه مجراهاى جمع کنندة  در انتهاى خود ب
ــون را تصفيه و  ــل اند، نفرون ها خ ادرار وص

روزانه يک الى سه ليتر ادرار، توليد مي کنند.

تشـكيل ادرار: خون ناصاف توسط شريان ها وارد گرده  شده 
ــش پالزماى خون  ــد. در ابتدا بخ ــا جريان مى ياب در نفرون ه
ــده  ــذب و وارد لولة ادرار ش ــاى اولى ج ــق موى رگ ه ازطري
ــد آب مورد نياز،  قند،  ــا تمام مواد مفيده غذايى مانن در آنج
آيون ها،  امينواسيدها  و غيره توسط موى رگ هاى دومى در 
ــوند. متباقى آب اضافي خون توأم با  خون دوباره جذب مى ش

               فكر كنيد 
آيا ميزان دفع ادرار در تابستان و زمستان يکسان است؟ چرا؟

آيا رنگ ادرار در زمستان وتابستان متفاوت است؟ چرا؟

موى رگ هاى 
دومى

تيوپ U شکل

شکل)4-4( ساختمان نفرون

کپسول بومنموى رگ هاى اولى

ــيد، امالح اضافى  مواد مضرة آن مانند امونيا، يوريا، يوريک اس
ــاير مرکبات کيمياوي اضافى بدن از تيوب هاى نفرون ها  و س
ــع آوري مي گردد. خونى که مواد  در خاليگاه هاي لگنچه جم
اضافى آن تصفيه شده، توسط وريد ها از گرده خارج و به دوران 

خون باز مي گردد.
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دفع ادرار: ادرار جمع شده، در پلويس)لگنچه( از طريق حالبين به مثانه مى ريزد. هنگامي 

که در مثانه 200 – 300 ملي ليتر ادرار جمع گرديد، حجم آن زياد شده و  عضالت  اسفنکتر 

داخلى مثانه به صورت غيرارادى باز مى گردد که براى طرح ادرار، ضرورت احساس مي گردد؛ 

اما عضله هاى اسفنکتر خارجي، ارادي بوده که به خواست انسان باز و مثانه خالي مي شود. 

مثانه الي 800 ملي ليتر گنجايش دارد؛ ولي در اين مرحله دردناک مي باشد.

 اختالل هاى گرده

سنگ گرده: درگرده ها سنگ از کجا پيدا مي شود؟
کلسيم،  مانند:  مي شود؛  ديده  ادرار  در  اضافي  مواد  نفرون ها،  نورمال  فعاليت  عدم  اثر  در 
مگنيزيم، يوريک اسيد اضافي که ممکن بعضى اوقات در خاليگاه هاى لگنچة گردة بعضى 
اشخاص، رسوب و تبلور نمايندکه تشکيل سنگ مي نمايند. ترسب مواد جديد روي رسوب هاى 
قبلي سبب بزرگ شدن سنگ ها مي گردد. شرايط آب و هوا، نوع غذا و آب مصرفي در پيدا 

شدن سنگ گرده نقش دارد.                                                                     
گاهى سنگ هاى ُخرد و ريزة گرده از طريق حالبين  به مثانه مي رسد. هنگامي که سنگ ها از 
حالب عبور مي کند، کنار هاى تيز آن حالب را تخريش و سبب بروز درد شديد و خون ريزي 
سنگ  اگر  مي شود.  طرح  ادرار  همراه  مي ريزد،  مثانه  در  که  کوچک  سنگ هاى  مي شود. 

بزرگ تر باشد، و در لگنچه يا حالب بماند باعث مسدود شدن راه ادرار مى گردد.

نفريت )Nephritis(: تعدادى از امراض مانند گلودردى، زهر ناشى از ميکروب ها و فعاليت زياد 
و سريع عوامل امراض مانند بکتريا در خون، صدمه هاى شديد را به گرده ها مى رسانند که  مريضى 
شديد،  به  نام نفريت )التهاب نفرون ها( را درگرده ها به وجود مى آورند. در صورتى که گرده ها 
 خوب فعاليت نکنند، مواد فاضله در خون باقى مى مانند. اين مواد باالى ساير اعضاى مهم بدن، 

مانند قلب تأثيرنموده و درصورت عدم توجه به موقع، سبب مرگ مريض مى گردد.
بعضي از انواع آلوده کننده هاى محيط زيست به گرده، صدمه وارد مي کند. 
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راه هاى جديد تداوى گرده  

آيا ممکن است، سنگ گرده را بدون عمل جراحي از بدن کشيد؟ 

در قديم دوکتوران بطن را باز نموده، گرده را شق و سنگ را خارج مي ساختندکه تداوي 

صوت،  ماوراي  امواج  توسط  جديد  تکنالوژى  از  استفاده  با  اکنون  مگر  است.  بوده  سخت 

سنگ ها را در داخل گرده پارچه مي کنند، بعد از دو ساعت، سنگ گرده تخريب و پارچه هاي 

آن از مجراي ادرار خارج مي شود که احتياج به جرح و شق بدن ندارد. 

              دانستنى هاى اضافي 
براي داشتن گرده هاى سالم و جلوگيري از سنگ گرده و مثانه چنين توصيه مي گردد: 

1- در مصرف مواد پروتيني افراط نشود. 
2- از نوشيدن آبي که منرال هاى زياد دارد، خود داري نماييد. براي کاستن منرال هاى 

آن، چنين آب را جوش داده، مصرف نماييد. 
3- ورزش کافي و فعاليت هاى جسمي داشته باشيد. 

4- مايعات زياد بنوشيد. 

خون،  در  فاضله  مواد  گرده ها،          ازدياد  خرابى  علت   :  )Dialysis(مصنوعي گردة  دياليز، 

مسموميت خون، حساسيت در مقابل ادويه به خصوص انتى بيوتيک ها ، کاهش ناگهانى فشار 

خون و غيره عوامل بوده مى تواند. درين حالت گرده ها ازکار افتاده به توجه فورى نياز دارد، 

درغير آن بعد از دو الى سه روز منجر به مرگ مى گردد. زماني که گرده هاى مريض از فعاليت 

بماند، خون وى را توسط دستگاه دياليز تصفيه مي کنند. طورى که خون مريض از وريد ها در 

اين دستگاه، وارد نل پيچ و تاب خورده، از نوع کاغذى به نام سلوفان مي گذرد. اين نل ها در 

ظرفي که حاوي محلول نمک طعام است، قرار دارد. در اثناي جريان بطي خون در داخل 

نل هاى دستگاه مربوطه، يوريا و نمک هاي زيادي از جدار نل، به داخل محلول نمک انتشار 
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شکل)5-4( دستگاه طرح مواد 
زايد خون ) گرده مصنوعي( 

مي يابد. خون تصفيه شدة مريض دوباره به بدنش پمپ مي گردد. اين عمل به  نام دياليز ياد 

مي گردد که بدون درد است؛ ولي براي تصفيه کامل خون به چند ساعت وقت ضرورت دارد که 

بايد هفته يى دو بار انجام يابد. 

پيوند گرده:  پيوند گرده؛ يعني گردة سالم را به جاى گردة تخريب شده، نصب يا پيوند نمودن 

است. بسيار به مشکل مي توان گرده تخريب شديي شخصي را تبديل و در عوض گردة سالم را 

پيوند نمود. زيرا اگر بدن مريض، گرده پيوندي را جسم بيگانه تلقي کرده، آن را دفع کند، اين 

حالت مشکل را زياد مى سازد؛ بنابراين در پيوند گرده  افرادى را در نظر مى گيرند که خون شان 

با هم مطابقت داشته باشد.  

قبل از عمل جراحي، مقاومت بدن شخص گيرندة گرده را در مقابل عوامل بيگانه براي مدتي 

نسبتاً طوالني پايين مي آورند و به تدريج مقاومت بدن را زياد مي سازند تا  با گردة جديد توافق 

حاصل و پيوند بهتر انجام گيرد.
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خالصة فصل چهارم
 سيستم اطراحيه متشکل از گرده ها، حالبين،  مثانه و مجراى ادرار مى باشد. 

گرده ها داراى قسمت هاى خارجى، وسطى و داخلى اند.
 نفرون ها واحدهاى ساختمانى و تصفيه کنندة  مايکروسکوپى گرده هستند.

نفرون هاى گرده، مواد مضرة خون را تصفيه، آب بدن را تنظيم و فشار خون را ثابت نگه 
مى دارد.

 حالبين، ادرار را از خاليگاه هاى لگنچة گرده، به مثانه انتقال مى دهند.  
 محتويات داخل مثانه از طريق مجراى ادرار به خارج تخليه مى شود.

 بعضى اوقات کلسيم، مگنيزيم، يوريک اسيد وغيره، درخاليگاه هاى لگنچه رسوب، تراکم 
و تبلورحاصل نموده، سنگ گرده را ايجاد مى نمايند.

 بعضى از انواع آلوده کننده هاى محيط زيست، مانند فلزات سنگين و نيز بعضى از امراض 
و مواد زهرى در خون باعث خرابى گرده ها مى گردند. 

41   
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سوال هاى فصل چهارم
جمله هاى زير را با كلمه هاى مناسب در كتابچه هاى تان پر كنيد:  

1- واحدهاى تصفيه کنندة مايکروسکوپى گرده به نام..................................... يادمى شود.
2-گرده از 3 قسمت .........................، .................. و ........................... ساخته شده است.

جواب درست را انتخاب نماييد:
3- زيادترين مواد فاضله مانند: آب اضافى، امالح و يوريا را ................. ازبدن طرح مى نمايد.

الف( شش ها
ب( جلد بدن

ج ( جگر
د( گرده ها

4- پلويس يا لگنچه در ........... گرده است. 
الف( قسمت داخلى
ب( قسمت وسطى
ج( قسمت خارجى

د( حالبين     
جمله هاى ذيل را در كتابچه هاى خود يادداشت نموده، در صورت درست بودن در 

مقابل آن حرف )ص( و در صورت نادرست بودن حرف )غ( بنويسيد.
5-گرده ها خون را تصفيه نموده، تعادل آب بدن را تنظيم و فشارخون را ثابت نگه مى دارند.)       ( 

6- ادرار از مثانه توسط حالبين به لگنچه مى ريزد تا از طريق آن از بدن طرح گردد)     (
7- ادرار عبارت از آب، يوريا، يوريک اسيد، امالح وساير مرکبات کيمياوى است که از خون 

توسط نفرون هاى گرده، تصفيه مى گردد. )       (

سؤال هاى تشريحى
8- ادرار چيست و چگونه از خون جدا مي شود؟ 

9- سنگ گرده را  چگونه بدون عمل جراحى از بدن خارج مى نمايند؟ 
10- در اثناى تسليخ گرده، ساختمان هاى گرده را چگونه مشخص نموديد؟ در رسم نشان 

بدهيد.
11- وظيفة موى رگ هاى اولى را با موى رگ هاى دومى در نفرون مقايسه نماييد.
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فصل پنجم

سيستم هاى اسكليتى و عضالتى
 

ــنويد؛ ممکن است به فکر  ــکليت را مى ش ــما کلمة اس زمانى که ش
ــده دارند که  ــرده اند.  عده يي عقي ــويد که م ــاى چيزهايى ش بقاي
استخوان ها، انساج زنده نمى باشند؛ ليکن آن ها زنده و فعال هستند. 
استخوان ها وظايف مختلفى دارند، از جمله تکيه گاه عضالت اند وبه 
آن ها همکارى مى کنند؛ به گونة مثال: عضالت االشه هاى تان، شما 
ــالت بين قبرغه هاى قفس  ــازند و عض را قادر به جويدن غذا مى س
ــينه، تنفس تان را ممکن مى سازند. عضالت وظايف ديگرى نيز  س
ــما  ــد. قلب تان خون را دربدن به گردش در مى آورد. معدة ش دارن
غذا را هضم مى کند. اين ها هر دو از عضله ساخته شده اند. درصنف 
ــدى آگاهى حاصل  ــالت تا ح ــکليت و عض ــما دربارة اس پنجم ش
ــکل، ساختمان،  ــما با ش نموديد. با مطالعه و تکميل اين فصل، ش
ــتخوان ها و عضالت آشنا شده، امراض مربوط  وظيفه و موقعيت اس
به استخوان ها، مفاصل و عضالت را يکجا با اهميت ورزش در رشد 

و سالمتى اسکليت و عضالت درک و تشريح کرده مى توانيد.
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اسكليت

ــاض عضالت  ــه اثر  انقب ــت که ب ــالت و اعضاى بدن اس ــه گاه عض ــور و تکي ــکليت، مح  اس
ــما  ــکليت ش ــتم اس ــا سيس ــا و مفصل ه ــتخوان ها، غضروف ه ــد. اس ــت مى آين ــه حرک ب
ــيم  ــه دو حصه تقس ــان ب ــدن انس ــکليت ب ــوم اس ــورت عم ــه ص ــد. ب ــکيل مى دهن  را تش

مى شود:
1- اسکليت محورى)Axial skeleton(: به صورت ستونى است که اسکليت ضميمه يى به 
ــد  و شامل استخوان هاى جمجمه، ستون فقرات، قبرغه ها و استخوان سينه  آن وصل مى باش

مى باشد.
ــتخوان هاى آن از  ــداد اس ــه تع ــى)Appendicular skeleton(: ک ــکليت ضميمه ي 2- اس
ــکليت محورى بيشتر بوده، شامل استخوان هاى دست، پا، لگن خاصره، طوقک و بيلک شانه  اس

مى باشد.                     
به طور اوسط تعداد استخوان هاى بدن يک انسان بالغ، در حدود206 عدد مى باشد. 

شکل)1-5( اسکليت بدن انسان 

   ستون فقرات 

جمجمه

طوقک

بازو

قبرغه ها

زند عليا

زند سفلى

ران
عينک زانو

استخوان بزرگ ساق

استخوان کوچک ساق

  لگن خاصره 

}
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وظيفة استخوان ها  

استخوان ها، وظايف مختلفى را عهده دار هستند:   
ــيب هاي ميخانيکي خارجي  ــاي بدن را از آس ــياري از اعض ــتخوان ها، بس 1- محافظت: اس
ــوکي تان  ــط قبرغه ها، نخاع ش ــش هاي تان توس محافظت مي کنند؛ به طور مثال: قلب و ش
ــط ستون فقرات و مغز تان توسط جمجمه محافظت مي شوند؛ همچنان استخوان ها در  توس

استوار نگه  داشتن بدن، نقش عمدة را بازي مي کنند.
ــتخوان ها، منرال ها را ذخيره مي کنند و در موقع ضرورت، بدن  از آن ها کار  2- ذخيره: اس
ــکيل استخوان هاى طفل از نمک ها، کلسيم و  مي گيرد؛ چنانچه در دوران حامله گي براي تش
ــفورس وجود مادر استفاده مي گردد. کلسيم ذخيره شده از حجرات استخوان وارد خون  فاس

شده، مورد استفادة ساير نقاط نيازمند بدن قرار مي گيرد.
3-حركت: اسکليت بدن شما طوري ترتيب يافته است که حرکت مناسب را با سرعت الزم  
فراهم مي سازد. عضالت اسکليتي باالي استخوان ها کش مي شوند تا زمينة حرکت را مساعد 
ــتادن، قدم زدن و دويدن  ــتخوان ها، شما به ساده گى قادر به نشستن، ايس ــازند. بدون اس س

نخواهيد بود.
ــما نسج  مخصوصى، به  نام مغز استخوان  4- سـاختن حجرات خون: در استخوان هاى ش
)Bone marrow( وجود دارد. بيشترين حجرات خون در مغز استخوان ساخته مي شوند.

ساختمان استخوان ها 

ــتخوانى )Osteoblasts(، مواد  ــد که در آن حجرات اس ــتخوان، نسج ارتباطى مى باش  اس
ــيم فاسفيت و ــتخوان از مرکباتى مثل کلس  معدنى و مواد عضوى وجود دارد. مواد معدني اس

ــتخوان ها نيز مربوط به همين مواد معدنى  ــختى اس ــده و س ــکيل ش ــيم کاربونيت تش کلس
ــتخوان ها در ابتداى کودکى به علت کم بودن ذخيرة مواد معدنى، نرم و  ــتر اس ــد. بيش مى باش

ارتجاعى مى باشند.
ــاج استخوان ها از دو نوع، متراکم و اسفنجي ساخته شده است. اگر حجرات   در مجموع انس
ــند، به  نام استخوان متراکم ياد مي شود. حجرات  ــج استخوان با هم فشرده و متراکم باش نس
ــتخوانى در اطراف کانال هاى باريک داخل استخوان متراکم قرار دارند. در نسج استخوان  اس

اسفنجي حجرات به صورت نا منظم در کنار يکديگر قرار دارند و داراي حفره ها مي باشند.
ــج مغز استخوان،  پر نموده است.  ــتخوان اسفنجى را نس ــتخوان  متراکم  و حفره هاى اس کانال هاى اس
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رگ هاى خون از طريق کانال هاى کوچک که در سطح استخوان وجود دارند داخل و خارج مى گردند.

شکل )2-5( ساختمان استخوان اسفنجى و متراکم

رگ هاى خون 

مغز

استخوان متراکم

استخوان اسفنجى

غضروف

                فعاليت
 ،)jar(ــاز ــه يى دهن ب ــده، ظرف شيش ــواد پاک کنن ــتخوان چوچه مرغ، م سـامان و مـواد مـورد ضـرورت: اس

محلول سرکه 
طرزالعمل: 

1- يک استخوان پاک چوچه مرغ را در يک ظرف شيشه يى مملو از محلول سرکه بگذاريد.
2- بعد از يک هفته استخوان را از محلول سرکه خارج ساخته، با آب بشوييد.

3- تغييراتى را که به چشم مى بينيد و حس مى کنيد، تشريح کنيد.
4- چطور مقاومت استخوان، تغيير نموده است؟

5- محلول سرکه چه چيز را از استخوان خارج کرده است؟

انواع استخوان ها

در بدن انسان و ساير فقاريه ها 3 نوع استخوان وجود دارد:
1-استخوان هاى دراز؛ مانند استخوان ران؛

2- استخوان هاى کوتاه؛ مانند بند هاى انگشتان؛
3- استخوان هاى پهن؛ مانند جمجمه؛
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مفاصل
ــند؛ بنابر اين  ــکليت مي باش ــتخوان ها با يکديگر و نقاط ضعيف اس ــل محل اتصال اس مفاص
ــاختمان و نوع  ــاس س ــت. مفصل ها را بر اس نگه داري و محافظت از آن ها الزم و ضروري اس

حرکت به سه گروه تقسيم مى کنند:
1- مفصل هاى غير متحرك: مفاصلى که استخوان هاى شان در کنار هم به طور ثابت قرار 

گرفته اند؛ مانند  مفصل بين استخوان هاي جمجمه.
2- مفصل هاى نيمه متحرك: مفاصلي که اجازة حرکت محدود را به استخوان ها مي دهند؛ 

مانند محل اتصال قبرغه ها به استخوان سينه.
ــا  آزادانه حرکت مي نمايند.  ــتخوان هاى آن ه 3- مفصل هاى متحرك: مفاصلي اند که اس
ــيار قوي از نوع انساج ارتباطي،  ــط رشته هاي بس ــتخوان هاى داراي مفصل متحرک توس اس
ــيلة اين  رشته هاى  ــتخوان ها به وس ــتند. اگر اس به  نام رباط )Ligament( با هم وصل هس
ــدند. رباط ها و عضله ها،  ــاني از يکديگر جدا مي ش محکم، وصل نمى بودند، مفصل ها به آس
ــد. در مفاصل  ــا يکديگر نگه مي دارن ــرک در اتصال ب ــل مفصل متح ــتخوان ها را در مح اس
ــتخوان  متحرک  مايعي به  نام مايع مفصلي )synovial( قرار دارد. اين مايع لغزيدن دو اس
ــش  مي دهد. مايع  ــد و اصطکاک ميان آن دو را کاه ــان مي کن ــاورت يکديگر آس را در مج

آيا مثال هاى ديگري از استخوان هاى دراز، کوتاه و پهن، داده مي توانيد؟
تنة استخوان هاى دراز و بخش هاى خارجي استخوان هاى کوتاه و پهن از نسج متراکم مي باشد. 
دو سر استخوان هاى دراز و بخش هاي مياني استخوان هاي کوتاه، مانند پنجه هاى دست و پا و 

استخوان هاى پهن مانند استخوان هاى بيلک شانه و قبرغه ها از نوع اسفنجي مي باشند. 

)Cartilage(  غضروف
بخش مهم ديگرى از اسکليت انسان را غضروف تشکيل مى دهد. غضروف مثل استخوان يک 
نسج ارتباطى است؛ ولى نرم تر و انعطاف پذيرتر از استخوان است . غضروف ها در بين بعضى  

استخوان ها قرار مى گيرند تا مانع ساييده شدن آن ها به همديگر شوند.

                فعاليت
از نزديک ترين قصابي يک استخوان ران گاو يا گوسفند را بعد از گرفتن گوشت آن تهيه نموده آنرا از وسط طوري 
بشکنيد که قسمت هاى داخل آن به وضاحت معلوم گردد. تفاوت هايي را که در ساختمان استخوان هاى متراکم 

و اسفنجي مشاهده مي نماييد؛ بنويسيد و رسم نماييد. 
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ــت که روي هم  ــطح اس ــب ترين مايع   براي کاهش دادن اصطکاک ميان دو س  مفصلي مناس
مي لغزند.  مفاصل متحرک انواع مختلفى دارند که برخى از آن ها عبارت اند از: 

ــما اجازه مي دهد تا دست و پاى  خود  الف( مفصل توپ و كاسـه مانند: اين مفصل به ش
را به هر طرف حرکت داده بتوانيد. اين مفصل باعث مي شود که استخوان ها بتوانند به همه 
ــکل توپ را دارد( به  ــتخوان ران )که ش ــر اس جهت ها بچرخند؛ به طور مثال: محل اتصال س
ــه را دارد(  از طريق اين نوع مفاصل پيوند مي يابند؛  ــکل کاس ــتخوان لگن خاصره )که ش اس
چنانچه، هنگامي که ايستاده ايد، مي توانيد پاي خود را به جلو، عقب و چپ  و راست حرکت 

دهيد و سپس آن  را بدور مفصل ران بچرخانيد. 
آيا مي توانيد، مثال ديگري از مفصل توپ و کاسه مانند بياوريد؟

ب(مفصل چپراست مانند: چنانچه چپراست دروازه اجازة باز و بسته شدن آن  را مي دهد. 
ــط در يک جهت حرکت کند؛ مثل: مفصل بين  ــتخوان اجازه مى دهد تا فق اين مفصل به اس

بند انگشتان که باعث مى شود آن ها روى يکديگر خم شوند.

             فكركنيد
ــي را بازي  ــوند؛ چه نقش ــتعمال مي ش آيا گفته مي توانيد، روغنيات مانند گريس و غيره که در بين پرزه هاى موتر اس

مي کنند؟ نقش آن را با مايع مفصلى مقايسه کنيد.

شکل )3-5(  الف(  مفصل توپ و کاسه مانند                                                ب( ساختمان مفصل متحرک

توپ

کاسه

پى

مايع مفصلى

غضروفاستخوان

استخوان
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ــاختن  مفصل  ــال 1963 يک جراح اورتوپيدى بريتانوى، با س مفصل هاى مصنوعى: در س
ــابقه را در تداوى  ــاف بى س ــه مانند( يک انکش مصنوعى ران با لگن خاصره ) مفصل توپ و کاس
ــمت  ــمت توپ مفصل ران را از يک فلز حياتى  و قس امراض مفصلى به وجود آورد. موصوف، قس
کاسه يي آن را از پالستيک پولي ايتيلين )Polyethylene( ساخت و کاسة پالستيک را به لگن 
ــم نمود. اين اختراع براى مردم زيادى کمک کرد، طور مثال:  اطفالى را که با لگن  ــره محک خاص
خاصرة نازک و استخوان هاى ناقص تولد مى شوند و يا  مريضانى که درد شديد التهاب مفاصل را 

در مفصل توپ و کاسه مانند خود تحمل مى نمايند.  از معيوبيت دايمي نجات داد.
صدمات و امراض  اسكليتى 

بعضى اوقات يک قسمت سيستم اسکليتى صدمه مى بيند. 
ــتخوان ها ممکن است کسر نمايند و يا بشکنند. مفاصل نيز مى توانند صدمه ببينند. يک  اس
مفصل به هم خورده عبارت از مفصلى است که در آن يک يا بيشتر استخوان ها از جاى خود 
ــپرن )sprain ( ياد مى شود وقتى  ــند. يک صدمه ديگر مفصلى که به نام س بيرون آمده باش

واقع مى شود که يک يا چند رشته يى رباط بسيار کش شده، تاب خورده يا پاره شود. 
ــتخوان ها مى شکنند. شکسته گى استخوان ها مشکل مهمى  گاهى به اثر وارد آمدن ضربه، اس
ــت و بايد به زودي براى معالجة آن ها اقدام گردد. ترميم اين عارضه را داکتران متخصص  اس
انجام مى دهند؛ زيرا کار بسيار دقيق است. چندساعت پس از شکسته گى، لختة بزرگ خون 
ــود. در اين هنگام، تعدادى از حجرات مخصوص در محل  ــکيل مى ش در اطراف محل آن تش
ــته گى شروع به ساختن مادة استخوانى مى کنند. درطول هفته هاى بعد، لختة خون از  شکس

بين مى رود و نسج استخوانى جديدى، محل شکسته گى را پر مى کند.

شکل )4-5( ترميم شکست گى استخوان 

لخته خون 
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ــتخوان ها کم تر متراکم و  ــت که سبب مى شود نسج اس ــتخوان مريضى ديگرى اس پوکى اس

ــيار به آسانى مى شکنند. سن  ــتخوان ها ضعيف شده، بس ــرده گردند. در اين حالت اس يا فش

ــتر  ــتخوان را بيش ــرفته و خوراک بدون کيفيت، و اجتناب از ورزش احتمال پوکى اس پيش

مى سازد. علت آن کم شدن ذخيرة کلسيم و فاسفورس در استخوان است. زن ها )درسن باال 

ــبت به مردها به پوکى استخوان دچار مى شوند. يکى از داليل اين  ــال( بيشتر نس تراز 50 س

ــت که  مقدارى از کلسيم و فاسفورس ذخيروى وجودشان درجريان حامله گى به مصرف  اس

مى رسد .

ــداده، با اجراى تمرين هاى  ــت ن ــت که در هنگام نوجوانى و جوانى فرصت را از دس الزم اس

منظم سپورتى و خوردن غذا هاى قوت دهنده که داراى انواع لبنيات و منرال ها باشد؛ غلظت 

و فشرده گى استخوان هاى تان را در طول حيات حفظ نماييد. 

              معلومات اضافي 
ــى مهره هاى کمر با همديگر  ــدن صفحة غضروف بيش ترين علت کمر دردى ها نزديک ش
ــاس  درد  ــار وارد مى آورد. احس ــا اعصاب اطراف آن فش ــه به نخاع ي ــت که در نتيج اس
ــت. افراد مبتال بايد با انجام ورزش هاى خاص يا استراحت،  ــديد هم به همين دليل اس ش
ــد که صفحة غضروفى دوباره به جاى اولى خود برگردد. در غضروف رگ خون  کارى کنن
ــيب ديده گى به کندى بهبود مى يابد و در سنين باال،  وجود ندارد؛ بنابراين درصورت آس

فرسوده گى آن جبران نمى شود.

عضالت 
آيا گاهى کوشش نموده ايد که براى يک لحظه بنشينيد، طورى که هيچ کدام از عضله هاى شما 

ــمت هاى بدن شما، عضالت به ارادة شما کار  ــت! در بعضى از قس حرکت نکند؟ اين ناممکن اس

نمى کنند؛ مثال: حرکت غذا در مرى و روده به ارادة شما صورت نمى گيرد.
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حجره عضله لشم

ساختمان عضالت
ــته هاى عضلى ساخته شده، که درکنار يک  عضالت از حجرات مخصوصى به  نام الياف يا رش

ــته هاى باريکى از نوع پروتين وجود دارد که  ديگر قرار گرفته اند. داخل حجرات عضلى، رش

ــوند. وقتى همه حجرات يک عضله با هم منقبض شوند، عضله  مى توانند، منقبض يا کوتاه ش

نيز منقبض مى شود و در نتيجه باعث حرکت  يک عضو مى گردد.  

انواع عضالت 
عضالت سه نوع مى باشند. عضالت مخطط يا اسکليتى، لشم و قلبى. 

يک رشته عضلى

الف(

ب(

حجره عضله قلبى

حجره عضله اسکليتى

شکل )5-5(
الف( انواع عضله اسکليتي، لشم وقلبي

ب( ساختمان عضالت اسکليتي   
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در  اسـكليتى:  عضـالت  الـف( 
ــاً  ــکليتى تقريب ــة اس ــان عضل انس
ــکيل  تش را  ــدن  ب وزن   %  40 
مى دهد. عضالت اسکليتى جهت 
ــتخوان هاى بدن  ــا اس ــت ب حرک
ــتند و مى توانند صدها  وصل هس
ــه وجود بياورند.  نوع حرکت را ب
ــيارى از اين حرکات  مى توان بس
را با تماشاى يک ورزشکار و حتا 
ــخص متبسم  ــاى يک ش با تماش
ــانى ترش  ــخص پيش ــا يک ش و ي
ــت نماييم  ــى بخواهيم حرک ــاهده کرد. وقت مش
ــکليتى انتقال  ــام از مغز به حجرات عضالت اس  پي
ــده در نتيجه  ــاض عضله ش ــث انقب ــد که باع مى ياب
ــکليتى،  ــد. حجرات عضالت اس ــه وجود مى آي حرکت ب
ــته دارند. عضالت  ــند و هر کدام چند هس مخطط به نظر مى رس
ــاج  ــته هاى چرم مانند انس ــتخوان ها وصل بوده، رش ــکليتى با اس اس
ــازد. اين  ــتخوان ها وصل مى س ــکليتى را با اس ارتباطى، عضالت اس
ــوند. هرگاه يک عضله که  ــته ها به  نام پى )Tendon(ياد مى ش رش
ــت  کوتاه تر شود، استخوان ها  ــتخوان را با هم وصل ساخته اس دو اس
ــته هاى  پى،  ــور مثال: رش ــوند. به ط ــه هم کش مى ش ــک تر ب نزدي
ــتخوان شانه و  استخوان بازوى تان  ــر)Biceps( را به اس عضلة دو س
ــما  ــر انقباض نمايد ، بازوى ش ــازد. وقتى که عضلة دوس وصل مى س
ــکليتى بيشتر به  صورت  ــانة تان خم مى شود. عضالت اس به طرف ش
ــمت بدن  جوره يى کار مى کنند. معموالً يک عضلة جوره يى يک قس
ــت  ــمت بدن را راس  را خم مى کند، عضلة ديگر همان جوره، آن قس
ــد، به  نام خم  ــمت بدن را خم مى کن ــد. عضله يى که يک قس مى کن
ــمت بدن را راست مى سازد  کننده )Flexor( و عضله يى که آن قس
ــود. در صورت نياز به  ــت کننده )Extensor( ياد مى ش به  نام راس

ــر و  ــکل )   6-5 ( عضلة دو س ش
سه سر بازو

عضلة سه سر در حالت انقباض

عضلة دو سر در حالت انقباض

عضلةسه سر درحالت 
استراحت

عضلة دو سر درحالت استراحت
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دراز شدن يک عضله، الزم است تا عضلة مخالفى وجود داشته باشد که بتواند با انقباض خود آن 

ــه سر بازو يک عضلة  ــر بازو خم کننده و عضلة س ــکل ) 6-5(، عضلة دوس را کش نمايد. مانند: ش

راست کننده  است.

 ب (عضالت لشم: عضالت لشم بخش هاى ِ مخطط عضالت اسکليتى را ندارند. حجره هاى 

ــود. عضالت  ــته ديده مى ش اين عضالت دراز و دوک مانند بوده و در هر کدام فقط يک هس

ــتم هضمى، رگ هاى خون،  ــم، به طور عموم به صورت ورقه يى در آمده اند و ديوار سيس لش

ــى و تکثرى را مى سازند. عضالت لشم نسبت به دو نوع عضلة ديگر به صورت  مجراهاى تنفس

ــترى در حال انقباض  ــرژى اندک، مدت بيش ــد و با مصرف ان ــته عمل مى کنن ــد يا آهس کن

ــم جلو راندن مواد در طول روده ها و هم تنظيم قطر  مى مانند. يکى از نقش هاى عضالت لش

رگ هاى خون است انقباض اين عضالت تحت کنترول شما نيست.

ــاخته شده که به ظاهر خسته گى نا پذير به  ج ( عضلة قلبى: قلب فقاريه ها از اين عضله س

ــد. عضلة قلبى  ــد. حجرات اين عضله مخطط و حرکت هاى آن غير ارادى مى باش نظر مى رس

شامل حجراتى است که نسبت به هم منشعب بوده و داراى دو هسته مى باشند.

ــد. عضالتى که  انواع فعاليت عضالت:  فعاليت عضالت مى تواند ارادى و يا غير ارادى باش
ــد عضالت ارادى و هرگاه فعاليت عضالت تحت کنترول  ــما باش فعاليت آن تحت کنترول ش
ــم و عضالت قلبى از جمله  ــد؛ به نام عضالت غير ارادى ياد مى شوند. عضالت لش ــما نباش ش
ــکليتى مى تواند، ارادى و يا غير ارادى باشد، به طور مثال:  عضالت غير ارادى اند. عضالت اس
شما هر وقتى که خواسته باشيد چشمان تان را باز و بسته کرده ميتوانيد، الکن چشمان شما 

همچنان به صورت اتوماتيک )خودکار( نيز پلک مى زند.

                فعاليت
در ساليد تهيه شده، حجرات انواع عضالت را تحت مايکروسکوپ مشاهده نموده و اشکال آن ها را در کتابچه هاى تان 

رسم نماييد.  
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حركات ورزشي
تمرينات  منظم  چه  تأثيرى  باالى  سيستم  عضالتى  شما دارد؟

چطور مى توانيد نيروى عضالتى تان را  افزايش دهيد؟ نيرو و طاقت عضله ها، مربوط به تعداد رشته هاى 
عضله نمى باشد؛ طورى که معلوم است تعداد رشته ها ، اساساً قبل از تولد يعنى در رحم مادر تثبيت 
 شده مى باشد. نيروى عضله به ضخامت رشته هاى عضالتى و تعداد آن ها که در يک وقت  انقباض 
مى نمايند، ارتباط دارد. رشته هاى  ضخيم تر عضالتى، قوى تر اند ورزش منظم سبب تقويت 

و بزرگى عضالت مى شود. ورزش باعث مى شود تا بدن ما از مزيت هاى زير برخوردار شود:
ــت.  ــيار بزرگ و خارق العاده نيس  داشـتن عضالت قوى: منظور از عضالت قوى عضالت بس

ــت عضالت ما براى انجام دادن کار خود آماده گى کافى داشته باشند. ورزش کردن  کافى اس
ــاده بودن آن ها براى انجام کار هاى ضرورى  ــور منظم، باعث به کار افتادن عضالت و آم به ط

مى شود. ورزش کردن همچنان باعث افزايش حجم عضله ها نيز مى شود. 
ــه اين دارد که چقدر  ــته گى ب ــى بدن ما براى انجام فعاليت هاى ثقيل يا طوالنى  بس  تواناي

ورزش مى کنيم. البته براى انجام ورزش بايد مصمم بوده و از ارادة کافى برخوردار باشيم .
ــن، هنگام ورزش تنفس  ــترى ضرورت دارد؛ بنابراي ــيجن بيش ــگام ورزش عضالت ما به اکس - هن
ــديد تر تقويت مى شوند. افراد ورزشکار،  ــود. عضالت تنفسى در اثر کار ش ــديد تر و تندتر مى ش ش

آهسته تر اما عميق تر از کسانى که کم تر ورزش مى کنند، تنفس مى نمايند.
ــود؛ بنابراين، توانايى عضلة قلب ما  ــديد تر مى ش  در هنگام ورزش ضربان قلب ما تند تر و ش
ــکار از قلب خارج مى شود  افزايش مى يابد. مقدار خونى که پس از هر انقباض در افراد ورزش
بيشتر از افرادى است که کمتر ورزش مى کنند؛ همچنين ميزان توانايى دستگاه دوران خون 

در رساندن خون بيشتر به عضالت بدن بسته گى به ميزان ورزش روزانه دارد.
صدمات عضالت  

هر پروگرام ورزش بايد به طور آهسته آغاز شود. آغاز نمودن تمرين ها به طور آهسته به معناى 
ــت که شما کم تر آسيب پذير مى شويد. شما بايد براى اجراى تمرين، بدن خود را گرم  اينس

و آماده نماييد تا به عضالت شما صدمه نرسد.
ــى و غير ارادى پيدا مى کند  ــاق مى افتد که يکى از عضالت ارادى، انقباض طوالن ــى اتف گاه
ــالم به طور معمول بعد از  ــه به اين حالت، انقباض درد ناک عضله مى گويند و در افراد س ک
ــيجن و مواد غذايى در  ــى صورت مى گيرد. علت آن، فقدان موقتى اکس حرکات ثقيل ورزش
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ــته گى ادامة دادن به فعاليت، مى توان انقباض درد ناک  ــت. با ماساژ دادن وبه آهس عضله اس
ــت، به الياف  ــه را رفع کرد. افرادى که تمرين هاى بيش از حد اجرا مى کنند، ممکن اس عضل
عضالتى خود آسيب برسانند، در نتيجه پى ها التهابى مى شوند که اين حالت را به  نام التهاب 
ــتراحت طوالنى  ــتر براى صحت يابى چنين پى هاى صدمه ديده، اس پي ها ياد مى کنند. بيش

ضرورت است.
ــط خوردن بعضى دواها تقويت نمايند.  ــش مى کنند تا عضالت خود را توس بعضاً مردم کوش
ــى، مانند: تخريب قلب،  ــکل هاى زياد صح ــبب مش خوردن اين چنين دوا ها در درازمدت س
جگر و گرده ها و فشار بلند خون مى گردند. هرگاه اين نوع دوا ها قبل از به پخته گى رسيدن 

استخوان ها، استفاده شوند سبب توقف نموى استخوان ها  مى گردد.

خالصة فصل پنجم
 اسکليت محور و تکيه گاه عضالت و اعضاى بدن است.

ــره مى نمايند؛ همچنان زمينة  ــم را محافظت نموده و منرال ها را ذخي ــتخوان ها جس   اس
حرکت را مساعد ساخته و کرويات خون را مى سازند.

  مفصل ها محل اتصال استخوان ها با يک ديگر مى باشند.
ــامل کسر، شکستن استخوان ها، بيجا شدن و يا پاره شدن  ــتم اسکليتى ش   صدمات سيس

رشته هاى رباط باشد.
 صدمه ها و امراض سيستم اسکليتى پوکى استخوان و سپرن مى باشند. 

  استخوان ها سه نوع اند: استخوان  هاى دراز، کوتاه و پهن.
  عضالت سه نوع اند: عضالت اسکليتى، عضالت لشم و عضالت قلبى؛
  عضالت اسکليتى به  طور جوره يى و بر عکس يکديگر کار مى کنند؛ 

 عضالت اسکليتى منقبض مى شوند تا باعث حرکت استخوان ها گردند؛
  ورزش منظم از بيمارى هاى قلبى و رگ هاى خون جلوگيرى مى کند و توانايى بدن ما را 

براى انجام کار هاى روزانه افزايش مى دهد.
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  ساختمان نسجى استخوان ها از دو نوع متراکم واسفنجى مى باشد،
  داخل کانال هاى مابينى استخوان هاى متراکم وحفره هاى استخوان هاى اسفنجى از نسج 

مغز استخوان ها مملو مى باشد.
  مفصل ها به سه نوع اند: غيرمتحرک، نيمه متحرک ومتحرک؛

ــج ارتباطى که عضالت اسکليتى را با استخوان ها وصل مى سازد به نام  ــته هاى نس   آن رش
پى  ياد مى شود .

سوال هاى فصل پنجم
جاهاى خالى را با كلمات مناسب تكميل نماييد :

1- به طور متوسط تعداد استخوان هاى بدن انسان .............. مى باشد.
2- اسکليت بدن انسان به دو حصة .............  و ................ تقسيم مى شود.

در صورت درسـت بـودن )ص( ودرصورت نادرسـت بـودن ) غ( دركتابچه هاى تان 
بنويسيد:

3- کرويات سرخ خون در مغز استخوان توليد مى شوند. )         (
4- عضلة  لشم نسبت به عضالت اسکليتى و قلبى بسيار به سرعت عمل مى کند )    (

سوال هاى تشريحى
5- چه تفاوتى ميان استخوان متراکم و استخوان اسفنجى موجود است؟

6– وظايف عمدة استخوان ها را تشريح نماييد.
7-  مفصل هاى متحرک را با مثال واضح سازيد.

8- انواع عضالت را نام بگيريد و تشريح کنيد.
9- چند نوع آسيب يا صدمات عضالتى وجود دارد؟ تشريح کنيد.

10- عضالت لشم در کدام قسمت هاى بدن يافت مى شوند؟
11- غضروف را تشريح نماييد و هم بگوييد که چه کارى را انجام مى دهد.
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فصل ششم

سيستم عصبى و اعضاى حسى
ــم،گوش، بيني، زبان و  ــى مانند چش ــًال آموختيد که اعضاي حس قب
ــدن اطالعات فراواني را از دنياى اطراف به ما مي دهند. درک  جلد ب
ــيلة حواس امکان پذير بوده، ما  را  قادر  محرک هاي محيطي به وس
مي سازد تا به وجود محرک ها پي ببريم و متناسب به آن عکس العمل  
ــان بدهيم. پيام هاى حاصل از اين پنج عضو حسى و همچنان  را نش
اطالعاتي که از اعضاى بدن به  طور ناخودآگاه به دست مي آيد سبب 
مي شود که بدن ما کار خود را به طورمنظم و درست انجام دهد. اين 
نظم و هماهنگى را سيستم هاى عصبى ايجاد مى کند. اين سيستم از 

چه قسمت هايى تشکيل شده و چگونه عمل مى کنند؟
ــاختمان و طرز کار سيستم عصبي انسان  با مطالعه اين فصل، با س
ــتم اعصاب مرکزي را  از سيستم اعصاب  ــويد،   سيس ــنا مى ش آش
ــي ارادي را با  ــتم عصب ــوده مى توانيد، سيس ــي تفکيک نم محيط
سيستم عصبي غيرارادي مقايسه مى نماييد، با ساختمان پنج عضو 
ــان معرفت  ــم، زبان، بينى و جلد و طرزکار ش ــى: گوش، چش حس
ــتم عصبي و حواس  حاصل مى نماييد و مى آموزيد که چگونه سيس

پنج گانه يى تان را حفظ نماييد.
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)Nervous System( سيستم عصبى
ــتم عصبى از مهمترين و مغلق ترين سيستم هاى بدن انسان مى باشد که به واسطة آن  سيس
ــرول مى کند که واحد آن نيورون  ــم را اداره و کنت ــل محيطى درک و تمام وظايف جس عوام

است.
) Neuron( نيورون و ساختمان آن

واحدهاى ساختمانى و وظيفوى سيستم عصبى  را  نيورون گويند.
نيورون ها انواع مختلفى دارند؛ و مثل هر حجرة ديگر غشاى حجروى، سايتوپالزم و هسته  دارند. 

هستة نيورون در جسم حجروى جاى داشته و سايتوپالزم آن در اطراف هسته قرار دارد. 

نيورون از سه قسمت ساخته شده است:
ــت که در آن هسته و  ــمت نيورون اس ــم حجروى )Cell body( عبارت از آن قس 1- جس

سايتوپالزم قرار دارد.
2 - دندرايت )Dendrite( : دندرايت ها که مانند شاخه هاى درخت از جسم حجروى منشاء 

گرفته، پيام را دريافت و به جسم حجروى )Cell body( منتقل مى کنند.
ــون ) Axon( : اکسون يک رشتة طويل برآمده از جسم حجروى مى باشد که پيام  3 – اکس
ــون هاى  ــياري از اکس ــم حجروي اخذو تا انتهاى نيورون هدايت مى کند. بس عصبى را از جس

حجرات عصبي را  غشاى پروتيني و شحمي يى به  نام ميلين )Myelin( پوشانيده است.   

شکل)1-6( ساختمان نيورون

غشاى ميلين

انتهاى اکسون

جسم حجروى

هسته

دندرايت ها
اکسون
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ــر به  ــا نظ انـواع نيـورون:  نيورون ه
وظايف شان سه نوع اند:

ــي، اطالعات را از  ــاي حس 1- نيورون ه
ــي مانند جلد به نخاع و مغز  اعضاي حس

مي رسانند.
ــاى  ــي، فرمان ه ــاي حرک 2- نيورون ه
ــالت اعضاي بدن  ــز و نخاع را به عض مغ

مي رسانند.
3- نيورون هاي ارتباطي، بين نيورون هاي 

حسي و حرکي رابطه برقرار مي کنند.

سـيناپس )Synapse(: سيناپس فضاى کوچک است که 
ــورون ديگر ارتباط  ــورون و دندرايت ني ــون يک ني بين اکس
ــون پيام  ــور، از انتهاى اکس ــد. در فضاى مذک ــرار مى کن برق
رسان، مواد کيمياوى )اسيتايل کولين( ترشح مى شود که از 
ــق همين مواد کيمياوى، پيام هاى عصبى از يک نيورون  طري

به نيورون ديگر، انتقال داده مى شود.

ساختمان سيستم عصبي انسان

ــده است،  ــاخته ش ــتم عصبي، از ميليون ها نيورون س سيس
دربارة شرايط داخلي و محيط اطراف بدن به صورت دوام دار 
اطالعات را جمع آوري مي کند و پس از هماهنگي، تشخيص 
و تعبير به آن ها پاسخ مي دهد. نيورون ها چگونه در دستگاه 
ــکل )6-4(  ــوري که در ش ــد؟ ط ــازمان يافته ان ــي، س عصب
ــتم عصبي انسان از دو بخش اصلي سيستم  مي بينيد، سيس

                فعاليت
به کمک شکل باال ساختمان نيورون ها را نظر به وظايف شان با همديگر مقايسه نماييد.

شکل)2-6 ( انواع نيورون

شکل)3-6( انتقال پيام عصبى در سيناپس

پيام رسان 
کيمياوى

نيورون حسى

نيورون ارتباطى

نيورون حرکى

عضله

نيورون اول

نيورون دوم
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ــت. دستگاه عصبى مرکزى  ــکيل گرديده اس ــتم اعصاب محيطي، تش اعصاب مرکزي و سيس
شامل مغز و نخاع شوکى است. سيستم عصبى محيطى شامل تعداد زيادى از اعصاب مختلف 

مى باشد. عصب مجموعه يى از آکسون ها و دندرايت ها است. 

ــال حياتي بدن  ــاى نظارت بر اعم ــوکي مرکزه سيسـتم اعصـاب مركزي: مغز و نخاع ش
مى باشند. يعني اطالعات دريافت شدة محيطي و داخلي بدن را تشخيص و تعبيرمى کنند و 

به آن ها پاسخ مي گويند. 

شکل )4-6( ارتباط دستگاه عصبي مرکزى را 
با اعصاب محيطي نشان مى دهد که سيستم 
ــتم اعصاب  ــه آبى، سيس ــاب مرکزى ب اعص
ارادى سبز و سيستم اعصاب غيرارادى سرخ 

رنگ نشان داده شده است. 



61   

مغز
 

ــير آگاهى ها در بدن ميباشد.  ــت که مرکز اصلي دريافت و تفس مغز در بين جمجمه واقع اس
ــاس، حافظه و کنترول ديگر فعاليت هاى حياتى  وظيفه تحليل افکار، عواطف، رفتارها، احس

آن است؛ مغز  شامل: دماغ اکبر، دماغ اصغر و ساقة مغز مي باشد.

ــته گي هاى  ــت که برروى آن فرو رفته گي ها و برجس دمـاغ اكبـر:  بزرگترين بخش مغز اس
ــود. فرو رفته گي عميقى از پيش رو به طرف عقب، دماغ را به دو نيمکرة  زيادى، ديده مي ش
ــي را از قسمت  ــيم مى کند. به طور معمول نيم کرة چپ  پيام هاي حس ــت و چپ  تقس راس
راست بدن دريافت و حرکت هاى آن را کنترول مي کند و بر عکس نيمکرة راست دماغ اکبر، 
ــي را  از قسمت چپ بدن دريافت و حرکت هاى آن را کنترول مي نمايد. دماغ  پيام هاي حس

اکبر قدرت يادگيري، حافظه و ادراک را دارد.

شکل )5-6( ساختمان دماغ اکبر
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ــاي عصبي وجود دارد که  ــر، مرکزهاى مهم تقويت و انتقال پيام ه ــاى دماغ اکب در نيمکره ه

ــن مراکز تالموس  ــز رد و بدل مي کنند. از جملة اي ــن بخش هاي مختلف مغ ــات را بي اطالع

ــت. اطالعات حسي از اغلب نقاط بدن در تالموس گرد هم مي آيند، تقويت مي شوند و به  اس

ــر دماغ اکبر فرستاده مي شوند. در زير تالموس، هايپوتالموس قرار  بخش هاي مربوط، در قش

ــاي حياتي بدن، مانند: ضربان قلب و  ــياري از اعمال حياتي مربوط به فعاليت ه دارد که  بس

تنفس را تنظيم مي نمايد. هايپوتالموس مرکز احساس گرسنه گي، تشنه گي و تنظيم حرارت 

بدن مي باشد. همچنين فعاليت غده هاى ترشح کنندة هورمون ها را تنظيم مينمايد.

ــمت تحتانى دماغ اکبر، عقب ساقه مغز، دماغ اصغر موقعيت دارد که از  دماغ اصغر:  در قس

دو نيمکره، تشکيل شده است. دماغ اصغر مهم ترين مرکز هماهنگي حرکت ها و تنظيم حالت 

ــي را از عضالت، مفصل ها، جلد،  ــت و براي انجام اين اعمال اطالعات ــوازن و تعادل بدن اس ت

چشم ها و گوش ها دريافت مي کند.

دماغ اکبر

تالموس

هايپو تالموس

ساقه مغز

دماغ اصغر

نخاع شوکى

نخاع مستطيل

شکل )6-6( بخش هاى مختلف مغز 
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صدمه به دماغ اصغر، باعث از دست دادن کنترول حرکت هاى نورمال اعضاي بدن مي گردد. 

ــوکى و از  ــو به نخاع ش ــرار دارد که  از يک س ــاقة مغز ق ــت دماغ اکبر، س سـاقة مغـز:  تح

 Medulla(ــت. در ساقة مغز نخاع مستطيل ــوي ديگر به دماغ اکبر و دماغ اصغر متصل اس س

ــى،  ــم فعاليت هاى غير ارادى بدن، مانند: اعضاى تنفس ــرار دارد که در تنظي oblongata( ق
هضمى و قلب نقش دارد.  

نخاع شوكي 
ــت دارد. مغز، اطالعات و  ــتطيل الي کمر موقعي ــتون فقرات از نخاع مس اين بخش داخل س

ــوکي به رشته هاى عصبى متصل  ــوکي دريافت مى کند. نخاع ش پيام ها را از طريق نخاع ش

است. هر عصب نخاع  شوکى، يک رشتة بطنى و يک رشتة ظهرى دارد. رشتة بطنى داراى 

ــتگاه عصبي مرکزي به عضالت و غده ها،  ــت که پيام عصبى را از دس نيورون هاي حرکي اس

ــتة ظهرى داراى نيورون هاي حسي  است که اطالعات را از گيرنده هاي  منتقل مي کند. رش

حسي به دستگاه عصبي مرکزي وارد مي کند.

ــت.  ــوکى  عالوه بر انتقال پيام ها به مغز، مرکز بعضي از عکس العمل هاى بدن نيز اس نخاع ش

ــخ ناگهاني و غيرارادي عضالت به محرک ها  است؛ چنانچه وقتى  عکس العمل عبارت از پاس

ــکل مى بينيد به حالت آويزان قرار گيرند؛ اگربه پى زانو  ــما در وضعيتى که در ش پاهاى ش

ضربة وارد شود، پا ناگهان به سمت جلو حرکت مى کند. ضربة واردشده به پى، نيورون حسى 

ــى را از طريق نخاع  ــى پيام عصب ــل به عضلة جلو ران را تحريک مى کند. نيورون حس متص

شوکى به مغز ارسال مى کند و نيورون حرکى مربوط، تحريک مى شود و در نتيجه عضلة جلو 

ران منقبض مى شود و پا به سرعت باال مى آيد. نيورون حسى همچنين يک نيورون ارتباطى 

ــک مى کند و آن، نيورون حرکى مربوط به عضلة عقب ران را از فعاليت باز  ــاع تحري را در نخ

مى دارد. در نتيجه اين عضله در حال استراحت قرار مى گيرد.
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سيستم اعصاب محيطي

ــت که سيستم  ــوکى و 12 جوره عصب مغزي اس ــامل 31 جوره عصب نخاع ش ــتم ش اين سيس
ــامل دو  ــتم اعصاب محيطي ش اعصاب مرکزي را به تمام بخش هاى بدن ارتباط مي دهد. سيس
ــت.  بخش حسي اطالعات اعضاي حسي را به دستگاه عصبي مرکزي  ــي و حرکي اس بخش حس
انتقال مي دهد و بخش حرکي ارسال پيام هاي عصبي را به اعضاي حرکي بر عهده دارد و شامل 

دو دستگاه ارادى و غير ارادى مي باشد. 
ــکليتي را تحريک  ــت و عضالت اس ــامل نيورون هاى حرکي محيطي اس اعصاب ارادي: ش

مينمايد که تحت کنترول آگاهانة ما قرار دارند.
اعصاب غير ارادي )خود مختار(:  اعمال غير ارادى بدن را مانند انقباض عضالت قلبي و 
ــم و همچنين تنظيم کار غده ها را به صورت اتومات انجام مى دهد که خارج از کنترول  لش

ما است.  

شکل )7 -6( عکس العمل پى زانو

عضلة جلو ران

عضالت عقب ران

نيورون حرکى عضالت عقب ران

نيورون حسى
نيورون ارتباطى

رشتة بطنى

رشتة ظهرى

مقطع عرضى نخاع

زردپى زانو

نيورون حرکتى عضلة جلو ران

نخاع شوکي در اثر جراحت هاي عميق، ترميم نمي شود  و  نيورون هاي تخريب شده، پيام هاي 
ــج گردند؛ بنابرآن از  ــت ها ، پاها و ياهر دو فل ــت، دس عصبي را منتقل نمي کنند و ممکن اس

صدمه ديدن نخاع شوکي تاحد امکان بايد جلوگيري شود.
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تاثير اعتياد باالى سيستم عصبى
ــتم عصبى را تغيير مى دهند و در حس کردن، تشخيص و  مواد اعتيادآور، فعاليت هاى سيس
تعبيرکردن و پاسخ دادن به محرک هاى خارجى مداخله مى کنند. برخى از اين مواد، سرعت 
فعاليت هاى سيستم عصبى را افزايش و برخى ديگر، کاهش مى دهند که در هر صورت تأثير 
ــد. تصور کنيد اگر فردى الکول مصرف کرده  ــد دارد. الکول اين فعاليت ها را کاهش مى ده ب
ــد، درحين راننده گى ناگهان عابرى را ببيند و بخواهد، توقف نمايد، او نمى تواند به موقع  باش

اين کار را  انجام دهد. در اين صورت چه اتفاقى مى افتد؟ 
با ورود برخى مواد اعتياد آور به مغز، پيام رسان هاى کيمياوى، بيشتر توليد مى شوند. برخى 
ــوند پيام رسان کيمياوى مدت بيشتر در فضاى سيناپسى باقى  از مواد اعتيادآور باعث مى ش
ــاد آور به تدريج  ــک کنند. برخى مواد اعتي ــتر تحري ــى را بيش بماند و نيورون دوم سيناپس

جانشين پيام رسان هاى کيمياوى مى شوند.  

معلومات اضافى

 اعصاب محيطى
ــا  ــوکى منش ــى نوروپاتى محيطى در واقع اختالل در عصب هايى که از مغز و نخاع ش مريض
ــد. مريضان مبتال به اين اختالل ممکن است خارش، بى حسى و احساس  گرفته اند، مى باش

غيرمعمول، ضعف و دردهاى سوزاننده در بدن خود داشته باشند. 
ــته هاى عصبى که در بدن ايجاد شده، فرد  ــيب ديدگى رش بيمارى هاى نوروپاتى به دليل آس
ــيب هاى  ــت چون که آس ــکل مى کند. عالئم در افراد مختلف متفاوت اس مبتال را دچار مش

عصبى در آن ها مى تواند متغير باشد.
ــه از بيمارى ها ضرورى بوده و عدم اقدام به درمان، منجر به ايجاد ناتوانى در  ــان اين گون درم

فرد مى گردد.
ــده، اعصاب حسى، و به  ــد به اعصابى که وارد مغز و نخاع ش همانطور که پيش از اين گفته ش

اعصابى که از مغز و نخاع خارج مى شود، اعصاب حرکتى مى گوييم.
اگر هريک از اعصاب حسى و حرکتى به تنهايى و يا هر دو با هم آسيب ببينند، مى توانند در 

حواس و يا در حرکات مريض اختالل ايجاد کنند.
نوروپاتى مى تواند به داليل گوناگونى ايجاد شود که از مهم ترين علل آن، بيمارى هاى متابوليکى 
نظير ديابت)شکر(، کم کارى تايرايد، بيمارى هاى روماتيسمى، امراض عروق و کم خونى است.



  66

اعضاي حسي

اعضاى حسى، داراى آخذه هاى حسي مى باشند که  محرک ها را شناسايي نموده و اثر آن ها را به 
پيام عصبي تبديل و ذريعة رشته هاى عصبى به سيستم اعصاب مرکزي منتقل مى کنند تا  که در 
آنجا تشخيص و تعبير گردند. بيشتر آخذه ها در اعضاى حسي؛ مانند: جلد، چشم، بيني، گوش و 

زبان متمرکز شده اند. جدول زير انواع آخذه هاي حسي را در بدن انسان نشان مى دهد.

محل عضو حسيمحركنوع آخذه

جلدتغييرحرارت محيطى يا داخل  بدنحرارت

بيشتر انساج و اعضاي بدنآسيب و صدمه به انساجدرد

جلد و گوشحرکت، فشار و اهتزازميخانيکي

چشمنورنورى

زبان و بينيمواد کيمياويکيمياوي

ــى در ايجاد نوروپاتى در  ــد وايرس زونا نيز مى توانند عامل ــن برخى از وايرس ها مانن همچني
شخص باشند.

ــدن و گز گز دست و پا، از جمله مشکالتى است که مى تواند در  عالئمى همچون مور مور ش
ــود. در اين موارد  ــه منجر ش ــى، بروز کند و به کاهش درک المس اثر اختالل در اعصاب حس
گاهى بى حسى دست و پا، به قدرى شديد است که سوختن و وارد شدن آسيب هاى سطحى 

به بدن براى مريض قابل تشخيص نيست.
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پيوند جلد:  امروز در سوخته گى هاى شديد مخصوصاً سوخته گى صورت، به آسانى از جلد 
ــت بازوى وى برداشته به صورتش پيوند  ــتفاده مى کنند؛ مثال: از پوس مريض براى پيوند اس
مى کنند. موى رگ هاى جاى پيوند و قطعة پيوند شده؛ به زودى با  يکديگر ارتباط پيدا کرده، جريان 

آخذه  گرمى

شکل )8-6( ساختمان جلد بدن

آخذه درد
آخذه لمس

مو

آخذه  سردى آخذه فشار

حس المسه )جلد( 

ــار( در جلد  ــاس به لمس وفش  آخذه هاى درد، حرارت، برودت و آخذه هاى ميخانيکي )حس
ــى از يک يا چندين نيورون  ــند. اين آخذه ها دندرايت هاى مخصوص ــدن ما موجود مى باش ب
ــي تبديل مي کنند؛ اگرمحرک هاي مختلف  ــتند که اثر محرک )انگيزه( را به پيام عصب هس
چنان شديد باشند که احتمال صدمه به انساج را ايجاد نمايند، مانند گرمي يا سردي شديد 

و فشار يا ضربه، آخذه هاي درد را نيز تحريک مى نمايند.    
ــازد. در  ــت؛ زيرا ما را  از خطر، جراحت يا مريضي آگاه مي س ــيار مهم اس ــاس درد بس احس
ــمت هاي مختلف  ــکليتي آخذه هاي ميخانيکي قرار دارند و وضعيت عضله ها قس عضالت اس

بدن را  به دستگاه عصبي مرکزي، اطالع مي دهند.
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خون آن ها با رگ هاى بزرگ در ارتباط مى شوند. ساحة برداشته شده، به زودى ترميم مى شود. 

حس باصره )چشم( 
ما با چشم ها مي توانيم رنگ ها را ببينيم، فاصله ها را  تشخيص بدهيم و جزئيات اشيا و حرکات ظريف را 
ــم سه جدار )پرده( دارد که از خارج به داخل به ترتيب صلبيه، مشيميه و شبکيه نام  فرق کنيم.کره چش

دارند.
پردة صلبيه: پردة صلبيه که کرة چشم را مي پوشاند، داراى رنگ سفيد است. برآمده گى شفاف پيشروى آن 

به نام قرنيه ياد مى شود، که نور به آسانى از آن مى گذرد.
ــم بوده که تحت پردة صلبيه واقع است، قسمت پيشروى اين پرده که داراى  پردة مشـيميه: پردة وسطى چش

حجرات رنگى مى باشد، رنگ چشم را تعيين مى کند و به نام عنبيه ياد مى گردد.
ــوراخ قسمت مرکزى عنبيه، مردمک چشم )Pupil( ناميده مي شود که در عقب آن عدسيه محدب  س

)Lens( قرار دارد. عضله مشيميه سبب کوچک و بزرگ شدن سوراخ مردمک چشم مى گردد. 
ــت. نور از مردمک عبور و به عدسيه، برخورد  ــاس چشم اس پردة شـبكيه: اين يک پردة داخلى و حس
ــم است به شکل سرچپه  ــبکيه که داخلى ترين پرده چش ــيه تصوير را روى پردة نازک ش مى کند. عدس
ــود. مغز اين تصوير را به  ــتاده مى ش ــيلة عصب بينايى به مغز فرس ــکيل مى دهد. اين تصوير به وس تش
ــير مى نمايد. شبکيه، دو نوع حجرات مخروطى و استوانه يى دارد که حجرات  ــکل واقعى وراست تفس ش
استوانه يى در نور ضعيف و حجرات مخروطى در نور قوى بيشتر تحريک مى شوند. شکل )11-6(حجرات 

شکل)10-6( ساختمان چشم

صلبيه

عنبيه

مردمک

زالليه

قرنيه

مشيميه

شبکيه

لکة زرد

نقطة کور

عصب بينايى

زجاجيه
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ــت عدسيه را مادة  ــيا را نيز، مى دهند. فضاى پش مخروطى، به ما توانايى ديدن رنگ و جزئيات ظريف اش
ــت. فضاى جلو عدسيه را مايع شفافى، به  نام زالليه پر نموده، که از موى رگ ها  ــفاف زجاجيه پر کرده اس ش
ترشح مى شود. در جايى که عصب بينايى  به شبکيه وصل مى شود نقطة کور وجود دارد. هرگاه تصوير به آن 
ــتوانه يى( در آن نقطه  ــد؛ زيرا آخذه هاى نورى )حجرات مخروطى و اس نقطه اصابت نمايد، قابل ديد نمى باش

وجود ندارند.

                فعاليت
سامان ومواد مورد ضرورت:  چشم گاو و بکس تسليخ. 

ــش نماييد، عضالت روى کرة چشم را پس از جدا کردن  ــم را بررسى و کوش طرزالعمل: بخش هاى خارجى چش
ــليخ کمى عقب تر از محل  ــاهده کنيد. با کارد تس ــا ببينيد همچنين صلبيه، قرنيه و عصب بينايى را مش چربى ه
ــت.  ــود زالليه اس ــوراخ کنيد. مايعى که در اين حالت خارج مى ش ــته گى س ــه به قرنيه را  به آهس ــال صلبي اتص
ــم را  ــود. داخل کرة چش ــيه با مايع زجاجيه که حالت جلى دارد، خارج مى ش ــم را ببريد، عدس دورادورکرة چش

مشاهده کنيد. زجاجيه را با زالليه مقايسه نماييد. 

             معلومات اضافي 
ــلمان قرن چهارم هجرى در  ــمند مس ابن هيثم که اروپاييان او را الحازن مى نامند. دانش
ــبکيه... نام گذارى  ــم  را صلبيه، زجاجيه و ش ــش )المناظر( اولين بار بخش هاى چش کتاب
ــيا را توضيح داد و  ثابت نمودکه نور، پس از تابيدن بر اشيا و  نمود و چگونه گى ديدن اش
اجسام انعکاس نموده و وارد عدسية چشم مى شود، عدسيه، تصوير را  روى پردة شبکيه 
ــينا، ابوريحان  ــبکيه از راه عصب بينايى بامغز ارتباط دارد. بعدها  ابن س مى اندازد. پردة ش
ــة  المناظر تا  اوايل قرن هفدهم هجرى  ــى و ديگران نظر او را تاييد نمودند. ترجم بيرون

شکل )11-6( حجرات 
استوانه اى و مخروطى  

حجرة استوانه اى

حجرة مخروطى

جسم حجروى
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ــم ها مکدر شده و به تدريج  ــن ممکن است، عدسية چش اختالل هاى چشـم: با افزايش س
ــى کاهش يابد. به اين مريضى، آب مرواريد )Cataract( مى گويند که با عمل جراحى  بيناي

عدسيه را خارج و در عوض آن عدسية مصنوعى را نصب مى نمايند.   
ــود، تصوير اشياى دور، درجلو شبکيه تشکيل مى شود،  ــم بيش از اندازه بزرگ ش اگر قطر کرة چش
ــخص نمى تواند اشياى دور را واضح ببيند و به نزديک بينى مبتال است که ضرورت به  در نتيجه ش

عينک هاى با عدسية مقعر دارد.  
ــياى نزديک در پشت شبکيه  ــد، تصوير اش ــم بيش از حد کوچک باش در حالتى که کرة چش
ــياى نزديک را واضح ببيند و به دور بينى مبتال   ــخص نمى تواند، اش ــکيل مى شود که ش تش

است و ضرورت به عينک هاى با عدسية محدب دارد.

حس سامعه )گوش( 

گوش، امواج صوتى را  به پيام هاى عصبى تبديل و به مرکز شنوايى در مغز ارسال مى دارد. عالوه 
بر آن، بخش هايى از گوش در حفظ تعادل بدن نقش دارند.گوش از سه قسمت خارجى، وسطى 

و داخلى ساخته شده است. 

محل تشکيل تصوير

شکل)12-6( الف( نزديک بينى  ب( 
دور بينى چشم و رفع آن ها با عينک 

محل تشکيل تصوير

کره چشم طبيعى

کره چشم طبيعى

عدسيه مقعر

الف

ب

عدسيه محدب
محل تشکيل تصويرمحل تشکيل تصوير

ــمندان برطبق  ــى پوهنتون هاى اروپا بود. قبل  از آن دانش ــرى، يکى از کتاب هاى درس قم
نظرية اقليدس، تصور مى نمودند که نور از چشم بيننده، به اشيا مى تابد و باعث ديدن آن ها 

مى شود.
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ــامل پکة گوش و مجراى آن است که امواج صوتى را اخذ  گوش خارجى: گوش خارجى، ش
ــازد. داخل مجراى گوش موهاى ظريفى وجود دارد که هوا   ــطى منتقل مى س و به گوش وس
ــح مى کنند که از  را  تصفيه مى کند؛ همچنين غده هاى داخل مجرا، مادة موم مانندى ترش
ورود مواد خارجى به گوش، جلوگيرى مى نمايد. پردة صماخ )طبل گوش(، گوش خارجى را 
ــازد. امواج صوتى به پردة صماخ، اصابت مى کند وآن را به اهتزاز  ــطى جدا مى س از گوش وس

در مى آورد. و امواج صوتى به گوش وسطى انتقال مى يابد.
ــتخوان  ــه اس ــرار دارد که س ــطى ق ــاخ، گوش وس ــردة صم ــب پ گـوش وسـطى: در عق
ــتخوان ها  تقويت کنندة  ــندان و رکاب درآن وجود دارند. اين اس ــام چکش، س ــک  به ن کوچ
ــين  ــل مى کنند. تيوب يوستاش ــوش داخلى منتق ــواج را به گ ــتند و ام ــى هس ــواج صوت  ام
ــطى را به حلقوم ارتباط مى دهد تا فشار هواى دو طرف  )Eustachian tube(، گوش وس

پردة صماخ يکسان شود.

 )6 -1 3 ( ــکل ش
ساختمان گوش

عصب تعادلى

پکه گوش

پردة صماخ
رکاب

تيوب يوستاشين

چکش

سندان
مجراهاى نيم دايروى

عصب شنوايى

حلزون
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ــت. در  ــامل دوبخش )حلزونى و مجراهاى نيم دايروى( اس گوش داخلى: گوش داخلى، ش

داخل کانال حلزون گوش نوعى آخذه هاى ميخانيکى به  نام حجرات مژک  دار وجود دارد که 

اطراف آن را مايع پرکرده است. اين مايع با حرکت استخوان هاى گوش وسطى به اهتزاز در 

ــود. اين تحريک به صورت پيام هاى  مى آيد. اهتزاز مايع باعث تحريک حجرات مژکدار مى ش

عصبى از طريق عصب شنوايى، به مغز مى رسد.

ــنيدن، گوش در حفظ تعادل بدن نيز، اهميت دارد. در گوش داخلى سه مجراى  عالوه بر ش

ــم دايروى وجود دارد که بر يکديگر عمود اند. آخذه هاى ميخانيکى داخل آن، از اثر تغيير  ني

ــخص جا به جا مى شود، مايع داخل اين مجراها  به  ــر تحريک مى شوند. وقتى ش موقعيت س

ــال  ــم و پيام هاى عصبى توليد و به مغز ارس ــد و مژه هاى اين حجرات خ ــت در مى آي حرک

مى شود. بنابراين، مغز مى تواند جهت موقعيت بدن را تعيين نمايد.

 اختالل هاى گوش: موقعى که پردة صماخ، در معرض صداى شديد و ناگهانى، مثل صداى 

ــنوايى به وجود مى آيد، همچنين  ترشحات  ــديد قرار مى گيرد، اختالل ش انفجار يا  ضربة ش

موم مانند مجراى گوش، ممکن است خشک و محکم شده، روى پردة صماخ را بپوشانند،که 

ــى از عصب حسى است، دراين حالت،  ــنوايى مى شود. اختالل ديگرى، ناش باعث اختالل ش

ــود. علت اصلى اين  ــنيده مى ش با وجود نبودن امواج صوتى، صداى زنگ متداوم در گوش ش

ــت. ميکروبى شدن گوش درکودکان، طور مزمن ممکن است، به  اختالل تاکنون معلوم نيس

ــنيدن کلمات لطمه بزند و اگر در چند سال اول زنده  گى رفع نشود، ممکن است  اختالل  ش

کالمى در سراسر زنده گى دوام نمايد.

ــتفاده  ــنوايى اس ــکل دارند از آلة ش ــنيدن مش به منظور تقويت صدا  براى افرادى که در ش

مى شود.

حس ذايقه )زبان( 
هزاران جوانة ذايقه )Taste buds( در سطح زبان تمرکز يافته است. هر جوانه داراى پنجاه 

ــد که مواد کيمياوى در مايع جوانه ها حل گرديده و چهار مزة  ــى مى باش تا صد نيورون حس

اصلى؛ يعنى شيرينى، شورى، تلخى و ترشى را تشخيص مى دهند.
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ــمت اخير آن تلخى را حس  ــورى و ترشى و قس ــيرينى، کناره هاى آن ش  نوک زبان مزة ش
ــن ماليکول ها حجرات آخذه ها  ــدن ماليکول هاى غذا در لعاب دهن، اي ــى نمايد. با حل ش م
ــز در مرکز ذايقه  ــاى عصبى را توليد، و به مغ ــرده، که در نتيجه، آن ها پيام ه ــک ک را تحري

مى فرستند.

                فعاليت )تعيين مناطق ذايقه زبان( 

سامان و مواد مورد ضرورت: ميلة شيشه يى، سرکه، آب پاک، نمک طعام، شکر، آسپرين، بيکر کوچک 4 عدد، 

قلم و کاغذ.

طرز العمل: يک قسمت سرکه و دو برابر آن آب را در بيکر پاک انداخته، بعد از شور دادن،  ذريعة ميله به مناطق 

ــم آن بسته شده باشد، به ترتيب  ــتان تان که چش ــمت اخير زبان يکى از دوس مختلف نوک،کناره ها، مرکز و قس

بچکانيد. دوست تان هر قطره را که احساس مى کند، بگوييد که روى کاغذ بنويسد. محلول نمک طعام تهيه نموده 

ــپرين در آب، محلول رقيق که مزة تلخ دارد تهيه کنيد و محلول  به همين ترتيب عمل کنيد و با حل کردن آس

ــيرين دارد تهيه و مثل قبل عمل نماييد. نتايج حاصله را يادداشت نماييد. توجه کنيد پس از هر  ــکر که مزة ش ش

آزمايش ميله را پاک بشوييد.

شيرينى 

شکل)14-6( ساختمان زبان  

حجرة چشايى

منفذ چشايى

رشته هاى عصبى

حجرة نگهبان

جوانة چشايى

سطح زبان

شورى

ترشى

تلخى
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حس شامه )بينى(

آخذه هاى کيمياوى که بو ها را  تشخيص مى دهند، در سقف حفرة بينى قرار دارند. ترکيب هاى 
ــامه را تحريک مى کنند. اين حجرات پس از تحريک  کيمياوى موجود در هوا، آخذه هاى ش
ــال مى نمايند. حس شامه بر  ــامه در مغز ارس ــدن، پيام هاى عصبى را  توليد، و به مرکز ش ش
ــيم، به نظر مى آيد که غذا  اغلباً مزه  درک مزة غذا تاثير دارد؛ مثال: وقتى ريزش و زکام باش

ندارد.

بخش بويايى مغز

حجرات آخذه

شکل)15-6( آخذه هاى کيمياوى بينى 

شکل)14-6( ساختمان زبان  

حجرة چشايى

منفذ چشايى

رشته هاى عصبى

حجرة نگهبان

جوانة چشايى

سطح زبان

شورى

ترشى

تلخى
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خالصة فصل ششم
 نيورون ها، واحدهاى ساختمانى و وظيفوى سيستم عصبى هستند که نظر به وظايف شان 

سه نوع اند: حسى، حرکى و ارتباطى.
 از جسم حجروى نيورون، دو نوع رشته: يکى اکسون و ديگرى دندرايت منشأ مى گيرد.

ــتم عصبى انسان  از دو بخش اصلى يکى اعصاب مرکزى و ديگرى محيطى تشکيل   سيس
شده است.

 محلى را که يک نيورون به نيورون ديگر ارتباط مى گيرد، سيناپس مى گويند.
 سيستم اعصاب مرکزى از مغز و نخاع شوکى تشکيل شده است.

 مغز شامل دماغ اکبر، دماغ اصغر و ساقة مغزى مى باشد.
 نخاع شوکى، مرکز بعضى از عکس العمل ها، مانند: عکس العمل پى زير زانو است. 

ــاس،  ــت که مرکز افکار، عواطف، رفتار،  ادراک، احس  مغز مرکز تحليل کنندة آگاهى ها اس
قضاوت و حافظه را  به عهده دارد.

ــتم اعصاب محيطى شامل دو بخش، حسى و حرکى مى باشدکه عبارت از 31 جوره   سيس
عصب نخاعى )نخاع شوکى( و12 جوره عصب مغزى است.

 اعضايى، مانند: چشم، گوش، بينى، زبان و جلد بدن اطالعات فراوانى را  از محيط ماحول 
به ما مى دهند، طورى که هريکى از آن ها، عوامل محيطى را به پيام هاى عصبى تبديل و به 

مغز مى فرستند.
 کرة چشم سه جدار صلبيه، مشيميه و شبکيه دارد.

 در شبکيه آخذه هاى نورى، حجرات استوانه يى و مخروطى  اند.
ــم دايروى دارد که اولى در  ــى، دو بخش يکى حلزونى و ديگرى مجراهاى ني ــوش داخل  گ

شنوايى و دومى در تعادل بدن نقش دارند.
 نيورون حسى مواد کيمياوى، درجوانه هاى ذايقة زبان قرار دارد.

75   
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سؤال هاى فصل ششم
جواب درست را انتخاب نماييد. و در كتابچه هاى خود بنوسيد

1- بخشى از نيورون که پيام عصبى را دريافت مى نمايد، عبارت است از:
الف( اکسون

ب ( جسم حجروى
ج ( دندرايت ها

د (  ميلين
25- صدمه به  ....... باعث از دست دادن کنترول حرکات نورمال اعضاى بدن مى شود.

الف( دماغ اکبر
ب( دماغ اصغر
ج ( ساقة مغز

د( نخاع شوکى
3- آخذه هاى درد، حرارت و ميخانيکى در ........... بدن ما است.

الف( جلد
ب( زبان
ج( گوش
د( بينى

جملـه هاى زير را در كتابچه هاى خود يادداشـت كرده، جاهاى خالى را با كلمه هاى 
مناسب تكميل نماييد.

4- ........................... درحفظ تعادل بدن اهميت دارد.
5- در ساقة مغز .........................  قرار دارد که مرکز تنظيم فعاليت هاى سيستم هضمى است.

سوال هاى تشريحى
6-  فرق رشته هاى عصبي ظهرى را از رشته هاى عصبي بطنى بيان نماييد.   

7-  وظايف تالموس و هايپوتالموس را بنويسيد.
8-  يک نيورون را رسم و نام گذارى نماييد.
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فصل هفتم

سيستم  اندوكراين
)Endocrine System(

در بدن انسان، با در نظر داشت پيچيده گي هاى 
ــى موجوديت هماهنگي و همکاري دقيق  داخل
ــتم هاي مختلف  و به وقت و زمان آن بين سيس
بدن ضروري است. هماهنگي بين سيستم ها و 
ــتم هاي عصبي و  اعضاي مختلف بدن را سيس
اندوکراين تامين مي نمايد. سيستم اندوکراين 
فعاليت هاى بدن را از طريق مواد کيمياوى که 
به نام هورمون ياد مى شود، تنظيم مى نمايد که 
ــه با تنظيم عصبى سرعت عمل آن،  در مقايس

کندتر است.
ــرا هنگام ترس و  ــا تا کنون فکر کرده ايد: چ آي
هيجان ضربان قلب شما زياد گرديده و رنگ تان  
تغيير مي خورد؟ يا اين که علت مبتال شدن به 

مرض شکر چيست؟
با مطالعه و تکميل اين فصل مي توانيد به چنين 
ــوال ها، جواب دهيد و با يک تعداد غده هاى  س
توليد کننده هورمون ها، مثل: غده هاي نخاميه 
يا هايپوفيز، غده هاى جنسى، پانکراس، تايرايد،  
ــرول فعاليت هاى  ــده و کنت ــنا ش ادرينال، آش

اندوکراين را خواهيد دانست.
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غده هاى سيستم اندوكراين

سيستم اندوکراين عبارت از مجموع يک تعداد زيادي غده هاي 
ــمت هاى مختلف بدن موقيعت دارند  کوچک است که در قس
ــح يا افراز  ــور، موادي را به  نام هورمون ترش ــده هاى مذک و غ

مي کنند.
ــرات غده هاى  ــت که در حج ــون مادة کيمياوى اس هورم
ــده، در  ــتقيم داخل خون ش اندوکراين توليد و به طور مس
ــه حجرة مورد نظر يا  ــر بدن حرکت مي نمايد تا ب سرتاس

ــاالي آن تاثير  ــد. حجراتى که هورمون ب حجرة هدف برس
ــوند و هر حجره فقط  مي نمايد به  نام حجرات هدف ياد مي ش

ــان مي دهد. عکس العمل  ــوع خاص هورمون، عکس العمل نش به ن
حجره، مربوط به آخذه هاي خاص است که درآن قرار دارد. حجراتي 

ــه فاقد آخذه هاى هورمون مربوط اند، هيچ گونه عکس العمل در  ک
مقابل هورمون ها نشان نمي دهند.

ــخص ندارند و  ــال مش ــرا  يا کان ــاى اندوکراين مج ــده ه غ
ــتقيم  ــود، به طور مس هورمون هايى که از آن ها افراز مي ش
ــط  به جريان خون و يا مايع اطراف حجره مي ريزند و توس
ــيده و در آنجا سبب انجام  جريان خون به حجرة هدف رس
ــاى اندوکراين،  ــد. برعکس غده ه ــل در حجره مي گردن عم

  )Exocrine( ــن ــام غده هاى اگزوکراي غده هاى ديگري به ن
ــواد را از طريق کانال هاى  ــخص بوده، م داراي مجرا يا کانال مش

ــرون از حجرات بدن انتقال  ــور به محيط داخل يا بي مذک
ــدوات لعابيه و  ــه، غ ــل: غدوات عرقي ــد؛ مث مي دهن
ــدوات مثل غدة پانکراس  غدوات هضمي. بعضي غ
هم اندوکراين )درون ريز( و هم  اگزوکراين )بيرون 
ــد. بخش اگزوکراين آن، انزايم ها را به  ريز( مي باش

ــح مي کند؛ در حالي که  خاطر هضم مواد غذايى ترش
ــطح گلوکوز را در  ــش اندوکراين آن   دو نوع هورمون را که س بخ

بدن تنظيم مي کنند؛ ترشح مي نمايد.

شکل )1-7( غدة تايرايد

شکل )2-7( ساختمان و موقعيت 
غدة ادرينال.

شکل )3-7( ساختمان 
تخمدان ها در سيستم 
تکثرى جنس مؤنث.
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غدة هايپوفيز يا نخاميه

 )Pituitary Gland(

ــوده، در زير  ــن ب ــدة اندوکراي ــه يک غ نخامي
دارد  ــرار  ق ــوس1  هايپوتالم ــر  زي و  ــز  مغ
ــود  نخ ــة  دان ــک  ي ــر  براب ــامت آن   وجس
مي باشد. غدة نخاميه در کنترول و تحريک 
ــاير غده هاى اندوکراين به خاطر توليد و  س
ــته و نسبت  ــح هورمون ها اثر مهم داش ترش
ــتري توليد  به غده هاى ديگر، هورمون هاي بيش

مي نمايد.
ــن  ــه مهم تري ــازد ک ــف مي س ــاي مختل ــه هورمون ه ــدة نخامي غ
ــبب  ــون س ــن هورم ــد. اي ــو مي باش ــد و نم ــون رش ــا هورم آن ه
ــر  ــدن اث ــرات ب ــام حج ــر تم ــود و ب ــدن مي ش ــوي ب ــد و نم رش
ــي آن  ــاي اصل ــالت هدف ه ــتخوان ها و عض ــا اس ــذارد؛ ام  مي گ

Hypothalamus( -1 آن قسمت مغز است که فعاليت هاى سيستم عصبى و 
سيستم اندوکراين را هماهنگ ساخته و بسيارى از فعاليت هاى مربوط به تعادل 

بدن را کنترول مى نمايد(. 

               معلومات اضافي 
افراز هورمون ها به صورت مستقل نبوده، توليد و رها ساختن آن ها در خون به هم آهنگى 
ــته مى باشد و از طريق اين هم آهنگى، نظم خاص  ــتم هاى عصبى و هورمونى وابس سيس
ــتم هاى عصبى و اندوکراين کامًال از همديگر مجزا  در وظايف بدن تأمين مى گردد. سيس
ــوند.  ــط ميکانيزم عصبى تنبه يا نهى مى ش ــند؛ زيرا اکثر غده ها اندوکراين توس نمى باش
ــد. سيستم  ــريع و از هورمون ها بطى تر مى باش ــتم عصبى س عکس العمل موضعى سيس
ــتم اندوکراين هورمون ها را از طريق  ــته هاى عصبى و سيس عصبى پيام ها را از طريق رش

رگ هاى خون به حجرات مورد نظر مى رساند.

شکل )4-7( هايپوتالموس

      هايپوتالموس
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ــاى  اثن ــد در   ــون رش ــد. هورم مي باش
ــح  ــترين مقدار ترش ــه بيش ــواب ب خ
ــح  ــد. ترش ــون مي رس ــه خ ــده، ب ش
ــن کم  ــا ازدياد س ــد ب ــون رش  هورم
ــح بيش ازحد هورمون  مي گردد. ترش

ــد و نمو باعث رشد  مذکور در دوران رش
ــح  غير نورمال و قد خيلي بلند، و در صورت ترش

کمتر از حد معين، نموى کمتر صورت گرفته، سبب کوتاهي زياد 
قد مي گردد شکل )7-6(.

شکل )6-7( تأثيرترشح بيش از 
حد معين و کمتر  از حد معين 
هورمون نمو را نشان مى دهد.

شکل )5-7( غدة هايپوفيز يا نخاميه

 )"yroid Gland(   غدة تايرايد

ــکل H ديده  ــره واقع بوده و به ش ــردن و باالى حنج ــروى گ ــمت پيش ــدة تايرايد در قس غ

غدة نخاميه
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کمبود هورمون هاي تايرايد در کودکان سبب توقف رشد فزيکي و ذهني مي شود و در کالن 

ــکي جلد مي شود و اگر درکالن ساالن  ــبب سر گيچى و خش ــاالن کمبود اين هورمون س س

مقدار هورمون تايرايد زيادتر افراز شود، مي تواند سبب عصبانيت و بي نظمي در خواب  گردد. 

ــين )yroxin!( است که آزاد ساختن  از جملة هورمون هاي غدة تايرايد هورمون تيروکس

انرژي را از غذا کنترول مي کند.

هرگاه غدة تايرايد بيش ازحد معين، هورمون تيروکسين را ترشح نمايد، در بزرگساالن سبب 

افزايش متابولزم بدن و توليد عرق بيشتر به علت بلند رفتن درجه حرارت بدن، مي شود.

شکل )7-7( طفل مبتال به جاغور را 
نشان مى دهد.

ــرعت متابولزم)1( ــى را توليد مى کند که س ــدة تايرايد،  هورمون هاي ــکل )1-7(، غ ــود. ش مي ش
ــدة تايرايد زياد  ــود، حجم غ ــن در غذا کم ش ــر گاه مقدار آيودي ــي نمايند. ه ــدن را تنظيم م  ب
ــور )Goiter( مي نامند.  براي اين که به مرض جاغور مبتال  ــردد و اين حالت را به  نام جاغ مى گ

نشويم، بايد از نمک آيودين دار استفاده کنيم.

ــورت  ص ــده  زن ــم  ــک جس ي در  ــه  ک ــت  اس ــاوي  کيمي ــالت  تعام ــوع  مجم از  ــارت  متابولزم عب  -1 
مي گيرد. در مورد متابولزم در صنف دهم به صورت مفصل معلومات داده خواهد شد.
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  )Parathyroid gland( غدة پاراتايرايد

ــده گي کوچک در  ــدة پاراتايرايد به صورت 4 برآم غ
ــون پاراتايرايد  ــت غدة تايرايد موقعيت دارد. هورم پش

مقدار کلسيم را در بدن، کنترول مي کند.  هورمون پاراتايرايد 
ــح مي شود که  کلسيم در خون کم گردد. فعاليت  وقتي ترش
ــيم در خون و  بيش از حد غدة پاراتايرايد باعث افزايش کلس
کاهش ذخيره کلسيم در استخوان ها و دندان ها شده، سبب 

ضعيفي و شکسته گي استخوان ها مي شود.

)Adrenal Glands(  غده هاى فوق كليه

اين غده هاى در باالي هر گرده چسپيده اند و هورمون هاى مختلف 
ــکل مي بينيد اين غده ها از دو بخش  افراز مي کنند. طوري که در ش

ــت. هورمون  قسمت  ــري تشکيل گرديده اس مرکزي و قش
ــود. هنگام  ــه  نام ادرينالين ياد مى ش ــزي آن که ب مرک

ــگ و گريز؛ مثال: در  ــرايط جن ترس، هيجان يا ش
ــي و يا لحظه هاى  ــگام حملة حيوانات وحش هن

ــح گرديده، باعث  ــروع امتحان ترش قبل از ش
باال رفتن ضربان قلب، افزايش تنفس و تغيير 

رنگ مي شود.
ــه  نام  ــي را ب ــري آن، هورمون ــمت قش قس
Noradrinalin ترشح مي کند که موجب 

ــود و در هنگام  تنظيم گلوکوز در خون مى ش
ترس  مقدار گلوکوز را افزايش داده و سبب باال 

رفتن نيروى جسمانى مي شود.

                فعاليت
تأثيرات هورمون ادرينالين را با هورمون نورادرينالين مقايسه نموده، با هم بحث نماييد.

شکل)8-7( غده هاى تايرايد و 
پاراتايرايد

شکل )9-7( غده فوق کليه

بخش مرکزى

بخش قشرى

تايرايد ) از پشت(

قصبة الريه

پارا تايرايد 
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)Sexual glands( غده هاى جنسي

تخمدان ها و خصيه ها، گامت ها را مي سازند و هورمون هايي را  افراز مي کنند که فعاليت هاى 
ــا در زنان هورمون هاي  ــم  مي نمايند. تخمدان ه ــى را تنظي ــتم تکثرى و خواص جنس سيس
ــتروجن )Estrogen( و پروجسترون )Progesterone(  و خصيه ها در مردان هورمون  اس

تستوسترون )Testosterone(  را ترشح مى نمايند.
ــده، در حالي که  ــي زنانه ش ــتروجن در زنان باعث بلوغيت و بروز صفات جنس ــون اس هورم
ــترون جهت آماده ساختن رحم براي حامله گي و تنظيم حرارت بدن است.  هورمون پروجس
ــترون در زنان کم شود، خواص زنانه به خواص مردانه تغيير نموده و  هر گاه هورمون پروجس

سبب نموي ريش در زنان مي شود.
ــط خصيه ها در مردان توليد مي شود، اگر در دوران  ــترون که توس همچنان هورمون تستوس
بلوغ از حد معين کمتر ترشح شود، خواص زنانه در مردان ظاهر مي شود، طوري که آواز مرد 

باريک مي ماند و پستان وي بزرگ مي شود.
ــته گي سينه ها، پنديده گي و بزرگ  ــروع دورة بلوغ در دختران برجس به همين ترتيب، با ش

شدن اندک  لب ها و مهم تر از همه شروع عادت ماهوار از مشخصات آن مي باشد.

شکل )10-7( غدة جنسى در مرد
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)Pancreatic Gland( غدة پانكراس

ــر، زير معده قرار دارد و از دو نوع  ــت، گالبي کم رنگ، در باالى اثنا عش پانکراس غده يى اس
نسج ساخته شده است:

1- انساجى که انزايم هضمي ترشح مي کند و در هضم مواد غذايي کمک مى نمايد.
2- انساجى که دو نوع هورمون به نام انسولين وگلوکاگون ترشح  مي نمايد. 

شکل )11-7( غده پانکراس

)Insulin( انسولين 
ــطح گلوکوز را در خون تنظيم مي نمايد؛ يعني در وقت ضرورت مقدار  ــت که س هورمونى اس

ــر را تحريک مي کند تا گلوکوز را به  ــولين جگ گلوکوز خون را پايين مي آورد. همچنين انس

گاليکوجن يا نشايستة حيواني تبديل و در آن جا ذخيره نمايد. 

ــود، مقدار گلوکوز در خون بلند مي رود و مرض شکر به وجود  ــولين کم ش هر گاه مقدار انس

ــرفت مرض  مي آيد. در مراحل ابتدايي مى توان با گرفتن رژيم غذايى خاص و ورزش از پيش

جلوگيري نمود.

ــکر احساس تشنه گى کرده  و آب زياد مي نوشد که از اثر آن، دفع  ــخص مبتال به مرض ش ش

ادرار وي زياد مي شود.

شخص مريض در مراحل نهايي بيماري، الغر و بي حوصله شده، قدرت ديدش کم مي شود. 

)Glucagons( هورمون گلوكاگون
هورمونى است که در پانکراس توليد شده و بر خالف انسولين عمل مي کند؛ يعني گاليکوجن 

را به گلوکوز تبديل و سطح گلوکوز را در خون بلند مي برد.
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               معلومات اضافي 
 کسانى که به مرض شکر مبتال اند و براى کنترول  مقدار شکر در خون  از انسولين استفاده 

مى نمايند؛ بايد توجه نمايند که:
1- اگر انسولين از مقدار معين، کمتر پيچکارى شود، موجب زياد شدن گلوکوز در خون 
گرديده و باالخره سبب بى هوشى مريض و حتا سبب مرگ وي شده مى تواند. از اين رو 
انسولين بايد به صورت منظم و مقدار معين  به مريض پيچکارى شود. غلظت زياد قند در 
خون به مرور زمان سبب ضعف، سرگيجى، نابينايى، عدم کفايت کليه، بى نظمى عصبى، 

قلبى و عروقى در انسان مى شود.
2- تزريق مقدار زياد انسولين باعث کاهش ناگهاني گلوکوز خون شده که مى تواند، باعث 
ــر مريض به زودى مقدار الزم قند نگيرد، در وقت کم  ــف و بى حالى مريض گردد؛ اگ ضع

تلف مى شود. 

هورمون هاى جدار معده و امعاء

حجرات هورموني در جهاز هضمى نيز قرار دارند؛ طور مثال: گسترين  )Gastrine( هورمونى 
است که در جدار معده توليد مى شود و سبب تحريک ترشح تيزاب نمک در معده مى گردد. 
وقتى که محتويات معده به امعاى کوچک مى رسد هورمون سکريتين )Secretine( از آنجا 

ترشح مى شود که اين هورمون پانکراس را تحريک مى کند تا عصارة هضمى ترشح نمايد.
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خالصة فصل هفتم
ــح و به خون  ــت که هورمون ها را ترش ــامل يک تعداد غدواتى اس ــتم اندوکراين ش   سيس

مى ريزد تا به قسمت هاى مختلف بدن برسد.
  هايپوتالموس و غدة نخاميه، مرکز کنترول کنندة عمده براى ساختن بسيارى از هورمون ها 

است.
  کمبود آيودين در غدة تايرايد سبب توليد جاغور مى شود.

  غدة پاراتايرايد مقدار کلسيم را درخون تنظيم مى نمايد.
  غده هاى ادرينال در باالى گرده قرار داشته و از دو بخش تشکيل شده است: يکى بخش 

مرکزى و ديگر بخش قشرى.
  غدة پانکراس هورمون هاى انسولين و گلوکاگون را توليد مى نمايد.

  تخمدان هورمون هاى استروجن و پروجسترون توليد مى کند؛ در حاليکه خصيه ها هورمون 
تستوسترون را توليد مى نمايد. اين هورمون ها در ساختن گامت ها و تحريک انکشاف ثانوى 

جنسى مثل بزرگ شدن پستان در زنان و کشيدن ريش و بروت در مردان تأثير دارد.
  گسترين هورمون جدار معده است که سبب تحريک ترشح تيزاب نمک مى شود و سکرتين 
ــراس را تحريک مى کند تا عصاره هضمى افراز  ــت که غدة پانک هورمون جدار امعاى کوچک اس

سؤال هاى فصل هفتمنمايد.
جواب درست را انتخاب نماييد. و در کتابچه هاى خود بنوسيد.

1- غدة.....................................ترشح هورمون هاى ديگر را کنترول مى کند.
الف( پانکراس و غدة تايرايد، ب( هايپوتالموس، ج( غدة ادرينال و پانکراس 

د( هايپوتالموس و غدة نخاميه
2-  ترشح بيش از حد معين انسولين سبب مى شود که:

الف( سطح گلوکوز در خون بلند برود. ب( سطح گلوکوز در خون پايين برود.
ج( مواد اضافى آزاد شود. د( جاغور توليد نشود.

سؤال هاى تشريحى:
3- علت مرض شکر را شرح دهيد.

4- وظيفه سيستم اندوکراين را توضيح نماييد.
5- اگر هورمون رشد از حد معين اضافه و يا کم شود، چه واقع مي شود؟

6- چرا هنگام هيجان ضربان قلب زياد شده و رنگ انسان تغيير مي خورد؟
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فصل هشتم

سيستم تكثري
ــي و توليد مثل خود اطالعي بس  ــياري از مردم در بارة فعاليت جنس بس
اندک و ابتدايي دارند، که اين، هم خطرناک و هم ماية تأسف است؛ زيرا 
ــوال  هايي قرار مى گيريم از قبيل اينکه:  هر يک از ما بارها در معرض س
ــرايطي و چه هنگام صاحب فرزند خواهيم شد؟ هدف اصلي  ما در چه ش
ــان عبارت از اتحاد سپرم و تخمه با همديگر، انکشاف  عملية تکثر در انس
جنين و به دنيا آوردن طفل مي باشد. اعضا، غده ها وهورمون هاى سيستم 
تکثري وسيلة رسيدن به اين هدف بوده. تقريباً 9 ماه پس از يکجا شدن 
ــي آورد.  چطور در بدن  ــه، يک مادر طفل خود را به دنيا م ــپرم و تخم س

انسان ها سپرم و تخمه ساخته مى شوند؟
ــدن، از جمله هورمون هاي  ــما با هورمون هاي مختلف ب در فصل قبل ش
جنسي که از غده هاى جنسي ترشح مي شوند، آشنا شديد. در اين فصل 
شما با ساختمان هاى عمدة تکثري مرد و زن و وظايف آن ها، توليد سپرم 
و تخمه، القاح و مراحل حامله گي و اهميت عکس برداري التراسوند آشنا 
ــويد. همچنين از خطرات امراض مقاربتي جنسي آگاه شده و خود  مي ش

را محافظت کرده مي توانيد.
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سيستم تكثري مذكر
سيستم تکثري مذکر، شامل خصيه هاى اپى ديدايمس، 
نل هاى انتقال دهنده سپرم، غدة هاى پروستات و کيوپر 
ــکل )1-8(. خصيه ها  ــند، ش ــراى ادرار مى باش و مج
ــى  ــپرم ها را توليد نموده، هنگام مقاربت جنس س
ــکل  ــتم تکثرى مؤنث انتقال مى دهد. ش به سيس
ــپرم و هورمون  )1-8( خصيه ها، اعضايي اند که س

تستوسترون)Testosterone( را  مي سازند.
ــي جنس  ــارت از هورمون اساس ــترون عب تستوس
مذکر مي باشد که تنظيم و توليد سپرم و انکشاف 

خصوصيات مردانه را کنترول مي کند.
ــکم  ــا در دورة جنين داخل خاليگاه ش خصيه ه
ــوند؛ ولي قبل از تولد وارد کيسة  تشکيل مي ش
ــرار دارد،  ــکم ق ــه که خارج از خاليگاه ش خصي
ــي بدن 37  ــرارت طبيع ــه ح ــوند. )درج مي ش
ــپرم  ــانتي گراد( براي نموي کامل س ــه س درج
مناسب نيست و ساختن سپرم در درجة حرارت 
ــورت مي گيرد. درجة حرارت  پايين تر  از آن ص
ــة خصيه 3 درجه پايين تر از درجة حرارت  کيس
ــت؛  بنابراين، براي  ــاي مرکزي بدن اس بخش ه
توليد سپرم مناسب است. در بدن يک مرد بالغ 

روزانه ميليون ها  سپرم توليد مي شود.
ــا در يک  ــده در خصيه ه ــد ش ــپرم هاي تولي س
ــام اپي ديدايمس  ــکل به  ن ــاختمان تيوپي ش س
ــغ  ــا بال ــره و در آن ج )Epididymis( ذخي
ــت  ــوند و توانايي حرکت کردن را به دس مي ش

شکل )1-8( ساختمان سيستم تکثرى مرد 
الف - از جناح، ب - از روبرو

کيسه خصيه

اپيدى ديد ايمس

مثانه

غده پروستات

خصيه

)ب(

)الف(

مجراى دفع ادرار

غدةپروستات

مثانه

کيسه خصيه
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ــتن از لوله هاى ديگر، از طريق مجراي ادرار خارج  ــد که هنگام تحريک پس از گذش مي آورن
ــه از غده هاى خاص مثل غدة  ــگام عبور از مجراهاى ادرار با مايعي ک ــپرم ها هن مي گردد. س
ــپرم ها از مواد موجود در اين مايع تغذيه  ــوند. س ــود، مخلوط مي ش ــتات ترشح مي ش پروس

مي کنند و اين مايع به حرکت سپرم ها نيز کمک مي کند.
سـاختمان سـپرم بالغ : چنانچه در شکل ) 2-8( نشان داده شده است. يک حجرة سپرم 

بالغ از سه قسمت سر، تنه و دم ساخته شده است.
ــمت سر سپرم يک هسته و يک مقدار کمي سايتوپالزم موجود مى باشد؛ همچنان در  در قس
قسمت بااليي سر سپرم، کيسة حاوي  انزايم هايي وجود دارد که آن ها قشر بيروني تخمه را 
ــپرم را کمک مي نمايند تا به داخل تخمه نفوذ کرده و با آن القاح نمايد.  تخريب نموده و س
قسمت وسطي يا تنه، داراي مقدار زياد مايتوکاندريا مي باشد، که انرژي الزم را براي حرکت 
سپرم تهيه مي نمايد تا خود را به  داخل سيستم تکثري مونث به پيش براند. در عمل القاح، 
تنها سر سپرم داخل تخمه مي شود. دم حجرة سپرم يک شالق قوي است که با حرکت هاي 
ــپرم توسط مايتوکاندريايي که در تنة  ــپرم را به پيش مي راند. انرژي براي حرکت س خود، س

سپرم وجود دارد تأمين مي گردد. 

شکل )2-8( ساختمان سپرم انسان 
بالغ

هسته کيسة داراى انزايم

مايتو کاندريا

دمتنه

سر
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سيستم تكثري مؤنث

ــتم تکثري مؤنث که در شکل )3-8( نشان داده شده است، وظايف توليد هورمون هاى  سيس

جنسي، تخمه، نمو، انکشاف تخمة القاح شده و جنين و باالخره تولد طفل را به عهده دارد. 

ــکم قرار دارند.  ــند در داخل خاليگاه ش ــکل تخم مرغ را دارا مي باش دو عدد تخمدان که ش

ــي  ــند؛ همچنان تخمدان ها هورمون هاي اساس تخمدان ها اعضاي توليد کنندة تخمه مي باش

ــترون  ــتروجن )Estrogen( و هورمون پروجس ــارت از هورمون اس ــس مونث را که عب جن

ــدن تخمه را  ــي نمايند. اين هورمون ها آزاد ش ــز توليد م ــند ني )Progesterone( مي باش

تنظيم و صفات مشخص زنانه را انکشاف مي دهند.

تخمدان هاى نوزاد هنگام تولد به طور مجموعى حدود دو ميليون تخمة نا بالغ دارند. در زمان 

ــود. در طول زنده گي جنس مؤنث،  بلوغ به طور معمول در هر ماه فقط يک تخمه بالغ مي ش

ــوند. ساير تخمه هاى نا بالغ، بدون آنکه بالغ شوند، غير  تنها 300 تا 400 تخمة او بالغ مي ش

فعال مي گردند. حجرة جنسي مادة بالغ تخمه )Ovum( ناميده مي شود. اندازة تخمه بسيار 

بزرگتر از سپرم است، به  طوري که تخمه حتي با چشم نيز قابل مشاهده است.

 Fallopian( ــده، داخل نفيره در هر 28 روز يکبار، يک تخمه از يکي از تخمدان ها آزاد ش

ــيري است که  tube( مي گردد. هر يک از تخمدان ها ذريعة نفيره به رحم راه دارد. نفيره مس
تخمه از طريق آن از تخمدان به سمت رحم حرکت مي کند. عضالت لشم ديوار نفيره به طور 

متناوب منقبض مي شوند تا تخمه را به سمت رحم حرکت دهند.

عبور تخمه در نفيره، به طور معمول3 تا 4 روز را در بر مي گيرد؛ اگر تخمه در مدت 24-48 

ساعت پس از آزاد شدن القاح نشود، توانايي القاح را از دست مي دهد و تخريب مي شود. عمل 

ــتر در نفيره صورت مي گيرد. بعد از عمل القاح،  زايگوت )Zygote( تشکيل شده  القاح بيش

و داخل رحم مي گردد. رحم عضو عضالتي و ميان خالي است و هنگامي که زن باردار نيست، 

تقريباً به اندازة يک مشت وى مى باشد. 

تخمدان ها تخمه ها را طي يک سلسله وقايع که در مجموع دوران تخمدان ناميده مي شوند، 
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آماده و آزاد مي کنند. آزاد شدن يک تخمه از تخمدان، تخمه گذاري )Ovulation( ناميده 

ــود. مدت دوران تخمدان در اشخاص و در دوره هاي مختلف متفاوت است؛ اما به  طور  مي ش

معمول 28 روز طول مي کشد.

شکل)3-8( ساختمان سيستم  
تکثرى  مؤنث

دوران تخمدان )تخمه گذارى(

ــدان تخم  
نفيره

گردن رحم

رحم

تخمدان ها
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)Menstrual cycle(دوران حيض
ــن 45 ساله گي در سيستم تکثري زن ها، تغييرات ماهوار صورت مي گيرد،  از زمان بلوغ تا س

ــازد به  نام دوران حيض ياد   ــدن آماده مي س ــم زن ها را براي حامله ش اين تغييرات که جس

مي گردد.     

ــاب  ــج از رحم بيرون مي آيد روز اول دورة حيض حس اولين  روزي که خون و پارچه هاى نس

مي شود. اين خونريزي تقريباً 5 روز دوام مي کند. زماني که دورة حيض پايان مي يابد، جدار 

رحم ضخيم مي شود. تخمه گذاري تقريباً در روز چهاردهم دوران حيض واقع مي شود. هرگاه 

ــروع و تخمه را بيرون  ــود، تخمه تخريب و دوباره حيض ش ــه در مدت معينه القاح نش تخم

مي کند. دوران دوباره آغاز مي شود که معموالً 28 روز را در بر مي گيرد.

ــپرم در دستگاه توليد مثل  ــى ميليون ها س القاح  )Fertilization(: هنگام آميزش جنس

مؤنث داخل مي شود. براي القاح، حد اقل يکي از اين سپرم ها بايد از غشاي تخمة قابل باروري 

بگذرد؛ اما اين کار آنقدر هم به آساني صورت نمى گيرد؛  زيرا سپرم ها تا رسيدن به تخمه با 

موانع زيادي مواجه مي شوند. گذشته از آن تخمه ها فقط تا مدت زمان محدودي پس از آزاد 

شدن، در کانال نفيره باقي مي مانند و قابل باروري اند.

ــپرم، صرف  ــوري که قبًال ذکرگرديد از جملة ميليون ها س حاملـه گي )Pregnancy(: ط

ــپرم تخمه را  ــد صد محدود آن ها به طرف نفيره راه پيدا مي نمايند، از آن جمله چند س چن

احاطه مي نمايد و به طور معمول تنها يک سپرم قشر خارجي تخمه را شکافته، داخل تخمه 

ــود تا مانع داخل  ــکيل مي ش ــا  تش مي گردد. هم زمان با اين واقعه به اطراف تخمه يک غش

ــود. زماني که هستة سپرم با هستة تخمه اتحاد نمايد،  ــدن سپرم هاي ديگري به تخمه ش ش

ــود. تخمة القاح شده از نفيره به طرف رحم مي رود. اين سفر 5 تا 6 روز را  تخمه القاح مي ش

در بر مي گيرد. در هنگام اين سفر زايگوت به طرف انقسام حجروي رفته و چندين بار تقسيم 

مي شود. بعد از روز يازدهم تا دوازدهم القاح، زايگوت به شکل توپ بسيار کوچک حجرات در 

ــود. جنين خود را در جدار رحم غرس نموده،  آمده که به  نام جنين )Embryo( ياد مي ش

در آنجا النه مي کند. بعد از روز ششم القاح عمل غرس تکميل مي شود و زن حامله است.
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بعد از عملية غرس، جوره )Placenta( به نمو آغاز مي کند. جوره يک عضو مخصوص تبادلة 

ــبکه يى از رگ هاي خون است که براي نطفه اکسيجن و  ــت. جوره يک ش دو طرفة مواد اس

مواد غذايي را از خون مادر، تهيه مي کند. همچنان مواد فاضله يى که توسط نطفه توليد مي 

ــيار نزديک به هم در جوره  ــود، از طريق جوره خارج مي گردد. خون مادر و خون نطفه بس ش

جريان مي کنند؛ الکن به طور نورمال آن ها با هم مخلوط نمى شوند. 

تولد چند گانه گي: به طور معمول در هر ماه يک تخمه از تخمدان آزاد مي شود؛ اما گاهي 

ــبب  ــدن همزمان اين تخمه ها س ــد. القاح ش ــت اين تعداد به 2 و 3 عدد هم برس ممکن اس

ــابه اند. انسان ها مي توانند،  ــود، که با هم غير مش پيدايش دوگانه گي و يا چندگانه گي مي ش

ــتر از آن  را به دنيا بياورند چند گانه گي ها به ندرت واقع  چهارگانه گي، پنج گانه گي و يا بيش

مي شود.

ــان را ديده ايد؟ بعضي اوقات آن ها به حدي با هم  ــابه يا يکس ــما گاهي دوگانه گي مش آيا ش

ــت براي جدا کردن آن ها مشکل داشته  ــان ممکن اس ــند که حتي والدين ش ــابه مي باش مش

ــابه حاصل القاح يک تخمه با يک سپرم اند. در اين حالت قبل از  ــند. دوگانه گي هاي مش باش

ــتة آن يک طفل را  ــته حجرات پديد مي آيند که هر دس آنکه عمل غرس انجام گيرد، دو دس

به وجود مى آورد. دوگانه گي هاي مشابه از لحاظ ارثي با هم يکسان مي باشند.

                فعاليت
ــخاص ديگر تحقيق نموده،  ــابه از جمله خويشاوندان و يا اش ــابه و غيرمش ــاگردان در مورد دو گانگي هاي مش ش

معلومات جمع آوري و در مقابل صنف ارائه کنند.
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شکل)4-8(مراحل رشد جنين

ــوم  نطفه در حدود 2 ميلي متر  از نطفـه تـا به جنين: بعد از عملية القاح در اخير هفته س
ــاي نازک به نام امنيون )Amnion( احاطه مي شود. امنيون از  ــط يک غش طول دارد و توس
ــه عهده دارد. درهفته پنجم  ــيب و ضربه ها ب ــک نوع مايع پر بوده و حفاظت نطفه را از آس ي
دوران حامله گى بند ناف ساخته مي شود. و بعد اعضاى ديگر مانند، قلب، مغز، رگ هاى خون، 
ــت ها و پاها در مراحل مختلف تشکيل مى شوند. قبل از  ــوکى، چشم و دس گوش ها، نخاغ ش

تولد، جنين اندکي در رحم پايين تر مي آيد و سر بيشتر نزديک گردن رحم قرار مي گيرد.



95   

                معلومات اضافي 
ــاى حيواني و نباتي،  ــار از پروتين ه ــد داراي کالوري کافي و سرش ــه باي ــذاي زن حامل غ
ــک و مقادير مناسبي از مواد قندي و چربي باشد. در اين  ــبزي ها ، ميوه هاى تازه و خش س
دوران، نياز مادر به کلسيم ، فاسفورس، آهن و آيودين افزايش پيدا مي کند. اگر آهن کافي 

به مادر نرسد، او و کودکش ممکن است دچار کم خوني شوند. 
ــتراحت کافي داشته باشد و از فشارهاي رواني دور باشد. اضطراب و  بايد مادر خواب و اس
ــرس مادر، اثرهاى نامطلوبي روي جنين مي گذارد. مادر بايد ورزش کند و عضالت بدن  ت
خود را تقويت نمايد تا وضع حمل راحت تري داشته باشد. قدم زدن در هواي آزاد بهترين 

نوع ورزش براي مادران حامله است.
در اين دوران، مادر براي جلوگيرى از مصاب شدن به امراض بايد به نظافت و صحت بدن 
خود و جنين توجه زيادي داشته باشد. بر عالوه تحت معاينات الزم توسط داکتر از قبيل 

بررسي وزن، فشار خون و فعاليت اندام هاى بدن و نيز بررسي سالمت جنين قرار گيرد.
ــگرت و حتي  ــتعمال مواد مخدر، الکول، س ــعه X، اس قرار گرفتن مادر در معرض زياد اش

برخي دواها منجر به صدمه به جنين خواهد شد.

تولد يا وضع حمل: در هفته هاي سى و هفتم و سى و هشتم، جنين به طورکامل انکشاف 
مى نمايد. به طور معمول يک دورة کامل حامله گي تقريباً 40 هفته طول مي کشد. به طور 
ــود، رحم مادر به يک سلسله انقباضات عضالتي شروع  ــروع مي ش واقعي زماني که والدت ش
ــود. به طور معمول اين انقباضات، جنين را به پيش  مي کند که به  نام درد والدت ياد مي ش

مي راند و طفل متولد مي شود و در فاصلة بعد از چند دقيقه جوره هم دفع مي شود.

سـونوگرافي: تصويربرداري سونوگرافي به طور معمول در زنان حامله استفاده مي شود. در 

ــوند تصاويري از درون بدن توليد مي شود که به کمک آن ها  اين روش با کمک امواج التراس

جسامت جنين، جنسيت و سن آن تعيين مي شود و عاليمي که سالمت جنين را نشان دهد 

از جمله حرکت هاى قلب آن از سونوگرافي به دست مي آيد. بسياري از نارسايي هاي جنين 

با اين روش قابل تشخيص است.
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ــدن، بدون دخالت جراح بود؛  ــعه X تنها راه مطالعة اعضاي داخلي ب ــا دهه 60 ميالدي اش ت

ــود. موارد  ــتفادة زياد مي ش ــونوگرافي به حيث يک روش بي خطر اس اما اکنون از تصوير س

ــلي و  ــتعمال ديگر آن، تصويربرداري از اعضاي داخلي، مانند: قلب، گرده ها، اعضاي تناس اس

غيره مي باشد.
ــند و نتوانند به طور کامل تخمه را در تخمدان توليد  ــت عقيم باش عقامت: زنان ممکن اس
ــيدن سپرم به باالي کانال نفيره جلوگيري  ــت که از رس نمايند. علل عقامت زنان عواملي اس
مي کند؛ به طور مثال: شکل گردن رحم و گرفته گي مسير يک يا هر دو نفيره از اين عوامل 
ــتم  ــاختمان و يا نواقص در فعاليت سيس ــه مربوط به نواقص در س ــت؛ اما عقامت هميش اس
تکثري زن نيست. ممکن توليد سپرم در مرد کافي نباشد و در نتيجه سپرم ها نتوانند خود را 
به تخمه برسانند. معموالً اگر تعداد سپرم هاي سالم از 20 ميليون در هر ملي ليتر منى کمتر 
ــپرم هايي که در مردان توليد مي شوند، ضعيف و  ــد فرد عقيم است. گاهي هم  بيشتر س باش
ــند و نمي توانند، تخمه را القاح کنند که در نتيجه حالت عقيمي پيش مي آيد.  ناقص مي باش

امراض جنسي مقاربتي از قبيل سوزاک مي تواند منجر به عقامت در زنان و مردان شوند.

انتقال امراض از طريق مقاربت هاى جنسي: امراضي هستند که مي توانند از يک شخص 

مصاب به شخص سالم در اثناي مقاربت جنسي سرايت کنند. اين امراض ساالنه تعداد زيادي 

از مردم را مبتال مي سازد. 

ــدز خطرناک تر و  ــند. مرض اي ــفليس، ايدز و غيره مي باش ــوزاک، س از جملة اين امراض س

کشنده تر از امراض ديگر است؛ زيرا تا هنوز ادوية مشخص براي تداوى آن پيدا نشده است. 

ــد. تاکنون حدود 50 ميليون انسان به  ــناخته ش ــال 1980 ش ايدز )AIDS( )1(: ايدز در س

آن مصاب گرديده که از جمله تا حال حدود 16 ميليون آن تلف شده اند. عامل مرض ايدز، 

ــت. اين ويروس به گروپ خاصي از کرويات سفيد خون حمله  ــي به نام )HIV(2  اس ويروس

ــدن  ــرانجام با مبتال ش ــود، س مي کند. در نتيجه قدرت دفاعي بدن به مرور زمان کم مي ش

ــروس ايدز با تخريب  ــت مي دهد. در حقيقت وي ــاده، جان خود را از دس ــه مريضي هاى س ب

کرويات سفيد خون، زمينه را براي فعاليت عوامل مريضي زا )باکتري ها، ويروس ها، فنجي و 

1-Acquired Immuno Deficiency Syndrom
2-Humain Immuno Deficiency
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غيره( مساعد مى سازد. HIV از خون و غشاهاي مخاطي، مانند غشاهاي مخاطي کانال هاى 

تناسلي وارد بدن مي شود. 

ــدن عاليم بيماري ايدز ممکن  ــکار ش عاليم ايدز: از زمان ورود ويروس ايدز به بدن تا آش

است، چند روز تا چند سال )به طور مثال تا 10 سال( فاصله باشد. فرد در اين مدت اگر چه 

ــت و مي تواند افراد ديگر را آلوده کند. تشخيص  ــت؛ اما ناقل ويروس اس در ظاهر بيمار نيس

قطعي HIV با انجام آزمايش خون امکان پذير است.

ــت، از سه راه وارد بدن انسان  راه هاى ورود ويروس ايدز به بدن: ويروس ايدز، ممکن اس

شود:

1- تزريق خون آلوده به ويروس ايدز و يا استفاده از وسايل تيز و برنده يى که به وايرس ايدز 

ملوث باشد؛ مانند: سرنج، سوزن، تيغ ريش تراشي و وسايل خال کوبي.

2- انتقال ويروس از طريق تماس جنسي از فرد آلوده به وايرس، به فرد سالم.

3- انتقال ويروس از مادر آلوده به ويروس ايدز به نوزاد در مراحل حامله گي و شيردادن. 

ــت دادن، صحبت کردن،  ــان مي دهد که ويروس ايدز از راه هوا، آب، غذا، دس تحقيقات نش

روبوسي، اشک و ادرار از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نمي شود. 

             فكركنيد
1- کدام يک از مايعات بدن مي توانندHIV را انتقال دهند و کدام مايعات نمي توانند؟ 

2- آيا انتقال خون ممکن است، سبب انتقالHIV شود؟ 
3- آيا تزريق مواد مخدر ممکن است باعث آلودگي به HIV گردد؟
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تداوى ايدز: ايدز از جملة امراضى است که در حال حاضر عالج قطعى ندارد؛ بلکه با مصرف 

داروهاى مختلف سعى مى شود از پيشرفت مرض و فعاليت ويروس آن جلوگيرى به عمل 

آيد.

ــت، براى بعضى از امراض ميکروبى که زمانى عامل مرگ و مير  ــته اس ــر توانس از آنجا که بش

زيادى بودند، واکسين بسازد. محققان بر اين تالش اند که براى ايدز نيز واکسين بسازند؛ اما 

ــيار، آن ها هنوز موفق نشده اند؛ بنابراين در حال حاضر تنها راه جلوگيرى  با وجود تالش بس

ــت که ما را در معرض آلوده گى به  ــه مرض ايدز، آموزش و پرهيز از رفتارهايى اس ــال ب از ابت

اين ويروس قرار مى دهد.

ــتيم و بايد از آن مراقبت کنيم. اين وظيفة ماست که  ــالمت خود مسئول هس ــبت به س ما نس

ــالمت خود و ديگران باشيم؛  ــدن به امراض حفظ کنيم و مراقب صحت و س خود را از مبتال ش

بنابراين بايد به هر چيز و هر کس که سالمت ما را به خطر مواجه مى سازد » نه « بگوييم. بايد 

ــروع، بى بند و بارى، کشيدن سگرت و غيره  ــى نا مش به رفتارهاى پر خطر؛ مانند روابط جنس

ــخاص مبتال به اين مرض بايد به مرکز توصيه و تداوى مراجعه  ــه آور» نه« بگوييم. اش مواد نش

نمايند.

                فعاليت
1- گفته مى شود: خطر افرادى که در مرحلة آلوده گى بدون عالمت هستند، بسيار بيش تر از افراد داراى عاليم 

است. در اين مورد بحث کنيد.
ــت. رعايت اين   ــالم پرهيز از بى بند و بارى در روابط فردى و اجتماعى اس ــتورهاى دين مبين اس 2- يکى از دس

دستور دينى چه تأثير بر سالمت جسمى و روانى فرد، خانواده و اجتماع دارد؟
3- فکر کنيد، رفتار ما با يک بيمار مبتال به ايدز چگونه بايد باشد؟

4- به نظر شما، آيا حتماً بايد فرد آلوده يا مبتال به ايدز را از ساير افراد جامعه، جدا کرد؟
ــنهادهاى خود را در  ــالمت جوانان چه مى تواند، انجام دهد؟ پيش ــما، مکتب براى حفظ و ارتقاى س 5- به نظر ش

صنف به بحث بگذاريد.
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خالصة فصل هشتم
ــتم تکثري جنس  ــپرم ها را توليد و از طريق آن به سيس ــتم تکثري جنس مذکر س  سيس

مونث انتقال مي گردد.
ــي جنس مذکر مي باشد که توسط خصيه ها ترشح  ــترون عبارت از هورمون اساس  تستوس

مي شود و تنظيم و توليد سپرم و انکشاف خصوصيت هاى مردانه را کنترول مي کند.
 سپرم از سه قسمت سر، تنه و دم ساخته شده است.

 دم سپرم يک شالق قوي است که با حرکت هاى خود، سپرم را به پيش مي راند.
 سيستم تکثري جنس مؤنث تخمه را توليد مي کند. تخمة القاح شده را تغذيه نموده، نمو 

مي دهد. و همچنان نوزاد را به دنيا مي آورد.
  در جنس مؤنث دو عدد تخمدان که شکل تخم مرغ را دارد، در داخل خاليگاه شکم قرار 

دارند.
 استروجن و پروجسترون، دو هورمون جنسى مؤنث است که آزاد شدن تخمه را تنظيم و 

صفات مشخصة زنانه را انکشاف مي دهند.
 هر يک از تخمدان ها، ذريعة کانال نفيره به رحم راه دارد.

 انقباض عضالت لشم ديوار نفيره، تخمه را به سمت رحم حرکت مي دهد. 
 رحم عضو عضالتي و ميان خالي است و هنگامي که زن حامله نيست تقريباً به اندازة يک 

مشت وى است.
ــاخته  ــاف جنين، قلب، مغز، رگ هاى خون و اعضاى ديگر س  در هفته پنجم دوران انکش

شده، به سرعت نمو مى کند.
 معموالً  يک دورة حامله گي تقريباً 40 هفته طول مي کشد.

 داکترها بيشتر  براي ديدن جنين در داخل رحم مادر از سونوگرافي استفاده مي کنند.
ــا آوردن اطفال  ــا مي آورند؛ الکن بدني ــر والدت يک طفل به دني ــوالً در ه ــان ها معم  انس

دوگانگي، سه گانگي و يا بيشتر از آن نيز امکان دارد.
 از مشکل هاي سيستم تکثري مي توان از عقامت و امراض مقاربتي جنسي نام برد.

ــي، سورنج، سوزن و وسايل خال کوبي که به خون آلودة عامل   ــتفاده از تيغ ريش تراش  اس
ايدز ملوث باشند، سبب انتقال ويروس HIV مي گردند.
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سؤال هاى فصل هشتم
جاهاي خالي را با كلمه هاى مناسب در كتابچه هاى خود پر كنيد. 

1- قسمت وسطي يا تنة سپرم داراي مقدار زيادي .............................  مي باشد که انرژي الزم 
را براي حرکت سپرم تهيه مي کند. 

2- از وظايف عمدة سيستم تکثري مؤنث ............... ، .................. و ................. مي باشد.
3- تخمة القاح شده به  نام ..................... ياد مي شود. 

جواب درست را انتخاب نماييد.
4- در سراسر طول زنده گي جنس مؤنث تنها ........................... تخمة او بالغ مي شود. 

الف( دو ميليون
 ب( 300 تا 400  

ج( يک ميليون
د( هيچ کدام

ــج از رحم بيرون مي آيد، روز اول دورة ..................  5- اولين روزي که خون و پارچه هاى نس
حساب مي شود.

الف( تخمه گذاري
ب( حيض

ج( القاح
د( هيچ کدام

سوال هاى تشريحى 
6- تستوسترون توسط کدام عضو تناسلي مرد، ساخته مي شود وچه وظيفه دارد؟

ــکم قرار دارد،  ــة خصيه که خارج از خاليگاه ش 7- چرا خصيه ها کمي قبل از تولد، وارد کيس
مي شوند؟ واضح سازيد.

8- يک سپرم بالغ از کدام بخش ها ساخته شده است؟
9- هورمون هاى استروجن و پروجسترون در جنس مؤنث چه وظيفه دارند؟

10- نطفه و جنين از هم چه فرق دارند؟
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فصل نهم

مشكالت محيطي و حل آن ها
ــما در مورد آب، هوا  و خاک آلوده و يا در مورد تخريب  ــايد ش ش
ــة اوزون و خطر آن  ــدن طبق ــن رفتن جنگل ها يا نازک ش و از بي

اخطار هايي را شنيده باشيد.
ــاى محيطى  ــوده گى ه ــم در مورد آل ــاى ديگرى ه ــا اخطاره آي

شنيده ايد؟
ــتر متکي به  ــال 1700 ميالدي مردم بيش بعد از انقالب صنعتي س
ــى زياد داخل  ــة آن، مواد مضرة ي ــين ها گرديدند که در نتيج ماش
ــواد اضافي و بيکاره،  ــاک گرديد؛ همچنين انداختن م هوا، آب و خ
ــاف سريع صنعت و تخنيک در جهان،  افزايش روزمرة نفوس و انکش
ــبب ايجاد دشوارى ها در محيط زيست شده و  همه عواملي اند که س
زنده گي انسان ها را به خطر مواجه مي سازند؛ بنابراين براي زنده گي 
مصون بايد ازآلوده گي محيط زيست خود جلوگيري نماييم تا مشکالت 
ــما در اين فصل با  ــته باشيم. از همين لحاظ ش ــت نداش محيط زيس
ــکالت محيطي، حل مشکالت محيطي و اجزاي آن آشنايي الزم  مش
ــت  حاصل مي نماييد تا بتوانيد در جلوگيري از آلوده گي محيط زيس
ــهم بگيريد و ديگران را از ضرر هاي آلوده  گي محيط زيست با  خود س

خبر ساخته و درحل مشکالت محيطي با آن ها کمک نماييد.



  102

آلوده گي هاى محيط زيست

آلوده گى عبارت از تغيير ناخواسته در محيط زيست است؛ طورى که از اثر آن کيفيت محيط 

ــت پايين آيد. آلوده گى ها ممکن است، طبيعى باشند؛ يعنى منشأ آن ها از خود طبيعت   زيس

ــوند و يا  آتش فشان هايى که  ــد؛ مانند طوفان هايى که سبب برخاستن گردوخاک مى ش باش

ــأ آن ها  مقدار زيادى دود و گازهاى مختلف توليد مى کنند؛ اما امروز آلوده گى هايى که منش

ــت خطرهاى زياد براى سالمت محيط زيست و موجودات زنده دارد. اين  ــانى اس فعاليت انس

نوع آلوده گى ها را، آلوده گى هاى مصنوعى مى  گويند؛ زيرا منشأ آن ها در طبيعت وجود ندارد 

مانند آلوده گى هوا بر اثر دود فابريکه ها و موترها.

آلوده گى هوا، آب و خاک از انواع آلوده گى هايى است که مشکالت محيطى را به وجود آورده 

است. در اينجا به طور جداگانه هر يک از آلوده گى ها را توضيح مى نماييم:

 )Air pollution( آلوده گي هوا
ــد،  ــر گاه يک يا چند مادة آلوده کنندة هوا با غلظتى معين براي مدتي در هوا موجود باش ه

ــياء زيان رسانده و باعث پايين آمدن کيفيت محيط  ــان، نبات، حيوان و اش طوري که به انس

زيست گردد، آن هوا را هواي آلوده گويند. 

ــامل گازها و دود فابريکه ها، موترها، ماشين آالت، داش هاى مختلف،  مواد آلوده کنندة هوا ش

ــد. دود و  ــل، دود چوب، گازطبيعي، گردوخاک و غيره مى باش ــنگ، تي دود بخاري، زغال س

گازهاى که توليد مي شوند؛ شامل: کاربن داي اکسايد، کاربن مونو اکسايد،  سلفر داي اکسايد، 

ــوده، که هر کدام به نوعي باعث آلوده گي  ــايد هاي نايتروجن و بعضي هايدرو کاربن ها ب اکس

هوا مي شود.

ــر منفي نموده و  ــاالي حيوانات و نباتات تأثي ــود، ب ــدار اين گازها در فضا زياد ش ــرگاه مق ه

ــلفر داي اکسايد که از  ــد؛ چنانچه اگر گاز س ــان ها مضر و خطرناک مي باش براي صحت انس
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سوختن زغال سنگ توليد مى گردد، تنفس شود سبب تخريش چشم، بيني و شش ها شده و 

حتي سبب مرگ مي شود. سلفرداي اکسايد براي نباتات نيز ضرر دارد؛ زيرا سلفر داي اکسايد 

از طريق سوراخ هاي حجرات برگ، داخل آن  شده و در موجوديت رطوبت همراه  آب،  تيزاب 

گوگرد )H2SO4( را مي سازد.

تيزاب گوگرد باعث پژمرده گي و حتا از بين رفتن حجرات برگ گرديده و روي آن ها لکه هاى 

زرد رنگ توليد مي کند. همچنين تيزاب گوگرد باعث فرسوده گى ساختمان ها و فلزهاى روى 

زمين مى گردد. 

ــط نباتات  ــمت آن توس ــايد يک آلودة کننده عمدة يى هوا بوده، که يک قس کاربن داي اکس

جذب و از آن در ساختن مواد غذايي کار مي گيرند و قسمت ديگر آن به دورادور زمين يک 

ــايد را تشکيل مي دهد، زماني که حرارت آفتاب به زمين مي رسد، يک  طبقة کاربن داي اکس

ــردد؛ ولي طبقه کاربن داي  ــط زمين جذب و مقدار ديگر آن، منعکس مي گ ــدار آن توس مق

اکسايد حرارت مذکور را جذب نموده و نمى گذارد که از سطح زمين فرار نمايد شکل )9-1(. 

کاربن داي اکسايد حرارت جذب شده را به تدريج به اتموسفير زمين آزاد نموده و سبب بلند 

رفتن درجة حرارت در روي زمين مي شود.    

شکل )1-9( آلوده گي هوا توسط دود فابريکه
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              فكر كنيد
درصنف هفتم با عملية ترکيب ضيايى درنباتات آشتا شده ايد. عملية مذکور چه نقشى در رفع آلوده گى هوا دارد؟
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)Water Pollution( آلوده گي آب
طبق تعريف سازمان صحي جهان، آب وقتي آلوده گفته مي شود که بر اثر فعاليت انساني، در 

ترکيب يا خواص آن به طور مستقيم و غير مستقيم چنان تغييراتى وارد شود که بر اثر اين 

تغييرات آب براي مصرفى که پيش از آن در حالت طبيعي به کار مي رفت، نامطلوب گردد، 

ــتفاده از آن سبب  ــد که اس يا به عبارت ديگر هرگاه مقدار مواد خارجي در آب به حدي برس

بروز اثرهاى زيان آور گردد، آن را آلوده مى نامند.

ــانده است. صرف3  فيصد آن آب  ــطح زمين را پوش حصة س 2 
 3 مي دانيم که آب اضافه تر از

تازه مي باشد که مقدار زياد آن در قطبين به شکل يخ وجود دارد. آب تازة جهيل ها، درياها، 

چشمه ها و چاه ها صرف يک دهم فيصد آب روي زمين را تشکيل داده است. حيات نباتات، 

حيوانات، انسان ها و ديگر موجودات زنده به آب ارتباط دارد. متأسفانه انداختن و رها ساختن 

ــهرها، فابريکه ها، آب فاضلة کشت و زراعت در درياها، چشمه ها  آب و مواد فاضلة خانه ها، ش

و چاه ها باعث آلوده  گي آب و شيوع بيماري هاي مختلف مي شود.

آب هاي فاضلة زراعت در حقيقت آب هايي است که از اثر استعمال کود حيواني، کود کيمياوي، 

ــيدن به آب هاى  ــده، بعد از رس ــره کش مثلDDT و انواع ديگر دواها، آلوده ش دواهاي حش

درياها، چشمه ها و چاه ها، استفاده از آن،  نه تنها به انسان ها ضرر دارد؛ بلکه براي ماهي ها و 

شکل )2-9( آلوده گى آب
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حتا براي پرنده گانى که از ماهي هاي مذکور تغذيه مي  کنند نيز مضر و خطرناک است.

همچنين موجودات ذره بيني مثل بکترياها و ويروس ها نيز باعث آلوده گي آب شده و سبب 

ــطح آب نيز باعث آلوده گي آب مي شود،  ــوند، ريختن تيل در س توليد امراض مختلف مي ش

ــود، مانع دخول شعاع آفتاب و آکسيجن درآب  ــکيل مي ش زيرا طبقة تيل که باالي آب تش

ــود. آلوده گي آب بر خالف آلوده گي  گرديده و بعضاً باعث مرگ زنده جان هاي بحري مي ش

ــئلة شهري حساب نمي شود؛ بلکه مسئله آلوده گي آب، عالوه  هوا و آلوده گي صوتي يک مس

ــت؛ زيرا درياها، چشمه ها و چاها در  ــانيده شده اس ــهرها به محيط هاي دهاتي نيز کش بر ش

دهات نيز به اثر بي احتياطي انسان ها آلوده مي شود؛ همچنين آب هاي زير زمين از اثر نفوذ 

ــوي  ــاى ناپاک مبرزها، خندق ها، مواد کيمياوي فابريکه ها و آب هايي که از اثر شستش آب ه

ــپزخانه و موتر ها و نيز آبياري زمين هاي زراعتي در زمين جذب مي شوند،  لباس، ظروف آش

آلوده مي گردد که متأسفانه هيچ طريقه موثري براي جلوگيري از آلوده گي آن در نظر گرفته 

ــود تا مبرز از چاه منزل به قدر کافي دورتر اعمار و آب هاى  ــده است. بنابراين، کوشش ش نش

ــمه ها و درياهاکه منابع مهم  ــپزخانه و کاال شويى را نگذاريم که به چاه ها، چش ــناب، آش تش

آب هاى مورد استفاده ماست، داخل شوند.

 )Soil Pollution( آلوده گي خاك
ــت که در اثر تماس با اجزاي زنده و غير  زندة محيط تغيير  ــر زمين اس ــي از قش خاک بخش

مي کند. قشر خاکي زمين که نبات در آن مى رويد، مي تواند از1 الى3 متر عمق داشته باشد 

ــنگ ها و صخره ها همراه  با مواد عضوي در  ــدن کامل يا نيمه کامل س ــي ش که از اثر متالش

مراحل مختلف به وجود آمده است.

در هر محيط، يک نوع خاک مخصوص به وجود مي آيد که از لحاظ گذشت زمان و مشخصات 

ــته باشد؛ چون از خاک به منظور کشت و زراعت استفاده  مي شود  کيمياوي تفاوت مي داش

ــي و بهبود کميت وکيفيت  ــراي از بين بردن مرض ها و آفت هاى زراعت ــان ها ب بنابراين، انس

محصوالت زراعتي، مواد کيمياوي مختلفي، چون حشره کش ها، ادويه ها، جهت از بين بردن 
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ــتعمال مي نمايند   کرم ها و ميکروب هاي نباتي، کود کيمياوي و دواي ضدگياهاى هرزه را اس

استعمال دواهاي مذکور، عالوه بر اين که حشره هاى مضره، ميکروب ها و گياهاي هرزه را از 

ــبب آلوده گي خاک نيز مي شوند. آلوده گي خاک باعث آلوده گي محصوالت  بين مي برند، س

ــان ها از محصوالت نباتي و يا از محصوالت حيواناتي که از  زراعتي گرديده و هنگامي که انس

نباتات آلوده به مواد کيمياوي  تغذيه مي شوند، استفاده نمايند، زنده گي شان با خطر مواجه 

گرديده و بعضي اوقات سبب مرگ آن ها مي شود.

 )Sound Pollution( آلوده گي صدا

ــنيدن آن نيست، حتا صداي موسيقي، که به  ــان مايل به ش به طور عموم، صداهايي که انس

ــبب بر هم خوردن آرامش انسان  شود، آلوده گي  ــان برسد و س ــته به گوش انس طور ناخواس

ــود. به عبارت ديگر، آلوده گى صوتى وقتى است که صداها  صدا يا آلوده گي صوتي ياد مي ش

بلند و انواعى از صداهاى ناخواسته در محيط باشد. درک نوع صدا به عنوان آلوده گي صوتي 

ــخص،  ــه طرز تلقي فرد، دربارة صدا ارتباط مي گيرد؛ يعني صداي خوش آيند براي يک ش ب

ممکن است صداي ناخوش آيند براي شخص ديگري باشد.

ــرو صدا، به خصوص در هنگام استراحت، خواب، انجام  از آن جايي که محيط آرام و بدون س

ــمار مي رود؛ لذا هر صدايي که به  ــان به ش ــي انس فعاليت هاي فکري از جملة نياز هاي اساس

نحوي آرامش انسان را مختل کند، آلوده گي صوتي محسوب مي شود. اين آلوده گي برخالف 

ديگر آلوده گي ها مخصوص محيط هاى شهري و مناطق پرجمعيت و مناطق صنعتي مي باشد؛ 

ــاختماني، کارخانه ها،  ــين آالت س ــي از حرکت موترها، ماش ــر و صداي ناش به طور مثال: س

ــبب  ــد راديو، تلويزيون، صداي بلند طياره و غيره عواملي  اند که س ــاي بلندتر از ح صداي ه

آلوده گي صوتي مي گردند.

آلوده  گى صوتى چه عواقبي را بار مي آورد؟
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ــى روحي، بر هم خوردن  ــامل اختالل هاي ــان به صورت عموم، ش اثرات آلوده گي صوتي بر انس

ــت، نبايد تصور شود که عادت کردن به سر و صداي  ــنوايي اس تمرکز فکري و کاهش قدرت ش

ــت؛ بلکه اين عادت در حقيقت کاهش حساسيت  زياد و بلند، داللت بر مصونيت در برابر آن اس

بوده و اثرهاى ناگوار خود را به تدريج برجاي خواهد گذاشت.

حل مشكالت محيطي

با ازدياد نفوس در جهان براي منابعى که انسان ها از آن استفاده مي کنند ضرورت بيشتر مي گردد؛ 

ــت  ــپورت و غيره که همه يى اين نياز ها باالي محيط زيس ــذا، مواظبت صحي،  خانه، ترانس ــل: غ مث

تأثيرات خود را به جا مي گذارد. هرگاه مردم از اين منابع به صورت درست و عاقالنه استفاده نکنند 

ــالم از بين  در حقيقت به آلوده  گي هوا، آب و خاک مي افزايند که در اين صورت محيط طبيعي س

رفته و در نتيجه انواع موجودات زنده نيز از بين خواهند رفت؛ ولي راه هايي موجود است که انسان ها 

مي توانند محيط را محافظت نمايند که قرار ذيل توضيح داده مي شوند:

كم كردن آلوده گي محيطي: گاهي فکر کرده ايد که براي حفظ محيط زيست و از بين بردن 
آلوده گي ها رعايت کدام نکات ضروري است؟ به کدام طريقه ها مي توانيم، آلوده گي هاي محيطي را 

کم بسازيم؟

ــا حد امکان در زنده گي  ــازيم؛ مثال: ت ــي محيط را مي توانيم به طريقه هاي مختلف کم بس آلوده گ

ــوند؛ يعنى، براي فاصله هاى کم از بايسکل  ــتفاده شود که باعث آلوده گي نش ــيايي اس روزمره از اش

استفاده شود نه از موتر؛ زيرا دود موتر سبب آلوده گي هوا مي شود و يا  از ماشين آالت و موترهايي 

استفاده شود که داراى فلتر هاى تصفية دود باشند.

ــتيک،  ــياي بيکاره مثل پالس ــود تا اش در خانه ها، فابريکه ها، مارکيت ها و اداره هاى دولتي توجه ش

ــمانده و ديگر مواد اضافي و بيکاره را به صورت منظم  ــبزي ها، ميوه ها و مواد غذايي پس باقيماندة س

ــياي بيکاره در  ــود. از انداختن کثافات و اش در خريطه انداخته و به زباله داني نزديک انتقال داده ش

سرک ها و پارک ها جلوگيري نموده و در پاک نگه داشتن محيط زيست توجه شود.

                فعاليت
هر يکى از شاگردان صداهايى را که باعث مختل شدن آرامش شان مى شود در کتابچة خود لست کرده و در محضر 

هم صنفان خود بيان نمايد.
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                فعاليت
ــياى قابل دوران دوباره را جمع آورى نموده، بعد هر يکى از آن ها در  ــاگردان از محيط دور و پيش خود اش ش

مورد اشيايى که جمع کرده است، توضيح داده و طريق استفادة مجدد از آن ها را بيان نمايند.

شکل )3-9( دوران دوباره اشياء

سطح آگاهي مردم در مورد آلوده گي محيط و تاثيرات منفي آن بر صحت و سالمتي انسان و ديگر 

حيوانات باال برده شود.

 استفاده يا استعمال دوباره )Reuse(: آيا گاهي ظروف چيني شکستة خانه را عوض اين که 
دور اندازيد، ترميم کرده ايد؟

اگر اين کار را کرده باشيد، در حقيقت با استفادة مجدد آن ها بعد از ترميم  هم به صرفه جويى منابع 

ــت خود کمک کرده ايد؛ زيرا  ــود و هم به اقتصاد و پاکي محيط زيس ــاخته مى ش که چينى از آن س

استفادة مجدد از اشيا يک طريقة مهم حفاظت از منابع مي باشد. به همين ترتيب، استفادة مجدد از 

تايرهاي کهنه، چوب، مواد تعيمراتي و غيره طريقه هاي حفاظت از منابع و کمک به اقتصاد خانواده 

و در نهايت کمک به اقتصاد کشور است.

دوران دوباره)Recycle(: يکي از مثال هاي ديگر استفاده دوباره، 
ــت و دوران دوباره در حقيقت جلوگيري  ــارت از دوران دوباره اس عب

ــدن مواد است. بعضي اوقات از مواد قابل دوران، مي توان  از ضايع ش

عين مواد اولي را ساخت؛ مثال کاغذ قابل دوران را مي توان به کاغذ 

جديد تبديل و از آن طبق سابق استفاده نمود.

ــت از: پالستيک، کاغذ،  مثال هاي ديگري از مواد قابل دوران عبارت اس

ــه،  آهن و غيره. اگر از کاغذ قابل دوران  قطي هاي المونيم، چوب، شيش

ــود در حقيقت درخت هايى را که براي ساختن  مجدداً کاغذ ساخته ش

ــاک از آن ها  ــبزي محيط و حفاظت خ ــيجن، سرس کاغذ، توليد آکس

استفاده مي گردد از قطع کردن نجات داده ايم. همچنين استفادة مجدد 

از قطي هاي المونيمي قابل دوران دوباره، از %95 مصرف انرژي که براي 

ــت، جلوگيري  ــل نمودن منرال المونيم به المونيم به کار رفته اس تبدي

به عمل مي آيد.
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سؤال هاى فصل نهم

سوال هاى خانه خالى
1- يکي از اجزي آلوده کنندة هوا عبارت از .................... است. 

الف( گازهايدروجن
ب( گاز آکسيجن

ج( گاز کاربن مونو اکسايد
د( هيچ کدام 

2- يکي از حشره کش هايي که سبب آلوده شدن خاک مي شود عبارت از ................... است.
الف( آسپرين

DDT )ب
ج( نمک طعام

د( الف و ج
ــان چه ضرر  3- عوامل آلوده گي هوا را نام گرفته و بگوييد که آلوده گي هوا براى صحت انس

دارد؟
4- عوامل آلوده گي خاک را بيان نماييد.

5- طريقه هاي حل پرابلم هاي محيطي را نام گرفته و يکي از آن ها را تشريح نماييد.
6- کاربن داى اکسايد براى نباتات و حيوانات چه فايده دارد؟
7- چطور مى  توانيد آلوده گى محيط زيست را کاهش دهيد؟

خالصة فصل نهم

 هر عاملى که حالت پاک محيط زيست را به تغييري که مردم خواهان آن نمى باشند سبب 
گردد، به نام آلوده گي محيط ياد مي شود.

ــاف روز افزون صنعت در جهان همه عواملى است که سبب   افزايش روزمرة نفوس و انکش
دشوارى ها در محيط زيست مي گردد.

ــنگ،  ــوختن زغال س ــدن گازات و دودهايي حاصل  از س  آلوده گي هوا عبارت از داخل ش
پطرول، گازطبيعي و چوب به هوا مي باشد.

ــره کش، دواهاي ضد گياهان هرزه و ادويه هاى  ــط کود کيمياوي، دوا هاى حش  خاک توس
ضد آفت هاى نباتى و حيوانى آلوده مي شود.

ــهرها، آب هاي اضافي بعد از  ــپزخانه ها، فابريکه ها، ش ــط مواد اضافي و بيکارة آش  آب توس
آبياري کشت و زراعت که به درياها، چشمه ها و چاه ها راه پيدا مي کند، آلوده مي شود.
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