
 دستگاه گردش خون

 کارش کِ است تذى ّای دستگاُ اس یکی( Cardiovascular system اًگلیسی تِ) خَى گزدش دستگاُ

 هَرد گاسّای اًَاع ،(لٌف الکتزٍلیت، آهیٌَاسیذ،) غذا رساًذى هٌظَر تِ تذى در خَى درآٍردى گزدش تِ

 در خَى چزخص کلی، تؽَر. ّاست سلَل هتاتَلیشم اس حاصل سایذ هَاد دفغ ٍ اکسیژى ّوچَى تذى هصزف

 آًجا در ٍ ضذُ ّذایت ّا ضص درٍى تِ قلة تَسػ خَى آى حیي در کِ ضطی،( گزدش)چزخِ دٍ تِ تذى

 چزخِ ایي حیي در کِ ،(ریِ گاسی تخص هٌْای تذى کل) سیستویک چزخِ ٍ کٌذ، هی دریافت اکسیژى

 .رساًذ هی تذى ّای سلَل کل تِ را غذایی هَاد ٍ اکسیژى ٍ ضذُ ّذایت تذى کل تِ قلة تَسػ خَى

 هحسَب تستِ سیستن یک ٍ تَدُ لٌفی رگْای استثٌا تِ تذى رگْای توام ضاهل خَى گزدش دستگاُ

 در کِ است یادآٍری تِ السم. گزدًذ ًوی خارج رگْا اس ّزگش خَى اجشای ٍ ّا سلَل تٌاتزایي ٍ گزدد هی

 .گزدد هی هحسَب تاس سیستن یک خَى، گزدش سیستن گاى،ُ  هْز تی اس تسیاری

 ّای سلَل پالسوا، تزگیزًذُ در کِ تاضذ، هی خَى لیتز ۵٬۷ تا ۴٫۷ دارای هتَسػ تؽَر تالغ فزد یک تذى

 .تاضذ هی اجشا سایز ٍ خَى، سفیذ ّای سلَل خَى، قزهش

 

  قلب

 جاری ّا رگ در را خَى خَد ّای ظزتاى تا ٍ ّاست اًساى در خَى گزدش دستگاُ اصلی اجشای اس یکی قلة

 هعاػف خَى گزدش دارای داراى هْزُ دیگز دارًذ، سادُ خَى گزدش دستگاُ کِ ّا هاّی تجش. ساسد هی

 تِ قلة ظزتاى تا. آیذ هی قلة تِ دارد، تاال اکسیذکزتي دی تزاکن کِ تیزُ خَى سادُ خَى جزیاى در. ّستٌذ

 در. رٍد هی تذى ّای تافت ؼزف تِ قلة، تِ تاسگطت تذٍى کزد هثادلِ را گاسّا ایٌکِ اس پس ٍ رفتِ ّا آتطص

 اکسیذکزتي دی ٍ اکسیژى رفتِ ّا ضص تِ قلة اس پس تاال کزتي اکسیذ دی حاٍی خَى هعاػف خَى گزدش

 ّا تافت سوت تِ ٍ ضَد هی ّذایت خَى ػوَهی گزدش تِ آى اس پس. گزدد هی تاس قلة تِ ٍ کٌذ هی هثادلِ را

 دٍ ٍ دّلیش تاال، ی حفزُ دٍ. تاضذ هی ای حفزُ چْار پستاًذاراى ٍ پزًذگاى خشًذگاى، قلة. رٍد هی ّا اًذام ٍ

 گزدش را هسیز ایي کِ رٍد هی ّا ضص سوت تِ قلة راست سوت اس خَى. دارًذ ًام تؽي پاییي ی حفزُ

 سایز تِ آًجا اس ٍ ضَد هی ٍارد قلة چپ سوت تِ آیذ هی ّا ضص اس کِ خًَی. ًاهٌذ هی ضطی کَچک خَى

 .ًاهٌذ هی تشرگ گزدش را گزدش ایي ضَد، هی هٌتقل تذى ًقاغ

 

 

 



  قلب ساختمان

 ٍ چپ تؽي راست، ٍ چپ دّلیش ضَد، هی تقسین حفزُ چْار تِ ّن تز ػوَد ٔ  صفحِ دٍ ٔ  ٍسیلِ تِ قلة

 الیِ سِ ضاهل قلة دیَارُ. چپ تؽي قذام در راست تؽي ٍ دارد قزار چپ دّلیش قذام در راست دّلیش. راست

 :است

 
 دستگاُ گزدش خَى تذى اًساى

 (کارد اپی) سزٍسی پزیکارد اس احطایی خارجی ٔ  الیِ

 (هیَکارد) قلة ٔ  ػعلِ اس ظخین هیاًی ٔ  الیِ

 (اًذٍکارد) داخلی ًاسک ٔ  الیِ

 قلة اًقثاض قاتل تخص ظخین، ٍ ای هاّیچِ هیاًی الیِ. است تؽي ٍ دّلیش ّای حفزُ پَضص داخلی الیِ

 ای هاّیچِ تافت اس دیگزی ًَع گزّی تافت. ساسد هی را قلة ٔ  آتطاهِ یا پیًَذی پَضص خارجی الیِ ٍ است

 .دارد ػْذُ تز را قلثی ّای تحزیک تَلیذ ٍ ّذایت کار کِ است قلة در



 

  قلب ی ماهیچه های ویژگی

 تِ ای هاّیچِ تارّای. آیٌذ هی در اًقثاض تِ هستقل ٍ ای هاّیچِ تارّایی ضکل تِ ّا تؽي ٍ دّلیشّا هیَکار

 تِ دّلیشّا ی هاّیچِ اتصال هحل در ػایق تافتی. کٌٌذ هی هٌتقل یکذیگز تِ را تحزیک ٍ ّستٌذ هتصل ّن

 ای هاّیچِ قلة. کٌذ هی خَدداری گزّی تافت ؼزیق تجش تحزیک اًتطار اس ٍ دارد ٍجَد ّا تؽي ی هاّیچِ

 تِ ٍاتستِ قلة اًقثاض سزػت. است آى اًقثاض ٍ تحزیک آهذى تَجَد هزکش گزّی ٍتافت خَدکار است

 حال تِ آى تاسگطت دیاستَل ٍ ضَد هی ًاهیذُ سیستَل قلة ی هاّیچِ ضذى هٌقثط. است قلة اػصاب

 .است آراهص

 

  قلب خودکار و گرهی بافت

 تارّای ی ّوِ. کٌذ هی تحزیک را قلة هیَکارد( آى ی کٌٌذُ ّذایت ًقص خاؼز تِ ّادی تافت) گزّی تافت

 قذرت افشایص ٍ قلة ای هاّیچِ تافت یافتي توایش تا ٍلی ّستٌذ، اًقثاض تِ قادر جٌیي در قلة ای هاّیچِ

 حفظ را ٍیژگی ایي کِ است قلة گزّی تافت فقػ ٍ رٍد هی تیي اس هیَکارد خاصیت ایي تارّا، اًقثاض

 در ّایی رضتِ ٍ تؽٌی - دّلیشی گزُ یک دّلیشی، - سیٌَسی گزُ یک اس قلة گزّی تافت. کٌذ هی

 ضَد هی ًاهیذُ پیطاٌّگ گزُ کِ اٍل گزُ. است ضذُ ساختِ ّا تؽي هیَکارد درٍى ٍ تؽي دٍ تیي ّای دیَارُ

 هٌفذ سیز راست، دّلیش پطتی ی دیَارُ پطت در گزُ ایي هحل. است قلة ؼثیؼی تحزیکات آغاس جایگاُ

 ای هاّیچِ تارّای تحزیک. است تؽٌی - دّلیشی گزُ اس تشرگتز پیطاٌّگ گزُ. است ستزیي سیاّزگ تشرگ

 در اًقثاض تِ را آًْا ضذُ، هٌتقل قلة هیَکارد تافت تارّای سایز تِ است، خَدتخَدی ٍ هتٌاٍب گزُ ایي

. است ّا تؽي ٍ ّا دّلیش تیي فاصل حذ در ٍ راست دّلیش تِ هتوایل کوی تؽٌی – دّلیشی گزُ. آٍرد هی

. کٌٌذ هی هتصل ّن تِ را تؽٌی - دّلیشی ٍ دّلیشی – سیٌَسی ّای گزُ گزّی، تافت اس ّایی رضتِ

 – دّلیشی گزُ تِ گیزد، هی فزا را ّا دّلیش ی هاّیچِ توام ضذُ ایجاد دّلیشی – سیٌَسی گزُ در تحزیک

 تافت سزاسز ٍ تؽي ًَک تِ سپس. ضَد هی هٌتقل تؽي دٍ تیي ی دیَارُ گزّی تارّای تِ ٍ رسذ هی تؽٌی

 گزُ در تحزیک اًتطار سزػت. یاتٌذ هی اًتطار قلة هیَکارد در سزاًجام ٍ ضًَذ هی هٌتقل هیَکارد گزّی

 تحزیک. سیاد هیَکارد ی دیَارُ گزّی ی ضثکِ در ٍ است کن تؽي دٍ تیي تارّای ٍ تؽٌی – دّلیشی

 .ضَد هی پخص تؽي دٍ ّز ی هاّیچِ در ّوشهاى


