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دستگاه گردش خون 
در سال هاي پيش، آموختيد كه بدن ما براي زنده ماندن به غذا و ا كسيژن نياز دارد. آيا 
به  دستگاهي  انسان،  بدن  در  مي رسد؟  بدن  قسمت هاي  تمام  به  چگونه  مواد  اين  مي دانيد 
دستگاه  است.  بدن  تمام  به  خون  رساندن  آن  كار  كه  دارد  وجود  خون  گردش  دستگاه  نام 

گردش خون شامل قلب، رگ ها (سرخ رگ، سياه رگ و مويرگ) و خون است. 
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مشاهده كنيد 
 قسمت هاي مختلف دستگاه گردش خون را روي پوستر يا موالژ دستگاه گردش خون 

نشان دهيد. 

 قلب 

فكر كنيد
آيا مي دانيد كار قلب چيست ؟

مشاهده كنيد 
صدايي  چه  دهيد.  قرار  خود  سينه ى  قفسه ي  چپ  سمت  در  را  پزشكي  گوشي  يك 

مي شنويد؟
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قلب در قفسه ي سينه و بين شش ها قرارگرفته است و مانند تلمبه اي است كه با هر بار 
ضربان(تپش)، خون را به وسيله ي رگ ها به تمام قسمت هاي بدن مي رساند. 

قلب ما در شبانه روز، بدون استراحت كار مي كند و در هر ضربان، از خون پر و خالي 
مي شود. سرعت ضربان قلب با نوع فّعاليّت هاي ما تغيير مي كند. هنگام فّعاليّت هاي شديد، 
مانند انجام حركات ورزشي، به دليل آن كه به اكسيژن و مواّد غذايي بيش تري نياز داريم، 
قلبمان سريع تر مي زند تا خون، اين مواد را زودتر به بدن برساند. هنگام استراحت، سرعت 

تپيدن قلب كاهش پيدا مي كند. 
قلب به طور منّظم منقبض و منبسط مي شود. اين عمل را ضربان قلب مي گويند. در هر 

ضربان، خون به قلب وارد و از آن خارج مي شود. 
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گفت و گو كنيد
آن  تفاوت  درباره ي  و  كنيد  مقايسه  دويدن  از  بعد  و  قبل  را  خود  دوست  قلب  ضربان 

گفت وگو كنيد. 

 مقايسه كنيد
در تصاوير زير، انجام كدام فّعاليّت سرعت ضربان قلب را افزايش مي دهد؟ 
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 رگ ها 

رگ ها نيز بخش ديگرى از دستگاه گردش خون هستند. 
مي دانيد كه قسمت هاي مختلف بدن انرژي الزم براي انجام فّعاليّت ها را از غذا و ا كسيژن 

به دست مي آورد. اين مواد به وسيله ي خون از مسير رگ ها به تمام بدن مي رسد. 
در بدن سه نوع رگ وجود دارد. 
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سرخرگ ها: خـون را از قلب بـه قسمـت هاي مختـلف بدن مي رسانند. 

سياه رگ ها: خـون را از قـسمت هاي مختلـف بـدن به قلـب مي آورند. 
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مويرگ ها: رگ هاي بـسيار ريـز و نـازكي هستنـد كـه مـواّد غـذايـي و ا كسـيژن را بـه 
هـمه ى قـسـمت هاي بدن مـي رسـانند و مواد زائـد را از آن ها مي گيـرنـد. 

وقتـي بـريـدگي يا خـراشى روي پوست ايجاد مي شود، رگ ها آسيب مي بينند و خون 
از آن ها خارج مي شود. 

مويرگ ها حتّي در اثر فشار و ضربه هم پاره مي شوند و اثر آن به صورت كبودي برروي 
پوست ديده مي شود. 



49

فكر كنيد
 در كدام قسمت هاي بدن، مويرگ ها را به راحتي مي توانيد ببينيد؟ 

گفت و گو كنيد
از خون ريزي كه در اثر بريدگي در پوست ايجاد شده است، چه بايد كرد؟ جلوگيري  براي  ـ 

پيشنهاد  را  راهي  چه  ضربه،  شدن  وارد  از  پس  پوست  كبودي  از  جلوگيري  براي  ـ 
مي كنيد؟

 خـون

وقتى كه انگشتمان مي بّرد يا قسمتي از بدنمان زخم مي شود، قطره اي از يك مايع سرخ رنگ 
را روي بدن خـود مي بـينيـم. اين همان خون ماست كه زندگي و همه ى فّعاليّت هاي ما بـه 

آن وابسته است. 
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خون كارهاي مهّمي در بدن انجام مي دهد: 
- همه ي مواد را در بدن جا به جا مي كند.
- در برابر ميكروب ها از بدن دفاع مي كند.

- دماي بدن را تنظيم مي كند.
- در هنگام ايجاد زخم، از خونريزي جلوگيري مي كند. 

مطالب تكميلى
فشار خون 

وقتي قلب منقبض مي شود، خون را با فشار وارد سرخ رگ مي كند. خون نيز با همين فشار 
در رگ ها حركت مي كند كه به آن فشار خون مي گويند. فشار خون را مى توان با دستگاه 

اندازه گيري فشار خون اندازه گيري كرد. 
فشارخون هر فرد ثابت است؛ ولي گاهي به عّلت بيماري، عصبانيّت و خوردن غذاي نامناسب 

تغيير مي كند و زياد و كم مي شود. 
در اين مواقع، فرد بايد تحت نظر 

پزشك قرار بگيرد. 
براي  معموًال  زياد  فشارخون 
افرادي پيش مى آيد كه رگ هاي 
آن ها تنگ شده؛ به طورى كه خون 
به آساني نمي تواند از آن ها عبور 

كند. 
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بررسى كنيد
ـ آيا تا كنون پزشك، فشارخون شما را اندازه گيري كرده است ؟

ـ آيا ميزان فشارخون خود را مي دانيد ؟ 

گزارش دهيد
 از فردي كه به بيماري فشارخون مبتال است، درباره ي نشانه هاي بيماري و درمان آن 

گزارشي تهيّه كنيد. 

مطالب تكميلى
نبـض

فشار خون مانند موج در رگ ها حركت مي كند و ما 
آن را به صورت نبض احساس مي كنيم. تعداد نبض را 
در يك دقيقه اندازه مي گيرند و اين تعداد برابر با تعداد 

ضربان قلب است. 
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بررسى كنيد
ـ تعداد نبض خود و هم كالسي هايتان را باهم مقايسه كنيد. 

ـ آيا تعداد نبض افراد مختلف باهم برابراست؟ 

گروه هاي خوني
در تصوير زير چه مشاهده مي كنيد ؟

مواقع،  اين  در  شود.  تزريق  خون  شخص  به  است  الزم  حادثه،  يا  بيماري  اثر  در  گاهي 
دانستن گروه خوني اهميّت زيادى دارد؛ چون پزشك، تنها با دانستن گروه خونى هر فرد 

مى تواند خون مناسب را براي او انتخاب كند. 
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 Aگروه خونى 
A مثبت
A منفى

 Bگروه خونى 
B مثبت
B منفى

 ABگروه خونى 
AB مثبت
AB منفى

 Oگروه خونى 
O مثبت
O منفى

خون همه ي افراد شبيه به هم نيست. در خون، مواّدي وجود دارد كه نشان دهنده ي گروه 
خوني است. گروه هاي خوني عبارت اند از : 

خون هر يك از ما جزء يكي از گروه هاي خوني است. ممكن است گروه خوني يك فرد 
A مثبت و گروه خونى شخص ديگري A منفي باشد. 

فكر كنيد
گروه خوني را از چه راهي تشخيص مي دهند ؟

جمع آورى اّطالعات
اگر در شهر شما مركز انتقال خون وجود دارد، به همراه مربّي خود به آن جا برويد و با 
خوني  گروه هاي  با  را  آن  سپس  كنيد.  مشّخص  را  خود  خوني  گروه  خون،  آزمايش  انجام 

دوستان خود مقايسه كنيد. 
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بهداشت دستگاه گردش خون
براي آنكه دستگاه گردش خون سالمي داشته باشيم، الزم است نكات زير را رعايت كنيم.

- هرروز ورزش كنيم.
- از غذاهايي كه چربي و نمك زياد دارند، استفاده نكنيم.

- پرخوري نكنيم. 
- عصباني نشويم. 

- در هواي آلوده رفت و آمد نكنيم. 

فردي كه بهداشت دستگاه گردش خون را رعايت نكند، ممكن است دچار سكته ى قلبي شود.

گفت و گو كنيد
مي كنيد؟  پيشنهاد  خون  گردش  دستگاه  سالمت  و  بهداشت  براي  را  ديگري  راه هاي  چه 

درباره ى آن ها گفت و گو كنيد. 
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فكر كنيد
رعايت  را  ايمني  نكات  چه  او  به  كمك  براي  باشد،  شده  دچارخون ريزي  كسى  اگر 

مي كنيد؟




