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جلسه ۴

گردش خون در کرم خاکی: 
کرم خاکی بی مهره ای است که گردش خون بسته دارد. در سطح شکمی خود طناب عصبی دارد. کرم خاکی قلب های لوله ای دارد که به صورت
موازی با یکدیگر قرار گرفته اند.
از قلب کرم خاکی خون تیره عبور می کند. تنفس کرم خاکی پوستی است.در شکل کتاب درسی میبینیم که بالفاصله بعد از قلب خون تیره به
خون روشن تبدیل شده است این محل را به طور قراردادی به عنوان پوست در نظر میگیریم. بنابراین سرخرگی که از قلب خارج میشود خون
 روشن دارد.

گردش خون در ماهی ها: 
قلب ماهی دو حفره ای است. یه دونه دهلیز داره یه دونه بطن. 
قلب ماهی در سطح شکمی بدن قرار دارد. از قلب ماهی سرخرگ شکمی خارج میشود و به آبشش می رود. خون روشن از طریق سرخرگ پشتی
از آبشش خارج میشود و به اندام ها می رود.خون تیره از طریق سیاهرگ شکمی از اندام ها به قلب می رود.
سرخرگ شکمی نسبت به سیاهرگ شکمی کربن دی اکسیدبیشتری دارد چون خود قلب هم یک اندام است گه سرخرگ شکمی هنگام عبور از آن
کربن دی اکسید میگیرد و اکسیژن میدهد.
مقدار آمونیاک سرخرگ شکمی از سرخرگ پشتی بیشتر است چون آمونیاک از طریق آبشش دفع میشه و سرخرگ شکمی قبل از آبشش قرار
گرفته است.
در ماهی ؛ قبل و بعد از آبشش سرخرگ دارد.سرخرگ شکمی قبل از آبشش قرار دارد که خون آن تیره است و آمونیاک زیادی دارد.سرخرگ پشتی
بعد از آبشش قرار دارد که خون آن روشن است و آمونیاک کمی دارد.
سوال: خون رسانی به مغز ماهی توسط کدام اندام انجام می شود؟ کال خون رسانی به هر اندامی در ماهی توسط آبشش از طریق سرخرگ
پشتی انجام میشود.
آبشش ماهی دارای چهارجفت کمان آبششی است.منشا کمان های آبششی جوانه حفره گلویی است.(مهره داران در دوران جنینی سه نوع جوانه
دارند یک نوع جوانه برای اندام های حرکتی که چهار عدد است دوتا برای دست ها دوتا برای پاها، یک نوع جوانه دمی و یه دونه جوانه حفره

http://xn--mgbg0a.xn--ugbe/
http://xn--ugbd3e.xn--tgb2cf/
http://xn--mgbpbh.xn--tgbfbf73d/
http://xn--mgbpbh.xn--tgbfbf73d/
http://xn--mgbg0a.xn--mgbz2ce/


گلویی که در ماهی های بالغ و دوزیستان نابالغ باقی می ماند و کمان های آبششی را تشکیل می دهد در بقیه مهره داران از بین میره میشه اندام
وستیجیال)
آبشش آمونیاک دفع میکند و چون غلظت آمونیاک میاد پایین فشار اسمزی کم میشه.
قلب ماهی دوتا دریچه دارد؛ یک دریچه بین دهلیز و بطن و یک دریچه بین بطن و سرخرگ شکمی.
سوال: اگه آبشش ماهی داره آمونیاک رو دفع میکنه پس کار کلیه ماهی چیه؟! آبشش کار دفع آمونیاک را انجام می دهد اما کلیه خون را
تصفیه میکند، تصفیه با دفع یکی نیست،مثال مگه خود ما داریم با کلیه اوره رو دفع میکنیم؟ نه! کلیه خون رو تصفیه میکنه و موادی که قراره
 دفع بشن وارد نفرون میشن و از طریق جریان ادرار دفع میشن. بنابراین کلیه اندام دفع نیست اندام تصفیه است.

 


