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 ی پژوهش مقدمه

های درون معده مخلوط  شود با آنزیم هر چیزی که وارد معده شما می

خلوط از . سپس این متا به اجزای ساده تری تجزیه شود می گردد

, مواد غذایی تجزیه  ها می رود تا از آنجا معده خارج شده و به روده

شده جذب جریان خون شوند . مواد غذایی تجزیه شده از طریق 

جریان خون به سرتاسر بدن می روند و در اختیار سلولهای بدن قرار 

می گیرند تا در آنها مصرف شده و یا ذخیره شوند . اجزا غذایی که 

 از طریق مدفوع ()جذب نمی شوند از بدن دفع می گردند  
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غذا: گوارش  
 ،کند نمی تامین را ما رشد و زندگی ، شکم درون به غذا ریختن تنها

. کند جذب آنرا بتواند بدن که بطوری دهد شکل تغییر باید غذا بلکه

 در که گیرد می انجام بدن در اعمالی سلسله یک منظور این برای

 این مجموعه.  کنند می بدن مصرف و جذب قابل را غذا ، نتیجه

 شود می شروع ای لحظه از هضم عمل. گویند می غذا هضم را اعمال

 آنرا سپس و جویم می را غذا.  گذاریم می خود دهان در را غذا که

 که ایست لوله گوارش لوله. کنیم می((  گوارش لوله))  وارد بلعیده

 دهان از را غذا که گرفته قرار طوری و است خمیده آن از قسمتی

 بهم گوارش دستگاه مختلف قسمتهای. کند می هدایت معده بسوی

 .است متفاوت هم با کارشان  ولی. هستند متصل

ند از غذا استفاده کند، غذا بایستی گوارش یابد. برای اینکه بدن بتوا 

عمل گوارش سبب تجزیه غذا به مواد غذایی ساده می شود. غذا 

درون معده به صورت خمیری روان در می آید و سپس در روده 

توسط مواد شیمیایی به نام آنزیم گوارش می یابد. مواد ریک، اب

غذایی گوارش نیافته و زاید در امتداد روده بزرگ حرکت می کنند و 

 از طریق مخرج دفع می شوند.
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دستگاه گوارش: 

همه روده بزرگ است.

دستگاه گوارش، به صورت لوله طویلی است که از دهان تا مخرج 

. غذاها در معده امتداد دارد. در معده غذا برای چند ساعت می ماند

با یکدیگر مخلوط و مقداری هم گوارش می یابند. گوارش غذا در 

روده باریک تمام می شود. این کار به کمک ترشحات کبد و 

لوزالمعده که به درون روده باریک می ریزند، انجام می گیرد. مواد 

غذایی گوارش نیافته ، طول روده بزرگ را طی می کند و به صورت 

 ای رنگ از بدن خارج می شود.مدفوع قهوه 

ساعت طول  ۲2تا  24روند گوارش در یک انسان بزرگسال سالم بین 

بخش فوقانی و تحتانی  2دستگاه گوارش را می توان به می کشد.

تقسیم کرد:

( بخش فوقانی دستگاه گوارش شامل مری، معده و دوازدهه )اثنی 6

این بخش به هم جزو عشر( می شود. گاهی حفره دهان و حلق را 

 .حساب می آورند

( بخش تحتانی دستگاه گوارش شامل بخش عمده روده کوچک و 2
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 نمایی از دستگاه گوارش
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 :دهان
از هنگامی که شما شروع به جویدن غذا می کنید , هضم غذا نیز 

وجود دارد؛ یکی بزاق آبکی و  در دهان دو نوع بزاق شروع می گردد .

رقیقی که غذا را مرطوب می کند و دیگری بزاق غلیظ و موکوسی 

)مخاطی( که به صورت یک ماده نرم کننده عمل می کند و باعث 

از   می شود ذرات غذا به هم بچسبند و به صورت یک گلوله درآیند.

با  غدد بزاقی دهان , بزاق ترشح می شود که در هنگام جویدن غذا ,

آن ترکیب می شود تا بلع غذا را آسانتر نماید . بزاق حاوی آنزیمی به 

باشد که باعث تجزیه غذاهای  می( Amylase)  آمیالز نام

کربوهیدراتی نشاسته ای به قند های ساده تر می شود که بتوانند 

جذب بدن شوند . آنزیم آمیالز فقط می تواند در یک محیط قلیایی 

غذا بلعیده می شود , از طریق مری پایین آمده عمل نماید.وقتی که 

 .و به سمت معده می رود

 حلق به مری می فرستد.بلع، غذای جویده شده را از طریق 

 نمایی از دهان
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مری:

در حقیقت بعد از عمل بلع، غذای جویده شده به طرف مری رانده 

سانتی متر  91تا  21مری یک لوله عضالنی باریک به طول می شود. 

است که از حلق در عقب دهان شروع می شود و پس از عبور از 

دیافراگم )پرده عضالنی میان قفسه سینه و شکم( به معده ختم می 

مری دهان را به معده مرتبط می کند ماهیچه های دیواره مری  شود.

در پشت لقمه غذایی منقبض می شوند و غذا را به طرف پایین هل 

زج است و به عبور غذا کمک می ل می دهند.  دیواره مری صاف و

ثانیه طول می کشد تا غذا از مری به معده برسد. در  ۲حدود  کند.

 مری اقدام گوارشی خاصی انجام نمی شود.

 

 نمایی از مری

 

 

 



11

معده:
انگلیسی است که دیواره آن از عضالت  Jمعده یک کیسه شبیه حرف 

ضخیم و انعطاف پذیری ساخته شده است. معده هم غذا را ذخیره 

می کند و هم بخشی از گوارش غذا در آن انجام می شود. حرکات 

معده باعث می شود غذا به صورت ذرات بسیار کوچکی در آید تا 

یی گوارش آن در روده کوچک بهتر صورت گیرد. همچنین مواد غذا

در معده با اسیدمعده، آنزیم پپسین و سایر آنزیم های گوارشی 

پس از اینکه مخلوط می شود که باعث تجزیه پروتئین ها می شوند. 

غذا به معده رسید با یکدیگر مخلوط و به صورت خمیری روان 

سپس وارد روده باریک می و  مقداری هم گوارش می یابند و  درآمده

 شود.
  

 )معده(نمایی از دستگاه گوارش 
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 روده باریک)کوچک(:

معده وارد روده « دریچه پیلور»غذا پس از فرآوری در معده با عبور از 

کوچک می شود. بخش اصلی هضم و جذب غذا در روده کوچک و 

 کوچک روده اول بخش)پس از وارد شدن غذا از معده به دوازدهه 

 می شود. انجام است( آمده در رنگ شیری محلول یک صورت به که

مایع متفاوت مخلوط می شود: 9غذا در روده کوچک با  

( صفرا: صفرا چربی های موجود در مواد غذایی را به حالت 6

جه امکان جذب آن را فراهم امولسیون )محلول( در می آورد و در نتی

صفرا در کبد تولید می شود و بعد به کیسه صفرا فرستاده . می کند

 شود. صفرا در کیسه صفرا غلظت بیشتری پیدا می کند.می 

( شیره لوزالمعده که به وسیله لوزالمعده تولید می شود و حاوی 2

آنزیم های گوارشی است.

 ( آنزیم های روده ای که در غشای مخاطی روده ترشح می شوند. 9

 کوچک انگشتان از جنگلی شبیه باریک روده: دیوار دیگر عبارت به

. است میلیمتر یک هرکدام طول و دارند نام پرز انگشتان این. است

 این طریق از شده، خورده غذاهای تجزیه از حاصل ساده غذیی مواد

 دارای شما کوچک روده. شوند می خون وارد باریک، روده در پرزها

 از بعد درست که کوچک روده قسمت اولین.  باشد می قسمت سه
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 کوتاهترین که,  نامند می عشر اثنی اصطالحاً را دارد قرار معده

 بعد که کوچک روده دیگر قسمت دو. باشد می کوچک روده قسمت

 وقتی.  گردند می متصل بزرگ روده به که دارند قرار عشر اثنی از

 اسید با بودن مخلوط علت به,  شود می عشر اثنی وارد معده از غذا

 شیره یک,  عشر اثنی محل در.  باشد می اسیدی هنوز,  معده

 را آن اسیدی حالت تا گردد می اضافه غذا این به قلیایی گوارشی

 معده زیر قسمت در که عضوی از گوارشی شیره این.  نماید خنثی

 شود می گفته"پانکراس" یا "لوزالمعده" اصطالحاً آن به و دارد قرار

 غذا هضم ادامه باعث که است آنزیمهایی حاوی که,  گردد می ترشح

 صفرا گردد می اضافه غذا به محل همین در نیز صفرا.  شود می

 از سپس و شود می ساخته شما کبد در که است رنگ سبز مایعی

 صفرا این.  شود ذخیره آنجا در تا گردد می وارد صفرا کیسه به کبد

 شیره که وقتی. نماید می کمک چرب غذایی مواد شدن حل به

 تر ساده اجزا به اصلی غذایی مواد,  داد انجام را خود وظیفه گوارشی

 :از عبارتند که شوند می تجزیه خود

 شوند. می تجزیه اسیدها آمینو به ها پروتئین( الف

 تووور سووواده قنووودهای سوووایر و گلووووکز بوووه هیووودراتها کربوووو(ب

 .شوند می تبدیل

 مووی تجزیووه گلیسوورول و چوورب هووای اسووید بووه هووا چربووی( ج

 .گردند
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 هضم غذای نهایی محصوالت کوچک، روده تر پایین قسمتهای در

  گردند می جذب خون جریان به کوچک روده دیواره طریق از شده

 طول در غذا,  ها روده دیواره عضالت شکل موجی انقباضات اثر بر

 باشد نمی صاف ها روده دیواره.  رود می جلو وبه کرده حرکت روده

. باشد می "پرز"نام به مانند انگشت برجستگی میلیونها دارای بلکه

 ایجاد شما های روده در وسیعی سطح که شود می باعث پرزها این

 و آب در محلول های ویتامین.  گیرد صورت بهتر غذاها جذب تا شود

 حاوی خون  میشوند خون جریان جذب,  مرحله این در معدنی مواد

 می کبد به «باب ورید» طریق از کوچک روده از شده جذب مواد

 مواد و شوند می تصفیه شده جذب احتمالی سموم کبد در. رود

وقتی که مواد غذایی جذب  .شوند می فرآوری شده جذب مغذی

جریان خون شد , باقی مانده غذایی که هضم نشده است وارد روده 

مثل آنهایی  ،ما می تواند بعضی از مواد غذاییبزرگ می گردد بدن ش

ویتامینها و مواد معدنی را  که ایجاد انرژی می کنند و بعضی از

نماید . اضافی مواد غذایی که بدن نمی تواند آنها را ذخیره  ذخیره

 د.ز طریق مدفوع از بدن خارج می گردنماید ا
 باریکنمایی از روده 
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 روده بزرگ:

آبی که برای هضم غذاها طول روده بزرگ حدود یک متر است . 

مورد استفاده قرار گرفت بود در روده بزرگ باز جذب می شود و 

درون روده .که مدفوع بدون آب و خشک ایجاد شودباعث می شود 

بزرگ میلیون ها باکتری زندگی می کنند. این باکتری ها معموالً 

ضرری ندارند؛ اما اگر دستهای ما به این باکتری ها آلوده شود و با 

آنها غذا بخوریم ممکن است مریض شویم؛ به خاطر همین، توصیه 

ایمان را حتماً با آب و صابون می شود بعد از خروج از توالت، دست ه

بشوئیم.  

هنگامی که نیاز به دفع مدفوع پیدا می کنیم به توالت می رویم؛ اما 

مدفوع خود نیستند؛ به خاطر همین  ادرار و نوزادان قادر به کنترل

شود.پوشک ها بایستی به طور  برای نظافت آنها از پوشک استفاده می

کولون Colon) قسمت سه شامل بزرگروده   شوند.  عوض    منظم

 به مدفوع که هنگامی.  باشد می مقعد و روده(Rectum) راست

 روده راست در که واکنشی انقباضات اثر بر,  رسد می روده راست

 احساس,  نماید می شل را مقعده دریچه عضالت و شود می ایجاد

 حلقوی عضالت  دارای مقعد  .دهد می دست شخص به مدفوع دفع

 اختیار در را مقعد شدن بسته و شدن باز کنترل که باشد می شکلی

 تا دهان از غذا که کشد می طول روز سه تا یک حدود معموال دارند

,  کنند می مدفوع بار سه یا دو روزی افراد از بعضی.  برسد مقعد
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 یک روز سه یا هردو نیز ها بعضی و بار یک روزی سایرین که درحالی

.هستند طبیعی,  موارد این تمام که کنند می مدفوع بار

 

 نمایی از روده بزرگ

 

دفع مواد زاید:

میلیون ها واکنش شیمیایی درون سلولهای بدن انجام می شود. بر 

اثر این واکنش ها، مواد زایدی تولید و وارد خون می شود. این مواد 

سمی هستند و حتماً بایستی از بدن دفع شوند. دفع مواد زاید خون، 

ادرار انجام می شود. کار این دستگاه، گرفتن مواد توسط دستگاه دفع 

زاید و آب اضافی از خون و درست کردن ادرار است. ادرار به طور 

 ارادی دفع می شود.
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 نمایی از دستگاه ادراری

 

 :ها کلیه

دستگاه دفع ادرار شامل دو کلیه، دو میزنای، یک مثانه و یک مجرای 

شکل در دو طرف ستون مهره و خروج ادرار است. کلیه ها لوبیایی 

هر کلیه از سه بخش اصلی قشری، میانی و  پشت معده قرار دارند.

سرخرگ وارد کلیه می  نچه درست شده است. خون از راه یکلگ

شود. این سرخرگ در کلی شاخه شاخه می شود و این شاخه ها 

مویرگ های فراوانی را به وجود می آورند. خون توسط یک سیاهرگ 

از کلیه بیرون می رود. در بخش قشری و میانی حدود یک میلیون 
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( وجود دارد. نفرون واحدهای تصفیه کننده به نام لوله ادراری )نفرون

یه می کنند. مواد زاید و آب اضافی از خون گرفته می ون را تصفها خ

ار در لگنچه جمع می شود و سپس رشود و تشکیل ادرار می دهد. اد

 .قطره قطره از راه میزنای به مثانه می ریزد

 کلیه ها آب بدن را تنظیم می کنند :-6

درستی و به نحو مطلوب فعالیت کند الزم ه برای اینکه بدن شما ب

که دارای حجم مناسب آب باشد. یکی از مهمترین وظایف کلیه  است

 .ها برداشت آب اضافی یا حفظ آب بدن در موارد ضرورت میباشد

 :کلیه ها مواد زائد را برداشت می کنند-2

بسیاری از مواد در خون و مایعات بدن باید در اندازه مناسب وجود 

د. برای داشته باشند تا بدن به درستی عملکرد داشته باش

معدنی هستند که از مواد غذایی بدست   موادپتاسیم وسدیممثال :

می آیند. این مواد معدنی برای سالمتی الزم هستند اما باید در حد 

درستی فعالیت کنند، ه داشته شوند. زمانیکه کلیه ها ب معینی نگه

مواد زائد از بدن داخل ادرار ترشح می شوند همچنین کلیه ها در 

که برای فسفر وکلسیم:تنظیم سایر مواد معدنی در بدن مانند

می کنند مواد زائد تشکلی استخوان الزمند، کمک 

نیز باید از بدن خارج شوند . اوره و سایر مواد زائد  کراتی واوره :مانند

می کند، تشکیل   را تجزیهگوشت :مانندپروتئین ها زمانی که بدن

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
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محصول زائد عضالت است. اگر فعالیت می شوند. کراتی نین یک 

کلیه ها کاسته شود، اوره و کراتی نیز در خون افزایش می یابند 

بسیاری از محصوالت زائد اگر از مایعات بدن جدا نشوند برای بدن 

سمی هستند برای مثال، وقتی فردی دارویی مصرف می کند، مواد 

آیند، عمدتا  زائد شیمیایی که از مصرف این دارو در بدن بوجود می

د.توسط کلیه ها از بدن خارج می شون

  :کلیه ها هورمون می سازند-9

هورمون  کلیه های سالم پیک )پیغام بر( های شیمیایی مهمی بنام

نیز می سازند. این هورمون ها در جریان خون گردش کرده و را ها

فشار خون، ساخت گویچه های  :بعضی از عملکردهای بدن مانند

 د.را تنظیم می کنن روده ها قرمز و برداشت کلسیم از

 

 نمایی از کلیه 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
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:مثانه

ای  است. این عضو مانند کیسهدستگاه ادراری یکی از اعضایه مَثان

است و جدار آن کلیه حاصل از فعالیتادرار برای جمع شدن

نام دارد. ماهیچه دتروسور ارتجاعی بوده وبافت پیوندی وماهیچه از

له ادرار در خود نگه دارد. لولیتر تواند حداکثر یک مثانه انسان می

نام داردمیزنای برد ها به مثانه می باریکی که ادرار را از کلیه

کند.  تخلیه میمیزراه مثانه نیز ادرار را از طریق لوله دیگری به نام

میزراه در زنان کوتاه است اما در مردان این مجرا درازتر بوده و از 

وقتی مثانه از ادرار پر  ند.ک ر میگذلت تناسلیآ وغده پروستات میان

می شود، احساس دفع ادرار به آدمی دست می دهد. در حالت 

معمولی ماهیچه های پایین مثانه استراحت میکنند. با باز شدن 

مجرای خروج ادرار منقبض می شوند و ادرار تقریباً با فشار به بیرون 

 رانده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
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 نمایی از مثانه
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 جالب است بدانید!
دستگاه گوارش شما که از دهان تا مقعد امتداد دارد , شبیه  (1

.ردای است که حدود هفت متر طول دا لوله

روده کوچک , طوالنی ترین قسمت دستگاه گوارش شما می  (2

 .متر طول دارد ۶یا  ۵باشد که 
متر و در یک  ۵دریک فرد زنده   کل دستگاه گوارش انسان، (3

.متر درازا دارد 9مرده که تون عضالنی وجود ندارد فرد 
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 باشگاه خبرنگاران جوان

 گروه سالمت پرشین پرشیا

پایگاه الکترونیکی خدمات پزشکی ایران

 باشگاه خبرنگاران کلینیک

 دانشنامه آزاد ویکی پدیا

 

 

 

 

 

http://yjc.ir/fa/list/7/161
http://yjc.ir/fa/list/7/161
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