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भ वन्तः जाननन् य् ् सववे जीवातः जीनव्ुं 
भोजनं, जलं, आकसीजन ् च अपेक्षन्े ।  

जीवैतः ए्े पदाराथतः शरीरसय नवनभननेष ु अङ्गेष ु
प्ापणीयातः भवनन् । अनयचच जन्नुभतः अपनशषातः 
पदाराथतः अनयभागं प्न् पररवहनीयातः यस्ा् ् ्े 
ननष्ानस्ातः भवनन् । न्ं भवन्तः जाननन् य् ्सववं 
्रं समभवन्? 11.1-नचत्ं पशयन् ु । न्ं भवन्तः 
हृदयं रक्तवानहनीतः च पशयन्तः सनन् ? हृदयं ्रा च 
रक्तवानहनयतः संयकु्तरूपेण अस्ा्ं शरीरे पररसञचरण-
्नत्ं नन्ाथनन् । अनस्न ्अधयाये वयं पादपेष ुजन्षु ु
च पदाराथनां पररवहनसय नवषये अधययनं ्ररषया्तः ।

11.1 परिसञ्चिण-तन्त्रम्

िक्तम्

यदा भव्ां शरीरसय ्श्चन भागतः ्न थ््तः भवन्, 
्दा न्ं भवन् ? रक्तसय प्वाहतः आरभ्े । परन् ु
रक्त् ् न्् ् अनस् ? रकं्त सतः द्रवपदारथतः व थ््े, 
यतः रक्तवानहनीष ु प्वहन् । ए्् ् जीणवं भोजनं 
लघवनत्ा् ् शरीरसय अनयेष ु भागेष ु प्ापयन् । 
फुपफुसेभयतः ओषजन् ् अनप रक्त् ् एव शरीरसय 
्ोनश्ास ु प्ापयन् । रकं्त शरीरा् ् अपनशषान ्
पदाराथन ् बनहतः ननष्ासनय्ुं ्ेषां पररवहन् ् अनप 
्रोन् ।
 रकं्त नवनभननपदाराथन ् ्ेन प््ारेण नयन् ?  
रक्त् ् ए्ेन द्रवपदारवेन ननन्थ् तः भवन्, यनस्न ्
नवनभननप््ारर्ातः ् ोनश्ातः अवलनमब्ातः भवनन् ।  
रक्तसय ्रलतः भागतः पलैज्ा इन् ्थय्े ।

11 जन्ततुषतु पादपेषतु ्च परिवहनम्

नचत््-्11.1 
पररसञचरण- 
्नत्््
(नचत् ेध्नयतः 
रक्तवणवे ्रा च 
नसरातः नीलवणवे 
प्दनशथ् ातः सनन्)

हृदय््

नसरा

रक्तवानहनी नाडी
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    रुनधरसय वणथतः रक्ततः न््रवं भवन् ?

रके्त ए्प््ारर्ातः ्ोनश्ातः – रक्त-रुनधर-्ोनश्ातः 
(RBC) – भवनन्, यास ु ए्तः रक्तवणथ् तः भवन्, 
यतः रक्त्णतः (ही्ोगलोनबन) इन् ्थय्े । रक्त्णातः 
ओषजनं इतयनेन बदातः भतूवा शरीरसय सववेष ुअङ्गेष ु
्रा च अन््तः सवाथस ु्ोनश्ास ुयाव् ्पररवहनन् । 
रक्त्णान ्नवना शरीरसय सवाथस ु् ोनश्ास ुओषजनसय 
प्ापण ं्निनं भवन् । रक्त्णाना् ्उपनसरन््ारणा् ्
एव रुनधरसय वणथतः रक्ततः भवन् ।
 रके्त अनय-प््ारर्ातः ्ोनश्ातः अनप भवनन्, 
यातः श्े्-रुनधर-्ोनश्ातः (WBC) ्थयन्े । ए्ातः 
्ोनश्ातः ्ान ् रोगाणनू ् नाशयनन् ये अस्ा्ं शरीरं 
प्नवशनन् ।
 नजज्ासतुः क्रीडनस्ये अप्् ् ्रा च ्सय 
जाननुन व्रणतः अजाय् । व्रणसराना् ्रक्तप्वाहतः आरभ् । 
न्नञच् ््ालानन्रं सतः अपशय् ्य् ्रक्तप्वाहतः सवयं 
सरनग्तः अभव् ् ्रा च व्रनण्े सराने गाढरक्तवणथसय 
सञचयतः अभव् ् । ए्् ् दृष्वा नजज्ासतुः समभ्ान्तः 
अभव् ्।
 रक्तसय ए्सयातः अनयप््ारर्ायातः 
्ोनश्ायातः उपनसर्ेतः ्ारणने गाढसञचयसय ननणाथण ं
भवन्, ये परटि्ाणवतः (पलैटलेट्स) ्थयन्े ।
िक्त-वाहहन््यः
शरीरे नवनभनन-प््ारर्ातः रक्तवानहनयतः भवनन्, यातः 
रकं्त शरीरे ए्स्ा् ्सराना् ्अपरं सरानं प्न् नयनन् ।  
भवन्तः जाननन् य् ्अन्तःश्सनसय स्ये ओषजनसय 
सद्य-आपनू थ्तः फुपफुसान ्परूयन् । रक्त् ्असय ओषजनसय 
पररवहनं शरीरसय अनयभागेष ुअनप ्रोन् ।
अनप च रकं्त ्ोनश्ाभयतः ्ाबथनडायाकसायड-सनह्् ्
अनयान ् अपनशषान ् पदाराथन ् सवी्रोन् ।ए्् ् रकं्त 
हृदयं प्न् गच्े् ् यस्ा्,् फुपफुसान ् प्न् गच्न् । 

फुपफुसेभयतः ‘्ाबथन-डायाकसायड’ बनहतः ननष्ासय्े । 
यरा भवन्भतः दश् े अधयाये पनि्वन्तः । एवं शरीरे 
नविप््ारर्ातः रक्तवानहनयतः भवनन् - ध्नी ्रा च नसरा 
इन् (नचत््-्11.1) ।
ध्नयतः हृदया् ् ओषजन-स्दृरकं्त शरीरसय सववेष ु
भागेष ुनयनन् । य्तः रक्तप्वाहतः दु्र्तः ्रा च अनध्े 
अन्भारे भवन्, अ्तः ध्नीनां नभत्तयतः सरलूा ्रा च 
नसर्सरानप्ातः भवनन् ।
 आगच्न्,ु वयं ध्नीनभतः रक्तप्वाहसय 
अनभुवं प्ाप्ु्  ्ए्ं गन्नवनध ं्ु्थतः ।

गहतहवहियः 11.1         

सवसय दनक्षण-हस्सय ् धय्ां ् रा च ् जथनी् ्अङ्गलुीं 
सवसय वा्-्नणबनधसय आन्रर्े भागे सरापयन् ु
(नचत््-्11.2) । न्ं भवन्भतः ्ानचद ् सपनदनगन्तः 
अनभुयू्े ? अत् सपनदनं न््रवं भवन् ? ए्् ्सपनदनं 
नाडी-सपनदन् ् इन् ्थय्े । ्रा च ए्् ् ध्नीष ु
प्वह्ानसय रक्तसय ्ारणने भवन् । पशयन् ु य् ्
ए्नन्षे े्न्वारं सपनदनं भवन् ?

नचत््-्11.2 ्नणबनध ेनाडीसपनदसय अनभुनू्तः

भवन्भतः ्न् नाडीसपनदनानन गनण्ानन ? प्न्नन्षे ं
सपनदनानां सङ्खया नाडी-सपनदनदरतः इन् ्थय्े । 
नवश्ा्ावसरायां ्सयनच् ् सवसरसय वयस्-जनसय 
सपनदनदरतः सा्ानय्तः 72 ्तः 80 सपनदनं प्न्नन्षे ं
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भवन् । सवसय अनयभागेष ु अनप अननवषयन्,ु यत् 
भवन्तः नाडीसपनदनसय अनभुवं ््ुवं शकनवुनन् । 
 सवसय ्रा च सहपानिनां प्न्नन्षे ं नाडी-
सपनदन-दरं जानन् ु । भवन्भतः प्ाप्ातः सङ्खयातः 11.1 
साररणयां नलखन्,ु ्ेषां ्लुनां अनप ्ुवथन् ु। 

सािणी-11.1 नाडी-सपन्दन-दियः

ना् प्न्नन्षे ंनाडी-सपनदन््

रक्तवानहनयतः यातः ्ाबथन-डायाकसायड-स्दंृ रकं्त 
शरीरसय सववेभयतः भागेभयतः हृदयं प्न् नयनन्, ्ातः नसरातः 
इन् ्थयन्े । नसरास ुए्ादृशातः ्पाटातः भवनन्, ये रकं्त 
्ेवलं हृदयं प्न् एव प्वाहयनन् ।

नचत््-्11.3 पररसञचरण्नत्सय वयवसरानचत्््

 11.3-नचत्ं पशयन् ु। न्ं भवन्भतः ध्नयतः अनयास ु
लघवीष ुवानहनीष ुनवभजय्ानानन दृशयन्े । ऊन्ष ुप्ापय 
्े पनुतः अतयनध्ं ्ृशास ुननल्ास ुनवभक्तातः भवनन् । 
यातः ्ेनश्ातः इन् ्थयन्े । ्ेनश्ातः पनुतः न्नलतवा 
नसरातः नन्ाथनन्, यातः रकं्त हृदयं नयनन् ।

 अह ं11.3-नचत्ं दृष्वा भ्न््तः 
अनस् । अह् ्अपिं य् ्ध्नी सदवै 

ओषजन-स्दृ-रक्त् ्एव नयन् । 

प्हनेल्ा अबोधय् ्य् ्फुपफुस-ध्नी 
हृदया् ्रकं्त नयन्,अ्तः इयं नसरा न 

अनप् ुध्नी इन् ्थय्े । इयं ्ाबथन-
डायाकसायड-स्दृ-रकं्त फुपफुसान ्

प्न् नयन् । फुपफुसा् ्हृदयं प्न्-नसरा 
ओषजन-स्दृ-रकं्त फुपफुसं प्न् नयन् ।

हृद्म्
 हृदयं ्द ् अङ्गं व थ््े य् ् उत्तोलनयनत्रूपेण 
रक्तसय पररवहनं ्रोन् । रकं्त सवेन सह अनयपदाराथन ्
नयन् । हृदयं ननरन्रं सपनद्े ।
 ए्ादृशसय ए्सय उत्तोलनयनत्सय ्लपनां 
्ुवथन् ुय् ्वषाथनण याव् ्नवरा् ंनवना ् ायवं ् रोन् । ए्् ्
पणूथ् या असमभव ंप््ीय्े । पनुतः अनप अस्ा्ं हृदय् ्
आजीवन् ्अनवर्् ्उत्तोलन्ायवं ्रोन् । आगच्न्,ु 
वयं हृदयसय नवषये न्नञच् ्ज्ानं प्ापनु् तः ।
 हृदयं वक्षगहुायां नसर्ं भवन् । यसय अधोभागतः 
न्नञच् ्वा्भागं प्न् अवन्तः भवन् (नचत््-्11.1) । 
सवसय अङ्गलुीतः अन्भाथगं प्न् वक्री्ृतय ्नुष्ायातः 
नन्ाथण ं्ुवथन् ु। भव्ां हृदयसय आ्ारतः प्ायेण भव्ां 
्नुष्ाव् ्भवन् । 

फुपफुसतः

फुपफुसनशरा

ध्नी 

्ेनश्ातः

ध्नी

फुपफुसध्नी

हृदय््
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 प्हनेल्ा नचन्यन्ी अनस् य् ्
हृदयसय ्नस्न ् भागे ओषजन-स्दृ-
रकं्त भवन् ्रा च ्नस्न ् भागे ्ाबथन-
डायाकसायड-स्दृ-रकं्त भवन् ।

 न्नञच् ् नवचारयन्,ु यनद हृदये ‘्ाबथन-
डायाकसायड’ इतयनेन ्रा च ओषजनेन सह स्दृरकं्त 
परसपरं न्श्ये्,् ्नहथ न्ं भनवषयन् ? ए्ादृशी नसरन्तः 
न भवे् ् ्दरवं हृदयं च्षुुथ ्क्षेष ु नवभकं्त भवन् । 

उपरर्नौ ्क्षौ बनहविाथरप््ोष्ौ (अनलनदौ) इन् ्थये्े, 
अधस्नौ विौ ्क्षौ च अन्तःविारप््ोष्ौ (ननलयौ) 
इन् ्थये्े (नचत््-्11.4) । ्क्षाणां नवभाजननभनत्ततः 
ओषजन-स्दृ-रक्तसय ्रा च ्ाबथन-डायाकसायड-
स्दृ-रक्तसय च न्श्ण ंवारयन् । पररसञचरण-्नत्सय 
्ायथनवनध् ् अवगन्ुं 11.3-नचत्े हृदयसय दनक्षण्तः 
आरमभ ं ्ुवथन ् बाणने नननदथषायातः नदशायातः अनसुरण ं
्ुवथन् ु । अनस्न ् नचत्े बाणतैः हृदया् ् फुपफुसेष ु ्रा 
च पनुतः हृदयं प्न् रक्तप्वाहसय नदशा प्दनशथ् ा व थ््े । 
हृदया् ्अवनशषशरीर-अवयवान ्प्न् रक्तसय उत्तोलनं 
भवन् ।

नचत््-्11.4 ्ानवहृदयसय ््थन-नचत्््

्हाध्नी

फुपफसध्नी

फुपफुसनशरा

वा्ानलनदतः

वा्तः ननलयतः
दनक्षणतः ननलयतः

्क्षाणां ्धयसय 
नवभाजननभनत्ततः

दनक्षणतः अनलनदतः

्हानसरा
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हृद्-सपन्दनम्
हृदय्क्षसय नभत्तयतः सनायनुभतः ननन्थ् ातः भवनन् । 
ए्ातः सनायवतः लयबदरूपेण सङ््ुञचनं नवश्ानन्ं च 
्ुवथनन् । ए्् ् लयबदसङ््ुञचनं ्रा च ््तःपरं 
भयू्ाना लयबदा नवश्ानन्तः इन् विौ न्नलतवा हृदय-
सपनदतः ्थय्े । स्रन्,ु हृदय-सपनदनं जीवनसय 
प्तये्ं क्षण ेभवन् । यनद भवन्तः सववक्षसतः वा्भागे 
हस्ं सरापयनन्, ्नहथ सवसय हृदयसपनदन् ्अनभुनव्ुं 
शकनवुनन् । नचन्तस्तः भव्ां हृदयसपनदनं ्ापनय्ुं 
उरतःश्वसय उपयोगं ्ुवथनन् [नचत््-्11.5 (a)] ।
नचन्तस्तः उरतःश्वं हृदयसपनदनसय धवनेतः 
आवधथनसाधनरूपेण उपयोगं ्रोन् । उरतःश्वसय 
ए्नस्न ् भागे ‘वक्षपटल्’् संलगनं भवन् । यनस्न ्
ए्तः संवेदनशीलतः ्धयपटतः भवन् । अपरनस्न ्भागे 
्णथपटलवियं संलगनं भवन् । ए्ा ननल्ा सवाथन ्
अवयवान ् योजयन् । नचन्तस्तः उरतःश्वसय ‘वक्ष-
पीस’ इन् यनतं् भव्ां हृदयसय सराने सरापनयतवा 
श्ोन््ाभयां सपनदनानां धवनीना् ् अधययनं ्ुवथनन् । 
येन भव्ां हृदयनसर्ेतः आ्लन्रण े नचन्तस्ेभयतः 
साहाययं प्ापय्े ।
आगच्न्,ु वयं सव-परर्तः उपलबधया सा्ग्या सटेरॉस्ोप-
यनत्सय ए्सय प्न्रूप ंनन्ाथ् तः ।

गहतहवहियः-11.2    

6 ् तः7 सेणटी्ीटर-पररन््सय वयास-ननवापं सवी्ुवथन् ु।  
ननवापसय स्मभ े रबर-ननल्ां (प्ायेण 50 से.्ी. 
्तः दीराथ्)् ए्ां दृढ्या सरापयन् ु । ननवापसय ्खु े
रबर-परटि्ां नवस्ायथ सरापयन् ु ्रा च रबर-बनधसय 
साहाययेन दृढं ् ु वथन् ु[नचत््-्11.5 (ब)] । अधनुा रबर-
ननल्ायातः ्कु्तभागं सवसय ्णवेसरापयन् ु। ननवापसय 
्खु ंसवसय वक्षनस हृदयसय नन्टं सरापयन् ु। अधनुा 
सावधान्या धवननं श्ो्ुं प्यतनं ननं श्ो्ुं प्यतनं ्ुवथन् ु। 

 न्ं भवन्तः सपनदनधवननं शणृवनन् सनन् ? इयं धवननतः 

हृदयसपनदनधवननतः व थ््े । भव्ां हृदय् ् ए्नन्षे े
्न्वारं सपनदनं ्रोन् ? 4 ्तः 5 – नन्षेान ् याव् ्
धावनानन्रं पनुतः हृदय-सपनदन-दरं गणयन् ु । सवसय 
पे्क्षणानां ्लुनां ्ुवथन् ु।

नचत््-्11.5 हृदय-सपनदन-श्वणयनत्््

 सवसय ्रा च न्त्ाणां नवश्ा्ावसरायां ्रा 
च 4 ्तः 5-नन्षेान ् याव् ् धावनानन्रं हृदयसपनदनं 
्रा च नाडीसपनदनदरं 11.2-साररणयां नलखन् ु ।  
न्ं भवन्भतः सवसय हृदय-सपनदन-दरसय ्रा च 
नाडी-सपनदन-दरसय ्धये ्श्चन समबनधतः दृशय्े ? 
प्तये्ं हृदयसपनदनं ध्नीष ुए्ं सपनद् ्उतपादयन् । 
प्न्नन्षे ं ध्नया् ् उतपनन-सपनद,ं हृदय-सपनदन-दरं 
सचूयन् ।

ननल्ा 
वक्षपटल््

्णथपटल््

(अ) उरतःश्वतः

(ब) उरतःश्वसय प्न्रूप््
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सारणी 11.2 हृदयसपनदन् ्सपनदन्ात्ा च

्ात्सय ना् नवश्ा््ाले धावननान्र् ्(4-5) नन्षेातः

हृदय-सपनदन्् नाडीसपनदनदरतः हृदय-सपनदन्् सपनद-्ात्ा

हृदयसय नवनभनन्क्षाणां लयबदा गन्तः रक्तसय 
पररसञचरण ंपदाराथनां पररवहनं च सा्ानयं ्रोन् ।

रक्तपररसञचरणसय अनवेषण ं नवनलय्-हाववेना््ेन 
(1578-1657) ए्ेन नचन्तस्ेन ्ृ््,् यतः ए्तः 
आङ्गलीयतः आसी् ्। ्ेष ुनदनेष ुइयं ्ानय्ा आसी् ्
य् ् रकं्त शरीरसय वानहनीष ु दोलनं ्ुवथ् ् भवन् । 
असय ््सय ्ृ्े हाववे्होदयसय पररहासं ्ृ्वन्तः 
्रा च ्ं ‘पररसञचारी’ इतयनप ्रयनन् स् । ्सय 
बहुनभतः रोनगनभतः ्ेषां स्ीप् ् आगतय उपचार्ायवं 
न ्ारणीय् ्इन् नननश्च्् ्। ्रानप, हाववे्होदयसय 
्तृयोतः पवूवं पररसञचरणसय नवषये ्ेषां नवचाराणां ्ृ्े 
जीवनवज्ानन्थयरूपेण ्ानय्ा प्ाप्ा आसी् ्।

नजज्ासतुः ए्् ् ज्ा्ु्  ् इच्न् य् ् न्ं ‘सपञज’ ्रा 
च ‘हाइड्ा’ इन् ए्ेष ु जीवेष ु अनप रकं्त भवन् ? 
सपञजजीवेष ु ्रा हाइड्ा-सदृशषे ु जन्षु ु न्ञचन 
पररसञचरण्नतं् न प्ापय्े । यनस्न ्जले ्े ननवसनन्, 
्दवे यदा ्ेषां शरीरं प्नवशन् ्दा भोजनं आकसीजन ्
च आनयन् । यदा जलं बनहतः ननगथच्न्, ्् ्सवेन सह 
‘्ाबथन-डायाकसायड’ इन् ्रा च अपनशषान ्पदाराथन ्
नयन् । अ्तः सपञजजीवतः ्रा च ‘हाइड्ा’ इन् जन्नूां 
्ृ्े पररसञचरणारवं रक्तसदृशसय पररचरणद्रवसय 
आवशय््ा न भवन् ।

 आगच्न्,ु अधनुा वयं शरीरेण ‘्ाबथन-
डायाकसायड’ नवहाय अनय-अपनशषपदाराथनां 
ननष्ासननवषये अधययनं ्ु्थतः ।

11.2- जन्ततुषतु उतसज्जनम्

भव्ां स्ृ् ौ सया् ् य् ् शरीरे अपनशष-पदारथरूपेण 
उतपननं ‘्ाबथन-डायाकसायड’इन् फुपफुसेभयतः ्ेन 
प््ारेण उच्छवसनसय प्क्््ाले शरीरा् ् बनहतः 
ननषक््न् । ए्् ् अनप अवधयंे य् ् अजीणवं भोजनं 
ननष्ासन-प्क््णे शरीरा् ् बनहतः ननष्ासय्े । 
आगच्न्,ु अधनुा वय् ् ए्् ् जानी्तः य् ् अनये 
अपनशषातः पदाराथतः शरीरा् ््रं बनहतः ननष्ासयन्े ? 
भव्ां ्ननस अय् ्अनप प्श्तः भनव्ु्  ्अहथन् य् ्ए्े 
पदाराथतः आयानन् ्ु्तः?
 यदा अस्ा्ं ्ोनश्ातः सवसय ्ायाथनण 
्ुवथनन्, ्दा ्ेचन पदाराथतः अपनशषरूपेण नन्ुथक्तातः 
भवनन् । अनध्ांश्या ए्े पदाराथतः नवषाक्तातः भवनन्, 
अ्तः ए्े पदाराथतः शरीरा् ्बनहतः ननष्ासनीयातः । सजीवैतः 
्ोनश्ास ुननन्थ् -अपनशषपदाराथनां बनहतः ननष्ासन् ्
प्क््तः उतसजथन् ्इन् ्थय्े, ्रा च उतसजथने यानन 
अङ्गानन भागं सवी्ुवथनन् ्ानन न्नलतवा उतसजथन-
्नत्ं नन्ाथनन् ।
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मानव-उतसज्जन-तन्त्रम्

नचत्् ्-11.6 ्ानवोतसजथन-यनत्््

रके्त उपनसर्ातः अपनशषातः पदाराथतः शरीरा् ् बनहतः 
ननष्ासनीयातः भवनन् । ए्् ् ्ेन प््ारेण भवन् ?  
ए्दरवं रक्तसय संशोधनाय वयवसरा अपेक्ष्े । इयं 
वयवसरा वकृ्ेष ुउपनसर्ानभतः रक्त्ेनश्ानभतः नक्य्े ।  
यदा रकं्त विौ वकृ्ौ प्ापनोन्, ्दा ए्नस्न ्उपयोनगनतः 
हानन्ार्ातः च नविनवधातः अनप पदाराथतः भवनन् । 
उपयोनगनतः पदाराथतः रके्त पनुतः ननपी्ातः भवनन्  । जले 
न्नश््ातः अपनशषातः पदाराथतः ्तू्रूपेण परृ्् नक्यन्े । 
वकृ्ाभयां ्तू्वानहनीविारा भतूवा ्तू्ं ्तू्ाशयं गच्न् । 
्तू्वानहनयतः ननल्ायातः आ्ारर्ातः भवनन् । ्तू्ाशये 
्तू्सय सञचयतः जाय्ानतः भवन् । ्तू्ाशये ए्ा 

सनायनुनल्ा यकु्ता भवन्, या ्तू््ागथतः इन् ्थय्े 
(नचत््-्11.6) । 
्तू््ागथसय नवि्ीयतः नशरोभागतः उद्घनट्तः भवन्, यतः 
भागतः ्तू्रनध्तः इन् ्थय्े । अनेन भागेन ्तू्ं शरीरा् ्
बनहतः ननष्ासय्े । वकृ्ातः, ्तू्वानहनयतः, ्तू्ाशयतः ्रा 
च ् तू््ागथतः ए्े सनम्नल्रूपेण उतसजथन्नतं् नन्ाथनन् ।
्श्चन वयस्तः जनतः सा्ानय्तः 24-रणटात््े ्ाले 1 
्तः 1.8 लीटरपररन््ं ्तू्यन् । ्तू्े 95% जलं, 2.5% 
यरूरया ् रा च 2.5% अनये अपनशषातः उतपादातः भवनन् । 
अय् ्अस्ा्ं सववेषा् ्अनभुवतः व थ््े य् ्ग्ीष््ाले 
अस्ा्ं शरीरे सवेदतः आयान् । सवेद ेजलं ् रा च लवण ं
भव्तः । नजज्ासतुः अपशय् ्य् ्ग्ीष््ाल-नदनेष ुप्ायेण 
सवेदसय ्ारणने वस्तेष ुश्े्नचह्ानन दृशयन्े, नवशषे्या 
भजु्ोटरेष ुअनप दृशयन्े ए्ानन नचह्ानन सवेद ेउपनसर्ेन 
लवणने नन्मीयन्े ।
न्ं सवेदसय न्ञचन नवनशष ं प्योजनं भवन् ? वयं 
जानी्तः य् ् ्नृत्त्ायातः रटेष ु सरानप्ं जलं शी्लं 
भवन् । ए्सय ्ारण् ्ए्् ्व थ््े य् ्रटानां न्द्रभेयतः 
जलं बाषपीभवन् । ए्ेन अवनशष ंजलं शी्लं भवन् ।  
एव् ्एव सवेदतः अनप अस्ा्ं शरीरसय शी्ली्रण े
साहाययं ्रोन् । 

्दानच् ् ्सयानश्च् ् वयके्ततः वकृ्ातः ्ायवं  
सरगयनन् । एवं ्सयानप संक््णसय अरवा व्रणसय 

्ारणने भवन् । वकृ्क्षयेण रके्त अपनशषानां 

पदाराथनां ् ात्ा वधथ् े । ए्ादृशानां जनाना् ्अनध्ानन 

नदनानन याव् ् जीवनसय समभावना नयनूा भवन् । 

्रानप, यनद ्ृनत््ने वकृ्ेण रकं्त ननयन््रूपेण 

संशोधय ्स्ा् ्अपनशषानां पदाराथनां वारण ंनक्य्े, 

्नहथ ्ादृशजनानां अन्जीवनं भवन् । एषतः प्क््तः 

शोधननवनधतः ‘वयाशे्षण् ्’ इन् ्थय्े ।

वकृ्तः

्तू्वानहनी

्तू्ाशयतः

्तू््ागथतः

्तू्रनध्तः
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 प्हनेल्ा ज्ा्ु्  ्इच्न् य् ्न्््
अनये जन्वतः अनप ्तू्यनन् ?

जन्नूां शरीरा् ्अपनशषानां रसायनानां ननष्ासनसय नवनधतः 

जलसय उपलबध्ायातः उपरर आनश््तः व थ््े । ्ीनसदृशातः 

्ेचन जलीयातः जन्वतः ्ोनश्ायातः अपनशषान ्उतपादान ्

अ्ोननयारूपेण उतसजृनन् । ये साक्षा् ् जले न्नश््ातः 

भवनन् । पनक्षणतः, गहृगोनध्ायातः सपथसय च सदृशातः ्ेचन 

जन्वतः सवसय शरीरा् ् अपनशषानां पदाराथना् ् उतसजथन् ्

अधथरनपदारथरूपेण ्ुवथनन् । ्् ् यौनग्ं (यरूर्-अमलतः) 

भवन् । ्ानवाना् ् उतसषृषे ु अपनशषषे ु पदारवेष ु यरूरया 

प््खु्या व थ््े । 

11.3 पादपेषतु पदारा्जनां परिवहनम्

प्र् ेअधयाये भवन्भतः पनि्ं य् ्पादपातः सवसय ्लैूतः 
्दृायातः जलसय ्रा खननजपोष्ाणा् ् अवशोषण ं
्ृतवा पत्ानण प्न् पररवहनन् । पत्ानण जलसय ्रा 
च ्ाबथन-डायाकसायड इन् असय उपयोगं ्ृतवा 
प््ाशसंशे्षणसय प्क््विारा पादपानां ्ृ्े भोजनं 
नन्ाथनन् । दश् े अधयाये भवन्भतः ए्् ् अनप पनि्ं 
य् ्भोजनं सववेषां जीवानां ऊजाथयातः स्ो्तः भवन् ्रा 
च जीवसय प्तये्ं ्ोनश्ा गलु् ोजसय नवखणडनेन 
ऊजावं प्ापनोन् । ्ोनश्ातः असयातः ऊजाथयातः उपयोगेन 
जीवनसय ्लूनक्यानवधीन ् ्ुवथनन् । अ्तः ए्् ्
आवशय्ं व थ््े य् ्जीवसय प्तये्ं ्ोनश्ायातः ्ृ्े 
भोजन् ् उपलबध ं भवे् ् । न्ं भवन्भतः ए्सय प्श्सय 
उपरर नवचारतः ्ृ्तः य् ्पादपानां ्लैूतः अवशोनष्ं जलं 
्रा च पोष््त्वानन पणाथनन ्ेन प््ारेण प्ापनवुनन् । 
पादपानां ्े भागातः, ये भोजनं नन्ाथ्ुं न शकनवुनन्, पत्ैतः 
ननन्थ् ं भोजनं ्ेन प््ारेण प्ापनवुनन् ।

जलस् तरा ्च खहनजानां परिवहनम्
पादपातः ्लैूतः जलं खननजपदाराथन ् च अवशोषयनन् । 
्लेूष ु ्लूरो्ानण भवनन् । वस्ु् तः ्लूरो्ानण जले 
न्नश््ानां खननजपोष्पदाराथनां ्रा च जलसय 
अन्ग्थहणाय ् लूसय ् लक्षेत्फलं वधथयनन् । ् लूरो्ानण 
्दृा्णानां ्धये उपनसर्ेन जलेन न्लनन् । [नचत््-्
11.7(अ)] ।
 न्ं भवन्तः अनु् ा्ुं शकनवुनन् य् ्जलं ्ेन 
प््ारेण ्लेूभयतः पत्ानण याव् ्प्ापनोन् ? पादपेष ुन्ं 
प््ार्ं पररवहन्नत्ं प्ापय्े ?

 नजज्ासोतः नवचारतः व थ््े य् ्प्ायेण पादपानां 
सववेष ु भागेष ु जलसय पररवहनाय ननल्ातः ननन्थ् ातः 
भवनन् यरा अस्ा्ं गहृषे ुजलसय आपतूयथरवं भवनन् ।

आ्,् नजज्ासोतः नचन्नं समय्् अनस् ।। पादपेष ु
्दृायातः जलसय ्रा च पोष््त्वानां पररवहनाय 
ननल्ासदृशातः वानह्ातः भवनन् । वानह्ातः 
नवशषे्ोनश्ानां विारा ननन्थ् ातः भवनन् । यातः ‘संवहन-
ऊ्ीतः’ नन्ाथनन् । ऊन््ोनश्ानां सतः स्हूतः भवन्, 
यतः ्नस्नंश्च् ् जीवे न््नप नवशषे्ायवं ्रोन् । 
जलसय ्रा च पोष््त्वानां पररवहनसय ्ृ्े पादपेष ु
या संवहन-ऊन्तः भवन्, ्् ् ‘जाइल्’ (दारुतः) इन् 
्थय्े [नचत््-्11.7(अ)] ।
दारुतः वानहनीनां स््जालं ्ुवथनन् । ्् ््लूानन पत्ैतः 
सह ्ाणडसय विारा शाखानां विारा च योजयन् । ्ेन 
्ारणने ्् ्समपणूथपादपाय जलं पररवहन् । [नचत््-्
11.7(ब)] ।
भवन्तः जाननन् य् ्पत्ानण भोजनसय संशे्षण ं् ु वथनन् । 
भोजनं पादपसय सवाथन ् भागान ् प्न् पररवहनीय् ् । । 
ए्् ् ्ायथ् ् ए्या संवहन-ऊतया, यतः पोषवाहतः इन् 
्थय्े । एवं दारुतः ्रा च पोषवाहतः पादपेष ुपदाराथनां 
पररवहनं ्ुवथनन् ।
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नचत््-्11.7–जलसय ्रा च खननजानां पररवहनं 
(अ) ्लूसय ए्नस्न ्भागे (ब) ्नस्नंश्च् ्वकृ्षे

 प्हनेल्ा अपशय् ् य् ् यनद 
नभणडीन्ानन ्रा च अनयानन शा्ानन 
शषु्ानन जा्ानन सयतुः, ्नहथ ्सयातः ्ा्ा 
्ानन न्नञच् ्् ालं याव् ्जले नन्जजयन् 
। प्हनेल्ा ज्ा्ु्  ् इच्न् य् ् ्ेष ु शा्ेष ु
जलं ्रं प्नवशन् ?

गहतहवहियः -11.3        
 बहृदा्ार्् ् ए्् ् आलु् ं  सवी्ुवथन् ु । 
्रा च ्सय उपरर्न् ् आवरण ं ननष्ासयन् ु । ्सय 
ए्ं नशरोभाग ं ् थ्नयतवा सपाटाधारं नन्ाथन् ु । अधनुा 
अपरनस्न ् नशरोभाग े ए्ा गभीरां ररक्तां गहुां नन्ाथन् ु । 
गहुा् ्अधवं याव् ्श थ् रायातः न्श्णने परूयन् ु। ए्नस्न ्
आलु् े  ए्ां सनूच्ां प्ानवशय न्श्णसय स्रं नचनह््ं 
्ुवथन् ु (नचत््-्11.8) । आलु् ं  जलयकेु्त ्नस्नंश्च् ्
‘बी्र’ इतयनस्न ् सरापयन् ु । ए्् ् सनुनशे्च्वयं य् ्
बी्र-पाते् जलस्रतः सनूच्ायातः स्रा् ्अधतः एव भवे् ्। 
ए्ां वयवसरां रणटातः याव् ्एव्वे सरानप्ं रक्षन् ु।
 भवन्तः द्रक्षयनन् य् ् आलु् सय गहुायां 
श थ् रायातः न्श्णस्रतः संवनधथ् तः व थ््े । आलु् सय 
अन्तः जलं ्र् ्अगच्् ् ? अलपदरंू याव् ्जल् ्
ए्सयातः ्ोनश्ायातः अपरां ्ोनश्ां गन्ुं शकनोन् । 
एवं ् दृा्तः जलं, ् लूसय दारुवानह्ास ुगच्न् [नचत््-्
11.7(अ)] ।

(ब)

्लूरो्

जानयल् (दारुतः)
(अ)
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नचत््-्11.8 ्ोनश्ाभयतः जलपररवहन््

वाषपपोतसज्जनम्
 षष््क्यायां भवन्भतः पनि्ं य् ् पादपातः 
वाषपोतसजथनसय प्क््विारा अनध्््सय जलसय 
नन्मोचनं ्ुवथनन् ।
  पादपातः ्दृायातः खननज-पोष्-्त्वं ्रा 
च जल् ् अवशोषनन् । अवशोनष्ं जलं पादपैतः 
न उपयजुय्े । पत्ाणा् ् उपनसर्े ्ले रनध्भेयतः 

वाषपोतसजथनसय प्क््णे जलं वानषप्ं भवन् । पत्ेभयतः 
जलसय बाषपोतसजथनं अनभ्षथण ं जनयन् ।अनभ्षथण ं
नव्नस्ं भवन् । 

 नजज्ासतुः ए्् ् ज्ा्ु्  ् इच्न् य् ्
पादपातः न््रवं ्दृायातः अनध््ात्ायां 
जल् ् अवशोषयनन्, ्रा च पनुतः ्ं 
वाषपोतसजथनविारा बनहतः ननष्ासयनन् ।

 अयं ्रा एव व थ््े, यरा भवन्तः 
पानननल्ाविारा जलसय चषूण ं ्ुवथनन् । नवशालेष ु
वकृ्षेष ु अनध्् ् औननतयं याव् ् जलसय अनभ्षथण् ्
एवं भवन् । वाषपोतसजथनं पादपं शी्ली्रोन् ।

प्रमतुखायः-शबदायः            

ध्नी हृदयसपनदन्् सवेदतः

रक्त्् वकृ्तः/ गदुाथ ऊन्तः

रक्तवानहनयतः पोषवाहतः ्तू्वानहनी

्ेनश्ा पलैज्ा ्तू््ागथतः

पररसंचरण्नत््् परटि्ाणतुः यरूर्-अमलतः

अपोह््् नाडीसपनदतः ्तू्ाशयतः

उतसजथन्् रक्त्ोनश्ातः नसरा

उतसजथन्नत््् ्लूरो् श्े्-रक्त-्ोनश्ातः

रक्त्णातः उरतःश्वतः दारुतः

आललु् ््

श थ् रायातः रोल््

धा्ु् णट्तः

जल््
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भवह्भयः हिं ज्ातम्

 ¾ अनध्ांशजन्षु ुशरीरे प्वह्ानं रकं्त शरीरसय नवनभननानां ्ोनश्ानां ्ृ्े भोजनसय ्रा आकसीजनसय 
नव्रण ं्रोन् । ए्् ्शरीरसय नवनभननेभयतः भागेभयतः उतसजथनाय अपनशषपदाराथन ्आनयन् ।

 ¾ पररसंचरण-्नत्े हृदयं ्रा च रक्तवानहनयतः भवनन् ।

 ¾ ्ानवशरीरे रकं्त ध्नीष ुप्वहन् । ्रा च उत्तोलनयनत्् ्इव ्ायवं ्रोन् ।

 ¾ रके्त पलैज्ा, रक्तवणथ-रक्त्ोनश्ातः अरवा रक्त-रुनधर-्ोनश्ातः (RBC) श्े्रक्त्ोनश्ातः (WBC) ्रा 
च परटि्ाणवतः भवनन् । रक्तसय रक्तवणथतः, रक्तवणथ् यकु्तानां रक्त्णाना् ्उपनसर्ेतः ्ारणने भवन् । 

 ¾ ्सयानश्च् ्वयस्वयके्ततः हृदय् ्ए्नस्न ्नन्षे ेप्ायेण 70-80-वारं सपनद्े । अयं सपनदनदरतः ्थय्े ।

 ¾ ध्नयतः हृदया् ्शरीरसय सवाथन ्भागान ्प्न् रकं्त नयनन् ।

 ¾ नसरातः शरीरसय सववेभयतः भागेभयतः रकं्त हृदयं प्न् आनयनन् । 

 ¾ शरीरा् ्अपनशषानां पदाराथनां बनहतः ननष्ासनसय प्क््तः उतसजथन् ्इन् ्थय्े ।

 ¾ ्ानव-उतसजथन्नत्े विौ वकृ्ौ, वि े्तू्वानहनयतः, ए्तः ्तू्ाशयतः ्रा च ए्तः ्तू््ागथतः भवन् ।

 ¾ लवण ं्रा च यरूरया जलेन सह सवेदरूपेण शरीरा् ्बनहतः ननष्ासय्े ।

 ¾ ्ीनातः अ्ोननया-सदृश-अपनशषपदाराथना् ्उतसजथनं ्ुवथनन् ये, साक्षा् ्जले लीनातः भवन् ।

 ¾ पनक्षणतः, ्रीटातः ्रा च गहृगोनध्ा अधथरनरूपेण यरूर्-अमलसय उतसजथनं ्ुवथनन् ।

 ¾ पादप्लैूतः जलं ्रा च पोष््त्वानन ्दृायातः अवशोनष्ानन भवनन् । 

 ¾  समपणूवे पादपे जलेन सह पोष््त्वानन दारु-ना््-संवहन-ऊन्नभतः नीयन्े ।

 ¾ पादपानां नवनभननान ्भागान ्प्न् भोजनसय पररवहनं फलोए्-ना््-संवहन-ऊन्विारा भवन् ।

 ¾ वाषपोतसजथन्ाले रनध्तैः वाषपरूपेण अनध््ात्ायां जलसय ह्ासतः भवन् ।

 ¾ वाषपोतसजथन्ारणने ए्ं चषूणबलं ननन्थ् ं भवन्, यसय ्ारणने ्लैूतः ्दृायातः अवशोनष्ं जल् ्उत्नषथ् ं 
भतूवा ्ाणडं ्रा च पत्ानण याव् ्प्ापनोन् । 

अभ्ासायः
1. ‘अ’ भागे प्दत्तसंरचनानां ‘ब’ भागे प्दत्ततैः प्क््तैः सह योजयन् ु।
  ‘अ’ भागयः            ‘ब’ भागयः
 (्) रनध्् ्     (i)जलसय अवशोषण््
 (ख) दारुतः     (ii)वाषपोतसजथन््
 (ग) ्लूरो्     (iii)भोजनसय पररवहन््
 (र) फलोए्     (iv)जलसय पररवहन््
       (्ाबमोहायडै्ट-संशे्षण्)्  
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2. ररक्तसरानानन परूयन् ु-
(्) हृदया् ्रक्तसय शरीरसय सवाथन ्अङ्गान ्प्न् पररवहन्.्..................विारा भवन् ।
(ख) रक्त्णातः .....................................्ोनश्ास ुभवनन् । 
(ग) ध्नयतः नसरातः च ....................जालेन यकु्तातः भवनन् ।
(र) हृदयसय लयबद-नवस्ारतः ्रा च सङ्ुचनं ...............्थय्े ।
(ङ) ्ानवशरीरसय ्खुय-उतसनजथ्ातः उतपादातः .......................सनन् ।
(च) सवेद ेजलं ्रा च .............................भवन् ।
(्) वकृ्ातः अपनशषपदाराथन ्द्रवरूपेण बनहतः ननष्ासयनन्, यं वयं ..................्रया्तः ।
(ज) वकृ्षेष ु अतयनध्् ् औननतयं याव् ् प्ापनोन् । ए्दरवं ..................विारा उतपननं चषूण् ् चषूण-

उत्षथण ंसाहाययं ्रोन् ।
3. स्नुच्ं नव्लपं नचनवन् ु-
 (्) पादपेष ुजलसय पररवहनं भवन् 
  (i) जाइल्विारा
  (ii) फलोए्विारा
  (iii) रनध्तैः
  (iv) ्लूरो्नभतः
 (ख)  पादपान ्______ ्लूानां जलसय अवशोषणदरं वधथनय्ुं शकनु् तः ।
  (i) ्ायायां सरापनयतवा 
  (ii) ्नदप््ाश ेसरापनयतवा
  (iii) वयजनाना् ्अधतः सरापनयतवा
  (iv) पलानसट्सयू् ेन आच्ाद्य
4. पादपेष ुअरवा जन्षु ुपदाराथनां पररवहनं न््रथ् ्आवशय्् ्अनस् ? बोधयन् ु।

5. न्ं भवन् यनद रके्त परटि्ाणवतः न भवनन् ?

6. रनध्् ्इतयकेु्त न्् ्? रनध्ाणां ्ायथवियं सचूयन् ु।

7. न्ं वाषपोतसजथनं पादपेष ुन््नप उपयोनग्ायवं ्रोन् ?

8. रक्तसय रट्ानां ना्ानन सचूयन् ु?

9.  शरीरसय सववेषा् ्अङ्गानां रक्तसय आवशय््ा न््रवं भवन् ?

10.  रकं्त रक्तवणमीयं न््रवं भवन् ?

11.  हृदयसय ्ायाथनण सचूयन् ु।

12.  अपनशषपदाराथना् ्उतसजथनं न््रवं ्रणीय् ्?

13.  ्ानव-उतसजथन्नत्सय नचतं् रचयन् ु्रा च ्सय नवनभननभागान ्ना्ाङ्न््ान ््ुवथन् ु।
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हवसतारितयः अहिगमयः -  गहतहवि्यः परि्पोजनािा्ा्जहण ्च
1. रक्तस्हूानां ्रा च ्ेषां ्हत्वानां नवषये जानन्।ु
2. यदा ्ाचन वयनक्ततः वक्षसतः वेदनायातः नवषये दषूण ं्रोन्, ्दा नचन्तस्तः सद्यतः ्सय ECG सवी्रोन् । 

्सयनच् ्नचन्तस्सय स्ीपं गच्न् ु्रा च ्ं ECG नवषये पचृ्न् ु। भवन्तः ए्् ्ज्ा्ुं नवश््ोश् ्
अरवा अन्जाथलं द्रषु ंशकनवुनन् । 

अनस्न ्नवषये भवन्तः अनध्ं ज्ानं ननमननलनख्ेन अन्जाथलपटु्ाधय्ने प्ाप्ुं शकनवुनन्
www.heslth.howstuffworks.com/adam-200142.htm

हिं भवन्तयः जानहन्त ?
रक्तसय ्श्चन प्न्नननधतः न व थ््े । यनद ्सयानश्च् ् वयके्ततः शलयनक्यया अरवा अपरा्ेन रक्तह्ासतः 
भवन् अरवा यनद ् ेषां शरीरे पयाथप्ं रकं्त न नन्मीय्े, ् नहथ असय पररपनू थ््रणसय ् े वल् ्ए्तः एव उपायतः 
व थ््े - रक्तदान््ृथनभतः ्ृ्ं रक्तदान् ् । रक्तसय सा्ानय्तः आपनू थ्तः नयनूा भवन्, य्तः अलपातः जनातः 
सवेच्या रक्तदानं ्ुवथनन् । रक्तदानेन दान््ुथतः शनक्ततः नयनूा न भवन् ।


