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الوحدة األولى
Transport in mammals النقل في الثدییات



ُتغّطي ھذه الوحدة:❑
الدورة الرئویة والدورة الجھازیة في الجھاز الدوري▪

للثدییات، وكیفیة عملھما مًعا.▪

تركیب القلب ووظیفتھ.▪

كیفیة عمل األُذیَنین والُبطیَنین والصّمامات.▪

كیفیة تأثیر ممارسة التمارین الریاضیة على القلب.▪

مرض القلب التاجي وعوامل الخطر المحتملة.▪

تركیب الشرایین واألوردة والشُّعیرات الدمویة ووظائفھا.▪

نات الدم ووظائفھا في الجسم.▪ ُمكوِّ



1-1 الجھاز الدوري

األھداف :❑ 
1-1 یصف الجھاز الدورّي بأّنھ جھاز مكّون من أوعیة دموّیة ومزّود ▪

بمضّخة وصّمامات لضمان تدّفق الدم في اّتجاه واحد.
2-1 یصف الدورة الدموّیة في الثدّییات من حیث دوران الدم إلى ▪

الرئتین ودورانھ إلى أنسجة الجسم.
3-1 یشرح مزایا الدورة الرئویة والدورة الجھازیة لدى الثدییات.▪



الجھاز الدوري ھو جھاز النقل الرئیسي في اإلنسان وجمیع الثدّییات.❑ 
 دة ھو عبارة عن شبكة واسعة من األنابیب ُتسّمى األوعیة الدمویة، ُمزوَّ

بمضّخة تسّمى القلب، تجعل الدم یتدفَّق في ھذه األوعیة باستمرار.
 
تضمن صّمامات القلب واألوعیة الدمویة، تدفُّق الدم في اتِّجاه واحد ❑

(االّتجاه الصحیح).

ط العام للجھاز الدوري في اإلنسان. وُتبیِّن ❑ ُیبیِّن الشكل 1-1 المخطَّ
األسھم السوداء اتِّجاه تدفُّق الدم. 

إذا تتبَّعت ھذه األسھم، بدًءا من الرئَتین، سوف تالحظ أن مسار تدفُّق ▪
الدم سیكون باتِّجاه الجانب األیسر من القلب، لیخرج منھ متَّجًھا إلى 

باقي أنحاء الجسم. 
ة ▪ ثمَّ یعود إلى الجانب األیمن من القلب، قبل أن یّتجھ نحو الرئَتین مرَّ

أخرى.



أكسجة الدم 
ینتقل الدم من الرئَتین إلى الجانب األیسر من القلب، ویكون محّمالً ❑

باألكسجین. 
 ینتشر األكسجین إلى الدم عبر الشُّعیرات الدمویة المحیطة بالُحَویصالت

.Oxygenated blood الھوائیة وُیسّمى الدم المؤكَسج

ینتقل الدم المؤكَسج إلى جمیع أنحاء الجسم، حیث تأخذ الخالیا حاجتھا ❑
منھ للقیام بعملیة التنفُّس وتخرج غاز ثاني أكسید الكربون. 

 .Deoxygenated نتیجة لذلك یصبح الدم غیر مؤكَسج

یعود الدم غیرالمؤكَسج إلى الجانب األیمن من القلب، ومنھ إلى الرئَتین، ❑
إلعادة أكَسَجتھ مّرة أُخرى.



الدورة الرئویة والدورة الجھازیة 
ط العام للجھاز الدوري في الشكل 1-1 أن الدم یمر عبر ❑ ُیوضح المخطَّ

القلب مّرَتین خالل رحلة كاملة في الجسم.
 : یتضّمن الجھاز الدوري دورَتین للدم، ھما
▪.Pulmonary circulation الدورة الرئویة
▪.circulation Systemic الدورة الجھازیة

تتمّثل الدورة الرئویة في انتقال الدم عبر األوعیة الدمویة من القلب إلى ❑
الرئَتین، وعودتھ إلى القلب مّرة أخرى.

تتمثلّ الدورة الجھازیة في انتقال الدم من القلب إلى باقي أجھزة الجسم، ❑
وعودتھ إلى القلب مّرة أخرى. 



یطلق على الجھاز الدوري الذي یشمل التكاُمل بین عمل الدورَتین ❑ 
 Double الرئویة والجھازیة مًعا اسم الجھاز الدوري الُمزدِوج

. circulatory system

في المقابل، یوجد عنداألسماك جھاز دوري یمر فیھ الدم عبر القلب مّرة ❑
 Single واحدة في دورة كاملة ویطلق علیھ اسم الجھاز الدوري المفرد

circulatory system كما یّتضح في الشكل 1- 2.



 

ط العام للجھاز الدوري في اإلنسان، كما  الشكل 1-1 الُمخطَّ
ُیرى من األمام

 الشكل 1-2 المخّطط العام للجھاز 
الدوري في األسماك



یتمّیز الجھاز الدوري الُمزدِوج بسرعة نقلھ للدم مقارنة بالجھاز ❑ 
الدوري الُمفَرد. 

 إذ ینخفض ضغط الدم الُمرَتفع،الناتج من ضخ القلب للدم، عندما یغادر
الدم القلب ویتدفَّق عبر األوعیة الدمویة الدقیقة في الخیاشیم، أو في 

رئَتي الكائن الحي الثدیي. 

 ثم یعود الدم ذو الضغط المنخفض في الثدییات إلى القلب مّرة أخرى
لُیعاد ضّخھ ورفع ضغطھ ثانیة، فیتدفَّق بسرعة كبیرة إلى باقي أنحاء 

الجسم.

أّما في األسماك، فیستمّر الدم ذو الضغط المنخفض بالتدفُّق إلى جمیع ❑
أنحاء جسمھا دون العودة إلى القلب، مّما یجعل الدم ینتقل ببطء إلى 

أعضائھا.



تعدُّ أنسجة الثدییات وخالیاھا أكثر نشاًطا من أنسجة األسماك، وتحدث ❑ 
فیھا عملّیات األیض بُمعّدالت كبیرة.

 ولذلك تحتاج إلى األكسجین بكّمیات كبیرة وسریعة للقیام بعملیة
التنفُّس، وھذا ما جعلھا تتمّیز بالجھاز الدوري الُمزدِوج.



المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:❑ 

البد من انتقال الدم إلى جمیع أنحاء الجسم لیستطیع االنتقال من أحد ▪
جانَبي القلب إلى الجانب اآلخر.



 
في ھذا التمرین سوف ُیعرض علیك رسم تخطیطي مختلف عن الرسم الذي ُعرض 
علیك في كتاب الطالب. یوّضح الرسم المفھوم نفسھ. وذلك للتحقُّق من استیعابك لھ. 
ستحتاج أیًضا إلى استخدام معرفتك لتشرح كیف یمتلك أحد نوَعي الجھاز الدوري 

میزات على اآلخر، ولماذا.

تمرین 1-1 الدورة الرئویة والدورة الجھازیة

ا ُمبّسًطا للجھاز الدوري المزدوج والذي یشمل ▪ ُیبّین الرسم أدناه شكلً تخطیطّیً
دورَتین مترابطَتین: الدورة الرئویة والدورة الجھازیة.



ا ُمفرًدا، مماثلً للرسم 1.  ا یبّین جھاًزا دورّیً ارسم في اإلطار رسًما تخطیطّیً
التخطیطي المقابل لھ مع إجراء التغییرات المطلوبة.

ا واحًدا لھ جھاز دوري ُمزدِوج.2. اذكر كائًنا حّیً

ا واحًدا لھ جھاز دوري ُمفرد.3. اذكر كائًنا حّیً

تّتصف كثیر من الحیوانات ذات الجھاز الدوري الُمزدوج، والذي یشمل دورة 4.
رئویة ودورة جھازیة، بُمعّدالت أیض مرتفعة، مقارنة بالحیوانات التي لدیھا 

جھاز دوري ُمفرد. اقترح تفسیًرا لھذه العالقة.
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حل تمرین 1-1 
.1 

اإلنسان أو أي كائن حي من الثدییات أو الطیور.2.

األسماك.3.



الجھاز الدوري الُمزدوج ُیوفِّر األكسجین لخالیا الجسم التي تقوم بعملیة 4. 
ل األیض فیھا. التنفُّس، بسرعة كبیرة، مّما یؤدي إلى زیادة ُمعدَّ


