
 Circulatory systemجهاز الدوران 

او الجياز الوعائي وىو جياز النقل الرئيسي في  الجياز الدوريايضا ب يعرف جياز الدوران
الجسم اذ يعمل عمى دوران الدم ونقمو لممغذيات واالوكسجين وثنائي اوكسيد الكاربون ومواد 

( من والى الخاليا المختمفة اخرى تختمف باختالف الكائنات الحية ) كاليرمونات في المبائن
 في جسم الكائن الحي .

يبمغ جياز الدوران اعمى درجات التكامل في الحيوانات الفقرية لكنو غير موجود في عدد 
كبير في شعب المممكة الحيوانية مثل االبتدائيات واالسفنجيات والديدان المسطحة والخيطية 

 م والمفصميات. ولكنو جيد التكوين في الديدان الحمقية والنواع

 يقسم جياز الدوران بشكل عام في الحيوانات الى

 Closed Circulatory systemجهاز الدوران المغلق -1

وىو جياز الدوران في الديدان الحمقية والفقريات ومنيا االنسان , تتصل االوعية الدموية 
دموية اخرى بواسطة الشعيرات  بأوعيةالرئيسية  في ىذا الجياز بعد تفرعيا في الجسم 

 .)اي توجد شعيرات دموية بين الشرايين واالوردة (  الدموية 

ىذا الجياز في الديدان الحمقية عمى القمب لكن يعوض عنو بالحركة الدورية  ال يحتوي
Peristalsis   في جدران االوعية الدموية الرئيسية وكذلك وجود الصماماتValves  التي

 الدم باتجاه واحد فقط . تساعدىا عمى سير

 Open Circulatory systemجهاز الدوران المفتوح -2
 باألوردةوىو جياز الدوران في النواعم والمفصميات في ىذا الجياز ال تتصل الشرايين 

بواسطة الشعيرات الدموية وانما تصب الشرايين في تجاويف بين االنسجة تدعى الجيوب 



Sinuses  التي تحتوي عمى الفجواتLacunae  ال الخالية من الجدران وفي االخيرة
 الدم عن خاليا الجسم سوى اغشية الخمية نفسيا . يفصل

 
 رسم تخطيطي يوضح الفرق بين جياز الدوران المغمق والمفتوح

 وضائف جياز الدوران :
 )نقل االوكسجين وثنائي اوكسيد الكاربون(عممية التبادل الغازي مع انسجة الجسم   -1
الغذائية الممتصة من القناة اليضمية وكذلك اليرمونات التي تفرزىا  نقل العناصر -2

 الغدد الى خاليا الجسم المختمفة لالستفادة منيا .
عن  CO2نقل الفضالت الى االعضاء لغرض طرحيا الى الخارج والتخمص منيا   -3

 طريق الرئتين والبول وعدد من الفضالت عن طريق الكميتين.
 لسوائل الجسم . PHودرجة  تنظيم درجة حرارة الجسم  -4
يمعب دورا مناعيا ميما والمتمثل بقيام كريات الدم البيضاء بحماية الجسم من   -5

 البكتريا والفايروسات واالجسام الغريبة االخرى . 
 تمعب الصفائح الدموية دورا ميما في تجمط الدم عند حدوث النزف .  -6



 اجزاء جهاز الدوران 
تختمف اجزاء جياز الدوران باختالف تطور الحيوانات. , اذ تمتمك الطيور والمبائن اكثر االجيزة 

ة حيوية وكفاءة وسرعة في سائر المممكة الحيوانية ويتناسب ذلك مع نشاطيا االيضي يالدور 
العالي مقارنة مع الحيوانات االخرى مع وجود دورة دموية ذات كفاءة عالية وميمو لتوزيع 

 رارة في الجسم . الح
 ويتالف جهاز الدوران من :

 القمب واالوعية الدموية والدم . -1
 والممف . الممفاويةاالوعية   -2

 Heartالقلب 

يعتبر قمب االنسان وبقية الفقريات عدا االسماك بمثابة مضخة مزدوجة .الجزء االيسر من 
خالل الشرايين الى انحاء الجسم المختمفة اما  القمب يستمم الدم المؤكسج من الرئتين ويضخو

بثنائي اوكسيد الكاربون من الجسم ويضخو الى الرئتين لكي الجزء االيمن يستمم الدم المثقل 
 . باألوكسجينيتخمص منو ويتزود 

لقموب الفقريات ومعظم الالفقريات القابمية عمى النبض الذاتي لذلك تسمى قموب عضمية المنشأ 
Myogenic Hearts  . الن قابميتيا عمى التقمص تكمن من عضالتيا 

رمائيات( من اربع تجاويف )حجرات( ىي االذينان بقمب الفقريات )عدا االسماك وال يتألف
)االذين االيمن واالذين االيسر ( والبطينان ) البطين االيمن والبطين االيسر ( , اما قمب 

حاء الجسم المختمفة وبطين واحد يقوم بضخو من اذين واحد يستمم الدم من ان فيتألفاالسماك 
 ( . ثم الى انحاء الجسم . CO2والتخمص من  باألوكسجينالى الغالصم )لمتزود 

 فأنياااليعازات العصبية لذلك  تأثيرلقموب بعض الالفقريات خاصية عدم التقمص اال تحت 
 .Limulusكما في سرطان المموك  Neurogenic Heart  المنشأتسمى قموب عصبية 



 :Blood Vesselsاالوعية الدموية 

 ممن جمزء ىميو  ,باسمتمرار الجسمم أنحاء إلى الدم عبرىا ينتقلالتي   القوية األنابيب من شبكة ىي
: الدمويمممة األوعيمممة ممممن أنمممواع ثمممالث ىنممماك. الجسمممم خمممالل المممدم بنقمممل ييمممتم المممذي المممدوري الجيممماز

 الدمويممممة والشممممعيرات الجسممممم, أجممممزاء إلممممى القمممممب مممممن الممممدم تنقممممل والتممممي Arteries  الشممممرايين

capillaries  واألوردة واألنسممجة, الممدم بممين الكيميائيممة والمممواد الممماء لتبممادل تتمميح والتممي Veins 
 .القمب إلى وتعيده الدموية الشعيرات من الدم تنقل التي

 

 :Blood الدم 

% من حجم الدم , وخاليا الدم 55وىي تمثل  Plasmaيحتوي الدم في الثديات عمى البالزما 
 % من حجم الدم .45وىي كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفيحات الدموية والتي تمثل 
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