
 

 

 جهاز الدوران

Circulation System 

ىو الجياز الذي يقوم بنقل السائل الرئيسي الذي يدور بالجسم وىو الدم وما يتضمن ذلك من 
 وتبادل غازي(–امداد -نقل-عمميات ثانوية اثناء عممية دوران ىذا السائل داخل الجسم ) تغذيو

 -يتكون الجياز الدوران من :

 heartالقمب  -1
 pumpيو البعض اسم المضخة يعتبر الجزء االساسي والمحرك ليذا الجياز ويطمق عم

او محرك الدوره الدموية , يقع القمب عادة في الطيور في التجويف الجسمي فوق الخط 
 البطني منحرفا قميال نحو اليسالر من خط عظم القص

 
الى طاقة حركية متمثمو  ATPيعمل القمب عمى تحويل الطاقة الكيمياوية المتمثمو ب 

بطينين ( وذلك لغرض ضخ بضغط عالي لكي بانقباض وانباسط عضمو القمب )ال
يستطيع ىذا السائل الوصول الى كافة انحاء الجسم والى ادق واصغر تفرعات ىذا 

 الجياز.
 

قمب الطيور يكون لونو احمر مزرق خالف قمب الثديات الذي يكون لونو احمر قاني 
 -يتكون قمب الطيور من الخارج الى الداخل تشريحيا من ثالث طبقات:

 يقابميا في الثدييات غشاء التاموراف الخارجي : الشغ -2
عبارة عن مجموعو من االلياف العضمية المخططة  Myocardiamعضمة القمب  -3

 الالارادية 
  Endocardiamالشغاف الداخمي  -4

يتكون القمب من مضختين منفصمتين عن بعضيا , المضخة الموجودة في الجانب االيسر 
يرتبط بيا الشريان االبير والذي يتفرع بدوره الى شرايين اصغر فاصغر وصال الى االوعية 
الدموية الشعريو ثم بعد ذلك يتجمع الدم في االوعية الشعريو ثم يتوسع اكثر فاكثر الى ان 



 

 

جوف االعمى واالسفل والتي تفتح بدورىا بالبطين االيمن ليصب الدم المؤكسد يكون الوريد اال
في االذين االيمن والذي يضخ الدم الى البطين االيمن ومن ثم بعد ذلك يضخ الى الشرايين 

 الرئويو ثم الرئو ثم تعاد الدوره تكرارا.

 

ع الدم باتجاه معاكس تفصل حجيرات القمب االربعو صمامات باتجاه واحد تمنع ارتداد او رجو 
حيث ان الصمامات في الشرايين واألوردة تكون ثالثية تفتح باتجاه واحد فقط نحو االعمى 

 من القمب باتجاه الشريان ونحو االسفل باتجاه الوريد

 

اما الصمامات الموجودة مابين البطين واالذين فتكون ثنائية وباتجاه واحد نحو االسفل فقط 
اي من ىذه الصمامات نالحظ ان الدم الموجود في الشرايين يبدا وعند حدوث اي خمل في 

لمجسم مسسببو حالة   o2لونو يميل الى الزرقة وبالتالي تسسب ىذه الحالة نقص امداد 
hypoxia. 

 

 العصبية على عامل القلبالسيطرة 

تتوزع االعصاب الودية السمبثاويو واالعصاب الالودية الباراسمبثاويو عمى االذينات 
البطينات _)خاصة بالدواجن( تكون االعصاب الودية تعمل في حالة اصابة الطير بالفزع و 

حبث تعمل عمى زيادة عدد ضربات القمب واالعصاب الباراسمبثاوية وميمتيا التحكم بالقمب 
 في حاالت االسترخاء )االعتيادية(.

 

 حجم القلب



 

 

وىذا الحجم يكون ارتباطو عكسيا مع الحجم الطير  %5-0.5يتراوح حجم القمب في الطيور 
حيث يزداد حجم القمب كمما صغر حجم الطائر ويعزى السبب في ذلك الى ارتفاع كفاءة 

 الطيور الصغيره من الناحيتين ىما 

 الكفاءة العضمية المتمثمة بالطيران -1
 الكفاءة االيضية المتمثمة باأليض الخموي -2

 
 سرعه القلب

نبضو /دقيقو مع  450-350الطيور بشكل كبير حيث تتراوح من تكون متبانية في 
االخذ بنظر االعتبار ان يكون قياس عدد ضربات القمب في الحالة االعتيادية 
 )االسترخاء( كذلك تنخفض عدد ضربات القمب في الطيور ذات الحجم الكبير.

 
ه عن شبكة من االوعية الدموية : وىي الجزء الثاني المكون لجياز الدوران وىي عبار  -

االنابيب التي تصل الى كافة انحاء الجسم لتقوم بنقل السائل االساسي لمجسم وىو 
 الدم وما يرافق ذلك من عمميات اخرى.

 
 -تكون االوعية الدموية عمى نوعان:

وىي ذلك النوع من االوعية الدموية المتخصص بنقل الدم  -: arterialالشرايين  - أ
باالوكسجين من القمب الى كافة انحاء الجسم باستثناء المؤكسج اي المحمل 

 الشريان الرئوي الذي يكون محمال بالدم المؤكسد.
وىي ذلك النوع من االوعية الدموية الذييكون محمال بالدم  -: venousاالوردة  - ب

 المؤكسد اي المحمل بثاني اوكسيد من القمب الى الرئتين باستثناء الوريد الرئوي.
 

 ي تؤثر على ضغط الدمالعوامل الت
1- Age 



 

 

كمما زاد عمر الطائر وذلك يتأثر ضغط الدم بتقدم عمر الطائر حيث يزداد 
بسبب زيادة حجم الجسم وبالتالي زيادة كمية الدم المطموب توفيرىا لتغذية 

 ىذه الزيادة الحاصمو بالجسم .
 Bird  Sexجنس الطائر  -2

غ ضغط الدم يكون ضغط الدم في الذكور اعمى من االناث حيث يبم
ممم . زئبق  154ممم . زئبق واالنبساطي الواطئ  191االنقباضي )العالي( 

 ممم . زئبق 133ممم . زئبق والواطئ  162اما بالنسبة لالناث فيكون العالي 
 O2 Hypoxiaنقص  -3

القمب لغرض الى ارتفاع في ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات  o2يؤدي نقص 
 في خاليا الجسم المختمفة . توفير النقص الحاصل باالوكسجين

 Stressحالة الطير  -4
يزداد ضغط الدم وتزداد سرعو ضربات القمب في حالة اجياد الطير ما 

 . fleeو الفر  halyardيعرف بالكر 
 druge and hormonesاالدويو واليرمونات   -5

تسبب بعض انواع االدويو واليرمونات حصول زيادة في ضغط الدم دون 
د ضربات القمب وذلك عن طريق تقمص االوعية حصول زيادة في عد

 الدموية.
 Heredity Factorالعامل الوراثي  -6

% حيث ان المكافي 28-25تتراوح القيمو الوراثيو لضغط الدم في الدجاج 
الوراثي ليذه الصفة مرتفع جدا وعمى عكس بقية الحيوانات وخصوصا 

الدواجن الن  الثدييات يكون موجب بسبب ارتباطو مع زيادة االنتاج في
معظم الزيادة الحاصمو في ضغط الدم متأتيو من زيادة سرعو ضربات القمب 

والمواد الغذائية وغيرىا من االمور التي يقوم   o2وبالتالي زيادة كفاءة نقل 
 الدم بيا .

 درجة حرارة البئية -7



 

 

ضغط الدم  ان ارتفاع او انخفاض درجة حرارة البيئة يؤدي الى انخفاص
 بسبب التأثر بسرعة ضربات القمب في درجة حرارة البيئة.


