
41 
 

  
   فى الكائنات الحيوانيةنقــلال

) أكـسجين  –غـذاء   (حاجة إلى الحصول علـى المـواد        اللنقل في الكائنات الحيةفي     اهمية  أكمن  ت
كائنات الوحيدة الخلية تستخدم االنتشار وسيلة للحصول على        ال.والتخلص من الفضالت والمخلفات     

و كـذلك بعـض     )  الباراميـسيوم  -مثل األميبيا (ت والفضالت   فاالمهمة والتخلص من المخل    المواد
  .الكائنات عديدة الخاليا ذات التركيب البسيط مثل الهيدرا واإلسفنج

تحتـاج إلـى نظـام نقـل         –كائنات الكبيرة الحجم ذات الجسم المعقد التركيب والنشاط المكثف          لا
  :متخصص

ـ و  ) دودة األرض (الحلقيـة     بعض مجموعات الالفقاريات مثـل الديـدان       يف جـل  صليات األر مف
 سائل يجري ضخه عبر أنابيب خاصة يـسمى       (والفقاريات يوجد جهاز ناقل     ) الحشرات والعناكب (

  ).الدم
 الفقاريات يوجد جهاز نقل متخصص عالي الكفاءة حيث تظهر الثدييات أعلى صور التطور في               يف

  :ات منيز الدوري في الثدياويتكون الجه. الجهاز الناقل فيما يعرف بالجهاز الدوري
  .الدم و السائل اللمفاوي –ئل خاص بالجهاز الدوري سا) 1
أوردة شعيرات دموية  –شرايين (ظومة من األوعية الخاصة التي تحمل السائل الدوري من) 2

  ).وأوعية لمفاوية
  ).القلب(خة خاصة تضخ السائل عبر الجهاز الدوري مض) 3
  :تاييفي الثد) الدم(سائل الدوري ال

   الدمبكيتر
  .مخلفات نيتوجينية –بروتينيات هرمونات % (10+ماء % 90–) ئلسا% (55لبالزما ا -1
  )خاليا الدم البيضاء و خاليا الدم الحمراء(لخاليا الدموية  ا-2
  .لط الدم ومنع النزيف في الجروحتجلصفائح الدموية و التي تعمل على ا -3

  .ل األكسجين بواسطة خاليا الدم الحمراء المحتوية على الهيموجلوبين نق-:ائف الدموظ
  .ل ثاني أكسيد الكربون نق-
  .ل نواتج عملية الهضم في الجهاز الهضمي نق-
الجهـاز  (من األنـسجة إلـى الكلـى        ) يوريا من الكبد  (ة  ت والمخلفات النيتروجيني  نقل الفضال  - 

  ).اإلخراجي
لجسم بصورة متجانسةو ذلك بنقل الحرارة من األعضاء النـشطة      مل الدم على توزيع حرارة ا      يع -
  ).عضالت تنتج حرارة+كبد ( 
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  .تخلص من الحرارة الزائدة من خالل زيادة تدفق الدم إلى الجلد و فقدان الحرارة باإلشعاع ال-
  .غالق الجروحوإالتجلط ) ت الدم البيضاءاكر(دفاع ضد األمراض وغزو الجراثيم  ال-
  .ونات من الغدد إلى األنسجةل الهرم نق-
  :وعية الدمويةاأل
فع القلب الدم في الشرايين فيتوزع على أنحاء الجسم ثم يتم تجميعه في أوردة تصب في  يد-

  .القلب
ن من ينف الدورة الدموية في الثدييات بأنها دورة ثنائية أو مزدوجة مكونة من مجموعت تص-

  )لشكلانظر ا(ن مع القلب صالاألوعية الدموية تت
  .دورة الرئوية من وإلى الرئتينال
  .دورة الجهازية من وإلى أجهزة أعضاء الجسم المختلفةلا

الذي (يتيح وجود الدورة المزدوجة في الثدييات اإلبقاء على فصل تام بين الدم المؤكسج و  
  ).نبوذي يحمل ثاني أكسيد الكرلا(والدم الغير مؤكسج ) يحمل األكسجين
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