




 التكاثر عند الحيوانات الولودة
 

 

 الهدف من هذا البحث 
 

طريقة التكاثر عند الحيوانات الولودة  المتعلم أن يعرف 

 ويضرب أمثلة لذلك.

 

كل الكائنات الحية تتكاثر كي تستقيم الحياة على وجه األرض، 

فالنبات يتكاثر واإلنسان يتكاثر وكذلك الحيوان، والحيوانات 

طريقة تكاثرها، إذ نجد الحيوانات البيوضة نوعان من حيث 

التي تتكاثر عن طريق وضع البيض، والحيوانات الولودة التي 

 تتكاثر بالوالدة.

تنتمي الحيوانات الولودة بشكل أساسي إلى عائلة الثدييات، 

وبعد أن يتم اللقاء بين الذكر واألنثى تحمل األنثى صغيرها أو 

رف بالحمل. ويختلف عدد صغارها في بطنها مّدة زمنيّة تع

الّصغار في كّل والدة من حيوان إلى آخر كما يختلف عدد 

الوالدات ومّدة الحمل. وبعد فترة الحمل تضع األم ما في 

بطنها وتقوم برعايته وإرضاعه حتى يصبح قادرا على 

 االعتماد على نفسه.

والحيوانات الولودة قد تختلف في نوع غذائها وفي نمط تنقّلها، 

 ها تتكاثر بنفس الطريقة.ولكنّ 

فنجد من بين الحيوانات الولودة من هو الحم و من هو عاشب 

 و من هو كالش، ومثال ذلك:

 

 القط



 

 تصنيفه حسب نوع الغذاء: حيوان الحم

 عدد الوالدات: مرتين في السنة

 يوما 26 – 26فترة الحمل: 

 هرر 01وتصل أحيانا إلى  6إلى  3عدد الصغار: من 

 يوما 56ة: فترة الرضاع

 اسم الذكر: قط

 اسم األنثى: قطة

 اسم الصغير: هر

 األرنب

 

 تصنيفه حسب نوع الغذاء: عاشب

 مرات في السنة 7عدد الوالدات: متوسط 

 يوما 30مدة الحمل: 

 خرنق 02إلى  8عدد الصغار: من 

 أسابيع 6 – 5فترة الرضاعة: 

 اسم الذكر: أرنب

 اسم األنثى: أرنبة أو خرنقة

 الصغير: خرنقاسم 

 الخنزير البري

 

 تصنيفه حسب نوع الغذاء: كالش

 مرات في السنة 5عدد الوالدات: تصل إلى 

  006 - 006مدة الحمل: 

 خنانيص 2إلى  5عدد الصغار: من 

 أشهر 3 – 6فترة الرضاعة: 



 اسم الذكر: خنزير

 اسم األنثى: خنزيرة

 اسم الصغير: خنوص

 

من يمشي ومن يقفز ومن ونجد من بين الحيوانات الولودة 

 يجري ومن يسبح ومن يطير، مثال ذلك:

 

 الكلب

 

 نمط التنقل: المشي

 عدد الوالدات: مرة أو مرتين في السنة

 يوما 26مدة الحمل: متوسط 

 جراء 8إلى  5عدد الصغار: من 

 أسابيع 7 – 3فترة الرضاعة: 

 اسم الذكر: كلب

 اسم األنثى: كلبة

 اسم الصغير: جرو

 

 الكنغر

 

 ط التنقل: القفزنم

 يوما 611مدة الحمل: 

 0عدد الصغار: 

فترة الرضاعة: بعد خروج الصغير تقوم األم بإرضاعه 

وإدخاله مباشرة إلى جيبها وذلك حتى يستكمل مراحل النمو 

وكذا حمايته من األعداء، ويبقى الصغير حوالي سنة أو سنة 



 ونصف في الجيب حتى تحس األم أنه أصبح قادرا على تحمله

 المسؤولية.

 

 الثعلب

 

 نمط التنقل: الجري

 عدد الوالدات: مرة واحدة في السنة

 مدة الحمل: قرابة شهرين

 ضغابيس 7إلى  6عدد الصغار: من 

 اسم الذكر: ثعلب

 اسم األنثى: ثعلبة

 اسم الصغير: ضغبوس

 

 حوت البالين

 

 نمط التنقل: السباحة

 سنوات 3عدد الوالدات: مرة كل 

  أشهر 01من مدة الحمل: أكثر 

 0عدد الصغار: 

 

 نوع 059الخفاش: وفيه أكثر من 

 

 نمط التنقل: الطيران

 عدد الوالدات: أغلب أنواعه يلد مرة واحدة في السنة

 شهور حسب النوع 8يوما و 51مدة الحمل: تتراوح بين 

 عند معظم الخفافيش 0عدد الصغار: 

 أشهر حسب النوع 9يوم إلى  81فترة الرضاعة: من 

 





 التكاثر عند الحيوانات البيوضة
   

 

 

 

 الهدف من هذا البحث 
 

طريقة التكاثر عند الحيوانات البيوضة  المتعلم أن يعرف 

 ويضرب أمثلة لذلك.

 

هناك العديد من الحيوانات التي تتكاثر عن طريق وضع 

البيض، كالطيور والكثير من الحيوانات البحرية ومعظم 

الحيوانات تسمى: الحيوانات الزواحف والحشرات. هذه 

 البيوضة.

  

وتزاوج هذه الحيوانات )اإلخصاب( يكون إما داخليا أو 

 خارجيا:

فاإلخصاب الخارجي يكون عبر تالقي الخاليا الجنسية 

الذكرية واألنثوية فيقوم الذكر بحقن نطفته داخل األنثى حيث 

يتم إخصاب البويضات داخل جسمها، والحيوانات ذات 

داخلي تنتج بويضات ونطفا أقل ألن إمكانية اإلخصاب ال

 تالقي األمشاج يكون أكثر احتمالية.

أما اإلخصاب الخارجي فيكون باتحاد البيض بالنطاف خارج 

http://3.bp.blogspot.com/-dzFUvFkAul4/TvgmtPjVRVI/AAAAAAAAAr4/5sdFlAkCNyM/s1600/2.jpg


جسم األنثى، فاألنثى تضع بيضها ثم يضيف الذكر نطفه إليها. 

ومعظم الحيوانات التي يكون إخصابها خارجيا تنتج فيضا من 

إلخصاب ألكثر عدد منها وهذا البيض والنطف لضمان ا

 المثال موجود خاصة عند بعض األسماك.

  

تختلف الحيوانات البيوضة في ما بينها في طريقة وضع 

البيض وعدده، وطريقة صنع العش ومكانه، وطريقة 

الحضانة ومدتها، وفي كيفية رعاية الصغار. وسنضرب أمثلة 

 على ذلك:

  

 الدجاج

 

موسم الحضانة يقوم المربي عادة بوضع البيض المخضب  في

في مكان مخصص لذلك الغرض  -الذي قام بجمعه من قبل  -

يوما. وذكر الدجاجة  12لكي تقوم الدجاجة بحضانته لمدة 

وهو الديك ال يقوم بحضانة البيض معها، بل تظل الدجاجة 

وحدها طول هذه المدة في ذلك المكان تحضن بيضها وال 

ره إال لألكل أو الشرب. وعند نهاية هذه الفترة يبدأ البيض تغاد

بالتفقيس، وتخرج الفراخ من البيض وتبدأ في النقر بحثا عن 

http://4.bp.blogspot.com/-l1lMgjp1M6o/Tvgm4-ZiOOI/AAAAAAAAAsE/mUJO64a_Qj0/s1600/%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A93.jpg


الطعام وتكون الدجاجة قدوتها في ذلك حتى تصبح قادرة على 

 حماية نفسها.

  

 

 الحمام

 

تتوفر  يتميز الحمام بقدرته على التكاثر السريع في أي مكان

فيه مصادر التغذية ومياه الشرب. وفي موسم التكاثر وبعد أن 

يتم اختيار مكان العش ويتم صنعه من القش واألعشاب 

الجافة، وبعد عملية االخصاب تقوم األنثى بوضع البيضة 

في اليوم التالي من التزاوج ثم البيضة الثانية   األولى الملقحة

بيضة الدجاجة في  بعد يومين. وتختلف بيضة الحمامة عن

ضعف قشرتها وصغر صفارها النسبي عن صفار بيض 

 جرام. 12الدجاج ويبلغ وزنها حوالي 

يوما، يشارك كل من الذكر  21تدوم فترة حضانة البيض 

 21واألنثى فيها حيث يتولى الذكر المهمة بدءا من الساعة 

وتتولى األنثى المسؤولية بقية  21صباحا وحتى الساعة 

م. وقبل موعد الفقس بيوم تبدأ الصغار في نقر ساعات اليو

البيضة حتى تحدث شقا في القشرة ليسمح لألفراخ بالخروج 

منها، وغالبا ما يكون الفقس للبيضتين معا. وتكون األفراخ 

http://4.bp.blogspot.com/-jzsnVHxw90E/TvgoZObrt1I/AAAAAAAAAsQ/NEG1ZuV3Buw/s1600/pigeonramierjpg.jpg


جرام، والجسم عار  21الناتجة صغيرة جدا ووزنها حوالي 

  إال من بعض الزغب الخفيف.

ألفراخ وتقوم بتغذيتها تسهر كبار الحمام على احتضان ا

بواسطة نظام يشبه الترجيع، حيث يقوم الحمام الكبير بإيالج 

منقارها داخل مناقير األفراخ لتتغذى على لبن الحوصلة، 

وتنفرد ذكور الحمام عن بقية ذكور الطيور األخرى بقدرتها 

على استرجاع لبن الحوصلة وتغذية األفراخ بها. وفي عمر 

 بدأ الصغار بتناول الطعام بمفردهم.ثالث أسابيع تقريبا ي

  

 الوقواق

 

يطلق اسم الوقواق على مجموعة من الطيور، بينهما قرابة 

وتنتشر في أغلب أنحاء العالم. ولهذه الطيور مناقير طويلة 

نوعاً ما ومقوسة قليالً، وتختلف عن معظم الطيور في أن 

تتجهان اثنتين من أصابعها تتجهان لألمام واالثنتين األخريين 

للخلف. والوقواق الشائع ال يهتم برعاية صغاره مثل الكثير 

من أنواع الوقواق األخرى في العالم القديم، وهو يضع بيضه 

http://1.bp.blogspot.com/-ZbKkhh4f1nM/Tvgoy4YRzBI/AAAAAAAAAsc/mXUkFp1X4xU/s1600/600px-Coccyzus-americanus-001.jpg


في عش طائر آخر ويتركه ليفقس وليتولى اآلخر رعايته. 

ويكتمل تكوين بيضة الوقواق بسرعة كبيرة، وعادة تكون أول 

ديث الفقس في التنقل ما يفقس من البيض .ويأخذ الوقواق الح

داخل العش؛ حتى يتالمس الجزء الغائر الموجود في ظهره 

مع بيضة أخرى أو فرخ صغير، وعندئذ يتسلق الوقواق 

جوانب العش برجليه القويتين، ويقذف بالبيض واألفراخ 

األخرى إلى خارج العش. ويظل طائر الوقواق يكرر هذه 

بيض واألفراخ، الحركة؛ حتى يخلو العش تماماً من سائر ال

ويبقى فرخ الوقواق وحده ليتلقى كل الغذاء الذي يجلبه أبواه 

 البديالن.

  

 السلحفاة البحرية

 

تضع السالحف البحرية البيض في مجموعات وعلى 

الشواطئ عندما يكون المد منخفضا. ويتم وضع البيض عادة 

في نفس مكان والدة األنثى وعادة ما يكون ليال لتجنب حرارة 

بيضة  111و 01. فتقوم بحفر حفرة تضع فيها بين الجو

لتحظى بالدفء، وحينما يفقس البيض تنطلق الصغار بشكل 

http://4.bp.blogspot.com/-513ALgbcSIA/Tvgo335DtLI/AAAAAAAAAso/NZFlX1auCMA/s1600/ponte-tortue-marine.jpg


 غريزي إلى الماء لتستكمل دورة حياتها.

  

 الفراشة

 

تضع الفراشة بيضها على ورقة من الشجر، ثم تفقس البيضة 

بأكل بقايا  ويخرج منها األسروع )اليرقانة( فتبدأ اليرقانة

البيضة ثم تأكل الورقة التي هي عليها وما حولها وتنمو فيبدأ 

جلدها في االنسالخ حتى يصل إلي االنسالخ األخير فتتوقف 

اليرقانة عن األكل وتحبس نفسها داخل شرنقة وتتحول هذه 

اليرقانة تحوالت عديدة داخل الشرنقة حتى تخرج في ما بعد 

 فراشة مكتملة.

  

 التمساح

 

http://4.bp.blogspot.com/-h_5i1amFQcU/TvgpFx2vS0I/AAAAAAAAAs0/H4ze1KgfBvI/s1600/CycledeVie_cycle_20070313110125_20070313110143.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mXKw8mnp854/TvgpuYg7TWI/AAAAAAAAAtA/TxeNau8l64A/s1600/photo.jpg


بيضة في المرة  11إلى  01ضع أنثى التمساح ما بين ت

الواحدة. ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج، إال أنه أكبر منه 

حجماً وقشرته أقل بريقا. تخفي التماسيح بيضها في أعشاش 

من الفضالت والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. 

قس وتقوم األنثى في بعض األنواع بحراسة العش إلى أن يف

البيض. وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر إلخراجها من 

العش. وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج 

 من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء.

 





 جهاز التنفس
 

 . 

 

 

 لوحة توضيحية لجهاز التنفس

الضروري ألنشطتها، ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون )نتاج عملية  باألكسجين جسم اإلنسان يزود خاليا جهاز التنفس

عبر الرغامى والقصبتين )شعبتيه األضيق اللََّتين تتفرعان منه قبل الدخول للرئتين( إلى  الشهيق األكسدة فيها(. يمر هواء

ن الحويصالت الهوائية )أو الرئتين. وتشمل كل رئٍة كثيراً من القصيبات ,والتي تتفرع إلى ُشعيبات تنتهي بعدٍد ال يحصى م

االسناخ( المبطنة باغشيٍة رقيقٍة جداً يجري عبرها تبادل الغازات بينها وبين الشعيرات الدموية التي تحيط باألسناخ. وتعمل 

)تحت الرئتين( على تشغيل الرئتين كالكير )منفاخ الحداد(، تسحب الهواء  والحجاب الحاجز العضالت الوربية )بين االضالع(

 اليهما ثم تدفعه خارجهما في فتراٍت منتظمة.

 بواسطة عملية التنفس التي يقوم بها الجهاز التنفسي. األكسجين يتم الحصول على

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Respiratory_system_complete_ar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Respiratory_system_complete_ar.svg


 محتويات

  [أخف]  

 1 المجاري التنفسية 

o 1.1 األنف 

o 1.2 البلعوم 

o 1.3 الحنجرة 

o 1.4 الرغامى 

o 1.5 الشعب الهوائية 

 2 الرئتان 

 3 األوعية الدموية الرئوية 

 4 وظائف التنفس 

 5 دور الممرات الهوائية في التنفس 

o 5.1 دور الجنبة (pleura) في التنفس 

o 5.2 ألسناخ في آلية التنفسدور ا 

 6 التبادل الغازي 

 7 العوامل المؤثرة في عملية التنفس 

 8 التنفس التنظيم عقب 

 9 المراجع 

 10 انظر أيضا 

 المجاري التنفسية

 وتشتمل على سلسلة من األعضاء تنقل الهواء إلى الرئتين وهذه األعضاء هي كل من

 األنف

وهما مبطنان بغشاء مخاطي مهدب يرطب ويسخن الهواء وينقيه. يقوم االنف  جهاز غضروفي تتصالن مع الخارج باالنفين

بدور اساسي في عملية التنفس وكذلك الشم وهو يقع في مقدمه ألوجه ويتكون من هيكل عظمي و غضروفي مغطى بالجلد 

 ويغطي سطح التجويف االنفي ماده مخاطيه وشعيرات دمويه وشعر الصغير

 البلعوم

ر والممتد من ممر االنف من الخلف، الجزء االمامي منه مبطن بغشاء مخاطي والجزءالخلفي عبارة عن ممر وهو الممر المباش

مشترك للغذاء والهواء معا، تتصل به من االمام القصبة الهوائية ومن الخلف المريء، ويمر من البلعوم خالل فتحة المزمار إلى 

 الحنجرة.
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 الحنجرة

ثنيات غشائية عضلية تكون الحبال الصوتية، فتهتز هذه الحبال بتأثير الهواء الصاعد من وهو عضو غضروفي تمتد في داخله 

الرئتين فتنشأ عنهما األصوات، فالحنجرة هي عضو الصوت، تفتح الحنجرة بفتحة المزمار، ويسدها عند البلع غضروف لسان 

 المزمار

 الرغامى

وهي أنبوب يتكون من غضاريف شبه دائرية تدعم الناحية األمامية بينما يوجد في الناحية الخلفية التي يستند إليها المريء 

فة ( تصل نهايات الغضاريف ببعضها؛ فتكون وظيfibroelastic ligamentsعضالت ملساء وأربطة ليفية مارنة )

الغضاريف منع توسع تجويف الرغامى فوق المطلوب، كما أن العضالت واألربطة تحافظ على قطر مناسب لتجويف الرغامى، 

وانقباض هذه العضالت وبالتالي تَضيُّق تجويف الرغامى يلعب دوراً في السعال كما يساهم انقباض العضالت في تنظيف 

داب مهتزة مخاطية تستوقف الغبار، والجزيئات التي ترافقه، ويدفعها مجرى التنفس.يبطن القصبه غشـاٌء مخاطي ذو أه

 نحوالخارج فهذه االهداب تعمل كالمكنسه.

 الشعب الهوائية

 تتفرع الرغامي بعد مسافة من الحنجرة إلى قصيبات أصغر كأغصان الشجرة ويشكل مجموعها الشجرة القصبية.

 الرئتان

في الفراغ الصدري محاطتين بالغشاء البلوري الحشوي داخل حجرة جدارها من الضلوع والقص والعمود  الرئتان وتوجد

ي نتجت عن الحويصالت الفقري ودعامتهما الحجاب الحاجز.وهما عضوان إسفنجيان مرنان يشتمالن على الشجرة القصيبية الت

الرئوية.وينقسم جوف كل حويصلة إلى عدد من التحدبات هي االسناخ الهوائية التي تزيد من سعة السطح الداخلي للهواء. تجتمع 

االسناخ لتشكل حويصالت، وتجتمع الحويصالت لتشكل كتال هرمية الشكل تدعى الفصيصات الرئوية.وتجتمع الفصوص 

 الرئة اليمنى وفّصان فقط في الرئة اليسرى. الرئوية وعددها ثالثة في

:يحيط بكل رئة غشاء ذو ورقتين يدعى الغشاء الجنبي، تلتصق الوريقة الداخلية (pleural membraneالغشاء الجنبي )

 وبفضلها تتصل الرئتان بالقفص الصدري. للقفص الصدري بالرئة بينما تلتصق الوريقة الخارجية بالوجه الداخلي

 األوعية الدموية الرئوية

فينقسم إلى قسمين ينفذ كل منهما إلى رئة ويسير محاذيا للقصبة الهوائية ويتفرع مثل  البطين األيمن من الشريان الرئوي يخرج

تتالقى  وريديةشعرية غزيرة، وينتج عن اجتماع الشعيرات فروعتفرعها حتى ينتهي في محيط األسناخ.فيتشكل حولها شبكات 

وبما أن جدران االسناخ الرئوية  األذين األيسر في القلب فتشكل وريدين في كل رئة وتخرج األوردة الرئوية األربعة وتصب في

 ا التبادل الغازي الرئوي.رقيقة جدا فيكون الدم فيها وهواء االسناخ على اتصال مباشر بسطح واسع جدا وتتم عنده

 وظائف التنفس

 يقوم التنفس بالوظائف التالية:

تزويد الجسم باألكسجين من الجو إلى الرئتين، ثم أكسدته في الرئتين، بفضل الضغط الجزيئي لألكسجين في األسناخ  .1

 واألوعية الدموية.

 واألوردة واالسناخ.طرح ثاني أكسيد الكربون: وذلك بفضل فرق الضغط الجزيئي له في الخاليا  .2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%89
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86


 .الرقم الهيدروجيني المحافظة على التوازن الحامضي_القاعدي أو .3

الجسم الداخلية  المحافظة على حرارة الجسم: نتيجة لعمليات االحتراق والهدم والبناء داخل الجسم ترتفع درجة حرارة .4

 ، الرئتان.الغدد الصماء ،الجهاز العصبيفيعمل بعدة طرق للتخلص من الحرارة الزائدة وهذه الطرق والوسائل هي:

التي تعمل على تغيير حجم القفص  العضالت التنفسية يتم تجديد الهواء داخل الرئتين بواسطة ظواهر ميكانيكية، أولها حركة

،والتغلب على مقاومة الممرات الهوائية والجنبة الرئوية.وتنقسم عملية التنفس إلى مرحلتين  والزفير الصدري أثناء الشهيق

 متالحق ومستمر هما الشهيق والزفير:متتابعتين بشكل 

من أعضاء الجهاز التنفسي،  (: وهو عملية فاعلة، تتطلب جهداInspiration: باإلنجليزية) الشهيق .1

 إلدخال الهواء إلى الرئتين العضالت وخاصة

:تتقلص عضلة الحجاب الحاجز فتهبط لألسفل فيتسع القفص الصدري عمودياً أو طولياً  الحجاب الحاجز .1

 تين إلى أن يصبح اقل من الضغط الجوي فيندفع الهواء داخلهما.ويقل الضغط داخل الرئ

:وتعمل على رفع القص ودفعه لألمام مما يزيد من حجم القفص الصدري من العضالت الوربية الخارجية .2

 األمام للخلف وجانبياً.

(:وهو عملية سلبية أو تلقائية ال تتطلب جهدا إلخراج الهواء خارج الجسم، وإنما Expiration: باإلنجليزية) الزفير .2

يق ولكن في الحاالت االضطرارية ،تتدخل عضالت البطن والعضالت الوربية تأتي كنتيجة حتمية لعملية الشه

الداخلية لتضيق القفص الصدري، فيرتفع الضغط داخل الرئتين فيطرد الهواء منهما عبر الممرات الهوائية خارج 

 الجسم.

هيق. ويتراوح معدل التنفس : يكون وقت الشهيق أطول من وقت الزفير, كما نالحظ لحظة توقف عند نهاية الشمعّدل التنفس

دورة في الدقيقة ويزداد هذا المعدل في حاالت الحرارة  11دورة في الدقيقة وفي المتوسط  11 -13عند الرجل السوي بين 

 والعمل، وهو عند المرأة أكثر منه عند الرجل بدورتين.

 دور الممرات الهوائية في التنفس[عدل]

صافية، وإنما تلعب دوراً في عمليتي الشهيق والزفير ،فأثناء الشهيق تتطاول وتتسع إلى ليست الممرات الهوائية مجرد قنوات 

أقصى حد لتسّهل مرور الهواء، بينما وقت الزفير يقل طولها وقطرها بفعل ارتفاع الضغط داخل القفص الصدري لإلسراع في 

 مللتر يومياً ويزداد في الحاالت المرضية. 151ي طرح الهواء وكذلك تقوم بطرح وإخراج اإلفرازات التي يبلغ حجمها الطبيع

 ( في التنفسpleuraدور الجنبة )[عدل]

على دعم الرئتين والجدار الصدري وهي تسمح للرئتين بالتمدد األعظمي، كما تسمح لها  تعمل بورقتيها الجدارية والحشوية

بالحركة التي تنقلها لهما من جدار القفص الصدري وبناء على ذلك فإن الضغط داخل الفجوة بين ورقتي الجنبة أثناء الزفير 

، أما في حالة الزفير اإلجباري 11-1تراوح ما بين ضغط جوي ويزداد سلبية أثناء الشهيق إذ ي 3–يستخدم سلبياً وهو يساوي 

 ضغط جوي. 31بينما ينخفض أثناء الشهيق اإلجباري إلى  4قد يصل إلى +

 دور األسناخ في آلية التنفس[عدل]

تلعب األسناخ دوراً هاماً وذلك بفضل مطاطية جدرانها واأللياف العضلية بين األسناخ وخاصة بفعل تأثير "فاعل السطح" 

وبروتينات وأيونات، وتفرزه خاليا هو سائل يحتوي على مواد مختلفة من ليبيدات مفسفرة  surfactant)فاعل السطح أو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&section=10
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&section=11
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&section=12


خاصة في األسناخ، وهو السبب في عدم انكماش األسناخ عند الزفير؛ فلو أغلقت األسناخ يصعب فتحها من جديد بطرق 

 عادية(، ومن أهم وظائف األسناخ أنها مكان تبادل الغازات بين الرئتين والدم لنقله لباقي أعضاء الجسم.

 التبادل الغازي[عدل]

ات بين الهواء الجوي واألوعية الدموية، والطبيعة تشكل األسناخ أو الحويصالت الرئوية المكان الذي يتم فيه تبادل الغاز

الفسيولوجية والتشريحية لألسناخ تسمح بهذا التبادل ذلك أن األسناخ ذات جدار رقيق جداً، ومحاطة بشبكة من الشعيرات 

م 01الدموية مساحتها حوالي 
2

)تحافظ على مطاطية  surfactantتحتوي خاليا تفرز مادة خاصة وهي "فاعل السطح" أو  

الرئة واتساعها(، وخاليا بالعة، وأنسجة خاصة، وثقوب لكل هذه العوامل تعمل على تسهيل مرور الهواء من وإلى األسناخ 

 وتمر عملية التبادل الغازي بأربع مراحل هي:

 تبادل الغازات بين هواء الجو واألسناخ، وتدعى التهوية الرئوية. .1

 أكسيد الكربون بين األسناخ والشعيرات الدموية.تبادل األكسجين وثاني  .2

 نقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم. .3

 تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الشعيرات الدموية والخاليا. .4

 :تأثير ثاني أكسيد الكربون الموجود في هواء الجو

 حصل أي تغيير على تنفس الشخص% ال ي1.15في الهواء المستنشق طبيعية  CO2عندما تكون نسبة  .1

 % يزداد عمق التنفس وتبقى سرعته بطيئة ويدعى ذلك فرط التهوية.3في هواء التنفس إلى  CO2إذا ارتفعت نسبة  .2

 % تزداد سرعة التنفس وعمقه.5إذا ارتفعت إلى حوالي  .3

مود ويصاب الشخص % تباطأت الوظائف الدورانية والتنفسية وأصابهما الخمول واله1إذا ارتفعت إلى حوالي  .4

 بالصداع والدوار واإلغماء.

 :تأثير نقص األكسجين في هواء الجو

% فإن التنفس سيزداد سرعة وعمقاً 13% فإذا انخفضت إلى أقل من 21.05إن النسبة المئوية لألكسجين في الهواء الجوي 

ل عمق التنفس لفترة قصيرة يعود بعدها من األسناخ فيق CO2وبذلك تزداد كمية األكسجين في األسناخ الرئوية فتطرد كمية 

التنفس إلى عميقاً بسبب تجمع ثاني أكسيد الكربون ثانية، وهكذا يتغير عمق التنفس بصورة متناوبة بالزيادة والنقصان، ويدعى 

نخفض في الدم يحدث أثناء الوقف التنفسي وفي نفس الوقت ي CO2التنفس عندها بالتنفس الدوري المتناوب.إن ارتفاع نسبة 

تركيز األكسجين في الدم، فتتنبه مراكز التنفس الدماغية فتتسبب في زيادة عمق التنفس وسرعته، فتحدث" زيادة التهوية " 

في الدم فيزول تنبيه المراكز التنفسية الدماغية فتعود ثانية حالة الوقف  CO2وبسبب هذا تزداد نسبة األكسجين وينخفض تركيز 

التنفسي إن هذا النوع من التنفس يدعى تنفس شاين ستول وهو تنفس دوري متناوب يدل على خطورة حالة الشخص، ويحدث 

ت في أنسجة الرئة، لذلك ال في المناطق المرتفعة.إذا ارتفع الضغط الجزيئي لألكسجين في هواء الجو فإنه سيحدث تخريشا

% 11يجوز أن يتنفس الشخص أكسجيناً نقياً لفترة تزيد عن بضع ساعات إال أنه من الممكن أن يتنفس مزيجاً غازياً مكوناً من 

 % لفترة طويلة دون أن يسبب أضراراً صحية.41أكسجين و 

مستوى خاليا أنسجة الجسم. أسباب المقصود بنقص األكسجين هو النقص الحاصل عند  HYPOXEMIA نقص األكسجين

 نقص األكسجين:

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&section=13


( في PO2نقص األكسجين بسبب نقص دخول األكسجين للجسم. وذلك بفعل نقصان الضغط الجزيئي لألكسجين ) .1

 الدم ويحدث في األحوال التالية:

 .في المرتفعات العالية حيث ينخفض الضغط الجزيئي للهواء بما فيه األكسجين 

 .استنشاق هواء فاسد يحتوي على كمية ضئيلة من األكسجين عند مستو سطح البحر 

 .التنفس السريع السطحي 

 .أمراض الرئتين 

 .أمراض القلب الخلقية التي فيها اتصال بين طرفي القلب األيمن واأليسر 

سجين ويكون الضغط : وينتج بسبب نقصان الهيموجلوبين في الدم الذي يحمل األك نقص األكسجين بسبب فقر الدم .2

الجزيئي لألكسجين ونسبة إشباعه طبيعيين ويحدث في جميع أنواع فقر الدم أو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون الذي 

مرة مما يؤدي إلى نقصان  21يتحد مع الهيموجلوبين بنفس طريقة األكسجين ولكن بشراهة تفوق اتحاد األكسجين بـ 

 األكسجين الواصل إلى األنسجة.

األكسجين التسممي: وذلك بفعل تسمم الخمائر المؤكسدة الموجودة في األنسجة بمادة سامة مثل السيانيد حيث  نقص .3

تصبح األنسجة نفسها معطلة وغير قادرة على االستفادة من األكسجين الذي يكون ضغطه الجزيئي طبيعياً ثم يرتفع 

 في األوردة ليصبح أعلى مما هو في الشرايين.

الركودي: وهو ناتج عن بطئ دوران الدم عبر األنسجة فالضغط الجزيئي لألكسجين في الدم نقص األكسجين  .4

الشرياني طبيعي وكمية األكسجين المحمولة طبيعية، ولكن الضغط الجزيئي لألكسجين وكميته في الدم الوريدي 

 منخفضة جداً، وذلك في حالة هبوط القلب ألحتقاني.

 العوامل المؤثرة في عملية التنفس

 تخضع عملية التنفس إلى عدد من التغييرات التي تطرأ على جسم اإلنسان وهذه العوامل والتغييرات هي:

 عوامل عصبية مركزية: .1

  منطقة تحت المهاد تلعب دوراً أكيداً في اضطراب عملية التنفس، ويمكن مالحظة ذلك أثناء االنفعال حيث تزداد

 سرعة التنفس.

  ًفي تغيير عملية التنفس أثناء الضحك أو الكالم أو االنتباه. قشرة الدماغ:تلعب دورا 

إن حدوث أي تغيير كيميائي للدم يعمل على اضطراب المراكز التنفسية العصبية المركزية، ويؤثر  : عوامل كيميائية .2

ية والثانية غير بالتالي على عملية التنفس، ويتم هذا التأثير بطريقتين: إحداهما مباشرة على المراكز العصبية التنفس

مباشرة أي منعكس عن طريق المستقبالت الموجودة على جدران الشرايين األبهر والسباتي العام. وأهم العوامل 

 ( ومعجهاز التنفسPHالمؤثرة على التنفس هي درجة الحموضة )

لتنفس يتم التخلص من ثاني أهمية الجهاز التنفسي: للتنفس دور كبير في المحافظة على استمرارية النشاحت داخل الجسم فبا

اوكسيد الكربون الذي يعتبر تراكمه ضار لخاليا الجسم ويوازن فقدانه بالحصول على األكسجين الذي يعتبر الوقود الذي 

التستمر الحياة بدونه لما له الدور الكبير في استمرارية العمليات الحيوية داخل الجسم وعملية التزويد باألكسجين هي عملية 

التنقطع. ونقصان األكسجين يؤدي نقصان التروية إلى الدماغ وبالتالي تظهر اعراض الدوار والتعب على المريض مستمرة 

عادة اما في حالة انقطاعه انقطاعا تاما فأنه يؤدي إلى إلى توقف عضلة القلب وبالتالي يعرض اإلنسان إلى احتمالية كبيرة لفقده 

جديد في وقت محدد. اذن فالتنفس هي عملية ضرورية المداد عضلة القلب باألكسجين  الحياة مالم يتم انعاش القلب والرئة من

 وبالتالي ضخ األكسجين عن طريق الدم إلى سائر اعضاء الجسم وبالتالي تستمر عملية الحياة بانتظام داخل جسم اإلنسان..



 التنظيم عقب التنفس

ومنتظم ومتواتر يتم تحت تأثير الجهاز العصبي الذي يحتوي إن عمل جميع أعضاء الجهاز التنفسي بشكل متناسق ومنسجم 

على مراكز خاصة للتنفس في البصلة السيسيائية وفي الحدبة الموجودة في منطقة الجسر من الدماغ وتشترك عدة أجزاء 

اكز التنفس عصبية وكيماوية في تكوين الجهاز العصبي المنظم للتنفس وهي المستقبالت والعصبونات التنفسية الحسية ومر

 الدماغية واألعصاب التنفسية الحركية.

: وهي عبارة عن مستقبالت كيميائية حسية توجد على جدران الشريان األبهر والشريان السباتي  المستقبالت التنفسية .1

درجة  العام. وتتأثر بالتغيرات الكيميائية في الجسم مثل نقصان األكسجين أو زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون أو زيادة

 الحموضة )نقصان العدد الهيدروجيني(

: وهي ألياف عصبية تصدر من المستقبالت ومن مراكز التخوية ومراكز النطخ في  العصبونات التنفسية الحسية .2

الرئتين، والمستقبالت الموجودة على العضالت الملساء في المسالك التنفسية لتصل إلى مراكز التنفس العليا في 

ستقبالت الشريان السباتي عصب الجيب السباتي ويصل إلى مراكز الشهيق في البصلة الدماغ.فيصدر من م

السيسيائية ويصدر من مستقبالت الشريان األبهر العصب المثبط. ويصل إلى مركز الشهيق في البصلة، حيث يعمل 

جود في الحدبة في منطقة هناك تشابكاً عصبياً حسياً ويتابع سيره إلى األعلى ليصل إلى المركز الحدبي الناهي المو

الجسر الواقعة مباشرة فوق البصلة السيسيائية وتتعصب الرئتين والرغامى بالعصب الحائر )المبهم( الذي يصل إلى 

 البصلة.

 : توجد مراكز التنفس في:مراكز التنفس الدماغي .3

 قشرة الدماغ وهي المراكز العليا 

 :البصلة السيسيائية وهي 

المركز يؤدي إلى تقلص أو انقباض جميع عضالت الشهيق وإذا استمرت : إثارة هذا  مركز الشهيق .1

إثارته لفترة طويلة تؤدي إلى الموت بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم عن طريق طرحه 

 للخارج.

: إثارة هذا المركز تحدث زفيراً طويالً يستمر من دقيقتين إلى ثالث دقائق وال تؤدي  مركز الزفير .2

تمرة للموت حيث إنه بمجرد ارتفاع معّدل ثاني أكسيد الكربون في الدم يتنبه مركز إثارته المس

الشهيق ويبدأ بالعمل فوراً وتحدث عملية الشهيق. وما تجب مالحظته أن إثارة المركزين معاً تحدث 

 تشنجاً شهيقياً ويتصالن فيما بينهما بأعصاب موصلة متبادلة.

 )الحدبة )الجسر 

: يرسل هذا المركز التنبيهات إلى مركز الشهيق في البصلة إلطالة فترة  مركز الشهيق العميق .1

 الشهيق ويتم تنظيم هذا التأثير بطريقتين هما:

 )العصب الحائر )التائه 

 المركز الحدبي الناهي الذي يثبط مركز الشهيق 

تنبيهاته إلى المركز الحدبي الناهي: يتلقى هذا المركز التنبيهات من مركز الشهيق ويرسل تأثيراته و .2

 مركز الزفير إلثارته من أجل إيقاف الشهيق.

: وبعض هذه األعصاب يصدر من قشرة الدماغ وبعضها يصدر من منطقة الجسر  األعصاب التنفسية الحركية .4

وتعمل تشابكاً آخر في النخاع الشوكي لتعطي العصبونات النهائية التي تصل عضالت التنفس لتنقل إليها أوامر 



العصب الحجابي الذي يعصب الحجاب الحاجز يعمل تشابكه الثاني في الفقرة العنقية السابقة، بينما االستجابة.ف

العصب الوربي الذي يعصب العضالت الور بين األضالع يعمل تشابكه الثاني في الفقرة الصدرية األولى ،أما 

 العضالت الهيكلية فتتعصب باألعصاب القادمة من الدماغ.

 


