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 فسلجة الطيور الداجنة

 

ة بصورة طبيعية وظائفها الحيوي ألداء هابين أجهزة وسوائل جسم الطير والتداخلهو العلم الذي يهتم بدراسة    

 .مرض أوانحراف عن ذلك يعتبر حالة غير طبيعية  وأي
 

 : هما أساسيين جزئيينالجسم بصورة عامة يتكون من 

 من وزن الجسم. %45-25ويشكل حوالي ـ جزء صلب 1

 من وزن الجسم . %75-55ويشكل حوالي  ـ جزء سائل2

 )سبب التباين الكبير بالنسبة هو تغير عمر الطائر(    

 هما: أساسيين جزئيين إلىبدورها وتقسم السوائل      

 .Intra cellular fluidsـ سوائل داخل الخاليا 1

نسبة  وتتغيرالذي يحيط بالدماغ والسائل المحيط بكرة العين  ألشوكينخاع تكون بطيئة الحركة مثل سائل ال    

 .بوع أس 03بعمر %03 إلى تزدادل أسبوعبعمر  %11السوائل داخل الخاليا من 

  . Extra cellular fluidsـ سوائل خارج الخاليا 2

 أسبوعبعمر  %11نسبتها حوالي , مثل الدم واللمف تتميز هذه السوائل بالسرعة العالية ووظائفها المتعددة     

 (1)كما موضح بالشكل أسبوع 03بعمر  %02-02حوالي إلىنخفض تواحد ثم 
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 يبين نسب السوائل بالجسم 1شكل 

 سنتطرق الى اهم السوائل الموجودة بالجسم وهي  واالن
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 Bloodالدم 
 

 

 

 أهميعتبر الدم من مواد سائلة وصلبة وحاوي على الخاليا و  عبارة عن سائل لزج احمر اللون يتكون من    

واحد  أسبوعزن الجسم بعمر من و  %10-13من  هسرعة العالية ويتراوح حجمليز بامالسوائل الموجودة بالجسم ويت

 عدة عواملحجم الدم  ويؤثر على عند عمر النضج الجنسي  %7-1فض ليصل حوالي م ينخث

  O2أألوكسجين نقص المتميزة بالمناطق المرتفعة   -1

 الحالة الصحية -0

 كمية السوائل المتناولة -0

  الدم. حجمانخفاض  إلىتقدم العمر وازدياد نسبة الدهون المترسبة بالجسم تؤدي ال -2

وان   الطيور بها تصاب التي األمراض تشخيص في نافعة وسيلة أصبحت الطيور في مالد حالة تقييم أن     

 تم إذ الطيور دم فحص في واستخدامها تطويرها تم والثدييات اإلنسان دم فحص في التقليدية الطرق ستخدامأ

 دم على تجري التياالختبارات  على التحويرات بعض مع الثدييات دم فسلجة في األساسية المبادئ تطبيق

 : يلي ما تتضمن والتي) )بسبب احتواء كريات الدم الحمر في الطيور على نواة  الطيور

 وتشمل -:الحمر الدم كريات تقييم - 1

 . Hematocrit ( PCV)(المضغوطة الخاليا حجم )الدم مكداس .أ

 Total erythrocyte count(RBC.) الحمر الدم لكريات الكلي العدد .ب

  Hemoglobin concentration (Hb.) لوبينالهيموك تركيز .ج

   Calculation the mean corpuscular valuesالدموية الكريات قيم معدل حساب .د
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 وتشمل -:البيض الدم كريات تقييم - 2

  Total leukocyte count البيض الدم لكريات الكلي العدد .أ

  Leukocyte differential البيض الدم لكريات التفريقي العدد .ب

  Leukocyte morphology البيض الدم كرياتل مورفولوجيال لشكال .ج
 

 الدم وتخثر الدموية الصفيحات تقدير اختبارات - 3

Tests that evaluate thrombocytes and blood coagulation 

 وظائف الدم :ـ

  Transportـ النقل 1

اصر الغذائية الى الخاليا المنتشرة في االجزاء المختلفة بصورة اساسية والعن O2 األوكسجينيقوم الدم بنقل     

طروحة من قبل الخاليا الى اماكن التخلص منها بعملية عكسية هي التخلص من الفضالت الممن الجسم ويقوم 

 وهي الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي .

   Regulation body temperature ـ تنظيم درجة الحرارة الداخلية2

 إلىوذلك عن طريق قيام الدم بنقل الحرارة الزائدة العميقة من الجسم  األماكنجة حرارة الدم بتنظيم در يقوم     

 .فقد هذه الحرارة  إلىالسطحية من ألجسم )الجلد( مؤديا  األماكن

   Protectionـ الحماية 3

الغريبة وهي  األجسامم ضد دفاع عن الجسالبسبب احتواء سائل الدم على خاليا الدم البيضاء تقوم بوظيفة     

 (. cancer cellsية)خاليا سرطان طبيعيةبكتريا وبعض خاليا الجسم الغير , فيروسات,سبورات ,فطريات ,سموم 

 . PHتنظيم االس الهيدروجيني  -2

 .  osmotic pressureالضغط االوزموزي تنظيم -5
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 .تنظيم سكر الدم  -6

 . تنظيم الكالسيوم -7

  Blood compositionتركيب الدم 

 :يلي  ما تتكون من لوجدناها دم لو قمنا بعملية فصل لعينة    

  Plasmaـ البالزما 1

 %7ماء  %11 تكون منيسائل تبني مصفر  وهيالكلي  العينة المفصولةمن حجم  %55 البالزما شكلت    

 ها داخل الكبد نيعينات يتم تصوهذه البروت %7والفايبرينوجين ـ %03والكلوبيولين  ـ%52وهي االلبومينبروتينات 

والمكونات االخرى هي االلكتروليتات عناصر اخرى ) االحماض االمينية , سكر الدم , الدهون (  %1و

  FSHوكذلك تحتوي على الهرمونات ) االنسولين ,  Mnوالمنغنيز kوالبوتاسيوم Caوالكالسيوم  Naكالصوديوم 

 ,LH  والغازات مثل االوكسجين( وغيرهاO2  النيتروجينوN وثاني اوكسيد الكاربونCo2   والمواد الذائبة داخل

 (.Co2التخلص من  ساسي هوالأدور البالزما النزيمات والفيتامينات والفضالت )البالزما ا

 Buffy coatـ الجزء الخلوي 2

عظم هو خاليا زء االجحلقة بيضاء تبنية اللون تمثل خاليا الدم البيضاء وتحتوي على الصفيحات الدموية وال    

وتعتبر مايلي اهم مكونات الجزء الخلوي  0وكما مبين في شكل  في الدواجن 0مليون/سم5راء عددها الدم الحم

 وهي
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 يبين تركيب عينة الدم بعد عمل طرد مركزي لها 0شكل 

  Red blood cellsخاليا الدم الحمراء  -1

لجهتين وحاوية على نواة عكس الثدييات لذلك عبارة عن خاليا كروية الشكل غير منبعجة نحو الداخل من ا 

 . (1)صورة  تسمى خاليا وليس كريات كما في اللبائن

 
 يالحظ وجود النواة  )يسار(خاليا الدم الحمر في الدواجنو )يمين( كريات الدم الحمر في اللبائن1صورة 
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 -مراحل تكوين خاليا الدم الحمراء:

 .stem cells ـ مرحلة الخاليا الجذعية1

دمة من العمر حيث انه قلنشأت الخاليا الحمراء في جسم الطائر خالل المراحل المت األولىتعتبر المرحلة     

م بتصنيع خاليا الدم الحمراء لكن بعد مرحلة سالج باالطوار االولى ) االطوار الجنينية ( تقوم معظم اعظاء

ة التي تكون موجودة بصورة رئيسية فقط التعضي )تكوين االعضاء( او التخصص تختص فقط الخاليا الجذعي

بالعظام الطويلة من الجسم حيث يحصل لها انقسام وتتمايز فتقوم بعملية تصنيع خاليا الدم الحمراء والبيضاء 

 هي:الخاليا ه والصفيحات الدموية وهذ
 

 Erythroidأ ـ 

لية كبيرة الحجم تسمى وخ RBCين من الخاليا وهي خلية الدم الحمراء يتمايز هذا الجزء الى نوع    

Megakaryocyte  والتي تتمايز بدورها باالنقسام حيث تكون صفيحات دموية ( 0)صورةPlatelets. 

 
 لتكوين خاليا الدم الحمر والصفائح الدموية  Megakaryocytesانقسام خلية  0صورة 
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  Myeloidب ـ 

 والمتشعبة Mast cellواساسية  Macrophageنواة خاليا الدم البيضاء تكون بدورها خاليا بلعمية     

Dendritic cell وقاعديةBasophil والحامضيةEsinophil والمتعادلةNetrophil . 

  Lymphoidج ـ 

 من الخاليا وهي : أنواعكون ثالث لت ا تنقسمبدوره    
 

 NK Cell) natural killer cells) طبيعية تقوم بمهاجمة اي جسم غريب.ـ القاتلة ال 

 (B Cell) bursa cells    ـ تقوم بتصنيعها غدة فابريشيا.  

 (T Cell) thymus cells     الخاليا اللمفية. الى تمايزالبـ تقوم 

 تكوين الخاليا المختلفة للدممراحل  1مخطط ويوضح 

 
 الدم المختلفة مكوناتمراحل تكوين  1مخطط 
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 الهيموكلوبينتركيب  3شكل 

  Rbc life cycleدورة حياة كرية الدم الحمراء 

يوم داخل جسم الطير والمحدد االساسي لعمر الكرية هو مرورها داخل الكبد حيث  03-03عمرها بالدواجن     

عالي ويوريا عالية ودرجة حرارة عالية هذه الظروف مجتمعة  Co2منخفض و PHتمر بظروف بيئية قاسية مثل 

يوم تبدأ قابلية الخلية على نقل  03-03ة اي بعد مرور تؤدي الى تحديد كريات الدم الحمراء التالفة من الجيد

O2  الحديدالكلوبيولين وجزء من بباالنخفاض وكريات الدم المتحللة يقوم الكبد بتحليلها حيث يقوم باالحتفاظ 

 يتم طرحه الى داخل الجهاز الهضمي بالجزء االخير لغرض التخلص منه.والجزء االخر 
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  blood coagulation و تجلط الدماتخثر 

تتم بأربعة هذه العملية ( والشرايينالوردة )الدموية  ا األوعيةعبارة عن حدوث عملية انسداد لثقب حاصل في     

 -هي: مراحل

 :vasospasm الدموية األوعيةتقلص ـ 1

خل هو تقليل سرعة جريان الدم داألتقلص  وفائدة هذاتقلص له ثقب في الوعاء الدموي يحدث ند حدوث ع    

 الموقعية. أوالتأثيرات القريبة  مرحلةالوعاء الدموي وتسهيل عملية حدوث الخثرة الدموية.وتعتبر هذه المرحلة 

 -:platelet plug formation تجمع الصفيحات الدمويةـ 2

 تبدأ الصفيحات الدموية بالتجمع حول مكان حدوث النزيف وتقوم بعمل سدادة خلوية تقوم بتقليل تسرب الدم    

 كتلة صلبة. إلىالخارج ثم بعد ذلك ومع تقدم الوقت تتحول  إلى

 -:coagulation تخثرـ ال3

ما يسمى  باحداثوالثانية تبدأ الصفيحات الدموية مع األلياف  أألولىمع تقدم الوقت وحصول المرحلتين     

البيئة الخارجية والداخلية ( بين block)حاجز وتعمل الالزمةالتخثر ومعناه اكتساب السدادة الخلوية الصالبة 

 للجسم.

 -: clot retractionالفعل األنعكاسي)الرجعي(ـ 4

ة تكسر الصفيحات الدموية عملي إليقاف إيعازايفرز النسيج او الجرح الملتئم  0-1بعد حدوث المراحل من     

 .  0بصورة وتجمعها وكما موضح 
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 مراحل حدوث التخثر 3صورة 

 ملية التخثرالسيطرة االنزيمية على ع

حدوث ثقب بالوعاء العملية والتي تكون بمراحل وهي ان عملية التخثر تحدث بسيطرة انزيمية على هذه     

وهي عبارة   thromboplastinارة حيث يقوم النسيج المصاب بأفراز مادة حدوث استث الدموي والذي يؤدي الى

بوجود ايون الكالسيوم بتحويل الصورة الغير نشطة من عن مادة اليبوبروتينية)بروتينات دهنية(تقوم هذه المادة 

الى الصورة النشطة من  )ينتج هذا االنزيم في الكبد( الموجود في البالزما prothrombin  انزيم البروثرومبين

والذي يقوم بدوره بتحويل بروتين اخر موجود بالدم وهو الفايبروجين  thrombin االنزيم وهي الثرومبين

fibroingen لى الفايبرين اfibrin . 

 في عملية تجلط الدم. kدور فيتامين 

عملية تخليق دور اساسي في عملية تخليق البروثرومبين بالكبد كذلك له دور اساسي في  kيلعب فيتامين     

كذلك تخليقه من  و المصدر االساسي لهذا الفيتامين هو الغذاءو  لى حدوث الجلطة الدمويةالعوامل التي تساعد ع

هو العليقة التي ل البكتيريا الموجودة بالكرش بالنسبة للمجترات لكن بالنسبة للطيور المصدر االساسي والوحيد قب

في العليقة المقدمة للطيور تؤدي الى حدوث كدمات  kلذلك وجد في بعض الدراسات ان نقص فيتامين  تتناولها

من الفيتامينات التي تساعد  kويعتبر فيتامين  ياو نزف تحت الجلد او في المنخار او في منطقة التجويف الفمو 
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على تقليل سيولة الدم, والسبب االساسي الستمرار عملية النزف في االماكن المذكورة اعاله هو النقص في تكوين 

 0وكما يوضح ذلك مخطط  روثرومبين والنقص في بالزما الدمالمركب الب

 

 
 تخثرمراحل السيطرة االنزيمية على عملية ال 2مخطط 
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 لطيورلدم ا الصفات الفيزيائية
 

 : colorـ اللون1

مع  O2القاني وخصوصًا دم الشرايين وهذا اللون يكون ناتج من اتحاد  األحمرون لالطيور بال دم يتميز لون 

وهو مركب قلق ينتج عن اختالف التراكيز, يتصف الدم  Oxyhemoglobinالهيموكلوبين وتكوين مركب 

في البالزما بصورة ذائبة اما السيرم فيكون لونه تبني بسبب وجود  Co2ن االحمر القاتم بسبب وجودو لالوريدي بال

 صبغة الصفراء فيه والتي تفرز من المرارة .

لون السيرم ابيض حليبي وخصوصا الدجاج البياض وسبب ذلك هو ارتفاع تركيز يكون  بعض االحيان    

يحتوي الصفار على إذ تكوين صفار البيض بصورة مستمرة  اجة الىبسبب الحاالحماض الدهنية في البالزما 

من فروج اللحم , اما  أكثرللدجاج البياض  الحاجة الى االحماض الدهنية بالنسبةوبسبب  %35-33نسبة دهن 

في حالة كون لون السيرم احمر فهذا معناه حصول انحالل بكريات الدم الحمراء اثناء عملية جمع الدم اذا كانت 

ينة دم مجموعة او وجود السموم البكتيرية داخل مجرى الدم بتراكيز عالية مما يؤدي الى تكسير كريات الدم ع

, وكذلك تناول بعض العالجات تؤدي الى حصول حالة االنحالل وقد Bacterium مى هذه الحالة سالحمراء وت

 تدخل بعض االحيان بعض العوامل الفيزياوية في هذه العملية .

  : Viscosityوجة ـ اللز 2

ولزوجة الدم  (1تعتبر من الصفات المهمة بالنسبة للدم وعادة تقاس نسبة الى لزوجة الماء والتي تبلغ قيمتها )    

بالطيور تكون اعلى من لزوجة دم المجترات بسبب امتالك خاليا دم الدواجن النواة وتكون اللزوجة في الذكور 

والمسبب االساسي لللزوجة هو البروتينات  الدم الحمراء في الذكور اليااعلى من االناث بسبب ارتفاع اعداد خ

 .الموجودة في الدم
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 : specific grafyالوزن النوعي للدم -3

فالوزن النوعي لدم الطيور يتباين ويختلف  , عادة يقاس الوزن النوعي للموائع نسبة الى الوزن النوعي للماء    

لوزن النوعي لدم االناث اقل وعادة يكون ا انثى( -رجة الحرارة والجنس)ذكرحسب الحالة الصحية والموسمية ود

وزن النوعي بالنسبة للذكور على الرغم من ارتفاع تركيز البروتينات الدهنية بالنسبة لدم االناث وذلك بسبب من ال

 بة للذكور مقارنة باالناث.انخفاض الوزن النوعي للبروتينات الدهنية وكذلك ارتفاع اعداد خاليا الدم الحمراء بالنس

 : Osmotic pressure االوزموزيالضغط -4

زموزي و منفذ ويعتبر الضغط االالعبارة عن تحرك وانتقال جزيئات الماء من وسط الخر عبر غشاء انتقائي     

 بسبب انخفاض تركيز االلبومين في بالزما دم الطيور و الذي يعتبر من بالثدياتفي الطيور منخفض مقارنة 

 .االوزموزيتأثيرا على الضغط  البروتيناتاكثر 
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 اللمف و الجهاز اللمفاوي
Lymphatic system 

 

 

 

ي حمايته ويعد هذا الجهاز هو الجهاز فهو احد االجهزة التي تكون جسم الطائر وتلعب دورا اساسيا     

المسؤول عن تنظيم الخطوط الدفاعية داخل جسم الطائر ويتكون الجهاز اللمفاوي بصورة اساسية من جزئين 

 -:أساسيين 

 .lymphatic vesselsاالوعية اللمفاوية -1

  . lymphatic tissues and organsاالنسجة واالعضاء اللمفاوية -2

العمل االساسي للجهاز اللمفاوي هو لحماية الجسم لكنه كذلك يقوم بعملية نقل السوائل الناضحة من جهاز     

هذه السوائل  دةاأعتجميعها داخل الجهاز اللمفاوي ثم يتم ثم الى االوعية اللمفاوية حيث يتم الدوران الى االنسجة 

لتر  0عن طريق الوريد فيسمى الوريد اللمفاوي االيمن والذي يصب في الوريد االجوف االعلى حيث يتم استعادة 

 يوميا من السوائل بواسطة الجهاز اللمفاوي الى داخل الورة الدموية.

داخل نظام مغلق وهو الجهاز  حماض الدهنية الممتصة في االمعاءاليقوم الجهاز اللمفاوي بعملية نقل ا     

اللمفاوي ويكون باتجاه القلب.المنظم االساسي لهذه الحركة هو وجود صمامات باتجاه واحد اي اتجاه القلب فقط 

الوعاء العضالت الهيكلية والملساء المكونة لجدران لمف داخل الجهاز اللمفاوي هو حركة لل األساسياما المحرك 

 اللمفاوي.

يقوم الجهاز اللمفاوي ايضا باعادة قسم من خاليا الدم والبروتينات الى الدورة الدموية كذلك يقوم الجهاز     

ويتم ازالة البكتيريا والخاليا  بتصفية الدم يقوم اللمف بواسطة العقد اللمفاويةاذ  filtrationاللمفاوي بعملية فلترة 

 (.5بقايا الخلوية )شكل وال والفيروساتية السرطان
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 الجهاز اللمفاوي 5شكل 

 -: Lymphatic Nodes العقد اللمفاوية

  حيث تحتوي العقد اللمفاوية على خاليا بيضاء من نوع االلتهامية  عقد اللمفاوية محطات فلترة لللمفتعتبر ال    

الجسم وكذلك تحتوي على الخاليا باالستمرار في  ابمهاجمة االجسام الغريبة وتحطيمها وعدم السماح له تقوم

 ( .5الستجابة المناعية ضد االنتيجين )صورة اللمفية التي تكون مسؤولة عن ا

 -العقد اللمفاوية الموجودة بالجسم : اهم 

  Spleenطحال ال -1

 الكبير ذات العمرالخاليا الدموية الحمراء  بتخزين االيسر من التجويف البطني ويقوم يقع الطحال في الجزء    

قوم بنقل البروتينات الناتجة من تحلل هذه الكريات الى الكبد ليتم االستفادة منها فيما يقوم بخزن يالمتحللة حيث 

جزء من الحديد المتحلل وارسال الجزء االخر الى الكبد لالستفادة منه في عملية تصنيع خاليا الدم الحمراء 

 الجديدة .
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  -: Thymus gland التوثةغدة -2

    ازواج متناظرة تبلغ فعاليتها القمة خالل فترة النمو االولية لالفراخ بسبعةتقع على امتداد الرقبة ممثلة         

  يوم حيث تعتبر اول جزء في الجهاز الدفاعي المناعي الذي يقوم بعملِه قبل تكامل بقية اجزاء الجهاز  (1-7 )

( Parathyroid gland( وغدة جار الدرقية )Thyroid glandوقد تتداخل الفصوص السفلية مع الغدة الدرقية )

الرئتين اسفل الرقبة ,  مغدة التوثة فيها تتالف من فصين كبيرين اما ثدييات او الحيوانات اللبونة فان, اما في ال

يتكون كل فص من فصوص التوثة من عدد كبير من الفصيصات منفصلة عن بعضها بنسيج ضام , ويتشابه 

( Medullaص الواحد مع تركيب حويصالت البورسا حيث يتألف من منطقة النخاع او اللب )تركيب الفصي

هرمون مشابه  زافر بالطيور ل( , تقوم غدة التوثة Cortexومنطقة اخرى تحيط بالنخاع تدعى بالقشرة او اللحاء )

الهرمونات التي تفرزها  , ان البيئة الداخلية لهذه الغدة مع  Thymicهو وهرمون اخر Thymulin  للثايميولين

( على سطح الخلية اللمفية الواردة اليها وبالتالي تنضيجها وتخصيصها Markersتساعدان على وضع معلمات )

( بانواعها المختلفة والمسؤولة باجمعها عن المناعة الخلوية , T-Lymphocyteلتصبح خاليا لمفية تائية )

( تكون بشكل Glycoproteinsارة عن بروتينات كربوهيدراتية )الدراسات الحديثة اثبتت ان هذه المعلمات عب

عنقود يوضع على سطح الخلية التائية ويطلق على هذا العنقود من البروتينات اسم عنقود البروتين المميز للخاليا 

(Cluster of differentiation تبعًا الختالف شكل هذه المعلمات سيتعين نوع الخلية التائية ووظيفتها , ) . 

 (Bursa of Fabriciusجراب فابريشيا ) -0

( Bursaبالقرن السادس عشر وجود كيس او جراب ) Herimmus Fabriciusلقد وصف العالم       

بيضاوي او كروي الشكل ومجوف ويتصل بالمنطقة الظهرية من المجمع بواسطة قناة قصيرة , لم يعرف 

معلوماته على ان الجراب الذي وصفه العالم فابريشيا  في ذلك الوقت وظيفة هذا الجراب بل بدأت تتناقل

سنة( صنف هذا الجراب ضمن الجهاز  033قد سمي بجراب فابريشيا , بعد مضي ثالثة قرون )

 تنضج فيه. البائية تتخصص و المناعي فقد اتضح ان الخاليا اللمفاوية
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( او غدة البورسا وذلك Fabricius glandحديثًا يصنف البعض هذا الجراب على انه غدة فابريشيا )

, اثبتت الدراسات ان هذه الغدة تتكون  Bursoboitinلثبوت قيام هذا الجراب بافراز هرمون اطلق عليه 

( وتحتوي Folliclesالف حويصلة ) 10- 3( وكل طية تتكون من Foldطية ) 10 – 13من 

مص , وبما ان الخاليا بمجموعها على اكثر من مليار خلية , وهي ذات شكل كروي يشبه حبة الح

( B-Lymphocyteاللمفاوية تنضج بهذا الموقع لذلك فقد اطلق عليها اسم الخاليا اللمفاوية البائية )

وذلك لتفريقها عن الخاليا اللمفاوية االخرى التي تنضج في غدة التوثة والتي يطلق  Bursaتبعًا لكلمة 

او التوثة , اكتشفت هذه  Thymus( نسبة لكلمة T-Lymphocyteعليها اسم الخاليا اللمفاوية التائية )

المعلومات المناعية الول مرة في الطيور ولذلك سارت هذه التسميات حتى في اللبائن واالنسان رغم انها 

ال تملك البورسا ولكن بقيت تسمية الخاليا اللمفاوية بالخاليا البائية والخاليا التائية , في اللبائن لوحظ ان 

 ( للقناة الهضمية.Lymph nodesفاوية البائية تنضج في العقد اللمفاوية )الخاليا اللم
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 العقدة اللمفاوية 5صورة 

 
 الوعاء اللمفاوي6صورة 
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 المناعة
Immunity 

 
 

الغريبة سواء كانت حية فايروسات او بكتريا وغيرها او ميتة التي  األجسامرة عن قابلية الجسم للدفاع ضد اعب    

واد كيمياوية بانواعها كالسموم الفطرية او ادوية ومبيدات وعناصر معدنية , وابقاء الجسم اقرب ما قد تكون م

 Antigenبيعية دون ظهور االعراض المرضية والتي يكون المسبب لها المستضد أي يكون بحالته الط

 وبكل انواعها . هو أي جسم غريب يدخل الى الجسم مؤديا الى استثارة المناعة Antigen ناالنتيجيأذا 

 تقسم المناعة الى :ـ

  innate immunityاوال:المناعة الفطرية )الطبيعية(

 لمناعة الغير متخصصةاب ويعرف هذا النوع من المناعة يكون موجود بصورة طبيعية داخل جسم الطير    

 non specific immunity  منها والتى  أجزاءالغريبة او  واألجساما وهي عبارة عن دفاع الجسم ضد الخالي

 تسمى االنتيجين .

 ناعة الغير متخصصة الى :وتقسم الم

 فاعات فيزياوية : حيث تتضمن د -ا

وتعتبر الخط الدفاعي االول ضد االجسام الغريبة  Intact skin   الجلد والخاليا الطالئية المبطنة له:  -1

حيث يحتوي على مادة تسمى الكرياتين تقوم بتحفيز المناعة وتعمل والمواد التي تحاول الدخول الى الجسم 

كجرس انذار ينبه الجسم لحدوث مشكلة او خلل في هذا الجزء من الجسم مما يؤدي الى استثارة الجهاز المناعي 

وخاصة المتخصصة في هذا النوع من لغرض البدء بافراز وتكوين اعداد اضافية من خاليا الدم البيضاء 

 .المسبب
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: تكون مبطنة بصورة مستمرة للجهاز التنفسي حيث تعمل  Mucous membranes الطبقة المخاطية -2

احتوائها على خاليا الدم  بسببوالبكتريا  بالفيروسات إلصابةمن اعلى حماية البطانة الداخلية للجهاز التنفسي 

 البيضاء من نوع الملتهمة .

 :  Chemicals defenseدفاعات كيميائية  -ب

 الخر وانواعها:ـ وعبارة عن افرازات يقومة الجسم بافرازها بصورة طبيعية او مستحثة بسبب ا

: يمتلك العرق حموضة عالية ونسبة عالية من االمالح وحدوث عملية التعرق بصورة مستمرة Sweat العرق -

ط غير مناسب لالختراق نسبة لالنسان حيث يؤدي الى ان البكتريا التي تقوم بمهاجمة الجسم سوف تلقى وسلاب

 والنمو وبالتالي موت عدد كبير منها قبل دخولها الجسم .

: قسم من البكتريا والجراثيم والسموم والفطريات وغيرها من المسببات  stomach acidity المعدة احماض -

الجهاز  تعتبر االحماض واالنزيمات المفرزة منالمرضية تدخل الى الجسم عن طريق القناة الهضمية لذلك 

ث تلف للمستقبالت الموجودة على جدار الخلية حدي اذاالول الذي يقوم بمقاومتها  يالهضمي هي الخط الدفاع

 للكائن الغريب.

عبارة عن مركب بروتيني له مستقبالت خاصة تقوم بشل الخاليا العضلية وخصوصا :ـ toxinالسم  مالحظة

الهضمية فانها لن تسبب حدوث اي اصابة بسبب تغير الشكل  الالارادية لذلك لو دخلت هذه السموم الى القناة

 واالميليز. HClالفعال للسم بواسطة 

ان  : يقوم البول بالمحافظة على سالمة المجاري البولية والمجمع من خالل مروره فيها بسبب urea البول -

 وية للبكتريا .منخفض جدا فيؤدي الى حدوث تلف في قسم من الجدران الخل PH االس الهيدروجيني 

عبارة عن استجابة موضعية بسبب وجود جسم غريب يهاجم الجسم والذي     : Inflammationااللتهاب  -ج

الم(في مكان االلتهاب فالشعور بااللم يعني قتل المايكروب وتنظيف  -قيح -احمرار -يتمثل باربع مراحل )حمى

 وتطهير النسيج المصاب واحالل وتصليح النسيج .
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 : Feverى الحم -د

عبارة عن ارتفاع في درجات الحرارة في الجسم فوق درجات الحرارة االعتيادية والغاية االساسية من ذلك هو     

 جعل وسط الجسم غير مالئم لنمو االجسام الغريبة الداخلة اليه.

ا بين تعتبر الحمى خط دفاعي اول ضد اي مسبب خارجي يحاول مهاجمة الجسم كذلك يزداد التفاعل م    

 االنزيمات المحللة لالجسام الغريبة الداخلة اليه وما بين الجدار الخلوي للجسم الغريب.

 specific immunityالمناعة المتخصصة  -ثانيا"

 عبارة عن خط دفاعي تنظمه خاليا الدم البيضاء والمكونات الخلوية االخرى بانواعها وهي :ـ     

: عبارة عن الخط الدفاعي الرئيسي بالجسم وهي مهمة للمناعة   white blood cellsخاليا الدم البيضاء  -1

 المتخصصة في الجسم وتكون على نوعين رئيسيين :

 : وهي الحاوية على حبيبات في السايتوبالزم وتقسم الى :granule الحبيبية أوال

 من مجموع خاليا الدم البيضاء الحبيبية وعملها االساسي خاليا  %13-53:تكون  المتعادلة

 التهامية .

 وهي اكثر عدد في النخاع والطحال مما موجود في الدم واللمف وهي ضعيفة القابلية  الحامضية:

 اللتهام البكتريا وتكون حبيباتها حاوية على انزيمات هاضمة وتكون متخصصة ضد الفطريات .

 وتكون من خاليا الدم البيضاء وتشترك بعملية االلتهام  %0.5:تكّون اقل من نصف  القاعدية

حبيباتها حاوية على مواد مضادة للحساسية )الهستامين(وكذلك تحتوي على مواد متممة تساعد 

 على اتمام عملية االلتهام .

 non granuleثانيا الغير حبيبية 

من خاليا الدم البيضاء وتأتي بالمرتبة الثانية  %03-03تكّون من  من اهم انواعها اذاللمفية وتعتبر الخاليا 

 Porsaحيث تنضج وتتمايز في غدة فابريشيا  Bالخاليا االحادية وتكون على شكلين البائية  ة بعدباالهمي
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وتعتبر هذه الخاليا  Thymus glandحيث تنضج وتتمايز في الغدة الثيموسية  Tوالشكل الثاني التائية 

ها والتهامها ان امكن او خاليا الذاكرة للجهاز المناعي حيث تتمكن من التعرف على االجسام الغريبة ومهاجمت

تعمل كمنبه للجهاز المناعي في الجسم يقوم بتنبيه بقية اجزاء الجهاز المناعي لغرض مهاجمة االجسام 

 الغريبة مهما كان نوعها .

 ــ الخطوة النهائية بالمناعة تعرف بالمتممة او المكملة وتتمثل بثالث خطوات اساسية :

 ايقاف عمل الملتهمة  .1

 من االجسام الغريبة  تحليل المتبقي .0

 تخليق منظمات االلتهاب واالستجابة المناعية المبكرة . .0
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هو الجهاز الذي يقوم بنقل السائل الرئيسي الذي يدور بالجسم وهو الدم وما يتضمن ذلك من عمليات ثانوية     

 .7كما مبين في صورة تبادل غازي(و  –امداد  -نقل  -اثناء عملية دوران هذا السائل داخل الجسم )تغذية 

 -: يتكون جهاز الدوران من

 : Heartالقلب  .1

او محرك الدورة  pumpوالمحرك لهذا الجهاز ويطلق عليه البعض اسم المضخة  يعتبر الجزء االساسي    

ن خط الدموية, يقع القلب عادًة في الطيور في التجويف الجسمي فوق الخط البطني منحرفا قليال نحو اليسار م

 عظم القص.

الى طاقة حركية متمثلة بانقباض وانبساط عضلة  ATPبـيعمل القلب على تحويل الطاقة الكيمياوية المتمثلة     

القلب )البطينين(وذلك لغرض ضخ الدم بضغط عالي لكي يستطيع هذا السائل الوصول الى كافة انحاء الجسم 

 والى ادق واصغر تفرعات هذا الجهاز .

يور يكون لونه احمر مزرق خالف قلب الثديات الذي يكون لونه احمر قاني , يتكون قلب الطيور قلب الط    

 من الخارج الى الداخل تشريحيا من ثالث طبقات :ـ

 الشغاف الخارجي : يقابلها في الثديات غشاء التامور .0

 .عبارة عن مجموعة من االلياف العضلية المخططة الالارادية  Myocardiamعضلة القلب  .0

  Endocardiamالشغاف الداخلي  .2

 يرتبط بهايتكون القلب من مضختين منفصلتين عن بعضهما , المضخة الموجودة في الجانب االيسر     

الشريان االبهر والذي يتفرع بدوره الى شرايين اصغر فاصغر وصوال الى االوعية الدموية الشعرية ثم بعد ذلك 

 جهاز الدوران

Circulation system 

 



 ألداجنة المادة:ـ فسلجة الطيور                  بسم هللا الرحمن الرحيم      لبحث العلمي            وزارة التعليم العالي وا

 قحطانعمار د.:ـ أعداد                                 الجزء النظري                                   كلية الزراعة /جامعة ديالى  

 قسم الثروة الحيوانية استاذ مساعد                                     1025-1024        قسم الثروة ألحيوانية                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 17 -                                               

سع اكثر فاكثر الى ان يكّون الوريد االجوف االعلى واالسفل والتي تفتح يتجمع الدم في االوعية الشعرية ثم يتو 

بدورها بالبطين االيمن ليصب الدم المؤكسد في االذين االيمن والذي يضخ الدم الى البطين االيمن ومن ثم بعد 

  تعاد الدورة تكرارًا.ألرئة ثم ذلك يضخ الى الشرايين الرئوية ثم 

ربعة صمامات باتجاه واحد تمنع ارتداد او رجوع الدم باتجاه معاكس حيث ان تفصل حجيرات القلب اال    

الصمامات في الشرايين واالوردة تكون ثالثية تفتح باتجاه واحد فقط نحو االعلى من القلب باتجاه الشريان ونحو 

 االسفل باتجاه الوريد.

باتجاه واحد نحو االسفل فقط وعند حدوث اي  ثنائية وفتكون  واألذيناما الصمامات الموجودة ما بين البطين     

لزرقة وبالتالي تسبب خلل في اي من هذه الصمامات نالحظ ان الدم الموجود في الشرايين يبدأ لونه يميل الى ا

 . Hypoxiaللجسم مسببة حالة  O2قص امداد هذه الحالة ن

 السيطرة العصبية على عامل القلب

ية واالعصاب الالودية الباراسمبثاوية على االذينات والبطينات )خاصة الودية السمبثاو  األعصابتتوزع     

بالدواجن( تكون االعصاب الودية تعمل في حالة اصابة الطير بالفزع حيث تعمل على زيادة عدد ضربات القلب, 

 تحكم بالقلب في حاالت االسترخاء )االعتيادية(.ال مهمتهاواالعصاب الباراسمبثاوية 

 



 ألداجنة المادة:ـ فسلجة الطيور                  بسم هللا الرحمن الرحيم      لبحث العلمي            وزارة التعليم العالي وا

 قحطانعمار د.:ـ أعداد                                 الجزء النظري                                   كلية الزراعة /جامعة ديالى  

 قسم الثروة الحيوانية استاذ مساعد                                     1025-1024        قسم الثروة ألحيوانية                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 18 -                                               

 
 الدوران بالطيورجهاز  7صورة 

 

 حجم القلب

وهذا الحجم يكون ارتباطه عكسيا مع حجم الطير حيث يزداد حجم  %5-3.5يتراوح حجم القلب في الطيور     

 القلب كلما صغر حجم الطائر ويعزى السبب في ذلك الى ارتفاع كفاءة الطيور الصغيرة من الناحيتين هما:

 .الكفاءة العضلية المتمثلة بالطيران  .1

 .فاءة االيضية المتمثلة بااليض الخلوي الك .0

 سرعة القلب 

دقيقة مع االخذ بنظر االعتبار ان \نبضة253-053ينة في الطيور بشكل كبير حيث تتراوح من اتكون متب    

ضربات القلب في الطيور  يكون قياس عدد ضربات القلب في الحالة االعتيادية )االسترخاء( كذلك تنخفض عدد

 .ر ذات الحجم الكبي
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: وهي الجزء الثاني المكون لجهاز الدوران وهي عبارة عن شبكة من االنابيب التي تصل  االوعية الدموية  -

 ذلك من عمليات اخرى . قوما يرافالدم  وهو أالللجسم  األساسيالى كافة انحاء الجسم لتقوم بنقل السائل 

 -تكون االوعية الدموية على نوعان :

الدموية المتخصص بنقل الدم المؤكسج أي  األوعيةي ذلك النوع من وه -: Arterial الشرايين -أ

الجسم باستثناء الشريان الرئوي الذي يكون محمال  أنحاءكافة  إلىمن القلب  باألوكسجينالمحمل 

 بالدم المؤكسد .

الدموية الذي يكون محمال بالدم المؤكسد أي  األوعيةوهي ذلك النوع من -: Venous  األوردة -ب

 الرئتين باستثناء الوريد الرئوي . إلىمن القلب   الكربونثاني اوكسيد المحمل ب

 العوامل التي تؤثر على ضغط الدم 

 Ageالعمر  -1

يتاثر ضغط الدم بتقدم عمر الطائر حيث يزداد كلما زاد عمر الطائر وذلك بسبب زيادة حجم الجسم وبالتالي     

 الزيادة الحاصلة بالجسم .زيادة كمية الدم المطلوب توفيرها لتغذية هذه 

  Bird sexر جنس الطائ -2

ملم.زئبق 111يكون ضغط الدم في الذكور اعلى من االناث حيث يبلغ ضغط الدم االنقباضي )العالي(      

  .ملم.زئبق100ملم.زئبق والواطئ 110ملم.زئبق , اما بالنسبة لالناث فيكون العالى 152واالنبساطي الواطئ 

  O2 Hypoxiaنقص  -3

الى ارتفاع في ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب لغرض توفير النقص الحاصل  O2يؤدي نقص     

 .باالوكسجين في خاليا الجسم المختلفة

 stressحالة الطير  -4

  .fleeلفراو  halyardبالكريزداد ضغط الدم وتزداد سرعة ضربات القلب في حالة اجهاد الطير ما يعرف    
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 drugs and hormones هرموناتاالدوية وال -5

في ضغط االدم دون حصول زيادة في عدد ضربات  تسبب بعض انواع االدوية والهرمونات حصول زيادة   

 .القلب وذلك عن طريق تقلص االوعية الدموية

  heredity factor العامل الوراثي -6

ذه الصفة مرتفع جدا كافي الوراثي لهحيث ان الم %03-05لضغط الدم في الدجاج  الوراثية تتراوح القيمة    

الحيوانات وخصوصا الثدييات يكون موجب بسبب ارتباطه مع زيادة االنتاج في الدواجن الن  وعلى عكس بقية

والمواد  O2 نقلمتأتية من زيادة سرعة ضربات القلب وبالتالي زيادة كفاءة معظم الزيادة الحاصلة في ضغط الدم 

 .التي يقوم الدم بها الغذائية وغيرها من االمور

 درجة حرارة البيئة -7

ان ارتفاع او انخفاض درجة حرارة البيئة يؤدي الى انخفاض ضغط الدم بسبب التأثر بسرعة ضربات القلب     

  .في درجة حرارة البيئة
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   إلى األخرىضارة وطرح الغازات ال األوكسجينعن تجهيز الجسم بما يحتاجه من  لوالمسئهو الجهاز          

  -التالية : وذلك لتميزهيعتبر الجهاز التنفسي في الطيور فريدا من نوعه و  خارج الجسم
   

تمتد حتى العظام المجوفة وهذا االمتداد يعطي الطير نوع الرئتان صلبتان ومرتبطة باالكياس الهوائية والتي  -1

 .من االنخفاض بالوزن مما يسهل من عملية الطيران

 O2تبر الجهاز التنفسي معقد ومتكيف للطيران حيث ان الطيور تستهلك اثناء عملية الطيران كميات من يع -2

 .مرات اضعاف استهالكها في الحالة االعتيادية 13-3تصل الى 

بالرئة هو نظيره القصيبة الهوائية وهي مشابهة للحويصلة الهوائية بالثدييات وخصوصا  تشعباصغر  -3

  .االنسان

تتميز بالطيور بحجمها وتكون اكبر من الثدييات وتكون حلقتها متكاملة عكس ما  صبة الهوائية )الرغامي(الق -4

  .Uموجود بالثدييات فتكون غير كاملة على شكل حرف 

هذا النوع من التمتلك الطيور الحجاب الحاجز لذلك يطلق على التجويف بالطيور بالتجويف الجسمي لذلك  -5

  .ر بالتنفس دون الحاجة الى وجود الحجاب الحاجزالتكيف يسمح للطيو 

حجم الجهاز التنفسي بالطيور ثالث مرات اضعاف حجمه بالثدييات والتي تكون بنفس الحجم بسبب ارتفاع  -6

 .المجهز O2كفاءة تحويل الغذاء وااليض وبالتالي تزداد الحاجة الى 

 

 

 الجهاز التنفسي

Respiratory system 
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 -وظائف الجهاز التنفسي:

 O2تجهيز االوكسجين  -1  

 CO2التخلص من  -0  

التخلص من حرارة الجسم الزائدة عن طريق حدوث عملية اللهاث حيث يتم التخلص من حرارة الجسم  -0  

 .الزائدة عن طريق بخار الماء المطروح مع هواء الزفير وتسمى عملية اللهاث

     بة الهوائيةالقص يحتوي الجهاز التنفسي في الطيور على عضو يقع اسفلانتاج الصوت)التغريد( : -2  

وليس كما موجود في الثدييات حيث ان الحنجرة في الثدييات تقوم باصدار الصوت لكن بالطيور يوجد عضو 

 .خاص يسمى عضو التغريد

 تركيب الجهاز التنفسي

 -يتركب بصورة اساسية من:  

 فتحتي االنف الخارجيتين: -1

جلد متقرن عند قاعدتها تقوم بايصال الهواء الى  عبارة عن زوج من الفتحات على شكل شق مائل يغطيها     

 .العضو التالي للجهاز التنفسي وهو المزمار
 

 المزمار: -0

عبارة عن تركيب في وسط البلعوم يكون بشكل دائري او بيضوي واشبه بما يكون بلسان متحرك يغطي      

 .المجرى التنفسي لمنع دخول المواد الغذائية او الماء اليه

 .مار في الطيور يقوم بوظيفة واحدة هي اغالق القناة التنفسية لسان الز 

 الحنجرة: -0

 الصوت كما في اللبائن  بإصدارتقوم  ترتبط الحنجرة بالبلعوم وهي عبارة عن تجويف غضروفي عضلي ال     
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 .وترتبط بالقصبة الهوائية من جهة اخرى

 القصبة الهوائية: -2

ملم في الديك و 175من حلقات مغلقة مبطنة بطبقة مخاطية يبلغ طولها عبارة عن انبوب غضروفي يتكون     

 .ملم في الدجاج وتتشعب القصبة الهوائية الى شعبتين كل واحدة تدخل الى الرئة113

 عضو الصوت: -5

قبل تشعب القصبة الهوائية الى شعبتين تتضخم مكونة مايعرف بعضو الصوت ويتميز عضو الصوت باحتواءه   

عند مرور الهواء الطبلة وعدم وجود الحبل او االوتار الصوتية ويقوم هذا الغشاء باصدار الصوت على غشاء 

 .على جانبيه

 الرئتان: -1

عبارة عن زوج من االعضاء الموجودة اسفل القفص الصدري وتكون صلبة غير مرنة وغير اسفنجية وتفتح     

العمود الفقري لذلك تكون محززة بسبب تداخلها مع عظام بدورها باالكياس الهوائية وتلتصق من الجهة الظهرية ب

 .العمود الفقري

 االكياس الهوائية: -7

عبارة عن امتدادات للرئتين وتعتبر بمثابة تعويض عن عدم قدرة الرئتين على التقلص واالنبساط حيث تكون     

ء مرور الهواء فيهما الى االكياس الرئتين في هذه الحالة اشبه بجهاز تصفية يعمل على احداث تبادل غازي اثنا

رقيقة التحتوي في الغالب على الهوائية ثم خروجه بعملية الزفير وتكون االكياس الهوائية ذات جدران غشائية 

اكياس حيث تكون  13االوردة او االوعية الدموية وسعتها االجمالية تبلغ عدة اضعاف سعة الرئتين ويبلغ عددها 

 :كاألتي أزواجعلى شكل 

 (كيس صدري امامي0(كيس ترقوي                  )0(كيس عنقي                          )0)

 (كيس بطني0(كيس صدري خلفي               )0)



 ألداجنة المادة:ـ فسلجة الطيور                  بسم هللا الرحمن الرحيم      لبحث العلمي            وزارة التعليم العالي وا

 قحطانعمار د.:ـ أعداد                                 الجزء النظري                                   كلية الزراعة /جامعة ديالى  

 قسم الثروة الحيوانية استاذ مساعد                                     1025-1024        قسم الثروة ألحيوانية                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 34 -                                               

 -وظائف االكياس الهوائية:  

 .زيادة كمية الهواء المتبادل اثناء الشهيق والزفير -1

 اء عملية الصيد او االختباء مثل البطريق زيادة قدرة الطيور المائية على البقاء تحت الماء اثن -0

 امتالء االكياس الهوائية بالهواء يقلل من وزن الطير اثناء الطيران -0

امتالء الكيسين البطينين بالهواء سوف يضغط على االمعاء وبالتالي يساعد على سرعة خروج الفضالت من  -2

 الحهاز الهضمي

ختلفة يؤدي مالجسم ال أجزاءاالكياس الهوائية وبسبب انتشارها في  دخول الهواء البارد الى الجسم عن طريق -5

 انخفاض درجة حرارة الجسم إلىذلك 

 
 الجهاز التنفسي في الطيور 8صورة
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 الطيور: أجنةالتنفس في 

لعدم وجود اتصال جنيني فأن الخالق تعالى قد جهز البيضة لتكون وسط مثالي من جميع النواحي لغرض      

فترة  ء رقيق ينمو خاللااللنتويس وهو غشايس الجنين النامي لذلك فان اجنة الطيور تحتوي على غشاء نمو وتفق

بالجنين بصورة كاملة وترتبط االوعية الدموية الناشئة للجنين مع هذا  الحضانة وعند اكتمال نموه فأنه يحيط

ويس عن طريق الثغور الموجودة على الغشاء وتحصل عملية التبادل الغازي ما بين دم الجنين و غشاء االلنت

 الف ثغرة. 17-12السطح الخارجي لقشرة البيضة ويبلغ عدد الثغور من  

اما الفسحة الهوائية فال يتم االستفادة منها اال بعد اليوم التاسع عشر حيث يتحول الجنين الى التنفس الهوائي      

ثغور كبيرة تعمل على امداد الفسحة  3-1ية عن طريق فتحتي المنخر حيث يوجد في اعلى الفسحة الهوائ

خيرين من عمر الجنين داخل البيضة وبذلك تسمح هذه الثغور بحدوث الهوائية باالوكسجين خالل اليومين اال

 (.1رةن الوسط الداخلي والخارجي للبيضة)صو عملية التبادل الغازي ما بي

 
 التنفس في اجنة الطيور 1صورة 
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المهمة التي تكّون جسم الطير حيث يبلغ طول القناة الهضمية اربع امثال طول جسم الطير هو احد االجهزة     

ويتكون الجهاز الهضمي من عدة اجزاء حيث يقوم كل جزء بوظيفة معينة لذلك يمتلك كل جزء تكيفا معينا يؤهله 

 وهي:ـ( 13)صورةللقيام بهذه الوظيفة 

 
 الجهاز الهضمي في الطيور 11صورة

   Mouth &Pharynxوالبلعوم الفم  -1

من الجهاز الهضمي والذي يستلم الغذاء ويرطبه ويقلبه بواسطة اللسان والفم في الطيور  األولالجزء  يعتبر    

كذلك يتميز الفم بعدم احتواءه  والسفلي ويكون الفك السفلي متحركيتكون من اجزاء متقرنة تعرف بالفكين العلوي 

 الجهاز الهضمي

Digestive system 
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ابية وعوضا عن ذلك تنتشر في سقف الفم اكثر من مئة غدة صغيرة تقوم بافراز على االسنان او الغدد اللع

م على اللعاب المخاطي )التحدث عملية تقطيع او طحن للمادة العلفية داخل الفم بل ترطيب ودفع الى البلعو 

ولة من الفم الى اما البلعوم هو عبارة عن انبوبة تقوم بايصال المواد العلفية المتناشكل دفعات بواسطة اللسان(,

 .(13)صورةئ والحوصلة المر 

  Crop & Esophagusالمرئ والحوصلة  -2

المرئ عبارة عن قناة تبدا من نهاية التجويف الفموي وتمتد على الجانب االيمن للرقبة ويخترق التجويف     

 .الصدري لينتهي بالمعدة الغدية

خزن للحوصلة هي  األساسيةالفائدة و  في جزء من المرئفاخ وتقرن اما الحوصلة فهي عبارة عن توسع او انت    

تقوم بدور اساسي في تخزين العليقة لذلك يجب تقديم العليقة  في البط فأن الحوصلة ال أماالمواد العلفية  وترطيب

تحتوي على غدد لبنية تقوم بافراز  هااما بالنسبة للحمام فأن اقراص لغرض الحصول على نمو سريع , على شكل

م االولى من عمر االفراخ الفاقسة والمعروف لدينا بلبن ث اياثالالبالحليب بالنسبة للبائن خالل لبنية شبيهة  مادة

 .(11)صورةالعصفور

 
 المريء والحوصلة في الطيور 11صورة

 المعدة -3

 -: (11)صورةتتكون المعدة في الطيور بشكل اساسي من جزئين   
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ي الشكل يفتح بها المرئ وتحتوي على العديد من الغدد التي تعمل لمغز عبارة عن انتفاخ  -:المعدة الغدية -أ

مض الهيدروكلوريك وانزيم الببسين اللذان يعمالن على هضم المواد الغذائية وخصوصا المواد على افراز حا

البروتينية الموجودة في العليقة لكن بسبب قصر فترة بقاء المواد الغذائية في المعدة الغدية فأنهما اليلعبان دورا 

 .داخل المعدة الغدية كبيرا في عملية الهضم

عبارة عن جسم عضلي تفتح فيه المعدة الغدية والهضم فيه ميكانيكي بصورة  -(:صةالقانالمعدة العضلية) -ب

تحتوي على زوجين من العضالت  عضليةيكون مغطى من الداخل بطبقة متقرنة ومن الخارج بطبقة و اساسية 

 -عضلية:فائدتين للمعدة الة المتناولة لذاك تكون هناك فيدمها الطائر في طحن المواد العلالقوية التي يستخ

 ة وبالتالي زيادة عملية خلط هذه المواد مع حامض الهيدروكلوريك وانزيم الببسين.فيالتقليب المستمر للمواد العل-1

المساحة السطحية للمادة العلفية المعرضة  طحن مواد العليقة لتحويلها الى اجزاء اصغر وبالتالي زيادة  -0

 امتصاصها وتفتح المعدة العضلية في االمعاء. كمية المواد التي سيتمللهظم وبالتالي زيادة 

 
 المعدة الغدية والعضلية في الطيور 11صورة

 االمعاء -4

طول جسم الطائر في الدجاج و  3\1تعتبر االمعاء قصيرة نسبيا بالنسبة لطول جسم الطائر حيث تبلغ        

 في االرنب. 10\1الحصان و  في 03\1في البط.اما في الثدييات فتبلغ حوالي  2\1في الحمام و  7\1
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 -تتكون االمعاء من اربع اجزاء اساسية هي:    

  -االثني عشر: -أ  

تصق في وسطها البنكرياس الذي يصب عصاراته فيها خالل ثالث لثنية كبيرة في القناة الهضمية ي عبارة عن    

 .(10و10) صورة قنوات كما تفتح فيها افرازات المرارة من خالل قناتين

 تحتوي عصارات البنكرياس كذلك على الخمائر والتي تقوم بهضم المواد الكاربوهيدراتية والدهنية والبروتينية.    

 -االمعاء الدقيقة : -ب

تعتبر اطول اجزاء االمعاء وتحتوي على المساريق )عبارة عن غشاء يقوم بتغليق اجزاء االمعاء الدقيقة في     

لدقيقة بامتصاص معظم المواد الغذائية التي تم هضمها ميكانيكيًا وانزيميًا حيث التجويف البطني( وتقوم االمعاء ا

 . Aلدقيقة التي تقوم باطالق فيتامينتحتوي على الزغابات كذلك تحتوي االمعاء على بعض االحياء ا

 
 سوالبنكريااالثنى عشر  10صورة 
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 االعورين  -ج

نها تعرف باالعورين تحتوي على بعض االحياء المجهرية النافعة عند نهاية االمعاء الدقيقة تتفرع قناتين م    

والتي تقوم بهضم سليلوزي بسيط للمواد السليلوزية المتبقية في المواد العلفية الغير مهضومة وتعتبر عملية تخزين 

ي البراز هي الدور االساسي لالعورين ويختلف طول االعورين باختالف نوع الطائر فهي تكون طويلة جدا ف

 .الدجاج والرومي وقصيرة جدا في الحمام او تكون معدومة في الببغاء 

 -المستقيم : -د
سم ودورها 13يناظر المستقيم االمعاء الغليظة في اللبائن وبقية الحيوانات وهي قناة قصيرة ال يزيد طولها عن     

 .االساسي هو امتصاص الماء

   -:المجمع  -ه
بالمجمع والذي يقوم بمزج البراز المطروح مع افرازات الجهاز البولي كذلك تفتح  ينتهي المستقيم بانتفاخ يعرف  

قناة البيض في المجمع ويتصل به كذلك غدة فابريشيا المسؤولة عن تكوين االجسام المناعية بالجسم وينتهي 

 بفتحة االخراج .المجمع 
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 اجزاء االمعاء الدقيقة 13صورة 

 الكبد -5

وتقع به المرارة والفص  األيسرالفص االيمن يكون اكبر قليال من الفص  (12)صورةفصين يتكون الكبد من     
عن طريق قنوات الكبد والتي  لكبد العصارة المرارية والتي تمريكون مقسوم جزئيا الى جزئين وينتج ا األيسر

اءه على الحوصلة تصب في االمعاء , ومعظم الطيور تحتوي على المرارة في حين يتميز الببغاء بعدم احتو 
 المرارية .

  -البنكرياس: -6
يوجد داخل ثنية االمعاء ويفرز العصارة البنكرياسية الى داخل االثني عشر وهذه العصارة تحتوي على    

انزيمات تقوم بهضم المواد النشوية والدهنية والبروتينية كما تقوم بمعادلة الوسط الحامضي بافرازات المعدة بعد 

 .األنسولينمعاء كذلك يقوم البنكرياس بافراز هرمون مهم جدا هو وصولها الى اال
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 الكبد في الطيور 12صورة 
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م من مرحلة الغذاء يبدأ هضم المواد الغذائية في الفم وينتقل الى اجزاء القناة الهضمية لكي يصل الطعا    

 لمادة العلفية الغذائية الى ما يلي :حلة الفضالت وتقسم هذه العملية حسب نوع االكامل الى مر 
 

 هضم المواد الكاربوهيدراتية  -1

على هضم المواد الكاربوهيدراتية النشوية  البيبتالينيبدأ هضمها في الفم ثم الحوصلة حيث يعمل انزيم     

يز والسكريز مالتاألمعاء وهي الالكتيز والالمعدة و  ليستكمل بعد ذلك هضمها بتأثير إنزيماتوتحويلها الى كلوكوز 

 يتم امتصاصها في االمعاء .لكل انواع النشويات الى سكر الكلوكوز  وبالتالي يتم تحويل
 

 هضم المواد الدهنية -1

تهضم المواد الدهنية لتتحول الى حوامض دهنية بفضل افرازات الصفراء الناتجة من الكبد لتصب في االثني     

 يم الرئيسي المفرز من قبل المرارة او الصفراء .يعتبر إنزيم الاليبيز هو االنز , عشري 
 

 هضم المواد البروتينية  -2

يتم هضم المواد البروتينية على مراحل حيث يعمل انزيم البيبتيز في االمعاء لكي تتحول المواد االبروتينية      

انزيم البيبسين في المعدة الغدية على هضم المواد  د بسيطة وسهلة االمتصاص كذلك يعملالى موا المعقدة

المتقدمة في االمعاء البروتينات عالية التعقيد لكي يحولها الى بروتينات بسيطة وسهلة االمتصاص وفي المراحل 

 .سابقة الذكر األنزيماتالدقيقة يعمل انزيم التربسين على هضم البروتينات التي لم تهضم من قبل 

 ات العمليات المذكورة سابقا نجد انها تكون كاألتي :ـوضع خطو  أردنالو 
 

 هضم المواد الغذائية

Nutrition digestion  
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ند ابتالع اللقمة او العليقة من قبل الطائر نجد بان العليقة تتأثر اوال بانزيم البيبتالين الذي يعمل على تغيير ع-1

لنشويات في الوسط االيوني للمادة العلفية وتحويلها الى الوسط القاعدي كذلك يعمل انزيم البيبتالين على تحويل ا

 الفم كمرحلة اولى الى سكر الكلوكوز .

بعد وصول المادة العلفية الى الحوصلة تبقى المادة العلفية لفترة طويلة داخل الحوصلة مما يتيح الفرصة  - 0  

تكوين تخمرات تساعد على تفكيك ب ملقسم من المايكروبات مثل الالكتوباسيالس على العمل على المواد والقيا

وتكوين تخمرات تعمل على افراز احماض مثل حامض الالكتيك تؤدي الى الوسط االيوني مرة لعلفية المادة ا

 وهذا الدور يساعد على تفكيك المواد العلفية مرة اخرى. (ph)اخرى 

عرض الى افرازات المعدة الغدية المذكورة سابقا والتي ايظا تكون افرازات يتالى المعدة  الغذاء بعد دخول- 0     

( وبالتالي حدوث تكسر لسطح المادة العلفية وزيادة 2.1الوسط ليصل الى ) phتعمل على حفظ  امضية ح

 المساحة المواد المعرضة للهضم.

الى المعدة  ة خالل مراحل سابقة الذكرددمتع أنزيماتالتعرض الى من حصل لها انتقال المادة العلفية بعد ما -2    

 .باالنزيماتن المواد العلفية التي تعمل على خلط وطحالعضلية و 

في االمعاء يحدث امتصاص للمواد العلفية بعد تفككها الى صورة بسيطة جدا وكذلك يتم عملية تصنيع لقسم     5- 

ماء واالمالح معظم ال من الفيتامينات من قبل االحياء الموجودة في االمعاء وفي نهاية االمعاء يتم امتصاص

 .المعدنية 
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ء الجسم حيث تكون درجة الحرارة جسم الطير غير متساوية في كل اجزاتعتبر الطيور من ذوات الدم الحار و     

جزء او من نسيج الخر وترتبط درجة حرارة الجسم لجزء معين مع نشاط هذا الجزء او تختلف من مكان او من 

رارة يكون محدود لذلك نالحظ ان اعلى مقدار ما يقوم به من فعالية داخل الجسم غير ان التباين في درجة الح

هي االجزاء الداخلية مثل القلب والجهاز التنفسي في حين تكون االجهزة او  االجزاء في الجسم في درجة الحرارة

 .(15)صورةاالجزاء الخارجية اقل منها مثل العرف 

 
 درجة حرارة االجزاء المختلفة من جسم الطير 15صورة

 جهاز التنظيم الحراري

Caloric regulator system  
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ْم وبشكل عام تعتبر اعلى من الثدييات بسبب وجود الريش 20-23سم الطائر مابين تتراوح درجة حرارة ج    

وعدم وجود الغدد العرقية وكذلك تتميز بارتفاع معدل االيض الغذائي وهنالك العديد من العوامل التي تؤثر على 

 درجة جرارة جسم الطير ومن اهمها هي:ـ 

  strainالساللة  -1

من ساللة الخرى وان كان التباين محدود فنجد مثال ان درجة حرارة الدجاجة الفيومي  درجة الحرارة تتباين      

 )المصري( اعلى من درجة حرارة الدجاج الرود ايالند االحمر .
 

  featheringالتريش  - 2     

ل طبقة ثكلما قل الفقد الحراري الى المحيط الخارجي لكونه يمكلما ازدادت كثافة الريش على جسم الطائر     

 يط الخارجي .حعازلة ما ببين الجسم والم
 

 Bird sexجنس الطائر  -3

ناث وقد يعزى ذلك الى نشاط اال بشكل عام درجة حرارة االناث البالغة تكون اعلى من درجة حرارة الذكور    

 .تتطلبه هذه العملية من نشاط ايضي يؤدي الى رفع درجة حرارة الجسم  المرتبط بوضع البيض وما

 quotidianااليقاع اليومي  -4

 هار والليل حيث ترتبط داخليا وخارجيا ة حرارة داخل جسم الطير خالل النتتباين درج    

  داخليا : ترتبط مع نشاط الطير وما يتناوله من مواد علفية 

 المعلوم ان الطيور من الحيوانات التي تكون  مندار درجة حرارة البيئة حيث قخارجيا : يرتبط مع م

 قابليتها منخفضة على تحمل االرتفاع الحاد بدرجات الحرارة .

 

 acclimatizationالتأقلم  -5
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 يوجديعتبر عامال مهما ومؤثرا على مقدار قابلية الطير على تحمل التغير في الظروف البيئة حيث     

 ين اساسين في هذا الجانب همامصطلح

وتعرف طير نتيجة لتعرضة لظروف محددة خالل فترة محددة لليعني بشكل عام التغيرات الحاصلة  -: التأقلم 

 .يةالمختبر بالظروف 

اعد الطيور على العيش فهي التغيرات الحاصلة على مدى طويل وتورث في جسم الطير والتي تس -:  األقلمة  

 طرق االنتخاب الطبيعي . ىالبيئية للمنطقة , وهي احدفي الظروف 

ي لكل منطقة يقاوم الظروف البيئية في المنطقة وال يستطيع مقاومة الظروف لذلك نالحظ ان الدجاج المحل    

 على حساب االنتاج.تكون البيئية لمنطقة اخرى لكن هذه العملية 

  dehydrationالجفاف -6

ترتفع درجة حرارة البيئة واذا صاحب هذا االرتفاع عدم وجود ماء الشرب يؤدي ذلك الى انخفاض كفاءة او     

ءة عملية اللهاث والتي على تحمل التغير الحاصل في درجات الحرارة وذلك بسبب انخفاض كفا الطيرقابلية 

 درجة الحرارة للجسم عن طريق طرح بخار الماء مع الزفير . ضفتعمل على خ

 deprivationالحرمان الغذائي  -7

ت تقديم العلف على حفظ درجة الحرمان الغذائي مثل التصويم وسحب العلف وتقطيع فترا انواع تعمل جميع    

 حرارة الجسم بسبب انخفاض النشاط االيضي للجسم لذلك سوف تقل كمية الحرارة المصاحبة لهذه العملية.

 activityالنشاط  -8

 كلما زاد نشاط الطير كلما زادت درجة حرارته لذلك نالحظ ارتفاع درجة حرارة الطائر مقارنة بالطير .    

 sexual state الحالة التناسلية -9

ترتفع درجة حرارة االناث خالل فترة وضع البيض مقارنة ببقية الفترات حيث ان عملية وضع البيض تتطلب     

 انتاج طاقة لغرض القيام بهذه العملية وكل انتاج طاقة يصاحبه انتاج حراري .
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  seasonالموسم -11

ذلك تكون سم الصيف مقارنة بموسم الشتاء وكيالحظ بشكل عام ارتفاع درجة حرارة جسم الطير خالل مو     

 ة الحرارة.درج فيعلى التكيف لالرتفاع  تهعلى التكيف لالنخفاض في درجة الحرارة افضل من قابليقابلية الطير 

 ageالعمر  -11

ْم 13ترتفع درجة حرارة الطير منذ الفقس ولحين الوصول الى البلوغ لذلك تحتاج االفراخ الى درجة حرارة     

 التي تكون مثالية وتعطي اعلى معدالت انتاجية ) بيض ولحم (.و 

 sizeالحجم  -12

تكون العالقة عكسية ما بين درجة الحرارة ووزن الطير حيث كلما ازداد جسم الطير او وزنه قلت درجة حرارة     

 يض للطيور ذات الحجم الكبير.ن ذلك مرتبطا بانخفاض معدالت االالجسم وقد يكو 

 المميتة العليا  الجسم رجة حرارةد

 لدجاج البالغ.لْم 27-25من القطيع وتساوي  %53عبارة عن درجة الحرارة التي يموت فيها اكثر من     

 درجة حرارة الجسم المميتة الدنيا 

 لدجاج البالغ.لْم 10من القطيع وتساوي  %53عبارة عن درجة الحرارة التي يموت فيها اكثر من     

 .ْم 15لحرارة هي الدرجة المثالية ل
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احد االجهزة المهمة جدا للجسم والتي لها دور اساسي في التخلص من الفضالت بانواعها وكذلك لها دور    

أن  نالحظكيمياء الجسم  عند دراسة عدنية في الجسم وتوازن االمالح اذماساسي في المحافظة على العناصر ال

ء مواد اخرى ولكن البعض االخر من المركبات وخاصة تلك التي تعتبر بعض المواد تستخدم في الجسم لبنا

الناتج النهائي لعمليات التمثيل الغذائي عند حدوث تراكم لها داخل الجسم تسبب توقف التدفق الطبيعي للتفاعالت 

خراجية الى الكيميائية لذلك البد ان يحدث لها ازالة من الجسم وكلمة االخراج تشير الى عملية طرد المواد اال

طريق الغدد اللعابية حيث تقوم باخراج االمالح وخاصة كلوريد الصوديوم والرئتين  اما عنيتم ذلك و خارج الجسم 

القناة الهضمية مسؤولة عن اخراج مخلفات الغذاء الغير مهضومة و وبخار الماء  Co2تقوم باخراج الغازات مثل 

 .االخراج االساسي في الجسم  وتعتبر الكلية عضن في حيمع بعض صبغات الصفراء المفرزة من الكبد 

 هناك بعض االختالفات بين الجهاز البولي للطيور والثدييات منها:ـ

 تتركب الكلية من ثالث اجزاء : -1

 الجزء االمامي  -أ

 الجزء الوسطي  -ب

 الجزء الخلفي  -ج

 )جزء واحد(.اما الثدييات الكلية تشبه حبة الفاصوليا    

 د المثانة البولية في الطيور بينما توجد في الثدييات .عدم وجو  -0

 يوجد نوعين من الوحدات الكلوية  -0

 الجهاز البولي

  Urinary system 
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 موجود في الزواحف . البولية القشرية : وهي مشابهة لماالوحدات  -أ

 موجود في اللبائن . اللبية : وهي مشابهة لماالوحدات البولية النخاعية  -ب

ء النايتروجيني الرئيسي في بول الطيور بينما يمثل اليوريا الجزء الجز  Uric Acidيمثل حامض البوليك  -2

 الماء الكثير مع بولها. النايتروجيني الرئيسي في بول الثدييات لذلك ال تفقد الطيور

 وجود الجهاز البوابي الكلوي. -5

 وظائف الكلية 

 تالية :تعتبر الكلية عضو االخراج االساسي في جسم الطائر لقيامه بالوظائف ال    

  Uric Acidتخليص الجسم من نواتج هدم البروتينات وهي حامض البوليك  -1

 المحافظة على ثبات ماء الجسم  -0

الجسم والضغط االزموزي للدم من خالل تنظيم اخراج امالح وايونات الصوديوم  phالمحافظة على ثبات -0

 والبوتاسيوم واليوريا 

 .يمياوية وخصوصا االدوية تخليص الجسم من بقايا المواد الك -2
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 الكلية في الطيور16صورة 

 تركيب وتشريح الكلية 

موقعها في المنخفض العظمي للحوض وهي تتكون من ثالث اجزاء ) امامي ووسطي وخلفي ( ويبلغ طول     

ة من وزن الجسم في الطيور الصغير  %1سم وهي تمثل حوالي 0سم وعرضها 7الكلية في الطيور الداجنة حوالي 

الفص وحدة البناء االساسية  نسيج الكليتين من فصوص لذلك يعتبر, يتكون وتقل النسبة في الطيور الكبيرة 

 Cortical tissueهما قسم خارجي وتسمى نسيج القشرة ويتكون كل فص من قسمين رئيسيين  الكلية لنسيج

 قشري تفوق كمية النسيج النخاعي .وكمية النسيج ال Medullary tissueوالداخلي يسمى النسيج النخاعي اللب 
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  Nephronsالوحدات الكلوية 

 (17)صورة تمثل الوحدات الوظيفية الرئيسية للكلية وتحتوي كلية الطيور على نوعين من الوحدات الكلوية هي    

 :Cortical nephronsالوحدات الكلوية القشرية  -1

حف وتتميز بصغر حجم الكبيبة )كرية الترشيح( وهذا النوع تماثل الوحدات البولية الموجودة في كلية الزوا     

 يمثل الغالبية العظمى من الوحدات الكلوية ويوجد في منطقة القشرة .

  :Medullary nephronsالوحدات النخاعية اللبية  -0

القشرية  هي تماثل الوحدات الكلوية الموجودة في كلية الثدييات ولها كبيبة كبيرة نسبة الى الوحدات الكلوية  

 وينحصر وجود هذا النوع في نسيج اللب ويمثل نسبة صغيرة من الوحدات الكلوية في الكلية .

 الوحدات الكلوية  أجزاء

 Glomerulusالكبيبة )كريه الترشيح(  -1

وهي الجزء االول من الوحدة الكلوية التي تجري فيها عملية الترشيح وكبيبة الطيور تكون اصغر حجما وابسط     

هناك فروقات اساسية فيما بينها من حيث الثدييات على الرغم من ذلك فليس  الناحية التركيبية من كبيبة من

 التركيب وتتكون كبيبة الطيور من :

 الشعيرات الدموية )الخصلة(: حيث يكون عدد وحجم الشعيرات الدموية اقل من الثدييات  -أ

 .محفظة بومان :تحيط بالخصلة -ت

 :Tubesالنبيبات  -2

 يتألف الجزء النبيبي للوحدة الكلوية من االجزاء التالية :    

  .هو الجزء االول الذي يتصل بالكبيبة وهو يمثل اطول اجزاء الوحدة الكلوية النبيب الملتف القريب: -أ

  . عروة اللب : وهو يقابل عروة هنلي في الثدييات -ب

 .المحيطة بالوريد داخل الفصيص في منطقة القشرةالنبيب االملتف البعيد: ينحصر وجوده في المنطقة  -ج
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  Renal blood circulationدوران الدم الكلوي

تجهز الكلية بثالث شرايين كلوية )امامي ووسطي وخلفي( ويكون مصدر هذه الشرايين هو الشريان االبهر     

حيث يغذي كل  تفرعات اصغرالى ويتفرع كل شريان داخل الكلية ويدخل كل شريان احد اجزاء الكلية الثالثة 

الكبيبة الصادرة التي تفرغ محتوياتها  اوردةشعيرات دموية ويلي الخصلة  0-0كبيبة واحدة ويتفرع الى  شريان

 األوردةالصادرة ومنها داخل  األوردةداخل الشعيرات الدموية في منطقة القشرة والتي تفرغ محتوياتها داخل 

 والخلفية . األمامية
 

  Renal portal systemبي الكلوي الجهاز ألبوا

والخلفي  األماميالثدييات بامتالكها هذا النظام الذي يتكون من الوريدين البابيين الكلويين عن  تمتاز الطيور    

         الخارجي قفيالحر الكلوي الذي يقع داخل الوريد  ألبوابيوالذين يكونان حلقة وريدية ويوجد الصمام 

Renal portal ylve وتبرز  األجوفالوريد  إلىالكلية  أنسجةبعيدا عن  ألبوابيقوم عند فتحه بتحويل الدم ي

 القريبة منها بالدم وبالكميات الكافية . األعضاءالكلوي في تلبية متطلبات  ألبوابيالجهاز  أهمية

  Ureter                               الحالب  

الجزء الكلوي الذي يمر بمحاذاة  إلىتناظرة وكل واحد يمكن تقسيمه الحالبان في الدواجن مرتبان بصورة م    

والخروج( تخرج  اإلدرار)اإلبرازالنوعين من مواد  إنالكلية اما الجزء الحوضي الذي يربط الكلية بالمجمع ويعني 

 األعورين يسير الى االمام داخل المستقيم والى داخل أنيمكن  اإلدرارمن جسم الطائر من فتحة واحدة أي انه 

المتصاص كميات اكثر من الماء عن اهميتها بالسماح  لهاعن طريق التقلصات الدورية الخلفية وهذه الحالة 

 طريق بطانة المستقيم.
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  Physiology of urine formationفسيولوجية تكوين البول 

 حيوية في الجسم من خالل قيام الوحدات الكلوية بثالث وظائف:ـوظائف الالتؤدي الكلية     

 Filterationعملية الترشيح  -1

 Reabsorpationعملية إعادة امتصاص  -0

    Secretionعملية االفراز -0

 الترشيح -1

تتم في الكبيبة )كرية الترشيح( حيث نجد ان المركبات البلورية والمركبات التي وزنها الجزيئي متوسط او     

الحجم تمر خالل الشعيرات الدموية للكبيبة الى محفظة بومان ولكن اليحدث مرور للجزيئات الكبيرة  صغير

وبذلك نجد ان المركبات المرشحة من الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات الغير  مالحجم مثل بروتينات الد

من سائل االرتشاح في محفظة بومان مماثل عضوي والكلوكوز واليوريا والكرياتين وحامض اليوريك يكون تركيزها 

 لتركيزها في بالزما الدم وهذا يدل على حدوث عملية الترشيح.

 امتصاص -2

نالحظ ان تركيز بعض المواد في البول يكون اعلى او اقل من تركيزها في الدم حيث يدل انخفاض        

امتصاص بواسطة  افي الدم انه حدث لهالتركيز على ان المادة التي انخفض تركيزها في البول عن تركيزها 

مثال ال يظهر الكلوكوز تحت الظروف الطبيعية في البول رغم حدوث ترشيح كامل له ف , لوحدة البوليةا أنابيب

الى سائل االرتشاح مما يدل على انه تحدث له عملية امتصاص وتقوم االنابيب الكلوية باعادة امتصاص الماء 

 في مستواه الطبيعي . مما يعمل على حفظ حجم الدم

   إفراز -0

 يكون تركيز بعض المواد في البول اعلى نسبة من الدم او سائل االرتشاح في محفظة بومان هذا يدل       

وتقوم االنابيب في الوحدة الكلوية بافراز بعض مخلفات التمثيل الغذائي مثل حامض  اإلفرازعلى حدوث عملية 
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وتستهلك خاليا االنابيب للوحدة الكلوية كميات من دوية التي تعطى للطيور اليوريا والمركبات الغريبة مثل اال

الطاقة عند قيامها بعمليات االفراز او عملية االمتصاص وتحدث اعادة االمتصاص حتى لو كانت تركيز بعض 

ه المركبات المعاد امتصاصها في بالزما الدم اعلى من البول بعدة مرات يدل على حدوث انتقال نشط لهذ

 دةاأعالتغير في الضغط الشرياني ال يؤثر معنويا على عمليتي  أنالتجارب العديدة  فيالمركبات , لوحظ 

 وعيةاألانه يكون مؤثر على عملية الترشيح والضغط المطلوب لرفع الراشح خالل  أال واإلفرازاالمتصاص 

ة غشاء محفظة بومان وكذلك الضغط الدموية للكبيبة البد ان يكون كافيا للتغلب على الضغط المبذول بواسط

 االزموزي الضروري للمكونات الضرورية لبالزما الدم.
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يعتبر من االجهزة المهمة والتي تؤدي دورا اساسيا في استمرارية وبقاء الكائن الحي حيث يعتبر التكاثر      

بان الكثير من على وجه الكرة االرضية لذلك نالحظ  التي يؤديها الكائن الحي الموجود األساسيةالفسلجية الرسالة 

 الكائنات الحية تموت بعد التزاوج .

متميزا بعدد من المميزات التي تجعله فريدا من نوعه اهمها كون  رفي الطيو  الذكري يعتبر الجهاز التناسلي    

الخصى خارج التجويف  الخصى تقع داخل التجويف البطني عكس ما موجود في الثدييات والتي تتميز بوقوع

الجسمي في كيس الصفن كذلك يتميز هذا الجهاز بعدم وجود الغدد الملحقة  التي تكون موجودة في الثدييات 

 .(11و 13)صورة وكذلك كون البربخ غير متمايز كما في الثدييات 

 مما يلي : أساسيةبصورة  التناسلي الذكري يتكون الجهاز     

 .  testesالخصيتين  -1

غم تكون مرتبطة بمساريق خاصة في 13 – 12تزن ما بين  ألبطنياخل التجويف دعبارة عن زوج يقع         

درجات عن درجة حرارة  2-0الجدار الظهري وتكون محاطة باالحشاء الداخلية  وتكون درجة حرارتها اقل بمقدار 

ة التي تعمل على خفض درجة حرارة التجويف الجسمي وقد يعزى سبب هذه االنخفاض الى وجود االكياس الهوائي

 التجويف الداخلي عن طريق الشهيق والزفير .

النمو والتطور الذي يحصل للخصيتين بسلسلة متعاقبة تؤدي بالنهاية الى وصول الديكة الى مرحلة         

 نخاميةحيث ان الضوء يؤثر على الغدة الحفيز الضوئي النضج الجنسي واهم عامل يؤثر على هذه السلسة الت

 الجهاز التناسلي الذكري للطيور

Male reproductive system 
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pituitary وتحت المهادhypothalamic   هي التي بدورها تؤدي الى انطالق العوامل المحفزة على نمو ونضج

 وتباين الخصى ) الهرمونات االندروجينية ( 

 
تؤثر هذه العوامل على الطبقة الجرثومية في الخصية مما يؤدي الى تمايز هذه الطبقة وتبدا عملية         

 تيادي بسليفات النطف وصوال الى مرحلة الحيمن الناضج .االنقسام االع

تتطلب عملية النضج والتحول في الحيامن مراحل متتالية لكي يتم الحصول على الحيمن الناضج والذي         

 مستدق من النهايتين ويمكن تمييزه الى راس ومنطقة وسطية وذيل . يكون
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 ور الطيورموقع واجزاء الجهاز التناسلي لذك 18صورة 

 
 اجزاء الجهاز التناسلي لذكور الطيور 19صورة 
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  الحيامن نظج

بالنسبة للمجترات تحتاج الى مرحلة وسطية حتى تنضج فيها الحيامن لغرض االنضاج ووصول الحيامن الى 

ا ال تحتاج لها القدرة على االخصاب اما بالنسبة للديكة فقد وجد الباحثين انه مرحلة الحيامن الناضجة والتي تكون

الى هذه المرحلة حيث الحظوا عند اخذهم الحيامن من مناطق مختلفة من الجهاز التناسلي الذكري ) الخصى 

والبربخ والقناة الناقلة والحليمات ( بان الحيامن تكون ذا قابلية متساوية على االخصاب ولم تختلف فيما بينها 

يمن في الجزء االخير من الجهاز التناسلي لغرض ان يكون معنويا  ) عكس الثدييات ( التي البد من وجود الح

 .(03)صورة الحيمن له القدرة على االخصاب واالختراق 
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 مراحل نضج الحيامن 21صورة 

 شبيه البربخ  -2

بخالف الثدييات التي تتميز بوجود قناة متعرجة وطويلة تسمى البربخ فان الطيور تتميز بوجود شبكة من  

ة التي تتجمع وتصب في القناة الدافقة او الدافعة والتي تتميز بكونها ذات غشاء مخاطي تحتوي النبيبات المنوي

 على العديد من الطيات والتي يقوم بنقل السائل المنوي الى ما يعرف بالقناة الناقلة .
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 القناة الناقلة  -3

تبر العضو االساسي لخزن عن انبوب واسع وملتف ويقوم بنقل السائل المنوي الى الحليمات وتععبارة  

الحيامن بالنسبة للديكة وتفتقر الى الطبقة العضلية الموجودة لدى الثدييات كذلك تتميز بافراز بعض المواد مثل 

 .السائل المنوي phالفوسفوتيز الحامضي الذي يكون مفيدا في المحافظة على
 

 القضيب االنتصابي )الحليمات( -4

ماع وتعمل على جب انتصابي انما توجد حليمات زوج منها التي تبرز اثناء اليتميز الذكر بعدم وجود قضي    

ايصال السائل المنوي الى القناة التناسلية االنثوية في الدجاج والذي يتكون من زوج من الطيات المستديرة وتحتوي 

االنثوية ,بالنسبة لبقية  من الوسط على بروز يعتقد بانه يعمل على ربط وتوصيل مابين الحليمات والقناة التناسلية

الطيور مثل البط والرومي ومعظم الطيور المائية تتميز باحتوائها على قضيب حقيقي عكس ما موجود في 

 الدجاج.

 التناسلية الملحقة  الغدد

 تتميز الطيور بعدم وجود الغدد الملحقة المسؤولة عن تكوين البالزما المنوية والمواد السائدة والمغذية للنطف    

لشبيه باللمف حيث ان هذه المواد تلعب اهمية كبرى لتغذية واسناد وديمومة الحياة بالنسبة للحيامن اما السائل ا

والذي ينتج خالل االنتصاب وجد العديد من الباحثين بانه يشابه السائل الشفاف المنتج في الثدييات من الناحية 

 .التركيبية

 التركيب الكيمياوي للنطف وايض الحيامن 

بسبب تميز السائل المنوي للديكة بارتفاع اعداد الحيامن فيه ادى ذلك الى سرعة استهالك المواد الغذائية     

ذلك تحصل جملة من التغيرات في الوسط بصورة سريعة داخل السائل المنوي لالموجودة داخل البالزما المنوية و 

ون قليلة بسبب عدم وجود الغدد الملحقة والتي تعمل كذلك نالحظ ان فترة خزن السائل المنوي بالنسبة للديكة تك
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على تجهيز المواد الغذائية الضرورية للمحافظة على السائل المنوي بصورة اقرب ما تكون الى الطبيعة لذلك 

 -نالحظ تغير في:

دقيقة حيث ان 03-15للسائل المنوي بعد دقائق من عملية جمع السائل المنوي  phاالس الحامضيتغير  -1

بسبب تحلل الجدار الخلوي  phادة هالكات الحيامن تؤدي الى زيدة محتواها من االحماض وبالتالي انخفاض زي

 . للنطف الميتة

فترة خزن نالحظ ارتفاع محتوى االحماض االمينية داخل السائل المنوي كلما تقدمت اذ محتوى البروتين تغير  -0

  بسبب تحلل الحيامن والمتكونة من البروتين. لسائل المنويالسائل المنوي دون وجود مواد حافظة او مخففات ل

 %35-73تزداد نسبة الدهون في السائل المنوي كلما تقدمت فترة الخزن حيث ان رأس الحيمن يحتوي على  -0

 من الفوسفوليبد والتي سوف تطرح الى وسط السائل المنوي بعد هالك الحيمن وتحلل الجدار الخلوي له.

( يعتبر قياس هذا النوعين من النزيمات مهما جدا في AIP,AITوتوجد بصورة رئيسية على نوعين)االنزيمات     

 AIPمعرفة مقدار الهالكات والتشوهات الحاصلة في السائل المنوي حيث كلما زاد مقدار الهالك زاد تركيز انزيم

ول عن نقل الحامض االميني حيث يكون هذا االنزيم منطلقا او متحررا من الحيامن الميتة والذي يكون مسؤ 

 .Ptrovetوالذي يحول الى الشكل النهائي لحامض بايروفيت (A)االلنين

يعني ما مطروح من المجاميع االمينية والتي يكون مصدرها تحلل البروتينات المكونة فان زيادته  AITألـ اما    

 للحيمن.
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ي لالنثى الناضجة جنسيا هي عملية التكاثر اي انتاج نسل مما الشك فيه انه من اهم وظائف الجهاز التناسل    

 :ـتختلف هذه العملية في الدواجن عن الثدييات بعدة اوجه مهمة منهاو جديد 
 

 حال في الثدييات حيث تعتبر البيضةلفي الدواجن ليست هناك اي صلة عضوية بين الجنين واالم كما هو ا -1

 ملة حيث تحتوي على كافة المواد )في الصفار والبياض(اجية متكالمخصبة التي تضعها الدجاجة وحدة بايلو 

 جها الجنين بعملية نموه وتطوره داخل البيضة بعيدا عن االم .احتيالتي 

 في الثدييات يتكون الجهاز التناسلي لالنثى من مبيضين وقناة المبيض ,اما في الطيور فأن الجهاز التناسلي -0

 ناة بيض واحدة ويفتح في الجهة اليسرى من التجويف البطنيمبيض واحد وق  لالنثى يتكون من

 الوظيفة الرئيسية لقناة البيض في الثدييات تنحصر في توصيل البويضة الناضجة من القمع الى الرحم-0

 حيث يجري اخصابها,أما في الطيور فأن قناة البيض لها اكثر من وظيفة فهي ال تقتصر على توصيل البيضة

 ختلفة فحسب وانما يتم اخصاب البويضة فيها ايضا عالوة على ذلك فأنمزاء قناة البيض المن القمع الى اج

  .كل جزء من اجزاءها المختلفة يكون متخصصا في افراز مكونات البيضة ما عدا الصفار يتكون في المبيض

 -اجزاء الجهاز التناسلي االنثوي للدجاجة:

من مبيض واحد وقناة واحدة للمبيض يقعان على الجهة اليسرى من  يتكون الجهاز التناسلي االنثوي للدجاجة    

المبيض االيمن  والذي يكون موجودا في المراحل الجنينية االولى فأنه يضمحل تدريجيا خالل عملية  االجسم أم

اض تكوين المبيض االيسر ويبقى جزء اثري منه.يتكون في المبيض الخلية التناسلية االنثوية والصفار أما البي

 وغشائي القشرة والقشرة الخارجية للبيضة فأنها تتكون خالل مرور الصفار في قناة البيض وفيما يلي االجزاء 

 الجهاز التناسلي االنثوي     

 female reproductive system 
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 -( :01و 03)صورة التي يتكون منها الجهاز التناسلي االنثوي للدجاجة: 

  Ovary المبيض-أوال:

على عدد كبير من الحويصالت  ويحتوى المبيض عبارة عن كتلة عنقودية موجودة فى الجهة اليسرى من الجسم

تضعه  ( ومن المعروف أن عدد البيض الذى2333– 533ومنها غير الناضج )  1-5المبيضية منها الناضج 

     .المبيض الدجاجة فى حياتها االنتاجية يكون أقل بكثير من عدد البويضات التى يحتويه

من الكلية اليسرى ويرتبط المبيض بجدار الجسم  يتصل المبيض بالجسم من الناحية الظهرية امام الطرف االمامي

عن طريق عنق المبيض بواسطة ثنية من غشاء البريتون تسمى بالغشاء الرابط وتعمل هذه الثنية والغشاء على 

يبدو المبيض على شكل عنقود تبدو عليه كرات صغيرة الحجم تعرف  .حفظ المبيض معلقا في التجويف البطني

ل بويضة داخل حويصلة معلقة بجسم المبيض بواسطة عنق صغير وتتفاوت هذه وتوجد ك  ovaبالبويضات

ملم ويتراوح عددالبويضات التي يمكن  05-1البويضات في الحجم تبعا لدرجة نضجها حيث يتراوح قطرها ما بين 

بويضة ولكن عددا صغيرات فقط من هذه البويضات  0333-1333رؤيتها بالعين المجردة عن المبيض ما بين 

بويضة يصل الى حجم النضج التام ليصبح بيضة كاملة خالل الحياة االنتاجية للدجاجة هذا وتكون  033-033

البويضات الصغيرة شاحبة اللون في بداية االمر ويزداد تركيز اللون االصفر فيها مع تقدم العمر في مرحلة 

غم ويختلف حجم المبيض بأختالف  13-23النضج ويتراوح وزن المبيض في الدجاجة الناضجة جنسيا ما بين 

اضعاف حجمه قبل النضج 1العمر والحالة االنتاجية للدجاجة ويصل حجم المبيض عند وضع اول بيضة الى 

  .الجنسي

 -من طبقتين: تشريحيا" يتركب المبيض

والتي تمثل النسيج الخارجي وتتكون فيها الحويصالت والتي تحتوي بداخلها على    cortexالقشرة-1
يضات وتختلف هذه البويضات في الحجم وذلك تبعا لدرجة نضجها حيث يتراوح حجمها ما بين البو 

البويضات المجهرية الى البويضات الكاملة النضج والتي تكون على وشك االنطالق من الحويصلة 
 المغلفة لها.
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  .ملساءوالتي تمثل النسيج الداخلي وتحتوي على انسجة رابطة واعصاب وعضالت  medulla اللب-0
 

 -تكوين الخلية التناسلية وترسيب الصفار:

يوم( تبدأ الخاليا التناسلية في الجنين  11)اي عندما يكون عمر الجنين حوالي حوالي منتصف فترة التفريخ    

 االنثوي بالتضاعف والنمو والى مرحلة النضج الجنسي أما الصفار فهو كتلة كبيرة من المواد الغير حية والتي

 درا غنيا للمواد الغذائية الالزمة لنمو وتطور الجنين وخاصة الدهون يتم افراز )ترسيب( اولى طبقات تكون مص

الصفار حول الخلية التناسلية في الدجاجة عمر شهرين ولكن عند اقتراب الدجاجة من عمر النضج الجنسي فأن 

يوم قبل عملية 11-13فترة عملية نمو الصفار تبدأ بالسير بصورة سريعة جدا حيث يصل الصفار خالل 

 الى حجم النضج التام .  ovulationالتبويض

قبة اي طبقة من الصفار السميك او الداكن تليها طبقة من عايتم ترسيب الصفار على شكل طبقات مت    

ساعة نتيجة لترسيب طبقات الصفار بهذه الصورة 02الصفار الخفيف او االبيض وهكذا,تتم هذه العملية مرة كل 

دث نوع من الضغظ على الخلية التناسلية االنثوية فتبدأ بالهجرة لتستقر فوق سطح الصفار نتيجة لحركتها هذه يح

ويطلق على المسافة   (latibra)تتخلق فجوة في وسط البويضة تملئ بالصفار الخفيف ويطلق عليها اسم الالبترة

الالبترة( وهذا الفراغ ايضا يملئ بالصفار الخفيف  الموجودة بين الالبترة الموقع الجديد للخلية التناسلية )عنق

متصلة تماما بالصفار  germinal disc  وتكون الخلية التناسلية االنثوية التي تسمى ايضا بالقرص الجرثومي

الذي يعمل على امدادها بالمواد الغذائية الالزمة وتظهر الخلية التناسلية كبقعة باهتة على سطح الصفار ويتراوح 

ملم وهي تقع تحت غشاء الصفار تحاط البويضة الناضجة بغشاء من نسيج المبيض ويسمى  0-0من  قطرها

وتنتشر فوق الحويصلة كمية كبيرة من االوعية الدموية الشعرية ما عدا منطقة تقع  follicleالغشاء بالحويصلة 

وظيفة الرئيسية لهذه الشعيرات ال stigmaعلى المحور الطولي للبويضة ويطلق عليها اسم الوصمة أو االستكما  

الدموية هي تغذية البويضة عن طريق نقل المواد الغذائية اليها من الدم وهذا ويجب أن يبقى في الذهن دائما ان 
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الخلية التناسلية االنثوية تكون موجودة في البيوض التي تضعها الدجاجة ولكنها التكون فعالة اال بعد عملية 

  .حيوانات المنوية للذكر والبيض المخصب هو الوحيد الذي يصلح الغراض التفقيسعملية االخصاب بواسطة ال

 
 الجهاز التناسلي النثى الدجاج 21صورة 

 
 اجزاء الحهاز التناسلي النثى الدجاج 21صورة
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 الهرمونات المتعلقة بالتناسل في الدجاجة
 

 -وظائف المبيض هي:

 تكوين الخلية التناسلية.-1

 تكوين الصفار.-0

 أفراز الهرمونات االنثوية وهي :-0

 estrogen hormoneأ.هرمون االستروجين

 progesterone hormoneب.هرمون البروجسترون

 الهرمونات االنثوية تقوم بتنبيه نمو قناة البيض وتؤدي الى انفراج عظمي الحوض لتوسيع فتحة المجمع  هذه     

على زيادة نسبة الكالسيوم والفسفور والدهن في الدم وبذلك كتهيئة لعملية وضع البيض من قبل الدجاجة وتعمل 

يساعد على ترسيبها في البيضة اثناء عملية تكوينها كما انها تكون مسؤولة  عن الصفات االنثوية الثانوية مثل 

 .التحويض شكل الريش وتوزيع الصبغة فيه والصوت في الدجاجة تمييزا عن الديك
 

 :والذي يؤدي في الدجاجة النامية الى نمو العرف androgen hormoneافراز هرمون االندروجين -2

  .بينما تعمل الهرمونات االنثوية على تحديد نمو العرف وتحويره الى الشكل الذي يشاهد في الدجاجة

يعود النشاط الحاصل في المبيض الى تأثير نوعين من الهرمونات المفرزة تفرز من الفص االمامي للغدة     

 ة الموجودة في اسفل المخ وهي:النخامي

وهذا يعمل على نمو   FSH (Follicle Stimulation hormone)الهرمون المنشط لتكوين البويضات -1

  .وتكوين البويضات في المبيض

  LH(Luteinizing Hormoneالهرمون المحدث للتبويض) -0 

 .لة بالمبيض هذا يعمل على نضج وانطالق الصفار في الحويصلة المغلفة له والمتص
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 ويزداد افراز هذين الهرمونين خالل العشرة االيام التي تسبق عملية وضع البيض بدرجة ملحوظة مما يؤدي    

  .الى زيادة نشاط المبيض

 فتحدث نتيجة لفعل هرمووني تفرزهما الفص الخلفي للغدة النخامية  oviposition أما عملية وضع البيض    

 وهي:

   AVT (Arginine vasotocin Hormone)ن ارجنين فازوتوسي -1

  MT (mesotocin hormone)ميزو توسين  -0

 فهو مسؤول عن صفة الرقاد في الدجاجة وهذا الهرمون يفرز من الفص Prolactinأما هرمون البروالكتين 

 .0أالمامي للغدة النخامية وكما موضح بالمخطط

 

 
 السيطرة الهرمونية على عملية االباضة 3مخطط
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  ovulationالتبويض

وهي عملية خروج الصفار من المبيض فعندما يصل الصفار الى حجم النضج الكامل فأن الحويصلة المغلفة     

تتمزق في منطقة االستكما وذلك نتيجة للضغط الكبير الحاصل عليها ويكبر الشق كلما زاد حجم الصفار الى  له

ة التبوييض بعد نصف ساعة من وضع البيضة ان يستطبع الصفار من المبيض البوق.وتحدث عملي

الظروف االعتيادية تحدث عملية التبويض في الصباح وقليال ما تحدث هذه العملية بعد الساعة  السابقة.وتحت

 .هو االساس في احداث عملية التبويض بقطع الدم عن االستكما وتشقها  LHوهرمون  الثانية ظهرا

 األخصاب وتكوين الجنين:

ول عملية الجماع بين الذكر وانثى الدجاج, فأن الذكر يقوم بقذف الماليين من الحيوانات المنوية بعد حص    

داخل فتحة المحمع لالنثى,سرعان ما تجد هذه الحيامن طريقها الى الحزء العلوي لقناة البيض والذي يدعى بالقمع 

تي تستغرقها الحيامن في هذه العملية وفي حالة عدم وجود بيضة تعترض طريقها في قناة البيض فأن الفترة ال

دقيقة وعند وجود بويضة ناضجة في منطقة القمع فأن الحيامن تبدأ باالقتراب منها وقد يقوم اكثر  03-05حوالي 

بأختراق غشاء الصفار المحيط بالبويضة الناضجة ولكن واحد منها فقط ينجح  5-0من حيوان منوي واحد حوالي 

وهو اول الخاليا (00)صورةأو الزايكوت  Plastodermاسلية الالنثوية لتكوين البالستودرمباالتحاد مع الخلية التن

ساعة التي تقضيها البيضة داخل  05الجنينية التي تبدأ باالنقسام فورا وتستمر في االنقسام والتكاثر طول مدة 

 .مْ 20ية للدجاجة قناة البيض للطائر نتيجة تهيئة الحرارة الالزمة لالنقسام وهي الحرارة الداخل

بعد ان تضع الدجاجة البيضة تتعرض للجو الخارجي وهو في العادة اقل من الدرجة الحرارية الداخلية     

 .للدجاجة 

فيتوقف تكاثر الخاليا الجنينية طالما كانت درجة الحرارة اقل من الصفر الفسيولوجي وهي الدرجة التي يتوقف 

ْم ويبقى البالستودرم أو جنين البيضة  01-03صفر الفسيولوجي للتفريخ بين عندها االنقسامات الجنينية وتقدر ال

 ساكنا الى ان تهيأ له مقومات التفريخ من حرارة ورطوبة وتقليب.
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 اتحاد الحيمن بالخلية الجرثومية وحدوث عملية االخصاب 00صورة 

  Oviductثانياً  : قناة البيض 

ختلفة السمك تتكون من نسيجين االول عضلي يحرك القناة في حركة وهي انبوبه ملتوية ذات جدران مطاطية م

لى التقليل من سرعة دورية مستمرة عندما يتواجد بها البيض, نسيج طالئي على شكل ثنيات حلزونية تعمل ع

وبين النسيج الطالئي توجد الغدد المفرزة المكونات البيضة . اما طول قناة البيض اثناء انتاج  دوران الصفار,

سم ( , وتبدأ قناة البيض بالقرب من المبيض وتنتهي  7-1سم ( وقطرها بين ) 75 -53البيض فتتراوح بين ) 

 ساعة وهي تتكون من االجزاء التالية :  05عند فتحة المجمع ... وتبقى بها البيضة عادة حوالي 
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 ( او ) القمع (  Funnel or Infundibulumالبوق ) -1

سم (هو  3-7من طول القناة )  %13البيض على شكل قمع او بوق , ويمثل حوالي وهو اول جزء من قناة     

دقيقة  03-15الذي يبحث عن البويضة ) الصفار ( بعد انطالقها من المبيض ليلتقطها وتمكث فيه حوالي من 

ة في قمة الصفار واذا تواجدت في هذه االثناء حيوانات منوية فأنه يتم تلقيحها للخلية التناسلية االنثوية الموجود

 تسمى بعد ذلك بالستودرم وفي نهاية القمع وعند اول المعظم  يتكون الكالزا .

 و توجد في القمع الغدد الخازنة  الحيوانات المنوية وتسمى اعشاش النطف .

المفروض ان يلتقط القمع جميع البويضات المفروزة في المبيض ولكن يحدث في حاالت قليلة اليستطيع القمع ان 

يلتقط الصفار فيسقط في الفراغ البطني حيث يمتص في ظرف ايام قليلة كما انه في حاالت اخرى يفقد القمع 

قدرته على التقاط  نسبة من الصفار فيتجمع عدد كبير من الصفار في الفراغ البطني نظراً  لعدم مقدرة الجسم 

 امتصاص كل هذه االعداد وتتضخم بطن الدجاجة .

  Magnumالمعظم  -2

-5,0سم وتمكث فيه البيضة 05من طول قناة البيض او حوالي  %53وهو منطقة افراز البياض ويمثل     

ساعة في هذه المنطقة ليكتمل تكوين البياض حول الصفار والذي يكون نوعين خفيف وكثيف . والمعظم هو 0

البيض الكبير يميل شكله الذي يحدد شكل البيضة . فالبيض الصغير الحجم في الدجاج يميل شكلة الى الكروي و 

 .و ناتج من ضغط جدران قناة البيض الى المستطيل وه

 . Isthmusالبرزخ  -0

وهي المنطقة التي يتكون فيها الغشاء الداخلي والخارجي للقشرة واضافة جزء قليل من الماء الى البويضة .     

لبيضة في هذه المنطقة حوالي من طول قناة البيض وتقضي ا % 15سم وتمثل  13وطول منطقة البرزخ حوالي 

ساعة وربع حيث يتكون اثناءها  الغشاء الداخلي الذي يحيط بالبياض والصفار والغشاء الخارجي االكثر سمكاً  
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والذي يلتصق بالغشاء الداخلي من جميع اجزائه ولكن ينفصال عند الطرف العريض للبيضة ليكونا الغرفة الهوائية 

 للبيضة .

  uterusالرحم  -2

من طول قناة  % 15سم تمثل حوالي  13الرحم هو منطقة إفراز القشرة الكلسية وطول هذه المنطقة حوالي     

( ساعة ليكتمل تكوين القشرة الخارجية من كربونات الكالسيوم . 25,03البيض وتمكث فيها البيضة حوالي  )

ى الكالسيوم الموجود في نخاع بعض ومصدر الكالسيوم هو اساساً  الكالسيوم الموجود في العليقة باالضافة ال

عظام الدجاجة .. ويحمل الدم الكالسيوم من مصادره وكذلك يحمل ذرات الكربون الموجودة في الدم الى غدد 

افراز القشرة في الرحم ليتحدى ويكونا كربونات الكالسيوم الذي يمثل مكونات القشرة .. وتضعف كفاءة القشرة 

افراز غدد الرحم على الرغم من ازدياد حجم البيضة مع ازدياد العمر . كما ان بأزدياد عمر الدجاجة حيث يقل 

هناك عوامل اخرى تؤثر على ترسيب كربونات الكالسيوم في القشرة واهمها درجة الحرارة الجوية او نتيجة 

 لالصابة ببعض االمراض وخصوصًا مرض النيو كاسل ومرض االلتهاب الشعبي المعدي .. كما ان استعمال

 بعض االدوية مثل مركبات السلفا لمدة طويلة يؤدي الى قلة ترسيب كابرونات الكالسيوم في قشرة البيض . 

وهذه الطبقة هي التي تساعد على انزالق   Cuticleوفي الرحم يتم تغطية البيضة بطبقة هالمية تسمى كيوتل 

تجف هذه الطبقة وتسد مسام البيضة  البيضة من فتحة المجمع , وبمجرد خروج البيضة من خارج جسم الدجاجة

 حتى تقلل  من سرعة تبادل الغازات ومن دخول البكتريا .

   Vagineالمهبل : -5

من قناة البيض وال  % 13سم ويمثل  7وهو أخر أجزاء قناة البيض ويصلها بالمجمع .. وطول المهبل حوالي 

ها من خالل فتحة المجمع وتمكث فيه يقوم بأي دور في تكوين البيضة ولكن تختزن نسبة البيض لحين وضع

 البيضة مدة قليلة ثم تخرج .

 



 ألداجنة المادة:ـ فسلجة الطيور                  بسم هللا الرحمن الرحيم      لبحث العلمي            وزارة التعليم العالي وا

 قحطانعمار د.:ـ أعداد                                 الجزء النظري                                   كلية الزراعة /جامعة ديالى  

 قسم الثروة الحيوانية استاذ مساعد                                     1025-1024        قسم الثروة ألحيوانية                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 74 -                                               

  Cloacaالمجمع   -6

لى .               وهو نهاية قناة البيض والتقائها مع نهاية القناة الهضمية والحالبين اللذان يخرجا مخلفات الك

 وظيفة له في تكوين البيضة ولكنة مكان اخراجها . والمجمع ال

 Ovipositionوضع البيض : 

وهي عملية اخراج البيضة من جسم الدجاجة . وتشترك فيها الهرمونات المفرزة من الفص الخلفي ) العصبي ( 

  -للغدة النخامية والتي هي :

  Mesotocin(        MTهرمون الميزوتوسيس    ) -1

  Arginine vasotocin( AVTهرمون ارجنين  فازوتوسيس ) -0

عضالت البطن والتقلص العضلي للرحم وفي نهاية المهبل وقبل وضع البيضة  عن طريق تاثيرها من ارتخاء    

بدقائق قليلة ينقلب وضع البيضة ليصبح طرفها العريض الى الخارج ) جهة المجمع ( على الرغم من ان الطرف 

ه درجة قبل عملية وضع البيض وفي هذ 133الرفيع يكون الى األمام طوال فترة تكوين البيضة ولكن تنقلب 

 االثناء تصدر الدجاجة اصواتاً  عالية مميزة لوضع البيض .

 الضوء وتاثيره على النضج الجنسي للطيور 

 Sexualيعمل الضوء على تنبيه سلسلة الفعاليات الفسيولوجية التي تؤدي الى النضج الجنسي )     

maturatiom  , تناول الغذاء وهضمه وغيره . ان ( .وثانيا يعمل كمنظم للفعاليات الحيوية مثل النوم , اليقظة

جميع انواع الطيور الداجنة تستجيب للمؤثرات الضوئية سواء طبيعية كانت او اصطناعية وتؤثر نسبة طول فترة 

الضوء الى طول الظالم خالل فترة النمو للطائر على قدرته على انتاج البيض فيما بعد كما ان توزيع فترتي 

ساعة تؤثر على موعد وضع البيضة وبصورة عامة يتم وضع البيض خالل ( 02الضوء والظالم خالل فترة )

 فترات الضوء . 
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يؤثر الضوء على الغدة النخامية عن طريق العصب البصري وبذلك يعمل على تنبيه عملية تكوين وافراز     

 ( والذي بدوره ينبه عملية نمو المبيض في االناث والخصية في الذكور .FSHهرمون )

-12شارت العديد من االبحاث الى ان احسن فترة اضاءة العطاء اعلى انتاج من البيض تتراوح ما بين لقد ا    

ساعة يومياً  ونظراً  الن فترة طول الضوء الطبيعي خالل النهار اليص عادة الى هذا الحد سوى في فترة  11

ل منه على اعلى كفاءة قصيرة من فصل الصيف فانة يجب اعطاء اضاءة اصطناعية للدجاج البياض للحصو 

 انتاجية .

( الطويلة لذلك يستعمل  Wave lightوبصورة عامة وجد ان الطيور تكون اكثر حساسية للموجات الضوئية )

الضوء االحمر والبرتقالي في فترة نمو الدجاج لتظير النضج الجنسي ) نمو المبيض وقناة البيض في الدجاجة 

 ونمو الخصيتين في الديك ( .

يتميز الضوء االحمر والبرتقالي بالطول الموجي العالي لهما اكثر من بقية االلوان االخرى التي  حيث    

 اليستجيب لها الدجاج .

لوكس ( تعمل على االسراع في عملية النضج  53اما بالنسبة لشدة الضوء فأن استعمال شدة الضوء العالية)     

 فيعمل على تاخير النضج الجنسي للطيور . الجنسي للطيور اما استعمال الضوء الخافت جدا ً 

 .التناسل ودورات االباضة

تتباين دورات التناسل في الطيور تبعا لطول الفترة والوقت خالل السنة التي يكون فيها الطير نشط جنسياً      

لنشاط فقسم من الطيور يكون نشط طول السنة مثل الدواجن ) السالالت الحديثة (بينما بقية الطيور يكون ا

 موسمياً  .    الجنسي 

( وعادة يتراوح طول  Clutchتبيض الدجاجة عدد من البيض في ايام متتالية وتسمى سلسلة البيض )     

 يوم تبعاً  للكفاءة االنتاجية . 0-1بيضات كما تتراوح مدة التوقف بين كل سلسلتين بين  13-0السلسلة بين 
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ساعة لتكوينها في قناة البيض حتى تضع الدجاجة بيضة  05ى حوالي كما سبق بيانه فأن البيضة تحتاج ال    

دقيقة من عملية وضع البيضة وينطلق من المبيض صفار البيضة التالية اي  03كاملة التكوين وتمضي حوالي 

 ونصف ساعة . 05ان الفرق بين كل بيضتين متتاليتين في سلسلة البيض هو حوالي 

ي سلسلة طويلة هي الدجاجات عالية االنتاج وتضع بيضها في الصباح اي الدجاجات التي تضع بيضها ف    

ساعة بعد شروق الشمس او بعد االضاءة االصطناعية في الصباح الباكر اما الدجاجات ذات  0-1حوالي 

 السلسلة القصيرة فهي الدجاجات المنخفضة االنتاج بأنها تضع بيضها متأخرة اثناء النهار .

 لسلة للبيض في الدجاج .وهذه بعض نماذج الس

 XX-XX-XXسلسلة من بيضتين 

 XXX-XXX--XXXسلسلة منتظمة وتوقف غير منتظم 

 XX- XXX – X- XXXسلسلة غير منتظمة وتوقف منتظم 

  -XXXXXXXXسلسلة طويلة 
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ا عالقة بانتاجية على العظام التى يمكن أن يكون له سنتعرض لدراسة الجهاز الهيكلى بصورة مبسطة وسنتعرف

 .متحركة للدجاج بانه مندمج خفيف الوزن وقوى جدا والفقرات فى العنق والذيل الدجاج. ويتميز الهيكل العظمى

 –بالجهاز التنفسى وهى عظام الجمجمة  وتتميز الطيور بانها تحتوى على عظام مفرغة يتخللها الهواء ومتصلة

ان الدجاج يمكنه ان يتنفس فى حالة انسداد القصبة الهوائية.  تىالقطن والعجز . ح –الترقوة  –القص  –العضد 

دون الذكور هناك ما يسمى بالعظام النخاعية وهى مصدر جاهز وسريع للكالسيوم  وفى اناث الدجاج البياض

أقل من المطلوب  يستخدم فى تكوين قشرة البيضة وخاصة عندما يصبح المستهلك من الكالسيوم فى العليقة الذى

عدد محدود من البيض , وقد لوحظ أن  موما فان مخزون الكالسيوم بالجهاز الهيكلى يكفى فقط لتكوين قشرة. وع

بيضات فى حالة التغذية على عليقة منخفضة فى  1بعد انتاج  من الكالسيوم بالجهاز الهيكلى يفقد % 23حوالى 

 -الدجاج وهى :هناك بعض العظام التى لها عالقة بانتاجية   محتواها من الكالسيوم

الصدر.  هناك عالقة طردية بين طول واستقامة هذه العظمة وانتاج اللحم االبيض من   Keelعظمة القص –أ 

العظام ومحصول اللحم الناتج من  هناك عالقة طردية بين هذه Femur & Tibia عظام الفخذ والدبوس –ب 

 االرجل الذى يسمى باللحم االحمر.

 وهناك عالقة طردية بين طول هذه العظمة ووزن الجسم.  Shankالرجل عظمة قصبة-جـ

ارتفاع انتاجية  فكلما اتسعت المسافة بين هذه العظام يعطى داللة على Pelvic bone الحوض عظام–د

 .الدجاجة من البيض

 ألجهاز الهيكلي

Skeletal system 
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