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 فسلجح الطٍىر الذاجٌح

 

ْٕ انؼهى انز٘ ٚٓزى ثذساعخ أعٓضح ٔعٕائم عغى انطٛش ٔانزذاخم ثُٛٓب ألداء ٔظبئفٓب انؾٕٛٚخ ثصٕسح    

 غجٛؼٛخ ٔأ٘ اَؾشاف ػٍ رنك ٚؼزجش ؽبنخ غٛش غجٛؼٛخ أٔ يشض.

 

 انغغى ثصٕسح ػبيخ ٚزكٌٕ يٍ عضئٍٛٛ أعبعٍٛٛ ًْب :

 وسى الجسن.% هي 52-52ـ جشء صلة وٌشكل حىالً 1

 % هي وسى الجسن .52-22ـ جشء سائل وٌشكل حىالً 5

 )سثة التثاٌي الكثٍز تالٌسثح هى تغٍز عوز الطائز(    

 وتقسن السىائل تذورها إلى جشئٍٍي أساسٍٍي هوا:     

 .Intra cellular fluidsـ سىائل داخل الخالٌا 1

ٛػ ثبنذيبؽ ٔانغبئم انًؾٛػ ثكشح انؼٍٛ ٔرزغٛش ركٌٕ ثطٛئخ انؾشكخ يضم عبئم انُخبع أنشٕكٙ انز٘ ٚؾ    

 أعجٕع . 20% ثؼًش30% ثؼًش أعجٕع نزضداد إنٗ 11َغجخ انغٕائم داخم انخالٚب يٍ 

  . Extra cellular fluidsـ سىائل خارج الخالٌا 5

ثؼًش % 61رزًٛض ْزِ انغٕائم ثبنغشػخ انؼبنٛخ ٔٔظبئفٓب انًزؼذدح يضم انذو ٔانهًف , َغجزٓب ؽٕانٙ     

 (1أعجٕع )كًب يٕظؼ ثبنشكم 20% ثؼًش 34-24أعجٕع ٔاؽذ صى رُخفط إنٗ ؽٕانٙ

 

 
 ٚجٍٛ َغت انغٕائم ثبنغغى 1شكم 
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 Bloodالذم 
 

 

 

ػجبسح ػٍ عبئم نضط اؽًش انهٌٕ ٚزكٌٕ يٍ يٕاد عبئهخ ٔصهجخ ٔؽبٔ٘ ػهٗ انخالٚب ٔٚؼزجش انذو يٍ     

% يٍ ٔصٌ انغغى 12-10أْى انغٕائم انًٕعٕدح ثبنغغى ٔٚزًٛض ثبنغشػخ انؼبنٛخ ٔٚزشأػ ؽغًّ يٍ 

انذو ػذح % ػُذ ػًش انُعظ انغُغٙ ٔٚؤصش ػهٗ  ؽغى 7-6ثؼًش أعجٕع ٔاؽذ صى ُٚخفط نٛصم ؽٕانٙ 

 ػٕايم

  O2انًُبغك انًشرفؼخ انًزًٛضح ثُمص أألٔكغغٍٛ   -1

 انؾبنخ انصؾٛخ -2

 كًٛخ انغٕائم انًزُبٔنخ -3

  انزمذو انؼًش ٔاصدٚبد َغجخ انذٌْٕ انًزشعجخ ثبنغغى رؤد٘ إنٗ اَخفبض ؽغى انذو. -4

 انطٕٛس ثٓب رصبة انزٙ األيشاض رشخٛص فٙ َبفؼخ ٔعٛهخ أصجؾذ انطٕٛس فٙ انذو ؽبنخ رمٛٛى أٌ     

دو  فؾص فٙ ٔاعزخذايٓب رطٕٚشْب رى ٔانضذٚٛبد اإلَغبٌ دو فؾص فٙ انزمهٛذٚخ انطشق عزخذاؤاٌ ا

 االخزجبساد انزٙ ػهٗ انزؾٕٚشاد ثؼط يغ انضذٚٛبد دو فغهغخ فٙ األعبعٛخ انًجبدئ رطجٛك رى انطٕٛس إر

 :ٚهٙ  يب رزعًٍ ٔانزٙ) ح انطٕٛس )ثغجت اؽزٕاء كشٚبد انذو انؾًش فٙ انطٕٛس ػهٗ َٕا دو ػهٗ رغش٘

 وتشول -:الحوز خالٌا الذم تقٍٍن - 1

 . Hematocrit ( PCV)انًعغٕغخ( انخالٚب ؽغى انذو) يكذاط .أ

 Total erythrocyte count(RBC.) انؾًش انذو نخالٚب انكهٙ انؼذد .ة

  Hemoglobin concentration (Hb.) انًٕٓٛكهٕثٍٛ رشكٛض .ط

   Calculation the mean corpuscular valuesانخالٚب انذيٕٚخ لٛى يؼذل ؽغبة .د

 

 وتشول -:الثٍض الذم خالٌا تقٍٍن - 2

  Total leukocyte count انجٛط انذو نخالٚب انكهٙ انؼذد .أ

  Leukocyte differential انجٛط انذو نخالٚب انزفشٚمٙ انؼذد .ة

  Leukocyte morphology انجٛط انذو انًٕسفٕنٕعٙ نخالٚب انشكم .ط

 

 الذم وتخثز الذهىٌح الصفٍحاخ تقذٌز اختثاراخ - 3

Tests that evaluate thrombocytes and blood coagulation 

 وظائف الذم :ـ

  Transportـ الٌقل 1

ثصٕسح اعبعٛخ ٔانؼُبصش انغزائٛخ انٗ انخالٚب انًُزششح فٙ االعضاء  O2ٚمٕو انذو ثُمم األٔكغغٍٛ     

انًخزهفخ يٍ انغغى ٔٚمٕو ثؼًهٛخ ػكغٛخ ْٙ انزخهص يٍ انفعالد انًطشٔؽخ يٍ لجم انخالٚب انٗ ايبكٍ 

 انزخهص يُٓب ْٔٙ انغٓبص انٓعًٙ ٔانزُفغٙ ٔانجٕنٙ .

   Regulation body temperatureـ تٌظٍن درجح الحزارج الذاخلٍح 5

ٚمٕو انذو ثزُظٛى دسعخ ؽشاسح األيبكٍ انؼًٛمخ يٍ انغغى ٔرنك ػٍ غشٚك لٛبو انذو ثُمم انؾشاسح     

 انضائذح إنٗ األيبكٍ انغطؾٛخ يٍ أنغغى )انغهذ( يؤدٚب إنٗ فمذ ْزِ انؾشاسح .

   Protectionـ الحواٌح 3

ثغجت اؽزٕاء عبئم انذو ػهٗ خالٚب انذو انجٛعبء رمٕو ثٕظٛفخ انذفبع ػٍ انغغى ظذ األعغبو انغشٚجخ     

ْٔٙ عًٕو ,فطشٚبد ,عجٕساد ,فٛشٔعبد ,ثكزشٚب ٔثؼط خالٚب انغغى انغٛش غجٛؼٛخ )خالٚب 

 (. cancer cellsعشغبَٛخ

 . PHتٌظٍن االص الهٍذروجًٌٍ  -4

 .  osmotic pressureتٌظٍن الضغط االوسهىسي -2

 تٌظٍن سكز الذم . -6
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 . تٌظٍن الكالسٍىم -5

  Blood compositionتزكٍة الذم 

 نٕ لًُب ثؼًهٛخ فصم نؼُٛخ دو نٕعذَبْب رزكٌٕ يٍ يب ٚهٙ :    

  Plasmaـ الثالسها 1

% يبء 91% يٍ ؽغى انؼُٛخ انًفصٕنخ انكهٙ ْٔٙ عبئم رجُٙ يصفش ٚزكٌٕ يٍ 55رشكم انجالصيب     

% ْٔزِ انجشٔرُٛبد ٚزى 7%ـ ٔانفبٚجشُٕٚعٍٛ 38%ـ ٔانكهٕثٕٛنٍٛ 54% ثشٔرُٛبد ْٔٙ االنجٕي7ٍٛ

بد % ػُبصش اخشٖ ) االؽًبض االيُٛٛخ ، عكش انذو ، انذٌْٕ ( ٔانًك1َٕرصُٛؼٓب داخم انكجذ  ٔ

ٔكزنك رؾزٕ٘  Mnٔانًُغُٛض kٔانجٕربعٕٛو Caٔانكبنغٕٛو  Naاالخشٖ ْٙ االنكزشٔنٛزبد كبنصٕدٕٚو 

 Nٔانُٛزشٔعٍٛ O2( ٔغٛشْب ٔانغبصاد يضم االٔكغغٍٛ FSH   ،LHػهٗ انٓشيَٕبد ) االَغٕنٍٛ ، 

ٔانًٕاد انزائجخ داخم انجالصيب االَضًٚبد ٔانفٛزبيُٛبد ٔانفعالد )دٔس   Co2ٔصبَٙ أكغٛذ انكبسثٌٕ

 (.Co2انجالصيب أالعبعٙ ْٕ انزخهص يٍ 

 Buffy coatـ الجشء الخلىي 5

ؽهمخ ثٛعبء رجُٛخ انهٌٕ رًضم خالٚب انذو انجٛعبء ٔرؾزٕ٘ ػهٗ انصفٛؾبد انذيٕٚخ ٔانغضء االػظى ْٕ     

ٔرؼزجش يبٚهٙ اْى يكَٕبد  2فٙ انذٔاعٍ ٔكًب يجٍٛ فٙ شكم  3ٌٕٛ/عىيه5خالٚب انذو انؾًشاء ػذدْب 

 انغضء انخهٕ٘ ْٔٙ

 
 ٚجٍٛ رشكٛت ػُٛخ انذو ثؼذ ػًم غشد يشكض٘ نٓب 2شكم 

  Red blood cellsخالٌا الذم الحوزاء  -1

ػجبسح ػٍ خالٚب كشٔٚخ انشكم غٛش يُجؼغخ َؾٕ انذاخم يٍ انغٓزٍٛ ٔؽبٔٚخ ػهٗ َٕاح ػكظ انضذٚٛبد  

 ( .1نزنك رغًٗ خالٚب ٔنٛظ كشٚبد كًب فٙ انهجبئٍ )صٕسح 
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 كزٌاخ الذم الحوز فً اللثائي )ٌوٍي(وخالٌا الذم الحوز فً الذواجي)ٌسار( ٌالحع وجىد الٌىاج 1صىرج 

 

 -ٌا الذم الحوزاء:هزاحل تكىٌي خال

 .stem cellsـ هزحلح الخالٌا الجذعٍح 1

رؼزجش انًشؽهخ األٔنٗ نُشأد انخالٚب انؾًشاء فٙ عغى انطبئش خالل انًشاؽم انًزمذيخ يٍ انؼًش ؽٛش     

اَّ ثبالغٕاس االٔنٗ ) االغٕاس انغُُٛٛخ ( رمٕو يؼظى اػظبء انغغى ثزصُٛغ خالٚب انذو انؾًشاء نكٍ ثؼذ 

انزؼعٙ )ركٍٕٚ االػعبء( أ انزخصص رخزص فمػ انخالٚب انغزػٛخ انزٙ ركٌٕ يٕعٕدح ثصٕسح يشؽهخ 

سئٛغٛخ فمػ ثبنؼظبو انطٕٚهخ يٍ انغغى ؽٛش ٚؾصم نٓب اَمغبو ٔرزًبٚض فزمٕو ثؼًهٛخ رصُٛغ خالٚب انذو 

 انؾًشاء ٔانجٛعبء ٔانصفٛؾبد انذيٕٚخ ْٔزِ انخالٚب ْٙ:

 

 Erythroidأ ـ 

ٔخهٛخ كجٛشح انؾغى رغًٗ  RBCٚزًبٚض ْزا انغضء انٗ َٕػٍٛ يٍ انخالٚب ْٔٙ خهٛخ انذو انؾًشاء     

Megakaryocyte  ( ٔانزٙ رزًبٚض ثذٔسْب ثبالَمغبو ؽٛش ركٌٕ صفٛؾبد ديٕٚخ 2)صٕسحPlatelets. 

 
 نزكٍٕٚ خالٚب انذو انؾًش ٔانصفبئؼ انذيٕٚخ  Megakaryocytesاَمغبو خهٛخ  2صٕسح 
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  Myeloidـ  ب

ٔانًزشؼجخ  Mast cellٔاعبعٛخ  Macrophageَٕاح خالٚب انذو انجٛعبء ركٌٕ ثذٔسْب خالٚب ثهؼًٛخ     

Dendritic cell ٔلبػذٚخBasophil ٔانؾبيعٛخEsinophil ٔانًزؼبدنخNetrophil . 

  Lymphoidج ـ 

 ثذٔسْب رُمغى نزكٌٕ صالس إَٔاع يٍ انخالٚب ْٔٙ :    

 

 NK Cell) natural killer cells ).ـ انمبرهخ انطجٛؼٛخ رمٕو ثًٓبعًخ ا٘ عغى غشٚت 

 (B Cell) bursa cells     .ـ رمٕو ثزصُٛؼٓب غذح فبثشٚشٛب 

 (T Cell) thymus cells    .ـ رمٕو ثبنزًبٚض انٗ انخالٚب انهًفٛخ 

 يشاؽم ركٍٕٚ انخالٚب انًخزهفخ نهذو 1ٕٔٚظؼ يخطػ 

 
 اخ الذم الوختلفحهزاحل تكىٌي هكىً 1هخطط 
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 تزكٍة الهٍوىكلىتٍي 3شكل 

  Rbc life cycleدورج حٍاج خالٌا الذم الحوزاء 

ٕٚو داخم عغى انطٛش ٔانًؾذد االعبعٙ نؼًش انكشٚخ ْٕ يشٔسْب داخم انكجذ  30-20ػًشْب ثبنذٔاعٍ     

ػبنٙ ٕٔٚسٚب ػبنٛخ ٔدسعخ ؽشاسح ػبنٛخ ْزِ  Co2يُخفط ٔ PHؽٛش رًش ثظشٔف ثٛئٛخ لبعٛخ يضم 

ٕٚو رجذأ  30-20انظشٔف يغزًؼخ رؤد٘ انٗ رؾذٚذ كشٚبد انذو انؾًشاء انزبنفخ يٍ انغٛذح ا٘ ثؼذ يشٔس 

ثبالَخفبض ٔكشٚبد انذو انًزؾههخ ٚمٕو انكجذ ثزؾهٛهٓب ؽٛش ٚمٕو ثبالؽزفبظ  O2لبثهٛخ انخهٛخ ػهٗ َمم 

ٔانغضء االخش ٚزى غشؽّ انٗ داخم انغٓبص انٓعًٙ ثبنغضء االخٛش نغشض  ثبنكهٕثٕٛنٍٛ ٔعضء يٍ انؾذٚذ

 انزخهص يُّ.
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  Rbc life cycleانذو انحًراء  خالٌادورة حٍاة 

ًٝ٘ داخو عغٌ اىطٞش ٗاىَؾذد االعبعٜ ىؼَش اىنشٝخ ٕ٘ ٍشٗسٕب داخو اىنجذ ؽٞش رَش  02-02ػَشٕب ثبىذٗاعِ     

ػبىٜ ٗٝ٘سٝب ػبىٞخ ٗدسعخ ؽشاسح ػبىٞخ ٕزٓ اىظشٗف ٍغزَؼخ رؤدٛ اىٚ  Co2ٍْخفغ ٗ PHثظشٗف ثٞئٞخ قبعٞخ ٍضو 

 خالٝبثبالّخفبع ٗ O2ًٝ٘ رجذأ قبثيٞخ اىخيٞخ ػيٚ ّقو  02-02رؾذٝذ مشٝبد اىذً اىؾَشاء اىزبىفخ ٍِ اىغٞذح اٛ ثؼذ ٍشٗس 

ٗاىغضء االخش ٝزٌ ؽشؽٔ اىٚ داخو  اىؾذٝذاىذً اىَزؾييخ ٝقً٘ اىنجذ ثزؾيٞيٖب ؽٞش ٝقً٘ ثبالؽزفبظ ثبىني٘ثٞ٘ىِٞ ٗعضء ٍِ 

 اىغٖبص اىٖؼَٜ ثبىغضء االخٞش ىغشع اىزخيض ٍْٔ.

  blood coagulationتخثر او تجهط انذو 

الٗسدح ٗاىششاِٝٞ( ٕزٓ اىؼَيٞخ رزٌ ثأسثؼخ ٍشاؽو اػجبسح ػِ ؽذٗس ػَيٞخ اّغذاد ىضقت ؽبطو فٜ األٗػٞخ اىذٍ٘ٝخ )    

:ٜٕ- 

 :vasospasm ـ تقهص األوعٍة انذيىٌة1

ػْذ ؽذٗس صقت فٜ اى٘ػبء اىذٍ٘ٛ ٝؾذس رقيض ىٔ ٗفبئذح ٕزا أىزقيض ٕ٘ رقيٞو عشػخ عشٝبُ اىذً داخو اى٘ػبء اىذٍ٘ٛ     

 ٗرؼزجش ٕزٓ اىَشؽيخ ٍشؽيخ اىزأصٞشاد اىقشٝجخ أٗ اىَ٘قؼٞخ. ٗرغٖٞو ػَيٞخ ؽذٗس اىخضشح اىذٍ٘ٝخ.

 -:platelet plug formation ـ تجًع انصفٍحات انذيىٌة2

رجذأ اىظفٞؾبد اىذٍ٘ٝخ ثبىزغَغ ؽ٘ه ٍنبُ ؽذٗس اىْضٝف ٗرقً٘ ثؼَو عذادح خي٘ٝخ رقً٘ ثزقيٞو رغشة اىذً إىٚ اىخبسط     

 صٌ ثؼذ رىل ٍٗغ رقذً اى٘قذ رزؾ٘ه إىٚ مزيخ طيجخ.

 -:coagulation ـ انتخثر3

ٍب ٝغَٚ اىزخضش ٍٗؼْبٓ  ثبؽذاسغ األىٞبف ٍغ رقذً اى٘قذ ٗؽظ٘ه اىَشؽيزِٞ أألٗىٚ ٗاىضبّٞخ رجذأ اىظفٞؾبد اىذٍ٘ٝخ ٍ    

 ( ثِٞ اىجٞئخ اىخبسعٞخ ٗاىذاخيٞخ ىيغغٌ.blockؽبعض) امزغبة اىغذادح اىخي٘ٝخ اىظالثخ اىالصٍخ ٗرؼَو

 -: clot retractionـ انفعم األَعكاسً)انرجعً(4

ٝفشص اىْغٞظ اٗ اىغشػ اىَيزئٌ إٝؼبصا إلٝقبف ػَيٞخ رنغش اىظفٞؾبد اىذٍ٘ٝخ ٗرغَؼٖب  0-1ثؼذ ؽذٗس اىَشاؽو ٍِ     

 .  0ٗمَب ٍ٘ػؼ ثظ٘سح 

 
 يراحم حذوث انتخثر 3صىرة 

 

 

 

 انسٍطرة االَسًٌٍة عهى عًهٍة انتخثر

اُ ػَيٞخ اىزخضش رؾذس ثغٞطشح اّضَٝٞخ ػيٚ ٕزٓ اىؼَيٞخ ٗاىزٜ رنُ٘ ثَشاؽو ٕٜٗ ؽذٗس صقت ثبى٘ػبء اىذٍ٘ٛ ٗاىزٛ     

 ٕٜٗ ػجبسح ػِ ٍبدح الٝج٘ثشٗرْٞٞخ  thromboplastinفشاص ٍبدح بٝؤدٛ اىٚ ؽذٗس اعزضبسح ؽٞش ٝقً٘ اىْغٞظ اىَظبة ث

  اىنبىغًٞ٘ ثزؾ٘ٝو اىظ٘سح اىغٞش ّشطخ ٍِ اّضٌٝ اىجشٗصشٍٗجِٞ رقً٘ ٕزٓ اىَبدح ث٘ع٘د اُٝ٘ )ثشٗرْٞبد دْٕٞخ(

prothrombin اىٚ اىظ٘سح اىْشطخ ٍِ االّضٌٝ ٕٜٗ اىضشٍٗجِٞ  )ْٝزظ ٕزا االّضٌٝ فٜ اىنجذ( اىَ٘ع٘د فٜ اىجالصٍب

thrombin ٘عِٞ ْٝٗاىزٛ ٝقً٘ ثذٗسٓ ثزؾ٘ٝو ثشٗرِٞ اخش ٍ٘ع٘د ثبىذً ٕٗ٘ اىفبٝجشfibrinogen ٝجشِٝ اىٚ اىفبfibrin . 

 فً عًهٍة تجهط انذو. kدور فٍتايٍٍ 

دٗس اعبعٜ فٜ ػَيٞخ رخيٞق اىجشٗصشٍٗجِٞ ثبىنجذ مزىل ىٔ دٗس اعبعٜ فٜ ػَيٞخ رخيٞق اىؼ٘اٍو اىزٜ  kٝيؼت فٞزبٍِٞ     

مزىل رخيٞقٔ ٍِ قجو اىجنزٞشٝب اىَ٘ع٘دح  ٗ رغبػذ ػيٚ ؽذٗس اىغيطخ اىذٍ٘ٝخ ٗاىَظذس االعبعٜ ىٖزا اىفٞزبٍِٞ ٕ٘ اىغزاء

ىزىل ٗعذ فٜ ثؼغ  ثبىنشػ ثبىْغجخ ىيَغزشاد ىنِ ثبىْغجخ ىيطٞ٘س اىَظذس االعبعٜ ٗاى٘ؽٞذ ٕ٘ اىؼيٞقخ اىزٜ رزْبٗىٖب

فٜ اىؼيٞقخ اىَقذٍخ ىيطٞ٘س رؤدٛ اىٚ ؽذٗس مذٍبد اٗ ّضف رؾذ اىغيذ اٗ فٜ اىَْخبس اٗ فٜ  kاىذساعبد اُ ّقض فٞزبٍِٞ 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



2 
 

ٍِ اىفٞزبٍْٞبد اىزٜ رغبػذ ػيٚ رقيٞو عٞ٘ىخ اىذً، ٗاىغجت االعبعٜ العزَشاس  kْطقخ اىزغ٘ٝف اىفَ٘ٛ ٗٝؼزجش فٞزبٍِٞ ٍ

 .ػَيٞخ اىْضف فٜ االٍبمِ اىَزم٘سح اػالٓ ٕ٘ اىْقض فٜ رنِ٘ٝ اىَشمت اىجشٗصشٍٗجِٞ ٗاىْقض فٜ ثالصٍب اىذً 

 

 انصفات انفٍسٌائٍة نذو انطٍىر

 

 : colorـ انهى1ٌ
ٍغ اىَٖٞ٘مي٘ثِٞ  O2ٗخظ٘طبً دً اىششاِٝٞ ٕٗزا اىيُ٘ ٝنُ٘ ّبرظ ٍِ ارؾبد  فبرؼٝزَٞض ىُ٘ دً اىطٞ٘س ثبىيُ٘ األؽَش اى 

ُ٘ االؽَش يٕٗ٘ ٍشمت قيق ْٝزظ ػِ اخزالف اىزشامٞض، ٝزظف اىذً اى٘سٝذٛ ثبى Oxyhemoglobinٗرنِ٘ٝ ٍشمت 

اىغٞشً فٞنُ٘ ىّ٘ٔ رجْٜ ثغجت ٗع٘د طجغخ اىظفشاء فٞٔ ٗاىزٜ رفشص فٜ اىجالصٍب ثظ٘سح رائجخ اٍب  Co2اىقبرٌ ثغجت ٗع٘د

 ٍِ اىَشاسح .

ثؼغ االؽٞبُ ٝنُ٘ ىُ٘ اىغٞشً اثٞغ ؽيٞجٜ ٗخظ٘طب اىذعبط اىجٞبع ٗعجت رىل ٕ٘ اسرفبع رشمٞض االؽَبع     

% 08-02ّغجخ دِٕ  ٝؾز٘ٛ اىظفبس ػيٚإر اىذْٕٞخ فٜ اىجالصٍب ثغجت اىؾبعخ اىٚ رنِ٘ٝ طفبس اىجٞغ ثظ٘سح ٍغزَشح 

ٗثغجت اىؾبعخ اىٚ االؽَبع اىذْٕٞخ ثبىْغجخ ىيذعبط اىجٞبع أمضش ٍِ فشٗط اىيؾٌ ، اٍب فٜ ؽبىخ مُ٘ ىُ٘ اىغٞشً اؽَش 

اىذً اىؾَشاء اصْبء ػَيٞخ عَغ اىذً ارا مبّذ ػْٞخ دً ٍغَ٘ػخ اٗ ٗع٘د اىغًَ٘ اىجنزٞشٝخ  خالٝبفٖزا ٍؼْبٓ ؽظ٘ه اّؾاله ث

، ٗمزىل رْبٗه Bacterium اىذً اىؾَشاء ٗرغَٚ ٕزٓ اىؾبىخ  خالٝبامٞض ػبىٞخ ٍَب ٝؤدٛ اىٚ رنغٞش داخو ٍغشٙ اىذً ثزش

 ثؼغ اىؼالعبد رؤدٛ اىٚ ؽظ٘ه ؽبىخ االّؾاله ٗقذ رذخو ثؼغ االؽٞبُ ثؼغ اىؼ٘اٍو اىفٞضٝبٗٝخ فٜ ٕزٓ اىؼَيٞخ .

 :  Viscosityـ انهسوجة 2

ٗػبدح رقبط ّغجخ اىٚ ىضٗعخ اىَبء ٗىضٗعخ اىذً ثبىطٞ٘س رنُ٘ اػيٚ ٍِ ىضٗعخ رؼزجش ٍِ اىظفبد اىََٖخ ثبىْغجخ ىيذً     

دً اىَغزشاد ثغجت اٍزالك خالٝب دً اىذٗاعِ اىْ٘اح ٗرنُ٘ اىيضٗعخ فٜ اىزم٘س اػيٚ ٍِ االّبس ثغجت اسرفبع اػذاد خالٝب 

 .فٞٔٗاىَغجت االعبعٜ ىيضٗعخ اىذً ٕ٘ اىجشٗرْٞبد اىَ٘ع٘دح  اىذً اىؾَشاء فٜ اىزم٘س

 : specific grafyانىزٌ انُىعً نهذو -3

فبى٘صُ اىْ٘ػٜ ىذً اىطٞ٘س ٝزجبِٝ ٗٝخزيف ؽغت  , ػبدح ٝقبط اى٘صُ اىْ٘ػٜ ىيَ٘ائغ ّغجخ اىٚ اى٘صُ اىْ٘ػٜ ىيَبء    

ٗػبدح ٝنُ٘ اى٘صُ اىْ٘ػٜ ىذً االّبس اقو ٍِ اى٘صُ  اّضٚ( -اىؾبىخ اىظؾٞخ ٗاىَ٘عَٞخ ٗدسعخ اىؾشاسح ٗاىغْظ)رمش

ْ٘ػٜ ثبىْغجخ ىيزم٘س ػيٚ اىشغٌ ٍِ اسرفبع رشمٞض اىجشٗرْٞبد اىذْٕٞخ ثبىْغجخ ىذً االّبس ٗرىل ثغجت اّخفبع اى٘صُ اى

 .ثبإلّبساىْ٘ػٜ ىيجشٗرْٞبد اىذْٕٞخ ٗمزىل اسرفبع اػذاد خالٝب اىذً اىؾَشاء ثبىْغجخ ىيزم٘س ٍقبسّخ 

 : Osmotic pressureانضغط االوزيىزي -4

صٍ٘صٛ فٜ اىطٞ٘س ٗػجش غشبء اّزقبئٜ اىَْفز ٗٝؼزجش اىؼغؾ اال ٟخشػجبسح ػِ رؾشك ٗاّزقبه عضٝئبد اىَبء ٍِ ٗعؾ     

ٍْخفغ ٍقبسّخ ثبىضذٝبد ثغجت اّخفبع رشمٞض االىجٍِ٘ٞ فٜ ثالصٍب دً اىطٞ٘س ٗ اىزٛ ٝؼزجش ٍِ امضش اىجشٗرْٞبد رأصٞشا 

 ػيٚ اىؼغؾ االٗصٍ٘صٛ.

 ًفاويانهًف و انجهاز انه

Lymphatic system          

ٜ ؽَبٝزٔ ٗٝؼذ ٕزا اىغٖبص ٕ٘ اىغٖبص اىَغؤٗه ػِ رْظٌٞ فٕ٘ اؽذ االعٖضح اىزٜ رنُ٘ عغٌ اىطبئش ٗريؼت دٗسا اعبعٞب 

 -اىخط٘ؽ اىذفبػٞخ داخو عغٌ اىطبئش ٗٝزنُ٘ اىغٖبص اىيَفبٗٛ ثظ٘سح اعبعٞخ ٍِ عضئِٞ أعبعِٞٞ :

 .lymphatic vesselsاالوعٍة انهًفاوٌة -1

  . lymphatic tissues and organsاالَسجة واالعضاء انهًفاوٌة -2

اىؼَو االعبعٜ ىيغٖبص اىيَفبٗٛ ٕ٘ ىؾَبٝخ اىغغٌ ىنْٔ مزىل ٝقً٘ ثؼَيٞخ ّقو اىغ٘ائو اىْبػؾخ ٍِ عٖبص اىذٗساُ اىٚ     

ٕزٓ اىغ٘ائو ػِ ؽشٝق اى٘سٝذ  أػبدحٝزٌ االّغغخ صٌ اىٚ االٗػٞخ اىيَفبٗٝخ ؽٞش ٝزٌ رغَٞؼٖب داخو اىغٖبص اىيَفبٗٛ صٌ 

ىزش ٍٝ٘ٞب ٍِ اىغ٘ائو ث٘اعطخ  0فٞغَٚ اى٘سٝذ اىيَفبٗٛ االَِٝ ٗاىزٛ ٝظت فٜ اى٘سٝذ االع٘ف االػيٚ ؽٞش ٝزٌ اعزؼبدح 

 ٗسح اىذٍ٘ٝخ.ذاىغٖبص اىيَفبٗٛ اىٚ داخو اى

بء داخو ّظبً ٍغيق ٕٗ٘ اىغٖبص اىيَفبٗٛ ٗٝنُ٘ ٝقً٘ اىغٖبص اىيَفبٗٛ ثؼَيٞخ ّقو االؽَبع اىذْٕٞخ اىََزظخ فٜ االٍؼ     

ىييَف  األعبعٜاىَْظٌ االعبعٜ ىٖزٓ اىؾشمخ ٕ٘ ٗع٘د طَبٍبد ثبرغبٓ ٗاؽذ اٛ ارغبٓ اىقيت فقؾ اٍب اىَؾشك  ثبرغبٓ اىقيت.

 داخو اىغٖبص اىيَفبٗٛ ٕ٘ ؽشمخ اىؼؼالد اىٖٞنيٞخ ٗاىَيغبء اىَنّ٘خ ىغذساُ اى٘ػبء اىيَفبٗٛ.

قغٌ ٍِ خالٝب اىذً ٗاىجشٗرْٞبد اىٚ اىذٗسح اىذٍ٘ٝخ مزىل ٝقً٘ اىغٖبص اىيَفبٗٛ ثؼَيٞخ  ثئػبدحٝقً٘ اىغٖبص اىيَفبٗٛ اٝؼب     

 ٗاىفٞشٗعبدٗٝزٌ اصاىخ اىجنزٞشٝب ٗاىخالٝب اىغشؽبّٞخ  ثزظفٞخ اىذً ٝقً٘ اىيَف ث٘اعطخ اىؼقذ اىيَفبٗٝخار  filtrationفيزشح 

 (.8و ٗاىجقبٝب اىخي٘ٝخ )شن
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 اىغٖبص اىيَفبٗٛ 8شنو 

 -: Lymphatic Nodes انعقذ انهًفاوٌة

رقً٘   رؼزجش اىؼقذ اىيَفبٗٝخ ٍؾطبد فيزشح ىييَف ؽٞش رؾز٘ٛ اىؼقذ اىيَفبٗٝخ ػيٚ خالٝب ثٞؼبء ٍِ ّ٘ع االىزٖبٍٞخ     

ثبالعزَشاس فٜ اىغغٌ ٗمزىل رؾز٘ٛ ػيٚ اىخالٝب اىيَفٞخ اىزٜ رنُ٘  بثَٖبعَخ االعغبً اىغشٝجخ ٗرؾطَٖٞب ٗػذً اىغَبػ ىٖ

 ( .8ٍغؤٗىخ ػِ االعزغبثخ اىَْبػٞخ ػذ االّزٞغِٞ )ط٘سح 

 -انعقذ انهًفاوٌة انًىجىدة بانجسى : اهى 

  Spleenانطحال  -1

اىَزؾييخ  اىخالٝب اىذٍ٘ٝخ اىؾَشاء راد اىؼَش اىنجٞش ثزخضِٝٝقغ اىطؾبه فٜ اىغضء االٝغش ٍِ اىزغ٘ٝف اىجطْٜ ٗٝقً٘     

اىٚ اىنجذ ىٞزٌ االعزفبدح ٍْٖب فَٞب ٝقً٘ ثخضُ عضء ٍِ اىؾذٝذ  خالٝبقً٘ ثْقو اىجشٗرْٞبد اىْبرغخ ٍِ رؾيو ٕزٓ اىٝؽٞش 

 .اىَزؾيو ٗاسعبه اىغضء االخش اىٚ اىنجذ ىالعزفبدح ٍْٔ فٜ ػَيٞخ رظْٞغ خالٝب اىذً اىؾَشاء اىغذٝذح 

 

  -: Thymus gland انتىثةغذة -2
ًٝ٘  (7-1 ىألفشاؿ  )رقغ ػيٚ اٍزذاد اىشقجخ ٍَضيخ ثغجؼخ اصٗاط ٍزْبظشح رجيغ فؼبىٞزٖب اىقَخ خاله فزشح اىَْ٘ االٗىٞخ         

ِٔ قجو رنبٍو ثقٞخ اعضاء اىغٖبص  ظ٘ص ٗقذ رزذاخو اىفؽٞش رؼزجش اٗه عضء فٜ اىغٖبص اىذفبػٜ اىَْبػٜ اىزٛ ٝقً٘ ثؼَي

( ، اٍب فٜ اىضذٝٞبد اٗ اىؾٞ٘اّبد Parathyroid gland( ٗغذح عبس اىذسقٞخ )Thyroid glandاىغفيٞخ ٍغ اىغذح اىذسقٞخ )

اىشئزِٞ اعفو اىشقجخ ، ٝزنُ٘ مو فض ٍِ فظ٘ص اىز٘صخ ٍِ ػذد  ًٍِ فظِٞ مجٞشِٝ اٍب رزأىفغذح اىز٘صخ فٖٞب  اىيجّ٘خ فبُ

ٍْفظيخ ػِ ثؼؼٖب ثْغٞظ ػبً ، ٗٝزشبثٔ رشمٞت اىفظٞض اى٘اؽذ ٍغ رشمٞت ؽ٘ٝظالد اىج٘سعب  مجٞش ٍِ اىفظٞظبد

( ، Cortex( ٍْٗطقخ اخشٙ رؾٞؾ ثبىْخبع رذػٚ ثبىقششح اٗ اىيؾبء )Medullaؽٞش ٝزأىف ٍِ ٍْطقخ اىْخبع اٗ اىيت )

، اُ اىجٞئخ اىذاخيٞخ   Thymicٕ٘ اخشٕٗشٍُ٘  Thymulin  ٕشٍُ٘ ٍشبثٔ ىيضبَٝٞ٘ىِٞثئفشاص يطٞ٘س ىرقً٘ غذح اىز٘صخ 

( ػيٚ عطؼ اىخيٞخ اىيَفٞخ اى٘اسدح اىٖٞب Markersىٖزٓ اىغذح ٍغ اىٖشٍّ٘بد اىزٜ رفشصٕب رغبػذاُ ػيٚ ٗػغ ٍؼيَبد )

ػِ  ثأعَؼٖباىَخزيفخ ٗاىَغؤٗىخ  ثأّ٘اػٖب( T-Lymphocyteٗثبىزبىٜ رْؼٞغٖب ٗرخظٞظٖب ىزظجؼ خالٝب ىَفٞخ ربئٞخ )

( رنُ٘ Glycoproteinsي٘ٝخ ، اىذساعبد اىؾذٝضخ اصجزذ اُ ٕزٓ اىَؼيَبد ػجبسح ػِ ثشٗرْٞبد مشثٕ٘ٞذسارٞخ )اىَْبػخ اىخ

ثشنو ػْق٘د ٝ٘ػغ ػيٚ عطؼ اىخيٞخ اىزبئٞخ ٗٝطيق ػيٚ ٕزا اىؼْق٘د ٍِ اىجشٗرْٞبد اعٌ ػْق٘د اىجشٗرِٞ اىََٞض ىيخالٝب 

(Cluster of differentiation رجؼبً الخزالف شنو ، ) . ٕزٓ اىَؼيَبد عٞزؼِٞ ّ٘ع اىخيٞخ اىزبئٞخ ٗٗظٞفزٖب 

 (Bursa of Fabriciusجراب فابرٌشٍا ) -0

( ثٞؼبٗٛ Bursaثبىقشُ اىغبدط ػشش ٗع٘د مٞظ اٗ عشاة ) Herimmus Fabriciusىقذ ٗطف اىؼبىٌ       

اٗ مشٗٛ اىشنو ٍٗغ٘ف ٗٝزظو ثبىَْطقخ اىظٖشٝخ ٍِ اىَغَغ ث٘اعطخ قْبح قظٞشح ، ىٌ ٝؼشف فٜ رىل اى٘قذ 

ٗظٞفخ ٕزا اىغشاة ثو ثذأد رزْبقو ٍؼيٍ٘برٔ ػيٚ اُ اىغشاة اىزٛ ٗطفٔ اىؼبىٌ فبثشٝشٞب قذ عَٜ ثغشاة 
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اىغٖبص اىَْبػٜ فقذ ارؼؼ اُ اىخالٝب عْخ( طْف ٕزا اىغشاة ػَِ  022فبثشٝشٞب ، ثؼذ ٍؼٜ صالصخ قشُٗ )

 رْؼظ فٞٔ. اىجبئٞخ رزخظض ٗ اىيَفبٗٝخ

( اٗ غذح اىج٘سعب ٗرىل ىضج٘د قٞبً Fabricius glandؽذٝضبً ٝظْف اىجؼغ ٕزا اىغشاة ػيٚ أّ غذح فبثشٝشٞب )

ؽٞخ  10 – 12، اصجزذ اىذساعبد اُ ٕزٓ اىغذح رزنُ٘ ٍِ  Bursoboitinٕشٍُ٘ اؽيق ػيٞٔ  ثئفشاصٕزا اىغشاة 

(Fold ٍِ ُ٘ٗمو ؽٞخ رزن )10- 0 ( اىف ؽ٘ٝظيخFollicles ، ٗرؾز٘ٛ ثَغَ٘ػٖب ػيٚ امضش ٍِ ٍيٞبس خيٞخ )

ٕٜٗ راد شنو مشٗٛ ٝشجٔ ؽجخ اىؾَض ، ٗثَب اُ اىخالٝب اىيَفبٗٝخ رْؼظ ثٖزا اىَ٘قغ ىزىل فقذ اؽيق ػيٖٞب اعٌ 

ٗرىل ىزفشٝقٖب ػِ اىخالٝب اىيَفبٗٝخ االخشٙ اىزٜ  Bursaَخ ( رجؼبً ىنيB-Lymphocyteاىخالٝب اىيَفبٗٝخ اىجبئٞخ )

 Thymus( ّغجخ ىنيَخ T-Lymphocyteرْؼظ فٜ غذح اىز٘صخ ٗاىزٜ ٝطيق ػيٖٞب اعٌ اىخالٝب اىيَفبٗٝخ اىزبئٞخ )

ٍشح فٜ اىطٞ٘س ٗىزىل عبسد ٕزٓ اىزغَٞبد ؽزٚ فٜ اىيجبئِ  ألٗهاٗ اىز٘صخ ، امزشفذ ٕزٓ اىَؼيٍ٘بد اىَْبػٞخ 

االّغبُ سغٌ اّٖب ال رَيل اىج٘سعب ٗىنِ ثقٞذ رغَٞخ اىخالٝب اىيَفبٗٝخ ثبىخالٝب اىجبئٞخ ٗاىخالٝب اىزبئٞخ ، فٜ اىيجبئِ ٗ

 ( ىيقْبح اىٖؼَٞخ.Lymph nodesى٘ؽع اُ اىخالٝب اىيَفبٗٝخ اىجبئٞخ رْؼظ فٜ اىؼقذ اىيَفبٗٝخ )

 

 
 انعقذة انهًفاوٌة 5صىرة 
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 المناعة
Immunity 

عبارة عن قابلٌة الجسم للدفاع ضد األجسام الغرٌبة سواء كانت حٌة فاٌروسات او بكترٌا وغٌرها او 
كالسموم الفطرٌة او ادوٌة ومبٌدات وعناصر معدنٌة ، وابقاء  بأنواعهامٌتة التً قد تكون مواد كٌمٌاوٌة 

ٌكون المسبب لها المستضد  الجسم اقرب ما ٌكون بحالته الطبٌعٌة دون ظهور االعراض المرضٌة والتً
 Antigenأي 
هو أي جسم غرٌب ٌدخل الى الجسم مؤدٌا الى استثارة المناعة وبكل  Antigen ناالنتٌجٌأذا 

 انواعها .
 تقسم المناعة الى :ـ

  innate immunityالمناعة الفطرٌة )الطبٌعٌة( اوال:
المناعة الغٌر ب وٌعرف الطٌرهذا النوع من المناعة ٌكون موجود بصورة طبٌعٌة داخل جسم     

 متخصصة
 non specific immunity   وهً عبارة عن دفاع الجسم ضد الخالٌا واألجسام الغرٌبة او أجزاء

 تسمى االنتٌجٌن . والتًمنها 
 وتقسم المناعة الغٌر متخصصة الى :

:Physical defenses   ٌةئدفاعات فٌزٌا -ا 
 حٌث تتضمن  

وتعتبر الخط الدفاعً االول ضد االجسام  Intact skinة المبطنة له:    الجلد والخالٌا الطالئٌ -1
الغرٌبة والمواد التً تحاول الدخول الى الجسم حٌث ٌحتوي على مادة تسمى الكرٌاتٌن تقوم بتحفٌز 
المناعة وتعمل كجرس انذار ٌنبه الجسم لحدوث مشكلة او خلل فً هذا الجزء من الجسم مما ٌؤدي الى 

وتكوٌن اعداد اضافٌة من خالٌا الدم البٌضاء وخاصة  بإفرازجهاز المناعً لغرض البدء استثارة ال
 المتخصصة فً هذا النوع من المسبب.

: تكون مبطنة بصورة مستمرة للجهاز التنفسً  Mucous membranes الطبقة المخاطٌة -2
 بسببوالبكترٌا  روساتبالفٌ من اإلصابةحٌث تعمل على حماٌة البطانة الداخلٌة للجهاز التنفسً 

 احتوائها على خالٌا الدم البٌضاء من نوع الملتهمة .
 :  Chemicals defenseدفاعات كٌمٌائٌة  -ب

 بصورة طبٌعٌة او مستحثة بسبب او اخر وانواعها:ـ بإفرازهاعبارة عن افرازات ٌقوم الجسم 
وحدوث عملٌة التعرق بصورة : ٌمتلك العرق حموضة عالٌة ونسبة عالٌة من االمالح Sweat العرق -

حٌث ٌؤدي الى ان البكترٌا التً تقوم بمهاجمة الجسم سوف تلقى وسط غٌر  لإلنسانمستمرة بالنسبة 
 مناسب لالختراق والنمو وبالتالً موت عدد كبٌر منها قبل دخولها الجسم .

ات وغٌرها : قسم من البكترٌا والجراثٌم والسموم والفطرٌ stomach acidityالمعدة  احماض -
من المسببات المرضٌة تدخل الى الجسم عن طرٌق القناة الهضمٌة لذلك تعتبر االحماض واالنزٌمات 

حدث تلف للمستقبالت ٌ اذاالول الذي ٌقوم بمقاومتها  ًالمفرزة من الجهاز الهضمً هً الخط الدفاع
 الموجودة على جدار الخلٌة للكائن الغرٌب.

مركب بروتٌنً له مستقبالت خاصة تقوم بشل الخالٌا العضلٌة  عبارة عن:ـ toxinالسم مالحظة 
لن تسبب حدوث اي اصابة  فإنهاارادٌة لذلك لو دخلت هذه السموم الى القناة الهضمٌة  وخصوصا الال

 االمٌلٌز. و HClبسبب تغٌر الشكل الفعال للسم بواسطة 
ٌة والمجمع من خالل مروره فٌها : ٌقوم البول بالمحافظة على سالمة المجاري البول ureaالبول  -

منخفض جدا فٌؤدي الى حدوث تلف فً قسم من الجدران الخلوٌة  PHبسبب ان االس الهٌدروجٌنً  
 للبكترٌا .

عبارة عن استجابة موضعٌة بسبب وجود جسم غرٌب ٌهاجم     : Inflammationااللتهاب  -ج
ٌعنً قتل  باأللمفً مكان االلتهاب فالشعور  (الم -قٌح -احمرار -مراحل )حمى بأربعالجسم والذي ٌتمثل 

 الماٌكروب وتنظٌف وتطهٌر النسٌج المصاب واحالل وتصلٌح النسٌج .
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 : Feverالحمى  -د

عبارة عن ارتفاع فً درجات الحرارة فً الجسم فوق درجات الحرارة االعتٌادٌة والغاٌة االساسٌة     
 جسام الغرٌبة الداخلة الٌه.من ذلك هو جعل وسط الجسم غٌر مالئم لنمو اال

تعتبر الحمى خط دفاعً اول ضد اي مسبب خارجً ٌحاول مهاجمة الجسم كذلك ٌزداد التفاعل ما     
 الغرٌبة الداخلة الٌه وما بٌن الجدار الخلوي للجسم الغرٌب. لألجسامبٌن االنزٌمات المحللة 

 specific immunityالمناعة المتخصصة  -ثانٌا"
 وهً :ـ  بأنواعهاخط دفاعً تنظمه خالٌا الدم البٌضاء والمكونات الخلوٌة االخرى  عبارة عن    

: عبارة عن الخط الدفاعً الرئٌسً بالجسم وهً   white blood cellsخالٌا الدم البٌضاء  -1
 مهمة للمناعة المتخصصة فً الجسم وتكون على نوعٌن رئٌسٌٌن :

 ى حبٌبات فً الساٌتوبالزم وتقسم الى :: وهً الحاوٌة علgranuler الحبٌبٌة أوال

 من مجموع خالٌا الدم البٌضاء الحبٌبٌة وعملها االساسً خالٌا 05-55:تكون  المتعادلة %
 التهامٌة .

 وهً اكثر عدد فً النخاع والطحال مما موجود فً الدم واللمف وهً ضعٌفة القابلٌة  الحامضٌة:
 انزٌمات هاضمة وتكون متخصصة ضد الفطرٌات .اللتهام البكترٌا وتكون حبٌباتها حاوٌة على 

 من خالٌا الدم البٌضاء وتشترك بعملٌة االلتهام وتكون 0.5:تكّون اقل من نصف  القاعدٌة %
حبٌباتها حاوٌة على مواد مضادة للحساسٌة )الهستامٌن(وكذلك تحتوي على مواد متممة تساعد 

 على اتمام عملٌة االلتهام .
 non granulerثانٌا الغٌر حبٌبٌة 

% من خالٌا الدم البٌضاء وتأتً بالمرتبة 35-25تكّون من  من اهم انواعها اذاللمفٌة وتعتبر الخالٌا 
حٌث تنضج وتتماٌز فً غدة فابرٌشٌا  Bبعد الخالٌا االحادٌة وتكون على شكلٌن البائٌة  باألهمٌةالثانٌة 

Borsa  والشكل الثانً التائٌةT الثٌموسٌة  حٌث تنضج وتتماٌز فً الغدةThymus gland  وتعتبر
هذه الخالٌا خالٌا الذاكرة للجهاز المناعً حٌث تتمكن من التعرف على االجسام الغرٌبة ومهاجمتها 
والتهامها ان امكن او تعمل كمنبه للجهاز المناعً فً الجسم ٌقوم بتنبٌه بقٌة اجزاء الجهاز المناعً 

 ها .لغرض مهاجمة االجسام الغرٌبة مهما كان نوع
 

 جهاز الدوران

هو الجهاز الذي ٌقوم بنقل السائل الرئٌسً الذي ٌدور بالجسم وهو الدم وما ٌتضمن ذلك من عملٌات 
وتبادل غازي( كما مبٌن فً  –امداد  -نقل  -ثانوٌة اثناء عملٌة دوران هذا السائل داخل الجسم )تغذٌة 

 .7صورة
 -ٌتكون جهاز الدوران من :

 : Heartالقلب  .1
او محرك  pumpٌعتبر الجزء االساسً والمحرك لهذا الجهاز وٌطلق علٌه البعض اسم المضخة     

الدورة الدموٌة، ٌقع القلب عادًة فً الطٌور فً التجوٌف الجسمً فوق الخط البطنً منحرفا قلٌال نحو 
 الٌسار من خط عظم القص.

الى طاقة حركٌة متمثلة بانقباض وانبساط  ATPثلة بـٌعمل القلب على تحوٌل الطاقة الكٌمٌاوٌة المتم    
وذلك لغرض ضخ الدم بضغط عالً لكً ٌستطٌع هذا السائل الوصول الى كافة  عضلة القلب )البطٌنٌن(

 انحاء الجسم والى ادق واصغر تفرعات هذا الجهاز .
انً ، ٌتكون قلب قلب الطٌور ٌكون لونه احمر مزرق خالف قلب الثدٌات الذي ٌكون لونه احمر ق    

 الطٌور من الخارج الى الداخل تشرٌحٌا من ثالث طبقات :ـ
 الشغاف الخارجً : ٌقابلها فً الثدٌات غشاء التامور -1
 عبارة عن مجموعة من االلٌاف العضلٌة المخططة الالارادٌة . Myocardiamعضلة القلب  .2
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  Endocardiamالشغاف الداخلً  .3
ٌن عن بعضهما ، المضخة الموجودة فً الجانب االٌسر ٌرتبط بها ٌتكون القلب من مضختٌن منفصلت    

الشرٌان االبهر والذي ٌتفرع بدوره الى شراٌٌن اصغر فاصغر وصوال الى االوعٌة الدموٌة الشعرٌة ثم 
بعد ذلك ٌتجمع الدم فً االوعٌة الشعرٌة ثم ٌتوسع اكثر فاكثر الى ان ٌكّون الورٌد االجوف االعلى 

تفتح بدورها بالبطٌن االٌمن لٌصب الدم المؤكسد فً االذٌن االٌمن والذي ٌضخ الدم الى واالسفل والتً 
 البطٌن االٌمن ومن ثم بعد ذلك ٌضخ الى الشراٌٌن الرئوٌة ثم ألرئة ثم تعاد الدورة تكراراً. 

حٌث تفصل حجٌرات القلب االربعة صمامات باتجاه واحد تمنع ارتداد او رجوع الدم باتجاه معاكس     
ان الصمامات فً الشراٌٌن واالوردة تكون ثالثٌة تفتح باتجاه واحد فقط نحو االعلى من القلب باتجاه 

 الشرٌان ونحو االسفل باتجاه الورٌد.
باتجاه واحد نحو االسفل فقط وعند  ثنائٌة وفتكون  واألذٌناما الصمامات الموجودة ما بٌن البطٌن     

امات نالحظ ان الدم الموجود فً الشراٌٌن ٌبدأ لونه ٌمٌل الى حدوث اي خلل فً اي من هذه الصم
 . Hypoxiaللجسم مسببة حالة  O2الزرقة وبالتالً تسبب هذه الحالة نقص امداد 

 السٌطرة العصبٌة على عامل القلب
تتوزع األعصاب الودٌة السمبثاوٌة واالعصاب الالودٌة الباراسمبثاوٌة على االذٌنات والبطٌنات     
صة بالدواجن( تكون االعصاب الودٌة تعمل فً حالة اصابة الطٌر بالفزع حٌث تعمل على زٌادة )خا

عدد ضربات القلب، واالعصاب الباراسمبثاوٌة مهمتها التحكم بالقلب فً حاالت االسترخاء 
 )االعتٌادٌة(.

 

 
 جهاز الدوران بالطٌور 7صورة 

 
 حجم القلب

% وهذا الحجم ٌكون ارتباطه عكسٌا مع حجم الطٌر حٌث 5-5.5ٌتراوح حجم القلب فً الطٌور     
ٌزداد حجم القلب كلما صغر حجم الطائر وٌعزى السبب فً ذلك الى ارتفاع كفاءة الطٌور الصغٌرة من 

 الناحٌتٌن هما:
 الكفاءة العضلٌة المتمثلة بالطٌران . .1
 الخلوي . باألٌضالكفاءة االٌضٌة المتمثلة  .2

 سرعة القلب 
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دقٌقة مع االخذ بنظر \نبضة 455-355اٌنة فً الطٌور بشكل كبٌر حٌث تتراوح من تكون متب    
االعتبار ان ٌكون قٌاس عدد ضربات القلب فً الحالة االعتٌادٌة )االسترخاء( كذلك تنخفض عدد 

 ضربات القلب فً الطٌور ذات الحجم الكبٌر .
ن وهً عبارة عن شبكة من االنابٌب التً : وهً الجزء الثانً المكون لجهاز الدورا االوعٌة الدموٌة  -

ذلك من عملٌات  قوما ٌرافالدم  وهو أالللجسم  األساسًتصل الى كافة انحاء الجسم لتقوم بنقل السائل 
 اخرى .

 -تكون االوعٌة الدموٌة على نوعان :
الدموٌة المتخصص بنقل الدم المؤكسج أي  األوعٌةوهً ذلك النوع من  -: Arterial الشراٌٌن - أ

الجسم باستثناء الشرٌان الرئوي الذي ٌكون محمال  أنحاءكافة  إلىمن القلب  باألوكسجٌنلمحمل ا
 بالدم المؤكسد .

الدموٌة الذي ٌكون محمال بالدم المؤكسد أي  األوعٌةوهً ذلك النوع من -: Venous  األوردة - ب
 وي .الرئتٌن باستثناء الورٌد الرئ إلىمن القلب  الكربونالمحمل بثانً اوكسٌد 

 العوامل التً تؤثر على ضغط الدم 
 Ageالعمر  -1
ضغط الدم بتقدم عمر الطائر حٌث ٌزداد كلما زاد عمر الطائر وذلك بسبب زٌادة حجم الجسم  ٌتأثر    

 وبالتالً زٌادة كمٌة الدم المطلوب توفٌرها لتغذٌة هذه الزٌادة الحاصلة بالجسم .
  Bird sexجنس الطائر  -2

الدم فً الذكور اعلى من االناث حٌث ٌبلغ ضغط الدم االنقباضً )العالً(  ٌكون ضغط     
ملم.زئبق 162 العالًملم.زئبق ، اما بالنسبة لالناث فٌكون 154ملم.زئبق واالنبساطً الواطئ 101

 ملم.زئبق. 133والواطئ 
  O2 Hypoxiaنقص  -3

قلب لغرض توفٌر النقص الى ارتفاع فً ضغط الدم وزٌادة سرعة ضربات ال O2ٌؤدي نقص     
 فً خالٌا الجسم المختلفة. باألوكسجٌنالحاصل 

 stressحالة الطٌر  -4
 halyardٌزداد ضغط الدم وتزداد سرعة ضربات القلب فً حالة اجهاد الطٌر ما ٌعرف بالكر   

 . fleeوالفر
 drugs and hormonesاالدوٌة والهرمونات  -5
ت حصول زٌادة فً ضغط االدم دون حصول زٌادة فً عدد تسبب بعض انواع االدوٌة والهرمونا   

 ضربات القلب وذلك عن طرٌق تقلص االوعٌة الدموٌة.
  heredity factorالعامل الوراثً  -6
الوراثً لهذه الصفة  المكافئ% حٌث ان 22-25تتراوح القٌمة الوراثٌة  لضغط الدم فً الدجاج    

صا الثدٌٌات ٌكون موجب بسبب ارتباطه مع زٌادة مرتفع جدا وعلى عكس بقٌة الحٌوانات وخصو
االنتاج فً الدواجن الن معظم الزٌادة الحاصلة فً ضغط الدم متأتٌة من زٌادة سرعة ضربات القلب 

 والمواد الغذائٌة وغٌرها من االمور التً ٌقوم الدم بها. O2وبالتالً زٌادة كفاءة نقل 
 درجة حرارة البٌئة -7

فاض درجة حرارة البٌئة ٌؤدي الى انخفاض ضغط الدم بسبب التأثر بسرعة ان ارتفاع او انخ    
 ضربات القلب فً درجة حرارة البٌئة. 
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 اٌجهاص اٌتٕفغٍ

Respiratory system 

وي عٓ تجهُض اٌجغُ تّا َذتاجه ِٓ األووغجُٓ وطشح اٌغاصاخ اٌضاسج األخشي إًٌ   ؤهى اٌجهاص اٌّغ

 -خاسد اٌجغُ وَعتثش اٌجهاص اٌتٕفغٍ فٍ اٌطُىس فشَذا ِٓ ٔىعه ورٌه ٌُّّضاته اٌتاٌُح :
  

ٚاٌزٟ رّزذ ؽزٝ اٌؼظبَ اٌّغٛفخ ٚ٘زا االِزذاد ٠ؼطٟ اٌط١ش ٔٛع اٌشئزبْ طٍجزبْ ِٚشرجطخ ثبألو١بط اٌٙٛائ١خ  -1

 ِٓ االٔخفبع ثبٌٛصْ ِّب ٠غًٙ ِٓ ػ١ٍّخ اٌط١شاْ.

 ٠O2ؼزجش اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ِؼمذ ِٚزى١ف ٌٍط١شاْ ؽ١ش اْ اٌط١ٛس رغزٍٙه اصٕبء ػ١ٍّخ اٌط١شاْ و١ّبد ِٓ  -2

 .ِشاد اػؼبف اعزٙالوٙب فٟ اٌؾبٌخ االػز١بد٠خ 01-8رظً اٌٝ 

اطغش رشؼت ثبٌشئخ ٘ٛ ٔظ١شح اٌمظ١جخ اٌٙٛائ١خ ٟٚ٘ ِشبثٙخ ٌٍؾ٠ٛظٍخ اٌٙٛائ١خ ثبٌضذ١٠بد ٚخظٛطب  -3

 االٔغبْ. 

اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ )اٌشغبِٟ( رز١ّض ثبٌط١ٛس ثؾغّٙب ٚرىْٛ اوجش ِٓ اٌضذ١٠بد ٚرىْٛ ؽٍمزٙب ِزىبٍِخ ػىظ ِب  -4

 . Uِٛعٛد ثبٌضذ١٠بد فزىْٛ غ١ش وبٍِخ ػٍٝ شىً ؽشف 

ال رّزٍه اٌط١ٛس اٌؾغبة اٌؾبعض ٌزٌه ٠طٍك ػٍٝ اٌزغ٠ٛف ثبٌط١ٛس ثبٌزغ٠ٛف اٌغغّٟ ٌزٌه ٘زا إٌٛع ِٓ  -5

 اٌزى١ف ٠غّؼ ٌٍط١ٛس ثبٌزٕفظ دْٚ اٌؾبعخ اٌٝ ٚعٛد اٌؾغبة اٌؾبعض. 

ؽغُ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ثبٌط١ٛس صالس ِشاد اػؼبف ؽغّٗ ثبٌضذ١٠بد ٚاٌزٟ رىْٛ ثٕفظ اٌؾغُ ثغجت اسرفبع  -6

 اٌّغٙض. O2وفبءح رؾ٠ًٛ اٌغزاء ٚاال٠غ ٚثبٌزبٌٟ رضداد اٌؾبعخ اٌٝ 

 -وظائف اٌجهاص اٌتٕفغٍ:

 O2رغ١ٙض االٚوغغ١ٓ  -0  

 CO2اٌزخٍض ِٓ  -2  

ػٓ ؽش٠ك ؽذٚس ػ١ٍّخ اٌٍٙبس ؽ١ش ٠زُ اٌزخٍض ِٓ ؽشاسح اٌغغُ اٌزخٍض ِٓ ؽشاسح اٌغغُ اٌضائذح  -3  

 اٌضائذح ػٓ ؽش٠ك ثخبس اٌّبء اٌّطشٚػ ِغ ٘ٛاء اٌضف١ش ٚرغّٝ ػ١ٍّخ اٌٍٙبس.

أزبط اٌظٛد)اٌزغش٠ذ( :٠ؾزٛٞ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ فٟ اٌط١ٛس ػٍٝ ػؼٛ ٠مغ اعفً اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ  ١ٌٚظ  -4  

غشح فٟ اٌضذ١٠بد رمَٛ ثئطذاس اٌظٛد ٌىٓ ثبٌط١ٛس ٠ٛعذ ػؼٛ خبص وّب ِٛعٛد فٟ اٌضذ١٠بد ؽ١ش اْ اٌؾٕ

 ٠غّٝ ػؼٛ اٌزغش٠ذ.

 تشوُة اٌجهاص اٌتٕفغٍ

 -٠زشوت ثظٛسح اعبع١خ ِٓ:  

 فزؾزٟ االٔف اٌخبسع١ز١ٓ: -0

ػجبسح ػٓ صٚط ِٓ اٌفزؾبد ػٍٝ شىً شك ِبئً ٠غط١ٙب عٍذ ِزمشْ ػٕذ لبػذرٙب رمَٛ ثئ٠ظبي اٌٙٛاء اٌٝ      

 زبٌٟ ٌٍغٙبص اٌزٕفغٟ ٚ٘ٛ اٌّضِبس.اٌؼؼٛ اٌ

 اٌّضِبس: -2

ػجبسح ػٓ رشو١ت فٟ ٚعؾ اٌجٍؼَٛ ٠ىْٛ ثشىً دائشٞ اٚ ث١ؼٛٞ ٚاشجٗ ثّب ٠ىْٛ ثٍغبْ ِزؾشن ٠غطٟ      

 اٌّغشٜ اٌزٕفغٟ ٌّٕغ دخٛي اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٚ اٌّبء ا١ٌٗ.

 ح .ٌغاْ اٌضِاس فٍ اٌطُىس َمىَ تىظُفح وادذج هٍ اغالق اٌمٕاج اٌتٕفغُ

 اٌؾٕغشح: -3

 رشرجؾ اٌؾٕغشح ثبٌجٍؼَٛ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ رغ٠ٛف غؼشٚفٟ ػؼٍٟ ال رمَٛ ثئطذاس اٌظٛد وّب فٟ اٌٍجبئٓ      

 ٚرشرجؾ ثبٌمظجخ اٌٙٛائ١خ ِٓ اٌغٙخ اخشٜ.

 اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ: -4

ٍُِ فٟ اٌذ٠ه ٚ 075ػجبسح ػٓ أجٛة غؼشٚفٟ ٠زىْٛ ِٓ ؽٍمبد ِغٍمخ ِجطٕخ ثطجمخ ِخبؽ١خ ٠جٍغ ؽٌٛٙب     

 ٍُِ فٟ اٌذعبط ٚرزشؼت اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ اٌٝ شؼجز١ٓ وً ٚاؽذح رذخً اٌٝ اٌشئخ.061

 

 ػؼٛ اٌظٛد: -5
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لجً رشؼت اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ اٌٝ شؼجز١ٓ رزؼخُ ِىٛٔخ ِب ٠ؼشف ثؼؼٛ اٌظٛد ٠ٚز١ّض ػؼٛ اٌظٛد   

ثبؽزٛائٗ ػٍٝ غشبء اٌطجٍخ ٚػذَ ٚعٛد اٌؾجً اٚ االٚربس اٌظٛر١خ ٠ٚمَٛ ٘زا اٌغشبء ثئطذاس اٌظٛد ػٕذ ِشٚس 

 اٌٙٛاء ػٍٝ عبٔج١ٗ.

 اٌشئزبْ: -6

ً اٌمفض اٌظذسٞ ٚرىْٛ طٍجخ غ١ش ِشٔخ ٚغ١ش اعفٕغ١خ ٚرفزؼ ػجبسح ػٓ صٚط ِٓ االػؼبء اٌّٛعٛدح اعف    

ثذٚس٘ب ثبألو١بط اٌٙٛائ١خ ٚرٍزظك ِٓ اٌغٙخ اٌظٙش٠خ ثبٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌزٌه رىْٛ ِؾضصح ثغجت رذاخٍٙب ِغ 

 ػظبَ اٌؼّٛد اٌفمشٞ.

 االو١بط اٌٙٛائ١خ: -7

ئز١ٓ ػٍٝ اٌزمٍض ٚاالٔجغبؽ ؽ١ش رىْٛ ػجبسح ػٓ اِزذاداد ٌٍشئز١ٓ ٚرؼزجش ثّضبثخ رؼ٠ٛغ ػٓ ػذَ لذسح اٌش    

اٌشئز١ٓ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ اشجٗ ثغٙبص رظف١خ ٠ؼًّ ػٍٝ اؽذاس رجبدي غبصٞ اصٕبء ِشٚس اٌٙٛاء ف١ّٙب اٌٝ االو١بط 

اٌٙٛائ١خ صُ خشٚعٗ ثؼ١ٍّخ اٌضف١ش ٚرىْٛ االو١بط اٌٙٛائ١خ راد عذساْ غشبئ١خ سل١مخ الرؾزٛٞ فٟ اٌغبٌت ػٍٝ 

او١بط ؽ١ش رىْٛ  01ٌذ٠ِٛخ ٚعؼزٙب االعّب١ٌخ رجٍغ ػذح اػؼبف عؼخ اٌشئز١ٓ ٠ٚجٍغ ػذد٘ب االٚسدح اٚ االٚػ١خ ا

 ػٍٝ شىً أصٚاط وبألرٟ:

 (و١ظ طذسٞ اِب2ِٟ(و١ظ رشلٛٞ                  )2(و١ظ ػٕمٟ                          )2)

 (و١ظ ثط2ٟٕ(و١ظ طذسٞ خٍفٟ               )2)

 -وظائف االوُاط اٌهىائُح:  

 ص٠بدح و١ّخ اٌٙٛاء اٌّزجبدي اصٕبء اٌش١ٙك ٚاٌضف١ش. -1

 ص٠بدح لذسح اٌط١ٛس اٌّبئ١خ ػٍٝ اٌجمبء رؾذ اٌّبء اصٕبء ػ١ٍّخ اٌظ١ذ اٚ االخزجبء ِضً اٌجطش٠ك  -2

 اِزالء االو١بط اٌٙٛائ١خ ثبٌٙٛاء ٠مًٍ ِٓ ٚصْ اٌط١ش اصٕبء اٌط١شاْ -3

ٍٝ االِؼبء ٚثبٌزبٌٟ ٠غبػذ ػٍٝ عشػخ خشٚط اٌفؼالد ِٓ اِزالء اٌى١غ١ٓ اٌجط١١ٕٓ ثبٌٙٛاء عٛف ٠ؼغؾ ػ -4

 اٌغٙبص اٌٙؼّٟ.

دخٛي اٌٙٛاء اٌجبسد اٌٝ اٌغغُ ػٓ ؽش٠ك االو١بط اٌٙٛائ١خ ٚثغجت أزشبس٘ب فٟ أعضاء اٌغغُ اٌّخزٍفخ  -5

 ٠ؤدٞ رٌه إٌٝ أخفبع دسعخ ؽشاسح اٌغغُ.

 
 اٌجهاص اٌتٕفغٍ فٍ اٌطُىس 8صىسج
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 اٌتٕفظ فٍ أجٕح اٌطُىس:

ٌؼذَ ٚعٛد ارظبي ع١ٕٕٟ فأْ اٌخبٌك رؼبٌٝ لذ عٙض اٌج١ؼخ ٌزىْٛ ٚعؾ ِضبٌٟ ِٓ ع١ّغ إٌٛاؽٟ ٌغشع      

ّٔٛ ٚرفم١ظ اٌغ١ٕٓ إٌبِٟ ٌزٌه فبْ اعٕخ اٌط١ٛس رؾزٛٞ ػٍٝ غشبء االٌٕز٠ٛظ ٚ٘ٛ غشبء سل١ك ٠ّٕٛ خالي 

االٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ إٌبشئخ ٌٍغ١ٕٓ ِغ  فزشح اٌؾؼبٔخ ٚػٕذ اوزّبي ّٖٔٛ فأٔٗ ٠ؾ١ؾ ثبٌغ١ٕٓ ثظٛسح وبٍِخ ٚرشرجؾ

٘زا اٌغشبء ٚرؾظً ػ١ٍّخ اٌزجبدي اٌغبصٞ ِب ث١ٓ دَ اٌغ١ٕٓ ٚ غشبء االٌٕز٠ٛظ ػٓ ؽش٠ك اٌضغٛس اٌّٛعٛدح ػٍٝ 

 اٌف صغشح. 07-04اٌغطؼ اٌخبسعٟ ٌمششح اٌج١ؼخ ٠ٚجٍغ ػذد اٌضغٛس ِٓ  

١ٌَٛ اٌزبعغ ػشش ؽ١ش ٠زؾٛي اٌغ١ٕٓ اٌٝ اٌزٕفظ اٌٙٛائٟ اِب اٌفغؾخ اٌٙٛائ١خ فال ٠زُ االعزفبدح ِٕٙب اال ثؼذ ا     

صغٛس وج١شح رؼًّ ػٍٝ اِذاد اٌفغؾخ  8-6ػٓ ؽش٠ك فزؾزٟ إٌّخش ؽ١ش ٠ٛعذ فٟ اػٍٝ اٌفغؾخ اٌٙٛائ١خ 

اٌٙٛائ١خ ثبألٚوغغ١ٓ خالي ا١ِٛ١ٌٓ االخ١ش٠ٓ ِٓ ػّش اٌغ١ٕٓ داخً اٌج١ؼخ ٚثزٌه رغّؼ ٘زٖ اٌضغٛس ثؾذٚس 

 (.9بصٞ ِب ث١ٓ اٌٛعؾ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ ٌٍج١ؼخ)طٛسحػ١ٍّخ اٌزجبدي اٌغ

 
 اٌزٕفظ فٟ اعٕخ اٌط١ٛس 9طٛسح 
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 اٌجهاص اٌهضٍّ

Digestive system                                              

ْ عغُ اٌط١ش ؽ١ش ٠جٍغ ؽٛي اٌمٕبح اٌٙؼ١ّخ اسثغ اِضبي ؽٛي عغُ اٌط١ش      ّٛ ٘ٛ اؽذ االعٙضح اٌّّٙخ اٌزٟ رى

٠ٚزىْٛ اٌغٙبص اٌٙؼّٟ ِٓ ػذح اعضاء ؽ١ش ٠مَٛ وً عضء ثٛظ١فخ ِؼ١ٕخ ٌزٌه ٠ّزٍه وً عضء رى١فب ِؼ١ٕب 

 ( ٟٚ٘:ـ٠01ؤٍ٘ٗ ٌٍم١بَ ثٙزٖ اٌٛظ١فخ )طٛسح

 
 فٍ اٌطُىس اٌجهاص اٌهضٍّ 11صىسج

   Mouth &Pharynxاٌفُ واٌثٍعىَ  -1

٠ؼزجش اٌغضء األٚي ِٓ اٌغٙبص اٌٙؼّٟ ٚاٌزٞ ٠غزٍُ اٌغزاء ٠ٚشؽجٗ ٠ٚمٍجٗ ثٛاعطخ اٌٍغبْ ٚاٌفُ فٟ اٌط١ٛس     

رؼشف ثبٌفى١ٓ اٌؼٍٛٞ ٚاٌغفٍٟ ٠ٚىْٛ اٌفه اٌغفٍٟ ِزؾشن وزٌه ٠ز١ّض اٌفُ ثؼذَ  ٠زىْٛ ِٓ اعضاء ِزمشٔخ

اؽزٛاءٖ ػٍٝ االعٕبْ اٚ اٌغذد اٌٍؼبث١خ ٚػٛػب ػٓ رٌه رٕزشش فٟ عمف اٌفُ اوضش ِٓ ِئخ غذح طغ١شح رمَٛ 

فغ اٌٝ اٌجٍؼَٛ ثئفشاص اٌٍؼبة اٌّخبؽٟ )ال رؾذس ػ١ٍّخ رمط١غ اٚ ؽؾٓ ٌٍّبدح اٌؼٍف١خ داخً اٌفُ ثً رشؽ١ت ٚد

ػٍٝ شىً دفؼبد ثٛاعطخ اٌٍغبْ(,اِب اٌجٍؼَٛ ٘ٛ ػجبسح ػٓ أجٛثخ رمَٛ ثئ٠ظبي اٌّٛاد اٌؼٍف١خ اٌّزٕبٌٚخ ِٓ اٌفُ 

 (.01اٌٝ اٌّشا ٚاٌؾٛطٍخ )طٛسح

  Crop & Esophagusاٌّشئ واٌذىصٍح  -2

ال٠ّٓ ٌٍشلجخ ٠ٚخزشق اٌزغ٠ٛف اٌّشا ػجبسح ػٓ لٕبح رجذا ِٓ ٔٙب٠خ اٌزغ٠ٛف اٌفّٛٞ ٚرّزذ ػٍٝ اٌغبٔت ا    

 اٌظذسٞ ١ٌٕزٟٙ ثبٌّؼذح اٌغذ٠خ.

اِب اٌؾٛطٍخ فٟٙ ػجبسح ػٓ رٛعغ اٚ أزفبؿ ٚرمشْ فٟ عضء ِٓ اٌّشا ٚاٌفبئذح األعبع١خ ٌٍؾٛطٍخ ٟ٘     

خضْ ٚرشؽ١ت اٌّٛاد اٌؼٍف١خ أِب فٟ اٌجؾ فأْ اٌؾٛطٍخ ال رمَٛ ثذٚس اعبعٟ فٟ رخض٠ٓ اٌؼ١ٍمخ ٌزٌه ٠غت رمذ٠ُ 

ؼ١ٍمخ ػٍٝ شىً الشاص ٌغشع اٌؾظٛي ػٍٝ ّٔٛ عش٠غ , اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؾّبَ فأٔٙب رؾزٛٞ ػٍٝ غذد ٌج١ٕخ رمَٛ اٌ

ثئفشاص ِبدح ٌج١ٕخ شج١ٙخ ثبٌؾ١ٍت ثبٌٕغجخ ٌٍجبئٓ خالي اٌضالس ا٠بَ االٌٚٝ ِٓ ػّش االفشاؿ اٌفبلغخ ٚاٌّؼشٚف 

 (.00ٌذ٠ٕب ثٍجٓ اٌؼظفٛس)طٛسح
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 اٌطُىساٌّشٌء واٌذىصٍح فٍ  11صىسج

 اٌّعذج -3
 -( :00رزىْٛ اٌّؼذح فٟ اٌط١ٛس ثشىً اعبعٟ ِٓ عضئ١ٓ )طٛسح   

ػجبسح ػٓ أزفبؿ ِغضٌٟ اٌشىً ٠فزؼ ثٙب اٌّشا ٚرؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغذد اٌزٟ رؼًّ  -اٌّعذج اٌغذَح: -أ

ٚخظٛطب اٌّٛاد ػٍٝ افشاص ؽبِغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ٚأض٠ُ اٌججغ١ٓ اٌٍزاْ ٠ؼّالْ ػٍٝ ٘ؼُ اٌّٛاد اٌغزائ١خ 

اٌجشٚر١ٕ١خ اٌّٛعٛدح فٟ اٌؼ١ٍمخ ٌىٓ ثغجت لظش فزشح ثمبء اٌّٛاد اٌغزائ١خ فٟ اٌّؼذح اٌغذ٠خ فأّٔٙب ال ٠ٍؼجبْ دٚسا 

 وج١شا فٟ ػ١ٍّخ اٌٙؼُ داخً اٌّؼذح اٌغذ٠خ.

ٛسح ػجبسح ػٓ عغُ ػؼٍٟ رفزؼ ف١ٗ اٌّؼذح اٌغذ٠خ ٚاٌٙؼُ ف١ٗ ١ِىب١ٔىٟ ثظ -اٌّعذج اٌعضٍُح)اٌمأصح(: -ب

اعبع١خ ٠ٚىْٛ ِغطٝ ِٓ اٌذاخً ثطجمخ ِزمشٔخ ِٚٓ اٌخبسط ثطجمخ ػؼ١ٍخ رؾزٛٞ ػٍٝ صٚع١ٓ ِٓ اٌؼؼالد 

 -اٌم٠ٛخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌطبئش فٟ ؽؾٓ اٌّٛاد اٌؼٍف١خ اٌّزٕبٌٚخ ٌزان رىْٛ ٕ٘بن فبئذر١ٓ ٌٍّؼذح اٌؼؼ١ٍخ:

اٌّٛاد ِغ ؽبِغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ٚأض٠ُ  اٌزم١ٍت اٌّغزّش ٌٍّٛاد اٌؼٍف١خ ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح ػ١ٍّخ خٍؾ ٘زٖ-0

 اٌججغ١ٓ.

ؽؾٓ ِٛاد اٌؼ١ٍمخ ٌزؾ٠ٍٛٙب اٌٝ اعضاء اطغش ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح  اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٌٍّبدح اٌؼٍف١خ اٌّؼشػخ  -2

 ٌٍٙؼُ ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح و١ّخ اٌّٛاد اٌزٟ ع١زُ اِزظبطٙب ٚرفزؼ اٌّؼذح اٌؼؼ١ٍخ فٟ االِؼبء.

 
 عضٍُح فٍ اٌطُىساٌّعذج اٌغذَح واٌ 11صىسج

 اٌذلُمح االِعاء -4

وهٍ أطىي أجضاء اٌمٕاج اٌهضُّح فٍ اٌطُىس، وتتىىْ األِعاء اٌذلُمح ِٓ حالحح ِٕاطك عًٍ اٌتشتُة هٍ 

عثاسج عٓ حُٕح وثُشج فٍ اٌمٕاج اٌهضُّح ٍَتصك فٍ وعطها اٌثٕىشَاط اٌزٌ   Duodenumاإلحًٕ عشش

،  (.13و12تفتخ فُها افشاصاخ اٌّشاسج ِٓ خالي لٕاتُٓ) صىسج َصة عصاساته فُها خالي حالث لٕىاخ وّا 

، دُج تُفشص اإلٔضَّاخ اٌهاضّح، وتغتمثً اإلفشاص اٌثٕىشَاعٍ  Ileum، اٌٍفائفٍ Jejunumاٌصائُ

 واٌصفشاء ِٓ اٌىثذ ٌتىٍّح عٍُّح هضُ اٌغزاء. وتتُّض األِعاء تىجىد جهاص اِتصاص عًٍ شىً صغاتاخ
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Villi ٌذاخٍُح ٌألِعاء، دُج تمىَ تاِتصاص اٌّىاد اٌغزائُح تىفاءج وعشعح عاٌُح فٍ فتشج ال تُغطٍ اٌجذس ا

تتجاوص اٌخالث عاعاخ ِٕز تٕاوي اٌطائش اٌغزاء. وِٓ اٌّهاَ األخشي ٌألِعاء هٍ لذستها عًٍ تىىَٓ تعض 

وتُٕاخ، وّا ( ِٓ اٌىاسAاٌفُتإُِاخ ِٓ خالي تعض اٌتفاعالخ اٌىُّاوَح اٌذُىَح دُج َتىىْ فُتآُِ )

عىَح B( وتعض ِٓ فُتإُِاخ ِجّىعح )Kَتىىْ فُتآُِ ) َّ ( اٌّشوة ِخً اٌثُىتُٓ ِٓ تعض اٌُّىشوتاخ اٌ

 .تذاخٍها
 

 

 
 االصٕٝ ػشش ٚاٌجٕىش٠بط 02طٛسح 

 االعىسَٓ  -5

ػٕذ ٔٙب٠خ االِؼبء اٌذل١مخ رزفشع لٕبر١ٓ ِٕٙب رؼشف ثبألػٛس٠ٓ رؾزٛٞ ػٍٝ ثؼغ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ إٌبفؼخ     

ٚاٌزٟ رمَٛ ثٙؼُ ع١ٍٍٛصٞ ثغ١ؾ ٌٍّٛاد اٌغ١ٍٍٛص٠خ اٌّزجم١خ فٟ اٌّٛاد اٌؼٍف١خ اٌغ١ش ِٙؼِٛخ ٚرؼزجش ػ١ٍّخ 

ٛس٠ٓ ثبخزالف ٔٛع اٌطبئش فٟٙ رىْٛ ؽ٠ٍٛخ رخض٠ٓ اٌجشاص ٟ٘ اٌذٚس االعبعٟ ٌألػٛس٠ٓ ٠ٚخزٍف ؽٛي االػ

 عذا فٟ اٌذعبط ٚاٌشِٟٚ ٚلظ١شح عذا فٟ اٌؾّبَ اٚ رىْٛ ِؼذِٚخ فٟ اٌججغبء .

  ( Large intestine (Rectum ) ألِعاء اٌغٍُظح أو اٌّغتمُُا  -6  

عُ، وتثذأ عٕذ اتصاي األِعاء اٌذلُمح  11ال َضَذ طىٌها عٓ  اٌذواجٓ وهٍ لصُشج فٍ

ذتىَاتها ِثاششج فتاألعىسَٓ، وال َذذث تها عٍُّاخ اٌهضُ وٌىٓ َتُ  ُِ ُها اِتصاص اٌّاء حُ تفشغ 

 .اٌّجّع ِٕطمحفٍ 

 Cloaca اٌّجّع -7

ٕتفخح فٍ ٔهاَح اٌمٕاج اٌهضُّح أٌ ٔهاَح اٌّغتمُُ، وهٍ تعتثش غشفح            ُّ وهٍ إٌّطمح اٌ

تجُّع، دُج َُفشغ فُها اٌذاٌثُٓ ولٕاج اٌثُض )فٍ اإلٔاث( أو اٌىعاء إٌالً فٍ اٌذَىن، وَٕتهٍ 

ي واٌثشاص، . وِٓ اٌجذَش تاٌزوش أْ إخشاد اٌطائش هى خٍُظ ِٓ اٌثىVentاٌّجّع تفتذح اإلخشاد 

ً ٌُخشد ِٓ  دُج تفتخ وً ِٓ لٕاتٍ اٌثىي واألِعاء فٍ فتذح اٌّجّع، ٌزا َختٍظ اٌثىي واٌثشاص ِعا

" واٌزٌ ٍَعة ُاَتصً تفتذح اٌّجّع ِٓ اٌذاخً وُظ دىَصٍٍ َُعشف تاعُ "وُظ فاتشَش, اٌطائش 

َ فٍ تىىَٓ األجغاَ إٌّاعُح تجغُ اٌطائش خالي اٌفتشج األوًٌ ِ  11ٓ دُاته )دتً ُعّش دوساً هاِا

  أعاتُع تمشَثاً(.
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 اجضاء االِعاء اٌذلُمح 13صىسج 

 اٌىثذ -5

( اٌفض اال٠ّٓ ٠ىْٛ اوجش ل١ٍال ِٓ اٌفض األ٠غش ٚرمغ ثٗ اٌّشاسح ٚاٌفض ٠04زىْٛ اٌىجذ ِٓ فظ١ٓ )طٛسح    

٠ٕٚزظ اٌىجذ اٌؼظبسح اٌّشاس٠خ ٚاٌزٟ رّش ػٓ ؽش٠ك لٕٛاد اٌىجذ ٚاٌزٟ  األ٠غش ٠ىْٛ ِمغَٛ عضئ١ب اٌٝ عضئ١ٓ

رظت فٟ االِؼبء ، ِٚؼظُ اٌط١ٛس رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّشاسح فٟ ؽ١ٓ ٠ز١ّض اٌججغبء ثؼذَ اؽزٛاءٖ ػٍٝ اٌؾٛطٍخ 

 اٌّشاس٠خ .

  -اٌثٕىشَاط: -6

شش ٚ٘زٖ اٌؼظبسح رؾزٛٞ ػٍٝ ٠ٛعذ داخً ص١ٕخ االِؼبء ٠ٚفشص اٌؼظبسح اٌجٕىش٠بع١خ اٌٝ داخً االصٕٟ ػ   

أض٠ّبد رمَٛ ثٙؼُ اٌّٛاد إٌش٠ٛخ ٚاٌذ١ٕ٘خ ٚاٌجشٚر١ٕ١خ وّب رمَٛ ثّؼبدٌخ اٌٛعؾ اٌؾبِؼٟ ثئفشاصاد اٌّؼذح ثؼذ 

 ٚطٌٛٙب اٌٝ االِؼبء وزٌه ٠مَٛ اٌجٕىش٠بط ثئفشاص ٘شِْٛ ُِٙ عذا ٘ٛ األٔغ١ٌٛٓ.

 
 اٌىجذ فٟ اٌط١ٛس 04طٛسح 
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 اد الغذائية هضم المو

 
 

ٌبدأ هضم المواد الغذائٌة فً الفم وٌنتقل الى اجزاء القناة الهضمٌة لكً ٌصل الطعام من مرحلة الغذاء الكامل 
 الى مرحلة الفضالت وتقسم هذه العملٌة حسب نوع المادة العلفٌة الغذائٌة الى ما ٌلً :

 
 الكاربوهيدراتية هضم المواد  -1

ٌبدأ هضمها فً الفم ثم الحوصلة حٌث ٌعمل انزٌم البٌبتالٌن على هضم المواد الكاربوهٌدراتٌة النشوٌة     
وتحوٌلها الى كلوكوز لٌستكمل بعد ذلك هضمها بتأثٌر إنزٌمات المعدة واألمعاء وهً الالكتٌز والمالتٌز 

 ت الى سكر الكلوكوز لٌتم امتصاصها فً االمعاء .والسكرٌز وبالتالً ٌتم تحوٌل كل انواع النشوٌا
 
 هضم المواد الدهنية -1

تهضم المواد الدهنٌة لتتحول الى حوامض دهنٌة بفضل افرازات الصفراء الناتجة من الكبد لتصب فً     
 االثنً عشري , ٌعتبر إنزٌم الالٌبٌز هو االنزٌم الرئٌسً المفرز من قبل المرارة او الصفراء .

 
 هضم المواد البروتينية  -2

ٌتم هضم المواد البروتٌنٌة على مراحل حٌث ٌعمل انزٌم البٌبتٌز فً االمعاء لكً تتحول المواد االبروتٌنٌة      
المعقدة الى مواد بسٌطة وسهلة االمتصاص كذلك ٌعمل انزٌم البٌبسٌن فً المعدة الغدٌة على هضم المواد 

حولها الى بروتٌنات بسٌطة وسهلة االمتصاص وفً المراحل المتقدمة فً البروتٌنات عالٌة التعقٌد لكً ٌ
 االمعاء الدقٌقة ٌعمل انزٌم التربسٌن على هضم البروتٌنات التً لم تهضم من قبل األنزٌمات سابقة الذكر.

 
 لو أردنا وضع خطوات العمليات المذكورة سابقا نجد انها تكون كاالتي :ـ

 
علٌقة من قبل الطائر نجد بان العلٌقة تتأثر اوال بانزٌم البٌبتالٌن الذي ٌعمل على تغٌٌر عند ابتالع اللقمة او ال-1

الوسط االٌونً للمادة العلفٌة وتحوٌلها الى الوسط القاعدي كذلك ٌعمل انزٌم البٌبتالٌن على تحوٌل النشوٌات 
 فً الفم كمرحلة اولى الى سكر الكلوكوز .

الى الحوصلة تبقى المادة العلفٌة لفترة طوٌلة داخل الحوصلة مما ٌتٌح الفرصة بعد وصول المادة العلفٌة  - 2  
لقسم من الماٌكروبات مثل الالكتوباسٌالس على العمل على المواد والقٌام بتكوٌن تخمرات تساعد على تفكٌك 

ٌونً مرة المادة العلفٌة وتكوٌن تخمرات تعمل على افراز احماض مثل حامض الالكتٌك تؤدي الى الوسط اال
 وهذا الدور ٌساعد على تفكٌك المواد العلفٌة مرة اخرى. (ph)اخرى 

بعد دخول الغذاء الى المعدة ٌتعرض الى افرازات المعدة الغدٌة المذكورة سابقا والتً أٌضا تكون  - 3     
لعلفٌة ( وبالتالً حدوث تكسر لسطح المادة ا4.1الوسط لٌصل الى ) phفظ خافرازات حامضٌة  تعمل على 

 وزٌادة المساحة المواد المعرضة للهضم.
انتقال المادة العلفٌة بعد ما حصل لها من التعرض الى أنزٌمات متعددة خالل مراحل سابقة الذكر الى -4    

 المعدة العضلٌة والتً تعمل على خلط وطحن المواد العلفٌة باإلنزٌمات.
د تفككها الى صورة بسٌطة جدا وكذلك ٌتم عملٌة تصنٌع فً االمعاء ٌحدث امتصاص للمواد العلفٌة بع    5- 

لقسم من الفٌتامٌنات من قبل االحٌاء الموجودة فً االمعاء وفً نهاٌة االمعاء ٌتم امتصاص معظم الماء 
 واالمالح المعدنٌة .

 
 
 

 

 يةالغذائ هضم المواد     

Nutrition digestion    
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ٌبدأ هضم المواد الؽذائٌة فً الفم وٌنتقل الى اجزاء القناة الهضمٌة لكً ٌصل الطعام من مرحلة الؽذاء 
 الكامل الى مرحلة الفضالت وتقسم هذه العملٌة حسب نوع المادة العلفٌة الؽذائٌة الى ما ٌلً :

 
 هضم المواد الكاربوهيدراتية  -1

ٌبدأ هضمها فً الفم ثم الحوصلة حٌث ٌعمل انزٌم البٌبتالٌن على هضم المواد الكاربوهٌدراتٌة     
األمعاء وهً الالكتٌز المعدة و النشوٌة وتحوٌلها الى كلوكوز لٌستكمل بعد ذلك هضمها بتأثٌر إنزٌمات

تم امتصاصها فً ٌلوالمالتٌز والسكرٌز وبالتالً ٌتم تحوٌل كل انواع النشوٌات الى سكر الكلوكوز 
 االمعاء .

 
 هضم المواد الدهنية -1

تهضم المواد الدهنٌة لتتحول الى حوامض دهنٌة بفضل افرازات الصفراء الناتجة من الكبد لتصب     
 ٌعتبر إنزٌم الالٌبٌز هو االنزٌم الرئٌسً المفرز من قبل المرارة او الصفراء ., فً االثنً عشري 

 
 هضم المواد البروتينية  -2

ٌتم هضم المواد البروتٌنٌة على مراحل حٌث ٌعمل انزٌم البٌبتٌز فً االمعاء لكً تتحول المواد      
االبروتٌنٌة المعقدة الى مواد بسٌطة وسهلة االمتصاص كذلك ٌعمل انزٌم البٌبسٌن فً المعدة الؽدٌة على 

وسهلة االمتصاص وفً المراحل هضم المواد البروتٌنات عالٌة التعقٌد لكً ٌحولها الى بروتٌنات بسٌطة 
 األنزٌماتالمتقدمة فً االمعاء الدقٌقة ٌعمل انزٌم التربسٌن على هضم البروتٌنات التً لم تهضم من قبل 

 .سابقة الذكر
 

 :ـ كاالتيوضع خطوات العمليات المذكورة سابقا نجد انها تكون  أردنالو 
 
عند ابتالع اللقمة او العلٌقة من قبل الطائر نجد بان العلٌقة تتأثر اوال بانزٌم البٌبتالٌن الذي ٌعمل على -1

تؽٌٌر الوسط االٌونً للمادة العلفٌة وتحوٌلها الى الوسط القاعدي كذلك ٌعمل انزٌم البٌبتالٌن على تحوٌل 
 النشوٌات فً الفم كمرحلة اولى الى سكر الكلوكوز .

بعد وصول المادة العلفٌة الى الحوصلة تبقى المادة العلفٌة لفترة طوٌلة داخل الحوصلة مما ٌتٌح  - 2  
تكوٌن تخمرات ب مالفرصة لقسم من الماٌكروبات مثل الالكتوباسٌالس على العمل على المواد والقٌا

لالكتٌك تؤدي تساعد على تفكٌك المادة العلفٌة وتكوٌن تخمرات تعمل على افراز احماض مثل حامض ا
 وهذا الدور ٌساعد على تفكٌك المواد العلفٌة مرة اخرى. (ph)الى الوسط االٌونً مرة اخرى 

 أٌضاعرض الى افرازات المعدة الؽدٌة المذكورة سابقا والتً ٌتالى المعدة  الؽذاء بعد دخول - 3     
( وبالتالً حدوث تكسر لسطح 4.1الوسط لٌصل الى ) phتكون افرازات حامضٌة  تعمل على حفظ 

 المادة العلفٌة وزٌادة المساحة المواد المعرضة للهضم.
 دة خالل مراحل سابقة الذكردمتع أنزٌماتالتعرض الى من انتقال المادة العلفٌة بعد ما حصل لها -4    

 .زٌماتباإلنالتً تعمل على خلط وطحن المواد العلفٌة الى المعدة العضلٌة و
فً االمعاء ٌحدث امتصاص للمواد العلفٌة بعد تفككها الى صورة بسٌطة جدا وكذلك ٌتم عملٌة     5- 

تصنٌع لقسم من الفٌتامٌنات من قبل االحٌاء الموجودة فً االمعاء وفً نهاٌة االمعاء ٌتم امتصاص معظم 
 .الماء واالمالح المعدنٌة 

 
 
 
 

 هضم المواد الغذائية    
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تعتبر الطٌور من ذوات الدم الحار وتكون درجة الحرارة جسم الطٌر ؼٌر متساوٌة فً كل اجزاء     
الجسم حٌث تختلؾ من مكان او من جزء او من نسٌج الخر وترتبط درجة حرارة الجسم لجزء معٌن 

خل الجسم ؼٌر ان التباٌن فً درجة الحرارة ٌكون مع نشاط هذا الجزء او مقدار ما ٌقوم به من فعالٌة دا
محدود لذلك نالحظ ان اعلى االجزاء فً الجسم فً درجة الحرارة هً االجزاء الداخلٌة مثل القلب 

 .والجهاز التنفسً فً حٌن تكون االجهزة او االجزاء الخارجٌة اقل منها مثل العرؾ
ْم وبشكل عام تعتبر اعلى من الثدٌٌات بسبب وجود 43-44تتراوح درجة حرارة جسم الطائر مابٌن     

الرٌش وعدم وجود الؽدد العرقٌة وكذلك تتمٌز بارتفاع معدل االٌض الؽذائً وهنالك العدٌد من العوامل 
 التً تؤثر على درجة جرارة جسم الطٌر ومن اهمها هً:ـ 

  strainالساللة  -1
درجة الحرارة تتباٌن من ساللة الخرى وان كان التباٌن محدود فنجد مثال ان درجة حرارة       

 الدجاجة الفٌومً )المصري( اعلى من درجة حرارة الدجاج الرود اٌالند االحمر .
  featheringالتريش  - 2     
قل الفقد الحراري الى المحٌط الخارجً لكونه ٌمثل كلما ازدادت كثافة الرٌش على جسم الطائر كلما     

 ٌط الخارجً .حطبقة عازلة ما ببٌن الجسم والم
 Bird sexجنس الطائر  -3

بشكل عام درجة حرارة االناث البالؽة تكون اعلى من درجة حرارة الذكور وقد ٌعزى ذلك الى نشاط     
ً ٌؤدي الى رفع درجة حرارة ن نشاط اٌضناث المرتبط بوضع البٌض وما تتطلبه هذه العملٌة ماال

 .الجسم
 quotidianااليقاع اليومي  -4

 تتباٌن درجة حرارة داخل جسم الطٌر خالل النهار واللٌل حٌث ترتبط داخلٌا وخارجٌا     

  داخلٌا : ترتبط مع نشاط الطٌر وما ٌتناوله من مواد علفٌة 

  من المعلوم ان الطٌور من الحٌوانات التً تكون خارجٌا : ٌرتبط مع مقدار درجة حرارة البٌئة حٌث
 قابلٌتها منخفضة على تحمل االرتفاع الحاد بدرجات الحرارة .

 acclimatizationالتأقلم  -5
ٌعتبر عامال مهما ومؤثرا على مقدار قابلٌة الطٌر على تحمل التؽٌر فً الظروؾ البٌئة حٌث ٌوجد     

 مصطلحٌن اساسٌن فً هذا الجانب هما
ٌعنً بشكل عام التؽٌرات الحاصلة للطٌر نتٌجة لتعرضة لظروؾ محددة خالل فترة محددة  -: التأقلم 

 .ٌةالمختبروتعرؾ بالظروؾ 
فهً التؽٌرات الحاصلة على مدى طوٌل وتورث فً جسم الطٌر والتً تساعد الطٌور على  -:  األقلمة  

 طرق االنتخاب الطبٌعً . ىالعٌش فً الظروؾ البٌئٌة للمنطقة , وهً احد
لذلك نالحظ ان الدجاج المحلً لكل منطقة ٌقاوم الظروؾ البٌئٌة فً المنطقة وال ٌستطٌع مقاومة     

 الظروؾ البٌئٌة لمنطقة اخرى لكن هذه العملٌة تكون على حساب االنتاج.
  dehydrationالجفاف -6

دم وجود ماء الشرب ٌؤدي ذلك الى انخفاض ترتفع درجة حرارة البٌئة واذا صاحب هذا االرتفاع ع    
على تحمل التؽٌر الحاصل فً درجات الحرارة وذلك بسبب انخفاض كفاءة عملٌة  كفاءة او قابلٌة الطٌر

 اللهاث والتً تعمل على خفض درجة الحرارة للجسم عن طرٌق طرح بخار الماء مع الزفٌر .
 
 

 جهاز التنظيم الحراري      

Caloric regulator system  
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 deprivationالحرمان الغذائي  -7
الحرمان الؽذائً مثل التصوٌم وسحب العلؾ وتقطٌع فترات تقدٌم العلؾ على  انواع تعمل جمٌع    

حفظ درجة حرارة الجسم بسبب انخفاض النشاط االٌضً للجسم لذلك سوؾ تقل كمٌة الحرارة 
 المصاحبة لهذه العملٌة.

 activityالنشاط  -8
فاع درجة حرارة الطائر مقارنة كلما زاد نشاط الطٌر كلما زادت درجة حرارته لذلك نالحظ ارت    

 بالطٌر .
 sexual stateالحالة التناسلية  -9

ترتفع درجة حرارة االناث خالل فترة وضع البٌض مقارنة ببقٌة الفترات حٌث ان عملٌة وضع     
 البٌض تتطلب انتاج طاقة لؽرض القٌام بهذه العملٌة وكل انتاج طاقة ٌصاحبه انتاج حراري .

  seasonالموسم -11
ٌالحظ بشكل عام ارتفاع درجة حرارة جسم الطٌر خالل موسم الصٌؾ مقارنة بموسم الشتاء وكذلك     

 فًعلى التكٌؾ لالرتفاع  تهعلى التكٌؾ لالنخفاض فً درجة الحرارة افضل من قابلٌ تكون قابلٌة الطٌر
 درجة الحرارة.

 ageالعمر  -11
حٌن الوصول الى البلوغ لذلك تحتاج االفراخ الى درجة ترتفع درجة حرارة الطٌر منذ الفقس ول    

 ْم والتً تكون مثالٌة وتعطً اعلى معدالت انتاجٌة ) بٌض ولحم (.11حرارة 
 sizeالحجم  -12
تكون العالقة عكسٌة ما بٌن درجة الحرارة ووزن الطٌر حٌث كلما ازداد جسم الطٌر او وزنه قلت     

 درجة حرارة الجسم وقد ٌكون ذلك مرتبطا بانخفاض معدالت االٌض للطٌور ذات الحجم الكبٌر.
 

 درجة حرارة الجسم المميتة العليا 
ْم للدجاج 44-45% من القطٌع وتساوي 54عبارة عن درجة الحرارة التً ٌموت فٌها اكثر من     

 البالػ.
 درجة حرارة الجسم المميتة الدنيا 

 ْم للدجاج البالػ.12% من القطٌع وتساوي 54عبارة عن درجة الحرارة التً ٌموت فٌها اكثر من     
 ْم . 18-15الدرجة المثالية للحرارة هي 
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  Urinary system الجهاز البىلي

اصذ االرٜضج أُٜٔح رذا ُِزسْ ٝاُت٢ ُٜا دٝس اساس٢ ك٢ اُتخِض ٖٓ اُلؼالخ تأٗٞاػٜا ًٝزُي ُٜا    

دٝس اساس٢ ك٢ أُضاكظح ػ٠ِ اُؼ٘اطش أُؼذ٤ٗح ك٢ اُزسْ ٝتٞاصٕ االٓالس ار ػ٘ذ دساسح ٤ٔ٤ًاء اُزسْ 

ٔشًثاخ ٝخاطح ٗالصع إٔ تؼغ أُٞاد تستخذّ ك٢ اُزسْ ُث٘اء ٓٞاد اخشٟ ٌُٖٝ اُثؼغ االخش ٖٓ اُ

تِي اُت٢ تؼتثش اُ٘اتذ اُٜ٘ائ٢ ُؼ٤ِٔاخ اُتٔخ٤َ اُـزائ٢ ػ٘ذ صذٝث تشاًْ ُٜا داخَ اُزسْ تسثة تٞهق 

اُتذكن اُطث٤ؼ٢ ُِتلاػالخ ا٤ٔ٤ٌُائ٤ح ُزُي التذ إ ٣ضذث ُٜا اصاُح ٖٓ اُزسْ ًِٝٔح االخشاد تش٤ش ا٠ُ 

 تئخشادا ػٖ ؽش٣ن اُـذد اُِؼات٤ح ص٤ج توّٞ ػ٤ِٔح ؽشد أُٞاد االخشار٤ح ا٠ُ خاسد اُزسْ ٣ٝتْ رُي آ

ٝتخاس أُاء ٝاُو٘اج  Co2اُـاصاخ ٓخَ  تئخشاداالٓالس ٝخاطح ًِٞس٣ذ اُظٞد٣ّٞ ٝاُشئت٤ٖ توّٞ 

اُٜؼ٤ٔح ٓسؤُٝح ػٖ اخشاد ٓخِلاخ اُـزاء اُـ٤ش ٜٓؼٞٓح ٓغ تؼغ طثـاخ اُظلشاء أُلشصج ٖٓ 

 ك٢ اُزسْ . اٌُثذ ك٢ ص٤ٖ تؼتثش ا٤ٌُِح ػؼٞ االخشاد االساس٢

 هناك بعض االختالفاث بين الجهاز البىلي للطيىر والثديياث منها:ـ

 تتشًة ا٤ٌُِح ٖٓ حالث ارضاء : -1

 اُزضء االٓا٢ٓ  -أ

 اُزضء اُٞسط٢  -ب

 اُزضء اُخِل٢  -د

 آا اُخذ٤٣اخ ا٤ٌُِح تشثٚ صثح اُلاط٤ُٞا)رضء ٝاصذ(.    

 تٞرذ ك٢ اُخذ٤٣اخ .ػذّ ٝرٞد أُخاٗح اُث٤ُٞح ك٢ اُط٤ٞس ت٤٘ٔا  -2

 ٣ٞرذ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُٞصذاخ ا٣ٌُِٞح  -3

 اُٞصذاخ اُث٤ُٞح اُوشش٣ح : ٢ٛٝ ٓشاتٜح ُٔا ٓٞرٞد ك٢ اُضٝاصق . -أ

 اُٞصذاخ اُث٤ُٞح اُ٘خاػ٤ح اُِث٤ح : ٢ٛٝ ٓشاتٜح ُٔا ٓٞرٞد ك٢ اُِثائٖ . -ب

ٞس ت٤٘ٔا ٣ٔخَ ا٤ُٞس٣ا اُزضء اُ٘ا٣تشٝر٢٘٤ اُشئ٤س٢ ك٢ تٍٞ اُط٤ ٣Uric Acidٔخَ صآغ اُث٤ُٞي  -4

 اُزضء اُ٘ا٣تشٝر٢٘٤ اُشئ٤س٢ ك٢ تٍٞ اُخذ٤٣اخ ُزُي ال تلوذ اُط٤ٞس أُاء اٌُخ٤ش ٓغ تُٜٞا.

 ٝرٞد اُزٜاص اُثٞات٢ ا١ٌُِٞ. -5

 وظائف الكليت 

 تؼتثش ا٤ٌُِح ػؼٞ االخشاد االساس٢ ك٢ رسْ اُطائش ُو٤آٚ تاُٞظائق اُتا٤ُح :    

  Uric Acidّ اُثشٝت٤٘اخ ٢ٛٝ صآغ اُث٤ُٞي تخ٤ِض اُزسْ ٖٓ ٗٞاتذ ٛذ -1

 أُضاكظح ػ٠ِ حثاخ ٓاء اُزسْ  -2

اُزسْ ٝاُؼـؾ االصٓٞص١ ُِذّ ٖٓ خالٍ ت٘ظ٤ْ اخشاد آالس ٝا٣ٞٗاخ  phأُضاكظح ػ٠ِ حثاخ -3

 اُظٞد٣ّٞ ٝاُثٞتاس٤ّٞ ٝا٤ُٞس٣ا 

 تخ٤ِض اُزسْ ٖٓ توا٣ا أُٞاد ا٤ٔ٤ٌُا٣ٝح ٝخظٞطا االد٣ٝح . -4
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 الكليت في الطيىر61صىرة 

 تركيب وتشريح الكليت 

ٓٞهؼٜا ك٢ أُ٘خلغ اُؼظ٢ٔ ُِضٞع ٢ٛٝ تتٌٕٞ ٖٓ حالث ارضاء ) آا٢ٓ ٝٝسط٢ ٝخِل٢ ( ٣ٝثِؾ     

% ٖٓ ٝصٕ اُزسْ ك٢ 1سْ ٢ٛٝ تٔخَ صٞا٢ُ 2سْ ٝػشػٜا 7ؽٍٞ ا٤ٌُِح ك٢ اُط٤ٞس اُذار٘ح صٞا٢ُ 

اُلض  اُط٤ٞس اُظـ٤شج ٝتوَ اُ٘سثح ك٢ اُط٤ٞس اٌُث٤شج , ٣تٌٕٞ ٗس٤ذ ا٤ٌُِت٤ٖ ٖٓ كظٞص ُزُي ٣ؼتثش

ٝصذج اُث٘اء االساس٤ح ُ٘س٤ذ ا٤ٌُِح ٣ٝتٌٕٞ ًَ كض ٖٓ هس٤ٖٔ سئ٤س٤٤ٖ ٛٔا هسْ خاسر٢ ٝتس٠ٔ ٗس٤ذ 

٤ًٔٝح اُ٘س٤ذ  Medullary tissueٝاُذاخ٢ِ ٣س٠ٔ اُ٘س٤ذ اُ٘خاػ٢ اُِة  Cortical tissueاُوششج 

 اُوشش١ تلٞم ٤ًٔح اُ٘س٤ذ اُ٘خاػ٢ .

 

  Nephronsالىحداث الكلىيت 

 ذاخ اُٞظ٤ل٤ح اُشئ٤س٤ح ٤ٌُِِح ٝتضت١ٞ ٤ًِح اُط٤ٞس ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُٞصذاخ ا٣ٌُِٞح ٢ٛتٔخَ اُٞص    

 :Cortical nephronsاُٞصذاخ ا٣ٌُِٞح اُوشش٣ح  -1

تٔاحَ اُٞصذاخ اُث٤ُٞح أُٞرٞدج ك٢ ٤ًِح اُضٝاصق ٝتت٤ٔض تظـش صزْ اٌُث٤ثح )ًش٣ح اُتشش٤ش( ٝٛزا      

 ذاخ ا٣ٌُِٞح ٣ٝٞرذ ك٢ ٓ٘طوح اُوششج .اُ٘ٞع ٣ٔخَ اُـاُث٤ح اُؼظ٠ٔ ٖٓ اُٞص

 : Medullary nephronsاُٞصذاخ اُ٘خاػ٤ح اُِث٤ح  -1

٢ٛ تٔاحَ اُٞصذاخ ا٣ٌُِٞح أُٞرٞدج ك٢ ٤ًِح اُخذ٤٣اخ ُٜٝا ًث٤ثح ًث٤شج ٗسثح ا٠ُ اُٞصذاخ ا٣ٌُِٞح   

 اُوشش٣ح ٣ٝ٘ضظش ٝرٞد ٛزا اُ٘ٞع ك٢ ٗس٤ذ اُِة ٣ٝٔخَ ٗسثح طـ٤شج ٖٓ اُٞصذاخ ا٣ٌُِٞح ك٢ ا٤ٌُِح .
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 أجساء الىحداث الكلىيت 

 Glomerulusالكبيبت )كريه الترشيح(  -6

اُزضء االٍٝ ٖٓ اُٞصذج ا٣ٌُِٞح اُت٢ تزش١ ك٤ٜا ػ٤ِٔح اُتشش٤ش ًٝث٤ثح اُط٤ٞس تٌٕٞ اطـش ٢ٛٝ     

صزٔا ٝاتسؾ ٖٓ اُ٘اص٤ح اُتش٤ًث٤ح ٖٓ ًث٤ثح اُخذ٤٣اخ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ رُي ك٤ِس ٛ٘اى كشٝهاخ اساس٤ح ك٤ٔا 

 ت٤ٜ٘ا ٖٓ ص٤ج اُتش٤ًة ٝتتٌٕٞ ًث٤ثح اُط٤ٞس ٖٓ :

 ٤ج ٣ٌٕٞ ػذد ٝصزْ اُشؼ٤شاخ اُذ٣ٞٓح اهَ ٖٓ اُخذ٤٣اخ اُشؼ٤شاخ اُذ٣ٞٓح )اُخظِح(: ص -أ

 ٓضلظح تٞٓإ :تض٤ؾ تاُخظِح. - أ

 :Tubesالنبيباث  -2

 ٣تأُق اُزضء اُ٘ث٤ث٢ ُِٞصذج ا٣ٌُِٞح ٖٓ االرضاء اُتا٤ُح :    

 اُ٘ث٤ة أُِتق اُوش٣ة: ٛٞ اُزضء االٍٝ اُز١ ٣تظَ تاٌُث٤ثح ٝٛٞ ٣ٔخَ اؽٍٞ ارضاء اُٞصذج ا٣ٌُِٞح.  -أ

 ػشٝج اُِة : ٝٛٞ ٣واتَ ػشٝج ٢ِ٘ٛ ك٢ اُخذ٤٣اخ .  -ب

 اُ٘ث٤ة اأُِتق اُثؼ٤ذ: ٣٘ضظش ٝرٞدٙ ك٢ أُ٘طوح أُض٤طح تاُٞس٣ذ داخَ اُلظ٤ض ك٢ ٓ٘طوح اُوششج. -د

  Renal blood circulationدوران الدم الكلىي

اُششا٤٣ٖ ٛٞ اُشش٣إ تزٜض ا٤ٌُِح تخالث ششا٤٣ٖ ٣ًِٞح )آا٢ٓ ٝٝسط٢ ٝخِل٢( ٣ٌٕٝٞ ٓظذس ٛزٙ     

االتٜش ٣ٝذخَ ًَ شش٣إ اصذ ارضاء ا٤ٌُِح اُخالحح ٣ٝتلشع ًَ شش٣إ داخَ ا٤ٌُِح ا٠ُ تلشػاخ اطـش 

شؼ٤شاخ د٣ٞٓح ٢ِ٣ٝ اُخظِح اٝسدج اٌُث٤ثح اُظادسج  3-2ص٤ج ٣ـز١ ًَ شش٣إ ًث٤ثح ٝاصذج ٣ٝتلشع ا٠ُ 

وششج ٝاُت٢ تلشؽ ٓضت٣ٞاتٜا داخَ األٝسدج اُت٢ تلشؽ ٓضت٣ٞاتٜا داخَ اُشؼ٤شاخ اُذ٣ٞٓح ك٢ ٓ٘طوح اُ

 اُظادسج ٜٝٓ٘ا داخَ األٝسدج األٓا٤ٓح ٝاُخِل٤ح .

  Renal portal systemالجهاز ألبىابي الكلىي 

تٔتاص اُط٤ٞس ػٖ اُخذ٤٣اخ تآتالًٜا ٛزا اُ٘ظاّ اُز١ ٣تٌٕٞ ٖٓ اُٞس٣ذ٣ٖ اُثات٤٤ٖ ا٤٣ٌُِٖٞ األٓا٢ٓ     

س٣ذ٣ح ٣ٝٞرذ اُظٔاّ أُثٞات٢ ا١ٌُِٞ اُز١ ٣وغ داخَ اُٞس٣ذ اُضشهل٢ ٝاُخِل٢ ٝاُز٣ٖ ٣ٌٞٗإ صِوح ٝ

٣وّٞ ػ٘ذ كتضٚ تتض٣َٞ اُذّ أُثٞات٢ تؼ٤ذا ػٖ أٗسزح ا٤ٌُِح إ٠ُ اُٞس٣ذ  Renal portal ylveاُخاسر٢ 

ا١ٌُِٞ ك٢ تِث٤ح ٓتطِثاخ األػؼاء اُوش٣ثح ٜٓ٘ا تاُذّ ٝتا٤ٌُٔاخ  األرٞف ٝتثشص أ٤ٔٛح اُزٜاص أُثٞات٢

 اٌُاك٤ح .

  Ureter                               الحالب  

اُضاُثإ ك٢ اُذٝارٖ ٓشتثإ تظٞسج ٓت٘اظشج ًَٝ ٝاصذ ٣ٌٖٔ توس٤ٔٚ إ٠ُ اُزضء ا١ٌُِٞ اُز١ ٣ٔش     

٤ِح تأُزٔغ ٣ٝؼ٢٘ إٕ اُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ٓٞاد اإلتشاص)اإلدساس تٔضاراج ا٤ٌُِح آا اُزضء اُضٞػ٢ اُز١ ٣شتؾ اٌُ

ٝاُخشٝد( تخشد ٖٓ رسْ اُطائش ٖٓ كتضح ٝاصذج أ١ اٗٚ اإلدساس ٣ٌٖٔ إٔ ٣س٤ش ا٠ُ االٓاّ داخَ أُستو٤ْ 

ٝا٠ُ داخَ األػٞس٣ٖ ػٖ ؽش٣ن اُتوِظاخ اُذٝس٣ح اُخِل٤ح ٝٛزٙ اُضاُح ُٜا ا٤ٔٛتٜا تاُسٔاس الٓتظاص 

 ٔاء ػٖ ؽش٣ن تطاٗح أُستو٤ْ.٤ًٔاخ اًخش ٖٓ اُ
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  Physiology of urine formationفسيىنىجيت تكىين انبىل 

 ٛظبئف اٌؾ٠ٛ١خ فٟ اٌغغُ ِٓ خالي ل١بَ اٌٛؽذاد اٌى٠ٍٛخ ثضالس ٚظبئف:ـاٌرؤدٞ اٌى١ٍخ     

 Filterationػ١ٍّخ اٌزشش١ؼ  -1

 Reabsorpationػ١ٍّخ إػبدح اِزصبص  -2

    Secretionػ١ٍّخ االفشاص -3

 انتزشيح -1

اٌزشش١ؼ( ؽ١ش ٔغذ اْ اٌّشوجبد اٌجٍٛس٠خ ٚاٌّشوجبد اٌزٟ ٚصٔٙب اٌغض٠ئٟ رزُ فٟ اٌىج١جخ )وش٠خ     

٠ؾذس ِشٚس  ِزٛعػ اٚ صغ١ش اٌؾغُ رّش خالي اٌشؼ١شاد اٌذ٠ِٛخ ٌٍىج١جخ اٌٝ ِؾفظخ ثِٛبْ ٌٚىٓ ال

ٚثزٌه ٔغذ اْ اٌّشوجبد اٌّششؾخ ِٓ اٌذَ ِضً اٌصٛد٠َٛ  ٌٍَغض٠ئبد اٌىج١شح اٌؾغُ ِضً ثشٚر١ٕبد اٌذ

ٚاٌجٛربع١َٛ ٚاٌفٛعفبد ٚاٌىٍٛوٛص ٚا١ٌٛس٠ب ٚاٌىش٠بر١ٓ ٚؽبِط ا١ٌٛس٠ه ٠ىْٛ رشو١ض٘ب ِٓ عبئً 

 االسرشبػ فٟ ِؾفظخ ثِٛبْ ِّبصً ٌزشو١ض٘ب فٟ ثالصِب اٌذَ ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ ؽذٚس ػ١ٍّخ اٌزشش١ؼ.

 امتصاص -2

ؼط اٌّٛاد فٟ اٌجٛي ٠ىْٛ اػٍٝ اٚ الً ِٓ رشو١ض٘ب فٟ اٌذَ ؽ١ش ٠ذي أخفبض ٔالؽع اْ رشو١ض ث       

اِزصبص  باٌزشو١ض ػٍٝ اْ اٌّبدح اٌزٟ أخفط رشو١ض٘ب فٟ اٌجٛي ػٓ رشو١ض٘ب فٟ اٌذَ أٗ ؽذس ٌٙ

ّضال ال ٠ظٙش اٌىٍٛوٛص رؾذ اٌظشٚف اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌجٛي سغُ ؽذٚس ف , ٌٛؽذح اٌج١ٌٛخا أٔبث١تثٛاعطخ 

وبًِ ٌٗ اٌٝ عبئً االسرشبػ ِّب ٠ذي ػٍٝ أٗ رؾذس ٌٗ ػ١ٍّخ اِزصبص ٚرمَٛ االٔبث١ت اٌى٠ٍٛخ رشش١ؼ 

 اِزصبص اٌّبء ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ ؽفع ؽغُ اٌذَ فٟ ِغزٛاٖ اٌطج١ؼٟ . ثئػبدح

   إفزاس -3
 ٠ىْٛ رشو١ض ثؼط اٌّٛاد فٟ اٌجٛي اػٍٝ ٔغجخ ِٓ اٌذَ اٚ عبئً االسرشبػ فٟ ِؾفظخ ثِٛبْ ٘زا ٠ذي       

ثؼط ِخٍفبد اٌزّض١ً اٌغزائٟ ِضً  ثئفشاصٚرمَٛ االٔبث١ت فٟ اٌٛؽذح اٌى٠ٍٛخ  اإلفشاصػٍٝ ؽذٚس ػ١ٍّخ 

ؽبِط ا١ٌٛس٠ب ٚاٌّشوجبد اٌغش٠جخ ِضً االد٠ٚخ اٌزٟ رؼطٝ ٌٍط١ٛس ٚرغزٍٙه خال٠ب االٔبث١ت ٌٍٛؽذح 

ذس اػبدح االِزصبص اٌى٠ٍٛخ و١ّبد ِٓ اٌطبلخ ػٕذ ل١بِٙب ثؼ١ٍّبد االفشاص اٚ ػ١ٍّخ االِزصبص ٚرؾ

ؽزٝ ٌٛ وبٔذ رشو١ض ثؼط اٌّشوجبد اٌّؼبد اِزصبصٙب فٟ ثالصِب اٌذَ اػٍٝ ِٓ اٌجٛي ثؼذح ِشاد ٠ذي 

اٌزغ١ش فٟ اٌعغػ اٌشش٠بٟٔ ال  أْاٌزغبسة اٌؼذ٠ذح  فٟػٍٝ ؽذٚس أزمبي ٔشػ ٌٙزٖ اٌّشوجبد ، ٌٛؽع 

ْٛ ِؤصش ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزشش١ؼ ٚاٌعغػ أٗ ٠ى أال ٚاإلفشاصاالِزصبص  أػبدح٠ؤصش ِؼ٠ٕٛب ػٍٝ ػ١ٍّزٟ 

اٌذ٠ِٛخ ٌٍىج١جخ الثذ اْ ٠ىْٛ وبف١ب ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌعغػ اٌّجزٚي  األٚػ١خاٌّطٍٛة ٌشفغ اٌشاشؼ خالي 

 ثٛاعطخ غشبء ِؾفظخ ثِٛبْ ٚوزٌه اٌعغػ االصِٛصٞ اٌعشٚسٞ ٌٍّىٛٔبد اٌعشٚس٠خ ٌجالصِب اٌذَ.

 

 

 

 

 

 
 

٠ؼزجش ِٓ االعٙضح اٌّّٙخ ٚاٌزٟ رؤدٞ دٚسا اعبع١ب فٟ اعزّشاس٠خ ٚثمبء اٌىبئٓ اٌؾٟ ؽ١ش ٠ؼزجش      

اٌزٟ ٠ؤد٠ٙب اٌىبئٓ اٌؾٟ اٌّٛعٛد ػٍٝ ٚعٗ اٌىشح االسظ١خ ٌزٌه  اٌفغٍغ١خ األعبع١خاٌزىبصش اٌشعبٌخ 

 ٔالؽع ثبْ اٌىض١ش ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ رّٛد ثؼذ اٌزضاٚط .

ِز١ّضا ثؼذد ِٓ ا١ٌّّضاد اٌزٟ رغؼٍٗ فش٠ذا ِٓ ٔٛػٗ اّ٘ٙب  ٠ؼزجش اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ فٟ اٌط١ٛس    

ٛد فٟ اٌضذ١٠بد ٚاٌزٟ رز١ّض ثٛلٛع اٌخصٝ خبسط وْٛ اٌخصٝ رمغ داخً اٌزغ٠ٛف اٌجطٕٟ ػىظ ِب ِٛع

اٌزغ٠ٛف اٌغغّٟ فٟ و١ظ اٌصفٓ وزٌه ٠ز١ّض ٘زا اٌغٙبص ثؼذَ ٚعٛد اٌغذد اٌٍّؾمخ  اٌزٟ رىْٛ ِٛعٛدح 

 (.19ٚ 18فٟ اٌضذ١٠بد ٚوزٌه وْٛ اٌجشثخ غ١ش ِزّب٠ض وّب فٟ اٌضذ١٠بد )صٛسح 

 ب ٠ٍٟ :ِّ أعبع١خثصٛسح  ٠زىْٛ اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ     

 .  testesانخصيتين  -1

 الجهاز التناسلي الذكري للطيور

Male reproductive system 
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غُ رىْٛ ِشرجطخ ثّغبس٠ك 66 – 14رضْ ِب ث١ٓ  أٌجطٕٟاخً اٌزغ٠ٛف دػجبسح ػٓ صٚط ٠مغ         

 4-3خبصخ فٟ اٌغذاس اٌظٙشٞ ٚرىْٛ ِؾبغخ ثبالؽشبء اٌذاخ١ٍخ  ٚرىْٛ دسعخ ؽشاسرٙب الً ثّمذاس 

الٔخفبض اٌٝ ٚعٛد االو١بط اٌٙٛائ١خ دسعبد ػٓ دسعخ ؽشاسح اٌزغ٠ٛف اٌغغّٟ ٚلذ ٠ؼضٜ عجت ٘زٖ ا

 اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ خفط دسعخ ؽشاسح اٌزغ٠ٛف اٌذاخٍٟ ػٓ غش٠ك اٌش١ٙك ٚاٌضف١ش .

إٌّٛ ٚاٌزطٛس اٌزٞ ٠ؾصً ٌٍخص١ز١ٓ ثغٍغٍخ ِزؼبلجخ رؤدٞ ثبٌٕٙب٠خ اٌٝ ٚصٛي اٌذ٠ىخ اٌٝ ِشؽٍخ         

ٟ ؽ١ش اْ اٌعٛء ٠ؤصش ػٍٝ اٌغذح إٌعظ اٌغٕغٟ ٚاُ٘ ػبًِ ٠ؤصش ػٍٝ ٘زٖ اٌغٍغخ اٌزؾف١ض اٌعٛئ

ٟ٘ اٌزٟ ثذٚس٘ب رؤدٞ اٌٝ أطالق اٌؼٛاًِ اٌّؾفضح   hypothalamicٚرؾذ اٌّٙبد pituitary إٌخب١ِخ

 ػٍٝ ّٔٛ ٚٔعظ ٚرجب٠ٓ اٌخصٝ ) اٌٙشِٛٔبد االٔذسٚع١ٕ١خ ( 

 
رؤصش ٘زٖ اٌؼٛاًِ ػٍٝ اٌطجمخ اٌغشص١ِٛخ فٟ اٌخص١خ ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ رّب٠ض ٘زٖ اٌطجمخ ٚرجذا ػ١ٍّخ         

 االٔمغبَ االػز١بدٞ ثغ١ٍفبد إٌطف ٚصٛال اٌٝ ِشؽٍخ اٌؾ١ّٓ إٌبظظ .

رزطٍت ػ١ٍّخ إٌعظ ٚاٌزؾٛي فٟ اٌؾ١بِٓ ِشاؽً ِززب١ٌخ ٌىٟ ٠زُ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌؾ١ّٓ إٌبظظ         

 اٌزٞ ٠ىْٛ ِغزذق ِٓ إٌٙب٠ز١ٓ ٠ّٚىٓ ر١١ّضٖ اٌٝ ساط ِٕٚطمخ ٚعط١خ ٚر٠ً .ٚ
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 اجشاء انجهاس انتناسهي نذكىر انطيىر 11صىرة 

 

 انحيامن  نضج

ثبٌٕغجخ ٌٍّغزشاد رؾزبط اٌٝ ِشؽٍخ ٚعط١خ ؽزٝ رٕعظ ف١ٙب اٌؾ١بِٓ ٌغشض االٔعبط ٚٚصٛي اٌؾ١بِٓ 

ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ االخصبة اِب ثبٌٕغجخ ٌٍذ٠ىخ فمذ ٚعذ اٌجبؽض١ٓ  اٌٝ ِشؽٍخ اٌؾ١بِٓ إٌبظغخ ٚاٌزٟ رىْٛ

أٙب ال رؾزبط اٌٝ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ؽ١ش الؽظٛا ػٕذ اخزُ٘ اٌؾ١بِٓ ِٓ ِٕبغك ِخزٍفخ ِٓ اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ 

اٌزوشٞ ) اٌخصٝ ٚاٌجشثخ ٚاٌمٕبح إٌبلٍخ ٚاٌؾ١ٍّبد ( ثبْ اٌؾ١بِٓ رىْٛ را لبث١ٍخ ِزغب٠ٚخ ػٍٝ االخصبة 

خزٍف ف١ّب ث١ٕٙب ِؼ٠ٕٛب  ) ػىظ اٌضذ١٠بد ( اٌزٟ الثذ ِٓ ٚعٛد اٌؾ١ّٓ فٟ اٌغضء االخ١ش ِٓ اٌغٙبص ٌُٚ ر

 (.26اٌزٕبعٍٟ ٌغشض اْ ٠ىْٛ اٌؾ١ّٓ ٌٗ اٌمذسح ػٍٝ االخصبة ٚاالخزشاق )صٛسح 
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 مزاحم نضج انحيامن 22صىرة 

 شبيه انبزبخ  -2

٠ٍخ رغّٝ اٌجشثخ فبْ اٌط١ٛس رز١ّض ثٛعٛد ثخالف اٌضذ١٠بد اٌزٟ رز١ّض ثٛعٛد لٕبح ِزؼشعخ ٚغٛ 

شجىخ ِٓ إٌج١جبد ا٠ٌّٕٛخ اٌزٟ رزغّغ ٚرصت فٟ اٌمٕبح اٌذافمخ اٚ اٌذافؼخ ٚاٌزٟ رز١ّض ثىٛٔٙب راد غشبء 

 ِخبغٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌط١بد ٚاٌزٟ ٠مَٛ ثٕمً اٌغبئً إٌّٛٞ اٌٝ ِب ٠ؼشف ثبٌمٕبح إٌبلٍخ .

 

 انقناة انناقهت  -3

ػٓ أجٛة ٚاعغ ٍِٚزف ٠ٚمَٛ ثٕمً اٌغبئً إٌّٛٞ اٌٝ اٌؾ١ٍّبد ٚرؼزجش اٌؼعٛ االعبعٟ  ػجبسح 

ٌخضْ اٌؾ١بِٓ ثبٌٕغجخ ٌٍذ٠ىخ ٚرفزمش اٌٝ اٌطجمخ اٌؼع١ٍخ اٌّٛعٛدح ٌذٜ اٌضذ١٠بد وزٌه رز١ّض ثبفشاص ثؼط 

 اٌغبئً إٌّٛٞ. phاٌّٛاد ِضً اٌفٛعفٛر١ض اٌؾبِعٟ اٌزٞ ٠ىْٛ ِف١ذا فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ
 

 انقضيب االنتصابي )انحهيماث( -4
ّبع ٚرؼًّ غ٠ز١ّض اٌزوش ثؼذَ ٚعٛد لع١ت أزصبثٟ أّب رٛعذ ؽ١ٍّبد صٚط ِٕٙب اٌزٟ رجشص اصٕبء اٌ    

ػٍٝ ا٠صبي اٌغبئً إٌّٛٞ اٌٝ اٌمٕبح اٌزٕبع١ٍخ االٔض٠ٛخ فٟ اٌذعبط ٚاٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ صٚط ِٓ اٌط١بد 

اٌّغزذ٠شح ٚرؾزٛٞ ِٓ اٌٛعػ ػٍٝ ثشٚص ٠ؼزمذ ثبٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ سثػ ٚرٛص١ً ِبث١ٓ اٌؾ١ٍّبد ٚاٌمٕبح 
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اٌط١ٛس اٌّبئ١خ رز١ّض ثبؽزٛائٙب ػٍٝ اٌزٕبع١ٍخ االٔض٠ٛخ ،ثبٌٕغجخ ٌجم١خ اٌط١ٛس ِضً اٌجػ ٚاٌشِٟٚ ِٚؼظُ 

 لع١ت ؽم١مٟ ػىظ ِب ِٛعٛد فٟ اٌذعبط.

 انتناسهيت انمهحقت  انغذد

ذح ٚاٌّغز٠خ ٔرز١ّض اٌط١ٛس ثؼذَ ٚعٛد اٌغذد اٌٍّؾمخ اٌّغؤٌٚخ ػٓ رى٠ٛٓ اٌجالصِب ا٠ٌّٕٛخ ٚاٌّٛاد اٌغب    

خ اٌؾ١بح ثبٌٕغجخ ٌٍؾ١بِٓ اِب اٌغبئً ٌٍٕطف ؽ١ش اْ ٘زٖ اٌّٛاد رٍؼت ا١ّ٘خ وجشٜ ٌزغز٠خ ٚاعٕبد ٚد٠ِّٛ

اٌشج١ٗ ثبٌٍّف ٚاٌزٞ ٠ٕزظ خالي االٔزصبة ٚعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثبٔٗ ٠شبثٗ اٌغبئً اٌشفبف إٌّزظ فٟ 

 اٌضذ١٠بد ِٓ إٌبؽ١خ اٌزشو١ج١خ.

 انتزكيب انكيمياوي نهنطف وايض انحيامن 

ِٓ ف١ٗ ادٜ رٌه اٌٝ عشػخ اعزٙالن اٌّٛاد ثغجت ر١ّض اٌغبئً إٌّٛٞ ٌٍذ٠ىخ ثبسرفبع اػذاد اٌؾ١ب    

زٌه رؾصً عٍّخ ِٓ اٌزغ١شاد فٟ اٌٛعػ ثصٛسح عش٠ؼخ ٌاٌغزائ١خ اٌّٛعٛدح داخً اٌجالصِب ا٠ٌّٕٛخ ٚ

داخً اٌغبئً إٌّٛٞ وزٌه ٔالؽع اْ فزشح خضْ اٌغبئً إٌّٛٞ ثبٌٕغجخ ٌٍذ٠ىخ رىْٛ ل١ٍٍخ ثغجت ػذَ ٚعٛد 

١ض اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌعشٚس٠خ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌغبئً إٌّٛٞ ثصٛسح اٌغذد اٌٍّؾمخ ٚاٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رغٙ

 -الشة ِب رىْٛ اٌٝ اٌطج١ؼخ ٌزٌه ٔالؽع رغ١ش فٟ:

دل١مخ ؽ١ش 26-15ٌٍغبئً إٌّٛٞ ثؼذ دلبئك ِٓ ػ١ٍّخ عّغ اٌغبئً إٌّٛٞ  phاالط اٌؾبِعٟرغ١ش  -1

ثغجت رؾًٍ  phدح ِؾزٛا٘ب ِٓ االؽّبض ٚثبٌزبٌٟ أخفبض باْ ص٠بدح ٘الوبد اٌؾ١بِٓ رؤدٞ اٌٝ ص٠

 . اٌغذاس اٌخٍٛٞ ٌٍٕطف ا١ٌّزخ

ٔالؽع اسرفبع ِؾزٜٛ االؽّبض اال١ٕ١ِخ داخً اٌغبئً إٌّٛٞ وٍّب رمذِذ ار ِؾزٜٛ اٌجشٚر١ٓ رغ١ش  -2

 ثغجت رؾًٍ اٌؾ١بِٓ فزشح خضْ اٌغبئً إٌّٛٞ دْٚ ٚعٛد ِٛاد ؽبفظخ اٚ ِخففبد ٌٍغبئً إٌّٛٞ

  ٚاٌّزىٛٔخ ِٓ اٌجشٚر١ٓ.

-76رضداد ٔغجخ اٌذْ٘ٛ فٟ اٌغبئً إٌّٛٞ وٍّب رمذِذ فزشح اٌخضْ ؽ١ش اْ سأط اٌؾ١ّٓ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ  -3

% ِٓ اٌفٛعف١ٌٛجذ ٚاٌزٟ عٛف رطشػ اٌٝ ٚعػ اٌغبئً إٌّٛٞ ثؼذ ٘الن اٌؾ١ّٓ ٚرؾًٍ اٌغذاس 85

 اٌخٍٛٞ ٌٗ.

( ٠ؼزجش ل١بط ٘زا إٌٛػ١ٓ ِٓ إٌض٠ّبد AIP,AITاالٔض٠ّبد ٚرٛعذ ثصٛسح سئ١غ١خ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ)    

ِّٙب عذا فٟ ِؼشفخ ِمذاس اٌٙالوبد ٚاٌزشٛ٘بد اٌؾبصٍخ فٟ اٌغبئً إٌّٛٞ ؽ١ش وٍّب صاد ِمذاس اٌٙالن 

ؽ١ش ٠ىْٛ ٘زا االٔض٠ُ ِٕطٍمب اٚ ِزؾشسا ِٓ اٌؾ١بِٓ ا١ٌّزخ ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ِغؤٚي  AIPصاد رشو١ض أض٠ُ

 .Ptrovet ٚاٌزٞ ٠ؾٛي اٌٝ اٌشىً إٌٙبئٟ ٌؾبِط ثب٠شٚف١ذ (A) ١ٕٓػٓ ٔمً اٌؾبِط اال١ِٕٟ االٌ

فبْ ص٠بدرٗ ٠ؼٕٟ ِب ِطشٚػ ِٓ اٌّغب١ِغ اال١ٕ١ِخ ٚاٌزٟ ٠ىْٛ ِصذس٘ب رؾًٍ اٌجشٚر١ٕبد  AITاِب أٌـ    

 اٌّىٛٔخ ٌٍؾ١ّٓ.
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مما الشن فٌه انه من اهم وظائف الجهاز التناسلً لالنثى الناضجة جنسٌا هً عملٌة التكاثر اي انتاج     
 نسل جدٌد وتختلف هذه العملٌة فً الدواجن عن الثدٌٌات بعدة اوجه مهمة منها:ـ

 
هنان اي صلة عضوٌة بٌن الجنٌن واالم كما هو الحال فً الثدٌٌات حٌث تعتبر فً الدواجن لٌست  -1

 البٌضة
لوجٌة متكاملة حٌث تحتوي على كافة المواد )فً الصفار ٌالمخصبة التً تضعها الدجاجة وحدة با

 والبٌاض(
 التً ٌحتاجها الجنٌن بعملٌة نموه وتطوره داخل البٌضة بعٌدا عن االم .

ون الجهاز التناسلً لالنثى من مبٌضٌن ولناة المبٌض ,اما فً الطٌور فأن الجهاز فً الثدٌٌات ٌتك-2
 التناسلً 

 لالنثى ٌتكون من  مبٌض واحد ولناة بٌض واحدة وٌفتح فً الجهة الٌسرى من التجوٌف البطنً
 لرحمالوظٌفة الرئٌسٌة لمناة البٌض فً الثدٌٌات تنحصر فً توصٌل البوٌضة الناضجة من الممع الى ا-3

أما فً الطٌور فأن لناة البٌض لها اكثر من وظٌفة فهً ال تمتصر على توصٌل  حٌث ٌجري اخصابها,
 البٌضة

من الممع الى اجزاء لناة البٌض المختلفة فحسب وانما ٌتم اخصاب البوٌضة فٌها اٌضا عالوة على ذلن 
 فأن

كل جزء من اجزاءها المختلفة ٌكون متخصصا فً افراز مكونات البٌضة ما عدا الصفار ٌتكون فً 
 المبٌض. 

 -اجزاء الجهاز التناسلً االنثوي للدجاجة:
ٌتكون الجهاز التناسلً االنثوي للدجاجة من مبٌض واحد ولناة واحدة للمبٌض ٌمعان على الجهة     

ن  والذي ٌكون موجودا فً المراحل الجنٌنٌة االولى فأنه ٌضمحل الٌسرى من الجسم أما المبٌض االٌم
تدرٌجٌا خالل عملٌة تكوٌن المبٌض االٌسر وٌبمى جزء اثري منه.ٌتكون فً المبٌض الخلٌة التناسلٌة 
االنثوٌة والصفار أما البٌاض وغشائً المشرة والمشرة الخارجٌة للبٌضة فأنها تتكون خالل مرور 

 ٌض وفٌما ٌلً االجزاء الصفار فً لناة الب
 -( :21و 22التً ٌتكون منها الجهاز التناسلً االنثوي للدجاجة:)صورة  

  Ovary المبٌض-أوال:
وٌحتوى المبٌض على عدد كبٌر من  عبارة عن كتلة عنمودٌة موجودة فى الجهة الٌسرى من الجسم

ومن المعروف أن عدد  (4222– 522ومنها غٌر الناضج )  6-5الحوٌصالت المبٌضٌة منها الناضج 
 تضعه الدجاجة فى حٌاتها االنتاجٌة ٌكون ألل بكثٌر من عدد البوٌضات التى ٌحتوٌه البٌض الذى

     .المبٌض
ٌتصل المبٌض بالجسم من الناحٌة الظهرٌة امام الطرف االمامً من الكلٌة الٌسرى وٌرتبط المبٌض 
بجدار الجسم عن طرٌك عنك المبٌض بواسطة ثنٌة من غشاء البرٌتون تسمى بالغشاء الرابط وتعمل هذه 

ود تبدو علٌه الثنٌة والغشاء على حفظ المبٌض معلما فً التجوٌف البطنً. ٌبدو المبٌض على شكل عنم
وتوجد كل بوٌضة داخل حوٌصلة معلمة بجسم المبٌض   ovaكرات صغٌرة الحجم تعرف بالبوٌضات

بواسطة عنك صغٌر وتتفاوت هذه البوٌضات فً الحجم تبعا لدرجة نضجها حٌث ٌتراوح لطرها ما بٌن 
-1222ٌن ملم وٌتراوح عددالبوٌضات التً ٌمكن رؤٌتها بالعٌن المجردة عن المبٌض ما ب 1-35

 الجهاز التناسلً االنثوي     

 female reproductive system 
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بوٌضة ٌصل الى حجم النضج  322-222بوٌضة ولكن عددا صغٌرات فمط من هذه البوٌضات  3222
التام لٌصبح بٌضة كاملة خالل الحٌاة االنتاجٌة للدجاجة هذا وتكون البوٌضات الصغٌرة شاحبة اللون فً 

ٌتراوح وزن المبٌض بداٌة االمر وٌزداد تركٌز اللون االصفر فٌها مع تمدم العمر فً مرحلة النضج و
غم وٌختلف حجم المبٌض بأختالف العمر والحالة االنتاجٌة  62-42فً الدجاجة الناضجة جنسٌا ما بٌن 

 اضعاف حجمه لبل النضج الجنسً. 6للدجاجة وٌصل حجم المبٌض عند وضع اول بٌضة الى 
 -ٌتركب المبٌض تشرٌحٌا" من طبقتٌن:

خارجً وتتكون فٌها الحوٌصالت والتً تحتوي والتً تمثل النسٌج ال   cortexالمشرة-1
بداخلها على البوٌضات وتختلف هذه البوٌضات فً الحجم وذلن تبعا لدرجة نضجها حٌث 
ٌتراوح حجمها ما بٌن البوٌضات المجهرٌة الى البوٌضات الكاملة النضج والتً تكون على 

 وشن االنطالق من الحوٌصلة المغلفة لها.
 مثل النسٌج الداخلً وتحتوي على انسجة رابطة واعصاب وعضالت ملساء. والتً ت medullaاللب -2
 

 -تكوٌن الخلٌة التناسلٌة وترسٌب الصفار:
ٌوم( تبدأ الخالٌا التناسلٌة فً  11حوالً منتصف فترة التفرٌخ )اي عندما ٌكون عمر الجنٌن حوالً    

الصفار فهو كتلة كبٌرة من المواد  الجنٌن االنثوي بالتضاعف والنمو والى مرحلة النضج الجنسً أما
 الغٌر حٌة والتً

تكون مصدرا غنٌا للمواد الغذائٌة الالزمة لنمو وتطور الجنٌن وخاصة الدهون ٌتم افراز )ترسٌب( اولى 
 طبمات 

الصفار حول الخلٌة التناسلٌة فً الدجاجة عمر شهرٌن ولكن عند التراب الدجاجة من عمر النضج 
-12الصفار تبدأ بالسٌر بصورة سرٌعة جدا حٌث ٌصل الصفار خالل فترة  الجنسً فأن عملٌة نمو

 الى حجم النضج التام .  ovulationٌوم لبل عملٌة التبوٌض11
ٌتم ترسٌب الصفار على شكل طبمات متعالبة اي طبمة من الصفار السمٌن او الداكن تلٌها طبمة من     

ساعة نتٌجة لترسٌب طبمات الصفار بهذه 24ة مرة كل الصفار الخفٌف او االبٌض وهكذا,تتم هذه العملٌ
الصورة ٌحدث نوع من الضغظ على الخلٌة التناسلٌة االنثوٌة فتبدأ بالهجرة لتستمر فوق سطح الصفار 
نتٌجة لحركتها هذه تتخلك فجوة فً وسط البوٌضة تملئ بالصفار الخفٌف وٌطلك علٌها اسم 

لموجودة بٌن الالبترة المولع الجدٌد للخلٌة التناسلٌة )عنك وٌطلك على المسافة ا  (latibra)الالبترة
الالبترة( وهذا الفراغ اٌضا ٌملئ بالصفار الخفٌف وتكون الخلٌة التناسلٌة االنثوٌة التً تسمى اٌضا 

متصلة تماما بالصفار الذي ٌعمل على امدادها بالمواد الغذائٌة  germinal disc  بالمرص الجرثومً
ملم وهً تمع  3-2لخلٌة التناسلٌة كبمعة باهتة على سطح الصفار وٌتراوح لطرها من الالزمة وتظهر ا

تحت غشاء الصفار تحاط البوٌضة الناضجة بغشاء من نسٌج المبٌض وٌسمى الغشاء بالحوٌصلة 
follicle  وتنتشر فوق الحوٌصلة كمٌة كبٌرة من االوعٌة الدموٌة الشعرٌة ما عدا منطمة تمع على

الوظٌفة الرئٌسٌة لهذه  stigmaلً للبوٌضة وٌطلك علٌها اسم الوصمة أو االستكما  المحور الطو
الشعٌرات الدموٌة هً تغذٌة البوٌضة عن طرٌك نمل المواد الغذائٌة الٌها من الدم وهذا وٌجب أن ٌبمى 

لكنها فً الذهن دائما ان الخلٌة التناسلٌة االنثوٌة تكون موجودة فً البٌوض التً تضعها الدجاجة و
التكون فعالة اال بعد عملٌة عملٌة االخصاب بواسطة الحٌوانات المنوٌة للذكر والبٌض المخصب هو 

 الوحٌد الذي ٌصلح الغراض التفمٌس. 
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 الجهاز التناسلً النثى الدجاج 02صورة 

 
 اجزاء الحهاز التناسلً النثى الدجاج 02صورة

 الهرمونات المتعلقة بالتناسل فً الدجاجة
 

 -وظائف المبٌض هً:
 تكوٌن الخلٌة التناسلٌة.-1
 تكوٌن الصفار.-2
 أفراز الهرمونات االنثوٌة وهً :-3

 estrogen hormoneأ.هرمون االستروجٌن
 progesterone hormoneب.هرمون البروجسترون
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هذه الهرمونات االنثوٌة تموم بتنبٌه نمو لناة البٌض وتؤدي الى انفراج عظمً الحوض لتوسٌع فتحة      
 المجمع 

كتهٌئة لعملٌة وضع البٌض من لبل الدجاجة وتعمل على زٌادة نسبة الكالسٌوم والفسفور والدهن فً الدم 
نها تكون مسؤولة  عن الصفات االنثوٌة وبذلن ٌساعد على ترسٌبها فً البٌضة اثناء عملٌة تكوٌنها كما ا

 الثانوٌة مثل التحوٌض شكل الرٌش وتوزٌع الصبغة فٌه والصوت فً الدجاجة تمٌٌزا عن الدٌن.
 
:والذي ٌؤدي فً الدجاجة النامٌة الى نمو  androgen hormoneافراز هرمون االندروجٌن -4

 العرف
 بٌنما تعمل الهرمونات االنثوٌة على تحدٌد نمو العرف وتحوٌره الى الشكل الذي ٌشاهد فً الدجاجة. 

ٌعود النشاط الحاصل فً المبٌض الى تأثٌر نوعٌن من الهرمونات المفرزة تفرز من الفص االمامً     
 للغدة النخامٌة الموجودة فً اسفل المخ وهً:

وهذا ٌعمل   FSH (Follicle Stimulation hormone)اتالهرمون المنشط لتكوٌن البوٌض -1
 على نمو وتكوٌن البوٌضات فً المبٌض. 

  LH(Luteinizing Hormoneالهرمون المحدث للتبوٌض) -2 
 هذا ٌعمل على نضج وانطالق الصفار فً الحوٌصلة المغلفة له والمتصلة بالمبٌض .

ٌام التً تسبك عملٌة وضع البٌض بدرجة ملحوظة وٌزداد افراز هذٌن الهرمونٌن خالل العشرة اال    
 مما ٌؤدي

 الى زٌادة نشاط المبٌض. 
فتحدث نتٌجة لفعل هرموونً تفرزهما الفص الخلفً للغدة  oviposition أما عملٌة وضع البٌض    

 النخامٌة 
 وهً:

   AVT (Arginine vasotocin Hormone)ارجنٌن فازوتوسٌن  -1
  MT (mesotocin hormone)مٌزو توسٌن  -2

فهو مسؤول عن صفة الرلاد فً الدجاجة وهذا الهرمون ٌفرز من  Prolactinأما هرمون البروالكتٌن 
 الفص

 أالمامً للغدة النخامٌة .
 

  ovulationالتبوٌض
 وهً عملٌة خروج الصفار من المبٌض فعندما ٌصل الصفار الى حجم النضج الكامل فأن الحوٌصلة    

المغلفة له تتمزق فً منطمة االستكما وذلن نتٌجة للضغط الكبٌر الحاصل علٌها وٌكبر الشك كلما زاد 
حجم الصفار الى ان ٌستطبع الصفار من المبٌض البوق.وتحدث عملٌة التبوٌٌض بعد نصف ساعة من 

ما تحدث هذه وضع البٌضة السابمة.وتحت الظروف االعتٌادٌة تحدث عملٌة التبوٌض فً الصباح وللٌال 
هو االساس فً احداث عملٌة التبوٌض بمطع الدم عن  LHالعملٌة بعد الساعة الثانٌة ظهرا وهرمون 

 االستكما وتشمها .
 األخصاب وتكوٌن الجنٌن:

بعد حصول عملٌة الجماع بٌن الذكر وانثى الدجاج, فأن الذكر ٌموم بمذف المالٌٌن من الحٌوانات     
المحمع لالنثى,سرعان ما تجد هذه الحٌامن طرٌمها الى الحزء العلوي لمناة البٌض المنوٌة داخل فتحة 

والذي ٌدعى بالممع وفً حالة عدم وجود بٌضة تعترض طرٌمها فً لناة البٌض فأن الفترة التً 
دلٌمة وعند وجود بوٌضة ناضجة فً منطمة الممع فأن  32-25تستغرلها الحٌامن فً هذه العملٌة حوالً 

بأختراق غشاء الصفار  5-3ن تبدأ بااللتراب منها ولد ٌموم اكثر من حٌوان منوي واحد حوالً الحٌام
المحٌط بالبوٌضة الناضجة ولكن واحد منها فمط ٌنجح باالتحاد مع الخلٌة التناسلٌة الالنثوٌة لتكوٌن 

باالنمسام فورا (وهو اول الخالٌا الجنٌنٌة التً تبدأ 22أو الزاٌكوت )صورة Plastodermالبالستودرم
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ساعة التً تمضٌها البٌضة داخل لناة البٌض للطائر نتٌجة  25وتستمر فً االنمسام والتكاثر طول مدة 
 ْم.42تهٌئة الحرارة الالزمة لالنمسام وهً الحرارة الداخلٌة للدجاجة 

ٌة بعد ان تضع الدجاجة البٌضة تتعرض للجو الخارجً وهو فً العادة الل من الدرجة الحرار    
 الداخلٌة للدجاجة .

فٌتولف تكاثر الخالٌا الجنٌنٌة طالما كانت درجة الحرارة الل من الصفر الفسٌولوجً وهً الدرجة التً 
ْم وٌبمى البالستودرم  21-22ٌتولف عندها االنمسامات الجنٌنٌة وتمدر الصفر الفسٌولوجً للتفرٌخ بٌن 

 فرٌخ من حرارة ورطوبة وتملٌب.أو جنٌن البٌضة ساكنا الى ان تهٌأ له ممومات الت

 
 اتحاد الحٌمن بالخلٌة الجرثومٌة وحدوث عملٌة االخصاب 22صورة 

  Oviductثانٌا ً : قناة البٌض 
وهً انبوبه ملتوٌة ذات جدران مطاطٌة مختلفة السمن تتكون من نسٌجٌن االول عضلً ٌحرن المناة فً 

طالئً على شكل ثنٌات حلزونٌة تعمل على  حركة دورٌة مستمرة عندما ٌتواجد بها البٌض, نسٌج
التملٌل من سرعة دوران الصفار، وبٌن النسٌج الطالئً توجد الغدد المفرزة المكونات البٌضة . اما طول 

سم ( , وتبدأ لناة البٌض  7-1سم ( ولطرها بٌن ) 75 -52لناة البٌض اثناء انتاج البٌض فتتراوح بٌن ) 
ساعة وهً تتكون  25فتحة المجمع ... وتبمى بها البٌضة عادة حوالً بالمرب من المبٌض وتنتهً عند 

 من االجزاء التالٌة : 
 ( او ) القمع (  Funnel or Infundibulumالبوق ) -2

 8-7% من طول المناة ) 12وهو اول جزء من لناة البٌض على شكل لمع او بوق , وٌمثل حوالً     
بعد انطاللها من المبٌض لٌلتمطها وتمكث فٌه حوالً من سم (هو الذي ٌبحث عن البوٌضة ) الصفار ( 
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دلٌمة واذا تواجدت فً هذه االثناء حٌوانات منوٌة فأنه ٌتم تلمٌحها للخلٌة التناسلٌة االنثوٌة  15-22
 الموجودة فً لمة الصفار تسمى بعد ذلن بالستودرم وفً نهاٌة الممع وعند اول المعظم  ٌتكون الكالزا .

 ع الغدد الخازنة  الحٌوانات المنوٌة وتسمى اعشاش النطف .و توجد فً المم
 المفروض ان ٌلتمط الممع جمٌع البوٌضات المفروزة فً المبٌض ولكن ٌحدث فً حاالت للٌلة الٌستطٌع
الممع ان ٌلتمط الصفار فٌسمط فً الفراغ البطنً حٌث ٌمتص فً ظرف اٌام للٌلة كما انه فً حاالت 
اخرى ٌفمد الممع لدرته على التماط  نسبة من الصفار فٌتجمع عدد كبٌر من الصفار فً الفراغ البطنً 

 نظرا ً لعدم ممدرة الجسم امتصاص كل هذه االعداد وتتضخم بطن الدجاجة .
  Magnumالمعظم  -0

سم وتمكث فٌه البٌضة 35% من طول لناة البٌض او حوالً 52وهو منطمة افراز البٌاض وٌمثل     
ساعة فً هذه المنطمة لٌكتمل تكوٌن البٌاض حول الصفار والذي ٌكون نوعٌن خفٌف وكثٌف . 5,2-3

ى الكروي والمعظم هو الذي ٌحدد شكل البٌضة . فالبٌض الصغٌر الحجم فً الدجاج ٌمٌل شكلة ال
 والبٌض الكبٌر ٌمٌل شكله الى المستطٌل وهو ناتج من ضغط جدران لناة البٌض .

 . Isthmusالبرزخ  -3
وهً المنطمة التً ٌتكون فٌها الغشاء الداخلً والخارجً للمشرة واضافة جزء للٌل من الماء الى     

ٌض وتمضً البٌضة فً % من طول لناة الب 15سم وتمثل  12البوٌضة . وطول منطمة البرزخ حوالً 
هذه المنطمة حوالً ساعة وربع حٌث ٌتكون اثناءها  الغشاء الداخلً الذي ٌحٌط بالبٌاض والصفار 
والغشاء الخارجً االكثر سمكا ً والذي ٌلتصك بالغشاء الداخلً من جمٌع اجزائه ولكن ٌنفصال عند 

 الطرف العرٌض للبٌضة لٌكونا الغرفة الهوائٌة للبٌضة .
  uterusالرحم  -4

% من  15سم تمثل حوالً  12الرحم هو منطمة إفراز المشرة الكلسٌة وطول هذه المنطمة حوالً     
( ساعة لٌكتمل تكوٌن المشرة الخارجٌة من 45,22طول لناة البٌض وتمكث فٌها البٌضة حوالً  )

االضافة الى الكالسٌوم كربونات الكالسٌوم . ومصدر الكالسٌوم هو اساسا ً الكالسٌوم الموجود فً العلٌمة ب
الموجود فً نخاع بعض عظام الدجاجة .. وٌحمل الدم الكالسٌوم من مصادره وكذلن ٌحمل ذرات 
الكربون الموجودة فً الدم الى غدد افراز المشرة فً الرحم لٌتحدى وٌكونا كربونات الكالسٌوم الذي 

ة حٌث ٌمل افراز غدد الرحم على ٌمثل مكونات المشرة .. وتضعف كفاءة المشرة بأزدٌاد عمر الدجاج
الرغم من ازدٌاد حجم البٌضة مع ازدٌاد العمر . كما ان هنان عوامل اخرى تؤثر على ترسٌب 
كربونات الكالسٌوم فً المشرة واهمها درجة الحرارة الجوٌة او نتٌجة لالصابة ببعض االمراض 

ان استعمال بعض االدوٌة مثل وخصوصاً مرض النٌو كاسل ومرض االلتهاب الشعبً المعدي .. كما 
 مركبات السلفا لمدة طوٌلة ٌؤدي الى للة ترسٌب كابرونات الكالسٌوم فً لشرة البٌض . 

وهذه الطبمة هً التً تساعد على   Cuticleوفً الرحم ٌتم تغطٌة البٌضة بطبمة هالمٌة تسمى كٌوتل 
سم الدجاجة تجف هذه الطبمة انزالق البٌضة من فتحة المجمع , وبمجرد خروج البٌضة من خارج ج

 وتسد مسام البٌضة حتى تملل  من سرعة تبادل الغازات ومن دخول البكترٌا .
   Vagineالمهبل : -5

% من لناة  12سم وٌمثل  7وهو أخر أجزاء لناة البٌض وٌصلها بالمجمع .. وطول المهبل حوالً 
ض لحٌن وضعها من خالل فتحة البٌض وال ٌموم بأي دور فً تكوٌن البٌضة ولكن تختزن نسبة البٌ

 المجمع وتمكث فٌه البٌضة مدة للٌلة ثم تخرج .
  Cloacaالمجمع   -6

وهو نهاٌة لناة البٌض والتمائها مع نهاٌة المناة الهضمٌة والحالبٌن اللذان ٌخرجا مخلفات الكلى .               
 والمجمع ال وظٌفة له فً تكوٌن البٌضة ولكنة مكان اخراجها .

 Ovipositionوضع البٌض : 
وهً عملٌة اخراج البٌضة من جسم الدجاجة . وتشترن فٌها الهرمونات المفرزة من الفص الخلفً ) 

  -العصبً ( للغدة النخامٌة والتً هً :
  Mesotocin(        MTهرمون المٌزوتوسٌس    ) -1
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  Arginine vasotocin( AVTهرمون ارجنٌن  فازوتوسٌس ) -2
تاثٌرها من ارتخاء عضالت البطن والتملص العضلً للرحم وفً نهاٌة المهبل ولبل عن طرٌك     

وضع البٌضة بدلائك للٌلة ٌنملب وضع البٌضة لٌصبح طرفها العرٌض الى الخارج ) جهة المجمع ( 
درجة  182على الرغم من ان الطرف الرفٌع ٌكون الى األمام طوال فترة تكوٌن البٌضة ولكن تنملب 

 وضع البٌض وفً هذه االثناء تصدر الدجاجة اصواتا ً عالٌة ممٌزة لوضع البٌض . لبل عملٌة
 الضوء وتاثٌره على النضج الجنسً للطٌور 

 Sexualٌعمل الضوء على تنبٌه سلسلة الفعالٌات الفسٌولوجٌة التً تؤدي الى النضج الجنسً )     
maturatiom  النوم , الٌمظة , تناول الغذاء وهضمه ( .وثانٌا ٌعمل كمنظم للفعالٌات الحٌوٌة مثل

وغٌره . ان جمٌع انواع الطٌور الداجنة تستجٌب للمؤثرات الضوئٌة سواء طبٌعٌة كانت او اصطناعٌة 
وتؤثر نسبة طول فترة الضوء الى طول الظالم خالل فترة النمو للطائر على لدرته على انتاج البٌض 

( ساعة تؤثر على موعد وضع البٌضة 24م خالل فترة )فٌما بعد كما ان توزٌع فترتً الضوء والظال
 وبصورة عامة ٌتم وضع البٌض خالل فترات الضوء . 

ٌؤثر الضوء على الغدة النخامٌة عن طرٌك العصب البصري وبذلن ٌعمل على تنبٌه عملٌة تكوٌن     
 لذكور .( والذي بدوره ٌنبه عملٌة نمو المبٌض فً االناث والخصٌة فً اFSHوافراز هرمون )

لمد اشارت العدٌد من االبحاث الى ان احسن فترة اضاءة العطاء اعلى انتاج من البٌض تتراوح ما     
ساعة ٌومٌا ً ونظرا ً الن فترة طول الضوء الطبٌعً خالل النهار الٌص عادة الى هذا الحد  16-14بٌن 

دجاج البٌاض للحصول سوى فً فترة لصٌرة من فصل الصٌف فانة ٌجب اعطاء اضاءة اصطناعٌة لل
 منه على اعلى كفاءة انتاجٌة .

( الطوٌلة لذلن  Wave lightوبصورة عامة وجد ان الطٌور تكون اكثر حساسٌة للموجات الضوئٌة )
ٌستعمل الضوء االحمر والبرتمالً فً فترة نمو الدجاج لتظٌر النضج الجنسً ) نمو المبٌض ولناة 

 الدٌن ( .البٌض فً الدجاجة ونمو الخصٌتٌن فً 
حٌث ٌتمٌز الضوء االحمر والبرتمالً بالطول الموجً العالً لهما اكثر من بمٌة االلوان االخرى     

 التً الٌستجٌب لها الدجاج .
لوكس ( تعمل على االسراع فً عملٌة  52اما بالنسبة لشدة الضوء فأن استعمال شدة الضوء العالٌة)     

 لضوء الخافت جدا ً فٌعمل على تاخٌر النضج الجنسً للطٌور .النضج الجنسً للطٌور اما استعمال ا
 .التناسل ودورات االباضة

تتباٌن دورات التناسل فً الطٌور تبعا لطول الفترة والولت خالل السنة التً ٌكون فٌها الطٌر نشط     
مٌة الطٌور جنسٌا ً فمسم من الطٌور ٌكون نشط طول السنة مثل الدواجن ) السالالت الحدٌثة (بٌنما ب

 ٌكون النشاط الجنسً     موسمٌا ً .
( وعادة ٌتراوح  Clutchتبٌض الدجاجة عدد من البٌض فً اٌام متتالٌة وتسمى سلسلة البٌض )     

ٌوم تبعا ً للكفاءة  2-1بٌضات كما تتراوح مدة التولف بٌن كل سلسلتٌن بٌن  12-2طول السلسلة بٌن 
 االنتاجٌة .

ساعة لتكوٌنها فً لناة البٌض حتى تضع الدجاجة  25ن البٌضة تحتاج الى حوالً كما سبك بٌانه فأ    
دلٌمة من عملٌة وضع البٌضة وٌنطلك من المبٌض صفار  32بٌضة كاملة التكوٌن وتمضً حوالً 

 ونصف ساعة . 25البٌضة التالٌة اي ان الفرق بٌن كل بٌضتٌن متتالٌتٌن فً سلسلة البٌض هو حوالً 
التً تضع بٌضها فً سلسلة طوٌلة هً الدجاجات عالٌة االنتاج وتضع بٌضها فً الصباح  الدجاجات    

ساعة بعد شروق الشمس او بعد االضاءة االصطناعٌة فً الصباح الباكر اما الدجاجات  2-1اي حوالً 
 ذات السلسلة المصٌرة فهً الدجاجات المنخفضة االنتاج بأنها تضع بٌضها متأخرة اثناء النهار .

 هذه بعض نماذج السلسلة للبٌض فً الدجاج .و
 XX-XX-XXسلسلة من بٌضتٌن 

 XXX-XXX--XXXسلسلة منتظمة وتولف غٌر منتظم 
 XX- XXX – X- XXXسلسلة غٌر منتظمة وتولف منتظم 

    -XXXXXXXXسلسلة طوٌلة 
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