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الجهاز الهضمي في الطيور 
Digestive System on Poultry

قادرًا لیصبح الطالب مھارة تنمیة ھو الدرس من الھدف
األعضاء علي التعرف بغرض ذبح  اختبار إجراء علي

األعضاء في وكذلك الطیور في الھضمي للجھاز المختلفة 
.الداخلیة 



أجزاء الجهاز الهضمي

الفـــم
 Mouth

المريء والحوصلة
 Esophagus 

and Crop
المعدة الغدیة

 Proventriculus
القــانصة

 Gizzard

ملحقات الجھاز
الھضمي 

األمعاء الغلیظة
 Large intestine

األمعاء الدقیقة
 Small Intestine

البنكریاس
 Pancreas

الكبـد
 Liver



شكل يوضح الجهاز الهضمي في الطيور



الجھاز التنفسي في الطیور 
Respiratory System

 الثدییات في عنھ واضحًا اختالفًا الطیور في التنفسي الجھاز یختلف
 التنفسي للجھاز النشط والجزء الظھري بالجدار مثبتین تكونان والرئتان

 .الشھیق ھو للتنفس قوة األكثر الجزء یكون الثدییات وفي الزفیر، ھو
 األكیاس ھذه وتوجد الھوائیة، األكیاس من أزواج أربعة بالرئتین ویتصل

 فراغ في وسطي كیس كذلك ویوجد البطن، إلي الرقبة من المنطقة في
 مباشرة تتصل فإنھا الرئتین في تفتح األكیاس ھذه أن إلي باإلضافة .الصدر

.الجسم عظام أغلب بفراغات



 تتصل ولكنھا أصغر تكون الدجاجة رئتي فإن بالثدییات وبالمقارنة
 أغلب عن مسئولین تعتبران الرئتین أن إال العظام في الھوائیة بالغرف
 في الماء من التخلص خالل من التبرید آلیة وظیفة في تساھمان كما التنفس
.بخار شكل

 البلعوم ثم األنفیة، الممرات من التنفسي الجھاز یتكون عام وبوجھ
 التي وھي الخلفیة، الحنجرة ثم الھوائیة القصبة ثم األمامیة الحنجرة ثم

 بعض ثم الھوائیة، األكیاس ثم والرئة، الھوائیة الشعیبات ثم الصوت، تعطي
 بھا توجد وال الصدریة، بالفقرات ملتصقة والرئة .المجوفة العظام من

  .فیھا اللیفیة األنسجة لغیاب المطاطیة خاصیة
 ٩ ویوجد والمتوسطة الثانویة بالشعیبات الھوائیة األكیاس وتتصل

 األكیاس ألن وذلك الجسم لحجم بالنسبة صغیر الرئة وحجم ھوائیة أكیاس
 الھوائیة واألكیاس .التنفس عملیة علي تساعد الطویلة والعظام الھوائیة
 الطویلة العظام فراغات وتدخل الطیران علي الطائر لمساعدة أصًال وجدت

.األرضیة الطیور في توجد وال تطیر التي الطیور في التنفسي الجھاز في



 الضغط فیتغیر والزفیر الشھیق مع وتنقبض الرئتان وتتمدد
  خالل من ینسحب أو الھواء فیندفع الھوائیة األكیاس داخل الموجود
  بأن علما .تنقبض أو الصدر عضالت تتمدد نفسھ الوقت وفي الرئتین،
 عن الصدري القفص یفصل محدد حاجز حجاب لدیة یوجد ال الطائر

  فإن الطائر یتنفس وعندما .البطني الفراغ في الموجودة األجھزة
Nasal األنف تجویف إلي األنف فتحات من یدخل الھواء cavity،  
  الداخل الھواء تدفئة علي فتعمل الدمویة باألوعیة غني الجزء وھذا

 باللھاة یمر ذلك بعد الفمي التجویف إلي الھواء یدخل ثم وترطیبھ،
glottis



شكل توضیحي یوضح األجھزة الفسیولوجیة في جسم الطائر



جھاز الغدد الصماء في الطیور
Endocrine System 

 في التحكم في جدًا ھام دور لھ الطیور في الصماء الغدد جھاز
  خالل من بدوره الصماء الغدد جھاز ویقوم الجسم ووظائف عملیات
  تیار بواسطة فعلھا لمواقع تنتقل )الھرمونات( كیماویة منشطات

 المفرزة الغدد من كثیر من الصماء الغدد جھاز ویتكون الدم
  الغدد وأھم الجسم داخل كثیرة أعضاء علي تؤثر التي للھرمونات

- :ھي الھرمونات تفرز التي



-:glandPituitary النخامیة الغدة
 الصماء الغدد من كثیر في وتتحكم المخ تحت توجد النخامیة الغدة

- :التالیة الھرمونات یفرز الغدد ھذه من األمامي والجزء .األخرى
Thyroid الدرقیة الغدة عمل ینبھ الذي الھرمون stimulating

hormone (TSH).
Adrenocortrophic األدرینال غدة عمل ینبھ الذي الھرمون

hormone (ACTH).
Gonadotrophic الجنسیة الغدد عمل تنبھ التي الھرمونات

hormone (GTH) وھما Follical Stimulating
Hormone and Lutenzing Hormone. 



Growth النمو ھرمون Hormone (GH). النمو ینبھ الذي  
.الطیور في

Lactogenic البروالكتین ھرمون Hormone (LH) or
(PRL) أن كما الحمام في الحویصلي اللبن إنتاج ینبھ الذي وھو  
.الطیور في الرقاد حالة إلي یؤدي الزائد إفرازه

 Vasopressin الفازوبرسین ھرمون یفرز الخلفي الجزء أما
  یساعدان حیث Argininvasotosin فازوتوسین واألرجنین

.الجسم في الماء كمیة وتنظم الدم ضغط تنظیم علي
  األكسیتوسین باسم یعرف ھرمون الخلفي الجزء من أیضًا ویفرز

Oxytocin الدجاج في البیض وضع عملیة علي یساعد الذي.  
  الھیبوثالمس تأثیر من أساسًا تفرز الھرمونات وھذه

Hypothalamus للنخامیة الخلفي الفص في وتخزن.



-:GlandThyroid الدرقیة الغدة
- :الدرقیة الغدة وظائف من
 للعناصر الغذائي والتمثیل والبناء الھدم عملیات تنظیم علي تعمل-١

.الغذائیة
.الطائر نمو درجة علي تؤثر كما  -٢
.الریش وتلوین تكوین علي تعمل كما -٣
.Molting القلش عملیة تنظم -٤



-:GlandParathyroid الجاردرقیة الغدة
-:الجاردرقیة الغدة وظائف من

.البیضة قشرة وفي العظام في الكالسیوم وترسیب حركة تنظم
.المعادن تمثیل في تؤثر

.الكبد بواسطة الجلیكوجین حفظ في تساعد
-:GlandAdrenal الكظریة الغدة
-:وظائفھا من

.واألمالح للكربوھیدرات الغذائي التمثیل علي تؤثر أنھا 
-:Pancreas البنكریاس

-:البنكریاس وظائف من
 الذي األنسولین ھرمون البنكریاس في الموجودة النجرھانز جزر تفرز
.النشویة للمواد الغذائي التمثیل في یتحكم
.البنكریاس من الجلوكاجون ھرمون إفراز یتم كما
.البنكریاس طریق عن الدم في ومستواه الجلوكوز تمثیل تنظیم یتم



-:HormonesGastrointestinal واألمعاء المعدة ھرمونات
    .البنكریاس وفي الغدیة المعدة في الھاضمة العصارة إفرازات تنظم وھي
Gall المراریة الحوصلة بتنبیھ تقوم bladder الصفراء إلفراز.
.الھضمیة القناة في الغذاء مرور بتنظیم كذلك تقوم

-:GlandThymus التیموس غدة
 محمر أو باھت أصفر ولونھا أزواج، ٥ وھي الغدد من سلسلة وھي
 ھذا یعتبر وال .واألعصاب األوعیة بجانب الرقبة جوانب علي مرصوصة

 یوجد ولكنھ ھرمونات، أي یفرز ال ألنھ نظرًا الصماء الغدد جھاز من التكوین
 تنفصل الفقس وبعد الدرقیة، وجارات الدرقیة بالغدة متصًال الجنیني الطور في

 الضمور في فتبدأ أشھر أربعھ عمر تبلغ حتى الكتاكیت نمو مع وتنمو .عنھا
 الموجود فبریشي كیس تشبھ بذلك وھي الجنسي، البلوغ عند تمامًا تختفي حتى

 بجسم المناعیة األجسام تكوین في تشابھھ أنھا كما المجمع، فتحة بجانب
.الطیور



الجھاز التناسلي في الطیور
Reproductive System 

-:Reproductive System in maleالجھاز التناسلي في الذكر 



-:Reproductive System in Femaleالجھاز التناسلي في اإلناث 



هل من أسئلة؟. انتهي الدرس العملي الثاني عشر
Thanks


