
 تشريح الطيور

 

 :The Breathing Systemالجهاز التنفسي 

 :الجياز التنفسي بما يأتي يتميز

 رئة الطيور صغيرة الحجم وتمتصق باألضالع عمى عكس حالتيا الحرة في الثدييات. -1
 القفص الصدري في الطيور قابل لمحركة أكثر من القفص الصدري في الثدييات. -2
 كما ىو الحال في الثدييات.ال تمتمك الطيور حجابًا حاجزًا  -3

نموا عموى قصويبات ىوائيوة تتوراو   -4 ال تحتووي رئوة الطوائر عموى أسوناي رئويوة كموا فوي الثوديياتع واق
 نانو ميترًا( وىي تقوم بعمميات التبادل الغازي. 11-3قطرىا مابين )

 يتصل بالرئات تسعة أكياس ىوائية. -5

 ت وااصة العضالت الصدرية.تتم عممية الشييق والزفير تحت تأثير مجموعة من العضال -6

 تعتبر رئة الطيور عمى درجة متباينة من التطور وغير قابمة لمتمدد. -7

يساىم الجياز التنفسي فوي الطيوور فوي تبريود الجسوم وتاميصوو مون الرطوبوة الزائودة عوالوة عموى  -8
 وظيفتو األساسية في عممية التبادل الغازي.

 بب وجود األكياس اليوائية.يمكن الجياز التنفسي الطيور من العوم وذلك بس -9

ال يتغير حجوم الرئوة أثنوام عمميوة التبوادل الغوازيع اذ أن األكيواس اليوائيوة المتصومة معيوا تعمول  -11
 كبالونات تيوية.

      

 يتكون الجياز التنفسي في الطيور مما يمي:و         
 فتحات األنف. -1
 البمعوم. -2
 الحنجرة العميا. -3

 .القصبة اليوائية -4

 الحنجرة السفمى. -5

 الشعبتان. -6

 الرئتان. -7

 وتمتمك الطيور تسعة أكياس ىوائية ويمكن تقسيميا الى مجموعتين:
: وتضوووم الكووويس اليووووائي العنقوووي وزوو األكيووواس اليوائيوووة Cranial groupالمجموعوووة األماميوووة -أ

 الترقويةع وزوو األكياس اليوائية الصدرية األمامية.



األكيوواس اليوائيوووة الصوودرية الامفيوووة وزوو  وتضووم زوو :Caudal groupالمجموعووة الامفيووة  –ب  
 األكياس البطنية.

 
 

 :The Circus labory systemالجهاز الدوري 
يتكوووون الجيووواز الووودوري عنووود الووودواجن مووون األجوووزام انتيوووة: القموووب و الشووورايين واألوردة والجيووواز  -

 الممفاوي والدم.
الووذي يثبتووو فووي مكانووو نسووي  ليفووي ويقووا القمووب فووي قاعوودة التجويووف الصوودريع ويحيطووو غووالف التووامور 

 متصل بالكيس اليوائي المجاور.
 ىذا ويتكون القمب من أذينين وبطينين.

 (% من وزن الطائر البالغ.6أما الدم فأنو يمثل حوالي) 
 .درجة مئوية 41.8  وتبمغ حرارة جسم الدواجن أذا أاذت من الشرو

مفاويوووة قميووولع ويمكووون مشووواىدتو فوووي منطقوووة عنووود الطيوووور ضوووعيفع وعووودد الغووودد الم والجيووواز الممفووواوي 
 .الصدر ومنطقة الرقبة وأحيانًا األجنحة

 :The Nervous System الجهاز العصبي
ياتموووف الجيووواز العصوووبي فوووي الطيوووور عنوووو فوووي الثووودييات بعووودم وجوووود التجعووودات الموجوووودة فوووي مووو  

 الثدييات.
الطيور ومون الحبول الشووكي الوذي ويتألف الجياز العصبي من الم  والماي   ويوجدان دااول جمجموة 

يوجوود بووداال العمووود الفقووري وكووذلك الجيوواز السوومبتاوي الووذي يتكووون موون مجموعووة موون مراكووز األعصوواب 
الممتوودة عمووى جوووانبي الحبوول الشووووكيع والتووي تمووود األحشووام واألوعيووة الدمويوووة واألجووزام غيووور ا راديووة مووون 

 الجسم باألعصاب.
 ة النظر جيدة وحادة.وتاتمف الطيور بكفامتيا بالحسع فحاس

 وكذلك حاسة السما قوية.
أما بالنسبة لحاسة التذوقع فوان لمطيوور المقودرة الكافيوة لمتمييوز بوين طعوم وموذاق بعوض أنوواع العميقوةع 

 ولذلك يالحظ أن استيالك العميقة يقل كثيرًا اذ كان مذاقيا غير مستحب.
 أما حاسة الشم فتعتبر ضعيفة نوعًا ما عند الطيور.

 :The Digestive systemالجهاز الهضمي 
 يتألف من:

 :The oral cavityجوف الفم -1
 يعد جوف الفم عند الطيور االيًا من األسنان والشفاه والوجنات وكذلك سقف الحمق. 
يووتم بمووا العمووف ودفعووو باتجوواه البمعوووم تحووت تووأثير حركووة المسووان وضووغطو موون جيووةع وتووأثير الحركووة  

 السريعة لمرأس والرقبة من جية أارى.



أما عممية الشرب فتتم بممس المنقوار فوي الموام ومون ثوم رفوا الورأس لنعموى فينزلوق الموام الوى البمعووم  
 ي المام حتى األنف ثم يمص المام.تحت تأثير ثقموع أما الحمام فيغمس المنقار ف

   :The Esophagus المري -2
 يحتوي المري عمى غدد مااطية تساعد مفرزاتيا في ترطيب الطعام وتسييل انزالقو.

  :The Cropالحوصمة  -3
تفووورز ع وتعمووول الحوصووومةع اضوووافًة لتاوووزين العموووفع فوووي ىضوووم جوووزم مووون الكربوىيووودرات الموجوووودة فيوووو

وىووو سووائل أبوويض يسووتادم فووي تغذيووة  Crop milkالحوصوومة عنوود الحمووام مووا يسوومى بحميووب الحوصوومة 
 الصغار في أياميا األولى من العمر.

 : Gasterالمعدة  -4
 تتميز عند الطيور وجود المعدة الغدية والمعدة العضمية ) القانصة(.

عبووارة عوون انتفوواي مغزلووي الشووكل تمووي الحوصوومة  :The gland Gasterالمعوودة الغديووة ) الحقيقيووة (  - أ
مباشرةع يوجود بيوا غودد عديودة بوارزة تعمول عموى افوراز العصوير المعودي الحامضوي )أحمواض وأنزيموات ( 

 ما المااط وبذلك فيي توافق المعدة عند الحيوانات المبونة اذ تحمل البروتينات والدىون.
عمميات اليضوم بسوبب قصور فتورة بقوام العموف فييوا  ال يتم في المعدة الغدية اال جزم بسيط ومحدد من

التوي يجوب أن تتووفر ليعمول انوزيم الببسوين بالشوكل المناسوب مون  PHمن جية وانافاض درجة الحموضة 
 جية ثانية.

ويووتم فوووي القانصووة معظووم عمميووات اليضووم الميكانيكيوووة : Gizzardالمعوودة العضوومية )القانصووة(  - ب
 باألنزيمات المفرزة من المعدة الغدية.وجزم كبير من اليضم الكيميائي 

 : The small Intestineاألمعاء الدقيقة  -5
 تتكون األمعام الدقيقة عند الطيور من األجزام التالية:

   The duodenumاألثنا عشري  - أ

   the jejunum and the rheumالمعي الصائم والمفائفي -ب

ع تغطووي الجوودران الدااميووة villiتمتوواز أجووزام األمعووام الدقيقووة الثالثووة السووابقة باحتوائيووا عمووى زغابووات 
 بأعداد ىائمةع يتم من االليا امتصاص المواد الغذائية بسرعة كبيرة.

          
 .تتكون من األعورين والقولون والمستقيم :the large Intestineاألمعاء الغميظة -6
   :Cloacaالمجمع  -7

وعمووى الوجووو الظيووري لممجمووا تقووا غوودة فابريشوووس التووي ليووا دور ىووام فووي المناعووة ولوويس ليووا أي دور 
 في اليضم. 

و يعتبوور المجمووا كبيوورًا نسووبيًا عنوود الوودجاو والحووبش وأكبوور ممووا ىووو عنوود الووبط وا وزع فووالمجما عنوود 
 .البيضىذين النوعين يتسا و يكبر في فترة وضا البيض وفترة الرقاد عمى 



 
 الجياز اليضمي عند الطيور.     

 
 :The Urinary Systemجهاز اإلطراح )الجهاز البولي(
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 الجياز البولي التناسمي عند الطيور.
 يتألف الجياز البولي عند الطيور من:

 الكميتان:-1
 الكميتان عمى جانبي العمود الفقري وىما متطاولتان ومفمطحتان ورقيقتان. توجد

 وتتكون الكمية من طبقتين: 



القشوورة: تحتوووي عمووى عوودد ىائوول موون الحبيبووات المنتشوورة والتووي ىووي عبووارة عوون الوحوودات الوظيفيووة  - أ
( Glomerula(ع وىووي تتكووون موون الجسوويمات الكمويوووة )Nephronالكمويووة أو مووا يسوومى بالنيفرونووات )

 ( وتشكل طبقة القشرة الجزم األكبر من النسي  الكموي.Tubuliوالقنيات البولية )
 Renalالموووب: يتكوووون مووون عووودد مووون التركيبوووات الماروطيوووة التوووي تسووومى باألىراموووات الكمويوووة -ب

Pyramids. 
 .يمتد كل حالب من وسط الكمية الى المجما الحالبان: -2

 مقارنة بالثدييات عدم وجود المثانة.ما يميز الجهاز البولي عند الطيور 
 

 

 

 


