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 الجهاز التناسمي االنثوي

(Female Reproductive System) 
مف المبيض االيسر وقناة البيض اليسرى ، اما المبيض االيمف وقناة كؿ اعضاء التكاثر في اناث الطيور تشمؿ 

از اال في حاالت نادرة جدًا في الدجاج ، وعمى العموـ يتالؼ الجي البيض اليمنى فيكوناف ضامريف عند النضج الجنسي
 التناسمي االنثوي في الطيور مف :

 (.Ovaryالمبيض )-اوالا 
يقع المبيض االيسر عمى الجية اليسرى مف الجسـ عند النياية االمامية لمكميتيف وىو يمتصؽ بالجدار الجسمي 

(. يتكوف المبيض مف فصيف ، في كؿ فص يوجد عدد Mesovarian Ligamentالمبيض )بواسطة رباط مساريؽ 
 حويصالت ، ىذه الحويصالت مجموعة عمى ساؽ حويصمي.كبير مف ال

( Follicals( التي تنمو عمى سطحيا الجريبات )Cortexيتألؼ المبيض مف طبقة خارجية تعرؼ بالقشرة )
، وتفصؿ بيف الطبقتيف طبقة كثيفة مف  (Medulla( ، وطبقة داخمية تعرؼ بالمب )Ovaالحاوية عمى البويضات )

 (.Tunica Albuginea)       الغاللة البيضاء او الغالؼ االبيضالنسيج الرابط تدعى ب
تحوي جريبة  تحوي بيضة الطيور عمى كمية كبيرة مف المح مقارنًة بالجزء الجرثومي الذي يكوف ضئياًل جدًا وال

 الطيور عمى سائؿ او فراغ جريبي ، إذ تمأل البويضة كؿ فراغ الجريبة.
بويضة يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة وعمى حوالي  0222يًا عمى حوالي يحوي مبيض الطيور غير الناضج جنس

، وعند النضج الجنسي يصؿ عدد قميؿ مف ىذه البويضات الى مرحمة  بويضة ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة 10222
 بويضة. 022-022االباضة ويقدر ذلؾ بحوالي 

غراـ ،  02-02جنسي حيث يتراوح وزنو ما بيف يزداد وزف المبيض باضطراد حتى يبمغ اقصاه عند النضج ال
 ممـ تقريبًا. 02مف الجريبات المتطورة والتي يصؿ قطرىا الى  0-0واغمب ىذه الزيادة ناتجة مف وجود ما بيف 

 مناطؽ متميزة وىي حسب الترتيب مف الداخؿ الى الخارج: 0يتألؼ جدار الجريبة الناضجة مف 
 

 . The vitelline membrane & zone radiateالغشاء المحي والمنطقة المشعة  -1

 . The pervitelline layer & membrane granulesaالطبقة حوؿ المح والغشاء الحبيبي  -2

 . The theca internaمنطقة القراب الداخمي  -3

 . The theca externaمنطقة القراب الخارجي  -4

 Connective tissue derived fromمنطقة النسيج الضاـ المشتؽ مف النسيج الضاـ لممبيض  -5

the ovarian stroma  

 . The germinal epitheliumالظيارة الجرثومية  -6



 0 

 يمكف تقسيـ مراحؿ التطور الجريبي الى ثالث مراحؿ ىي:
ممـ نموًا بطيئًا تمتد ىذه المرحمة الى  1 – 2020إذ تنمو الجريبات التي بقطر  النمو البطيء لمجريبات ،مرحمة -أ

 عدة شيور.
، وتكوف ىذه المرحمة عبارة عف ترسيب بروتينات الصفار بالدرجة االولى رحمة النمو السريع المتزايد لمجريبات م-ب

 في الجريبات وتمتد ىذه المرحمة الى شيريف.
يوـ قبؿ االباضة والتي يمثؿ معظميا ترسيب  11-7، وتحدث ىذه المرحمة خالؿ مرحمة النمو السريع لمجريبات -ج

 غراـ. 18-10غـ الى  2028ممـ ووزف مف  07-8ف ويزداد قطر الجريبة في ىذه المرحمة مف الصفار والدىو 
( ىو المسؤوؿ عف انضاج ونمو FSHواختصارًا )  Follicle Stimulating Hormoneيكوف ىرموف 

 الجريبات عمى المبيض.
تصنع وتتكوف في الكبد ، ومف الكبد ال تصنع المواد الداخمة في تركيب الصفار داخؿ الجريبة النامية او المبيض بؿ 

والحوامض الدىنية الحرة وكذلؾ  Lipoproteinsتنتقؿ الى المبيض ، لذلؾ فالدجاج البياض يتصؼ بارتفاع مركبات 
Phosphoproteins  والدىوف بنفس النسبة في بالزما الدـ والتي تدخؿ في تركيب الصفار. تترسب البروتينات

بة باستثناء المرحمة االخيرة التي ترتفع فييا نسبيًا كمية الدىف المترسبة ، وتتوقؼ عممية خالؿ مختمؼ مراحؿ نمو الجري
 ساعة مف حصوؿ عممية االباضة. 00ترسيب الدىف في الجريبات قبؿ حوالي 

الدجاج قد يعود جزئيًا الى اشارت بعض المالحظات البحثية الى اف سبب انخفاض انتاج البيض مع تقدـ عمر 
داد الجريبات التي تصؿ الى مرحمة النمو السريع وبذلؾ فاف عدد اقؿ مف الجريبات تستمـ نسبيًا كميات كبيرة انخفاض اع

 مف الصفار وبذلؾ يكوف البيض الناتج اكبر حجمًا.
تتكوف في المبيض مجموعة واسعة مف اليرمونات الستيرويدية وغير الستيرويدية ، تضـ اليرمونات الستيرويدية 

، اما اليرمونات غير  Androgenesو  Progesteronو  Esterogenesالرئيسية( كؿ مف )اليرمونات 
 واالبنفيريف واليستاميف. Fو  Eالستيرويدية فتضـ البروستاكالندينات 

 

 (.Oviductقناة البيض )-ثانياا 
 اقساـ رئيسية وحسب التسمسؿ ىي : 0يمكف تقسيـ قناة البيض حسب االساس الوظيفي الى 

 (Isthmusالبرزخ ) -0  (Magnumالمعظـ ) -0 (.Infundiblum) القمع -1
  (Tubular Shell Glandالغدة القشرية االنبوبية ) -0
 . (Vaginaالميبؿ ) -0                  (Shell Gland Pouchالغدة القشرية الكيسية ) -0
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اخل كل جزء والعمميات التي تحدث في كل جزء اجزاء قناة البيض والوقت الذي يستغرقه انتقال البيضة د.اطوال 1جدول 
 .من اجزاء قناة البيض لمدجاج

اجزاء قناة 
 البيض

طول كل 
 جزء )سم(

الوقت الذي تبقى فيه 
 البيضة في كل جزء

 العمليات التي تجري في كل جزء

 واالخصاب Previtellineترسيب غشاء  دقيقة 03-11 11-8 القمع
 يب غشائي البياض الداخلي والخارجيترس دقيقة 183-193 03-92 المعظم
 ترسيب اغشية القشرة دقيقة 23-03 11-2 البرزخ
 تكلس القشرة واضافة الصبغة على القشرة ساعة 93-18 11-2 الرحم

 دقائق 13 13-8 المهبل
عملية طرح البيضة الى خارج الجسم والتي 

 Ovipositionتسمى بالـ 

 

 ة البيض الى:يمكف تمخيص اىـ الوظائؼ االساسية قنا
 .خزف النطؼ وتوفير الظروؼ المالئمة ليا وذلؾ الخصاب البويضات .1
 .التقاط البويضات الساقطة مف المبيض.0
 .ترسيب اغشية القشرة.0
 .ترسيب القشرة عمى البويضة.0
 .انتاج االلبوميف وترسيبو عمى البويضة.0
 .Ovipositionمية تسمى بالػ .نقؿ البيضة المتطورة الكاممة وطرحيا الى خارج الجسـ بعم0

سـ ممتدة مف المبيض  82تكوف قناة البيض في الطيور النشطة جنسيًا عبارة عف قناة او انبوبة يصؿ طوليا الى 
ولغاية المذرؽ ومغطيًا مجااًل واسعًا مف التجويؼ البطني ، في حيف ال تمثؿ قناة البيض في الطيور الخاممة جنسيًا اال 

 سـ. 19-10و انبوب ضيؽ يبمغ طول
 

 (Sexual Maturation) النضج الجنسي
والمورفولوجية التي تبمغ ذروتيا في يعني مصطمح بداية النضج الجنسي بشكؿ عاـ مجموع التغيرات الفسيولوجية 

القدرة التناسمية الطبيعية لمحيوانات ، ويمكف القوؿ انو مف الناحية العممية يعتبر وضع اوؿ بيضة في القطيع ىو وصوؿ 
بالضرورة اف يكوف ذلؾ نتيجة لعممية التبويض االولى ، فقد يكوف مف القطيع الى مرحمة النضج الجنسي ولكف ىذا ليس 

الممكف اف بعض اعضاء التناسؿ قد تبدأ بالعمؿ قبؿ غيرىا ولذلؾ فمف المفيد معرفة العوامؿ التي تؤثر عمى بداية النضج 
 الجنسي والتي يمكف تقسيميا الى مجموعتيف :

 العوامؿ الخارجية ، والتي تشمؿ: المجموعة االولى :
 .الضوء.0  .التغذية.0      .درجة حرارة المحيط.1  

 . مثالً  وراثةالعوامؿ الداخمية كال المجموعة الثانية :
اف تأثير مجموعة العوامؿ الخارجية عمى النضج الجنسي يكوف مجتمعًا او مفردًا لكؿ عامؿ عمى حدة ، ويبرز تأثير 

درجة الحرارة الخارجية عف الحد او انخفاض العامؿ الواحد عند زيادتو عف الحد االمثؿ لمعيشة الطيور ، فمثاًل عند زيادة 
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اداء الطيور مقبولة ، يؤدي ذلؾ الى دخوؿ الطير في حالة اجياد مما ينعكس سمبًا عمى االمثؿ او عف درجة حرارة ال
نتيجة النشغاؿ الطير بتقميؿ اثر درجة الحرارة عمى جسمو سواًء زيادة درجة  او تبكيره وبالتالي تأخير النضج الجنسي

 .الحرارة او انخفاضيا
وقد يشترؾ تأثير درجة الحرارة عمى النضج الجنسي مع عامؿ التغذية فعند ارتفاع درجة الحرارة عف الحدود المثمى 

حدوث نقص في الفيتامينات والمعادف تالي سوؼ يسبب ذلؾ في انخفاض كمية العمؼ المتناوؿ مف قبؿ الطيور وبال
التأثير سمبًا وكذلؾ العناصر الغذائية االساسية كالحوامض االمينية والحوامض الدىنية وغيرىا ، مما يؤدي بالتالي الى 

عمى النضج الجنسي ، اما ارتفاع درجة الحرارة الحرارة فيتداخؿ مع عامؿ التغذية عف طريؽ قياـ الطير بتناوؿ كميات 
بالعناصر الغذائية الزائدة عف زائدة عف حاجتو لسد احتياجات الطاقة لغرض تدفئة الجسـ مما يسبب ذلؾ في اجياد الجسـ 

وخاصة االمونيا مما يجيد الكمية بشكؿ خاص  االيض الثانويةوبالتالي انشغاؿ الجسـ بالتخمص مف فضالت حاجة الطير 
 ، وىذا بالتالي يؤثر ايضًا سمبًا عمى النضج الجنسي.

يعتبر عامؿ الضوء مف اىـ العوامؿ الخارجية المؤثرة عمى النضج الجنسي وىو يتداخؿ ايضًا مع عامؿ التغذية 
دة او ، حيث تعتبر فترة االضاءة ىي الفترة التي يرى فييا الطير العمؼ وبالتالي يساىـ بشكؿ او بآخر بزياودرجة الحرارة 

نقصاف فترة التغذية ، اما تداخؿ فترة االضاءة مع درجة الحرارة فيمكف تقميؿ اثر زيادة درجة الحرارة عف طريؽ توجيو فترة 
 تقميؿ، وبذلؾ يدفع فترة التغذية ايضًا الى الفترة الباردة مف اليوـ وبالتالي يساىـ في االضاءة الى االوقات الباردة مف اليوـ 

ج الجنسي ، باالضافة الى ذلؾ يعتبر عامؿ الضوء النضاداء الطير وبالتالي عمى في ؿ التغذية والحرارة اثر كاًل مف عام
( او غمؽ Switch onالعامؿ الرئيسي الذي يمكف مف خاللو التحكـ بالجياز التناسمي إذ يعمؿ عمى فتح     )

(Switch offالجياز التناسمي ). 
ية فيتبادر الى الذىف الكثير مف العوامؿ ذات االثر الداخمي في جسـ الطير عند الحديث عف تأثير العوامؿ الداخم

العمر عند النضج الجنسي ولكف سيتـ ىنا التركيز عمى العامؿ الوراثي والذي يمكف التعبير عنو بالمكافئ الوراثي لصفة 
فيذكر الباحثوف اف داد ، االميات والبيض وكذلؾ قطعاف االصوؿ واالج قطعافوالتي يركز عمييا في تحسيف انتاج 

 اسبوع 17العمر عند وضع اوؿ بيضة الى استخداـ ىذه الصفة في تربية وتحسيف قطعاف الدجاج البياض ادى الى تقميؿ 
واكد بعض ، في االعواـ السابقة في الوقت الحاضر بعد اف كانت الدجاجة تضع اوؿ بيضة بوقت اكثر مف ذلؾ بكثير 

 ب في توريث مثؿ ىذه الصفة اكثر مف االـ.الباحثيف كذلؾ عمى اىمية اال
 

 ( في الدجاج.Ovulation) ة( وعممية االباضOvipositionالفرق بين عممية وضع البيض )
التي مف خالليا يتـ اخراج البيضة الكاممة مف جسـ  اتالعممي (Ovipositionوضع البيض )بعممية يقصد 

سمسمة مف الحوادث الداخمية كارتخاء عضالت البطف وتقمص وتضـ ىذه العممية  الدجاجة عف طريؽ فتحة المخرج
 وافراز العديد مف اليرمونات التي تشارؾ في ىذه العممية. عضالت الغدة القشرية

 تطرقت الكثير مف البحوث الى كيفية قياـ الدجاجة بوضع البيض ويمكف تمخيص ىذه العممية باالتي:
ء قناة البيض يكوف الطرؼ المدبب الى االسفؿ ولكف عندما تضع الدجاجة اف البيضة اثناء تكونيا وانتقاليا بيف اجزا

عف طريؽ ىذا التحوؿ في اتجاه البيضة  يحدث، و البيضة فيكوف الطرؼ العريض لمبيضة الى الخارج )أي بالعكس( 
عالي بيف الورؾ الى درجة وبعد اتماـ عممية الدوراف تنزؿ البيضة مف مكانيا الطبيعي ال 182الدوراف االفقي ليا بزاوية 

الطبيعية طويمة لحد ، ىذه المرحمة او العمؿ التمييدي ضروري وذلؾ الف البيضة  ونقطة مقابمة الى طرفي عظمة العن
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بحيث ال يمكنيا احداث الدوراف االفقي في منطقة قوس الحوض ، وبعد اتماـ عممية الدوراف المذكورة تكوف البيضة في 
دقيقة ، وقد تتعرض  0-1، وتنجز عممية الدوراف ىذه بفترة تتراوح بيف  ةـ الدجاجوضع يسمح ليا بالخروج مف جس

خالؿ فترة دوراف البيضة مما يؤدي الى اسراع الدجاجة بطرح البيضة فتقوـ برفع جسميا ومف ثـ  1الى ازعاجالدجاجة 
مرة اخرى وفي ىذه الحالة تقـو تخرج البيضة وطرفيا المدبب الى االماـ ، واحيانًا ترجع البيضة داخؿ قناة البيض 

الدجاجة بتكويف قشرة ثانية عمى ىذه البيضة واذا رجعت البيضة ووصمت الى المعظـ فاف الدجاجة تفرز بياض جديد 
 وقشرة ثانية )بيضة داخؿ بيضة(.

المفرزاف مف الفص الخمفي لمغدة  Mesotocin( وىرموف AVT) Arginine Vasotocinىرموني يعد 
عمى يعمالف ا في الدـ ماليرمونات الرئيسية التي تشترؾ في عممية وضع البيض حيث عند زيادة افرازىمف النخامية 

 احداث تقمص في الجدار الرحمي وبالتالي وضع البيض.
،  Stigmaبانطالؽ البويضة مف الجريبة نتيجة تشقؽ جدارىا في منطقة  (Ovulationاالباضة )يقصد بعممية 

، وال يؤثر خروج البيضة غير الناضجة او تأخر  دقيقة بعد عممية وضع البيض 70-10دود وتحصؿ عممية االباضة بح
 عممية وضع البيض لسبب او الخر عمى وقت االباضة.

( عند فشؿ القمع في بعض االحياف في Internal Laying)        تحصؿ حالة االباضة الكاذبة او الداخمية 
( ، ونتيجة لذلؾ تسقط البويضة في التجويؼ الجسمي Ovulationاالباضة ) التقاط البويضة بالرغـ مف حصوؿ عممية

ساعة او ربما اقؿ مف ذلؾ الوقت ، وقد يعد سبب فشؿ القمع في التقاط  00لمدجاجة ويقوـ الجسـ بامتصاصيا خالؿ 
ر المبيض وقناة البويضة الساقطة مف المبيض الى بعض االمراض التنفسية او الى عدـ التزامف او التواقت بيف تطو 

 البيض ، ولكف يبقى السبب الرئيسي غير معروؼ وعادة تزداد ىذه الظاىرة في بداية ونياية فترة انتاج البيض.
 Luetinzing Hormoneتحصؿ عممية االباضة نتيجة لالفراز الدوري ليرموف االباضة والذي يسمى بػ 

 Follicleناعمة الموجودة في ساؽ الحويصمة )، حيث يعمؿ ىذا اليرموف عمى تقمص العضالت ال LHومختصره 

Stalk مسببًا تشقؽ منطقة )Stigma  وبالتالي خروج البويضة مف الجريبة الناضجة وسقوطيا في اوؿ جزء مف قناة
 البيض وىو القمع.

 

 سمسمة وضع البيض
 

وح في الدجاج ما بيف وضع البيض )الوقت المستغرؽ مف اباضة البويضة حتى خروج البيضة( تترا-اف دورة االباضة
البيض والذي يمثؿ بسمسمة وضع البيض وىذا ما يعرؼ  ساعة ، وليذا فاف البيض يوضع بمعدؿ يومي تقريبًا ، 00-08

باف الدجاج الذي يمتمؾ سمسمة وضع بيض طويمة تكوف دورة وبذلؾ يمكف القوؿ الموضوع يوميًا وبدوف انقطاع ، 
كمما زاد الفرؽ في الوقت بيف وضع  امة كمما قصرت سمسمة وضع البيض وكقاعدة ع، وضع البيض قصيرة -االباضة

، وكما ىو موضح  قؿ الفرؽ في الوقت بيف وضع بيضة واخرىكمما  سمسمة وضع البيضبيضة واخرى ، وكمما طالت 
 .(1في الشكؿ )
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 تكوين قشرة البيضة
 تتكوف القشرة مف ثالثة طبقات تبدأ مف الداخؿ الى الخارج وىي:

 ، وىما غنييف بالحامض االميني السستيف.لغشائيف البروتينييف ا.1
 القشرة الحقيقية ، والتي تتكوف مف طبقتيف ىما الطبقة الحممية والطبقة االسفنجية..2
البشرة ، تمثؿ الطبقة السطحية الخارجية لمقشرة والتي تكوف شمعية وتتألؼ مف مادة بروتينية وسكريات متعددة ودىوف .3

 ا االساسية ىي التقميؿ مف تبخر الماء مف البيضة ، والدفاع عف البيض ضد التموث المايكروبي.، ووظيفتي
 

الطبقة االسفنجية والتي يتكوف فييا اساس لوف البيضة ونادرًا ما يوجد الموف يحدث التموف بشكؿ رئيسي عمى طوؿ 
تكوف صبفات  ى شكؿ بقع ممونة.في طبقة الحممات ، وعندما يحدث الموف في طبقة الكيوتكؿ فانو يكوف عم

Prophyrins لغدة القشرية الكيسية حيث تصنع ىناؾ ىي المسؤولة عف الموف البني لمبيضة والتي تضاؼ في منطقة ا
 ىذه الصبغة.

كما اشرنا سابقًا فاف القشرة تتكوف بشكؿ رئيسي مف الكالسيوـ والذي ينتقؿ مف االمعاء الى جدار الرحـ لكي يتـ 
، اما مصادر الكالسيـو االخرى لمقشرة فيي الدـ والعظاـ  (Active transportعف طريؽ النقؿ الفعاؿ ) ترسيبو ىناؾ

مؿ دـ كالسيـو ويصبح تركيز الكالسيوـ صفرًا بعد  122ممغـ /  02-02، إذ لوحظ اف دـ الدجاج البياض يحوي عمى 
مف االمعاء او سحبو مف العظاـ الجسمية أذا لـ يعوض بمصادر كالسيـو اخرى عف طريؽ االمتصاص دقيقة  8-18

التي توجد داخؿ العظاـ الطويمة ( Medullary Bonesحيث يوجد في الدجاج نوع مف العظاـ يعرؼ بالعظاـ المبية )
)وخاصة الساؽ( والتي تكوف عمى شكؿ بمورات صغيرة تمثؿ مخازف احتياطية لمكالسيوـ وخاصة كما ىو معروؼ فاف 

عمومًا مما يعني اف مصادر الكالسيوـ عف طريؽ الغذاء تكوف متوقفة وذلؾ  2تـ خالؿ فترات الظالـعممية تكوف القشرة ت
 يقود الدجاجة الى استخداـ تمؾ العظاـ عف طريؽ تحمميا كمصدر في تكويف القشرة.

( وىرموف PTH) Parathyroid Hormone ىرموفتشارؾ في عممية تمثيؿ الكالسيوـ في القشرة 
Calcitonin (CT وفيتاميف )D. 
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