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 طيور داجنة لثانية امراضاالمحاضرة 
 (Respiratory Systemالجهاز التنفسي  )

 
يعتبر الجهاز التنفسي لمطيور فريدًا بيف الحيوانات الفقرية في تركيبه او الطريقة التي بواسطتها ينجز وظيفتػه 

مالحظػػة النقػػاط التاليػػة فػػي الرئيسػػية المتمةمػػة بتجهيػػز انوكسػػجيف وااػػس ةػػاني اوكسػػيد الكػػاربوف مػػف الػػدـ   ويمكػػف 
 -الجهاز التنفسي لمطيور:

الرئتيف صغيرتيف ومتصمتاف بانكياس الهوائية سات الجدراف الرقيقة وبعض الفراغات الهوائيػة الممتػدة بػيف .1
 انعضاء الداامية وحتى العظاـ وامتدادتها.

 يؼ لوضعية الطير لمطيراف.يعتبر الجهاز التنفسي متك.2
 مرات اكةر. 01-8التي تطير كميات كبيرة جدًا مف انوكسجيف بمقدار  تستهمؾ الطيور.3
الفراغات الهوائية الموجودة دااؿ العظاـ والممموءة بالهواء هي التي تافؼ مف وزف الطير في حػيف يكػوف .4

 تأةير انكياس الهوائية عمى وزف الطير قمياًل.
رئة الطيور وهي التػي تسػمب بعبػور الهػواء مػف ( في Parabronchiتوجد نظيرات القصبات الهوائية ).5

 االلها وبهسا فاف الهواء يمر عمى مساحة التبادؿ الغازي الموجود فيها.
 وهناك فروقات ما بين الجهاز التنفسي لمطيور والجهاز التنفسي لمثدييات وكاآلتي:

 اوية لها في الحجـ.يكوف حجـ رئة الطيور النموسجية اكبر قمياًل مف نصؼ حجـ رئة الةدييات المس.1
يكػػوف عمػػى حػػكؿ حمقػػة دائريػػة    الػػسي( الطيػػور اكبػػر مػػف نظيػػرد فػػي الةػػديياتTracheaحجػػـ رغػػامي ).2

 .Cبينما في الةدييات يكوف عمى حكؿ حرؼ 
انكياس الهوائيػة فػي الطيػور اكبػر بعػدة مػرات مػف الرئػة   وبمػا اف الةػدييات ن تمتمػؾ انكيػاس الهوائيػة   .3

 الكمي لمجهاز التنفسي في الطيور اكبر بحوالي ةالث مرات مف مةيمه في الةدييات.لسلؾ فالحجـ 
 يمكن تمخيص وظائف الجهاز التنفسي بالنقاط اآلتية:

 التامص مف ةاني اوكسيد الكاربوف..2                 تجهيز الدـ بانوكسجيف..1
 نواتج انيض وازالة سميتها.تاميص الجسـ مف .4    التامص مف الحرارة الزائدة في الجسـ..3
 انتاج الصوت )التغريد(..6                انتاج الرسائؿ الكيميائية..5

 

 
 تركيب وتشريح الجهاز التنفسي.

 .الفتحة الخارجية لالنف.1
السي يكوف عمػى حػكؿ حمقػة دائريػة بينمػا فػي الةػدييات يكػوف عمػى حػكؿ حػرؼ  (.Trachea.الرغامي )2

C  حمقػة   وتكػوف  026الػى  018في المغة اننكميزية   ويتراوح عدد الحمقات المكونة لمرغػامي فػي الطيػور مػف
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غضػػروفية وتتحػػابؾ مػػا بعضػػها الػػبعض وهػػسا التحػػابؾ يمنػػا تػػأةيرات الضػػغط ولكنػػه يسػػمب لمرغػػامي بانسػػتطالة 
 والةني.
 (.Langs.الرئتين )3

يحغؿ سقؼ النهاية انمامية مػف التجويػؼ البطنػي   وهػي  وهي تركيب صمب القواـ رباعي انضالع مسطب
غػـ رئػة لكػؿ  0362غـ مف وزف الجسـ في الطيػور   بينمػا فػي الةػدييات فتمةػؿ  011غـ رئة لكؿ  03.8تمةؿ 
 غـ مف وزف الجسـ. 011
 (.Air Sac.االكياس الهوائية )4

ي بكاممػػه فػػي المنػػاطؽ غيػػر المحػػغولة تمتػػد مػػف الرئػػة وهػػي سات جػػدراف رقيقػػة وتممػػو تقريبػػًا التجويػػؼ الجسػػم
 باعضاء فهي تمتد دااؿ العظاـ والمناطؽ تحت الجمدية اارج التجويؼ البطني.

 اكياس هوائية في الدواجف وهي: 8هناؾ 
كػػيس عنقػػي واحػػد   كػػيس ترقػػوي واحػػد   زوج مػػف انكيػػاس الصػػدرية الراسػػية   زوج مػػف انكيػػاس الصػػدرية 

طنية   وتدعى انكياس الةالةة انولى بانمامية او الراسية اما النوعيف الباقييف وهما السيمية   زوج مف انكياس الب
 الرابا والاامس فتسمى بالامفية او السيمية.

 (.Tubular system.الجهاز االنبوبي القنوي )5
 وينقسـ الى ةالةة اقساـ رئيسية:

 جزء القصبة انبتدائية دااؿ الرئة.-ا
 القصبات الةانوية.-ب
 (.Parabronchiنظيرات القصيبات الهوائية )-ج

 يتركب الجهاز التنفسي مف األعضاء التالية التي يداؿ إليها هواء الحهيؽ وبالتسمسؿ.

 

 ← الهواء
فتحتي األنؼ 

 الاارجية
 التجويؼ الفمي واألنفي ← الفـ ←

      ↓ 

قصبة ابتدائية 
 اارج الرئوية

 والبمعـو الفي الحنجرة → الرغامي → نفير او ناسور  →

↓ ↓      

      رئة رئة

↓ ↓      

      اكياس هوائية اكياس هوائية
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 ميكانيكية التنفس.
يحدث في الرئتيف عممية التبادؿ الغازي وهي ن تتمػدد ون تػتقمص اػالؿ دورة التػنفس كمػا هػو الحػاؿ فػي رئػة 

اػالؿ دورة التػنفس عنػػدما يمػر بطريقػه مػف والػػى الةػدييات   وبػدًن مػف سلػؾ فػػاف الغػاز يتحػرؾ اػالؿ رئتػػي الطيػور 
 انكياس الهوائية.

وتقػػـو الػػرئتيف بالتبػػادؿ الغػػازي امػػا انكيػػاس الهوائيػػة فوظيفتهػػا هػػي حركػػة الغػػاز اػػالؿ الػػرئتيف اةنػػاء عمميتػػي 
 الحهيؽ والزفير   وتأتي القوة المطموبة لتحريؾ الغاز االؿ الرئتيف مف فعؿ عضالت التنفس.

طيور حجػاب حػاجز عضػمي كمػا فػي الةػدييات لػسلؾ فػالتجويؼ البطنػي والصػدري يكػوف واحػد فػي ن تمتمؾ ال
 الطيور.

اوضػػحت اندلػػة التحػػريحية والفسػػمجية اف حركػػة الغػػاز عبػػر نظيػػرات القصػػيبات يكػػوف عمػػى هيئػػة زاويػػة قائمػػة 
ةػػاني اوكسػػيد الكػػاربوف الػػى مجػػرد الػػدـ فػػي الحػػعيرات الدمويػػة   واػػالؿ سػػير الغػػاز عبػػر نظيػػرة القصػػبة فػػاف غػػاز 

يضػػاؼ اليػػه باسػػتمرار مػػف الػػدـ فػػي حػػيف ينػػزع منػػه انوكسػػجيف   ويحػػدث التبػػادؿ الغػػازي اػػالؿ جػػدراف الحػػعيرات 
الهوائية إس يسير الهواء باتجاد نصؼ دائري مف التجويؼ او مركز نظيرة القصبة نحو المحيط او الاػارج وبطريقػة 

 نحو المركز او التجويؼ دااؿ الحعيرات الدموية. ايمماةمة يتحرؾ الدـ باتجاد معاكس 
متوصػػيؿ لغػػرض التبػػادؿ الغػػازي تتجمػػا سػػوية فػػي الػػرئتيف ليعبػػر عنهػػا بقػػدرة اننتحػػار لهنػػاؾ عناصػػر عديػػدة 
 لمرئتيف   ويعتمد سلؾ عمى :

 التصميـ التركيبي لمنطقة التبادؿ الغازي   وهسا يحمؿ:-ا
.حجػػػػػػـ او كميػػػػػػة الػػػػػػدـ فػػػػػػي 2        والهوائيػػػػػػة..المسػػػػػػاحات السػػػػػػطحية لمحػػػػػػعيرات الدمويػػػػػػة 0

 الحعيرات.
 الدـ. –.سمؾ النسيج الحاجز لمغاز .

 

 مسافة اننتحار دااؿ امية الدـ الحمراء.-ب
 سرعة ارتباط انوكسجيف ما الهيموكموبيف في الدـ.-ج

 

تهالكها مػػػف بمػػػا اف االيػػػا الػػػدـ الحمػػػراء فػػػي الطيػػػور تمتمػػػؾ نػػػواة فػػػاف سلػػػؾ يعطيهػػػا السػػػبب فػػػي ارتفػػػاع اسػػػ
انوكسجيف مقارنة بالةدييات   وبالرغـ مف سلؾ فاف استهالؾ االيا الدـ الحمراء في الطيور مف انوكسػجيف يبقػى 

 اقؿ مف االيا العضالت في وضا الراحة.
اف انتقاؿ انوكسجيف وةاني اوكسيد الكاربوف بواسطة الدـ يتـ باحكاؿ ماتمفة ولكف اتحادها ما الهيموكموبيف 

دًا لالنتقاؿ بكميات كافية   وينتقؿ جزء قميؿ مف انوكسجيف بحالة سائبة بالدـ   وفي حالة ازالة انوكسػجيف مهـ ج
فػػػاف سرة الحديػػػد الموجػػػودة فػػػي جزيئػػػة الهػػػيـ ن تكػػػوف مسػػػتقبؿ جيػػػد لجزيئػػػة انوكسػػػجيف بسػػػبب موقعهػػػا فػػػي القالػػػب 

يػػدة تػػعةر عمػػى الفػػة الهيموكمػػوبيف لالوكسػػجيف البروتينػػي وكػػسلؾ انلفػػة الضػػعيفة لالوكسػػجيف   وهنػػاؾ عوامػػؿ عد
 -منها:
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 .الفوسفات العضوية دااؿ الكرية الدموية الحمراء.0
 .انواع الطيور.2
.انرتفػػاع عػػف سػػطب البحػػر   إس لػػوحظ زيػػادة الفػػة الهيموكمػػوبيف لالوكسػػجيف فػػي الطيػػور التػػي تعػػيش فػػي .

 المناطؽ المرتفعة عف سطب البحر.
الهايػػدروجيف   فكممػػا ارتفػػا تركيػػز ايػػوف الهايػػدروجيف فػػي الػػدـ ادد الػػى تحريػػر الهيموكمػػوبيف .تركيػػز ايػػوف 4

 لالوكسجيف بسهولة اكةر.
.تغيػػر درجػػة حػػرارة الػػدـ فكممػػا ارتفعػػت درجػػة حػػرارة الػػدـ ادت الػػى انافػػاض الفػػة الهيموكمػػوبيف لالوكسػػجيف 5

 والعكس صحيب.
وف محػابه لمػا فػي الةػدييات   حيػث يوجػد ةػاني اوكسػيد الكػاربوف اف انتقاؿ ةاني اوكسيد الكػاربوف فػي الػدـ يكػ

 .يتحد ما البروتينات عمى هيئة كارباميت.2           .مساب فيزيائيًا.0   في الةدييات بةالث صور:
 .عمى هيئة ايونات البيكاربونات التي معظمها في البالزما..

 السيطرة عمى عممية التنفس
حيػػاة الطيػػر   لػػسلؾ يجػػري  يعتبػػر تجهيػػز انوكسػػجيف الكػػافي ننسػػجة الجسػػـ عمميػػة حيويػػة وضػػرورية ندامػػة

الطير عدة تعديالت عندما تحصػؿ ظػروؼ يرتفػا او يػنافض فيهػا مسػتود انوكسػجيف فػي الجػو الهػدؼ منهػا هػو 
ادامة تجهيز انسجة الجسـ بالكميػة الالزمػة مػف انوكسػجيف ومػف بػيف هػسد مػا يحصػؿ مػف تعػديالت فػي التهويػة   

الرئػػة واننسػػجة   كػػسلؾ تحػػدث اسػػتجابات سػػموكية فػػي الطيػػر    الػػدوراف   مواصػػفات انتقػػاؿ الػػدـ   حػػبكة حػػعيرات
وهناؾ ميكانيكيتاف عصبيتاف منفصمتاف الوحدة عف انارد تنظماف عممية التنفس انولى ن اردية والةانية ارادية   

عمػى عمميػة التػنفس هػي الحاسػات او المسػتقبالت  ةالسػيطر وتحترؾ ةالةة عناصر متداامة ما بعضها البعض في 
التػػي تجمػػا المعمومػػات وتغػػسيها الػػى الضػػابط المركػػزي الموجػػود فػػي الػػدماغ الػػسي ينسػػؽ المعمومػػات ويرجعهػػا عػػف 

 التي هي العضالت التنفسية. المستجيباتطريؽ انحارات الى 
 (Carotid bodiesاالجسام السباتية )

العصػب  Nodose gangliaتقا انجساـ السباتية عمى جانبي جػوؼ القفػص الصػدري بػالقرب مػف عقػد 
والتػي يعتقػػد  Iالمػبهـ والتػي منهػا تسػتمـ انجسػاـ السػباتية انعصػاب   ويوجػػد فيهػا نوعػاف مػف الااليػا انولػى نػوع 

والتي يعتقد اف وظيفتها المساعدة والدعـ وتمعب مستقبالت انجساـ  IIباف لها وظيفة مستقبؿ كيميائي وااليا نوع 
نفس في الطيور   وتمتمػؾ انجسػاـ السػباتية مسػتقبالت كيميائيػة حساسػة السباتية دورًا واضحًا في السيطرة عمى الت

مسعولة عف كحؼ انافاض الضغط الجزيئػي لالوكسػجيف وكػسلؾ حساسػة نرتفػاع الضػغط الجزيئػي لةػاني اوكسػيد 
   الكاربوف   وانجسػاـ السػباتية تجهػز انحػارات العصػبية الػى مراكػز التػنفس الرئيسػية الضػرورية لمتػنفس الطبيعػي

ويعدي قطا انعصابة الموصمة الى انجساـ السباتية الى ضعؼ استجابة التهوية الى نقص او زيادة انوكسجيف 
ويعدي سلؾ الى افض التهوية وزيادة ةاني اوكسيد الكاربوف في الػدـ   ومػف الممكػف تحفيػز انجسػاـ السػباتية كمػا 

.في الةدييات وسلؾ بحقف الطيور في الوريد بمادة سيانيد   الصوديـو


