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  عممي طيور داجنة مراضا/  االولىالمحاضرة 
 (Digestive Systemالجهاز الهضمي  )

 

تعتمد كفاءة الطيػرر لمػك كفػاءة الز ػاز ال وػمت رالتػت يعاػر لل ػا اعمميتػت ال وػـ رايمتكػاص   ريػت كـ 
فػػت كػػؿ مػػف اػػاتيف العمميتػػيف االدرزػػ  ايمامػػي  كػػؿ مػػف معػػدؿ  ركػػ  المػػادة الهذاييػػ  لمػػك طػػرؿ ال لػػاة ال وػػمي  

  .ركذلؾ لمك التعرض المتعاقب رالممتمر لاللزيمات ال اوم  لممراد الهذايي
الز از ال وػمت لاػارة لػف قلػاة مفتر ػ  لمتػارج ت ػـر اامػت ااؿ الهػذاء رت ميمػ  رامتكاكػ  رطػرح الفوػالت 
رالمراد التت ي يمكف ت ميم ا رايمتفادة مل ا تارزًا   ريكرف الز از ال ومت لمطيػرر قكػيرًا م ارلػًا اػالمزترات  ذ 

  ريعتمػػد طػػرؿ ال لػػاة  :5=4تكػػرف فػػت اي لػػاـ فػػت  ػػيف  7=4تكػػرف لمػػا  طرلػػ  الػػك طػػرؿ الزمػػـ فػػت الػػدرازف 
( تكػػرف قلات ػػا Herbiverousال وػػمي  لمػػك لػػدة لرامػػؿ مل ػػا لػػرع الهػػذاء المتلػػارؿ فػػالطيرر ا كمػػ  لم اػػرب  

 (. Carniverousال ومي  اقكر مف الطيرر ا كم  لم رـ  
لمػػػك الػػػك ايمػػػفؿ   يتركػػػب الز ػػػاز ال وػػػمت فػػػت الطيػػػرر مػػػف ايلوػػػاء التاليػػػ  ر مػػػب التمممػػػؿ مػػػف اي

 ركا تت:
 (.Mouth and Pharynx.الفـ رالامعرـ  4
 (.Esophagus.المريء  5
 (.Crop.ال ركم   6
 (.Proventriculus.المعدة ال  ي ي   7
 (.Gizzard.ال الك   8
 (.Small intestine.ايمعاء الدقي    9
 (.Large intestine.ايمعاء الهميظ   :
 (.Cloaca.المذرؽ  ;
 (.Pancreas( رالالكرياس  Liver.ايلواء المم      كالكاد  >

 

 (.Mouth and Pharynx.الفـ رالامعـر  4
( ريمػتعاض للػ  اال لػؾ الكػمب Soft plateيتتمؼ فـ الطيرر لف الثػدييات اعػدـ رزػرد ال لػؾ اللػالـ  

 Hard plate.ركذلؾ يي تري فـ الطيرر لمك ايملاف رالشفاه ) 
ي مػػـ الػػك ازػػزاء فميػػ  رالفيػػ  رلػػيس الػػاؾ مػػا يشػػا  ال ػػرس الممػػالت ال لكػػت الػػذي يكػػرف فػػت اعػػض الامعػػرـ ي 

الثدييات ويؽ را ذا ف ر يشكؿ  د مميز ايف التزريؼ الفمت رالامعـر   رمف الػا يللػؼ التزريػؼ الفمػت رالامعػـر 
 (.Orophaynxمريًا فت الطيرر ما يعرؼ اال م رـ  
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ركػذلؾ  Amylaseدد المعاايػ  فػت الفػـ رالامعػرـ لمػك كميػات قميمػ  مػف الػزيـ ي تػري المعػاب المفػرز مػف الهػ
رتكرف رظيف  المػادة المعاايػ  اػت ترطيػب المػراد الهذاييػ  رذلػؾ لتمػ ؿ  Mucinر  Ptyalinي تري لمك الزيـ 
 مف لممي  الزيق ا.

   ظ اري   رشػفي  ( الذي يكرف لمك ايي  رأس الرمح رالذي يهطك اطاTongueي ري الفـ لمك المماف  
 مميك  فت مط   الداتمت ريكرف مت رلًا فت مط   الظ ري رالاطلت.

كػاف يعت ػػد رلع ػػد قريػػب اػػاف  امػػ  الػػذرؽ وػػعيف  فػت الػػدزاج رلكػػف الا ػػرث ال ديثػػ  اظ ػػرت لكػػس ذلػػؾ اذ 
اػذه ارلم    ري ي تكر رزػرد  633( فت الدرازف قد يكؿ الك Taste budsرزد ااف لدد الارالـ الذرقي   

الارالـ لمك المماف اؿ معظم ا يلتشػر لمػك ظ ػارة الزػزء العمػري مػف المل ػار راروػي  الزػزء ايمػامت مػف المل ػار 
 ايمفؿ رالززء الفكت تمؼ المماف راذلؾ يظ ر التشاراا لمك طرؿ التزريؼ الفمت.

 

 (.Esophagus.المريء  5
مػػـ فػػت الػػدزاج   ريتكػػرف مػػف زػػدار  53-48يكػػرف المػػريء فػػت معظػػـ الطيػػرر طػػرياًل لمػػايًا  يػػث ي ػػارب 

رقيػػؽ قااػػؿ لاللتفػػاخ رالتمػػدد ريكػػرف اكاػػر لمػػايًا اػػال طر مػػف مثيمػػ  فػػت الثػػدييات   ري ػػ  معظػػـ الزػػزء المرزػػرد فػػت 
ملط ػػ  الرقاػػ  فػػت الز ػػ  اليملػػك مل ػػا لمػػك لكػػس الثػػدييات   رترزػػد لوػػالت ممػػتطيم  لمػػك الزػػدراف التارزيػػ  

لداتميػ  لمػك لوػالت دايريػ  ر ػدد متاطيػ  رالتػت تكػرف  زيػرة ركػذلؾ لمػك طيػات لممريء ايلما ت ػري الزػدراف ا
 طرلي  التت تزيد مف ال درة لمك التمدد رايلتفاخ.

 

 (.Crop.ال ركم   6
يترمػػ  المػػريء للػػد ل طػػ  التزريػػؼ الزمػػمت مكرلػػًا ال ركػػم  التػػت تمثػػؿ ال ػػد الفاكػػؿ اػػيف المػػريء العمػػري 

فاف ال ركم  تشاا  المريء فيما يتعمؽ االتركيب م  رزػرد اعػض ايمػتثلاءات فػت رالمريء المفمت   راشكؿ لاـ 
 الدزاج    يث يفت د رزرد الهدد المتاطي  فت ال ركم .

 

 (.Stomach.المعدة  7
( ار الزػػػزء Proventriculusتتػػػ لؼ المعػػػدة فػػػت الطيػػػرر مػػػف زػػػزأيف   ايرؿ يعػػػرؼ االمعػػػدة ال  ي يػػػ   

( ار الزػزء العوػمت   رتعػرؼ الملط ػ  التػت Gizzard  رالثػالت الممػمك اال الكػ   الهدي راػر الزػزء ايمػامت 
( رمػػف  يػػث التركيػػب ف ػػر رمػػط اػػيف المعػػدة ال  ي يػػ  Isthmusتػػراط الزػػزأيف االملط ػػ  الرمػػطي  ار الاػػرزخ  

 رال الك    اف الذي يميز المعدة ال  ي ي  لف ال الك  ار امتالؾ ال الك  لكتم  لومي  متطررة.
اف الرظيف  ايمامي  لممعدة ال  ي ي  ات افراز العكير المعػدي ردفػ  الهػذاء الػك ال الكػ    ريفػرز العكػير 

( Papillae( التت ترزد فت ات ػا فػت ل ايػ  ار قمػ  ال ممػات  Gastric glandsالمعدي مف الهدد المعدي   
معػدة ال  ي يػ  مػف الػداتؿ   ي تكػر درر رالتت يمكف مال ظت ا االعيف المزردة رتلتشر اذه ال ممات لمك طرؿ ال

ال الك  لمػك الط ػف الميكػاليكت لمهػذاء الراكػؿ الي ػا مػف المعػدة ال  ي يػ    ريهطػك طا ػ  الظ ػارة اهشػاء كػمب 
 اررتيف رليس كيراتيلت كما كاف يعت د ماا ًا. –يعرؼ االاشرة الذي ار لاارة لف مع د كارارايدراتت 
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 (. intestineSmall.ايمعاء الدقي    8
( Duodenumت مػػـ ايمعػػاء الدقي ػػ  الػػك ثالثػػ  ملػػاطؽ ر مػػب الترتيػػب  يػػث يػػ تت ارًي ايثلػػت لشػػري  

(   ريمكف تفريؽ الثالث  لف اعو ا  يث يكرف ايثلت لشري لمك Ileum( رالمفايفت  Jejunumرالكايـ  
لػػػف طريػػػؽ رزػػػرد الػػػرت  الم مػػػت رالزػػػزء التػػػالت اعػػػده اػػػر الكػػػايـ ريمكػػػف تفري ػػػ  لػػػف المفػػػايفت  Uشػػػكؿ  ػػػرؼ 

 Vitelline diverticulum.التت تمثؿ زايدة لمياء ااقي  مف كيس المح رقلاة المح ) 
 

 
 (.Large Intestine.ايمعاء الهميظ   9
( قكػػػػير رالػػػػذي يشػػػػا  الممػػػػت يـ فػػػػت Rectum( رزػػػػزء ممػػػػت يـ  Ceacaeتتػػػػ لؼ مػػػػف زرج ايلػػػػرريف  

 الثدييات.
 (.Cloaca.المذرؽ  :

رار لاارة لف ال زرة التت تفتح في ا ل ايات ايز زة ال ومي    رالارلي  رالتلاممي  رالتت ت   تارج الزمـ   
ريكرف مذرؽ الذكرر الااله  فت التط الرمطت لمزمػـ فػت  ػيف الػ  فػت ايلػاث الاالهػ  رلتيزػ  لترمػ  قلػاة الاػيض 

زاه اليميف قمياًل   ري مـ المذرؽ مػف الػداتؿ ارامػط  اليمرى فال  يلدي  فت اعض اي ياف( الك  رك  المذرؽ اات
 .Proctodeumر  Urodeumر  Coprodeumطيات لومي  الك ثالث  اززاء ات 

 

 .ايلواء المم   ;
 (.Liverالكبد )-أ

يت لؼ الكاد مف فكيف ايمف رايمر ريرتاطاف مف الرمط فت الز   ايمامي    ريكرف الفص اييمف اكار مف 
 مـ الفص اييمر الك ززأيف ظ ري راطلت.اييمر   رق

( لمك المطح ال شري لمفص اييمف لمكاد   رترزد ال لاة الكاديػ  الكػفراري  Gall Bladderت   المرارة  
 Hepatocystic duct  التػػت تفػػرغ الكػػفراء فػػت الفػػص اييمػػف الػػك المػػرارة   ايلمػػا ال لػػاة الداتميػػ  الكاديػػ )
 Hepatoenteric ductلكفراء فت كال الفكيف اداتؿ ايثلت لشري.( تفرغ ا 

 

 (.Pancreaseالبنكرياس )-ب
لرل  ا مر ااات ار اكفر رتكرف مفكك  ري   ايف طيتت ايثلت لشري رات تت لؼ مف ثالث  فكرص   

  ريفرغ الالكرياس م تريات  ارامط  ثالث  قلرات تفتح اشػكؿ لػاـ  الفص الظ ري رالفص الاطلت رالفص الط الت
 اداتؿ الززء الاعيد مف ايثلت لشري الكالد.

 

 وظيفة الكبد والصفراء.
اف الرظيف  الرييمي  ال ومي  لمكاد تتعمؽ االتاج رلمؿ الكفراء   رتمالد الكفراء رلمك امتكاص الدارف 

( التت ت دث ا فت الدارف ركذلؾ تلشط الكفراء الالكرياس رت فزاا Emulsionلف طريؽ لممي  ايمت الب  
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الم ػـ فػت ت طػيـ المػكريات   ريمعػب  Amylaseالػذي ي طػـ الػدارف ركػذلؾ الػزيـ  Lipaseلمك افراز الػزيـ 
الكاد دررًا زرايريًا فت لمميػات ايػض المػراد رازالػ   الػ  التمػمـ اللاتزػ  مػف تزمػ  لػرات  تزمػ  لمميػات اييػض   
 ريعتار الكاد الزالب الذي يلت  العديد مف ايلزيمات التت تدتؿ كطرؼ فت لمميات ايض المراد رتاك  الدارف.

 

 الهضم في القناة الهضمية.
 يعتمد ال وـ فت ال لاة ال ومي  لمك لدة لرامؿ مل ا:

 (.Motility.ال رك   4
راالتػػالت تعػػريض  يػػث تمػػالد ال ركػػ  الملتظمػػ  لم لػػاة ال وػػمي  لمػػك الت ػػاؿ الهػػذاء داتػػؿ ال لػػاة ال وػػمي  

 الدقي   فت الدزاج لرليف مف ال رك  : راف لالمعاء  المادة الهذايي  الك ايلزيمات ال اوم .
 .   Peristaltic movementال رك  المت ري    -4

  Segmentary movementال رك  ال م ي   -5

: رات لاارة لف ايلرريف رالممت يـ : يمكف مال ظ  مير لكمت مف تالؿ   رك  ايمعاء الهميو 
لممراد الم ورم  مف الممت يـ الك داتؿ  ايلرريف   Radio graphicallyالتكرير الشعالت 

لتيز  ال رك  لكس المت ري  لمممت يـ رمما يم ؿ ذلؾ لممي  ت مص ملط   اتكاؿ الممت يـ اايلرريف 
Colonic – caecal junction 

 تالؿ ال لاة ال ومي . .معدؿ مررر الهذاء5
( تػالؿ ال لػاة ال وػمي    راػر Rate of Passageريعػرؼ اػذا امعػدؿ مػررر الهػذاء  ار مػا يمػمك االػػ 

م ـ زدًا ري ػ  ت ػت تػ ثير العديػد مػف المػلثرات فػت م ػدمت ا درزػ  تمامػؾ الهػذاء   الكػالا    م تػرى الهػذاء مػف 
ت مك    العمر   ايمػراض   م تريػات العمي ػ    الظػررؼ الايييػ    رتكػرف لالقػ  معػدؿ مػررر الماء   الكمي  المم

الهػذاء اال وػـ لالقػ  لكمػي  فكممػػا زاد معػدؿ مػررر الهػذاء كممػا التفوػػت فتػرة تعػريض الهػذاء يلزيمػات ال وػػـ 
 راالتالت قم  معمؿ ال وـ.

 
 .ايلزيمات ال اوم .6

   Amylaseمف ايلزيمات الم م  التت تشارؾ فت لممي  ال وـ مثؿ ايلزيمات الم مم  لممكريات رمل ا 
Lactase   Maltase   Invertase  يػػث ت ػػـر ات ميػػػؿ المػػكريات المع ػػػدة الػػك مػػػكريات امػػيط  قاػػػؿ   

الػدزاج رذلػؾ  رامتكاكػ  يكػرف وػعيفًا فػت ملط ػ  ايمعػاء فػت Lactoseامتكاك ا   ريي كؿ ت مؿ لمكر 
 فت الطيرر فت  يف يرزد اذا ايلزيـ فت امعاء الثدييات. Lactaseلعدـ رزرد الزيـ 

 يػػث ي ػػـر اتززيػػ  الػػداف الػػك  Lipaseتمػػااـ ايلزيمػػات الم ممػػ  لمػػدارف كػػذلؾ فػػت لمميػػ  ال وػػـ كػػالزيـ 
ممالدة الكػفراء التػت تعمػؿ ا ماض دالي  ركميميررؿ قاؿ امتكاك ا فت ايمعاء الدقي     رتلزز اذه العممي  ا

اتززيػ  الػداف   امػا الاررتيلػات المتلارلػ  فت مػؿ الػك ا مػاض داليػ   Lipaseلمك امت الب الداف ري ـر الػزيـ 
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رالتػػت تمػػتص اعػػد ذلػػؾ فػػت داتػػؿ ايمعػػاء رتتكمػػر مشػػت ات الاػػررتيف ايرلػػت رالتػػت اػػت  يػػر قاامػػ  لمػػذرااف الػػك 
الاررتيلػات قاامػ  لمػذرااف االمػاء اي ال ػا ي تمػتص اػؿ تت ػرؿ اتيػرًا الػك  اررتيلات ثالريػ  رلمػك الػر ـ مػف اف اػذه

المفػػػػرز مػػػػف المعػػػػدة ر  Pepsin ػػػػرامض اميليػػػػ    رمػػػػف ااػػػػـ ايلزيمػػػػات الداتمػػػػ  فػػػػت تززيػػػػ  الاررتيلػػػػات اػػػػت 
Chemotrypsin  رTrypsin  المفرزاف مف الالكرياس رالزيـCarboxypeptidase  الذي يفرز مػف

 عدة الهدي .الالكرياس رالم
 

 اإللزيمات الم م  فت ال لاة ال ومي 
 لرات  الت مؿ ايلزيمت لرلي  المادة الهذايي  اإللزيـ مكدر ايلزيـ

 ايمميز المعاب رالالكرياس
الكرارايدرات   اللشا   
 الكاليكرزيف   الدكمتريف

 مالترز
 كمركرز

 ايمعاء الدقي  
 ايمعاء الدقي  
 ايمعاء الدقي  

 مالتيز
 يكتيز
 مكريز

 مالترز
 يكترز
 مكررز

 كمركرز
 كمركرز + كالكترز
 كمركرز + فركترز

 الاطال  المتاطي 
 المعدة رالالكرياس

 الدارف رالزيرت ييايز
 كميميريدات ا ادي 

 كميميررؿ   ا ماض دالي 
الاطال  المتاطي  فت 

 المعدة
 الااتيدات المتعددة الاررتيلات ااميف

 الالكرياس
 الالكرياس
 الالكرياس

 ايمعاء الدقي  

 تراميف
 كيمر تراميف

 كاراركمت ااتيديز
 اميلر ايتايديز
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 ( ال لاة ال ومي .pH.درز  ال مرو   7
ال وػمي  االعديػد مػف العرامػؿ رلكػف مػف اام ػا الهػذاء المتلػارؿ   فتػلتفض درزػ   تت ثر درز   مرو  ال لػاة

  مرو  ال لاة ال ومي  اشكؿ مم رظ للد دترؿ ال لاة ال ومي  رتاك  فت ملط   المعدة الهدي .
 .رزرد اي ياء المز ري .8

لديدة مف اي ياء المز ري  المفيدة رالتت تعيش  ل د ز ز اهلل ما ال  رتعالك الز از ال ومت لمطيرر االراع
ممميًا داتؿ ال لاة ال ومي    يمتفيد مل ػا زمػـ الطيػر مػف تػالؿ قيام ػا اتكػلي  اعػض الفيتاميلػات رافػراز اعػض 

المػػػراد التػػػت ي تمػػػتطي  اوػػػم ا مثػػػؿ المػػػميمرز    ـالتػػػت تمػػػالد ال لػػػاة ال وػػػمي  لمػػػك اوػػػايلزيمػػػات ال اوػػػم  
 ياء المز ري  اكثرة فت ملط   ايلرريف ركذلؾ فػت مل طػ  ال ركػم  راػالر ـ مػف رزػرد الػداد ي رتترازد اذه اي
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اػػ س ا ػػا فػػت ا يػػ  ملػػاطؽ ال لػػاة ال وػػمي  مثػػؿ ايمعػػاء الدقي ػػ    رلكػػف يػػتـ التركيػػز لمػػك ال ركػػم  يل ػػا ت ػػ  فػػت 
مفيدة اكػررة ممػتمرة رك ل ػا ممػتردع لتػزف اداي  ال لاة ال ومي  رت رـ اامداد ال لاة ال ومي  ااي ياء المز ري  ال

اي يػػاء المز ريػػ  ي ػػ  فػػت ادايػػ  ال لػػاة ال وػػمي    امػػا ايلػػرريف فالػػ  م ػػـ يف معظػػـ اي يػػاء المز ريػػ  المروػػي  
 أيتكرف مرزردة في  اكررة طايعي  رلكف االداد قميم  اماب رزرد اي ياء المز ريػ  المفيػدة االػداد لاليػ  رلكػف 

 ػػ  ار فػػت الظػػررؼ الم يطػػ  اػػالطير ار ايكػػاا  المروػػي  تػػلدي الػػك  ػػدرث تمػػؿ فػػت اػػذا التػػرازف تمػػؿ فػػت العمي
 راالتالت تزداد اي ياء المز ري  المروي  لمك  ماب المفيدة.
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