
 

 

 الجياز التناسمي االنثوي

Female Reproductive System 

وقناة البيض اليسرى اما المبيض  تشمل اعضاء التكاثر في اناث الطيور كل من المبيض االيسير
االيمن وقناة البيض اليمنى فيكونان ضامرين عند النضج الجنسي اال في حاالت نادرة جدا في 

 -الدجاج وعمى العموم يتالف الجياز التناسمي االنثوي في الطيور من:

 المبيض  -اوال

ة لمكميتين وىو يمتصق يقع المبيض االيسر عمى الجية اليسرى من الجسم عند النياية االمامي
( يتكون المبيض من Mesovarian Ligamentبالجدار الجسمي بواسطة رباط مساريق المبيض )

عدد كبير من الحويصالت , ىذه الحويصالت مجموعة عمى ساق فصين في كل فص يوجد 
 حويصمي.

بات ( التي تنمو عمى سطحيا الجريCortexيتألف  المبيض من طبقة خارجية تعرف بالقشرة )
(Follicals( الحاوية عمى البويضات )OVA( وطبقة داخمية تعرف بالمب)Medulla وتفصل بين )

 Tunicaالطبقتين طبقة كثيفة من النسيج الرابط تدعى بالغاللة البيضاء او الغالف االبيض )
Albuginea). 

ال جدا يضئتحوي بيضة الطيور عمى كمية كبيرة من المح مقارنة بالجزء الجرثومي الذي يكون 
 والتحوي جريبة الطيور عمى سائل او فراغ جريبي اذ تمال البويضة كل فراغ الجريبة.

بويضة يمكن رؤيتيا بالعين المجردة  2000يحوي مبيض الطيور غير الناضج جنسيا عمى حوالي 
بويضة اليمكن رؤيتيا بالعين المجردة وعند النضج الجنسي يصل عدد قميل  12000وعمى حوالي 

 بويضة. 300-200ذه البويضات الى مرحمة االباضة ويقدر ذلك بحوالي من ى

 40-60يتراوح وزنو بين  اذيزداد وزن المبيض باضطراد حتى يبمغ اقصاه عند النضج الجنسي 
من الجريبات المتطورة والتي يصل قطرىا الى  4-6غرام واغمب ىذه الزيادة ناتجة من وجود مابين 

 ممم تقريبا. 40



 

 

 مناطق متميزه وىي حسب الترتيب من الداخل الى  6ر الجريبة الناضجة من يتألف جدا

1- The Vitelline Membrane And Zone Radiata 
2- The Previtelline Layer And Membrane Granulosa  
3- The Theca Interna  
4- The Theca Externa 
5- The Connective Tissue Derived From The Ovarian Stroma 
6- Germinal Epithelium 

 يمكن تقسيم مراحل التطور الجريبي الى ثالث مراحل ىي:

ممم تمتد ىذه  0.05-1لجريبات اذ تنمو الجريبات التي بقطر مرحمة النمو البطئ ا - أ
 المرحمة الى عدة شيور.

مرحمة النمو السريع المتزايد الجريبات وتكون ىذه المرحمة عبارة عن ترسيب بروتينات  - ب
 االولى في الجريبات وتمتد ىذه المرحمة الى شيرين.الصفار بالدرجة 

يوم قبل االباضة والتي  7-11مرحمة النمو السريع لمجريبات وتحدث ىذه المرحمة خالل  - ت
-37يمثل معظميا ترسيب الصفار والدىون ويزداد قطر الجريبة في ىذه المرحمة من 

 غرام 15-18    غم الى0.08ممم ووزن من  18
( ىو المسؤول FSH( واختصارا )Follicle Stimulating Hormoneيكون ىرمون )

 عن انضاج ونمو الجريبات عمى المبيض.
)التصنع المواد الداخمة في تركيب الصفار داخل الجريبة النامية او المبيض بل تصنع 
وتتكون في الكبد ومن الكبد تنتقل الى المبيض لذلك فالدجاج البياض يتصف بارتفاع 

في  Phosphoproteinsوالحوامض الدىنية الحرة وكذلك  Lipoproteinsمركبات 
والتي تدخل في تركيب الصفار تترسب البروتينات والدىون بنفس النسبة بالزما الدم 

خالل مختمف مراحل نمو الجريبة باستثناء المرحمة االخيرة التي ترتفع فييا نسبيا كمية 
ساعة من  24يبات قبل حوالي الدىن المترسبة وتتوقف عممية ترسيب الدىن في الجر 

 حصول عممية االباضة .



 

 

اشارت بعض المالحظات البحثية الى ان سبب انخفاض انتاج البيض مع تقدم عمر 
الدجاج قد يعود جزئيا الى انخفاض اعداد الجريبات التي تصل الى مرحمة النمو السريع 

فار وبذلك يكون د اقل من الجريبات تستمم نسبيا كميات كبيرة من الصدوبذلك فان ع
 البيض الناتج اكبر حجما.

تتكون في المبيض مجموعة واسعة من اليرمونات الستيرودية وغير السيرودية تضم 
 (Esterogenesاليرمونات الستيرودية )اليرمونات الرئيسية( كل من 

( اما اليرمونات غير الستيرودية فتضم Androgenes و PROGESTERONو)
 واالبنفيرين واليستامين(. Fو  Eالبروستاكالندينات 

 
 (.Oviduct)قناة البيض  -ثانيا

اقسام رئيسية وحسب التسمسل  6يمكن تقسيم قناة البيض حسب االساس الوظيفي الى 
 -ىي :

 (Infundiblumالقمع ) -1
 (Magnumالمعظم ) -2
 (Inthmusالبرزخ ) -3
 (Tubular Shell Glandالغدة القشرية االنبوبية ) -4
 (Shell Gland Pouch) الغدة القشرية الكيسية -5
 Vagina)الميبل ) -6

 -يمكن تمخيص اىم الوظائف االساسية قناة البيض الى:
 خزن النطف وتوفير الظروف المالئمة ليا وذلك الخصاب البويضات. -1
 التقاط البويضات الساقطة من المبيض -2
 ترسيب اغشية القشرة -3
 ترسيب القشرة عمى البويضة -4
 البويضوانتاج االلبومين وترسيو عمى  -5
نقل البيضة المتطورة الكاممة وطرحيا الى خارج الجسم بعممية تسمى  -6

Oviposition 



 

 

تكون قناة البيض في الطيور النشطة جنسيا عبارة عن قناة او انبوبو يصل طوليا 
سم ممتدة من المبيض ولغاية المذوق ومغطيا مجاال واسعا من التجويف  80الى 

ض في الطيور الخاممة جنسيا اال انبوب ضيق البطني في حين ال تمثل قناة البي
 سم. 14-19يبمغ طولو 

 

 النضج الجنسي 

يعني مصطمح النضج الجنسي بشكل عام مجموعة التغيرات الفسيولوجية 
والمورفولوجية التي تبمغ ذروتيا في القنوات التناسمية الطبيعية لمحيوانات ويمكن 

بيضو في القطيع ىو وصول القطيع القول انو من الناحية العممية يعتبر وضع اول 
الى مرحمة النضج الجنسي ولكن ىذا ليس بالضرورة ان يكون ذلك نتيجة لعممية 
التبويض االولى فقد يكون من الممكن ان بعض اعضاء التناسل قد تبدا بالعمل قبل 
غيرىا ولذلك فمن المفيد معرفة العوامل التي تؤثر عمى بداية النضج الجنسي والتي 

 قسيميا الى مجموعتين.يمكن ت

 المجموعة االولى : العوامل الخارجية والتي تشمل 

 درجة حرارة المحيط -1
 التغذية  -2
 الضوء -3


