
 

 

 المجموعة الثانية: العوامل الداخمية كالوراثة مثال.

ان تأثير مجموعة العوامل الخارجية عمى النضج الجنسي يكون مجتمعا او مفردا 
االمثل لكل عامل عمى حدة ويبرز تأثير العامل الواحد عند زيادتو عن الحد 

لمعيشة الطيور فمثال زيادة او انخفاض درجة الحرارة الخارجية عن الحد االمثل 
او عن درجة حرارة المقبولة , يؤدي الى دخول الطير في حالة اجياد مما ينعكس 
سمبا عمى اداء الطيور وبالتالي تأخير النضج الجنسي او تبكيره نتيجة النشغال 

 مى جسمو سواء زيادة درجة الحرارة او انخفاضيا.الطير بتقميل اثر درجة الحرارة ع

وقد يشترك تأثير درجة الحارة عمى النضج الجنسي مع عامل التغذية فعند ارتفاع 
درجة الحرارة عن الحدود المثمى سوف يسبب ذلك في انخفاض كمية العمف 
المتناول من قبل الطيور وبالتالي حدوث نقص في الفيتامينات والمعادن وكذلك 

ناصر الغذائية االساسية كالحوامض االمينية والحوامض الدىنية وغيرىا مما الع
يؤدي بالتالي الى التأثير سمبا عمى النضج الجنسي اما انخفاض درجة الحرارة 
فيتداخل مع عامل التغذية عن طريق قيام الطير بتناول كميات زائدة عن حاجتو 

ذلك في اجياد الجسم  لسد احتياجات الطاقة لغرض تدفئة الجسم مما يسبب
بالعناصر الغذائية الزائدة عن حاجة الطير وبالتالي انشغال الجسم بالتخمص من 
فضالت االيض الثانوية وخاصة االمونيا مما يجيد الكمية بشكل خاص وىذا 

 بالتالي يؤثر سمبا عمى النضج الجنسي.

جنسي وىو يعتبر عامل الضوء من اىم العوامل الخارجية المؤثرة عمى النضج ال
يتداخل ايضا مع عامل التغذية ودرجة الحرارة حيث تعتبر فترة االضاءه عي الفترة 
التي يرى فييا الطير العمف وبالتالي يساىم  بشمل او بأخر بزيادة او نقصان فترة 
التغذية اما تداخل فترة االضاءة مع درجة الحرارة فيمكن تقميل اثر زيادة درجة 

فترة االضاءة الى االوقات الباردة من اليوم وبذلك يدفع الحرارة عن طريق توجيو 
فترة التغذية ايضا الى الفترة الباردة من اليوم وبالتالي يساىم في تقميل اثر كال من 
عامل التغذية والحرارة في اداء الطير وبالتالي عمى النضج الجنسي, باالضافة 

من خاللو التحكم الى ذلك يعتبر عامل الضوء العامل الرئيسي الذي يمكن 



 

 

 SWITCH( او غمق )SWITCH ONبالجياز التناسمي اذ يعمل عمى فتح )
OFF.الجياز التناسمي ) 

عند الحديث عن تأثير العوامل الداخمية فيتبادر الى الذىن الكثير من العوامل 
ذات االثر الداخمي في جسم الطير ولكن سيتم ىنا التركيز عمى العوامل الوراثي 

ند النضج الجنسي والتي يركز عمييا في تحسين انتاج قطعان لصفة العمر ع
االميات والبيض وكذلك قطعان االصول واالجداد فيذكر الباحثون ان استخدام 
ىذه الصفة في تربية وتحسين قطعان الدجاج البياض ادى الى تقميل العمر عند 

ضع اسبوع في الوقت الحاضر بعد ان كانت الدجاجة ت 17وضع اول بيضة الى 
اول بيضة بوقت اكثر من ذلك بكثير في االعوام السابقة واكد بعض الباحثين 

 كذلك عمى اىمية االب في توريث مثل ىذه الصفة اكثر من االم.

 الفرق بين عممية وضع البيض وعممية االباضة في الدجاج

( العمميات التي من خالليا يتم اخراج Ovipositionيقصد بعممية وضع البيض )
الكاممة من جسم الدجاجة عن طريق فتحة المخرج وتضم ىذه العممية  البيضة

سمسمة من الحوادث الداخمية كارتخاء عضالت البطن وتقمص عضالت الغدة 
 القشرية وافراز العديد من اليرمونات التي تشارك في ىذه العممية.

مدبب ان البيضة اثناء تكوينيا وانتقاليا بين اجزاء قناة البيض يكون الطرف ال 
الى االسفل ولكن عندما تضع الدجاجة البيضة فيكون الطرف العريض لمبيضة 
الى الخارجة )اي بالعكس( ويحدث ىذا التحول في اتجاه البيضة عن طريق 

درجة وبعد اتمام عممية الدوران تنزل البيضة من  180الدوران االفقي ليا بزاوية 
بمة الى طرفي عظمة العنو, ىذه مكانيا الطبيعي العالي بين الورك الى نقطة مقا

المرحمة او العمل التمييدي ضروري وذلك الن البيضة الطبيعة طويمة لحد بحيث 
ال يمكنيا احداث الدوران االفقي في منطقة قوس الحوض, وبعد اتمام عممية 
الدوران المذكوره تكون البيضة في وضع يسمح ليا بالخروج من جسم الدجاجة 

دقيقة , وقد تتعرض الداجة الى  1-2ىذة بفترة تتراوح بين وتنجز عممية الدوران 



 

 

ازعاج خالل فترة دوران البيضة مما يؤدي الى اسراع الدجاجة بطرح البيضة فتقوم 
برفع جسميا ومن ثم تخرج البيضة وطرفيا المدبب الى االمام واحيانا ترجع 

تكوين قشرة البيضة داخل قناة البيض مرة اخرى وفي ىذه الحالة تقوم الداجة ب
ثانية عمى ىذه البيضة واذا رجعت البيضة ووصمت الى المعظم فان الدجاجة 

 تفرز بياض جديد وقشرة ثانية )بيضة داخل بيضة(.

المفرزان  Mesotocin( وىرمون AVT) Arginine Vasotocinيعد ىرموني 
 من الفص الخمفي لمغدة النخامية من اليرمونات الرئيسية التي تشترك في عممية
وضع البيض حيث عند زيادة افرازىما في الدم يعمالن عمى احداث تقمص في 

 الجدار الرحمي وبالتالي وضع البيض.

يقصد بعممية االباضة بانطالق البويضة من الجريبو نتيجة تشقق جدارىا في 
دقيقة بعد عممية  15-75وتحصل عممية االباضة بحدود  STIGMAمنطقة 

يضة غير الناضجة او تأخر عممية وضع البيض وضع البيض واليؤثر خروج الب
 لسبب او الخر عمى وقت االباضة.

( عند فشل INTERNAL LAYINGتحصل حالة االباضة الكاذبة او الداخمية )
القمع في بعض االحيان في التقاط البويضة بالرغم من حصول عممية االباضة , 

يقوم الجسم ونتيجة لذلك تسقط البويضة في التجويف الجسمي لمدجاجة و 
ساعة او ربما اقل من ذلك الوقت وقد يعد سبب فشل  24بامتصاصيا خالل 

القمع في التقاط البويضة الساقطة من المبيض الى بعض االمراض التنفسية او 
الى عدم التزامن او التواقت بين تطور المبيض وقناة البيض ولكن يبقى السبب 

 ة في بداية ونياية فترة انتاج البيض.الرئيسي غير معروف وعمدة تزداد ىذه الظاىر 

 

تحصل عممية االباضة نتيجة لالفراز الدوري ليرمون االباضة الذي يسمى 
Luetinzing Hormone  ومختصرهLH  حيث يعمل ىذا اليرمون عمى تقمص

 Stigmaالعضالت الناعمة الموجودة في ساق الحويصمو مسببا تشقق منطقة 



 

 

يبة الناضجة وسقوطيا في اول جزء من قناة وبالتالي خروج البويضة من الجر 
 البيض وىو القمع.

 سمسمة وضع البيض

ان دور االباضة وضع البيض )الوقت المستغرق من اباضة البويضة حتى خروج 
ساعة وليذا فان البيض يوضع  28-24البيضة ( تتراوح في الدجاج مابين 

بسمسمة وضع البيض والذي يمثل البيض  بمعدل يومي تقريبا وىذا مايعرف
الموضوع يوميا وبدون انقطاع وبذلك يمكن القول بان الدجاج الذي يمتمك سمسمة 
وضع بيض طويمو تكون دورة االباضة وضع البيض قصير وكقاعدة عامة كمما 
قصرت سمسمة وضع البيض كمما زاد الفرق في الوقت بين وضع بيضة واخرى 

البيض كمما قل الفرق في الوقت بين وضع بيضة  وكمما طالت سمسمة وضع
 واخرى .

 تكوين قشرة البيضة

 تتكون القشرة من ثالث طبقات تبدا من الداخل الى الخارج وىي

 الغشائين البروتينين وىما غنيين بالحامض االميني السستين  -1
 القشرة الحقيقية والتي تتكون من طبقتين ىما الطبقة الحممية والطبقة االسفنجية -2
البشرة تمثل الطبقة السطحية الخارجية لمقشرة والتي تكون شمعية وتتالف من  -3

مادة بروتينية وسكريات متعددة ودىون ووظيفتيا االساسية ىي تقميل من 
 تبخر الماء من البيضة والدفاع عن البيض ضد التموث الميكروبي.

 
ييا يحدث التمون بشكل رئيس عمى طول الطبقة االسفنجية والتي يتكون ف

اساس لون البيضة ونادرا ما يوجد المون في طبقة الحممات وعندما يحدث 
المون في طبقة الكيوتكل فانو يكون عمى شكل بقع ممونو . تكون صبغات 

Prophyrins  ىي المسؤولو عن المون البني لمبيضة والتي تضاف في منطقة
 الغدة القشرية الكيسية حيث تصنع ىناك ىذه الصبغو.



 

 

سابقا فان القشرة تتكون بشكل رئيس من الكالسيوم والذي ينتقل من كما اشرنا 
االمعاء الى جدار الرحم لكي يتم ترسيبو ىناك عن طريق النقل الفعال 

(Active Transport اما مصادر الكالسيوم االخرى لمقشرة فيي الدم )
مل  100ممغم/ 30-20والعظام اذ لوحظ ان دم الدجاج البياض يحوي عمى 

دقيقة ماذا لم يعوض  8-18سيوم ويصبح تركيز الكالسيوم صفرا بعد دم كال
بمصادر كالسيوم اخرى عن طريق االمتصاص من االمعاء او سحبو من 
العظام الجسمية حيث يوجد في الدجاج نوع من العظام يعرف بالعظام المبية 
التي توجد داخل العظان الطويمة )وخاصة الساق( والتي تكون عمى شكل 

صغيرة تمثل مخازن احتياطية لمكالسيوم وخاصة كما ىو معروف فان  بمورات
عممية تكون القشرة تتم خالل فترات الظالم عموما مما يعني ان مصادر 
الكالسيوم عن طريق الغذاء تكون متوقفو وذلك يقود الدجاجة الى استخدام تمك 

 العظام عن طريق تحمميا كمصدر في تكوين القشرة.
 

 Parathyoidتمثيل الكالسيوم في القشرة ىرمون تشارك في عممية 
Hormone (PTH وىرمون )Calcitonin (CT وفيتامين )D 

 


