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 الجهاز التناسلي األنثوي في الطيور

 :من عموما الدواجن فً األنثوي التناسلً الجهاز ٌتكون

 .األٌسر المبٌض•

 .المجمع من األوسط الجزء فً تفتح التً الٌسرى البٌض قناة•

 و األٌمن المبٌض من كل ٌوجد األولى الجنٌنٌة األعمار فً•
 تطور لكن ,والٌسرى الٌمنى البٌض قناتً إلى إضافة األٌسر

 ٌتأخر بٌنما ,ومتطورة كبٌرة بصورة ٌستمر األٌسر المبٌض
 المبٌض وٌضمحل .توقؾ له وٌحدث األٌمن المبٌض نمو

 أٌام بعدة الفقس بعد لتظل تدرٌجٌا الٌمنى البٌض وقناة األٌمن
 .أثرٌة كتراكٌب
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 المبيض األيسر

 .اإلناث فً للتناسل الرئٌسٌة الؽدة هو•

 من البطنً للجزء األمامٌة للنهاٌة الظهري الجزء فً ٌتواجد•
 من األمامً والجزء أمامٌا الٌسرى الرئة بٌن الجسم تجوٌؾ

 .وظهرٌا خلفٌا الٌسرى الكلٌة

  المبٌض مسارٌقا تسمً برٌتونٌة بطٌة معلقا المبٌض ٌكون•
 لتؽذٌة الالزمة واألعصاب الدموٌة األوعٌة على وتحتوي
 .المبٌض

 ومن الخلفً األجوؾ الورٌد الٌمنى الناحٌة من المبٌض ٌجاور•
 و الرئة ظهرٌا و األٌسر البطنً الهوائً الكٌس الوحشٌة الناحٌة
 .المعدة بطنٌا و الكلٌة
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 المبيض األيسر

 .الفقس قبل الشكل ومثلثً صؽٌر الدجاج فً المبٌض ٌكون•

 وٌصبح ببطء المبٌض ٌنمو أشهر أربعة وحتً الفقس بعد ما•
 .خلفٌة و امامٌة نهاٌة له مستطٌل بٌضاوي شكل على

 واضحة بصورة المبٌض نمو ٌزداد أشهر 6-4 عمر عند•
 وتبدأ الجنسً النضج مرحلة إلى ٌصل حتى وكبٌرة

 وتتدلى مختلفة بأحجام السطح على الظهور فً الجرٌبات
 للمبٌض البطنً السطح من الكبٌرة باألخص الجرٌبات معظم

 عنقود شكل المبٌض ٌعطى مما جرٌبٌة سوٌقات طرٌق عن
 .العنب
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 المبيض األيسر
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 المبيض األيسر

 2500-2000 عن ٌقل ال ما البالػ الدجاج فً المبٌض ٌحتوي•

 من العدٌد إلى باإلضافة المجردة بالعٌن رؤٌتها ٌمكن جرٌبة

 تصل قد التً المٌكروسكوبً الحجم ذات الجرٌبات من اآلالؾ

 300-200 إال الدجاج فً للنضج ٌصل وال ,12000 إلى

 .جدا قلٌلة أعداد للنضج ٌصل البرٌة الطٌور وفً ,جرٌبة

  الراحة مرحلة الدجاجة تدخل البٌض وضع فترة انتهاء عند•

 مرحلة المبٌض وٌدخل ,الصؽار ورعاٌة حضانة لفترة استعداد

 على مضمحلة جرٌبات توجد وقد حجمه وٌقل واضمحالل خمول

 .المرحلة هذه فً سطحه
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 التركية النسيجي للمبيض

 بسٌطة بطبقة المبٌض ٌحاط وجٌزة بفتره وبعده الفقس قبل•
 طبقة توجد مباشرة الطبقة هذه وتحت الجرثومٌة الخالٌا من

 .البٌضاء بالؽاللة تعرؾ اللٌفً النسٌج من رقٌقة

 ٌعرؾ خارجً جزء إلى الداخلً المبٌض نسٌج ٌنقسم•
 واحدة بطبقة محاطة األولٌة البوٌضات على ٌحتوي بالقشرة

 .األولٌة الجرٌبات نكون التى الجرٌبٌة الخالٌا من

 ملئ لٌفً نسٌج من ٌتكون مركزي بنخاع القشرة هذه تحٌط•
 من ومجموعة اللٌمفٌة واألوعٌة واألعصاب الدموٌة باألوعٌة

 .البٌنٌة الخالٌا
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 الجريبت الناضجت

 كبٌرة كمٌة على محتوٌة االبتدائٌة البوٌضة من الناضجة الجرٌبة تتكون•
 .المح من

 فً الجرٌبٌة الخالٌا إلى الدم طرٌق عن وٌنتقل الكبد فً المح هذا ٌتكون•
 .البوٌضة داخل إلى بدورها تنقله والتً المبٌض

 .مختلفة وطبقات أؼشٌة بعدة الناضج الجرٌب داخل البوٌضة تحاط•

 لها ٌحدث ولم النضج مرحلة إلى تصل لم التً هى المضمحلة الجرٌبات•
 .تبوٌض

 رقٌقة تكون والتً الفارؼة الجرٌبات تنكمش مباشرة التبوٌض بعد•
 بخالٌا ملئ كٌس هٌئة على أٌام3-2 خالل وتصبح سمكها وٌزداد الجدار
 وٌعاد سرٌعا الجرٌبات تضمحل و دهنٌة فجوات على محتوٌة حبٌبٌة

 .المبٌض داخل امتصاصها
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 التبويض

 الثانوٌة البوٌضة وتحرر الناضجة الجرٌبة انفجار عملٌة هو•
 .البٌض قناة إلى منه

 والناتج الجرٌبة فً الداخلى الضؽط زٌادة نتٌجة ذلك ٌحدث•
 .الحبٌبٌة الخالٌا إفراز وزٌادة الجرٌبً الؽالؾ ضؽط من

 فً كبٌر دور األصفر للجسم المحفز الهرمون ٌلعب•
 .التبوٌض

 بحوالً البٌضة وضع بعد الدجاج فً التالً التبوٌض ٌحدث•
 بواسطة المتحررة الثانوٌة البوٌضة التقاط وٌتم ساعة نصؾ

 .القمع شرابات بمساعدة البٌض قناة قمع
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 اإلخصاب

 الوراثٌة مادتهما إتحاد للبوٌضة المنوي الحٌوان اختراق هو•

 .الزٌجوت أو الالقحة لتكوٌن

 

 هً األنثوٌة الجنسٌة الخلٌة أن ذكر فقد الثدٌٌات خالؾ على•

 .الطٌور فً الجنس تحدد التً

10 



 المبيض األيمن

 مرحلة عند نموه وٌتوقؾ األولى الجنٌنٌة المراحل فً ٌتواجد•
 األجوؾ بالورٌد ملتصق أثري كجسم وٌظل المناسل تشابه

 .الخلفً

 الصقور من األنواع وبعض النٌوزلندٌة الكٌوي طٌور فً وجد•
 المبٌض أن واإلوز والبط الدجاج من النادرة الحاالت وبعض
 تمام حتى األٌسر المبٌض مع بالتوازي نموه ٌستكمل األٌمن
 .الكامل النضج

 فإن طبٌعً مرض نتٌجة أو جراحٌا األٌسر المبٌض إزالة عند•
 وجود ثبت وقد الخصٌة ٌشبه ما مكونا ٌنمو األٌمن المبٌض
 شهر خالل فل األٌسر إزالة عند المبٌض هذا فً منوٌة حٌوانات

 .الدجاج فً الفقس تارٌخ من
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 قناة البيض

 تكون بٌنما ,الدواجن فً المتطورة القناة هً الٌسرى المبٌض قناة•
 .ضامرة الٌمنً

 فً وتبدأ األولى الجنٌنٌة المراحل فً الٌمنى البٌض قناة تتواجد•
  وتترك الدجاج فً الحضانة من الثامن الٌوم عند االضمحالل

 من المجمع من األوسط بالجزء اتصالها عند ضامر أثري جسم
 .الٌمنى الناحٌة

 من كل وجود رؼم الصقور أنواع وبعض الكٌوي طٌور فً•
 الٌمنى البٌض قناة أن إال وتطورهما واالٌمن األٌسر المبٌض

 .أثرٌا جسما تظل

 ٌنمو التً واإلوز والبط الدجاج من النادرة الحاالت بعض فً•
 وٌحدث متطورتان البٌض قناتً فإن , المبٌضٌن كال فٌها

   .متبادلة بصورة خاللهما من التبوٌض
12 



 قناة البيض اليسرى

 .الطٌور ؼالبٌة فً الرئٌسٌة البٌض قناة هً•

 تشؽل الجدار سمٌكة ملتوٌة عضلٌة ؼشائٌة أنبوبة عن عبارة•
 الجسم تجوٌؾ من األٌسر القسم من والخلفً الظهري الجزء
 .البٌض قناة بمسارٌقا معلقة

 من األوسط الجزء إلى أمامٌا المبٌض من البٌض قناة تمتد•
 .خلفٌا المجمع

 ٌتم حٌث المتحررة البوٌضة بالتقاط البٌض قناة تقوم•
 بكل البوٌضة أمداد ٌتم كمل منها األول الجزء فً إخصابها

 إلتمام الالزمة الحماٌة ووسائل ؼذائٌة مواد من ٌلزمها ما
 .األم جسم خارج التطور عملٌة
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 قناة البيض اليسرى

 كبٌرا اختالفا الدجاج فً الٌسرى البٌض قناة حجم ٌختلؾ•
 5 وطولها جم 5 صؽٌرة فتكون الجنسٌة الطائر لحالة تبعا
 بٌنما ,الجنسٌة الراحة ومرحلة البلوغ قبل ما مرحلة فً سم

 النشاط مرحلة فً سم 15 وطولها جم 75 وزنها ٌصل
 .الجنسً

 والكلٌة الظهري الجسم جدار ظهرٌا الٌسرى البٌض قناة ٌحد•
 والطحال األعور وبطنٌا األٌسر البطن جدار ووحشٌا الٌسرى
 .المعوٌة الطٌات وأنسٌا

 القطر حسب مناطق خمسة إلى الٌسري البٌض قناة تقسم•
 .بها الموجودة المخاطٌة والطٌات
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 قناة البيض اليسرى
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 القمغ -1

 وٌكون مباشرة المبٌض خلؾ البٌض قناة من األول الجزء هو•
 من وٌتكون مباشرة الجسم تجوٌؾ على ٌفتح قمع هٌئة على

 .العنق و الجسم جزأٌن

 حوافه وعلى القمع من المتسع األنبوبً الجزء هو القمع جسم•
 عملٌة فٌه لتتم المتحررة البوٌضة التقاط ووظٌفته شرابات توجد

 حول الكالزي البٌاض طبقة بتكوٌن ٌقوم كما ,اإلخصاب
 .البٌاض من الكالزٌة بالطبقة تعرؾ ما أو البوٌضة

  الكالزا بمنطقة وٌعرؾ الضٌق الخلفً الجزء وهو القمع عنق•
 دقٌقة 30-15 القمع خالل الدجاج فً البوٌضة مرور وٌستؽرق

 بٌنما القمع جسم فً البٌاض من الكالزٌة الطبقة فٌها ٌتكون
 .العنق منطقة فً الكالزا طبقة تتكون

16 



 (المستودع)المعظم  -2

 ٌلً والذي البٌض قناة فً التفافا واألكثر األطول الجزء هو•
 .القمع

 البٌض وضع فترة فً البالػ الدجاج فً طوله متوسط ٌبلػ•
 .سم 20-40

 طٌات معظمها ٌحمل أولٌة طٌة 22 من ٌقارب ما به ٌوجد•
 .حقٌقٌة ؼٌر فرعٌة

 .للمعظم المخاطٌة المنطقة مكونا منه األخٌر الجزء ٌتحور•

 وٌتكون ساعات ثالث حوالً المعظم فً البوٌضة تستؽرق•
 .البٌاض ؼالبٌة فٌها
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 البرزخ -3

 .عرضا وأقلها طوال البٌض قناة أجزاء أقصر هو•

 حٌث الشفاؾ بالنطاق ٌعرؾ ضٌق نطاق المعظم عن ٌحده•
 .األنبوبٌة الؽدد لؽٌاب شفافا الجدار ٌكون

 على الحتوائها للسواد مائال لونها ٌكون بظهارة البرزخ ٌبطن•
 .الكبرٌت من المحتوى عالٌة البروتٌنات

 .مخاطٌة طٌة 18 من ٌقرب ما بالبرزخ ٌوجد•

 حٌث ربع و ساعة حوالً البرزخ فً البوٌضة تستؽرق•
 ٌقارب ما وٌضاؾ الخارجً و الداخلى القشرة أؼشٌة تتكون

 .للبٌاض المكونة البروتٌنات من %15 من
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 الرحم -4

 ٌبدأ قصٌر كٌس هٌئة على البٌض قناة من المتسع الجزء هو•
 .القشرة بؽدة وٌعرؾ ضٌق بجزء

 االتصال منطقة مكونا قمعً بجزء فجأة الكٌس هذا ٌنتهً•
 .المهبلً الرحمً

 ٌعرؾ قصٌر أنبوبً جزء الرحم مقدمة فً الموجود الجزء•
 .الرحمً البرزخً االتصال بمنطقة

 تكوٌن فٌه وٌتم ساعة 20-19 الرحم فً البوٌضة تستؽرق•
 إلى المٌاة تدخل حٌث اإلنتفاخ ظاهرة إلى إضافة القشرة

 من ٌزٌد مما النهائً شكله لٌأخذ للبٌاض المختلفة الطبقات
 .البٌضة حجم
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 المهبل -5

 وحتى أمامٌا الرحم من تمتد منحنٌة ضٌقة عضلٌة قناة عن عبارة•

 .األٌسر جداره فً تفتح حٌث خلفٌا المجمع من األوسط الجزء

 المهبلً الصمام منطقة عدا انبوبٌة ؼدد على المهبل ٌحتوي ال•

 منوٌة أنبوبٌة حفٌرات المخاطٌة الطٌات تحمل حٌث الرحمً

 الرئٌسٌة األماكن تمثل والتً المنوٌة الحٌوانات بأعشاش تعرؾ

 .لألنثى التناسلً الجهاز فً المنوٌة الحٌوانات لتخزٌن

 ٌتم حٌث المهبل خالل للمرور قلٌلة ثوان البوٌضة تستؽرق•

 القشرة تؽطً البروتٌنات من خفٌفة طبقة وهً الجلٌة طبقة تكوٌن

 .البٌضة من المٌاة لتسرب مانعة كمادة وتعمل

20 



 تثبيت قناة البيض

 قبل الضلع مع ٌتصل برباط (القمع) األول الجزء ٌثبت•

 .الٌسرى للناحٌة األخٌر

 البٌض قناة مسارٌقا من الظهري الجزء وهو الظهري الرباط•

 وٌتصل البطن لتجوٌؾ الداخلى بالسطح ظهرٌا ٌتصل الذي

 .البٌض لقناة العلوي بالسطح بطنٌا

 البطنً السطح ٌصل مسارٌقً رباط وهو البطنً الرباط•

 .البطن جدار مع البٌض قناة لجار
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 المدد الدموي للجهاز التناسلي األنثوي

 للمبٌض الدموي االمداد عن المسئول هو المبٌضً الشرٌان•

 التفرعات من معقدة شبكة مكونا النخاع منطقة فً وٌتفرع

 إلى تنقسم حٌث ,الجرٌبات إلى لتصل القشرة إلى تمتد

 الؽالؾ خالل من لتمر مباشرة بالجرٌبات تحٌط شرٌنات

 الؽشاء حول الدموٌة الشعٌرات من طبقة مكونة الجرٌبً

 فً تخلٌقها أماكن من المح مكونات نقل ٌتم حٌث القاعدي

 .الجرٌبات فً ترسٌبها اماكن إلى الكبد

 بشرٌان ٌعرؾ البٌض لقناة فرعا المبٌضً الشرٌان ٌعطً•

 .األمامً البٌض قناة
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 البيضت

 .األنثوي التناسلً للجهاز األساسً المنتج هً البٌضة•

 بها ٌحاط وما البوٌضة على ٌحتوي بٌضاوي جسم عن عبارة•

 ٌتم حٌث وحماٌته الجنٌن لتؽذٌة وأؼشٌة ؼذائٌة مواد من

 .األم جسم خارج الجنٌنً التطور

 مدببة واألخرى مستدٌرة عرٌضة إحداهما نهاٌتان للبٌضة•

 .ما حد إلى

 المنتخبة الدجاج سالالت من المنتج البٌض أعداد متوسط ٌبلػ•

 حٌاتها مدى على بٌضة 3000-1500 البٌض إلنتاج

 .سنوات 10-7من تمتد قد التً اإلنتاجٌة
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 تركية البيضت

 .الجرثومً القرص1.

 الذي الدورق ٌكون) األبٌض المح وٌشمل الصفار أو المح2.
 األصفر المح و (الدورق ومركز وسوٌقة قرص من ٌتكون

 (التوالً على سمٌكة كثٌفة طبقة ثم رقٌقة خفٌفة طبقة فً ٌرتب)
 .(الثانوي والؽشاء المحً وحول اإلبتدائً الؽشاء) المح وأؼشٌة

 القوام خفٌفة الداخلٌة والطبقة الكالزا و الكالزٌة الطبقة) البٌاض3.
 .(الخفٌفة الخارجٌة والطبقة الكثٌفة الوسطً الطبقً و

 بعض عن وٌنفصال والخارجً الداخلى الؽشاء) القشرة أؼشٌة4.
 .(الهوائٌة الخلٌة لتكوٌن

 .القشرة5.

 .الجلٌد6.
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 تركية البيضت
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