
من مقارنة للجهاز الهضمي في نوعينونسـجيةدراسـة تشريحية 

Cochin)الكوجندجاج الداجنة، الطيور  Chicken ) ، وطائر

Coturnixالشائع  السمان  coturnix ))

الطالبة

مروة عادل حميد الصميدعي

بأشراف

عزيز خالد حميد البياتي . د. أ



المقدمة 

اعتماداةالفقاريالحيواناتبينكبيرتباينالهضميالجهازُيظهر•

توعاداالمختلفةالبيئيةوالضغوطالحيوانوحجمالنشوءعلى

الوظيفيوالهيكليللتكيفوذلكملحوظا ًاختالفا ًيكونحيثالتغذية

لقةحالهضميالجهازيمثلكذلكالمختلفةالعاداتذاتلتغذيتهم

خاللنمعليهاوالحفاظالطاقةعنالبحثنشاطبينوظيفيةوصل

المختلفةالنشاطاتعلىالطاقةتوزيع



المقدمة 

التركيبناحيةمنيتكيفماعادةالطيورفيالهضميالجهاز•

.الغذائيةلعاداتهموفقاوالنسجيالتشريحي

فيالهضماجهزةماحدالىيشابهالدواجنفيالهضميالجهازإن•

عملياتعليهتدخلالمتناولالغذاءإنإذاالخرى،الحيوانات

التعرضووالتحميضصغيرهاجزاءالىوالتكسيروالسحقالترطيب

.الهاضمةاألنزيماتالى

لهضمفقطليستهيالطيورفيالهضميالجهازمهمةأنكما•

رأكبيكونكونهذلكمناكبرهوبلوامتصاصهاالغذائيةالمواد
.الخارجيةالمرضيةالمسبباتضدالجسمفيمناعيجهاز



اهداف الدراسة

لهضمالجهازيوالنسجيةالتشريحيةالصفاتعلىالتعرف•

كونالمحليالكوجنودجاجالمحليةالسمانطيورفي

منهمالولماالعراقفيحديثاتربيتهماادخلتقدالطائرين

الدواجنتربيةمضمارفيواقتصاديانتاجيمستقبل
.البروتينمنالحيوانيواالنتاج

الهضميةقناتهمابينواالختالفالتشابهاوجهمالحظة•
الداجنةالطيورمنالطائرينأنبإعتبار



المواد وطرائق العمل

العمل المختبري 
منبطنيةالالجهةمنالنوعينكالمنالطيورتشريحتمثمبالكلوروفورم،الطيورتخديرتم-1

.للمنقارالسفليةالنهايةالىالمجمعفتحةبداية

المجمعفتحةنهايةالىالعلويالمرئاعلىمنالهضميةالقناةاخراجتم-2

ورالطيمنالنوعينلكالالهضميةالقناةألجزاءالقياسشريطبوساطةالقياساتاخذت-3

0.75Normalالفسيولوجيالملحيحتويمعدنيإناءفيالهضميةالقناةاجزاءنقلت-4 Salin
االجزاءتغسللكي%

بأقلمنهاالنسجيةالعيناتألخذسم(3_2)منبطولصغيرةاجزاءالىالهضميةالقناةقطعت-5

علىضوعلكلالصغيرةاالجزاءوضعتمحيثوتحللها،العيناتتلفتالفيلغرضممكنوقت

علىيوتحتوالعضوواسمالحيواناسمعليهامثبتمحكمغطاءذاتبالستيكيةعلبفيحده

.التثبيتعمليةبدألغرضالمثبتالمحلول



تحضير الشرائح  المجهرية
-:النسجيةأجريت العمليات التالية للعينات 

التثبيت . .% 10تم التثبيت بمحلول الفورمالين الملحي  بتركيز -:1

الغسـل . .غسلت بماء الحنفية الجاري -:2

االنكاز. ي ولمدة أجريت عملية االنكاز بإمرارها بسلسلة متصاعدة التركيز من الكحول االثيل-:3
.ساعة لكل تركيز نصف 

الترويق. .لكل مرحلة ربع ساعة النقي في مرحلتين لمدة الزايلولتم استخدام -:4

االرتشاح . ساعة على ثالث ولمدة نصف ◦ م58بدرجة انصهار البارافينباستعمال شمع -:5
.تحويالت

الطمر . .معدنيةالمستخدم في عملية التشريب و قوالب بارافينباستخدام نفس شمع -:6

القطع. 6وبسمك  Rotary microtomeالدوار المشراحقطعت النماذج باستخدام -:7
.للحصول على مقاطع عرضية وأحيانا طولية ( مايكروميتر)

التلوين . وبصبغة الكحولي المزدوجوااليوسينهارس -هيماتوكسلينتم تلوين المقاطع بملون -:8
.trichromال

اإلرساء . ية تم تغطية المقاطع المصبوغة بغطاء الشريحة الزجاجية باستخدام وسط تغط-:9
D.P.X. 



نتائج الجزء التشريحي 



نتائج الجزء التشريحي 

اللسان. طولاولسانًدجاجًالكوجنرمحيًالشكلًفيًالطيرينًًيكون1ً
منًلسانًطائرًالسمانًًً

المريء. دجاجًعبارةًعنًأنبوبًعضليًويكونًفي،فيًكالًالطائرين2ً

رينًلكالًالطائكماًيحتويًالمريءًمماًفيًطائرًالسمانًاطولالكوجنً
.الحوصلةعلىًتوسعًفيًالوسطًمكوناً 

فيًكالًالطائرينًتقسمًالىًمعدةًأماميةًأوًغديةًومعدةًالمعدة3.

كلًشتكونًذاتًالكوجنفيًدجاجًالمعدةًاألماميةً.ًعضليةًأوًالقانصة

كلًشمنًالمعدةًاألماميةًلطائرًالسمانًالتيًتكونًذاتًوأطولمغزليًً

دورقي



نتائج الجزء التشريحي 

األمعاء. صائموالعشرياألثنىمنتتألفالطائرينكالفيالدقيقة4

.السمانطائرفيمماالكوجندجاجفيأطولوتكونواللفائفي،

فيأطولتكونوالمستقيماالعورينتشملوالتيالغليظةاألمعاء5.

معالمجعلىالطيرينكالويحتويكما،السمانفيمماالكوجندجاج

.المجمعوفتحة

فيهحجموكانوايسرايمنفصينمنمكونالطائرينكالفيلكبدا6.

السمانطائرمناكبرالكوجيندجاج

البنكرياس. علىيعشراالثنيذراعيبينيتواجدالطائرينكالفي7

مانالسطائربنكرياسمناطولالكوجنفيوكان،شريطيةغدةشكل



النسيجينتائج الجزء 



في كال الطائرين: اللسان-1

توي على وتح، حرشفي متعدد الطبقات متقرنفيه من نسيج ظهاري الطبقة المخاطية 

والتي توجد في كال الطيرين،الغدد اللعابية : تراكيب غدية تسمى

غضروفي مؤلفة من عضالت هيكلية والتي تكون مدعومة بنسيجالطبقة العضلية 

.في لسان كال الطائرين



في كال الطائرين :المريء-2

فيه مؤلفة من نسيج ظهاري حرشفي متعدد الطبقات متقرن نوعا ما المخاطية الطبقة 

الكوجين أطول وتحتوي المخاطية على طيات طولية في كال النوعين وتكون في دجاج 

ضمن الصفيحة األصيلة في دجاجالغدد المريئية مما في طائر السمان  وتحتوي على 

مما عليه في مريء طائر اكبر حجماً الكوجن في كال الجزئين من المريء والتي تكون 

السمان



:المريء-2•

.السمانمما في طائر أسمك الكوجنفي دجاج تكون العضلية طبقة ال•

بينما ة الغدد المخاطيالصفيحة االصيلة في حوصلة دجاج الكوجن على التحتوي •

.الغدد المخاطيةالصفيحة االصيلة في حوصلة طائر السمان على تحتوي



العضليةالمعدة الحقيقية والمعدة •

فياممالكوجيندجاجفيأسمكتكوناألماميةالمعدةفيالمخاطيةتحتالطبقة

.السمانطائر



العضليةالحقيقية والمعدة المعدة 

.في دجاج الكوجن من طائر السمانأسمكالعضلية في المعدة الطبقة 



الدقيقةاألمعاء •

بتراكيبًالطبقةًالمخاطيةًفيًاألمعاءًالدقيقةًلكالًالطائرينًتكونًمبطنة

فيًك  اسموًالطبقةًالمخاطيةًًتكون(ًالزغابات)أصبعيةًالشكلًتدعىً

.السمانمماًفيًطائرًالكوجينًأمعاءًدجاجً



الدقيقةاألمعاء•

العضليةاألليافمنطبقتينمنمؤلفةالطائرينفيالعضليةالطبقة•

.السمانطائرفيمماالكوجيندجاجفيأسمكوهي



االمعاء الغليظة•
والتيًركن بخبايا لبيتحتويًاالمعاءًالغليظةًعلىًالغددًالمعويةًًالمعرفةً•

.الطيرينمنًاالمعاءًالدقيقةًفيًكالاكثرًالكأسيةًيكثرًفيهاًًعددًالخالياً



واالعور المستقيم •

أنإالالطائرين،كالفيالدقيقةلألمعاءمشابهتركيبذاتتكون•

.انالسمطائرفيممااكبرالكوجيندجاجفييكونالطبقاتسمك



المجمعفتحة •
مطبقةةحرشفيبظهارةمغطاةطياتمنمكونةنالطائريكالفيالمخاطيةالطبقة•

غنيضامجنسيمنمكونهالطياتاسفلاالصيلةالصفيحةوجودلوحظكمامتقرنة
.واللمفاويةالدمويةباألوعية



الكبد•

الخاليانالطائريكبدنسيجفيوجودلوحظ،الطائرينبينكبيرةلفروقاتوجودال•

.ركوفبخالياتعرفوالتيالشكلمغزليةنواتهاتكونالتيااللتهاميةالدفاعية



الكبد•

الوريدمنمكونةالبابيةالمنطقةالطائرينكالفيللكبدالنسجيةالنتائجتاظهركما•

.الصفراءوقناةالكبديوالشريانالبابي



البنكرياس•
خارجي اليتكون من نسيجين غديين أحدهماالطائرين في كال لبنكرياس ا•

عنبية،من غدد أنبوبية أو يتكون 
فصوص من خاليا غدية صماوية منتشرة بينفيتكون الداخلي النسيجأما •

بجزر النكرهانز البنكرياس بشكل مجاميع تدعى 



االستنتاجات•
أربعمنمتكون  الطائرينكالفيالهضميةالقناةلجدارالنسجيالتركيب-1•

قرياتالففيالهضميةالقناةفيالجدارلطبقاتمشابهةتكونأساسيةطبقات

.األخرى

اجدجفيحجمااكبرتكونوالتيالطائرينكالفيالمريئيةالغددوجود-2•

الكوجن

.الكوجنحوصلةفيتوجدالبينماالسمانحوصلةفيمخاطيةغددوجود-3•

يوهالفارزةالغددمننوعانوتكونالطائرينكالفيالمعديةالغددوجود-4•

وجنالكدجاجفيحجمااكبروتكونالعميقةوالغددللتجويفالمواجهةالمعدية

.السمانبطائرمقارنة

ائرطفيمنهاسمكا  اكثرالكوجيندجاجامعاءفيالعضليةالطبقةكانت-5•

.السمان



التوصيات•
-:يليبماالدراسةتوصي•

دراسة. ألنواعافيالهضميةللقناةالنسجيوالتركيبالتشريحيالمظهريالوصف1

.رتبوالالعوائلضمنالبعضبعضهامعومقارنتهاالعراقيةالطيورمنالمختلفة

دراسة. عاداتفياالختالفحسباالختالفاتومالحظةالطيورفياالجهزةبقية2

.التغذية

استعمال. والغدد،للتجويفالمواجهةالخاليامكوناتعلىللتعرفالخاصةالصبغات3

.الهضميةالقناةطبقاتضمناالعماقفي

دراسة. .التعذيةحسبالفقسبعدالبدائيةالمراحلفيالهضميةالقناة4



شكرا لحسن االصغاء 


