
هدف کلی

شناخت دستگاه گوارش طیور

پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

درپایان این فصل هنرجو باید بتواند :
1ـ قسمت های مختلف دستگاه گوارش ر ا شناسایی کند.

2ـ وظایف قسمت های مختلف دستگاه گوارش را بیان کند.

پیش آزمون
1ـ معده مرغ چند قسمتی است؟

2ـ روده بزرگ طیور شامل چه قسمت هایی است؟
3ـ آیا ادرار و مدفوع پرندگان با هم  مخلوط می شود؟
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دستگاه گوارش طیور در مقایسه با دستگاه گوارش سایر 
حیوانات تفاوت های ویژه ای دارد.

اندازه دستگاه گوارش طیور، بستگی به اندازه جثه، نوع 
پرنده دارد. دستگاه گوارش در  میزان غذای مصرفی و گونه  و 
مرغ های مادر بزرگ تر از جوجه های گوشتی است. همچنین در 
بعضی پرندگان نظیر شترمرغ دستگاه گوارش، بسیار بزرگ تر از 

پرندگان کوچک می باشد.

1ــ3ــ قسمت های مختلف دستگاه گوارش
1ــ دهان١ )حفره دهانی ــ حلقی(: دهان در طیور فاقد 
لب و دندان است و کام نرم در طیور وجود ندارد. حفره دهانی 
در این حیوانات به وسیله منقارها از محیط بیرون جدا می شود. 
روی  بر  که  هستند  وشاخی  سخت  منقار   2 صورت  به  منقارها 
هم قرار گرفته واز عقب به هم متصلند. منقار پایین به استخوان 
آن  نوک  انتهای  که  باال  منقار  و  پایین(  )آرواره  پایین  دندانی 
مقداری به طرف پایین خمیده است به استخوان فک باال متصل 
قرار  باال  منقار  پشتی  در سطح  طیور  در  بینی  می باشد. سوراخ 
دارد. بنابراین حفره دهانی در طیور از باال به وسیله کام سخت 
و از طرفین به وسیله گونه ها و در جلو به وسیله منقارها محدود 
در  دارای سوراخی  دهان  حفره  در سقف  کام سخت  می شود. 
در  همچنین  دارد.  ارتباط  بینی  حفره های  به  که  است  وسط 
پرندگان هر دو فک باال وپایین حرکت دارد اگر چه حرکت فک 

باال بسیار کمتر است.)شکل های 1ــ3 و 2ــ3(
2ــ زبان:  در طیور مثلثی شکل است و دارای تیغه هایی 
درآن طرفین می باشد. این تیغه در حرکت غذا به طرف حلق و مری 
نقش مهمی دارند. با توجه به اینکه طیور فاقد قدرت مکش در دهان 

خود هستند این حالت زبان در تغذیه آنها بسیار مؤثر می باشد.
3ــ مری2: لوله ای است قابل انعطاف و عضالنی که از 

 Crop ــEsophagous                           3 ــMouth                            2 ــ1

حلق تا پیش معده ادامه دارد.)شکل های 2ــ٣ و 8   ــ٣(
این لوله در اواسط مهره های گردن )مجاور مهره پنجم گردن( 
گشاده شده، کیسه ای به نام )چینه دان(٣ را به وجود می آورد. سپس 

لوله مری به حالت اولیه خود برگشته تا پیش معده ادامه می یابد.
است  شده  تشکیل  الیه  چهار  از  وچینه دان  مری  دیواره 
الیه  الیه سروزی،  از:  عبارتند  داخل  به  خارج  از  ترتیب  به  که 

عضالنی )طولی وحلقوی(،الیه مخاطی و الیه زیر مخاطی.

شکل ١ــ3 ــ نوک و بینی شتر مرغ

شکل 2ــ3 ــ کام و مری مرغ
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سطح داخلی چینه دان از سلول های مخاطی پوشیده شده 
است. این سلول ها دارای ترشحات مخاطی می باشند.

4ــ معده١: معده درطیورشامل دوقسمت است:
 پیش معده٢ )معده غده ای(

 معده ماهیچه ای یا سنگدان٣ 
الف: پیش معده )معده غده ای(: عضوی دوکی شکل 
است که در قسمت چپ حفره بدن قرار دارد. کار اصلی معده 
حیوانات را در طیور، پیش معده انجام می دهد. محل اتصال پیش 

معده ومعده ماهیچه ای را تنگه4 گویند.
وجود  برجستگی هایی  طیور  معده  پیش  داخلی  سطح  در 
برجستگی ها حاوی غدد ترشحی هستند و ترشحات  این  دارند. 
خود را به داخل پیش معده می ریزند. این ترشحات شامل اسید 
معدی وآنزیم های هضم کننده پروتئین می باشند. در حالی که سطح 

داخلی تنگه هیچ گونه برجستگی و یا چین خورد گی ندارد.
ب: سنگدان )معده ماهیچه ای(: دیواره معده ماهیچه ای 
بسیار سفت وضخیم است ولی ضخامت آن درسطح پشتی بیشتر از 
سطح شکمی آن می باشد. محل قرار گرفتن آن در حفره شکمی در 
زیر استخوان خاجی می باشد. دیواره داخلی آن از الیه ضخیمی 
)الیه  زیرین  خود  به الیه  و محکم  بافت مخاطی تشکیل شده  از 
عضالنی( چسبیده است.)شکل 3ــ3( عمل اصلی سنگدان آسیاب 

کردن مواد غذایی خرده شده می باشد.
5 ــ روده باریک5: بعد از سنگدان قرار گرفته و مانند 
روده باریک حیوانات پستاندار از سه قسمت دئودنوم6)دوازدهه(، 
ژژنوم7 و ایلئوم8 تشکیل شده است. ولی مرز بین این قسمت ها 
دقیقاً مشخص نیست وکل آنها را روده باریک در نظر می گیرند. 
)شکل های 4ــ3 ، 5  ــ3 و 6  ــ3( ساختمان روده باریک از سه 
دارای  و  است  مخاطی  آن  داخلی  است.الیه  شده  تشکیل  الیه 
پرزهایی است که در جذب و حرکت مواد غذایی مؤثر است. طول 

    Isthmus ــGizzard                              4 ــproventriculus                                3 ــ٢                                     Stomach ــ١
ـ   Jegonum                            8 ــDeodenum                                        7 ــSmall Intestine                6 ــ5                 Ileum ـ

شکل 3ــ3 ــ پیش معده و سنگدان مرغ

شکل 4ــ3 ــ دوازدهه )دئودنوم(

شکل 5 ــ3 ــ ژژنوم

دوازدهه

لوزالمعده

 ژژنوم
روده بند
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روده باریک مرغ 160 تا 170 سانتی متر است.
یک  طیورشامل  در  بزرگ  روده  بزرگ١:  روده  6 ــ 
جفت زایده به نام روده کور٢ )سکوم( ویک بخش کوتاه ومستقیم 
می شود  ختم  کلوآک٤  به  که  است  )رکتوم(  روده٣  راست  نام  به 

)شکل های 6  ــ3 و 8    ــ3(. 
جذب  و  مدفوع  از  آب  جذب  بزرگ  روده  اصلی  وظیفه 

اندک بعضی از مواد غذایی هضم شده می باشد.
7ــ روده کور: به صورت دو زایده به طول 14 تا 23  
سانتی متر در دو طرف راست روده قرار دارد. این دو زایده در 
می شوند  متصل  آنها  به  فراخ  روده  به  باریک  روده  اتصال  محل 
سلولز  که  است  میکروب هایی  دارای  کور  روده  )شکل 6 ــ3(. 
و  گلوکز  نتیجه  در  و  کرده  هضم  را  غذایی  مواد  در  موجود 

ویتامین های گروه B و K را تولید می کنند.
طیور  گوارش  دستگاه  قسمت  آخرین  ـ    کلوآک:  8  ـ
می باشد. کلوآک به عنوان حفره مشترک بین دستگاه تولید مثل، 
دفع ادرار و مدفوع می باشد. کلوآک شیپوری شکل و دارای دو 
به  ناحیه گوارشی آن  تناسلی است.  ــ  ناحیه گوارشی و ادراری 
راست روده متصل بوده و محل تجمع مدفوع می باشد. در انتهای 
تجمع  و  نگهداری  باعث  که  دارد  وجود  اسفنگتری  ناحیه  این 
مدفوع شده و در موقع دفع باز می شود.)شکل های 7ــ3 و 8  ــ3(

ناحیه  اسفنگتر  از  بعد  تناسلی:  ــ  ادراری  ناحیه 
مجرای  و  ادراری  مجرای  نر  طیور  در  دارد.  قرار  گوارشی 
خروجی منی در این ناحیه باز می شود. در انتهای ناحیه ادراری 
تناسلی جنس نر، اجسام فالیک وجود دارد که اندام جفت گیری 
آلت  و  منی  خروج  مجاری  ماده  طیور  در  می باشد.  نر  جنس 
جفت گیری طیور نر به ناحیه ادراری تناسلی ماده وارد می شود. 
در انتهای کلوآک اسفنگتر مقعد قرار دارد که در تمام حاالت به 
جز در مواقع دفع مدفوع، جفت گیری و تخم گذاری بسته است. 

)شکل های 7ــ3 و 8  ــ3(

شکل 6   ــ3    ــ ایلئوم و روده های کور

Cloaca ــRectum                              4 ــSecum                                3 ــ٢                                Large Intestine ــ١

شکل 7ــ3 ــ کلوآک

شکل 8  ــ3ــ دستگاه گوارش طیور

دئودنومژژنومروده بزرگ

منقار

مری

چینه دان

مری

پیش معده سنگدان
روده کور

کلوآک
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2ــ3ــ فیزیولوژی دستگاه گوارش
دستگاه گوارش در طیور عمل گرفتن غذا، عبور غذا از 
مجرای گوارش، هضم وجذب و باالخره دفع مواد زاید را انجام  

می دهد.
طیور بوسیله منقار غذا را می گیرند. منقار عضوی شاخی 
است و عمل لب را در طیور انجام می دهد و با مجاری بینی ارتباط 

دارد.
زبان ونقش آن در طیور: زبان در کف دهان بصورت 
یک جسم مثلثی شکل قرار دارد. اگر چه زبان در پرندگان کارآیی 
زبان پستانداران را ندارد ولی در انتهای آن پرزهای ردیفی شکلی 
مری غدد  داخل  در  می نماید.  غذا کمک  بلع  به  که  دارد  وجود 
موکوسی وجود داشته که ترشح آنها سبب  سهولت حرکت ورانده 

شدن غذا به طرف معده می گردد. )شکل 9ــ3(

فاقد چینه دان است، بنابراین الزم است که غذای مرغابی به صورت 
خمیر آبکی ویا حداقل خیسانده به حیوان داده شود. )شکل های 

8  ــ3 و 10ــ3( 
با  غذا  قسمت،  این  در  غذا  توقف  درطی  معده:  پیش 
ترشحات اسیدی معده وشیره آن آغشته شده وسپس به معده اصلی 

رانده می شود.
بسیـار  پرندگان  گوارش  در  عضو  این  عمل  سنگـدان: 
مهم است، زیرا همان طور که گفته شد طیور فاقد دندان یا عضو 
خردکننده غذا می باشند، بنابراین پس از آن که غذا داخل چینه دان 
نرم شد ودر داخل پیش معده با شیره معده آغشته گردید، در داخل 
سنگدان به وسیله حرکت شدید وانقباضات عضالت خرد می شود. 
پرنده  که  دارد  وجود  سنگ ریزه  تعدادی  سنگدان  داخل  معموالً 
غذا  از  قبل  به طور جداگانه  یا  غذا  همراه  را  آنها  طبیعی  به طور 
می بلعد، از این رو این سنگریزه ها همراه با انقباضات شدید سنگدان 
باعث خرد شدن غذا شده وبه گوارش غذای پرنده کمک می کنند. 
هنگامی که غذا بخوبی درسنگدان خرد وبه صورت یکنواخت ونیمه 

مایع درآمد به طرف دوازدهه وروده رانده می شود.
پستانداران  بر خالف  باریک طیور  روده  روده کوچک: 
دارای قسمت های مشخصی نمی باشد. قسمت اول روده باریک 
را دوازدهه می نامند که ترشحات پانکراس وکبد در این قسمت به 
روده کوچک  در  به طور عمده  غذا  می ریزد. جذب  روده  داخل 
انجام می گیرد. غذا در روده به شکل محلول آبکی و قابل جذب 
در می آید. در داخل روده کوچک پرزهای1 زیادی وجود دارد که 

باعث گسترش سطح جذب در روده کوچک می شود.
کبد2: در پرندگان بسیار بزرگ و دارای دو قطعه می باشد 
کبد  است.  متصل  آن  به  وکیسه صفرا  بزرگ تر  راست  قطعه  که 
ترشحات خود را که صفرا می باشد در کیسه صفرا جمع کرده و 
برای خرد کردن چربی ها در انتهای دوازدهه به روده و کیسٔه صفرا 

شکل 9ــ3 ــ زبان مرغ

چینه دان: وظیفه اصلی چینه دان ذخیره غذاست. هرچند 
ممکن است که عمل هضم روی غذا به مقدار جزیی در چینه دان 
انجام شود. به علت عدم جویدن وتوقف غذا در دهان طیور، تأثیر 
مرغابی  می گیرد.  در چینه دان صورت  در هضم غذا  بُزاق حیوان 

Liver ــvilli                            2 ــ1

زبان
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می ریزد )شکل 10ــ3(. پانکراس نیز در تاخوردگی دوازدهه قرار 
دارد و رنگ آن قهوه ای می باشد.)شکل های 4ــ3 و 10ــ3(

کیسه صفرا1: ترشحات خود را به روده کوچک می ریزد. 
)شکل 10ــ3( ترشحات لوزالمعده و کبد موجب هضم چربی ها، 
پروتئین ها و کربوهیدرات ها در روده می شود. رنگ سبز صفرا به 

دلیل رنگ دانه های آن است.
روده کور: روده کور دارای میکروب های زیادی می باشد. 
به طوری که این میکروب ها سلولز موجود در مواد غذایی 
و  گلوکز  تولید  آن  نتیجه  که  می کنند  هضم  قسمت  این  در  را 
همچنین ویتامین های گروه B و ویتامین K می باشد. مواد حاصل 
از تخمیر به وسیله میکرو ارگانیسم ها، به ندرت مورد استفاده بدن 

طیور قرار می گیرند.
زیرا از محل اصلی جذب )روده باریک( دور مانده اند. 

اندازه وفعالیت روده های کور در پرندگانی که علف خوار 
هستند بیشتر از پرندگان دانه خوار ویا حشره خوار می باشند.

این قسمت در حقیقت  یا راست روده:  بزرگ   روده 
نشده  هضم  غذای  است.  غذا  نشده  هضم  بقایای  ریختن  محل 

بوسیله حرکات روده بزرگ به طرف کلواک رانده می شود.
کلواک: محلی است که از یک طرف  بقایای هضم نشده 
غذا )مدفوع( و از طرف دیگر ادرار واز طرفی نیز محل اتصال 

مجرای تناسلی ومحل ریخته شدن اسپرم در آن می باشد.
به  شد  کلواک  وارد  این که  از  پس  دفعی  مواد  مخرج: 

طرف مخرج رانده شده واز آنجا دفع می شود. 
که  است  این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  مهمی  نکته 
چون طول دستگاه گوارش پرندگان کم می باشد لذا زودتر گرسنه 
کوتاه تری  دوره  دارای  آنها  در  خوردن  غذا  به  نیاز  و  می شوند 
است. یکی از علت هایی هم که پرندگان صبح زود بیدار می شوند 
این است که چون در طول شب غذایی دریافت نمی کنند در نتیجه 

صبح زودتر از دیگر حیوانات گرسنه شده و بیدار می شوند.

   Gall Bladder ــ1

ـ  دستگاه گوارش طیور و سایر اندام های بدن شکل ١0ــ3 ـ

شناسایی قسمت های مختلف دستگاه گوارش طیور :

مواد و تجهیرات الزم :

الشهٔ مرغ یا خروس،  لوازم تشریح.

در آزمایشگاه و زیر نظر مربی الشه را با دقت باز کنید 

و قسمت های مختلف دستگاه گوارش را شناسایی نمایید.

کلیه

تخمدان

روده کور

چینه دان

حنجره باالیی

پیش معده

پانکراس یا لوزالمعده

مجرای تخم بر

روده کوچک

روده بزرگ
کلوآک

روده بند

سنگداندئودنوم

سیرنیکس
شش ها

طحال
کبد

مری
نای

قلب

چشم
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آزمون پیمانه مهارتی 3

1ـ قسمت های مختلف دستگاه گوارش طیور را نام ببرید.
2ـ دیواره مری وچینه دان از چند الیه تشکیل شده است؟ نام ببرید.

3ـ معده در طیور شامل چه قسمت هایی است؟
4ـ معده حقیقی طیور چه نام دارد؟

5  ـ روده باریک از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
6 ـ کلوآک دارای چه نواحی می باشد؟

7ـ وظیفه دستگاه گوارش طیور چه می باشد؟
8  ـ نقش منقار وزبان را در طیور شرح دهید؟

9ـ وظیفه اصلی چینه دان در دستگاه گوارش طیور چه می باشد؟
10ـ چرا غذای مرغابی به صورت خمیر آبکی ویا خیسانده باید باشد؟

11ـ نقش پیش معده در دستگاه گوارش طیور را بیان کنید؟
12ـ نقش سنگدان را در دستگاه گوارش طیور شرح دهید؟

13ـ جذب غذا در کدام قسمت از دستگاه گوارش طیور انجام می گیرد؟
14ـ وظیفه روده کور را در دستگاه گوارش طیور شرح دهید؟

15ـ وظیفه روده بزرگ و کلوآک را بیان نمایید؟
16ـ چرا پرندگان زودتر گرسنه می شوند؟



هدف کلی

شناخت دستگاه تولید مثل طیور

پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

4

درپایان این فصل هنرجو باید بتواند :
1ـ تولید مثل را تعریف کند.

2ـ الشۀ مرغ را کالبد گشایی کند.
3ـ ساختمان قسمت های مختلف دستگاه تولید مثل نر و ماده را تعریف کند.

4ـ قسمت های مختلف دستگاه تولید مثل نر و ماده را شناسایی کند.
5  ـ نقش هر یک از حیوانات نر و ماده را در تولید مثل بیان کند.

6   ـ وظایف هر یک از قسمت های دستگاه تولید مثل نر و ماده را بیان کند.
7ـ نحوۀ تشکیل تخم مرغ را بیان کند.

8 ـ قسمت های مختلف تخم مرغ را نشان دهد.
9ـ جنین مرغ را در روزهای مختلف جنینی مشاهده کند.

پیش آزمون

1ـ چرا بیضه ها در خروس داخل بدن قرار دارند؟

2ـ مهمترین وظیفهٔ تخمدان چیست؟

3ـ قسمت های مختلف تخم مرغ را نام ببرید.
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دیگر  با  اختالفاتی  دارای  پرندگان  مثل  تولید  دستگاه 
جانداران به ویژه پستانداران می باشد.

1ــ4ــ دستگاه تولید مثل نر
مجرای  بیضه ها1و  شامل  نر،  جنس  مثل  تولید  دستگاه 

منی بر است.
1ــ بیضه: بیضه ها از دو عضو کوچک بیضوی شکل 
تشکیل شده اند که در انتهای جلویی کلیه ودر دیواره پشتی بدن 
آویزان هستند. )شکل1ــ4( بر خالف پستانداران که بیضه ها در 
بیضه های  بدن است،  از  بیضه قرار داشته و خارج  داخل کیسه 
عمل  زیرا  می باشند،  پوسته  بدون  و  بدن  داخل  در  خروس 

اسپرم سازی در خروس در دمای بدن انجام می گیرد.
اوقات  برخی  در  ولی  است  زرد  بیضه ها  معمولی  رنگ 
از  بزرگ تر  کمی  بیضه چپ  باشد.  رنگدانه  دارای  است  ممکن 

Sperm ــTestis                            2 ــ1

شکل ١ــ4 ــ دستگاه تولید مثل نر

بیضه راست است. هر بیضه از تعداد زیادی لوله های سیلندری 
شکل تشکیل شده که به آنها لوله های سمینی فر )منی ساز( گویند. 

وظیفه اصلی بیضه ها تولید اسپرم2 است.
کشیده  سر  یک  از  )اسپرم(  اسپرماتوزوئید  سلول های 

وگردن و دم تشکیل شده و در مایع منی شناورند.
2ــ مجرای منی بر: مایع منی به همراه اسپرم ها بوسیله 
کلوآک  می شوند.  برده  کلوآک  به  منی بر(  )مجرای  دفران  کانال 
از سه قسمت تشکیل می شود که به وسیله پرده افقی از هم جدا 
دارد  وجود  کوچکی  برجستگی  وسطی  قسمت  در  می شوند. 
که به منزله آلت تناسلی جنس نر می باشد وکانال دفران در کنار 
آن باز می شود و در هنگـام جفت گیری کلوآک جنس نـر روی 
کلوآک مـاده قرار می گیرد و مایع انزال بوسیله این برجستگی به 
داخل اویدوکت که مدخل آن در دیواره کلوآک ماده قرار گرفته 

می ریزد.

بیضه ها

روده کور

روده بزرگ

لوله منی بر

کلیه ها

میزنای
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2ــ4ــ دستگاه تولید مثل ماده
دستگاه تولید مثل پرنده ماده از دو قسمت تشکیل گردیده 

است:
تخمدان  و  فعال  و  بزرگ  چپ  تخمدان  تخمدان١:  1ــ 
راست کوچک و غیر فعال می باشد. تخمدان چپ در داخل محوطه 
بطنی و نزدیک کلیه ها قرار گرفته است و در پرنده بالغ شبیه خوشه 
انگور می باشد که از زرده های متعدد و به اندازه های مختلف تشکیل 
اووسیت ها  این  از رسیدن  اووسیت گویند.  آنها  به  که  شده است 

زرده کامل و رسیده حاصل می گردد.
تخم مرغ(  )زرده  تخمک  تولید  تخمدان،  وظیفه  مهم ترین 
اندوخته غذایی تخمک می باشد. )شکل  واقع  می باشد. زرده در 

2ــ4(
2ــ مجرای تخم بر٢: مجرای تخم بر لوله بزرگ، پهن 
وتا خورده ای است که قسمت اعظم محوطه بطنی به خصوص 
ادامه  پشتی  نزدیکی کیسه هوایی  تا  و  فرا گرفته  را  قسمت چپ 
دارد. سطح اویدوکت دارای عروق خونی زیادی می باشد و از 5 

قسمت تشکیل شده است )شکل 3ــ4(: 
قسمت اول به شکل قیف بوده و در زیر تخمدان چپ قرار 

گرفته و به آن شیپور یا فانل٣می گویند.
قسمت دوم درازتر است ماگنوم٤نامیده می شود.

قسمت سوم تنگه٥ نامیده می شود.
قسمت چهارم رحم یا زهدان٦  است. 

قسمت پنجم مهبل٧ نامیده می شودکه در داخل کلوآک باز 
می شود.

Magnum ــInfundibolum، funnel                             4 ــoviduct                                     3 ــovary                                    2 ــ1
                          vagina ــUterus                                       7 ــIsthmus                                 6 ــ٥

شکل 2ــ4 ــ تخمدان مرغ

شکل 3ــ4 ــ دستگاه تولید مثل ماده

کت
دو

اوی

شیپور فانل

ماگنوم

ایستموس

رحم

مهبل
کلوآک

روده بزرگ

ان
خمد

ت

١ــ شیپور فانل
2ــ ماگنوم

3ــ تنگه
4ــ رحم
5ــ مهبل

2
١

5

4

3
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دستگاه تولید مثل در پرندگان اختالف زیادی با پستانداران 
دارد زیرا جنین در پستانداران داخل رحم و در پرندگان خارج از 
رحم رشد و نمو می کند. دستگاه تولید مثل جنس ماده فقط برای 
تهیه و تولید تخم ونطفه دار کردن آن به کار می رود و از نظر رشد 
جنین وظیفٔه  چندانی به جز چند ساعت اول بر عهده ندارد. طیور 
معموالً در طی 5 تا 6 ماه بالغ می شوند و چند روزی پشت سر هم 
تخم می گذارند و سپس مدتی استراحت می نمایند. سیکل تناسلی 

بسته به ژنتیک و محیط متغیر است.

و حجم زرده شروع به افزایش می کند.هنگامی که قطر فولیکول 
به اندازه کافی افزایش یافت، در قسمتی که فاقد رگ های خونی 
می باشد و استیگما نام دارد ترک بر می دارد و تخمک بالغ آزاد 

شده و از این زمان به بعد زرده نامیده می شود.
تخم بر  به داخل شیپور مجرای  آزاد شده  تخم مرغ  زرده 
می افتد که به این عمل تخمک گذاری١می گویند. این مرحله 18 تا 

20 دقیقه طول می کشد.
شیپور دارای دو وظیفه می باشد:

1( گرفتن زرده از تخمدان
اگر  می باشد.  زرده  با  اسپرماتوزوئید  خورد  بر  محل   )2
جفت گیری بین خروس و مرغ انجام شده واسپرم به ناحیه شیپور 
صورت  باروری  و  می گیرد  انجام  تالقی  زرده  با  باشد،  رسیده 
می پذیرد و سلول تخم تشکیل می شود. سلول تخم شروع به رشد 
کرده و تولید لکه رویان )درکنار و باالی( زرده می کند که آن را 
نطفه می نامند. تخم بارور شده به قسمت ماگنوم می رسد و در این 

قسمت سفیده تخم مرغ در اطراف زرده تشکیل می شود. 
سفیده دارای 4 الیه متمایز است که عبارتند از: 

1( شاالژ که به زرده چسبیده است.
2( سفیده داخلی رقیق.

3( سفیده غلیظ.
4( سفیده خارجی رقیق.

پوسته  ناحیه  این  در  می رسد.  تنگه  ناحیه  به  سپس  تخم 
داخلی و خارجی تشکیل می شود )همان پوسته های نازکی که زیر 
پوستٔه صدفی تخم تشکیل  قرار دارند(. در رحم  پوسته صدفی 
الزم  وقت  ساعت   20 تا   19 حدود  آن  انجام  برای  که  می شود 

است. 
کیسٔه هوایی که در قسمت پهن تخم قرار دارد در ناحیه 
مهبل به وجود می آید. در آخرین مرحله از تشکیل تخم، ماده ای 

شناسایی قســمت های مختلف دستگاه تولید مثل 
طیور :

مواد و تجهیزات الزم :
الشهٔ مرغ و خروس، لوازم کالبد گشایی الشه.

در آزمایشگاه و زیر نظر مربی آزمایشگاه، الشه ها 
را بــه دقت باز کنید. قســمت های مختلف دســتگاه 

تولید  مثل خروس و مرغ را شناسایی کنید.

3ــ4ــ مراحل تشکیل تخم پرنده 
می باشد  تخمک  زیادی  تعداد  دارای  بالغ  مرغ  تخمدان 
که در حدود 6 تا 10 روز قبل از تخم گذاری یکی از تخمک ها 
غشای  دارای  تخم ها  می شود.  بزرگ  و  می کند  رشد  به  شروع 

زرده هستند و زرده در بین آن قرار دارد.
زرده وغشای زرده از بافت رابط پوشیده شده که در این 
حالت به آن فولیکول می گویند و مویرگ های خونی زیادی آن را 
می پوشاند. به وسیله این مویرگ ها مواد غذایی به فولیکول می رسد 

                            Ovullation ــ1
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مرطوب روی منافذ پوسته را می پوشاند.
مقعد  راه  واز  می رسد  کلوآک  به  دودی  حرکات  با  تخم 

خارج می شود.
از  عبور  با  مرغ  تخم  باریک  سر  ابتدا  معمول  به طور 
مجرای تخمدان تشکیل می گردد. جالب است بدانید که در عمل 

تخم گذاری ابتدا سر پهن تخم مرغ از بدن دفع می شود. 
به طور متوسط فاصلٔه دو تخم گذاری متوالی 26/5 ساعت 
است و فاصله تخم گذاری تا تخمک اندازی بعدی 14 تا 75 دقیقه 

است.
تمام مراحل تشکیل تخم وتخم گذاری تحت تأثیر هورمون های 
جنسی و عوامل خارجی می باشد. تخمک اندازی و تخم گذاری تحت 

تأثیر روشنایی وتاریکی می باشند.
ساختمان تخم از قسمت های زیر تشکیل شده است 

)شکل 4ــ4(:
1ــ صفحه رویان

2ــ زرده
3ــ سفیده

4ــ پوسته  نازک )داخلی وخارجی(
ـ    پوسته صدفی    5ـ

 6ــ کیسه هوایی

شکل 4  ــ4 ــ قسمت های مختلف تخم مرغ

آلبومین ــ )سفیده(

زرده

صفحه رویان
شاالژ

رده
ء ز

شا
غ

پوسته

غشاء خارجی

یی
هوا

سه 
کی

غشاء داخلی

4ــ4ــ تغییرات روزانه رشد جنینی 
به تقسیم ورشد می کند. در  از تشکیل، شروع  نطفه پس 
جنین  رشد  اولیه  مراحل  بدن،  مناسب  حرارت  در  و  مرغ  بدن 
صورت می گیرد. پس از تخم گذاری، به دلیل حرارت کمتر محیط 

نسبت به بدن مادر، رشد جنین متوقف می گردد. 
توقف رشد در این مرحله، لطمه ای به زندگی جنین وارد 
نمی کند و جنین برای مدتی خاصیت حیاتی خود را حفظ می کند.
بر  مادر  خوابیدن  جمله  از  محیط،  شدن  مساعد  از  پس 
روی تخم و یا قرار دادن در ماشین جوجه کشی، رشد و نمو نطفه 

ادامه می یابد و پس از 21 روز جوجه از تخم بیرون می آید.

یک عدد تخم مرغ پخته و یک عدد تخم مرغ تازه 

را شکسته و سعی کنید قسمت های مختلف تخم مرغ را 

مشاهده نمایید.

مراحل رشد وتکامل اعضای جنین از روز اول تا بیست 
تا  )5 ــ4(  شکل های  در  که  می باشد  زیر  شرح  به  روزگی  یک  و 

)24ــ4( مشاهده می نمایید.
در روز اول، لوله های اولیه، ستون فقرات، اعصاب، سر 

و چشم تشکیل می شود.
در روز دوم، قلب و گوش شکل می گیرد و ضربان قلب 

شروع می گردد.
در روز سوم، بینی، بال ها و پاها شکل می گیرد. 

تناسلی و  در روز چهارم، زبان و در روز پنجم، دستگاه 
تمایز جنسی تشکیل می شود.

در روز ششم، منقار و پنجه ها شکل می گیرد و در روزهای 
هفتم تا دهم پرها و منقار تشکیل می گردد.
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در روز چهاردهم جنین در موقعیت اصلی خود یعنی سر 
به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ )کیسهٔ هوایی( قرار می گیرد.

در روزهای شانزدهم وهفدهم، سفیده به طور کامل جذب 
و مایع جنینی کاهش می یابد. منقار و پنجه ها کامالً سخت و شاخی 

شده و منقار به طرف اتاقک هوایی حرکت می کند.
وارد  بدنی  حفره  داخل  به  زرده  کیسه  نوزدهم،  روز  در 

شکل 7ــ4ــ روز سومشکل 6ــ4 ــ روز دومشکل5 ــ4ــ روز اول

می شود. و برای اولین بار جنین توسط ریه هایش شروع به تنفس 
می کند.

کیسه  به جز  مرغ  تخم  همه فضای  بیستم، جنین  روز  در 
هوایی را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.

در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار باال پوسته سوراخ 
می شود و در روز بیستم و یکم، جنین از تخم خارج می شود.

شکل ١3ــ4 ــ روز نهمشکل ١2ــ4 ــ روز هشتمشکل ١١ــ4 ــ روز هفتم

شکل ١0ــ4 ــ روز ششمشکل 9ــ4 ــ روز پنجم شکل 8  ــ4ــ روز چهارم
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شکل 20ــ4 ــ روز شانزدهم

شکل ١5ــ4ــ  روز یازدهمشکل ١4ــ4ــ  روز دهم

شکل ١8ــ4 ــ روز چهاردهمشکل ١7ــ4 ــ روز سیزدهمشکل ١6ــ4 ــ روز دوازدهم

شکل ١9ــ4ــ  روز پانزدهم
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شکل 22ــ4ــ روز هجدهم شکل 23ــ4 ــ روز نوزدهمشکل 2١ــ4ــ روز هفدهم

شکل 24ــ4ــ روز بیست و یکم

تعداد مناسبی تخم مرغ نطفه دار را تهیه کنید و در ماشین جوجه کشی قرار دهید.

سپس در روزهایی مطابق شکل های )5  ـ4 تا 24ـ4( آنها را شکسته و جنین ها را مشاهده کنید.

مشاهدات خود را با تصاویر و متن درس مقایسه کنید.



مهارت : پرورش عمومی طیور
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آزمون پیمانه مهارتی 4
1ـ دستگاه تولید مثل جنس نر شامل... و... می باشد.

2ـ اندازه کدام بیضه در خروس بزرگ تر است؟

3ـ وظیفه بیضه در تولید مثل چیست؟

4ـ دستگاه تولید مثل پرنده ماده از چند قسمت تشکیل گردیده است؟ توضیح دهید.

5ـ در دستگاه تولید مثل طیور تخمدان چپ ... و... وتخمدان راست... و... می باشد.

6ـ مهم ترین وظیفه تخمدان چه می باشد؟

7ـ قسمت های مختلف مجرای تخمدان )اویدوکت( را نام ببرید؟

8 ـ چرا دستگاه تولید مثل در پرندگان با پستانداران اختالف دارد؟

9ـ تخمک گذاری )اووالسیون( چیست؟

10ـ وظیفه شیپور یا فانل چه می باشد؟

11ـ در قسمت ماگنوم چه قسمت هایی از تخم تشکیل می شود؟

12ـ پوسته های نازک داخلی و خارجی درکدام قسمت مجرای تخم تشکیل می شود؟

13ـ در رحم چه قسمتی از تخم تشکیل می شود وچند ساعت زمان نیاز دارد؟

14ـ کیسه هوایی درکدام قسمت از مجرای تخم تشکیل می گردد؟

15ـ به طور متوسط فاصله دو تخم گذاری متوالی ... ساعت وفاصله تخم گذاری تا تخمک اندازی بعدی ... تا ... دقیقه است.

16ـ مراحل تشکیل تخم وتخم گذاری تحت تأثیر چه عواملی هستند؟

17ـ ساختمان تخم از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید.

18ـ چرا پس از تخم گذاری، رشد جنین متوقف می گردد؟


