
هدف کلی

شناخت دستگاه گردش خون طیور

5پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :
1ـ دستگاه گردش خون مرغ را تشریح کند.

2ـ قسمت های مختلف دستگاه گردش خون مرغ را نشان دهد.
3ـ ساختمان و نحوۀ   فعالیت قلب را توضیح دهد.

4ـ فیزیولوژی دستگاه گردش خون را بیان نماید.
5  ـ قسمت های مختلف دستگاه گردش خون طیور را نشان دهد.

6 ـ اعمال خون را در بدن نام ببرد.
7ـ گردش خون عمومی بدن طیور وگردش خون ششی را تعریف کند.

8  ـ گلبول های قرمز خون مرغ را مشاهده کند.

پیش آزمون

1ـ چند نوع رگ در بدن طیور وجود دارد؟

2ـ قلب طیور مشابه قلب کدام دسته از حیوانات است؟ )خزندگان، پستانداران، آبزیان(.

3ـ چند نوع گردش خون در طیور وجود دارد؟
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دستگاه گردش خون، انتقال مواد غذایی، گازهای تنفسی 
و مواد زائد در بدن طیور را بر عهده دارد. این دستگاه ارتباط 
تنفسی  دستگاه  گوارش،  دستگاه  با  بدن  مختلف  بافت های  بین 

ودستگاه دفع ادرار را بر قرار می نماید.

ـ  5  ــ آشنایی با دستگاه گردش خون 1ـ
خونی  ورگ های  خون  قلب،  از  خون  گردش  دستگاه 

تشکیل شده است.
وبه رنگ  پرندگان مخروطی شکل  در  قلب  قلب:  ــ  الف 

ـ  5(  ـ  5 و2ـ قرمز تیره ونسبتاً بزرگ است. )شکل های1ـ
به  بدن  میانی  خط  در  وتقریباً  سینه  قفسه  حفره  در  قلب 
موازات محور طولی قرار دارد. نوک قلب اندکی به سمت راست 
بزرگ  رگ های  وتنٔه  دهلیزها  از  که  قلب  قاعده  است.  خمیده 
تشکیل شده است، به سمت پشت متمایل گشته و در سطح دومین 

دنده قرار دارد.
قلب عضو اصلی دستگاه گردش خون محسوب می شود. 
وسبب  می کند  عمل  خون  گردش  دستگاه  در  پمپ  یک  همانند 
حرکت خون در رگ ها می شود. قلب به دو قسمت راست وچپ 
باالیی(  )حفره  دهلیز  دارای یک  نیز  هر قسمت  تقسیم می شود. 
نیز  پرندگان  ترتیب قلب  بدین  پایینی( می باشد.  ویک بطن )حفره 
بطن  و  دهلیز  بین  است.  حفره ای  چهار  پستانداران  قلب  شبیه 
چپ دریچه دولتی قرار دارد و ارتباط دهلیز وبطن راست بوسیله 
دریچه سه لتی برقرار می شود. هیچ گونه ارتباطی بین دهلیزها ونیز 

ـ  5(  بین بطن ها وجود ندارد. )شکل3ـ

ـ  5 ــ قلب مرغ و موقعیت آن شکل 1ـ

ـ  5 ــ ساختمان قلب پرندگان شکل 2 ـ

سرخرگ ششی

سرخرگ آئورت
سرخرگ ششی

سیاهرگ ششی

دهلیز چپ

دریچه آئورت
بطن چپ

بطن راست

دهلیز راست

دریچه ششی )سینی(

سیاهرگ ششی

بزرگ سیاهرگ زبرین

بزرگ سیاهرگ زیرین

دریچه سه لتی

ـ  5 ــ دریچه های قلب پرندگان شکل 3ـ

سرخرگ ششی
دهلیز چپ

بطن راست

بطن چپ

دریچه آئورت
دریچه دولتی)میترال(

آئورت

دریچه ششی

سیاهرگ

دریچه سه لتی

آبشامه قلب
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بطن چپ نوک قلب را تشکیل داده، از بطن راست بزرگ تر 
دهلیز  از  حجم تر  کم  چپ  دهلیز  دارد.  کلفت تری  ودیواره  بوده 

راست است و دارای دیواره ضخیم تری است.

 Endocard ــMyocard                                3 ــ٢                                     Pericard ــ١

زیاد  نسبتاً  بدنشان  وزن  به  نسبت  پرندگان  در  قلب  وزن 
است. )جدول 1ــ 5( 

کبوتربلدرچینغازاردکبوقلمونمرغ

١/١ ــ 0/8١0/80/9١ ــ 0/440/50/74وزن قلب

ـ   5 ــ وزن قلب )درصد از وزن بدن( جدول 1ـ

بین  بدن که حرارتی  برای سوخت وساز  انرژی الزم  تأمین 
40 تا 42 درجه سانتی گراد دارد ونیز ضربان بسیار تند آن، از دالئل 

بزرگی قلب می باشد.
ضربان قلب در ماکیان 300 ودر گنجشک 500 تا 800  

ضربه در دقیقه است.
مجاورت با نور شدید، استرس وهیجان زدگی سبب افزایش 
سریع تری  قلب  ضربان  کوچک تر  پرندگان  می شود.  قلب  ضربان 

دارند.
قلب از سه الیه تشکیل می شود:

الیه  و  چسبیده  قلب  دور  پرده  این  خارجی١:  الیه  1ــ 
ماهیچه ای را در بر گرفته است.

می باشند.  قلب  ماهیچه های  ماهیچه ای٢:  الیه  2ــ 
ماهیچه ها در قسمت بطن ها ضخیم تر از قسمت دهلیزها می باشد.

3ــ الیه داخلی٣: الیه نازکی است که سطح داخلی الیه 
الیه  این  از  قلبی  دریچه های  می سازد.  مفروش  را  ماهیچه ای 

سرچشمه می گیرند. )شکل4ــ 5(
آبشامه قلب: پرده ای است که دور قلب قرار گرفته ودو 
الیه دارد. الیه داخلی آن روی الیه خارجی قلب چسبیده است. 
را  قلب  حرکات  داردکه  وجود  آبشامه  مایع  آبشامه  الیه  دو  بین 

ـ  5( تسهیل می کند. )شکل 5  ـ

شکل 4ــ5  ــ ساختمان الیه های قلب

ـ  5 ــ آبشامه قلب شکل 5  ـ

دریچۀ سه لتیدریچۀ دو لتی

الیه داخلی
الیه ماهیچه ای

مایع آبشامه 
قلب

الیۀ خارجی
)پریکارد(

سرخرگ
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ب ــ رگ های خونی:
سیستم  طریق  از  خود  وظایف  کلیه  انجام  برای  خون 
می باشد. سرخرگ ها،  در گردش  نام رگ های خونی  به  بسته ای 
سیاهرگ ها ومویرگ ها سه نوع از رگ های خونی دستگاه گردش 
خون طیور محسوب می شوند. بطور کلی رگ هایی که خون را از 
قلب خارج می کنند، سرخرگ ورگ هایی که خون را به قلب باز 

ـ  5( می گردانند، سیاهرگ نامیده می شوند. )شکل 6ـ
سرخرگ ها دارای مقطع گرد وبه شکل استوانه ای می باشند 

و همواره شکل خود را حفظ می کنند.
دیواره سرخرگ از سه الیه درونی، میانی وبیرونی تشکیل 

شده است. 
سرخرگ های  می شوند.  تقسیم  دسته  دو  به  سرخرگ ها 
گردش خون عمومی، حاوی خون روشن وسرخرگ های گردش 
خون ششی که حاوی خون تیره می باشند. سرخرگ ها معموالً به 
منشعب  شاخه های  و  می آیند  در  شاخه ای  دو  انشعابات  صورت 
وکوچک  نازک  بسیار  انشعابات  آخرین  می شوند.  باریک  شده 

بوده وقبل از مویرگ ها قرار دارند.
استوانه ای  باشند  خون  از  پر  که  موقعی   سیاهرگ ها 
شکل هستند وهرگاه کشیده شوند به شکل گره دار در می آیند. این 

شکل6  ــ 5 ــ رگ و گلبول های قرمز

گره ها به واسطه وجود دریچه هایی در داخل آنها می باشد. دیواره 
سیاهرگ ها معموالً نازک وتا اندازه ای شفاف وانبساط پذیر است. 

)شکل 7ــ5(
مجرای سیاهرگ ها بطور کلی پهن تر از سرخرگ ها است 
دیواره  می باشد.  کدرتر  آنها  رنگ  و  نازک تر  آنها  دیوارٔه  ولی 
شده  تشکیل  وبیرونی  میانی  درونی،  الیه  سه  از  نیز  سیاهرگ ها 
است. الیه میانی سیاهرگ ها که از بافت پیوندی بیشتری ساخته 
شده ونازک تر از الیه میانی سرخرگ ها است. از آنجایی که خون 
سیاهرگی فشار کمتری دارد وبرای جلوگیری از پس رفت خون، 

دریچه هایی در این رگ ها وجود دارد. )شکل 7ــ5( 
هستند.  دسته  دو  سرخرگ ها  مانند  نیز  سیاهرگ ها 

شکل 7ــ 5 ــ مقطع سرخرگ و سیاهرگ

ماهیچه صاف الیه میانی

الیه بیرونی

الیه درونی

بافت پیوندی الیه میانی

دریچه النه کبوتری

سیاهرگ

اندوتلیوم

الیه درونی

بخش ارتجاعی الیه میانی

ماهیچه صاف الیه میانی
بخش ارتجاعی الیه میانی

الیه پیوندی بیرونی

سرخرگ
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 co2 سیاهرگ های گردش عمومی بدن حاوی خون تیره )دارای
 o2 )دارای  تمیز  خون  حاوی  که  ششی  سیاهرگ های  و  بیشتر( 
بیشتر( می باشند. سیاهرگ ها به وسیله شاخه های کوچک وبسیار 
باریکی در دنبالٔه مویرگ ها قرار می گیرند. سیاهرگ های کوچک 
به یکدیگر ملحق شده ورگ های بزرگ تری را تشکیل می دهند تا 

این که بوسیله رگ های اصلی به دهلیزها منتهی شوند.
از رگ های  به وسیله شبکه ای  و سیاهرگ ها  سرخرگ ها 
می گردند.  متصل  یکدیگر  به  می شوند  نامیده  مویرگ  که  مویی 

ـ   5( )تصویر8  ـ

غذایی  مواد  دارند.  را  دیواره  ظریف ترین  رگ ها  این 
وگازها با عبور از این دیواره بین سلول ها وخون جابجا می شوند. 

ج ــ خون:
)گلبول  خونی  سلول های  پالسما،  مایع  دربرگیرنده  خون 
قرمز، گلبول سفید و ترومبوسیت ها ١(، قند، پروتئین، چربی، امالح 
و هورمون ها می باشد. رنگ خون سرخرگی که اکسیژن بیشتری 
دارد سرخ درخشان و برعکس خون سیاهرگی که اکسیژن کمتری 

دارد قرمز تیره است. pH خون کمی قلیایی است )7/4(.
پالسما:

را  خون  مایع  یا  نشده  لخته  خون  سلول  بدون  قسمت 
تشکیل  را  خون  حجم  درصد   70 تا   55 پالسما  نامند.  پالسما 

Erythrocytes ــThrombocytes=Plackets                            2 ــ1

شکل 8  ــ 5   ــ شبکه مویی )مویرگی(

سیاهرگ

مویرگ

سرخرگ

پروتئین،   ،CO2 و   O2 گازهای  پالسما  اجزای مختلف  می دهد. 
نمک های غیر آلی و ویتامین ها می باشند. پالسما وسیله ای برای 
مهم  وظیفه  می باشد.  شیمیایی  مواد  و  خون  سلول های  انتقال 
کمک  به  پرندگان  است.  خون  در  اسمزی  فشار  ایجاد  پالسما 
فشار اسمزی، انتقال آب از مویرگ ها به سلول های بدن را تنظیم 

می کنند.
گلبول قرمز2:

گلبول قرمز برای حمل اکسیژن تخصص یافته است و در 
پرندگان بیضی شکل و دارای هسته می باشد.

و  است  قرمز  گلبول  ساختمان  اصلی  جزء  هموگلوبین 
می شود.  تشکیل  آهن  معدنی  ماده  و  گلوبین  نام  به  پروتئینی  از 
هموگلوبین، گلبول های قرمز را برای حمل اکسیژن توانا می سازد. 
عمل  این  است.  اکسیژن  انتقال  قرمز  گلبول  وظیفه  مهمترین 
نتیجٔه میل ترکیبی ضعیف آهن موجود در هموگلوبین با اکسیژن 
می باشد. هموگلوبین در گلبول قرمز قرار دارد و میوگلوبین در 

عضالت جهت ذخیره اکسیژن قرار گرفته است.
زرده  کیسه  دیوارٔه  بوسیله  خونی  سلول های  نخستین 
قرمز  گلبول های  کبد و طحال  بوجود می آیند. در دوران جنینی 
را تولید می کنند. در پرندگان بالغ این سلول ها در مغز استخوان 
محتویات  و  می باشد  قرمز  گلبول  مخزن  طحال  می شوند.  تولید 
خود را در دستگاه گردش خون تخلیه می کند. طول عمر گلبول 
قرمز از هنگام ورود به خون تا زمان مرگ آن در حدود 210 روز 
می باشد. ولی در طیور به دلیل متابولیسم و فعالیت بیشتر حدود 

35 تا 45 روز است.
ارتفاع  و  سن  جنس،  گونه،  حسب  بر  قرمز  گلبول  تعداد 
محل زندگی متفاوت است. حدود سه میلیون گلبول قرمز در هر 

میلی لیتر مکعب از خون طیور وجود دارد. )تصویر 9ــ5(
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گلبول سفید1:
قرمز  گلبول های  از  کمتر  بسیار  سفید  گلبول های  تعداد 
دیده  مختلف  اشکال  وبه  بوده  هسته دار  سلول ها  این  است. 
سیستم های  با  ارتباط  در  سلول ها  این  اصلی  وظیفه  می شوند. 

دفاعی بدن می باشد.
بسیاری از آنها ریزه خوار هستند بدین معنی که می توانند 
مواد ریز، مانند باکتری ها وقطعات سلول های تخریب شده را در 
خود فرو برند. برخی دیگر قادرند در اطراف محل عفونت تجمع 

کرده ومستقیماً به میکرو ب ها حمله کنند.

  Leuk ocytes ــ1

شکل 9ــ 5 ــ گلبول های قرمز هسته دار پرندگان

الیه  و  ریخته  الم  روی  را  مرغ  خون  از  قطره  یک 
نازکی از آن را تهیه نمایید اکنون گلبول های قرمز را 

زیر میکروسکوپ مشاهده نمایید.

شکل 10ــ 5 ــ سلول های سفید خون

گلبول های سفید در مغز استخوان و غدد لنفاوی ساخته 
خارجی  عوامل  با  مقابله  در  سفید  گلبول های  اهمیت  می شوند. 

وعفونت ها است.)شکل 10ــ 5(

ترومبوسیت ها )پالکت ها(:
شکل آنها از بیضی تا گرد متغیر است. در مغزاستخوان 
از  جلوگیری  در  آنها  اساسی  نقش  و  می شوند  تولید  وطحال 

خونریزی است.
فشار خون:

سرخرگی   خون  فشار  دو  نیز  پرندگان  در  انسان  همانند 
خون  فشار  می شود.  اندازه گیری  قلب  به  برگشتی  خون  وفشار 

پرندگان با واحد میلی متر جیوه بیان می شود. )جدول 2ــ5(
اعصاب قلب:

واگ  وعصب  سمپاتیک  عصب  شامل  قلب  اعصاب 
وعصب  قلب  ضربان  دهنده  افزایش  سمپاتیک  عصب  می باشد. 

واگ سبب کاهش ضربان آن می شود.
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فشار خون برگشتفشار خون سرخرگی

١٣4 ــ ١60١٣0 ــ ١40مرغ

١50 ــ ١95١45 ــ ١80خروس

٢60٢00 ــ ٢50بوقلمون ماده

٢٣0 ــ ٣00٢٢0 ــ ٢90 بوقلمون نر

 ١70١80اردک ماده

١80١45 اردک نر

جدول 2ــ 5 ــ فشار خون برخی از پرندگان اهلی )میلی متر جیوه(

لنف:
بین  ومایعات  مواد  جذب  برای  فرعی  سیستم  یک  لنف 
سلولی به داخل جریان خون می باشد. همچنین لنف یکی از راه های 
اصلی جذب مواد )بویژه چربی ها( در دستگاه گوارش محسوب 
ذرات  کردن  خارج  لنفاوی  رگ های  عمل  مهم ترین  می شود. 
بزرگ مواد تخریب شدٔه بافت ها از فضای بین سلولی می باشد. 
ترکیب لنف شبیه پالسما است با این تفاوت که مقدار پروتئین در 
آن کمتر است. سیستم لنف در اکثریت طیور از مجاری لنفاوی 
وغدد لنفاوی تشکیل شده است و تمامی لنف موجود در نهایت 
به سیستم سیاهرگی می ریزد. مجاری لنفاوی ابتدا به غدد لنفاوی 
می رسند که مانند صافی عمل کرده ومانع ورود مواد خارجی به 
جریان خون می شوند. در این غدد سلول های بیگانه خوار وجود 
دارد که قادر به هضم ذرات خارجی می باشند. عالوه بر این غدد 

لنفاوی قادر به ساختن مواد ایمنی نیز می باشند.

ـ  5   ــ آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گردش خون  2ـ
چرخه قلب

مجموعه اعمالی که بدنبال هم دریک جریان کامل قلب رخ 

می دهد چرخه قلب نامیده می شود. عمل قلب دو مرحله دارد.
1ــ انقباض قلب1:

می افتد  اتفاق  وبطن ها  دهلیزها  انقباض  مرحله  این  در 
وخون از قلب خارج شده وبه درون سرخرگ ها رانده می شوند. 

ـ   5( )مرحله 1و2 شکل11ـ

 Systole ــ1

شکل 11ــ 5 ــ انقباض و انبساط قلب

انقباض

انبساط
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2ــ انبساط قلب1:
می باشد.  قلب  عضالت  استراحت  مرحله  مرحله،  این 
می کنید،  مشاهده  11ــ5(  )شکل  سوم  مرحله  در  که  همان طور 
ابتدا دهلیزها از خون پرشده و منبسط می شوند و سپس در مرحله 
را  انبساط  مجموع  در   که  می شوند  پر  خون  از  بطن ها  چهارم 

تشکیل می دهند.
جهت حرکت خون در دستگاه گردش خون:

به  چپ  دهلیز  از  اکسیژن دار  خون  قلبی  چرخه   هر  در 
قلب  از  خون  چپ،  بطن  انقباض  با  می شود.  وارد  چپ  بطن 
سرخرگ های  به  فشار  با  سپس  می رود.  آئورت  سرخرگ  به 
منتقل  بدن  اعضای  تمام  به  و  شده  رانده  ومویرگ ها  کوچک 
و  شیمیایی  ومواد  اکسیژن  از  استفاده سلول ها  از  پس  می شود. 
دفع CO2، خون بدون اکسیژن  و CO2 دار از طریق سیاهرگ ها 
راست  دهلیز  به  خون  هنگام  این  در  می گردد.  باز  قلب  به 
یا گردش خون عمومی  از گردش خون را  این بخش   می ریزد. 

گردش خون بزرگ می نامند.
سپس خون از دهلیز راست به بطن راست وارد می شود و 
از آنجا به وسیلٔه سرخرگ ششی به طرف ریه ها رانده می شود. در 
ریه ها پس از تبادالت گازی )دفع CO2  وگرفتن O2(، خون به وسیله 
سیاهرگ ششی به دهلیز چپ وارد می شود. این بخش از گردش 

خون را گردش خون ششی یا گردش خون کوچک می نامند.
را  کوچک  و  بزرگ  خون  گردش  ـ    5(  )شکل11ـ در 

مشاهده کنید.
در گردش عمومی، خـون اکسیژن را به سلول ها رسانده و 
دی اکسید کـربن را دریـافت مـی کنـد ودر گـردش ششی، خـون، 

دی اکسید کربن را بـه ریه پس داده واکسیژن دریافت می کند.
فیزیولوژی خون )اعمال خون(:

خون اعمال متعددی را در بدن طیور بر عهده دارد: 
1ــ اکسیژن را به سلول های بدن رسانده و دی اکسید کربن 

 Diastole ــ1

شکل 12ــ 5 ــ گردش خون قلب

شش ها

سیاهرگسرخرگ

قلب

را از آنها می گیرد.
2ــ مواد غذایی را از دستگاه گوارش گرفته و به سلول های 

بدن منتقل می کند.
دریافت  را  سلول ها  فعالیت  از  حاصل  زائد  مواد  3ــ 

می کند و به اندام های دفعی مانند کلیه ها  انتقال می دهد.
4ــ تولیدات هورمونی را به بخش های مختلف بدن طیور 

منتقل می کند.
5ــ به تنظیم آب بافت های بدن کمک می کند.

6ــ در تنظیم درجه حرارت بدن نقش مهمی  دارد.
بیماریزا توسط سلول های سفید از  7ــ در مقابل عوامل 

بدن دفاع می کند.
تبادالت گازهای تنفسی:

می باشند.  خونی  رگ های  انشعابات  آخرین  مویرگ ها 
تقسیمات انتهایی مویرگ ها به صورت انشعابات موازی می باشند که با 
این عمل کمترین مقاومت عروقی را ایجاد می کنند. دیواره مویرگ ها 
تنها از یک ردیف سلول پهن ونازک تشکیل گردیده است. اغلب 
مویرگ ها فاقد پوشش خارجی می باشند و یا این پوشش به صورت 

سر

بال ها

اندام های تحتانی{
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بسیار ظریف ونازکی در آمده است. سلول های دیوارهٔ مویرگی در بین 
خود دارای فواصل نسبتاً ریز و درشتی به منظور تبادالت مایعات 
ومواد غذایی می باشند. هدف ووظیفه اصلی مویرگ ها، انتشار مواد 
غذایی واکسیژن از دیواره آنها به داخل بافت ها وخروج مواد زاید و 

دی اکسید کربن  از بافت ها به مویرگ ها می باشد.
گردش خون ششی:

تبادالت  در  آنها  نقش  دلیل  به  شش ها  در  خون  گردش 
گازهای  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  تنفسی  گازهای 
تنفسی بین  مویرگ ها و سلول های شش ها )با توجه به مقدار فشار 

آنها در دو طرف دیوارٔه رگ ها( جابجا می شوند.
تبادل  برعکس  کامالً  شده  انجام  عملیات  حالت  این  در 
گازها در سلول های بدن است و بدین ترتیب دی اکسید کربن به 
شش ها  واکسیژن به جریان خون منتقل می شود خون اکسیژن دار 

بوسیلٔه سیاهرگ ششی به قلب می رود.
لخته شدن خون:

جلوگیری از خونریزی با لخته شدن خون وانقباض رگ 
صورت می پذیرد. برای لخته شدن ترومبوسیت ها به هم می چسبند 
و از طرفی یکی از پروتئین های خون به نام فیبرینوژن به رشته های 
وایجاد  توری  شبکه  یک  ایجاد  وموجب  می شود  تبدیل  فیبرین 

لخته می گردد. )شکل 13ــ 5(

ـ  5 ــ لخته شدن خون شکل 13ـ

و  پرندگان  خون  گردش  دستگاه  مقایسه  3ــ5ــ 
پستانداران

قلب پستانداران وپرندگان ساختمانی مشابه دارد. ولی مرغ ها 
به خاطر ظرفیت کم انتقال اکسیژن در خون، نیازهای بافت های خود 
را با باال بردن عملکرد سیستم قلبی عروقی مثل جریان خون زیاد، 
افزایش فشار خون سرخرگی و افزایش سرعت قلب حفظ می کنند. 
بوده  بزرگ  پستانداران  با  مقایسه  در  قلب  بطن چپ  توده  بنابراین 
ودهلیز راست که به عنوان یک منبع ذخیره ای اصلی بکار می رود، 

نیز بزرگ تر از دهلیز چپ است. )شکل14ــ5(

ـ   مقایسه گردش خون پرندگان و پستانداران  با دوزیستان و ماهیان شکل 14ــ5 ـ

ماهیاندوزیستانپرندگان و پستانداران

از  کوچک تر  مراتب  به  طیور  در  خونی  مویرگ های 
مویرگ های پستانداران است ولی دارای حجم بیشتری از خون 
ونیز دارای افزایش سطح وکارایی باالتری در تبادل گاز می باشند.
گلبول قرمز طیور بیضی شکل بوده ودارای هسته است. 
در خون طیور تعداد گلبول های قرمز نسبتاً کم )در حدود نصف 

تراکم آن در پستانداران(  است ولی اندازٔه آنها بزرگ تر است.
گلبول قرمز پستانداران فاقد هسته وبه شکل دیسکی است 

که در وسط از دو طرف فرو رفتگی دارد.
بدن  عمومی  خون  گردش  پستانداران  همانند  پرندگان  در 
با  نیز  )کوچک(  ششی  خون  گردش  و  می شود  آغاز  آئورت  با 

سرخرگ ششی شروع می گردد.
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سیستم لنفاوی طیور از نظر تکاملی بین سیستم های لنفاوی 
دوزیستان و پستانداران قرار می گیرد.

لنفاوی  غدد  مانند  مشخص  لنفاوی  غدد  فاقد  مرغ ها 
پستانداران هستند.

وسایل وتجهیزات الزم :
میز تشریح ـ قیچی جراحی دو لبه )تیز، کند( ـ پنس شصتی ـ دستکش ـ روپوش.

1ـ با نظر مرّبیان، در کالس گروه بندی نمایید.
2ـ دستکش ها را دست کنید و روپوش بپوشید.

3ـ مرغ را به پشت بر روی میز بخوابانید به نحوی که پاها به سمت خودتان باشد.
4ـ انگشت شصت را روی  ران وسایر انگشتان را در پشت ران قرار دهید. با فشار انگشت شصت ران ها را از بدن جدا کرده و پرنده 

را کاماًل به میز بچسبانید. در این حالت الشه مرغ کاماًل بر روی میز خوابیده باشد.
5  ـ با استفاده از قیچی دو لبه پوست ناحیه سینه را جدا کنید. در این هنگام عضالت سینه باید دیده شود.

6ـ با استفاده از قیچی، دو برش کاماًل موازی دنده ها، به سمت عقب و درکنار قفسه سینه  ایجاد کنید. با دست قفسه سینه را به 
ـ  5( سمت باال بکشید. اکنون محوطه بطنی در اختیار شماست. )شکل 15

7ـ محتویات محوطه بطنی را تخلیه کنید. برای جدا کردن قسمت صدری )قلب و ریه( باید آنها را از دنده ها کاماًل جدا کنید.
8   ـ برای جدا کردن قلب با قیچی دولبه، از 3سانتی متر باالتر ازقلب رگ های اصلی را برش دهید.

9ـ قلب را همراه با سرخرگ ها وسیاهرگ های متصل به آن از الشه خارج نمایید.
10ـ برای تهیه نمونه از سرخرگ ها و سیاهرگ ها آنها را از ناحیه متصل به قلب، از قلب جدا کنید.

11ـ سرخرگ وسیاهرگ را با یکدیگر مقایسه نمایید.
12ـ قلب را برش داده ودهلیزها، بطن ها ودریچه های دولتی وسه لتی را مشاهده نمایید.

لوله   با  ارتباط  در  اختصاصی  لنفاوی  بافت های  اما 
اهلی غدد  پرندگان  از  تنها اردک و غاز  گوارشی وجود دارند. 

لنفاوی دارند.

شکل 15ــ 5 ــ محوطه بطنی مرغ

مرینای

سیاهرگ
قلب

نای

دوازدهه
کلوآک

 چینه دان
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آزمون پیمانه مهارتی 5

1ـ اهمیت دستگاه گردش خون را بیان نمایید.

2ـ اعمال خون را شرح دهید.

3ـ کار اصلی آبشامه قلب چیست؟

4ـ رگ های خونی از چند الیه تشکیل شده است؟

5ـ وظیفه مهم پالسما چیست؟

6 ـ نقش اصلی ترومبوسیت ها چیست؟

7ـ دستگاه گردش خون از ... و ... و ... تشکیل شده است.

8 ـ چرا قلب در پرندگان نسبتًا بزرگ است؟

9ـ وظیفه اصلی گلبول سفید ... می باشد.



هدف کلی

شناخت دستگاه تنفس طیور

6پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

درپایان این فصل هنرجو باید بتواند:

1ـ ساختمان دستگاه تنفس طیور را بشناسد.

2ـ فیزیولوژی دستگاه تنفسی طیور را توضیح دهد.

3ـ قسمت های مختلف دستگاه تنفس طیور را نشان دهید.

پیش آزمون

1ـ کیسه های هوایی در مرغ چند عدد است؟

2ـ پرندگان گرمای بدن خود را اغلب به چه صورت خارج می سازند؟

3ـ بینی طیور در کدام قسمت نوک قرار دارد؟
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به  نیاز  مورد  اکسیژن  انتقال  شامل  واقعی  تنفس 
از  حاصل  کربن  اکسید  دی  بازگرداندن  و  بدن  سلول های 
نیاز  به خارج از بدن می باشد. انرژی مورد  فعالیت سلول ها 
در طیور از ترکیب اکسیژن و مواد غذایی بدست می آید. در 
سلول های بدن، مواد غذایی مانند قندهای ساده، اکسید شده 
و انرژی و دی اکسید کربن آزاد می کنند. دی اکسید کربن 

تولید شده توسط دستگاه تنفس دفع می شود.
زیرا  می شود  انجام  سادگی  به  تنفس  تک سلولی ها  در 
سلول در مجاورت هوا قرار دارد. اما از آنجایی که در طیور 
به  نمی توانند  آنها  ندارند،  هوا  به  مستقیم  دسترسی  سلول ها 
مکانیسم ساده انتشار برای تبادل گازهای تنفسی بین بافت های 
بدن ومحیط، متکی باشند. بدین لحاظ در بدن طیور از مکانیسم 
دستگاه  فیزیولوژی  بخش  در  که  می شود  استفاده  پیچیده تری 

تنفس با آن آشنا خواهید شد.

1ــ6 ــ آشنایی با ساختمان دستگاه تنفس
قسمت ها مختلف دستگاه تنفس طیور عبارت اند از: بینی، 
شش ها،  نایژه ها،  صوتی،  جعبه  نای،  حنجره،  بینی،  حفره های 
کیسه های هوایی و استخوان های خاصی که محتوی هوا هستند. 

)شکل1ــ6(
ـ بینی1: برروی نوک با الیی و بصورت دو سوراخ  الفـ 

که دارای لبه می باشد وجود دارد.
ـ حفره های بینی2: از الیه های مارپیچی تشکیل شده  بـ 
که هوا را تا حدودی تصفیه و مهم تر از آن گرم می کند. )شکل 

2ــ6(

شکل 1ــ6 ــ دستگاه تنفس طیور

                                  Nasal Cavities ــNose                                    2 ــ1

شکل 2ــ6 ــ حفره های بینی

نوک
زبان

حنجره
نای

کیسه هوایی گردنی

جعبه صوتی
نایژه

 کیسه هوایی
سینه ای

نایژه پشتی
 نایژه اصلی

نایژه شکمی

کیسه هوایی سینه ای

کیسه هوایی شکمی

   کیسه هوایی ترقوه ای

شش
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شکل 3ــ6 ــ نای، حنجره و موقعیت آن

شکل 5ــ6 ــ شش مرغشکل 4ــ6 ــ جعبه صوتی2 و نایژه ها

که  است  غضروفی  مجموعه ای  حنجره  حنجره1:  ــ  ج 
بویژه در هنگام بلع از ورود مواد خارجی به نای جلوگیری می کند. 
حنجره، قلبی شکل بوده و در انتهای حلق قرار دارد، هوا پس 

از ورود از بینی به حنجره وسپس به نای می رود. )شکل 3ــ6(

د ــ نای: نای در ادامه حنجره است و در سطح پشتی مری 
نیز می گذرد  ادامه می یابد. نای در ماکیان از سطح پشتی چینه دان 
می شود.  تقسیم  اصلی  نایژه  دو  وبه  شده  سینه ای  حفره  وارد  و 

)شکل4ــ6(

Air Sacs ــSecondary bronchus                         4 ــSyrinx                            3 ــ٢                         Larynx ــ١ 

در انتهای نای جعبه صوتی قرار دارد.)تصویر4ــ6( جعبه 
صوتی محفظه ای غضروفی است که نقش عمده ای در تولید صدا 

در طیور را برعهده دارد.
پس از جعبه صوتی نای به دو نایژه انشعاب می یابد. نایژه ها 
نایژک  نام  به  کوچک تری  انشعابات  به  شش ها  به  ورود  از  پس 

تقسیم می شوند )شکل 4ــ6( پرندگان پرده دیافراگم ندارند.
هـ ــ شش ها:

طیور دو شش نسبتاً کوچک به رنگ قرمز روشن دارند 
نامیده  و  راست  چپ  وشش  بوده  همانند  واندازه  شکل  در  که 

می شوند.
در  شش  هر  گستره  اسفنجی  و   نرمی دارند.  بافت  شش ها 
دنده  آخرین  تا  دنده  دومین  یا  نخستین  بین  عقب  ــ  جلو  جهت 
است. شش ها در حفره ششی که فضایی کامالً قرینه دارد و حجم 
آن با دم یا بازدم اندکی تغییر می کند، قرار دارند. نایژه های اصلی 
همراه با رگ های خونی به هر یک از شش ها وارد می شوند. از 
هر یک از نایژه های اصلی چهار نایژٔه ثانوی3منشعب می گردد. این 
کیسه های  از  وبخش هایی  شش ها  مختلف  قسمت های  به  نایژه ها 

هوایی4می روند. )شکل 5 ــ6(
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هوایی   کیسه های  وجود  بدلیل  طیور  در  شش  ساختمان 
تبادالت  شش ها،  اندک  فضای  وجود  با  می دهد  امکان  آنها  به 
گازی زیادی داشته باشند. شش ها مسئول تبادل گازهای تنفسی 

وکیسه های هوایی مسئول تهویه ششی دم و بازدم می باشند.
وــ کیسه هوایی:

کیسه های هوایی یکی از ویژگی های دستگاه تنفس طیور 
می باشد. کیسه های هوایی به شش ها متصل اند ودر خالل تکامل 
خون رسانی  شبکه  هوایی  کیسه های  می آیند.  بوجود  آنها  از 
گازی  تبادالت  در  آنها  بر عدم دخالت  دارندکه شاهدی  ضعیفی 
مخصوص  وزن  درکاهش  هوایی  کیسه های  کلی  بطور  است. 
این کیسه ها جبران ظرفیت  طیور دخالت دارد. نخستین وظیفه  
اندک شش ها با کمک از طریق دمیدن هوا برای شش ها است. 
عالوه بر این در تنظیم درجه حرارت بدن و در تولید صدا نیز نقش 

دارند.
ناحیه  در  جفت  یک  است،  هوایی  کیسه   9 دارای  مرغ 
شکمی، دو جفت در ناحیه سینه و یک جفت در پایین تر از گردن 
در  بدن  میانی  در قسمت  منفرد  هوایی  کیسه  گرفته اند.یک  قرار 

نزدیکی ترقوه قرار دارد.
بزرگ ترین کیسه هوایی در مرغ کیسه هوایی شکمی ودر 
و  )شکل های1ــ6  می باشد.  عقبی  سینه ای  هوایی  کیسه  اردک 

6ــ6(

2ــ6   ــ فیزیولوژی دستگاه تنفس
دستگاه تنفس طیور به عنوان یک سیستم تبادل گازهای 
تنفسی )اکسیژن ودی اکسید کربن( در بدن عمل می نماید. تبادل 

گاز در مویرگ های ششی انجام می شود. 
میان  از  وبا حرکت  وارد خون شده  اکسیژن  ترتیب  بدین 
دیواره مویرگ ها به سلول های بدن می رسد. گاز دی اکسید کربن 

مسیر معکوس اکسیژن را طی می نماید.
مهم ترین وظایف دستگاه تنفس طیور عبارتند از:

1ــ اکسیژن مورد نیاز بدن را تأمین می کند.
2ــ دی اکسید کربن اضافٔه بدن را دفع می کند.

3ــ حرارت اضافٔه بدن را خارج می کند.
4ــ به ایجاد صوت کمک می کند.

دم و بازدم:
انجام  وسینه ای  شکمی  ماهیچه های  انبساط  وسیله  به  دم 

می شود. 
این ماهیچه ها حفره کلی بدن را منبسط کرده وبدین وسیله 
هوا را به داخل می کشند. در بازدم عادی ماهیچه ها دخالتی ندارند 
وحفره بدنی در اثر خاصیت ارتجاعی و رها شدن به وضعیت اولیه 

باز می گردد.
تبادل گازها:

بین  فاصله  شش ها،  درون  هوایی  مجاری  انتهای  در 
خون مویرگی وهوا به حداقل می رسد )چند میکرون(. این ناحیه 

غنی ترین بستر مویرگی را در بین بافت های بدن دارا می باشد. 
مویرگ های  از  کربن  اکسید  اکسیژن ودی  گازهای  انتقال 
ششی وهمین طور از مویرگ به سلول های بدن عمدتاً بر اثر قانون 

انتشار صورت می گیرد. 
بدین نحو که این گازها از محیط پرفشار یا پر تراکم به محیط 
به  کربن  اکسید  انتشار دی  کلی  به طور  می یابند.  انتقال  تراکم  کم 
صورت  آن  به  اکسیژن  ورود  از  راحت تر  اندکی  خون  از  خارج 

می گیرد. شکل 6  ــ6  ــ دستگاه تنفسی مرغ )  نای، نایژه، شش و کیسه های هوایی(

نای

کیسه هوایی گردنی

شش

کیسه هوایی ترقوه ای

کیسه هوایی سینه ای

کیسه هوایی شکمی
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تنظیم عصبی تنفس:
در حالت عادی فعالیت تنفسی به طور تقریباً غیر ارادی 

کنترل می شود. 
مرکز تنفس در بصل النخاع قرار دارد. این مرکز تناوب 
بازدم را  تنفسی شامل مرحله فعال دم ومرحله غیر فعال  فعالیت 

هدایت می کند وسرعت وعمق تنفس را نیز تنظیم می نماید. 
می شود  ارسال  تنفسی  مرکز  به  شش ها  از  که  پیام هایی 
مرکز  تنفسی می گردد.  مرکز  فعالیت  یا کاهش  و  افزایش  موجب 
ترکیب  از  رسیده  پیام های  به  شدت  به  بصل النخاع  در  تنفسی 
گازهای خونی حساس هستند و به آن عکس العمل نشان می دهند 

ودر صورت افزایش گاز مضر، تنفس را افزایش می دهند.
تنظیم شیمیایی تنفس:

هرگاه مقدار دی اکسید کربن خون افزایش یابد، pH خون 
کاهش می یابد که محرک واقعی برای گیرنده های شیمیایی دستگاه 

تنفس می باشد وتنفس را افزایش می دهد. 
در این حالت دفع دی اکسید کربن افزایش وفشار آن 
در خون کاهش می یابد. در نتیجه تحریک گیرنده های شیمیایی 

دی اکسید کربن نیز کاهش می یاید. 

این پدیده کنترلی سبب ایجاد تعادل در بدن می شود.
به  نسبت  اکسیدکربن  دی  فشار  تغییرات  به  تنفس  مرکز 
فشار اکسیژن بسیار حساس تر است. کاهش اکسیژن در صورتی 

بر تنفس اثر می گذارد که بسیار شدید باشد.
عملکرد تنفسی:

استفاده  شش ها  عملکرد  برای  زیادی  شاخص های  از 
می شود. مرسوم ترین این شاخص ها سرعت تنفس یا تعداد تنفس 
گونه های  در  تنفس  سرعت  1ــ6  جدول  در  است.  دقیقه  در 

مختلف را مشاهده می کنید.
تنفس وحرارت اضافی:

تنفس به دو روش در تنظیم حرارت بدن شرکت دارد.
آن  یا جریان مستقیم حرارتی: که طی  1ــ روش هدایتی 

هوای ورودی از اتمسفر تا حد درجه حرارت بدن گرم می شود.
2ــ روش تبخیری: که با تبخیر کردن رطوبت موجود در 

مجاری هوایی برای کاهش دمای بدن خود استفاده می کنند.
در مرغ غدد عرق وجود ندارد، لذا دفع تبخیری حرارت 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است. طیور با لَه لَه زدن، دفع حرارت 

از طریق تنفس را افزایش می دهند.

جدول 1ــ6 ــ سرعت تنفس در گونه های مختلف )تعداد تنفس در دقیقه(

مرغاسبگاوانسان

ـ   ٢88ــ٣0١٢ــ١٢سرعت تنفس ٢5ــ١6١٣ـ
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وسایل و تجهیزات الزم :
میز تشریح ، قیچی جراحی دولبه )تیز، کند(، قیچی استخوان بر ، پنس شصتی ، دستکش و روپوش.

1ـ با نظر مربیان درکالس گروه بندی شوید.
2ـ دستکش ها را به دست کنید و روپوش بپوشید.

3ـ هر گروه یک مرغ را به پشت روی میز تشریح بخواباند )به نحوی که پاها به سمت خودتان باشد(.
4ـ انگشت شصت را روی قسمت ران وسایر انگشتان را پشت ران قرار دهید. با فشار انگشت شصت ران را  از بدن جدا 

کرده وپرنده را کامالً به میز بچسبانید. در این حالت باید الشه مرغ کامالً بر روی میز خوابیده باشد.
5 ـ با استفاده از قیچی دو لبه پوست ناحیه سینه را جدا کنید. دراین هنگام عضالت سینه باید دیده شود.

6  ـ با استفاده از قیچی دوبرش کامالً موازی دنده ها به سمت عمق در کنار قفسه سینه  ایجاد کنید. با دست قفسه سینه 
را به سمت باال بکشید. اکنون محوطه بطنی در اختیار شماست.

7 ـ برای جدا کردن قسمت صدری )قلب وریه( باید آنها را کامالً از اندام ها جدا کنید.
8  ـ ریه ها را با استفاده از پنس وبا احتیاط از داخل حفرات دنده ها خارج کنید.

9ـ سر مرغ را به یک طرف بخوابانید وبا استفاده از قیچی پوست گردن را از کنار گوش برش بدهید.
10ـ برش را تا محل قفسه سینه ادامه دهید و پوست را از ناحیه گردن جدا کنید. در این حالت باید نای ومری را 

مشاهده کنید.
11ـ با استفاده از قیچی استخوان بر، استخوان قفسه سینه را ببرید.

12ـ نای را از قسمت باالیی با استفاده از قیچی لبه کند جدا کنید و در قسمت پایین از قفسه سینه خارج کنید.
13ـ جعبهٔ صوتی را در ناحیه تبدیل نای به نایژه مشاهده کنید.

14ـ ریه و نای ونایژه ها را از الشه مرغ خارج نموده و دقیق تر مشاهده کنید.
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آزمون پیمانه مهارتی 6

1ـ اهمیت دستگاه تنفس در طیور را شرح دهید؟
2ـ قسمت های مختلف دستگاه تنفس طیور را نام ببرید؟

3ـ وظایف دستگاه تنفس طیور را بیان نمایید؟
4ـ تنفس چگونه در تنظیم حرارت بدن شرکت می نماید؟

5ـ تعداد کیسه های هوایی در مرغ چه تعدادی است؟
الف(7                  ب(8                   ج(9                 د(10



هدف کلی

شناخت دستگاه ادراری طیور

٧پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

درپایان این فصل هنرجو باید بتواند:

1ـ ساختمان دستگاه ادراری را توضیح دهد.

2ـ وظایف دستگاه ادراری را بیان نماید.

3ـ قسمت های مختلف دستگاه ادراری را نشان دهد.

پیش آزمون

1ـ واحد عمل در کلیه ها چیست؟

2 ـ سه وظیفهٔ اصلی کلیه چیست؟

3ـ غدد نمکی در اردک وجود دارد یا مرغ؟
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در این پیمانه نقش کلیه در دفع مواد زائد وایجاد تعادل بین 
یون های سدیم و پتاسیم خون و مایعات خارج سلولی مورد بررسی 

قرار می گیرد.

1ــ7ــ ساختمان دستگاه ادراری
دستگاه ادراری طیور از یک جفت کلیه ویک جفت میزنای 

)حالب( که به حالت متقارن قرار گرفته اند، تشکیل شده است.
کلیه:

کلیه اندام کشیده ای است که در حفره های موجود در محل 
اتصال استخوان های لگن قرار دارد.

در تصاویر 1ــ7  و 2ــ7 کلیه مرغ را مشاهده کنید.
وزن کلیه در ماکیان 5 تا 6 گرم یا درحدود 0/21 تا 0/28 
درصد از وزن بدن است. طول آن 7 تا 10 سانتی متر و عرض آن 

1/3 تا 1/5 سانتی متر می باشد.
سطح شکمی کلیه صاف وسطح پشتی آن برجستگی هایی 
قرار  بر  عالوه  است.  مهره ها  ستون  به  نزدیکی  از  ناشی  داردکه 
گرفتن در حفره استخوان ها، این اندام بوسیلٔه رگ های خونی که 
از آن می گذرند وشاخه های شبکه عصبی کمری و نشیمنگاهی که 
به درون آن می روند، در جایگاه خود ثابت شده است. بدین لحاظ 
خارج کردن کلیه به صورت سالم دشوار است. رنگ کلیه بسته 
قهوه ای  به  مایل  قرمز  تا  از صورتی کم رنگ  آن  مقدار خون  به 

متغیر است.
نفرون های  تعداد  می باشد.  نفرون  کلیه ها  در  عمل  واحد 

پرندگان در مقایسه با پستانداران بسیار زیاد است.
لوله  یک  و  کلیوی  از یک جسمک  نفرون ها  از  کدام  هر 
تشکیل شده است. جسمک کلیوی در برگیرنده شبکٔه مویرگی و 
کپسول گلومرولی است. شبکه مویرگی در میان یک رگ آورنده 
است  گرفته  قرار  )وابران(  خون  برنده  رگ  یک  و  )آوران(  خون 
وتوسط کپسول گلومرولی دو جداره ای احاطه می شود. بین الیه 
درونی وبیرونی در کپسول فضایی وجود دارد که ادرار اولیه در آن 

شکل 1ــ7 ــ موقعیت کلیه مرغ در بدن

شکل 2ــ7ــ کلیه مرغ
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جریان  می یابد. ادرار از این فضا به درون لوله های نفرون می ریزد 
کلیه های پرندگان دارای دو نوع نفرون می باشند. نفرون های ساده 
)قشری(، لوله بسیار صافی دارند که تنها سه یا چهار بار روی خود 

تا می خورند و در قسمت قشری کلیه قرار دارند.
بیشتر است  لوله  )مرکزی(، طول  پیچیده تر  نفرون های  در 
دارای  نفرون های  می باشند.  هنله  قوس  دارای  نفرون ها  این  و 
قوس هنله در قسمت مرکزی کلیه قرار دارند. مجاری جمع آوری 
لوله های  می کنند.  تخلیه  را  نفرون ها  نوع  دو  هر  ادرار  کننده، 
یکدیگر در  با  به صورت موازی  هنله  ادرار وقوس  جمع کننده 
تشکیل  را  میانی  مخروط  از  قسمتی  و  می گیرند  قرار  غالفی 

می دهند. )تصاویر3ــ7 و 5ــ7(
هر یک از مخروط ها در انتها به یکی از شاخه های میزنای 
ثابت  طیور  از  گونه  هر  برای  مخروط ها  تعداد  می شوند.  تبدیل 
است وبا گونه های دیگر بسیار متفاوت می باشد. محتویات مجاری 

شکل 3ــ7 ــ نفرون و مجرای جمع کننده ادرار در مخروط میانی کلیۀ طیور
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شکل 5  ــ7ــ انواع نفرون

نفرون با لوله هنله نفرون ساده

جمع کننده ادرار به میزنای می ریزد و میزنای ادرار را به قسمت 
میانی کلواک برای دفع انتقال می دهد. در مقایسه با پستانداران، 
طیور فاقد مثانه ولگنچه کلیوی هستند. کلیه از سه قسمت )لوب( 
تشکیل شده است. این سه قسمت شامل لوب های جلویی، میانی 
قسمت  سه  و4ــ7(  2ــ7  )1ــ7،  تصاویر  در  می باشد.  وعقبی 
سرخرگ های  کلیه  اصلی  سرخرگ  سه  نمایید.  مشاهده  را  کلیه 
از  مستقیماً  جلویی  سرخرگ  می باشند.  وعقبی  میانی  جلویی، 
آئورت منشأ می گیرند و بخش جلویی کلیه را خون رسانی می کنند 
سرخرگ های میانی وعقبی به بخش های میانی وعقبی کلیه خون 

می رسانند. پرندگان دارای سیستم باب کلیوی می باشند. 
به  کلیوی  باب  توسط سیاهرگ های  این سیستم خون  در 

کلیه حمل می شوند.

2ــ7ــ فیزیولوژی کلیه
کلیه سه وظیفٔه پاالیش، باز جذب وترشح را برعهده دارد 

که بر عهده نفرون ها می باشد.
بدن  الکترولیت های  مهم ترین  وپتاسیم  سدیم  یون های 

محسوب می شوند.
نیز  طیور  در  پروتئین ها  وساز  سوخت  نهایی  محصول 
اسید اوریک می باشد. در نفرون ها اسیداوریک، الکترولیت ها 
وقند ساده به همراه مقدار زیادی آب از خون پاالیش یا تصفیه 

می شوند.
الزم است بدانید برخی از مواد بطور کامل پاالیش یا تصفیه 
می شوند اگرچه مقدار آنها در خون بسیار کم باشد. اسید اوریک از 

جمله این مواد است.
باید  نیاز  برای انجام عمل پاالیش، فشار سرخرگی مورد 

بیشتر از فشار غشاء گلومرولی باشد.
بدین ترتیب راندن مایعات از عروق خونی به داخل نفرون 

امکان پذیر می شود.
لیتر مایع را  در مدت 24 ساعت، کلیه های ماکیان تقریباً 6 

پاالیش می کند. بیشتر از 90%  آب پاالیش شده به همراه قندهای ساده 
والکترولیت ها مجددًا از نفرون ها جذب شده و به خون باز می گردند.

این فرایند موجب می شود که کلیه ها از اعضاء بسیار مهم 
ومواد  بدن  آب  ومیزان  گردند  محسوب  بدن  داخلی  تعادل  حفظ 
محلول درآن را در حد نسبتاً ثابتی حفظ کند. در تصویر )6ــ7( 

شکل 6  ــ7ــ ساختمان و نحوه عمل نفرون
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نحوه عمل نفرون را مالحظه کنید.
سلول هـای مــوجـود در لـولـه هـای نـفـرون برای انجام 
فعالیت  دارند.  انرژی  مصرف  به  نیاز  جذب  بـاز  فعـالیت های 
باز جذب حتی در روی موادی که غلظت آنها در خون چندین 
برابر بیشتر از ادرار است نیز صورت می گیرد. بنابراین پدیده باز 

جذب تنها یک فرایند ساده نیست.
ادرار به شکل غلیظ شده با مدفوع آمیخته و دفع می شود. 
بر روی مدفوع قرار  به رنگ سفید  در این حالت اسید اوریک 
تا  زیاد است و 52  بسیار  ادرار  اوریک در  دارد. غلظت اسید 
88 درصدکل نیتروژن ادرار را در مرغ و اردک تشکیل می دهد. 

)شکل 7ــ7(
دفع خارج کلیه ای نمک:

برخی طیور وجود داردکه  غده نمکی: غدد خاصی در 
غدد  این  کنند.  دفع  نمک  زیادی  مقدار  می سازد  قادر  را  آنها 
معموالً در بینی قرار دارد ولی در برخی گونه ها بر روی قسمت 

فوقانی سر قرار گرفته است. )شکل 8   ــ7(

شکل 7ــ7 ــ کریستال های اسید اوریک

شکل 8  ــ7ــ غدد نمکی در اردک
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غدد  نوع  این  دارای  وکبک  شترمرغ  غاز،  اردک، 
صرفاً  نمک  می باشند  غدد  این  فاقد  که  طیوری  در  می باشند، 
توسط کلیه ها ترشح، باز جذب ودفع می گردد. مرغ  وکبوتر فاقد 
تنظیم  کلیه ها  توسط  آنها  بدن  نمک  ومقدار  می باشند  نمکی  غده 

می گردد.
مجرای  تعدادی  دارد.  مرکزی  کانال  یک  نمک  غده 
ترشحی به صورت شعاعی از آن جدا می شوندکه بوسیله سرخرگ 
وسیاهرگ های کوچک احاطه شده وانتهای آنها مسدود است. 
در  و  ترشحی  مجرای  به  و  جریان خون خارج  از  اضافی  نمک 

نهایت به کانال مرکزی انتقال می یابد. )تصویر 9ــ7( 
ترشحات غدد نمکی تحت تأثیر درجه حرارت قرار دارد 

ودر پاسخ به افزایش حرارت محیط اتفاق می افتد.

1ـ الشه مرغ را تشریح کنید .
2 ـ با خالی کردن امعاء و احشاء کلیه های مرغ و اتصاالت آن پیداست. 

3 ـ اکنون با جداکردن کلیه ها، حالب ها ) میزنای ها( اعصاب و رگ های خونی کلیه ها به مشاهده آن بپردازید. 
4 ـ به دلیل ظرافت اعضاء فوق کار تشریح را با دقت انجام دهید. 

شکل 9ــ7 ــ ساختمان غده نمکی
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1ـ دستگاه ادراری طیور از یک جفت ... و یک جفت ... تشکیل شده است.
2ـ کدام پرنده فاقد غدد نمکی می باشد؟

الف( شترمرغ     ب( اردک     ج( مرغ          د( غاز
3ـ ساختمان غدد نمکی را توضیح دهید؟

4ـ ساختمان نفرون را شرح دهید؟
5ـ محصول نهایی سوخت و ساز پروتئین ها در طیور چیست؟

6ـ کدام ماده بطور کامل درکلیه ها پاالیش می شود؟
ب( قند ساده     ج( سدیم     د( پتاسیم الف( اسید اوریک  

7ــ چرا کلیه یکی از اعضای بسیار مهم حفظ تعادل داخلی بدن محسوب می شود؟

آزمون پیمانه مهارتی ٧


