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                            Respiratory  systemالجهاز التنفسي  
 لطيور فريدا بين الحيوانات الفقرية في التركيبه والطريقة التي ينجزليعتبر الجهاز التنفسي 

من الدم . لماذا استنشاق الهواء  CO2واخذ  O2بواسطتها وظيفته الرئيسية المتمثلة بتجهيز 
ضروري لخاليا الجسم وخاصة المايتوكوندريا  O2؟ الجواب /  O2؟ لمن ضروري  O2واخذ 

Mitochondria   التي تعتبر المحطة االخيرة له حيث تستفيد منه في انتاج المركبات
يكون  O2الفوسفاتية الغنية بالطاقة والضرورية لعمل وحياة الخلية . وعلى عكس سير واتجاه 

 ئة ومن ثم الجو .من المايتوكوندريا نحو غاز الر  CO2اتجاه 
 -اهم مواصفات الجهاز التنفسي للطيور :

تتصغغغغغغغل بهما ااياس هوائية ذات جدران رقيقة وبع   Rigidرئتان صغغغغغغغغيرتان قاسغغغغغغغيتان  .1
الفراغات الهوائية الممتدة بين االعضغغغغغاء الداخلية وحتى العظام . هذه الفراغات هي التي تقلل 

 من وزن الطير النها تمتلىء بالهواء .
خالل  O2 كميات من غاز لجهاز معقدا وفعاال ومتايفا للطيران حيث يتم استهالكيعتبر ا .2

 في وضع الراحة . ما يستهلكمرات  11-8فوق تالطيران 
التي تسغغغغغمو بمرور  Parabronchusاصغغغغغغر تشغغغغغعب في رئة الطيور هو نظيرة القصغغغغغبة  .3

يغغة حويصغغغغغغغغغغغغغغلغغة الهوائالتي تقغغابلهغغا السغغغغغغغغغغغغغغن  او الوهي الوحغغدة الوظيفيغغة الفعغغالغغة للجهغغاز الهواء 
Alveolus  في الثدييات. 

 

 
 
 
 

                           
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظيرة القصبة الهوائية        سنخ او حويصلة هوائية       
Parabronchus                          alveolus 

 الطيور                        الثدييات   
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يكون حجمه في الطيور اابر بكثير من الثدييات  Tracheaالرغامي او القصغغغغبة الهوائية  .4
التي بنفس  مرات من مثيله في الثدييات 3وعموما حجم الجهاز التنفسي للطيور اابر بحوالي 

 . حجم الطيور
 

 -:  .Functions of R.S  وظائف الجهاز التنفسي
 تقسم الوظائف الى :

I.  رئيسية وهي 

 . O2تجهيز الدم ب. 1
 . CO2. التخلص من 2
 . التخلص من حرارة الجسم الفائضة .3

II.  ثانوية وهي 

 . تخليص الجسم من نواتج االي  وازالة سميتها . 1
 . Chemical Messenger. انتاج السواعي الايمياوية 2
 . Vocalization. انتاج الصوت )التغريد( 3
 

  -:.Development , structure & Anatomy of R.Sتطور ، تركيب ، تشريح الجهاز التنفسي 
خالل نمو الجنين تظهر الرئتان على شغغغغغكل كيسغغغغغيين رقيقين في اليوم الثالث من الحضغغغغغانة كاول 
عضو من اعضاء الجهاز التنفسي ويظهر الرغامي في نهاية اليوم الرابع وفي اليوم السادس تابر 

االاياس الهوائية جميعها باسغغغغغغغغغغتثناء االاياس  تظهر نموات 11و 11الرئتان وتتوسغغغغغغغغغغع وفي اليوم 
العنقيغغة . وفي الثلغغث االخير من التطور الجنيني يكتمغغل عغغدد ونمو وكغغذلغغك يثبغغت موقع نظيرات 
القصغغبات . وقبل التنفس بيومين او ثالثة تزداد روابا الشغغعيرات الدموية بين الشغغرينات والوريدات 

واء وبنفس الوقغغغت يصغغغغغغغغغغغغغغبو التجويف االمنيوني وكغغغذلغغغك تبرز الشغغغغغغغغغغغغغغعيرات الهوائيغغغة الممل ة بغغغاله
Aminotic Cavity  مشغغغبعا بالهواء وتصغغغبو الحركات التنفسغغغية منتظمة بحيث ت دي الى تهوية

واالاياس الهوائية وبذلك تصغغغبو الرئتان تدريجيا  Bronchial  systemكل من الجهاز القصغغبي 
والنقر  Internal Pippingلغغغغداخلي عضغغغغغغغغغغغغغغواد جغغغاهزاد للتبغغغادل الغغغغغازي للفترة الواقعغغغة بين النقر ا

Pipping   وخالل ذلك يهيأ جنين الطير نفسغغغغه السغغغغلوب التنفس التام ولهذا لم تظهر رئة الطيور
توسغغغغغغعا فجائياد عند الفقس كما هو الحال في رئة الثدييات عند الوالدة . ويتركب الجهاز التنفسغغغغغغغي 

 تسلسل.من االعضاء التالية التي يدخل اليها هواء الشهيق وبال
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    Mouthالفم               External naresالهواء         فتحتي االنف الخارجية  
 

 الحنجرة والبلعوم الفمي                                التجويف الفمي واالنفي  
Larynx and Orophyrnx                      Nasal and buccal cavities  

 
 وعنده يبدأ التفرع الى  Syrinxنفير او ناسور                 Tracheaالرغامي 

 )عضو اصدار االصوات(                                      
   Lungااياس هوائية              رئة 
 اثنان من القصبات االبتدائية خارج الرئوية كل واحدة تدخل رئة                               

                                     Extra  pulmonary primary bronchi  
   Lungااياس هوائية           رئة 

( C) ات تاون على شغغغغغكل حر وتاون حلقات الرغامي في الطيور مكتملة الحلقة بينما في الثديي
غير مكتملة الحلقة . وكذلك تاون غضغروفية وتتشغابك مع بعضها البع  بشكل يمنع ويقلل الى 
حد كبير التاثيرات الميكانيكية ولانه يسمو للرغامي باالستطالة والثني. ويوجد في الدواجن ومعظم 

 -ااياس هوائية التي هي : 8الطيور 
 .  Cervical Sacكيس عنقي  1
 .                          هذه االاياس تدعى باالمامية او  Clavicular Sacكيس ترقوي  1
 .                  الصدرية  Cranial thoracic Sacكيس صدري امامي  2
 .                Caudal thoracic Sacكيس صدري خلفي  2
 تدعى باالاياس الخلفية او الذيلية          .                              Abdominal Sacكيس بطني  2

 
 الجهاز التنفسي في الطيور
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 شكل يوضح التشابك بين حلقات رغامي الطيور
 

 -ويتالف الجهاز القنوي او التشعب الهوائي لرئة الطيور من االجزاء الرئيسية التالية :
 Intrapulmonary primary bronchusجزء القصبة الهوائية االبتدائية داخل الرئة  .1
 . Secondary bronchiالقصبات الثانوية  .2
 .  Para bronchiنظيرات القصبات  .3

تمتد القصغغغغغغغغغبة الهوائية االبتدائية داخل الرئة على طول الرئة حيث يتفرع منها القصغغغغغغغغغبات الثانوية 
 -رئيسية هي :مجاميع  3التي تقسم الى 

I.  القصبة البطنية الوسطيةmedioventral bronchi . 
II.  الظهرية الوسطيةالقصبة mediodorsal bronchi . 

III.  الجانبية  البطنيةالقصباتIaterovental bronchi . 
وتتفرع نظيرات القصغغغغغغغبات من القصغغغغغغغبات الثانوية . فنظيرات القصغغغغغغغبات المتفرعة من القصغغغغغغغبات 

تترابا وتتصغغغغغل مع نظيرات القصغغغغغبات المتفرعة من القصغغغغغبات الثانوية  الثانوية البطنية الوسغغغغغطية
البطنيغة الجغانبية مكونة شغغغغغغغغغغغغغغبكة او سغغغغغغغغغغغغغغلسغغغغغغغغغغغغغغلة من االنابيب المتوازية تعر  باسغغغغغغغغغغغغغغم الباليوبلمو 

Paleopulmo  وهناك شغغغغغغغبكة او سغغغغغغغلسغغغغغغغلة اخرة من االنابيب المتوازية المتفرعة تعر  باسغغغغغغغم .
ة الهوائية االبتدائية داخل الرئة بالقصغغبة الثانوية البطنيالتي تربا القصغغبة   Neopulmoنيوبلمو 
 الجانبية .
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ملم.  4-1نظيرة قصغغغغغبة التي يتراو  طول الواحدة منها  311-511وتحوي رئة الدجاج ما يقارب 
التي تتالف كل  Air Capillariesوتتفرع من نظيرة القصبة مجاميع كبيرة من الشعيرات الهوائية 

 11-3الغغغغذي يبلر قطره   Infundibulum. القمع Atrium  .2تحغغغغة . الف1واحغغغغدة منهغغغغا . 
 مايكرومتر والذي يعتبر اصغر تشعب انبوبي رئوي. 

 
 -: Mechanism of breathingميكانيكية التنفس 

يحغدث التبغادل الغغازي في الرئتين فقا امغا وظيفة االاياس الهوائية فهي لحركة الغاز عبر الرئتين 
 خالل عمليتي الشهيق والزفير . ما هي القوة التي تحرك الهواء ؟ انها تاتي من فعل 

 Inspiratoryالتي تقسغغغم الى عضغغغالت الشغغغهيق  Respiratory  musclesعضغغغالت التنفس 

M والزفير .Expiratory M فالعضغغغغغغغغالت االولى توسغغغغغغغغع التجويف الجسغغغغغغغغمي وبالتالي توسغغغغغغغغع .
االاياس الهوائية وبالتالي يحدث تخلخل الضغغغغغغغغغغغغغغغا الجوي داخل االاياس الهوائية وبالتالي دخول 
الهواء ويحدث العكس عندما تنشا عضالت الزفير. ومن الجدير بالمالحظة ان الطيور ال تمتلك 

تجويف الصغغدري والبطني يكون واحدا وبذلك يعر  بالتجويف حجاب حاجز عضغلي وبذلك فان ال
تفرز مغغغغادة  Pneumocytes type .IIالجسغغغغغغغغغغغغغغمي. ومن المعرو  ان خاليغغغغا الرئغغغغة المعروفغغغغة 

في اسغغغغغغغناي الثدييات. وظيفة هذه المادة هي تقليل الشغغغغغغغد السغغغغغغغغطحي  Surfactantالسغغغغغغغورفكتانت 
ويحصغغغغغغغغغغغغل ذلك بان يعمل  Collapseللسغغغغغغغغغغغغطو  الداخلية لالسغغغغغغغغغغغغناي وبالتالي منع حدوث الوها 

في المنطقة البينية  Monomolecular layerالسغغغغغغغغغغغغغغورفكتغانغت على تاوين طبقغة جزيئية واحدة 
المشتركة بين السوائل المغطية للسطو  الداخلية لالسناي والهواء الموجود فيها. وهذه الطبقة تعيق 

التي يسغغغغغغغغغغغاوي  Water- Air interfaceالمائية المشغغغغغغغغغغغتركة –من تطور وتاوين الطبقة الهوائية 
مرة اابر من الشغغغغغغغغغغغد السغغغغغغغغغغغطحي الناتج من الطبقة البينية المشغغغغغغغغغغغتركة  14-7شغغغغغغغغغغغدها السغغغغغغغغغغغطحي 

. وفي حالة عدم وجود السغغغغغغورفكتانت فان  surfactant- air interfaceالهواء  –للسغغغغغغورفكتانت 
شغغغغغغد لتوسغغغغغغع الرئتين في الثدييات يصغغغغغغبو عسغغغغغغيرا وصغغغغغغعبا جدا وهذا ما يفسغغغغغغر دورها في تخفيف ا

 السطحي ومنع حدوث الوها.
اما في الطيور فتوجد مادة السغغورفكتانت في نظيرة القصغغبات ةضغغافة لذلك توجد مادة اخرة تعر  

تفرز من نفس منغغغاطق افراز  Trilaminar substanceبغغغاسغغغغغغغغغغغغغغم المغغغادة الثالثيغغغة الصغغغغغغغغغغغغغغفغغغغائو 
لتنفس ومنع ا السغغغغغورفكتانت في الطيور. وظيفة السغغغغغورفكتانت في الطيور هي ليسغغغغغت لتعديل عمل

حدوث الوها النه كما ذكرنا ان رئة الطيور اليحصغغغغغغل فيها توسغغغغغغغع وانقبا  كالذي يحصغغغغغغغل في 
رئات الثدييات لذلك فان السغغغورفكتانت اضغغغافة الى عملها في تقليل الشغغغد السغغغطحي فانها تمنع من 

ة وخاصة داخل الفراغات الهوائية للرئ Fluid transudationحدوث حالة افراز السائل او تحلبه 
في الشغغغغغغعيرات الهوائية فاذا كان الشغغغغغغد السغغغغغغطحي عال ربما يحصغغغغغغل ميل في الطبقات السغغغغغغطحية 
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Surface Lining  الى سغحب السغغائل من خاليا الظهارة حاملة معها الماء لذلك فالشغغد السغغطحي
 المنخف  مهم للحفاظ على هذه التراايب بحالة جافة .

 -:  gas exchangeMechanism ofميكانيكية التبادل الغازي 
تاون حركة الغاز عبر نظيرات القصغغغغبات الى مجرة الدم في الشغغغغغعيرات الدموية على هيئة زاوية 
قائمة في الطيور . ويعطي التشغابك بين الشغعيرات الدموية والهوائية مسغاحة سطحية كبيرة للتبادل 

ة تي تنتقل بواسغغغغغغغغغغغغغغطالغغازي وت لف جغدران الشغغغغغغغغغغغغغغعيرات الهوائيغة والغدمويغة منطقغة عبور الغغازات ال
من الجو نحو الشغعيرات الهوائية في الرئتين يتحدد بشكل  O2. وان حركة  diffusionاالنتشغار 

 Convectiveاساسي بواسطة حركة كتلة الغاز )تهوية الرئتين( وهكذا تعر  بالتوصيل بالحمل 

conductance  ونفس الشغغغغغيء فان حركة الدم )نتاج القلب( في الرئتين نحو النسغغغغغيج يعتمد على
بين الغاز والدم في الرئتين وبين الدم والخاليا في  O  2التوصيل بالحمل ايضا. وبهذا فان انتقال 

االنسغغغغجة يتم بواسغغغغطة التوصغغغغيل بالحمل. وهناك عناصغغغغر عديدة للتوصغغغغيل لغر  التبادل الغازي 
 ي الرئتين ليعبر عنها بقدرة االنتشغغغغار للرئتين. ويعتمد ذلك على التصغغغغميم التركيبيتتجمع سغغغغوية ف

 -لمنطقة التبادل الغازي الذي يتصف بما يلي :
 Air capillary – blood capillaryالدموية  –المسغغاحة السغغطحية للشغغعيرات الهوائية  .1

surface area  ى هيئة انبوب ملتفالدموية عل –: ممكن تصغغغور شغغغبكة الشغغغعيرات الهوائية 
في  barrier gas – bloodالدم  –يشغغغبه الضغغغفيرة. وتبلر المسغغغاحة السغغغطحية لحاجز الغاز 

متر مربع وقد تسغغغغغغمى هذه بالمسغغغغغغاحة السغغغغغغطحية الفعالة للتبادل الغازي  2رئة الدواجن حوالي 
وممكن تحويل هذه القيم الى مسغغغغغغغغغغغاحة  التبادل لال وحدة من وزن الجسغغغغغغغغغغغم وبذلك تاون كما 

  -يلي:
/غم . 2سغغغغم 4173/غم من وزن الجسغغغغم ح الحمام الداجن تسغغغغاوي 2سغغغغم 1771في الدجاج تسغغغغاوي 

مرات  4-2ويتضغغغغغو ان حجم مسغغغغغاحة التبادل الغازي لال وحدة حجم من رئة الطيور تاون اابر 
على االقغغل من رئغغة الثغغدييغغات التي بنفس وزنهغغا وهغغذا نغغاتج طبعغغا من الصغغغغغغغغغغغغغغغر الابير في اقطغغار 

مرات اابر من رئة االنسغغغغان وربما تسغغغغاوي في رئة الطيور الطنانة  11لهوائية وبحدود الشغغغعيرات ا
Huming birds 37 . مرة اابر مقارنة باالنسان 

يتراو  الحجم الالي للغغدم  -: Blood capillary Volumeحجم الغغدم في الشغغغغغغغغغغغغغغعيرات  .2
لالي للرئتين من الحجم ا %28وهذا يمثل حوالي  3سغغغغغغغغغغغم 671داخل كال رئتي الدجاج بحدود 

من الدم الموجود في رئة الدواجن يبقى في الشعيرات الرئوية باستمرار وتبلر هذه  %51تقريبا 
. وتسغغغمو كمية الدم الابيرة الموجودة في الشغغغعيرات باعطاء %21النسغغغبة في االنسغغغان بحدود 

الموجود  ثانية( لخاليا الدم الحمراء لغر  الموازنة مع الغاز 1712-1711وقت اطول تقريبا )
 في الشعيرات الهوائية.
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يتالف حاجز  -: Thickness of the  gas – blood barrierالدم –. سغغغغغغغمك حاجز الغاز 3
  -الدم عادة في الطيور مما ياتي:–الغاز 

I.  بطانةendothelium  من كتلة الحاجز. %67الشعيرات الدموية التي تمثل حوالي 
II.  الصغغغفحة القاعديةBasal Lamina  من كتلة الحاجز  %21طبقة سغغغطحية ت لف التي تمثل

. 
III.  الظهارةEpithelium   والطبقة التناضحيةOsmiophilic surfaces lining  التي تمثل

 وعادة يكون سمك الحاجز في الطيور رقيق جدا مقارنة بالثدييات. 12%
 -: Rate of O2binding with Hbمع اليحمور  O2سرعة ارتباط 

في البا والدجاج تشغغغغغابه لما يحدث في االنسغغغغغان وان  Hbمع  O2ط سغغغغغرعة تفاعل وارتبا        
مقاومة االنتشغغغغغار خاصغغغغغة داخل خلية الدم الحمراء يعتبر العامل المحدد الرئيسغغغغغي في سغغغغغرعة اخذ 

وبسغغغغغغغغغغغغغغرعغغة تفغغاعغغل  Hbمن هغغذه الخاليغغا. وتتغغاثر سغغغغغغغغغغغغغغرعغغة االرتبغغاط بغغدرجغة تشغغغغغغغغغغغغغغبع  O2وتحرير 
ت الايميغغاويغغة التي تحغغدث داخغغل خليغغة الغغدم في مختلف التفغغاعال Enzyme Kineticsاالنزيمغغات
 الحمراء .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدموي في نظيرة القصبة لرئة الطيور –احز الغازي حرسم تخطيطي يوضح منطقة ال
 

 -:  exchange system –Gasنظام التبادل الغازي 
-Crossتمتلغغغك الطيور نظغغغام تبغغغادل غغغغازي يعر  بنظغغغام التبغغغادل المتصغغغغغغغغغغغغغغغغالغغغب التيغغغار         

Current exchange system  ويختلف هغغغغذا النظغغغغام عن بقيغغغغة االنظمغغغغة الموجودة في بقيغغغغة
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 Counter-Current exchangeالحيوانات فمثال تمتلك االسغغغغغغغغغغماك نظام التبادل ضغغغغغغغغغغد التيار 

system لثديية نظام التبادل الحوضغغغغغغي وتمتلك الحيوانات اPool exchange system  ويعتبر
النظام الموجود في االسماك اافأ من بقية االنظمة. ولقد لوحظ ان بع  الطيور التي تطير على 

 ارتفاعات شاهقة تمتلك النظام الذي يوجد في االسماك .
   -مواصفات انتقال غازات الدم:

مثغل تلغك في الحيوانات الفقرية تحت الثديية تمتلك نواة وهذا خليغة الغدم الحمراء في الطيور        
في الدم باشغغغغغغغغكال  CO2و O2مقارنة بالثدييات. ويتم انتقال  O2يفسغغغغغغغغر ارتفاع اسغغغغغغغغتهالاها من 
 O2مهمغا جغدا لالنتقغال بكميغات كغافيغة وينتقل جزء قليال من  Hbمختلفغة ولان يبقى اتحغادهغا مع 

فان تركيز الغاز في المحلول يعتمد  Henry’s Lawهنري  بحالة ذائبة بالدم حيث بموجب قانون 
 -على ضغطه الجزئي في المحلول بشكل مباشر وبهذا فان :

[O2] = αO2.PO2 

O2  تركيز =O2 . في المحلول المائي  
PO2 الضغا الجزئي لغاز =O2 .في المحلول 
αO2  معامل ذوبان =O2  معبر عنه بملمول منO2 .لتر محلول/ تور/ 

وعغغادة الجزء  Hbفي الغغدم هي بشغغغغغغغغغغغغغغكغغل ارتبغغاط كيميغغاوي مع  O2والحغغالغغة الثغغانيغغة التي ينتقغغل بهغغا 
بشغغغغغغغغكل رئيسغغغغغغغغغي  Hbينتقل بهذه الطريقة. ويتباين جزء الالوبين لجزئية  O2االعظم كما قلنا من 

المرتبا مع  O2لنفس الطير. ويزداد اعغغداد الجزيئغغات   Hbبين الطيور وكغغذلغغك بين مختلف انواع
. ويتصغغف هذا  O2الى زيادة في الضغغغوط الجزئية لغغغغغغغغغغغغغغغغ Hbعندما يتعر   Hbالهيم في  جزيئة

 . Sاالرتباط بانه غير خطي ولانه على شكل حر  
 -منها: Hbمع  O2او ارتباط  affinityوهناك عوامل عديدة ت ثر في الفة 

-myoinositol 1,2,3,4,5,6وخاصغغغة  Organic Phosphatesالفوسغغغفات العضغغغوية  .1

Pentophosphate(IPP)  التي تتفاعل معHb وبذلك تعدل الفته لغO2 . )تخفضها( 
 نوع الطير . .2
 . O2لغ   Hbاالرتفاع عن سطو البحر يرفع من الفه  .3
بسغغغغغغغغغغغغغغهولة ااثر.  Hbمن  O2في الدم ادة ذلك الى تحرير  +Hفكلمغا ارتفع  +Hتركيز  .4

 O2لغ Hbعلى الفة  +Hقيس تاثير ايون الذي ي Bohr factorوهناك ما يعر  بعامل بوهر
. 
 O2الى  Hbتغير درجغغغة حرارة الغغغدم. فكلمغغغا ارتفعغغغت حرارة الغغغدم ادت الى انخفغغغا  الفغغغة  .5

 والعكس صحيو .
يوجغغد في دم  CO2في دم الطيور فكمغغا هو الحغغال في الثغغدييغغات فغغان  CO2وفيمغغا يتعلق بغغانتقغغال 

 -الطيور في ثالث صور هي :
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 مذاب فيزياوياد . .1
 .  Carbamateمع البروتينات على هيئة كارباميت متحد  .2
على هيئة ايونات البيكاربونات التي معظمها في البالزما. لذلك فان النسغغغغغغغغغغغغغبة االعظم من  .3

CO2 الموجودة في الدم تاون على هيئة ايونات البيكاربوناتHCO3-   .CO2  القادم من
ويرتبا بسرعة مع الماء بفعل  RBCمختلف انسجة الجسم الى الدم يدخل جزء كبير منه في 

ويتبع ذلغغغغك تاون  H2CO3مكونغغغغا حغغغغام  الاغغغغاربونيغغغغك  Carbonic anhydraseانزيم 
HCO3-  وH+  وتنتشغغغغغغغغغغغغر ايونات البيكاربوناتHCO3-  في بالزما الدم وتنقل الى الرئتين

الغغغغذي يغغغغذوب في غغغغغاز  CO2مكونغغغغة مرة اخرة  RBCحيغغغغث تعود هنغغغغاك مرة اخرة الى 
بشكل كبير على  O2بغغغغغغغغغغغغغغغ Hbة لاي يطر  خارج الجسم. وت ثر درجة تشبع الشعيرات الهوائي

ولهذه  Haldane effectالتي يحويها الدم وتعر  هذه الخاصغغغية بتاثير هالدين  CO2كمية 
 من الدم في منطقة الشعيرات الرئوية.  CO2الخاصية اهمية جوهرية في سحب 

 -: Control of breathingالسيطرة على عملية التنفس 
النسغغغغجة جسغغغغم الطير بالامية الاافية ضغغغغرورية وحيوية السغغغغتمرار  2Oتعد عملية تجهيز  

في الجو يقوم الطير  2Oحياة الطير . لذلك عندما تحصل ظرو  يرتفع او ينخف  فيها مستوة 
  -باجراء بع  التعديالت في وظائفه التي منها :

 .  Ventilationالتهوية  -1
 . Blood circulationدوران الدم  -2

 مواصفات انتقال الدم . -3

 في الرئة وانسجة الطير . capillarizationشبكة الشعيرات الهوائية  -4

 للطيور .  Behaviouralاالستجابات السلوكية  -5

وهناك  ميكانيكيتان عصغغغغغغغغغغغغغغبيتان منفصغغغغغغغغغغغغغغلتان الواحدة عن االخرة تنظمان عملية التنفس االولى 
 .  Voluntaryوالثانية ارادية  Involuntaryاالرادية 

 وتشترك ثالث عناصر متداخلة مع بعضها البع  في السيطرة على عملية التنفس هي : 
التي تجمع المعلومات من جميع انحاء  receptorsاو المسغغغغغغتقبالت  senorsالحاسغغغغغغات  (1

 جسم الطير وتنقلها وتغذيها الى 
الغغذي يقع في الغغدمغغاي والغغذي يقوم بتنسغغغغغغغغغغغغغغيق  central controllerالضغغغغغغغغغغغغغغابا المركزي  (2

 المعلومات ويرجعها عن طريق االشارات الى 

 التي هي العضالت التنفسية .  effectorsالمستجيبات  (3
 -: Factors that Influence Ventilationالعوامل المؤثرة على التهوية 

  -من العوامل التي ت ثر على التهوية التي اهمها هي :هناك العديد 
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 -تحفيزا قويا على : CO2 غاز ينتج استنشاق -: CO2غاز  .1
I. . زيادة تهوية 

 . Tidal Volumeب. زيادة الحجم المدي 
على المسغغتقبالت المنتشغغرة في مواقع عدة التي من ضغغمنها االجسغغام السغغباتية  CO2وي ثر 

Carotid bodies  والمسغغغغغغتقبالت الايمياوية داخل الرئةIntrapulmonary receptors 
 فز كذلك الجهاز العصبي المركزي.ويح

في الجو بزيادة التهوية . ويظهر  O2 غاز تسغغغغغغتجيب الطيور الى انخفا  -: O2 غاز .2
ان الثدييات والطيور تمتلك سغيطرة منتظمة على التهوية الصادرة من االجسام السباتية عندما 

 بنسبة طبيعية . O2يتوفر 
محيطي على التهوية فمثال يغير ي ثر تحفيز أي عصغغغغغب  -تحفيز االعصغغغغغاب المحيطة : .3

 التحفيز الاهربائي للجلد او التحفيز البصري او السمعي من التهوية .
)اللهغغاث  polypneaي دي ارتفغغاع درجغغة الحرارة الى التنفس السغغغغغغغغغغغغغغريع  -درجغغة الحرارة : .4

panting ( الغذي يتصغغغغغغغغغغغغغغف بزيغادة تارار التنفس الضغغغغغغغغغغغغغغحغل )غير العميق( وقلوية تنفسغغغغغغغغغغغغغغية
Respiratory alkalosis  نتيجة النخفا  تركيزCO2  .في الدم 

يقود استنشاق الغازات الضارة مثل اوكسيد الفضة  -: Noxious gasesالغازات الضغارة  .5
)االختناق(. وهناك  apneaح االمونياح حام  االسغغغغغغيتك الى ابطاء التنفس او الى الالتنفس 

وي من الجهاز التنفسغغغغغغغغغغي التي واقعة في الجزء العل irritant receptorsمسغغغغغغغغغتقبالت االثارة 
 تتحفز بقوة لتلك المواد .

تمتلك الطيور انظمة مسغغغغغغغغتقبالت متنوعة  -: Receptor systemsانظمة المسغغغغغغغتقبالت  .6
ولان دورهغغا وعملهغغا في السغغغغغغغغغغغغغغيطرة على التنفس غير واضغغغغغغغغغغغغغغحغغة تمغغامغغا لحغغد االن ومن هغغذه 

 -المستقبالت ما يلي:
I.  المسغغغغغغتقبالت الايمياوية داخل الرئويةIntrapulmonary Chemoreceptors (IPC) :- 

 -وتوجد في داخل الرئتين وتماما في منطقة التبادل الغازي . واهم مواصفاتها هي:
 . تشترك في السيطرة على التنفس .1
داخل الرئتين وبذلك تخف  من تحرير اشغغغاراتها كلما يرتفع تركيز  CO2تتحسغغغس الى تركيز  .2

CO2 . 
ال تسغغغغتجيب هذه المسغغغغتقبالت الى التمدد الذي يحصغغغغل في الجهاز التنفسغغغغي وال الى انخفا   .3

CO2  ولان حساسة بدرجة بسيطة الىH+ .  
 تنخف  كلما ترتفع درجة حرارة جسم الطير . CO2استجابتها او حساسيتها الى  .4
II.  االجسام السباتيةCarotid bodies:- 
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للعصغغغغغغغغغغب  nodose gangliaي بالقرب من عقد تقع على جانبي جو  القفص الصغغغغغغغغغغدر        
 Iالمبهم والتي تستلم منها االجسام السباتية االعصاب. ويوجد فيها نوعين من الخاليا االولى نوع 

التي تعمل على المسغغغغغاعدة والدعم. يمثل دور  IIوالتي يعتقد بانها تقوم كمسغغغغغتقبل كيمياوي. ونوع 
وية ي الطيور من خالل امتالاها المسغغتقبالت الايميااالجسغغام السغغباتية في السغغيطرة على التنفس ف

( الشغغغرياني وكذلك حسغغغاسغغغة الى PO2الحسغغغاسغغغة المسغغغ ولة عن كشغغغف انخفا  اوكسغغغجين الدم )
( الشغغرياني وهي تجهز االشغغارات العصغغبية الى PCO2ارتفاع ضغغغا ثنائي اوكسغغيد كاربون الدم )

ضغغغرورية الى التنفس الطبيعي. قطع ال Central respiratory centersمرااز التنفس الرئيسغغغي 
االعصغاب الموصغلة الى االجسام السباتية ي دي الى ضعف استجابة التهوية والى نقص او زيادة 

O2  وينتج عن ذلغغغك خف  التهويغغغةhypoventilation  وزيغغغادةCO2 (hypercapnia في )
 الدم .

IV. :مستقبالت الجهاز العصبي المركزي- 
في الدم الداخل  PCO2كيمياوية مركزية تسغغغغتجيب الى تغيرات  يعتقد بوجود مسغغغغتقبالت         

 ان دور وموقع هذه المستقبالت في السيطرة على التنفس غير واضو .. الى الدماي 
V.   مستقبالت التمدد الرئويPulmonary stretch receptors :-  

 apneicعند انتفاي الجهاز التنفسغغي للطيور بالهواء تحصغغل حالة او اسغغتجابة الالنفس          

response  وتحصغغغغغغغغغغغغغغل نفس الحغالغة للثغدييغات. لقد فسغغغغغغغغغغغغغغرت هذه االسغغغغغغغغغغغغغغتجابة في البداية بوجود
 Hering- Breuerبرير  –المسغغغغغتقبالت التوسغغغغغعية في رئة الطيور والذي يماثل انعكاس هيرنك 

reflex دييات. ولان يتضغغغغو ان هناك تفسغغغغيرا اخرا وهو ان امتالء الرئتين بالهواء القصغغغغى في الث
ذلك  CO2وهذا يعود الى ان الهواء منخف  التركيز في  CO2حد ي دي الى تنشغيا مستقبالت 

يسغغغغغغغغاعد على اطالق كبير من هذه المسغغغغغغغغتقبالت وبذلك حصغغغغغغغغول الالنفس وعلى العكس من ذلك 
)نسغغبة عالية( فان معظم مسغغتقبالت  CO2%8للطيور بغاز يحوي عندما يمالء الجهاز التنفسغغي 

CO2  تثبا وبذلك تبطل اسغغتجابة الالنفس. ولم يحدد لحد االن موقع المسغغتقبالت الميكانيكية فقد
االايغغغاس الهوائيغغغة حيغغغث قغغغد ي ثر انتفغغغاي الجهغغغاز بغغغالهواء على جغغغدران -يكون غير جهغغغاز الرئغغغة

 االحشاء والجسم. 
VI.  تملة :مستقبالت اخرة مح-        

ممكن وجود مسغغغغغغغغغغتقبالت كيمياوية محيطة تقع في النسغغغغغغغغغغيج الرابا بين االبهر الصغغغغغغغغغغاعد         
والشغغغغغغغغغغغغغغريغان الرئوي وعلى الشغغغغغغغغغغغغغغرايين الرئويغة وكغذلك قد تاون للخاليا الحاوية على االمينات مثل 

Catecholamine, serotonin  الموجودة في ظهارة الرغاميح عضغغغغغغغغغغغغو اصغغغغغغغغغغغغدار االصغغغغغغغغغغغغوات
Syrnix  . ح القصبات االولية ونظيرات القصبات دورا في تنظيم التهوية 

 


