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وصف عياني مجهري للغدة الزيتية في البط المحلي  

platyrhynchos  Anas 
 

 أرجوان عبد الهادي السوداني             شيماء ربيع الهاللي  

 كلية التربية/جامعة القادسية         

 -:الخالصة 
تضممت ا دراسد ممح درة رصممح مومم  درتركمم  مدرجي صممد در زممية رذ مماخ در  جصممح    د ممج ا ا    

صح طصرس  م  درم ا درتةذمة خدر ضمصيمل  متذا درما رس مدلنم غ در  ر مح وذم   ما  مرد  ثت ن

مرر ظ أن در اخ در  جصح تق  فة در ا درر طة درظهيم رذياع فة درت طقح درعصعصصح فمر  

درعضالت دريدفعح رذقذم درا ذة، متجكرن در اخ  م  فصمص  م مص فمت  ةجمرم وذم  ك م خ   جصمح 

ة بمي   ومي ي   جهمة ب رةذصتمح در  جصمح درجمة تقم  فمة دري نمد مد اخ م ذجقة  ال درفصص  فم

درا ذة درظهيم فة در اخ  ت   رجما بمص  درفصمص   م ج   ماو   م ج  بمص  درفصمر  متفمج  

 درق  تص  فة درةذصتح در  جصح ب مج    درفجة ت.

أظهيت دراسد ح در زميصح  ن در ماخ در  جصمح تكمرن  ة طمح بتةفظمح  م  نزمصي  م     صم     

  همم   ممردج  تقزممم  ممج  در مماخ  رمم  فصصصمم ت متصمم   درط قمم ت درظه س ممح درت ط ممح تزمما  

 رال     در ا ح  ر  ثالغ ط ق ت هة درط قح درترراخ مدرط قح درر طصح مدرط قح دلفيد  ح.

 

 -:المقدمة
       تعصش درطصرس درت ئصح فمة در صةمح درت ئصمح درعابمح أم در ةي مح م عما درم ا درتةذمة خدر ضمصيمل            

Anas platyrhynchos  د ا أنردع طصرس درتص ه درعابمح درجمة تعمصش فمة درنهم س مدرتزمج قع ت

مدرممم  درفصمممصذح دلم  مممح  Anseriformesمدرشمممردطح أ ص نممم ،ي   جتمممة  رممم  ست مممح درر  ممم ت 

Anatidae  رذمما ي سأو مسك ممح وضمميدمدن رت وجمم ن  مم  مجممرح طممر  دبممصي نةصمم  درظهممي

درذرن مدرا ص دبصي متكرن درن   دو ي    درا ي مأج دؤه  درعذص  مدر  ويت ن  قذتح س  ح ح 

ل.تعا درطصرس    درفق س  ت وا تح در اح دريذا ح مرك  ترجا وذ  أوذ  دراند غاخ 1ب صح درذرن خ

تقم  بمص  دريذما درظهميم موضمالت دريزمم تجكمرن  م  درعا ما  م   Uropygial gland  جصمح 

رم در اخ وذ  تير    جيت  فصه  فيد ه  مدرمام  زمصص وذم   دال      دت دلفيد  دركذة    تةج

فصطذمممممة بمممممه   Papillae  قممممم س درطممممم ئي و ممممما    ضممممم ا بت قممممم سه وذممممم   ذصتمممممح در ممممماخ 

مأ ص نم   Preen glandتعمي  در ماخ در  جصمح ب  مم در ماخ دره اد صمح   (11),(18),(21).درمي ش

أم   مما  Uropygial oilمدرجممة ت ممجي   مما  زممت   Rump glandتزممىت  ب ر مماخ دريحفصممح

درج ظص  تقر  درطصرس ب شيه متر  عه وذ  س شه  أث    درز   ح   ع ي الومجالط درتم   بمه ممك  مح 

تق  در اخ در  جصح فة نه  ح درا ص فمة در ما درر مطة درظهميم رذيماع (14 ),(24).   دريطربح 

  فصمص   ذجقصم ن فة درت طقح درعصعصصح فر  درعضمالت دريدفعمح رذقذمم درما ذة متجكمرن در ماخ  م

برد طح بي   وي ي متصي  در اخ  ةجر  ته  دلفيد  ح برد طح  مج    درق ردت     تجذك 

 ممص فممت تير مم   ي مم م  يتمم  دلفمميد دت  مم  دال مم    درجممة تجيتممد كطي مم ي  ممر  درجير مم  

م صص  فيد  در اخ  ر  درزمط  در م سجة برد مطح درق مردت در  جصمح درجمة تفمج  فمة كتمح درةذصتمح 

 .(16)   دري ش  Tuftتتج   بعا  مجرح دري ش درتفيح فصه  م نت  تةجرم وذ  رتح  درجة

فة درذ  ئ      صث  Sebaceous glandتكرن در اخ در  جصح ب رطصرس  ش بهح رذ اخ در هتصح    

ط صعح دلفيد      كرن    نرع دلفيد  دركذة  صث تقر  بطيح  ةجر  ت وال ى ه  درت ةذح  ذص ي 

دته  م مارك  م  ن  صمح درج ظمصم درفزمذية رذ ماخ     مجم وم  طي ما درهي رنم ت دري زمصح    دفيد 
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Gonadal hormones  مو وح هي رنAndrogen (31),(9),(2) تعا در اخ در  جصح غماخ .

 دت  فمميد   ذممة    تفممي    مما  كممرن  مم  وذممصا  مم  در تمم   دراه صممح مدال ممجيدت درتعقمماخ 

سم  سبرن ت مغصيهمم  متكممرن وصمم ئت م تصممح دلفمميد  درجي صممد م ذصزممي ادت ثالثصممح مه  مما

. قمر  در  ما (5) ,(12) ,(28)  جذفمح م ج رومح بمص  أنمردع درطصمرس  زمد  عصشمجه  متكصف تهم  

ب رتة فظح وذ   يمنح س ش درطصرس درت ئصح م ةتصه    درجكزي     ن دري ش در  رة    در  ما 

 ما درطفصذصم ت در  سجصمح درتة  ممح       صم   همش م مهص دالنكزم س،  تم   ن در  ما  عتمص  تمادف 

    ترت هاد در رع    درطفصذص ت و ا  ال زجه رقطميخ وم صيخ Feather lice   ص كتص دري ش

تعا در اخ م صذح    م م ئص درماف ع وم  درم ف  فمة بعمي أنمردع درطصمرس  (6) ,(25)   در  ا 

نم غ بعمي أنمردع طصمرس  صث  كرن  فيد ه   د سدئةمح  ي همح  تمى  هىمىة درةم   فمىة أفميد  م 

درهاهما  ذ   ن دلنمم غ مدرصمم  س تقممر  بممزطال   فيد همم   ممى  درممى اخ   مم   دكجمميد  أم حوصممص  مم  

 ةحم   ا درى اخ حمسدي فىة  حد ىح  ط قح دركصيدتص  وذى  درزىط  در م سجة رذت قم س  (28)وشه 

وذصه  در  ما ومال  مدرت  رد، م يد   درزصق ن مأو ب  درقا      نَّ جتص  هاه درج د    شي 

دث ا درك صمي  م  در م   ص   ن دررظصفمح درفزمذيصح رذ ماخ  تكمرن  يت طمح  م   (31)وتذصح درج ظص 

درط صعح دركصتص ئصح رذت حخ درتفمي خ، متكمرن در ماخ أ  مي تطمرسدي مد  مي  يتم ي فمة درطصمرس درت ئصمح 

صح أم درطصمرس درجمة درجة تةج ج  ر  در طم  فمة درتم   الرجقم ط في زمجه   ق سنمح بم رطصرس درس م

.تكرن در ماخ  جي نزمح  م   صمث درةيمم منمرع در  ما  (3),(22)تذجقا في زجه      ط  درت   

درام تفي ه متكرن  ش بهح رذ اخ در هتصح درترجرحخ فة جذا درجتز ح متظهي فمة  عظمم درطصمرس 

بصضمح متكرن   صيخ درةيم م جطرسخ فة درعا ا  م  درطصمرس درت ئصمح     صمص  يتهم   رم   يمم 

  (10).دراج جح فة طصرس در ي  فة  ص   ن  يته   ق س  رةيم   ح درةتت فة دراج ج 

 ن در اخ ال تظهي فة بعي أنردع درطصرس أم تظهي فة درتيد ص دري ص صمح مت جفمة (13)   ي    

مت جفمة فمة  Pigeonفة درتيد ص در  ر ح  تم  فمة در ع  مح مدر   م   مكذصذمح درجطمرس فمة درةتم   

تزجطص  درطصمرس درجمة تفجقما رذ ماخ در  جصمح درتة فظمح وذم  س شمه   م  Bustards.در يمدراج ج 

وال  د ج اد  م  ئص با ذح رجعر ي در  ا   ص د ج اد   زةر  وم    ةصمص وذصمه درطم ئي 

و مما    ضمم ا بت قمم سه وذمم  سكعممح  رجمممرحخ فممة   طقممح درصمماس أم   طقممح درةممر  تممماو  

Powder down   ت  فة ط ئي   رك درة   Herons .(24),(20)   

     

 

 -:المواد وطرائق العمل
تم  يد  درطصرس درت ج سخ رذاسد ح    در رد  درتةذصح فة  ة فظح درا ردنصح مبعما درجضمةصح    

ل وص مم ت رذ مماخ در  جصممح فممة درمم ا درتةذممة  ممتذا درمما رس مدلنمم غ وذمم   مما 8بمم رطصرس جتعمما خ

ذةصر  وذ  م م      مد رجشمي ةه متمم وتمص  رد     تم ت  صا درط ئي فة وة  درجشي   ر

 ا فة دريهح درزفذ  درظهي ح رذيزم ت عه    درح دريذا مدرعضالت درتجصذح بعاه  تم درةصمر  

 48مرتماخ  (10%)وذ  در اخ ثم أوات فصمر  در ماخ مث جما فمة  ةذمر  درفرس م رص  بجي صم  

  دالثصذممة درتجصمم وا  مم وح ثممم غزممذا درعص مم ت ب رتمم   دريمم سم منقذمما  رمم   ذزممذح  مم  دركةممر

تذمما  رممك وتذصممح درجيم مما ب  ممج اد  درمم د ذص  ثممم  (100%)مر   ممح  (50%)درجي صمم  دبجمماد ي  مم  

متك وتزمح  م  كيم جي مد مج ا ا وم  ح  وتذصح درطتي فة  ت  در  سدفص  مكطعا درعص م ت بزم

تمم فةمت درشميدئ  در ج جصمح ب  مجعت   درتيهمي درضمرئة  (19).د ر مص -ه سو هصت تر زمذص 

 تةا كرى تك صي   جذفح ثم ورست درتق ط  ب  ج اد   يهي  رئة   مح بك  صيد تصر ي.  م
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 -:النتائج والمناقشة
أظهيت در ج ئي أن در اخ در  جصح فة درم ا درتةذمة تقم  فمة در ما درر مطة درظهميم رذيماع     

 مم  فمة درت طقمح درعصعصممصح فمر  درعضمالت دريدفعممح رذقذمم درما ذة، متجكممرن در ماخ  م   مج 

م ذجقمممة  مممال درفصمممص  فمممة بمممي   ومممي ي   جهمممة ب رةذصتمممح در  جصمممح  Bilobedدرفصمممر  

Uropygial papillae  درجة تقم  فمة دري نمد درما ذة درظهميم رذطم ئي مدرجمة تكمرن كصمصيخ

 Interlobarموي ضمممح  تممم   رجممما بمممص  درفصمممص   ممم ج   ممماو   ممم ج  بمممص  درفصمممر  

septumفمة  (30)م(29)م(16)م(15) مص  م ل. مهاه در جصيح تجفا  م   م  مجماه 1خورسخ

دراج ج مدرطصرس در ةي ح     ن در ماخ در  جصمح تقم  فمة در ما درر مطة درظهميم رذيماع فمر  

وضالت درقذم درا ذة متجكرن    فصص   رجا بص هت    ج  بص  درفصر . مال تجفما در جصيمح 

درمام  (7)م م درام أ  س  ر   ن درةذصتح در  جصح فمة درماج ج تكمرن طر ذمح منةصفمح  (27)   

   ي  ن ك واخ درةذصتح در  جصح فة درا ك دريم ة تكرن وي ضح مكتجه  نةصفح.

أظهيت دراسد ح  ن رذ اخ در  جصح  مج    درق ردت در  جصح درجة ت قص  فيد  در اخ  ر  درزمط  

در  سجة رذ اخ متصد فة درةذصتح در  جصح متفج  فة كتمح درةذصتمح بم مج  م  درفجةم ت، تفمج  

 Central cavityبفممت  م  فصممر  در مماخ     تجذمك  ممص فممت تير م   ي مم م   مص ك مم خ

ل. مهماد 2درجة تجيتد كطي  ي  ر  درجير   خومرسخ Alveoli يت  دلفيد دت    دال     

تكمرن كصمصيخ موي ضمح  Goose     مي  ن درةذصتمح در  جصمح فمة درمر   (4)  م  أ اتمه نجم ئي

   (26)صتح در  جصح. مت جذ  هاه در جصيح  م   م  مجماهمتفج  درق  تص  در  جصجص  بفجةجص  فة درةذ

     ي  ن  ذصتح در ماخ در  جصمح فمة حجم ج درتم   تةجمرم وذم  فجةمح مد ماخ تفمج  بهم  درق م تص  

 در  جصجص .    

رممر ظ  ن در مماخ در  جصممح فممة درمم ا درتةذممة تةمم ط بتةفظممح  مم  نزممصي  مم     صمم   يهمم    

فممة حسد ممجهت   (26)م(23)اد  مم  أ اتممه نجمم ئي ل مهمم3ب رموصممح درا ر ممح مدروص  خوممرسخ 

در اخ در  جصح فة دراج ج محج ج درت   وذ  درجردرة      يد  ن در اخ تة ط بتةفظح  م  نزمصي 

       ص   ةجرم وذ  درموصمح درا ر مح مدروصم  .  تم  رمر ظ  ن درتةفظمح تزما    هم  

 ةجمرم  مص فصمصت    نزصي     تقزم  ج  در ماخ  رم  فصصصم ت م Trabeculae ردج 

هماه دال م     تذمةخ ب رتم حخ  Lumensل. تكرن تي م  4وذ   يتروح    دال     خورسخ

لمهمماه در جم ئي  شمم بهح رتم  مجمماه  مص  مم  5در  جصمح درجمة تفي همم  در ال م  دلفيد  ممح خومرسخ 

متجفا در جصيح    . فة حسد جهت  در اخ در  جصح فة حج ج درت   مدرر  وذ  درجردرة (26) م(8)

     ي أن  ص فت  جكرن    واح    درفصصصم ت درفم س خ مدر  ص م ت درفيد  مح ت جهمة  (2)

 ب ر     درف س خ.

مأظهيت دراسد ح در زيصح أن درط ق ت درظه س مح درجمة تم ط  دال م    تصم    رم  درط قمح    

ال م  درجة تجأر     و  Germinative layer درق وا ح درجة تت ص درط قح درترراخ درييثر صح 

درجمة  Intermediate layer زطةح  دت دنر ح  يم ح  ي   ح درتركم ، مدرط قمح درر مطصح 

درجمة  Secretary layerتجأر     وفر     در ال    جعاحخ در مالع مدرط قمح دلفيد  مح 

تجممأر   مم  وممفر   مم  در ال مم  درتجعمماحخ در ممالع درجممة تةجممرم وذمم  درة ص مم ت دلفيد  ممح 

وصمممي  ممم  هممماه درط قمممح مدرجمممة تت مممص   فمممح درجير ممم   ج كزمممح متكمممرن وال ممم  درصممم  در

Degenerative  مف كمماخ رذ ممردخ مب رجمم رة تممجةطم در ال مم   ذصمم ي متطمميح دفيد دتهمم   مم  درتمم حخ

درام   ي  ن درط قم ت 8) ل. مهاه در جصيح تجفا       مجاهخ6در هتصح  ر  درجير   خورسخ 

ة درمر  تصم    رم  ثمالغ ط قم ت همة درط قمح درظه س ح درجة تم ط  دال م    رذ ماخ در  جصمح فم

 درترراخ مدرط قح درر طصح مدرط قح دلفيد  ح. 
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( تبين حواجز النسيج  4صورة ) 
) الضام التي تسدل من المحفظة 

(X400H&E 
T   الحواجزTrabeculae 

     (: تبون  لمحفظةوول  مم ول  لمةنتنوول  3صورة  ) 
 ((X100H&E  
C      لمحفظةلCapsule 
B  رعاء لحريBlood capillary 

(: تبن  فصرص  لم ول  لمةنتنول فو     1صرة  )
 Papillaeمفمنحل    ل  P  لمحفم   لمبط

I  فاجة بن  لمظصرصInterlobar septum 

P 

  لمتجرنووا لمحةيووةي مظووص (: تبوون  2صوورة  )
  X400H&E)) لمةنتنل لم ل 

Ce  متجرنا لمحةيةيل   Central cavity 

فوورلجة لميجوونض لم وواي  لمتوو   (: تبوون  4صوورة  )
  X400H&E)) تجلل ح  لمحفظةل 

T   لمفرلجة    Trabeculae 
B  رعاء لحريBlood capillary 

I 
Ce 

C 
B 
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  :Abstract    
      The current study include histological description of uropygial 

gland. Eight birds of Anas platyrhynchos were used in this study 

include male and female. The uropygial gland lies in the dorsal mid 

line of the trunk, in the rump area, above the levator muscles of the 

pygostyle.It consists of two lobes, each lobe has a single duct and 

joined together by wide isthumus.The ducts ended in uropygial 

papilla which lies dorso-caudally to the gland. The uropygial canal 

opened by pair of openning in uropygial papilla. The results 

suggested that the gland surrounded by a dense connective tissue 

capsule dividing the gland to lobules. The epithelial layers which 

lining the alveoli are classified into three layers, a germinative 

layer,an  intermediate layer and degenerative layer.        

 

 


