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  الملخص

لت الدراسة الحالية التحري عن الصفات التشريحية والتركيب النسجي لمكونات عين طائر مرعـة              شم      

  .لربط تركيب العين مع طبيعة التغذيةوهي من الطيور القوارت  ،Corncrake  crex crex البر

 مـامي األ العين تكون كروية ومضغوطة قليال فـي المحـور           أن الناحية التشريحية،  من بينت النتائج،       

وتقع العين في محاجر علـى جـانبي قمـة           .األماميةالخلفي والقطعة الخلفية من كرة العين اكبر من القطعة          

 وطبقة العنبيـة الوسـطية     العين من ثالث غالالت هي الصلبة وامتدادها القرنية،        )مقلة( تتكون كرة  .الرأس

  .والطبقة الداخلية الشبكية )الجسم الهدبي والقزحية مية،يالمش(

 القرنيـة   أما .عظيم العصب البصري   ظهرمن الناحية النسجية ظهرت الغضاريف تحيط بكرة العين و              

فتكون محدبة ويختلف سمكها عند منطقة الجذر والقرنية المركزية وتتكون نسجيا من طبقة الخاليا الظهاريـة                

قات ثانويـة مختلفـة فـي        بشكل ثالث طب    القرنية سداةظهرت   .)نسيج مطبق حرشفي غير متقرن    (السطحية  

 وكروية  األمام مسطحة قليال من     بأنهاظهرت العدسة    .وظهرت خاليا مخضبة فيها عند جذر القرنية       كثافتها،

  .من الخلف ولوحظت فيها اللبادة الحلقية على جانبي خط االستواء حول اللب المركزي 

 اللمفاوية وتشبه بقية مكوناتها الفقريات      وعيةاأل المشيمية فمن التراكيب النادرة التي ظهرت فيها هي          أما      

 الجذرية والوسطية والقمية ولوحظـت فيهـا        األجزاء القزحية فقد ظهرت متباينة في سمكها في         أما .األخرى

  .ظهر الجسم الهدبي بشكل واضح ويكون مقعرا في منتصفه باتجاه السائل الزجاجي .الخاليا العضلية الهيكلية

مفـردة  (  ومخـاريط  من نوع واحد أي تحتوي على عصيات    وعائية ومزدوجة،   ال نهاأظهرت الشبكية         

كمـا ظهـرت     . وتكون اسمك في جزئيها الظهري والمركزي عما هو في جزئيها البطني والمحيطي            )وثنائية

 كما في   وغشاءينتتكون الشبكية نسجيا من ثمان طبقات        .حفيرة واحدة ظهرية صدغية وشريط بصري فوقها      

 ألخرى من منطقة     كثافة العصيات والمخاريط   تختلف .الظهارية الصباغية مكعبة  ظهرت الخاليا    .طيوربقية ال 
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 بقيـة   أما  . وبارابلويد في العصيات والمخاريط    كما لوحظت القطيرات الزيتية في المخاريط      .من كرة العين  

  .من كرة العين ألخرىطبقات الشبكية فتكون مشابهة لبقية الطيور وتختلف في سمكها من منطقة 

 ويتألف من   ظهر الممشط العيني كتركيب وعائي بشكل مروحة يدوية ينشأ من منطقة القرص البصري                  

  . فيهويوجد جسر قمي ، طية12

 األمـام  طير مرعة البر يتمتع ببصر حاد لكون القرنية محدبة والعدسـة مـسطحة مـن       أن نستنتج   أنيمكن  

على حفيرة صدغية وشريط بصري وقطيـرات زيتيـة وبارابلويـد           وكروية من الخلف  والحتواء الشبكية       

  .وهذه تجعلها قادرة على رؤية الغذاء المختلف في المحيط بسهولة وممشط عيني،

  

   .الطائر العين، مرعة البر، :الكلمات المفتاحية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
         The present study carried out to investigate the anatomical and histological structure 
of eye components in the Corncrake crex crex which it is omnivorous  to correlate the eye 
structure with nutrition nature. 
         The results showed, anatomically, that the eye ball spherical and compressed some 
thing at the anterioposterior  axis, on the other hand the posterior segment larger than the 
anterior segment the  eyes set on the side of the head  top. The eye ball composed of three 
tunics: Outer sclera  and it is extension cornea, middle uvea (choroid, ciliary body and iris ) 
and inner retinal layer. 
         Histologicaly cartilages surround the eye ball as well as Os nervi optici present near 
the optic nerve. The cornea concaved and differ in its thickness. The stroma of cornea 
appeared as three subdivitions layer differ in their density. Pigmented cells appeared at the 
root of the cornea. The lens some what flattened at the anterior and spherical at the posterior 
portion. The annular pad appeared at both side of equatorial. 
        The choroids had lymphatic vessels and the other components resemble that of other 
vertebrates. The iris showed variations in the thickness and skeletal muscles appeared in it. 
The Ciliary body very obvious and concave, at the central region, to ward the vitreous 
humour. 
       The retina appeared avascular and duplex (with rods and cones). On the other hand the 
dorsal and central portion of the retina more thicker than that of ventral and peripheral 
respectively. One dorso temporal fovea also appeared, and visual streak upper  to the fovea. 
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The pigment epithelial layer cells cuboidal. There were one type of rods and two types of 
cones (double and single) in the retina which differ in their density. Other structures were 
observered such as oil droplets in the cones and parabloid in both rods and cones, The other 
layers of the retina resemble that other birds but their thickness differ at various portions of 
the eye ball. 
        The pecten oculi appeared as fan like vascular structure with 12 folds which originate 
from optic disc area processes extended from transverse pigmented bridge and then one 
process  folded lateraly as well as upper bridge was noted. 
       We can conclude that the Crex crex bird have avery well acute vision because the 
cornea covexed and the lens flatted anteriory. On the other hand the retina contain temporal 
fovea, visual streak, oil droplets, Parabloid, Pecten oculi, these structures enable the bird to 
see it is various nutrients in the environment easly. 
 
Keywords: Corncrake  crex crex, , Eye, Bird.                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

اذ  أي تعتمد بشكل كبير على حاسة البصر،       حيوانات بصرية،  ماعدا بعض االستثناءات،   تعد الطيور،         

ولها القـدرة علـى       العيون تعقيدا من بين الفقريات،     أكثر الطيور تمتلك واحدة من      أن الحقائق البحثية    أثبتت

ــي    ــرة ف ــات الكبي ــز االختالف ــتقبال وتميي ــواناس ــيط أل ــر المح ــاأكث ــائن   مم ــي اللب ــو ف              ه

 Jones et al., 2007)   Lopez-Lopez et al., 2008; .(  

سمح العين الكبيـرة    تو  .حجم الجمجمة  إلىة جدا كبيرة قياسا     تكون كرة العين في الطيور بصورة عام               

  ).Gunturkun, 2000( عالية في البصرحده إلىن صورة كبيرة تسقطها على الشبكية وهذا يؤدي كويبت

 حسب نوع الطير ،ففي الطيـور الجارحـة تكـون           الرأسيختلف موقع العيون في الطيور في منطقة               

ور المفترسة تقع عيونهـا علـى       يان بعض الط   ،ومع ذلك ف   ألمامإلى ا هة متجهة   بالعيون مفترقة وتقع في الج    

 الـرأس  على جانبي    ون تقع العي  أخرىبينما في طيور    ) Pesek,1999 ( مثل الببغاوات المفترسة   الرأسجانبي  

يقابلهـا مـن المحـيط        كل عين تـرى مـا      إذ األحادي باإلبصار في منتصفه وهذه تتمتع      أو قرب القمة    أما

  ).Bayon et al.,2007(البصري

من الصفات الشائعة في عيون الطيور تكون القطعة الخلفية لكرة العين شبه كروية واكبر من القطعة                        

             يـسمى بالعظيمـات الـصلبية      د القطعتان بمنطقة مختلفـة فـي الـشكل تـستند علـى مـا              تتح و األمامية

Scleral ossicle  .  أي ، مقعرة في المنطقة الوسطيةأوة  مسطحإماعيون الطيور كرة وبصورة عامة تكون 

 Jones et al., 2007; Murphy and (  أنبوبيـة  أومسطحة  قليال  أوية و شبه كروأشكالها ،المنطقة الهدبية

Dupibielzig, 1993.(  عيون الطيور وجود العظيمات في منطقة الصلبة يتراوح ألغلبمن الصفات المميزة 

 األنـواع  من كرة العين وقد يوجـد فـي بعـض            األماميفي الجزء    وتقع هذه العظيمات     18-10عددها من 

 وقد يمتـد  Os nervi opticiغضروف صلبي متعظم حول العصب البصري يدعى عظيمة العصب البصري 
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 في الطيور من ثالث غـالالت      )مقلة العين (يتكون جدار كرة العين     .غضروفا زجاجيا على جانبي كرة العين     

 مع وجود بعض االختالفات فـي       األخرىموجود في عيون الفقريات      تشريحية ما تشبه من الناحية ال   ) طبقات(

 الغراويـة والغـضاريف الزجاجيـة مـع وجـود           األليافتتكون الصلبة من     .تفاصيل مكونات هذه الطبقات   

تعد القرنية فـي الطيـور    .)Jones et al., 2007(  وهي تعد الطبقة الخارجية لكرة العيناألماميةالعظيمات 

وتمتلك كثير من الطيور كالبوم وبعض الطيور الجارحة قرنية محدبة           .وعائية دا للصلبة وتكون شفافة ال    امتدا

 مـن   أالسـمك  الدراسات بان الجزء     أوضحت و . الحيوانات أنواعولكنها تكون نوعا ما ارق من بقية         .بقوة

 مـن   ألخـر من نوع    ة القرنية  سدا تختلف  في مركز القرنية،   األرقوالجزء   )جذرها(القرنية يقع عند حافتها     

  .الطيور

تتـضمن المـشيمية     .الجسم الهدبي والقزحية    الطبقة الوسطى فهي العنبية التي تتكون من المشيمية،        أما      

              لمفاويـة  أوعيـة وقد تحتوي سداة المشيمية على       . دموية ذات جدران رقيقة ونسيج ضام مصبغ       أوعية أساسا

)De_stefano  and Mugnaini, 1997.(  

المشيمية وينطوي النـسيج الظهـاري لـه ليكـون       يكون الجسم الهدبي في الطيور امتدادا للشبكية و         

ويكـون   .هو موجود فـي اللبـائن      البروزات الهدبية التي تحتوي على عضالت هيكلية في الطيور عكس ما          

تنشا القزحية  ) .Zhao et al., 2002( مقعرا باتجاه السائل الزجاجي أو مسطحا إمالطيور الجسم الهدبي في ا

 األماميـة  العدسة وبهذا تتكون الغرفة      أمام من الجسم الهدبي وتمتد مركزيا لتعمل حاجزا         األماميمن الجسم   

 التـصبيغ ونـوع     أويب  ينتج لون القزحية من كمية التخض     . والغرفة الخلفية اللتان تتصالن عن طريق البؤبؤ      

  ).Samulson, 1991; Oliphant, 1988(الصباغ ودرجة التوعية 

 أو قد تكون كروية كما في الطيـور الليليـة           إذيختلف تشريح عدسة الطيور كثيرا عن عدسة اللبائن                 

             Annular pad ومحدبة من الخلف وتحتـوي علـى اللبـادة الحلقيـة     األمام مسطحة من أومحدبة الوجهين 

)Jones et al., 2007 ; Hods et al., 1991; Samulson, 1991.(  

 وأهمهـا  .غشائين  الطبقة الثالثة الداخلية من كرة العين هي الشبكية التي تتكون من ثمان طبقات و              أما       

وبسبب النظـام    .وعائية وتكون الشبكية في الطيور ال     .)اتالمخاريط والعصي (طبقة الخاليا المستقبلة للضوء     

ولكن الـصفة المميـزة      .هاز البصري في الطيور يكمن فيها     الخلوي للشبكية فان معظم الوظائف المعقدة للج      

يسمى بالقطيرة الزيتية وهي تراكيب كروية تقع في قمة القطـع            لعيون الطيور هي احتواء مخاريطها على ما      

 كل صنف من المخاريط يوجد فيه نوع معين مـن القطيـرات الزيتيـة وهـي ذات     أن إذريط  ية للمخا داخلال

 ،)Lopez-Lopez et al. , 2008; Frentiu and Briscoe, 2008( األلـوان  ةتخصص انكساري عال ومختلف

ولكـي تـتمكن    ).Jones et al., 2007( وقد تحتوي شبكيات بعض الطيور على عصيات فقط كما في البوم

  ما وباألخصالطيور على تعزيز قوة التمايز وحدة الصورة وجدت فيها بعض التخصصات في الشبكية              بعض  

 توجد في شبكيتها مناطق ذات كثافـة  هذه وAfoveate الطيور الالحفيرية إلىوتقسم  Fovea يسمى بالحفيرة
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بـصري  الشريط ال أو  Area centrales الباحات المركزيةأوالمخاريط تسمى المناطق  عالية من العصيات و

Visual streakمن الطيـور  أخرى أنواعويوجد  . و توجد خاصة في الطيور الداجنة وبعض الطيور المائية 

 أو ، صـدغي  أو مركزي فـي كـرة العـين         إماويكون موقعها    ،Monofoveateتحتوي على حفيرة واحدة     

ومن  .ط البصري شريعدم وجود ال   أو وجود   عن فضالً مركزية والثانية صدغية     األولى Difoveate حفيرتين

يوجـد فـي جميـع      الـذي ال Pecten oculi يسمى بالممشط العيني الصفات المميزة لعين الطير وجود ما

ي مخضب يخرج من منطقة العصب البصري ويبرز في الغرفة الزجاجية ويكون            ئ وهو تركيب وعا   .الفقريات

 أنمـاط وحددت ثالثة    . المتقاربة األجناسبين   مظهره يختلف حتى     أن الدراسات   وأوضحت .مختلفا في شكله  

 Cone هو النمط المخروطـي المطـوي  الثاني و Pleated fan هو النمط المروحي المطوياألولمميزة منه 

Pleated الثالث عديم الجسر في قمته وBridgeless .  وعدد طيات الممـشط  أشكال يختلف آخرومن جانب 

  ;Jones et al., 2007( الحجـم   والطيور المفترسة وقد يكـون كبيـر  العيني بين الطيور الليلية والنهارية 

Bayon et al., 2007;  Scala et al., 2002; Kiama et al., 1998 .(   

 آكلـة  ومنهـا    Omnivorous فان الطيور تختلف فـي طبيعـة غـذائها فمنهـا القارتـة             ،وأخيرا   

 تتغذى على رحيـق     أو Insectavorus لحشرات ا آكلة أو Granivorous   الحبوب آكلة أو Frugvorusالثمار

  ). (vorous Nectari Craiy and Hulley, 2004  األزهار

 التحريات في شبكة المعلومات لم نعثر على دراسة في التركيب التـشريحي والنـسجي               إجراءوبعد          

عـد مـن الطيـور     والتي توهي من رتبة المرعيات والكركياتCorncrake  crex crex  لطائر مرعة البر

كما تتغذى في بعض الحـاالت علـى         ، التي تتغذى على عدد واسع من الالفقريات       Omnivourousالقوارت  

 Green      ؛1961  أللوس،(  . على الحبوبأيضا والبرمائيات وقد تتغذى األسماكالفقريات الصغيرة مثل 

 et  al.,1997 ( ريحي والنسجي وتخصصات العين في هذا  هذه الدراسة للتعرف على التركيب التشأجريتلذا

 التي لها عالقة وثيقة بالتغذية ولكشف عن مدى اختالفها عن بقية الطيـور كجـزء مـن الدراسـات                    الطائر

  . دراسة في القطر في هذا المجالأولوهذه تعد  المقارنة،

   

  المواد وطرق العمل

 أربعـة قبل احد الصيادين وكان عددها      اصطيدت طيور مرعة البر البالغة من منطقة جنوب سنجار من                

 ببـذور   إطعامهـا وتم    حديدية مشبكة خاصة،   أقفاصوجلبت الى المختبر ووضعت في        ، وإناثطيور ذكور   

وبعد فحص العيـون     . تركت للتكيف في ظروف المختبر     إذ وزودت بالماء بشكل حر،    أيامالحنطة لمدة ثالثة    

بعد تخدير الطائر بمادة الكلوروفوم في الـساعة العاشـرة قبـل            تم تشريح العيون      من سالمتها،  للتأكدعيانيا  

 إلـى نقلت العيون    . العين بوساطة ملقط دقيق منحني بعد قص العظام المحيطة بمقلة العين           وأخرجت الظهر،

 ،جـزأين  إلىطبق بتري حاوي على محلول فسلجي خاص بالطيور ووضعت تحت مجهر التشريح وقطعت              
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الجسم  القزحية، القرنية،(  للعين األمامية يمثل القطعة    األول نصفين   إلىقسمت  وبعض العيون    ظهري وبطني، 

تبقى من مقلة العين المتـضمنة للعـصب         والثاني يمثل القطعة الخلفية للعين والتي تشمل ما       ) الهدبي والعدسة 

  .البصري 

لمدة تتـراوح   %)10( بة بنس Neutral buffer formalinثبت نسيج العين بمثبت الفورمالين المنظم المتعادل 

 عمليـة االنكـاز     أجريـت ثـم     اثر المثبت،  إلزالةبعدها غسلت النماذج بالماء الجاري       . ساعة 48-24بين  

وبعدها روقت النماذج باستخدام الـزايلين       % .100 -90-70باستخدام تراكيز تصاعدية من الكحول االثيلي       

بعدها تم تشريب نسيج     .يؤثر على الخطوات التي تليها      اثر الكحول لكي ال    وإلزالةشفافية   أكثرلجعل النسيج   

 لعـدة مـرات باسـتثناء    Ovenم باستعمال فرن º 58 درجة انصهاره  Paraffin waxالعين بشمع البرافين 

 . النسيج وبـشكل متـساوٍٍ     أجزاء إلى اليوم التالي لضمان نفاذ الشمع       إلى بقيت النماذج فيه     إذ ،األخيرالتبديل  

 وضعت في قوالب حديدية خاصـة وتركـت بعـدها           إذ اذج باستخدام جهاز صب الشمع ،     بعدها طمرت النم  

 لغـرض  Rotary microtomeتم تقطيع النماذج في جهاز القطع من نوع المشراح الدوار  .القوالب لتتصلب

نقل شريط الشمع على شـرائح       . مايكروميتر 5-4الحصول على مقاطع طولية ومستعرضة متسلسلة وبسمك        

  .) 2010 ،وآخرونعبد   ؛2008 الذنون،( تكون مهيئة لعملية الصبغزجاجية ل

استعملت عدة صبغات نسجية وكيميائية نسجية لدراسة مكونات العين، وتركيب كل طبقة اذ اسـتخدمت                    

 )صبغة عامة (االيوسين المزدوجة لصبغ السايتوبالزم والنواة      _صبغة هيماتوكسلين ديالفيلد    :اآلتيةالصبغات  

 صـبغة نـسجية   أيضا )Galigher and Kozloff, 1971 (Azan صبغة أزان ،)Humason, 1979 (ةنسجي

-واستخدمت صبغة كيميائية نسجية للكشف عن وجود الكاربوهيدرات وهي تقنية حامض البريوديـك             عامة،

بعد انتهاء عملية الـصبغ حملـت   ) PAS(   The Periodic acid Schiff Technique)Pears, 1985(شيف 

تم تصوير المقاطع النسجية باستخدام كاميرا التصوير الرقمية  . DPXرائح بوسط التحميل الصناعي بمادةلشا

واسـتخرجت تكبيـرات الـصور حـسب مـا أجرتـه             . مربوطة بجهاز حاسـوب    MDCE-5Aمن نوع   

    . (2007)البرواري

  

   والمناقشةالنتائج

من و. تقع في محاجر على جانبي قمة الرأس      المرعة   عين طائر     كرة نٕاأوضحت نتائج الدراسة الحالية           

الناحية التشريحية تكون كروية ومضغوطة قليال في المحور األمامي الخلفي وتكون قطعة كرة العين الخلفيـة                

 اصغر  األمامية شكل كرة العين الكروي والذي تكون فيها القطعة          إن . )1 صورةال(اكبر من القطعة األمامية   

 الخلفي اقل من المحور الظهري البطني في دراستنا الحالية يتفق مع مـاذكره              األماميا  من الخلفية ومحوره  

  ) .Bayon et al., 2007; Conavese et al. , 1994(  الباحثون وخاصة في الطيور الجوارح والقوارت
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مـن الطيـور    المختلفة األنواع كرة العين تختلف في الشكل والحجم والموقع بين         إنومن الجدير بالذكر         

وان عين طائر المرعة تشبه من حيث الشكل عين طائر القطا والدجاج             .حسب البيئة والسلوك الغذائي للطائر    

الـثالث   )الغالالت(ومن الناحية التشريحية ظهرت الطبقات      ). 2010،وآخرونعبد   ; 1999صادق،(الرومي

 من كرة العـين والطبقـة       األمامية الجهة    الخارجية وامتدادها القرنية في    Scleraفي كرة العين وهي الصلبة      

والجسم الهدبي الـذي يتـصل   ) في كرة العين الخلفية( وتتكون تشريحيا من المشيميةUvea الوسطى العنبية 

ظهرت وقد   . وهي طبقة الخاليا العصبية    Retinaبالشبكية والمشيمية والقزحية والطبقة الثالثة الداخلية الشبكية        

  ). Baumel et al.,1993(  في جميع الطيورأعالهالصفات التشريحية 

  Scleraالصلبة  

ليهـا للـداخل غـضروف      تثالث طبقات ثانوية هي طبقة األلياف الغراوية و       من    نسجيا  الصلبة تتكون      

يتبـاين   ).مخضبة(بطبقة ارق من األلياف الغراوية التي قد ترافقها خاليا مصبغة           الغضروف  بطن  يزجاجي و 

ومن جانب آخر يتباين سمك الغضروف وشكله في أجزاء          ي أجزاء كرة العين المختلفة،    سمك هذه الطبقات ف   

وية الخارجية تكون سميكة بالقرب من العصب البصري        اإذ لوحظ أن طبقة األلياف الغر      كرة العين المختلفة،  

ى ويحيطها  ثم تتسمك قرب القرنية مرة أخر      ،)3،2 الصورتان( ثم تنحف في األجزاء الجانبية من كرة العين       

 ظهور الغضروف وتباين سمكه حالة شـائعة فـي          إن ).4،الصورة  ( من الخارج صف من الخاليا المخضبة     

      مـصطفى، ; Lannce, 2003; Ronald, 1972( واألسـماك اغلـب الطيـور والزواحـف والبرمائيـات     

غضروف فـي منطقـة    هو تعظم جزء من ال الحالية من النتائج المميزة في الدراسة    و ).2008 الذنون،;1997

             Os nervi optici العــصب البــصري ةبعظيمــقرييــة مــن العــصب البــصري ويــسمى الــصلبة ال

 وبعد منطقة   ، التي تحيط بكرة العين من األمام في بعض الطيور         األماميةولم تالحظ العظيمات      ،)2الصورة  (

  بشكل غير منتظم وينتظم قرب القرنيـة        تدريجيا على الجانبين ومن ثم ينحف      يزداد سمك الغضروف  التعظم  

 ومن جانب آخر لوحظ أن طبقة األلياف الغراوية الداخلية تكون رقيقة جدا وتـبطن فـي                 .)5،4،3الصور  (

الصور (بعض المناطق بصف من الخاليا المخضبة ويكون التخضيب واضحا في منطقة الصلبة قرب القرنية               

 لم تالحظ   )2الصورة  (نه فسحة خالية    علبصري بل تفصل    الغضروف إلى منطقة العصب ا    يصل   ال). 5،4،3

ولكـن لوحظـت فـي اغلـب الطيـور             ) 2010 ،وآخـرون عبـد   (العظيمات الصلبية في طـائر القطـا      

)Jones et al., 2007; Murphy and Dupibielzig , 1993(  كما لوحظ عظيم العصب البصري في بعـض 

  .)Jones et al., 2007(ورالطي

  Corneaالقرنية 

المتصل بالـصلبة    الجذر من منطقتين    اً تشريحي وتتألفظهرت القرنية في طائر المرعة محدبة وشفافة              

 ازدادت سـمكا  وظهرت المنطقة الجذرية من القرنية نحيفة ثـم          .والقرنية المركزية المقابلة للقزحية والبؤبؤ    

وفي المنطقة البطنية تكون القرنية نحيفة       .)6 الصورة  (نطقة الظهرية من كرة العين    مقابل قمة القزحية في الم    
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مـرة أخـرى باتجـاه      ازدادت سمكا   ومن ثم    )انخفاض( قليال وتظهر فيها ثلمة       ازدادت سمكا  عند جذرها ثم  

حالـة   االختالف في سمك القرنية وظهور الخاليا الصباغية في جـذرها            إن )7  الصورة( المنطقة المركزية 

              وخاصـة طـائر القطـا   Bayon et al., 2007 ; Jones et al., 2007)(شائعة في بعض الطيور النهاريـة  

كسر الـضوء لكونهـا محدبـة       و  المكونات الداخلية للعين،   إسنادتعمل القرنية على     ). 2010،وآخرونعبد  (

  ).Gunturkun, 2000; Kern, 1997; King and Mclelland, 1984( والسماح للضوء بالعبور لشفافيتها

حرشـفي   من نسيج ظهاري     تكون من طبقة  بأنها ت  جذر القرنية المتصل بالصلبة      ظهر من الناحية النسجية     أما

في تماس   سداة القرنية من ثالث طبقات ثانوية األولى         تتألف .ستند على غشاء بومان والغشاء القاعدي     مطبق ي 

صفوف عدة من األلياف الغراوية ذات الصبغة الكثيفة والتي تحتوي على أعداد            تتكون من   ومع غشاء بومان    

تمتد طويال في مركز السداة       من الخاليا المخضبة التي ال      عدة ، تليها صفوف  االرومات الليفية كبيرة من أنوية    

ـ            للداخل طبقة من األ    ل ومن ثم يليها   ن أنويـة   ياف الغراوية الكثيفة صبغيا والتي تحتوي أيضا علـى عـدد م

 ذات االنويـة   الظهارية الداخليـة  ومن ثم يأتي غشاء دسمت الذي يبطنه صف من الخاليا            ،االرومات الليفية 

وفي منطقة القرنية المحيطية باتجاه القرنية المركزية تفقد الخاليا الصباغية ويحـل محلهـا            .نوعا ما الكروية  

     ).7الصورة  (فيها قليلة   االرومات الليفية    أنوية   طبقة من صفوف عدة من األلياف الغراوية المتخلخلة وتكون        

عدة مـن الخاليـا الظهاريـة       صفوف  أما القرنية المركزية فتكون سميكة قرب القرنية المحيطية وتتألف من           

لداخل غشاء بومان   ليليها  ). 9،8 الصورتان( صفوف ومن ثم تنحف باتجاه قمة البؤبؤ       7 إلىالسطحية قد تصل    

لداخل سداة القرنية التي تتكون من ثـالث  لتي يأن أوضح عما هو في القرنية الجذرية، ثم         المتعرج والذي يكو  

متراصة وكثيفة صبغيا من صفوف عدة مـن األليـاف           ثانوية   مناطق متميزة، السطحية منها تتكون من طبقة      

ياف الغراويـة التـي     لداخل طبقة متخلخلة من األل    ل ثم تليها    ، كثيرة العدد  أرومات ليفية الغراوية التي تتخللها    

قلـة  ثالثة من خاليا غراوية متراصة تشبه الطبقة السطحية عـدا           الطبقة  الليها  وتاالرومات الليفية    فيها   تنعدم

 الـصورتان ( الظهارية الداخليـة  اليا  طنه صف كثيف من الخ     غشاء دسمت الذي يب    يأتي، ثم   االرومات الليفية 

ا الظهارية السطحية تختلف في سمكها من منطقة إلى أخـرى           ومن الجدير باإلشارة إلى أن طبقة الخالي      ) 9،8

حالـة شـائعة فـي جميـع        لقرنيـة   في ا خمس  ال ظهور الطبقات    إن .)9،8 الصورتان(ية المركزية في القرن 

 لسداة القرنية التي ظهرت في دراستنا في بعـض  لوحظت الصفات التركيبية ).Samulson, 1991(الفقريات

 الغراوية المتخلخلـة    األلياف إن ذكر   إذ  الديك الرومي،  وي العقاب والقوارت    وخاصة الجوارح كما ف   الطيور  

 ,1998Jones et al., 2007; Murphy  and Dupibielzig، صـادق (من القرنية المركزيـة  % 25تشكل 

 .كثافـة  من منطقتين السطحية كثيفة والداخلية اقل        سداة القرنية متكونة  في عين طائر القطا ظهرت       ).;1993

 )2010 ،وآخـرون عبـد   ( هذه االختالفات في سداة القرنية لها عالقة بسلوك الطائر في المحيط الضوئي            إن

طبقتي الخاليا الظهارية الباطنية والسطحية انتفاخ القرنية بعملها كحاجز مانع للماء ومضخة بالتعاقـب             تمنع  
.(Pigato et al., 2008; Murphy and Dupibielzig , 1993; Samulson, 1991)  
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    Lensالعدسة

  في طائر مرعة البر أنها شبه كروية يكون الجزء األمامي منها مسطح نوعا ما،             تشريحياً لعدسةظهرت ا   

ل اللب المركزي للعدسة، ونـسجياً  ستواء حو على جانبي خط االAnuular padكما ولوحظت الرفادة الحلقية 

 في سـطح العدسـة     مفردة   طيه تظهر . العدسة بمحفظة من ألياف غراوية يوجد تحتها ظهارة العدسة         تحاط

ظهرت األلياف العدسية مرتبة شعاعيا في منطقة اللبادة الحلقية وتتعشق مع بعضها بوسـاطة               . محيطها باتجاه

لرفادة الحلقية هي انتفاخ وسادي حلقي حـول اللـب المركـزي     ا إن ).11،10 الصورتان( الدروز المستقيمة 

 األمـام  تسطح العدسة مـن      أنكما   .توجد في بقية الفقريات ولكن ظهرت في جميع الطيور         وهذه ال  للعدسة،

.              في بعض الطيور وخاصة القوارت ولكن اغلب الطيـور تكـون عدسـتها محدبـة الـوجهين                 أيضاظهر  

    ) Bayon et al., 2007; Samulson, 1991; Jones et al., 2007 ;2010 ،وآخرون عبد ; 1998صادق،(

   Uveaالعنبية

ـ  مية التي تحيط كرة العين الخلفية،  هي المشي  أجزاءتتألف هذه الطبقة من ثالث          .ةالجسم الهدبي والقزحي

  ).الحدقة( أمام العدسة وتتكون الغرفتان األمامية والخلفية اللتان تتصالن عن طريق البؤبؤ وجود القزحية إن

   Irisالقزحية

وتحاط بالخاليا الظهارية الصباغية من الجهتين وتستدق عنـد         القزحية في مقطعها الطولي     تتباين سمك        

عـدة مـن    بصفوف   تبطن القزحية    نسجياً .ن فتحة البؤبؤ  تي تكوّ النهاية الحرة ال   عنداتصالها بالجسم الهدبي و   

الخاليا الظهارية الصباغية باتجاه العدسة والتي تستند على غشاء قاعدي وصف واحد من الخاليا الظهاريـة                

يـة  زحتكون أكثر سمكا في المنطقة المركزيـة للق       ويتباين سمك الخاليا الظهارية الصباغية       .الشفافة الرقيقة 

             ويقـل سـمكها قـرب قمـة القزحيـة          ،)13الـصورة   (وأقل سمكا قرب جـذر القزحيـة         ،)12 الصورة(

تكون طبقة الخاليا    وبصورة عامة،  .ترسل فروعا باتجاه سداة القزحية     األخيرة اذ في المنطقة   ،)14الصورة  (

غية عند قمة القزحيـة لتغطـي       تلتف الخاليا الصبا   .شفافة متعرجة يرافقها من خاليا     وماالظهارية الصباغية   

 اًيكون في المنطقة القريبة من القمة وترسل أيضا فروع          وتكون هذه الطبقة اسمك ما     ،سطح المواجهة للقرنية  ال

تتكون سداة القزحية من شبكة من       . تغطي هذه الطبقة صف واحد من الخاليا الظهارية          .زحيةباتجاه سداة الق  

 . ومكونات عضلية كثيفة تكون اغلبهـا عـضالت مخططـة          غراويةياف  وألوأرومات ليفية   األوعية الدموية   

 على احتوائهـا علـى صـبغات        لمما يد  الداخلية   نظيرتهاالخاليا المصبغة في السطح األمامي اقل دكنة من         

 وعند جذر القزحية ظهر وعاء دموي كبير يحيطه غالف كثيـف مـن   . عاكسة للضوء Irdophoresمقزحة

 حد كبير بقيـة  إلىيشبه   في دراستنا،   شكل القزحية ومكوناتها،   إن ).13الصورة  ( غيةالخاليا الظهارية الصبا  

البيورين والبتريـدين التـي       الخاليا الصباغية تحتوي على صبغات عدة هي الكاروتين،        إن الطيور النهارية، 

اخترقتهـا   ا فوق البنفسجية التي تلحق ضـررا فـي الـشبكية اذ           األشعةتعطي التلوين للقزحية وتمنع مرور      

)Bayon et al. , 2007; Williams, 1994.(  أيـضا  لون القزحيـة  يتأثر   رتبة الحمامياتأنواعفي بعض 
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 العاكـسة والتـي تكـون       المرآة التي تشكل    Iridocytesبوجود خاليا عاكسة للضوء تسمى الخاليا القزحية        

 العـضلية  األليـاف  إن . طائر المرعةوقد توجد هذه الخاليا في   . عن التغيرات السريعة للون القزحية     مسئولة

             وقـد لوحظـت فـي اغلـب الطيـور كـالبوم ذات القـرون               الهيكلية في القزحية حالة شائعة في الطيور      

)Jones et al., 2007.(  

   Ciliary bodyالجسم الهدبي 

 لطبقة  ذا الجسم امتداد    يشكل ه  .الجسم الهدبي مقعرا في منتصفه من جهة السائل الزجاجي وطويال          ظهر     

عـدة مـن    بصفوف  يغطى من الخارج باتجاه الصلبة      . الخاليا الظهارية الصباغية والطبقات الداخلية للشبكية     

يعطي عدة بروزات او طيـات باتجـاه الخلـط الزجـاجي      .التي تتصل بالقزحيةالخاليا الظهارية الصباغية   

من نسيج ضام يحتوي على خاليا       ، الظهارية الصباغية  الخالياعن   فضال نسجياً،ويتكون  ). 15،6الصورتان  (

تحاط الطيات من الخارج بطبقة من خاليـا ظهاريـة           . هيكلية مصبغة وأوعية دموية وألياف وخاليا عضلية     

 بـروزات الجـسم     كـون ت ).16الصورة  ( شفافة تختلف في حجمها ويكون غشاؤها البالزمي السطحي كثيفا        

نطقة رباطـات معلقـة باتجـاه       ترسل في هذه الم   ) 6الصورة  (ثلثة الشكل   الهدبي قرب القزحية كبيرة شبه م     

 التقعر الذي   إن ).17الصورة  (ألياف غراوية   من  يظهر في منتصف سداة الجسم الهدبي غشاء عميق          .العدسة

 محـدبا             أو ظهـر مـستقيما      أخـرى في الجسم الهدبي لوحظ فـي بعـض الطيـور، وفـي طيـور                ظهر

)Jones et al., 2007; Bayon et al., 2007.(  الطيورأكثرالمخططة ظهرت في هيكلية  العضالت الأنكما  

تقوم العضالت بتغيرات في تحدب القرنية عند تقلصها ). Murphy and Dupibielzig, 1993 (عكس اللبائن

 الخلط بإفرازذلك يقوم الجسم الهدبي وك) Bayon et al., 2007( فضال عن التغيرات التي تحدثها في العدسة

  ).Zhao et al., 2002(   المائي والبروتينات المخاطية للجسم الهدبي وتنظيم الضغط الداخلي للعين

     Choroidالمشيمية

اذ  ،وخاليا صباغية وأرومات ليفية   تتكون المشيمية في طائر المرعة من طبقات عدة من ألياف غراوية                  

 طبقة من الخاليا المصبغة المحاذية للصلبة من الداخل وتليها حزمة من األلياف ومـن ثـم                 يتميز فيها وجود  

ويفصلها عن المـشيمية غـشاء    ،)18الصورة ( من الخاليا الظهارية الصباغية واألوعية الدمويةعدة  طبقات  

 أيضااوية   لمف أوعيةوتكون طبقاتها أكثر تميزا قرب العصب البصري اذ تحتوي على           ) 19الصورة  ( بروش

عبـد  (  اضـعف مـن التوعيـة فـي طـائر القطـا            Vascularizationتكون التوعية    ).20،2الصورتان  (

وهذا قد يعود الى تطور الممشط العيني في طائر المرعة الذي يـزود الـشبكية بالتغذيـة                  ) 2010،وآخرون

ا المصبغة الكثيفة وحزم  فان احتواء المشيمية على الخاليآخرومن جانب  ).Bayon et al., 2007(الضرورية

مـن   ).De_Stefano and Mugnaini, 1997( اللمفاوية ظهرت في مشيمية اغلب الطيور واألوعية األلياف

وتعد   تعمل كجهاز تبريد،   إذ  والغذاء وتبديد الحرارة الزائدة،    باألوكسجينوظائف المشيمية هي تزويد الشبكية      

 ,.Bayon et al(يمية والظهارية وتنظيم قطبية الخاليا الظهاريـة  نموذجاً مهماً لدراسة تداخل الخاليا الميزنك
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2007;  Korte et al., 1989.( حديثا في مشيمية الطيور وخاصـة فـي    اللمفاوية اكتشفت األوعية وجود إن

  ).2010،وآخرونعبد ( وفي طائر القطا ،) De_Stefano and Mugnaini, 1997( عين الدجاج

  Retinaالشبكية 

من الناحية التشريحية وجود اختالف في سمك الشبكية في المناطق المختلفة من كـرة              حت النتائج         أوض

العين واختالف في سمك طبقاتها ،ولكن بصورة عامة تكون الشبكية الظهرية اسمك من نظيرتهـا البطنيـة                 

كية المحيطية  ومن جانب أخر تكون الشبكية المركزية وخاصة الظهرية اسمك من الشب           ).21،19الصورتان  (

ان االختالف في سمك الشبكية في المنطقتين الظهرية والبطنية والمحيطية والمركزيـة             ).23،22الصورتان  (

يعود هذا االخـتالف    .من كرة العين لوحظ في العديد من الفقريات بصورة عامة وفي الطيور بصورة خاصة             

ا من خاليا عصبية في الطبقات الثانوية الالحقة        يليه  درجة كثافة الخاليا المستقبلة للضوء وما      إلى أساسبشكل  

 فان توزيع الخاليا في الشبكية لكل نوع هو توزيع فريد يعكس تناغم كل حيوان كي                أخرىومن ناحية    للشبكية

 في تحديـد الـسلوك البيئـي        أهميةحوله من العالم الخارجي ويجهز معلومات في األبصار الذي له            يستلم ما 

 الطير يتغـذى علـى   إن سمك الشبكية الظهرية يدل على إن). ;Collin, 1997 2010 ،وآخرونعبد (للطير 

غذاء يقع اسفل مستوى العين وقد ظهر ذلك في العديد من الطيور ذات التغذية النهارية مثـل طـائر القطـا                     

ظهـرت حفيـرة    ).;Cserhati et al., 1989  2010،وآخرونعبد  ; 1998صادق،(والديك الرومي والحمام

فوق الحفيرة شريط بصري تكـون       و ).24الصورة  (من النوع المقعر في المنطقة الظهرية الصدغية        ضحلة  

الصورة ( بلة للضوء وطبقة الخاليا العقدية    المستق المكونات وخاصة الخاليا  فيه  طبقات الشبكية سميكة وكثيفة       

قوة تباين الصورة أي دقة      وجود الحفيرة الظهرية الصدغية والشريط البصري يعززان حدة البصر و          إن ).25

 كاألسـماك ظهرت الحفيـرة المفـردة فـي بعـض الفقريـات       ).Ross, 2003 (األجسامووضوح اكتشاف 

)  et al Ross, 2003; Zeffran. ,1990  ( وفي اللبائن) Steenstrup and Munk, 1980  ; 2008الذنون،(

كثافة عالية مـن الخاليـا المـستقبلة        تحتوي الحفيرة على     ).1998 صادق،(وفي الديك الرومي من الطيور    

موجود في    ما أضعافيقارب سبعة    أي ما ²ملم/ 1000000في الطيور المفترسة     للضوء والتي تكون كثافتها   

تستخدم الحفيرة لتثبيت الفريسة      من حفيرة ،   أكثر فيه   اآلخرتمتلك حفيرة والبعض     بعض الطيور ال   .اإلنسان

 الطيور التي تمتلك حفيرة صـدغية  إن )..Wolpert, 2002; Zeffran et al ,1990  (األلوانواستقبال تدرج 

 الثنـائي             لألبصار أساساتتجه الستخدام العيون للحقل البصري الثنائي وقد اقترح ان الحفيرة الصدغية كرست     

)Jones et al., 2007.( حدة بصر إلى من الفقريات التي تحتاج  بالنسبة للشريط البصري ظهر في العديدأما 

وبعض الطيور مثل الـصقور  ) Ross, 2003( القرودفي و)  2008الذنون،( العظمية األسماكعالية كما في 

 Ross, 2003 ; Jones et al., 2007; Bayon et( الطيران أثناءوالنسور وبعض العصفوريات التي تصطاد 

al.,2007.(    تمتلـك   المستقبلة للضوء في الشريط البصري في الطيـور التـي ال           كثافة الخاليا    أنكما لوحظ

  ).Bayon et al., 2007( كما في اغلب الطيور الداجنة وفي بعض الطيور البرية والمائية أكثفحفيرات 
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 طبقـة    هـي  األولىكية تتكون من ثمان طبقات وغشائين        الشب أنومن الناحية النسجية أوضحت النتائج            

رية الصباغية التي يفصلها عن المشيمية غشاء بروش وتكون هذه الخاليا نوعا ما مكعبة وترسل               الخاليا الظها 

ستطاالتها القمية باتجاه الخاليا المستقبلة للضوء ومن المالحظ أن الجسيمات الميالنية تكون مركزة في جسم               ٕا

لخاليا المستقبلة للضوء اذ ظهر     ا الطبقة الثانية فهي     أما) 26،21،19الصور  (الخلية في حالة التكيف للضوء      

وظهر وجود نوع واحـد مـن        .في كثافتيهما حسب منطقة الشبكية    ختلفان  توجود العصيات والمخاريط اللتان     

لوحظت القطيرات الزيتية بشكل تراكيب كرويـة       كما   .ثنائيةالمفردة و  هما ال  مخاريطنوعين من ال  العصيات و 

   Parabloidمن الملفت للنظر وجود كثافة عاليـة مـن البارابلويـد   و .شفافة في قمم القطع الداخلية للمخاريط

 )PASلعصيات والمخـاريط كمـا أظهرتـه صـبغة          ل كثيفة من الكاليكوجين في قمم القطع الداخلية         أجسام(

 تكون الشبكية من ثمان طبقات وغشائين حالة شـائعة  فـي بقيـة الفقريـات                 أن ).26،25،23،22 الصور(

   المكعبة في بعض الفقريات لوحظت الخاليا الظهارية ).Jones et al., 2007( والطيور بصورة خاصة

)1988,Braekevelt (عمودية طويلة جداً   أو  ) 1995,Braekevelt ( او حرشفية )1993,Braekevelt.( إن 

 تمنع قصر الصبغات البصرية وتمـتص       أنها إذ ،اإلبصار كبيرة في عملية     أهميةللخاليا الظهارية الصباغية    

  تعمل كخاليا ملتهمـة،    أنهاكما  . ضوء الزائد الحتوائها على الجسيمات الميالنية لتعزيز التباين وحدة البصر         ال

ــواد  ــا للم ــامين األساســيةومخزن ــصرية A لفيت ــصبغات الب ــب ال ــي تركي ــساهم ف ــذي  ي         a,b(   ال

1994,Braekevelt .(   ة في طائر المرعة يكـون       الغشاء القاعدي للخاليا الظهارية الصباغي     أنومن المالحظ

 أو عن الرؤيا في الحالـة المعتمـة         المسئولةالخاليا  (  وجود العصيات  إن ).c 1994, Braekevelt(  املس

 فـي   أو عن الرؤيا في الـضوء الـساطع         المسئولةوهي الخاليا   ( والمخاريط للمفردة والثنائية  ) انعدام الضوء 

ر  يطلق عليه المخروط المـساعد الـصغي  إحداهمامن خليتين   يتكون المخروط الثنائي     ).األلوانالنهار ورؤية   

   1984Samulson, 1991( الطيوركلها حالة شائعة فيالبارابلويد  واالخر المخروط الرئيسي الكبير وظهور

;Young and Martin,.(  تحتوي بعـض   .عالية على التحسس ولكن تخفض الحدة قدرة  ذاتالعصياتتكون

القطيـرات  وجـود   أنكمـا   ).Jones et al.,2007(  م على شبكية فيها عصيات فقطالطيور الليلية مثل البو

وقد لـوحظ    ،) 2010،وآخرونعبد  (  حالة شائعة في الطيور     في المخاريط المفردة والثنائية     )الزيتية( الدهنية

 فـي   لمخروط الثنائي ولكن وجـدت     في خليتي ا    زيتية قطيراتتوجد في شبكيته      الزرزور األوربي ال    في إن

 القطيـرات  وأنـواع  ألوان دراستنا الحالية تحديد منلم نتمكن  .)Husband and Shimizu, 2001( احداهما

وتعمل هذه القطيـرات علـى        وصفر خضر، ،برتقالية ،الزيتية ولكن لوحظ في الحمام وجود قطيرات حمر       

       الـــشبكية       إلـــىلوصـــول ل الموجيـــة القـــصيرة المؤذيـــة لمنعهـــا األطـــوالامتـــصاص 

)Frentiu  and Briscoe., 2008; Hart  and   Vorobyev, 2005; Cserhati  et al., 1989 (  ومن جانـب

  Cserhati et( المختلفة من المخـاريط  األنواع فان القطيرات الزيتية تعد دليل مظهري مفيد لتشخيص آخر

al.,1989.( وضوحا  أكثرلي طبقة الخاليا المستقبلة للضوء نحو الداخل الغشاء المحدد الخارجي الذي يبدو             ي 
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 عدم وضوح هذا الغشاء في المنطقة إن .)26،25،19الصور (PAS  بصبغة في المنطقة البطنية من الشبكية

تـأتي   ).2010 ،وآخـرون عبد  ( وفي طائر القطا  ) 1998 صادق،( في الدجاج الرومي     أيضاالبطنية لوحظ   

 بـشكل    هـذه االنويـة    تظهراذ  التي تمثل انوية العصيات والمخاريط      و  الداخل إلى الطبقة النووية الخارجية  

وتختلف كثافتهـا مـن      ،في المقطع العرضي للشبكية    ،المحدد الخارجي اهليليجي متعامدة على منطقة الغشاء ا     

وفي منطقة  ) 22 الصورة(افة في الشبكية الظهرية المركزية       كث أكثر في كرة العين وتكون      أخرى إلىمنطقة  

صفين   ظهور إن .وتكون متجانسة الكروماتين    بصورة عامة صفين   وتشكل ،)25 الصورة(الشريط البصري   

الصف السفلي    الصف العلوي يمثل انوية المخاريط ،      أنفيها حالة شائعة في الطيور وقد اجمع الباحثون على          

الطبقة االضفيرية الخارجية التي تكون واضحة  الداخل إلىيلي ذلك  ).Rodieck, 1973(ت يمثل انوية العصيا

وهي تمثل تشابك محاور الخاليا المستقبلة للضوء مع تشجرات          ،)23،22الصورتان  (في كل مناطق الشبكية     

 ).22 الـصورة (ة  تظهر هذه الطبقة اسمك ما يكون في المنطقة المركزية الظهري          .العصبية التي تليها  يا  الخال

 1998 صـادق،  (األخـرى  وضوح الطبقة الضفيرية الخارجية ظهر في العديد من الطيـور والفقريـات       إن

Cohen, 1972;.( الطبقة النووية الداخلية والتي تختلف في سمكها في المناطق المختلفة من العين بعدها تأتي 

وفـي   ،)22 الـصورة ( صفا 16لمنطقة المركزية   اذ يبلغ عدد صفوف أنويه الخاليا المكونة لهذه الطبقة في ا          

 تتـألف  ).23 الصورة( صفوف10 نطقة المحيطية موفي ال  ،)25 الصورة(صفا   20منطقة الشريط البصري    

ويضاف  الخاليا ثنائية القطب وخاليا اماكراين التي تعد جميعها خاليا عصبية،          ،األفقيةهذه الطبقة من الخاليا     

 األلفـة  شـديدة    أنواعهـا باختالف   نويةاألوتبدو   ،الدبقية الساندة هي خاليا مولر    ا   نوع واحد من الخالي    إليها

 االخـتالف فـي   إن .أحجامها وتختلف في  بصبغة أزانوأرجوانية  ايوسين_والهيماتوكسلين   PASتيبغلص

 ،صادق;  1997 مصطفى،( الزواحف والطيور البرمائيات،  ،األسماكسمك الطبقة النووية الداخلية ظهر في 

تلي الطبقة النووية الداخلية الطبقة الضفيرية الداخلية وتكون         ). 2010،وآخرونعبد  ; 2008الذنون،;  1998

ففي هاتين المنطقتين تحتوي على     ) 25،22،21الصور(سميكة في منطقة الشريط البصري والشبكية المركزية        

عتمد سمك هذه الطبقة على كثافة الخاليا       ي .توجد في المنطقة البطنية    الخاليا داخل ضفيرية التي ال    يسمى ب  ما

 سمك هذه الطبقـة فـي المنطقـة         إن،  )Marc,1998(الموجودة في الطبقتين النوويتين الداخلية و الخارجية        

، وهذا يعني وجود منطقة تخصص وهي الـشريط البـصري           أعالهالظهرية يدل على كثافة الخاليا المذكورة       

)Collin,1997.( خاليا الداخل الضفيرية في العديد من الفقريـات ومن جانب اخر ظهرت ال)Marc, 1998.( 

فـي   ألخـرى عدد صفوفها مـن منطقـة       تباينت في    طبقة الخاليا العقدية التي      تلي الطبقة الضفيرية الداخلية   

وصف واحد في بعض المناطق      ،)25 الصورة( صفوف في منطقة الشريط البصري     4اذ تتكون من     الشبكية،

تختلف انوية الخاليا العقدية فـي الـشكل والحجـم والفتهـا             ).26،23الصورتان  ( فينصالبطنية وقد تصل    

 تباين  إن . وبلون اصفر بصبغة أزان    PASايوسين و _ تصطبغ بلون داكن بصبغتي الهيماتوكسلين     إذ ،للصبغة

اكثر مـن   خصصات في المناطق التي تكون فيها       يدل على وجود ت   العقدية  عدد صفوف وحجم وشكل الخاليا      
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             الزواحـف والطيـور    ،األسـماك وهذه ظهرت في البرمائيـات،      ين،وهذه تعزز حدة بصر وتباين عالي     ،فص

 هـي  األخيرةالطبقة الداخلية أما  ).Rodieck, 1973 ; ;Collin, 1997 Marc, 1998; 2010،وآخرونعبد (

العديد معها   وتشكل حزما تؤلف العصب البصري وتظهر        أيضا العصبية التي تختلف في السمك       األليافطبقة  

 الـصورتان (وتبطن بالغشاء المحدد الداخلي الذي يكون نحيفـا         .)25،22،21،19 الصور(من الخاليا الدبقية    

القـرص  (يخرج العصب البصري من الجزء المركزي من كرة العين وتكون حليمتـه البـصرية                ).21،19

خروجه من كرة العين يلتف بشكل كثيف كتركيب مخروطي اذ يتكون مـن             عريضا واملسا وحال     )البصري

 ).27،2الـصورتان    (  واضحة وتكثر فيها الخاليا الدبقيـة      أغلفةعدد كبير من الحزم العصبية التي تحيطها        

يختلف شـكل وسـعة الحليمـة        .) دموية في داخلها   أوعيةتحتوي   ال( وعائية المرعة ال  طائر شبكية   ظهرت

 المختلفة من الفقريات حسب كثافة الخاليا العقدية التي تشكل محاورها هذا العصب وقـد               األنواعالبصرية في   

 الشبكية الالوعائيـة  إن ).; Bayon et; al., 2007 2008 الذنون، (األنواعبيضويا في بعض  ظهر طويال و

 2010 ،وآخـرون بـد   ع ;   2008الذنون،( هي الحالة السائدة في االسماك، البرمائيات،الزواحف والطيور      

Marc, 1998; (Jones et al., 2007 ;.  

  الممشط العيني

      ظهر الممشط العيني في طائر المرعة بشكل مروحة يدوية ،ينشا من جسر مستعرض من نسيج وعائي                

 الـصورة (ويوجد عند قاعدته وعاء دموي كبير      ،عالي التصبيغ في منطقة الحليمة البصرية للعصب البصري       

صـفائح  (عـدة    المقاطع المتسلسلة بان نشؤه يكون بشكل بروزان احدهما يكون مطويا طيات             أظهرت .)27

 أجزائـه  من بقية    اشد ألفة للصبغة   جسر من نسيج     األعلىطية ويربطها من     12 يصل عددها  )مطوية جانبيا 

 األوردةهـا   منف ،األحجامالمختلفة    الدموية األوعيةتتكون كل طية من شبكة كثيفة من         .)28،27 الصورتان(

 الدمويـة   األوعيةتحاط   . عالية للصبغ  ألفةذا  حيطها نسيج ضام    وي ، شعيرات دموية  واألخرى  الشرايين اومنه

 متكونة مـن    أنها مما يدل على     PASصبغة  ل وألفة  كثافة اكثر من مادة ليفية     صفوفبصفيحة كثيفة متعددة ال   

 عما هو في الطيات     العلوي افة في منطقة الجسر    كث أكثرتكون الخاليا الصباغية     .مخاطية أوسكريات متعددة   

 دقيقة من نسيج    أشرطةومن الملفت للنظر وجود      .التركيبا   في هذ  أعصابولم يالحظ    ،)30،29الصورتان  (

لوحظـت الخاليـا     ).30،28الـصورتان   ( الزجـاجي ط  الخلط الزجاجي تربط جسر الممشط مع سائل الخل       

 الدمويـة   األوعيةكما تتخلل   ، الدموية في الممشط   الشعيرات لبطانة    قرب الغشاء القاعدي   Pericytesالمحيطية  

عند منتـصف   العيني في الخلط الزجاجي لمسافة      يبرز الممشط    ).30،29 الصورتان ( لمفاوية صغيرة  أوعية

   .كرة العين

يب والتخض عجيب   ةوعائي عالي ال  هو وجود جهاز  العجيبة والمميزة في عيون الطيور       من التراكيب     إن      

ـ     . العين يطلق عليه الممشط العيني     أجزاءلتغذية الشبكية وبقية    ل  األديـم مـن    كبـروز    اًينشا الممـشط جنيني

بنسيج وعـائي مـن       الظاهر األديمتستبدل عناصر   ، ثم   دبقي من حافات الشق البصري    ال) اكتوديرمي(الظاهر
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ن بوساطة االنتشار خالل الجـسم   يقوم بتغذية العيإذ وظائف عدة،لممشط ل .)Brach, 1977( المتوسطاألديم

 Murphy and( وكـسجين ويحـافظ علـى الحـرارة داخـل العـين      باأل كما يقوم بتجهيز العين ،الزجاجي

Dupibielzig, 1993( .  ينتج الممشط السائل داخل كرة العين ويسهل حركة هذا السائل داخـل العـين   كما

)Bayon et al., 2007.(  اغلـب الطيـور    .و الليلية النهارية  بين الطيورهوعدد طياتالممشط  أشكالتختلف

 يكـون  أخـرى  أنواعوفي  .)Jones et al., 2007( كما في دراستنا الحالية ، ممشط من النوع المطويتمتلك

 عدد الطيات يختلف    أنكما   . المختلفة من الطيور   األنواعويختلف في الحجم بين      نصل الريشة ب شبيهالممشط  

 10في الـصقر الـذهبي      و طية   18-17و الذيل االحمر  الصقر ذ  يبلغ في    إذنهارية  الطيور ال في   أكثروتكون  

 ; Braekevelt,1991  ;2010 ،وآخـرون عبـد   (  طية 20 طيات وفي طائر القطا      10-8طيات وفي البوم    

1993,Braekevelt Smith et al., 1996;.( وجود الخاليا المصبغةإن  )الدمويـة  األوعيـة حول  )الميالنية 

بنفـسجية والجـذور الحـرة       فـوق ال   األشعة الدموية من    األوعية تركيبيا قويا للممشط وتحفظ      اداإسن يعطي

 كما فـي دراسـتنا،   لمفاوية في بعض الطيور،  شعريةأوعيةوقد وجدت  .)Jones et al., 2007(لألوكسجين

شط مع السائل   المم التي تربط قمة   األشرطةن  كما أ  .طيات الممشط في  بين الشعيرات الدموية     تعمل كجسور 

 ).,.Bayon et al.,2007;Jones et al., 2007;Scala et al 2002  (  في بعض الطيـور لوحظتالزجاحي 

 االسـتنتاج يمكن  ).Brach, 1977 (أخرىوافتقد في طيور  لوحظ في العديد من الطيورالقمي  كما أن الجسر

  . حدة البصر لتعزيزكبيرا وفعاالو متطوراًطائر المرعة في  الممشط العيني أن
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  .القطعة الخلفية:2شكلها وقطعتها االمامية :1صورة كاملة للعين توضح  :     1       الصورة 

  الحظ االلياف الغراوية  : 1مقطع عرضي في الجزء الخلفي لكرة العين يوضح الصلبة ومكوناتها    :    2لصورة    ا         

  الغضروف المتعظم: 3الغضروف   : 2                              

   ).H&Eملون .(الممشط العيني:7العصب البصري  :6الشبكية  : 5المشيمية   : 4                            
                         

  

غراويـة الداخليـة    األليـاف ال  : 3الغـضروف   :2الحظ األلياف الغراوية الخارجية     :1مقطع في الصلبة     :   3الصورة          

  ).H&Eملون . (الخاليا المصبغة:4

الخاليـا المـصبغة الخارجيـة      :2األلياف الغراوية الخارجيـة     : 1مقطع في الصلبة قرب القرنية الحظ      :   4        الصورة  

  ).H&Eملون . (الخاليا المصبغة الداخلية:3
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األلياف الغراويـة الداخليـة     : 2األلياف الغراوية الخارجية    : 1مقطع في الصلبة قرب العصب البصري الحظ       : 5الصورة    

  ).H&Eملون . (الغضروف مختلف السمك:3

: 3القرنية المتسمكة   : 2القرنية الجذرية   : 1مقطع عرضي في كرة العين األمامية في المنطقة الظهرية الحظ            :  6  الصورة  

   ). H&Eملون .   (شبه مثلثةالجسم الهدبي الذي تكون طياته   قرب القزحية : 4القزحية 
  

  

  

  

الخاليـا  :3غـشاء بومـان     :2ثلمة القرنية   :1مقطع عرضي في كرة العين االمامية في المنطقة البطنية الحظ            : 7الصورة    

  ).H&Eملون . (الخاليا االندوثيلية:8غشاء دسمت :7طبقات القرنية :6،5،4الظهارية السطحية 

الخاليا الظهاريـة   :3سمك القرنية    :2،1عين االمامية يوضح القرنية المركزية الحظ       مقطع عرضي في كرة ال     : 8  الصورة  

  ).H&E ملون. (الخاليا االندوثيلية:  9غشاء دسمت :8سداة القرنية :7،6،5غشاء بومان :4السطحية 
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: 2سمك الخاليا الظهارية الـسطحية      : 1ألمامية يوضح القرنية المركزية الحظ      مقطع عرضي في كرة العين ا      : 9الصورة       

  ).H&Eملون . (الخاليا  االندوثيلية: 7غشاء   دسمت : 6سداة القرنية : 5،4،3غشاء بومان 

  .الرفادة الحلقية: 2أنها شبه كروية ومسطحة أماميا  : 1صورة للعدسة كاملة الحظ  : 10     الصورة 

  

األليـاف   : 3منطقـة الرفـادة الحلقيـة       : 2محفظة العدسة والخاليا الظهارية     : 1مقطع في العدسة الحظ      :  11ورة  الص    

  ).H&Eملون . (العدسية

الـصفوف العديـدة    : 1مقطع عرضي في مقدمة كرة العين توضح القزحية في جزئها المركزي الحـظ              :   12    الصورة  

وفي  سطحها العلوي الخاليا الصباغية       : 3ة في الجهة      المواجهة للعدسة           الخاليا  الشفاف  : 2للخاليا الصباغية   

  ).PASملون . (سداة القزحية فيها عضالت هيكلية: 4

  
  

  



 ...............دراسة تشريحية نسجية لعين طائر
 

19

  

الحظ الوعاء  : 1مقطع عرضي في مقدمة كرة العين يوضح القزحية قرب الجذر اقل سمكا من المركزية                :  13الصورة         

  ).PASملون . (الخاليا الظهارية الصباغية الداخلية: 3ية الصباغية   السطحية  الخاليا الظهار: 2الدموي 

: 1مقطع عرضي في مقدمة كرة العين يوضح قمة القزحية وتكون انحف من الجزئين الـسابقين الحـظ                   :  14       الصورة  

: 3ية متعرجة في ترتيبهـا      الخاليا الصباغ : 2فروع الخاليا الظهارية الصباغية في المنطقة السطحية والداخلية         

  ).PASملون . (العضالت الهيكلية: 4الحظ كثافة الخاليا الصباغية في القمة 

  
     

التركيب الرئيسي للجسم   : 2الطيات      : 1مقطع في مقدمة كرة العين يوضح الجسم الهدبي الحظ تقعره              :  15الصورة          

  ).H&Eملون . (الهدبي

 :3 الخاليا الظهارية الخارجية الـشفافة       :2   النسيج الضام  :1طع في احد طيات الجسم الهدبي الحظ      مق  : 16        الصورة  

  ).H&Eملون  (.الخاليا الصباغية
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  ).H&Eملون   (. الغراوية األلياف:2  الطيات :1     مقطع في الجسم الهدبي الحظ  : 17الصورة       

  ).H&Eملون  (.المشيمية الحظ مكوناتهما :2  الصلبة : 1مقطع في   : 18      الصورة 

  
  

  

  

 :5الغشاء المحدد الخـارجي      :4الحظ غشاء بروش     :3المشيمية   : 2الشبكية البطنية   : 1  مقطع عرضي في    : 19الصورة    

ملـون  . ( الـشبكية الظهريـة    وان الشبكية البطنية اقل سمكا من       الغشاء المحدد الداخلي  : 6  العصبية   األليافطبقة  

PAS.(  

 :3 الدموية    األوعية :2المشمية الواضحة    :1 مقطع عرضي في الجزء المركزي الخلفي من كرة العين يوضح            : 20  الصورة  

  العصب البصري  :4   اللمفاويةاألوعية

  ). H&E ملون ( .الصلبة : 5 
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الطبقـة   :1 سمكا من الشبكية البطنيـة الحـظ         أكثرلظهرية  مقطع عرضي في الجزء الظهري من الشبكية ا          : 21الصورة  

ملون ( .الغشاء المحدد الداخلي   :  4  العصبيةاأللياف  طبقة   :3 العقدية   األليافطبقة   :2النووية الداخلية ارجوانية    

AZAN.(  

 :3البارابلويد   :2لضوء  طبقة الخاليا المستقبلة ل    : 1مقطع عرضي في الشبكية الظهرية المركزية الحظ سمكها،        : 22الصورة  

الطبقة النووية الداخليـة    : 6الطبقة الضفيرية الخارجية     :5الطبقة النووية الخارجية     :4الغشاء المحدد الخارجي    

  ).PASملون ( .الخاليا داخل ضفيرية :8الطبقة الضفيرية الداخلية : 7

  

طبقـة الخاليـا     :1 الشبكية الظهرية المركزية الحظ      مقطع عرضي في الشبكية المحيطية الظهرية اقل سمكا من          : 23الصورة  

الطبقة الضفيرية الخارجيـة     :5الخارجية   الطبقة النووية    :4الزيتية    القطيرات   :3البارابلويد   :2المستقبلة للضوء   

طبقـة   :10 طبقة الخاليا العقدية   :9الخاليا داخل ضفيرية    :8الطبقة الضفيرية الداخلية    : 7الطبقة النووية الداخلية    : 6

  ).PASملون . (الغشاء المحدد الداخلي :11 العصبية األلياف

  ).H&Eملون  ().  ↑ ( مقطع عرضي في الشبكية الظهرية الصدغية الحظ الحفيرة  : 24الصورة           
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سـمك الطبقـات    مقطع مكبر في الشبكية الظهرية الصدغية فوق الحفيرة يوضح الشريط البـصري اذ يـزداد                 : 25الصورة   

المخـاريط المفـردة    :3المخـاريط الثنائيـة     :2العصيات  :1 صفوف الحظ    أربعةيقارب   والخاليا العقدية شكلت ما   

الطبقة النووية الخارجيـة  :6 األخرىالغشاء المحدد الخارجي تليها الطبقات    :5البارابلويد ،الطبقات الخرى للشبكية     :4

  ).PASملون . ( العصبيةفاأللياطبقة :11الطبقة النووية الداخلية :7

: 2طبقة الخاليا الظهارية الصباغية      :1مقطع عرضي في الشبكية المحيطية يوضح طبقات الشبكية وخاصة           : 26            الصورة  

الطبقـة   :7الغـشاء المحـدد الخـارجي     :6المخاريط  :5العصيات  :4البارابلويد   :3طبقة الخاليا المستقبلة للضوء     

طبقـة   :11طبقة الخاليـا العقديـة       :10الطبقة الضفيرية الداخلية     :9الطبقة النووية الداخلية    :8ية  الضفيرية الخارج 

  ).PASملون  ( .الغشاء المحدد الداخلي :12 العصبية األلياف

  

 )الحليمـة ( القـرص  :1مقطع عرضي في منطقة الشبكية المركزية توضح خروج العصب البـصري الحـظ               :  27الصورة  

  ).PASملون  ( .الممشط :4المخصب للممشط العيني  الجسر  :3زيمات العصب البصري ح :2البصري 

  :3   الممـشط العينـي وطياتـه     :2البـروزان     :1   مقطع في كرة العين الخلفية يوضح الممشط العيني الحظ         : 28 الصورة

  ). PASملون (  .  التي تربط الممشط مع السائل الزجاجياألشرطة



 ...............دراسة تشريحية نسجية لعين طائر
 

23

   

  

.  الدمويـة   األوعيـة  :3المخضبة    الخاليا   :2الخاليا المحيطية    :1مقطع مكبر في طيات الممشط العيني الحظ         : 29  الصورة

  ).PASملون (

 التي تـربط     األشرطة :1   الحظ  للممشط العيني الذي يربط الطيات    ) القمي(مقطع عرضي في الجسر العلوي        : 30   الصورة

  ). PASملون . (الخاليا المحيطية:3) المصبغة( خضبةالم  كثافة الخاليا  :2بالخلط الزجاجي 
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