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 قواعد النشر يف اجمللة
 

مجمة مدينة العمم عممية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العممية بالمغتين العربية 
وخطواتو، واالنكميزية التي تتوافر فييا شروط البحث من حيث األصالة وأسموب البحث العممي 

وان تكون البحوث متناسبة مع تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريبة منيا 
)ىندسة تقنيات الحاسبات ، عموم ىندسة البرامجيات، عموم الحاسبات، عموم الحياة، القانون( 
ويشترط في البحوث المقدمة أن ال تكون قد سبق نشرىا وغير مقدمة او مقبولة لمنشر في 

 -أخرى، ويرجى من الباحثين مراعاة الشروط اآلتية: مجمة
 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة عمى ورق  .1
 ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف )المؤلفين( وعنوانو عمى ورقة منفصمة. .2
البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرق  .3

 بالمغة الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكال والجداول إن وجدت. 22اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
كممة بالمغتين العربية  252يرفق مع البحث خالصة عمى ورقة منفصمة ال تزيد عن  .5

 واالنكميزية.
منفصمة بمعدل جدول واحد أو شكل تطبع الجداول واألشكال والرسوم البيانية عمى أوراق  .6

 واحد لكل صفحة.
تشترط المجمة عمى الباحث أن يراعي األصول العممية المنيجية في كتابة البحوث مع  .7

 مراعاة كتابة المصادر والمراجع في نياية البحث وترقم حسب ورودىا في المتن.
ية متقدمة وقد يتم تقويم البحوث من قبل مقومين عمميين باختصاص البحث وبدرجات عمم .8

 يطمب من الباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.
 التعاد البحوث الى أصحابيا سواء قبمت لمنشر أم لم تقبل. .9

. يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب من أمانة المجمة 12
 لقاء ثمن تحدده ىيئة التحرير.         

تمويل الذاتي وتحدد أجور النشر في ضوء األسعارالسائدة عمى أن .تعتمد المجمة مبدأ ال11
  ألف دينار لمبحث الواحد. 52اليتجاوز السقف الذي حددتو الوزارة ألجور البحوث العممية بـ 
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 رئيس التحرير      

 ا.د شاكر محمود الجبوري 

 نبئب رئيس التحرير  

 ا.د جبار فرحان المعاضٌدي 

 هيئة التحرير   

 سرحان د. عبد الرضــــا طها.

 ا.د. حسٌن عبد المنعم

 ا.د. واصف خطاب عمر

 د. سعٌد سلمان كمون 

 ابو طبٌخ د. ســامً موســــى 

 التمٌمً  د. كرٌم سلمــــــــان 

 د. جواد كاظم العكٌلً   

 عصام عطا عجاج ا.  

 هليئة االستشبرية   ا      

    الرشٌدجامعة       الراوي              حكٌما.د عبد ال 

  كلٌة المأمون الجامعة       ا.د توفٌق نجم                      

 جامعة النهرٌن       .د غازي فٌصل                   ا 

 جامعة بابل         ا.د نبٌل هاشم                     

 جامعة بغداد           ا.د أٌاد احمد الطوٌل           

 الجامعة التكنولوجٌة            م.ا احمد موسى               

 الجامعة المستنصرٌة        م.ا.د سعد عبد الرضا مكً       

 كلٌة مدٌنة العلم                      ا.د عامر محمد علً 

 كلٌة مدٌنة العلم                      ا.د ابراهٌم خمــــاس 

 هادي علً الزٌادياملستشبر الصحفي                     د. علً عبد فهد الطائً       سكرتري التحرير    

 علً هادي علً              تصميم         



 3122السنة      3العدد       4مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                          المجلد 

5 

 

 احملتويبت
 تقٌٌم النشاط اإلشعاعً لمناطق منتخبة فً محافظتً واسط واألنبار     6   

 محمود مربط , هادي محمد جبر, تغرٌد منعم نافعحٌدر احمد حسن, زكً عبد الجبار, عمر               

 Tree Frog Hyla arborea savignyi  التركٌب النسجً للعٌن فً ضفدع الشجر   21   

 رؤى سلٌم الراوي و نهلة عبدالرضا البكري              

 (Gallus domesticus) البالغ الوصف الشكلٌائً والتركٌب النسجً لعضوالشم فً الدجاج المحلً    43  

 أشواق أحمد حسٌن وحسٌن عبد المنعم داود              

 ,Passer domesticusالوصف الشكلٌائً والتركٌب النسجً للكبد فً العصفور المنزلً    54   

House sparrow           

 انتخاب حمٌد عبد ونهلة عبد الرضا البكري             
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 حٌدر احمد حسن, زكً عبد الجبار, عمر محمود مربط , هادي محمد جبر, تغرٌد منعم نافع

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا/ دائرة بحوث وتكنولوجٌا البٌئة والمٌاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخالصة

إن ىــدف ىــذا البحــث ىــو تقيــيم النشــاط اإلشــعاعي لمنــاطق منتخبــة فــي محــافظتي واســط واالنبــار            
،حيث تم اختيار ستة مناطق في محافظة واسط ىي مقر مجمس المحافظـة، الخاجيـو، الشـرقية، مركـز طيبـو 

حــي  ىــيالثــة منــاطق الصــحي، قضــاء العزيزيــة وناحيــة الزبيديــة ، أمــا فــي قضــاء الفموجــة فقــد تــم اختيــار ث
( 2.24-2.22الجوالن، حي الشيداء، حي جبيل، تراوحت معـدالت الجرعـة اإلشـعاعية فـي قضـاء الفموجـة )

(عدة/ثانيـــــة.أما معـــــدالت الجرعـــــة اإلشـــــعاعية 75-58مايكروسيفرت/ســـــاعة ومعـــــدالت التمـــــوث اإلشـــــعاعي)
ــــين) ــــين ( مايكروسيفرت/ســــاعة ومعــــدالت الت2.12-2.286لمحافظــــة واســــط فتراوحــــت ب ــــوث اإلشــــعاعي ب م

 ( عدة/ثانية.2.66-2.78)

كما وأخذت نماذج التربة وفق تعميمات منظمة الطاقة الذرية الدولية ليذا النوع من قياسات النشاط 
وتم قياسيا باستخدام منظومة تحميل أطياف كاما والتي تتألف من كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة  اإلشعاعي،
أظيرت نتائج القياسات  ،Co-60لنظير MeV 1.33 لمطاقة  keV 2 % وقدرة فصل42ذو كفاءة 

المختبرية لنماذج التربة والتي تم أخذىا من المناطق المنتخبة عدم وجود زيادة محسوسة في النشاط 
.ولتقييم الخطر اإلشعاعي  232-والثوريوم 238-اإلشعاعي لمنويدات المشعة الطبيعية في سمسمتي اليورانيوم

 .2ReCLAIM version 3عاعي الطبيعي تم حساب الجرعة السنوية الفعالة باستخدام برنامج لمنشاط اإلش
. اما في محافظة واسط فكانت أعمى mSv  2.31حيث بمغت أعمى جرعة سنوية فعالة في محافظة االنبار 

 ، وىذه الجرع ىي أقل من حد الجرعة السنوي  لتعرض السكان الموصى mSv 2.37 جرعة سنوية فعالة
بو من قبل منظمة الطاقة الذرية الدولية ،وبذلك تكون المناطق التي تم قياسيا من المناطق ذات الخمفية 

  اإلشعاعية الطبيعية .

النشبط اإلشعبعي ملنبعق منتخبة يف حمبفظتي واسظ واألنببرتقييم   
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 :المقدمة-1
يعتبر النشاط اإلشعاعي الطبيعي أو ما  

يعرف بالخمفية اإلشعاعية ميما جدا بالنسبة لتعرض 
السكان لإلشعاع وتقوم كثير من دول العالم بقياس 
معدل التعرض الناجم عن اإلشعاع الطبيعي 
إلغراض مختمفة منو الدراسات الوبائية ، اختيار 
مواقع المنشات النووية وخطط الطوارئ و يتعرض 
اإلنسان بحكم معيشتو إلى مصادر إشعاع متعددة 
أىميا مصادر اإلشعاع الطبيعي والتي تشمل 
النويدات المشعة ذات المنشأ األرضي، وىي سمسمة 

 232 -وسمسمة الثوريوم 238 -اليورانيوم
، والتي تكون موجودة في قشرة  40 -والبوتاسيوم

األرض منذ الخميقة نظرًا ألعمارىا النصفية 
 .  ]1[الطويمة

ومن مصادر اإلشعاع الطبيعي األشعة  
الكونية التي تأتي من الشمس والكواكب وتسمى 
األشعة الكونية األولية وتشمل عمى البروتونات 

% وااللكترونات ونظائر 12% وجسيمات ألفا 89
%  وتتأثر الجرعة الناجمة عن األشعة 1أخرى 

الكونية الى درجة كبيرة باالرتفاع . وتتفاعل األشعة 
نية األولية مع مكونات اليواء مكونة نظائر الكو 

 14 -و الكاربون 3 -مشعة مثل التريتيوم
وبما إن مصادر اإلشعاع الطبيعية  .7 -والبريميوم

تكاد تكون ثابتة لمنطقة ما، لذا فإنو من السيل 
معرفة التعرض في المنطقة بقياس تركيز النويدات 
المشعة . والمصدر اآلخر لتعرض السكان ىو 

نشآت النووية التي تطرح المواد المشعة إلى الجو الم
والبيئة في حاالت التشغيل العادية وعند الحوادث، 
وكذلك أعمال التنقيب واستخراج اليورانيوم 
والتفجيرات النووية واستخدام القذائف الحاوية عمى 

اليورانيوم المنضب ضد األىداف المدنية والعسكرية 
تؤثر في مقدار وىناك عوامل أخرى  في الحروب.

الجرعة اإلشعاعية تتمثل في نوعية مواد البناء 
 . [2] ونظام التدفئة أو التيوية في المنازل

وبالنسبة الى العراق ابتدأت قياسات معدل  
سنة كجزء من برامج  32التعرض منذ ما يقارب 

الرقابة عمى النشاط اإلشعاعي البيئي وكان ليذا 
تمع من خالل البرنامج سمات مميزة لخدمة المج

الكشف عن زيادة في النشاط اإلشعاعي البيئي 
حيث  1986اوكرانيا عام  –نتيجة حادثة تشرنوبيل 

اكتشف تموث المنطقة الشمالية من العراق بالمواد 
المشعة المطمقة نتيجة ذلك الحادث حيث بمغت 

 35معدالت التعرض اإلشعاعي نحو 
 أضعاف قيمة 5مايكرورونتكن/ساعة أي ما يبمغ 

التعرض ما قبل الحادث ، وتكمن أىمية قياس 
معدالت التعرض اإلشعاعي  في البيئة لرصد أي 
حالة زيادة في النشاط اإلشعاعي البيئي لمعرفة 
مصدرىا ومسببيا لحماية المواطنين من اآلثار 

 .]2[الضارة لألشعة المؤينة 

 مناطق الدراسة: 1-1
 محافظة األنبا ر/قضاء الفموجة  1-1-1

مواقع لغرض إجراء  تم اختيار ثالثة
المسوحات اإلشعاعية وذلك لسببين األول تسجيل 
نسب ارتفاع في األمراض السرطانية والتشوىات 
الخمقية وفق المعمومات التي تم الحصول عمييا من 
مستشفى الفموجة الجديد/مديرية صحة الفموجة، 
والثاني إن ىذه المناطق تعرضت لضربات عسكرية 

دة اعماره والقسم األخر مباشرة قسم منيا تم إعا
عبارة عن بقايا حطام آلليات وعجالت عسكرية 
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 .اطق القياس المنتخبةيبين وصف لمن( 1مدمرة وبعض األنقاض لمبنايات.الجدول رقم )
 

 
 المنتخبة للقٌاس فً قضاء الفلوجة ( المناطق 1جدول رقم )

 
 ت موقع القياس رمز الموقع وصف لممنطقة المنتخبة لمقياس

الخمفية اإلشعاعية لمنطقة  B.G.S1 متر تقريبا من منطقة القياس المنتخبة 0111عمى مسافة 
  الجوالن

0 

 ما يقارب ) تقريبا و مساحة األنقاض متر 2وجود أنقاض بارتفاع 

X400 0111 ) .متر مربع 
S1-1 قرب السكة -حي الجوالن 

  الحديدية
2 

 ما يقارب  ) تقريبا و مساحة األنقاض متر 2وجود أنقاض بارتفاع 

X250 411 )  .متر مربع 
S1-2 3 الحي السكني - حي الجوالن 

 X4 ما يقارب ) تقريبا و مساحة األنقاض متر 2وجود أنقاض بارتفاع 

 متر مربع.  ( 011

S1-3 4  حافة النير- حي الجوالن 

الخمفية اإلشعاعية لمنطقة حي  B.G.S2 منطقة القياس المنتخبةمتر تقريبا من  0111عمى مسافة 
 الشيداء

5 

متر   ( X250 611 )   بمساحة تقريبامتر و  2نقاض بارتفاع وجود أ
  مربع.

S2-1 6  منطقة سكنية -حي الشيداء 

 7  ترابيةساحة  -حي الشيداء S2-2 متر مربع.  ( X25 21 )   تقريبا  بمساحةمتر و  2نقاض بارتفاع وجود أ

الخمفية اإلشعاعية لمنطقة حي  B.G.S3 متر تقريبا من منطقة القياس المنتخبة0111عمى مسافة
  جبيل

8 

 9  حي جبيل/ طريق السد S3-1     متر مربع.  ( X25 51 ) بمساحة تقريباتر و م 0أنقاض بارتفاع 

 01  حي جبيل/ منطقة نير فميح S3-2 (أزقة داخل الحي 6 حي سكني )

 محافظة واسط: 1-1-2
تم إجراء المسح اإلشعاعي لستة مواقع محددة من قبل مجمس المحافظة والمجمس البمدي وتم اختيار ىذه 
المواقع لسببين: األول تسجيل نسب ارتفاع في األمراض السرطانية في المناطق السكنية المحيطة بيذه المواقع 

والمجمس البمدي والثاني إن ىذه المناطق شيدت  وفق المعمومات التي تم الحصول عمييا من مجمس المحافظة
 ( يبين وصف لمناطق القياس المنتخبة.2عمميات عسكرية.الجدول رقم )
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 المنتخبة لمقياس في محافظة واسط( المناطق 2جدول رقم )

 ت موقع القياس رمز الموقع وصف لممنطقة المنتخبة لمقياس

الخمفية اإلشعاعية لمقر  B.G.S1 المنتخبةعمى مسافة ا كم تقريبا من منطقة القياس 
 المحافظة

0 

بعض  وجودتعرض ىذا الموقع الى ضربة عسكريو وقد تم إعادة اعماره 
 األنقاض والتراب المتبقي في مكان الضربة

S1 2 مقر مجمس المحافظة 

الخمفية اإلشعاعية لمنطقة  B.G.S2 كم تقريبا من منطقة القياس المنتخبة 0عمى مسافة 
 الخاجية الشرقية

3 

 4 منطقة الخاجيو الشرقية S2 بقايا حطام آلليات وعجالت عسكريو .

الخمفية اإلشعاعية لمركز طيبو  B.G.S3 كم تقريبا من منطقة القياس المنتخبة 0عمى مسافة 
 الصحي

5 

ىذا الموقع أيضا تعرض الى ضربو عسكريو حيث استخدم كموقع 
 المحيطة بو .عسكري بديل وتم قياس المناطق 

S3 6 مركز طيبو الصحي 

الخمفية اإلشعاعية لمعمل  B.G.S4 كم تقريبا من منطقة القياس المنتخبة 0عمى مسافة 
 الدروع

7 

 411 بمساحةو  متر 0مسح إشعاعي سطحي, وكانت األنقاض بارتفاع 
 متر مربع

S4 اء ضموقع معمل الدروع في ق
 العزيزيو

8 
 

الخمفية اإلشعاعية لمدرسة سعد  B.G.S5 منطقة القياس المنتخبةكم تقريبا من  0عمى مسافة 
 ابن معاذ

9 

مسح إشعاعي سطحي لساحة المدرسة حيث استخدمت كموقع عسكري 
 .بديل

S5  مدرسة سعد ابن معاذ في
 ناحية العزيزيو

01 

 المواد وطرائق العمل: -2

 الخلفٌة اإلشعاعٌة: تعٌٌن 2-1

قٌاس معدالت التعرض والتلوث اإلشعاعً جرى 
)على مسافة ا كم تقرٌبا ( من  لمناطق قرٌبة

المناطق المنتخبة للقٌاس باستخدام أجهزة الكشؾ 

قراءة لكل  55اإلشعاعً المحمولة ، تم تسجٌل 
موقع ٌمثل معدلها التعرض والتلوث فً ذلك 
الموقع، وتم انتخاب نماذج تربة من نفس المناطق 

لتحالٌل المختبرٌة وتحدٌد النشاط ألجراء ا
 .]3 [اإلشعاعً للنظائر المشعة الطبٌعٌة 
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 المسوحات اإلشعاعٌة:  2-2
أجرٌت المسوحات اإلشعاعٌة للمناطق المنتخبة 
للقٌاس باستخدام األجهزة المحمولة وباالعتماد على 
التعلٌمات الصادرة من الوكالة الدولٌة للطاقة 

طقة القٌاس إلى مربعات حٌث تم تقسٌم من ]3[الذرٌة
للمناطق  2م 5حسب طبٌعة ومساحة المنطقة )

للمناطق المؽلقة والمناطق التً  2المكشوفة، ا م
 تتضمن أنقاض (.

قٌست معدالت التعرض اإلشعاعً على ارتفاع متر 
من سطح األرض ومن خالل المشً على واحد 

أما قٌاسات معدالت التلوث اإلشعاعً  األقدام بطٌئا
سم من  5ضع الكاشؾ على ارتفاع فتمت بو
 .]3 [المنطقة 

 األجهزة المستخدمة: 2-3

1-3-2 : Ludlum  جهاز محمول مودٌل
(، ذو مقٌاس رقمً وٌربط معه كاشؾ 2241-2)

ومٌضً ٌتكون من بلورة أٌودٌد الصودٌوم المنشط 
للكشؾ عن إشعاعات كاما ذات  NaI(TI)بالتالٌوم 

( keV65 المستوى الواطئ فً مجال الطاقة  )
(.وكاشؾ نوع كاٌكر موللر MeV  1.25إلى )
(G.M  للكشؾ عن التلوث بدقائق بٌتا للطاقة ، )

( ولدقائق ألفا للطاقة أكبر keV 100اكبر من )

 R/h   وحدات قٌاس الجهاز هً (MeV 3من )
دة قٌاس التعرض ..وٌمكن تحوٌل وح  (cpm)و 

( الى وحدة قٌاس الجرعة Rاإلشعاعً الرونتكن)
 :[ 4]وفق المعادلة أدناه  Rad)الممتصة )

R= 0.96 Rad in tissue            
                        1 

2-3-2 PRD RadEye جهاز محمول :

ذو  الجرع اإلشعاعٌةٌستخدم لقٌاس معدالت 

كاشؾ ومٌضً )بلورة أٌودٌد الصودٌوم( للكشؾ 

عن إشعاعات كاما ذات المستوى الواطئ فً 

ٌمتاز الجهاز بحساسٌة عالٌة ،   مجال الطاقة،

  c/secو Sv/h   وحدات قٌاس الجهاز هً

5] [. 

 2-3-3 Scintrex هو جهاز محمول ٌتكون من :

بلورة أٌودٌد الصودٌوم المنشط بالتالٌوم 

NaI(TI)  ٌستخدم     لقٌاس معدالت التلوث

والجهاز ذو مقٌاس  BGS-4اإلشعاعً مودٌل 

رقمً ومبرمج بحٌث تظهر نتائج القٌاس  بوحدات 

c/sec. 

 
منظومة تحلٌل أطٌاؾ كاما المختبرٌة :   2-3-4

تستخدم لقٌاس النشاط اإلشعاعً فً نماذج التربة 

والتً تتألؾ من عداد جرمانٌوم عالً النقاوة ذو 

 2( Resolution% ومقدرة فصل )45كفاءة 

keV  1.33 للطاقة MeV  60لنظٌرCo 

والكاشؾ محاط بحاجز وقائً عالً الكفاءة 

مصنوع من قبل شركة كانبٌرا األمرٌكٌة 

 2555وٌستخدم البرنامج التحلٌلً جٌنً 

المتطور، تمت معاٌرة الطاقة والكفاءة لمنظومة 

القٌاس باستخدام مصدر قٌاسً) 

MGS5.1045  ًعلى شكل وعاء مرنٌلل )

 keV  ( 60 keV-1460متعدد الطاقات )

وٌحتوي على نظائر مشعة   2554صنع فً عام 

 هً 

 (Sm-113,Co-57,Eu-155,Mn-

54,Cs-137,K-40,Zn-65  ) 

. وٌتم قٌاس µCi 1.1وذو نشاط إشعاعً  

النشاط اإلشعاعً لنماذج التربة بعد إزالة 

ستخدام ؼربال ذو ثقوب الشوائب من العٌنات وا

mm 2  (ًوتنقل محتوٌاتها إلى  وعاء مارنٌلل ( 

Marnelli Beaker 3655وتم اختٌار زمن 

 .[ 6]لقٌاس النموذج 
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 النتائج والمناقشة: -4
 
الفلوجة باستخدام أجهزة تم إجراء المسوحات اإلشعاعٌة للمناطق المنتخبة فً محافظة االنبار /قضاء  3-1

حٌث تم  (µSv/hوحدات القٌاس  cps، RadEyeوحدات القٌاس  Scintrexالكشؾ اإلشعاعً المحمولة )

 (.1،2تقسٌم المناطق المنتخبة الى مربعات والنتائج موضحة فً الشكلٌن )

 

 
أجرٌت المسوحات اإلشعاعٌة للمناطق المنتخبة فً محافظة واسط باستخدام جهاز الكشؾ اإلشعاعً  3-2

 (µR/hوحداته وكاشؾ التعرض  ، c/m)استخدام كاشؾ; التلوث اإلشعاعً وحداته  Ludlumالمحمول 
ة وأنقاض حٌث تم تقسٌم المنطقة الى مربعات وشملت القٌاسات المناطق التً تعرضت الى ضربات عسكرٌ

 (. 3،4مختلفة والنتائج موضحة فً الشكلٌن )

 



 3122السنة      3العدد       4مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                          المجلد 

22 

 

 
 

 
 

( نتائج القٌاسات باستخدام أجهزة الكشؾ اإلشعاعً المحمولة ،والتً أشارت الى عدم 4،3،2،1تبٌن األشكال)
وجود زٌادة محسوسة فً معدالت الجرع اإلشعاعٌة التً ٌمكن أن ٌتعرض لها الشخص الذي ٌتواجد فً تلك 

وهو اقل من ضعؾ  R/hr µ 13ث إن أعلى تعرض إشعاعً فً موقع معمل الدروع وصل الى المناطق حٌ
 معدل الخلفٌة اإلشعاعٌة وبذلك تعتبر المناطق التً تم قٌاسها من المناطق ذات الخلفٌة اإلشعاعٌة االعتٌادٌة . 

 
المنتخبة تم أخذ نماذج تربة إلعطاء ألموثقٌه للقٌاسات الحقلٌة وتوصٌؾ أشمل للنشاط اإلشعاعً للمناطق  3-3

باستخدام الوسائل الخاصة بالنمذجة البٌئٌة، قٌست النماذج باستخدام منظومة تحلٌل أطٌاؾ أشعة كاما ونتائج 
 (.5،6،6،5التحلٌل ألمختبري للمناطق المنتخبة موضحة فً األشكال) 
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 مناطق القٌاس
 النشاط اإلشعاعً لنماذج التربة المنتخبة لمحافظة واسط( 1) شكل رقم 

Ac-228

pb-212

Bi-214

Ra-226

Cs-137
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( عدم وجود زٌادة محسوسة فً 5،6،6،5أظهرت نتائج الفحوصات المختبرٌة والمبٌنة فً األشكال)

. وٌمكن أن 232 –والثورٌوم  235 -النشاط اإلشعاعً للنوٌدات المشعة التً تعود الى سلسلتً الٌورانٌوم 

اقطات العالمٌة نتٌجة بكرٌل/كؽم( إلى المتس 5.06) ال تتجاوز 136-ٌعزى وجود كمٌات قلٌلة من السٌزٌوم 

تجارب األسلحة النووٌة التً أجرٌت فً الهواء خالل فترة الخمسٌنٌات والستٌنٌات من القرن العشرٌن 

 .1856باإلضافة الى حادثة محطة تشرنوبٌل الكهرونووٌة عام 

 ReCLAIM version 3.0(Review ofتم حساب الجرعة الفعالة السنوٌة باستخدام برنامج 

Contaminant Levels for the Assessment calculation of de minimis Inventory 

Model)  المصمم من قبلNuclear decommissioning Authority (NDA)  حٌث زود  2555عام

هذا البرنامج بإمكانٌة حساب الجرعة اإلشعاعٌة الناتجة من  النشاط اإلشعاعً للنوٌدات المشعة الموجودة فً 

عناصر البٌئة   وعبر جمٌع مسالك التعرض اإلشعاعً بعد إدخال المتؽٌرات فً معادالت رٌاضٌة معتمدة 

هذا البرنامج من إجراء حسابات مستقبلٌة عالمٌا لدى المنظمات المختصة فً هذا المجال. وكذلك ٌمكن ل

 .  ]6 [لمستوٌات النشاط اإلشعاعً والجرع اإلشعاعٌة للمواقع الملوثة 

وٌتم قٌاس النشاط اإلشعاعً للنوٌدات المشعة فً نماذج التربة باستخدام منظومة التحلٌل الطٌفً ألشعة كاما.  
   ناطق المنتخبة.( معدل الجرعة السنوٌة الفعالة للم15،8تبٌن الشكلٌن)
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 [8]بـ  تقدر الجرعة السنوٌة الفعالة الناتجة عن مصادر اإلشعاع فً المناطق ذات الخلفٌة اإلشعاعٌة الطبٌعٌة

2.4 mSv   (mSv 5.38  ،من األشعة الكونٌةmSv 1.865  ،)ًمن النوٌدات المشعة ذات المنشأ األرض

( ٌتبٌن إن أكبر جرعة سنوٌة فعالة كانت فً محافظة واسط/ مركز طٌبة الصحً حٌث 15،8ومن الشكلٌن )

،وهً أقل من حد الجرعة السنوٌة الفعالة الموصى به من قبل منظمة الطاقة الذرٌة الدولٌة  mSv 5.36بلؽت 

وبذلك تكون المناطق التً تم قٌاسها من المناطق  mSv1.865 شعاعٌة الطبٌعٌة البالػ للمناطق ذات الخلفٌة اإل

  ذات الخلفٌة اإلشعاعٌة الطبٌعٌة .
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Assessment of Radioactivity for Selected 
Regions in Wasit and AL-Anbar Governorates 

 

Abstract 

The objective of this research is to assessments the radioactivity for six 

selected regions in Wasit governorate and three selected regions in AL-Anbar 

governorate / Al-Fallujah district. The selected regions in Wasit governorate are 

( Center of Province Council, Al-khachea, Aastern, Center of Teaba Healthy, AL -

Aseseey district, and AL-Aezezey district),and the selected regions in Al-Fallujah 

district are ( AL-Jawlan, AL- Sheheada, AL-Jeabeal). The dose and contamination 

rates in Al-Anbar governorate ranged between (0.02-0.04) µSv/h and (58-75) 

c/sec respectively. While the dose and contamination rates in Waist 

governorate ranged between (0.086-0.12) µSv/h, (0.66-0.78)c/sec respectively . 

            The radiological analyses of the collected soil samples were measured by 

using gamma spectrometry (which consist of High- purity Germanium Detector) 

with a efficiency of 40% and resolution 2 keV for Energy, 1.33Mev,of 60Co. 

Collection, preparations and tests of soil samples were done according to IAEA 

procedures. The results indicated that the activity concentration of natural 

radionuclides in the series of U-238 and Th-232. In order to evaluate the 

radiological hazard of the natural radioactivity the software ReCLAIM version 

3.0 was used ,the maximum annual effective dose was 0.31 mSv in Al-Fallujah 

district and 0.37mSv in Waist governorate  these doses are  lower than the 

annual dose limit for the member of the public  recommended by the 

International Atomic Energy Commission (IAEA), thus there was no increase in 

radioactivity in selected areas.  
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 رؤى سلٌم الراوي و نهلة عبدالرضا البكري

 قسم علوم الحٌاة,كلٌة التربٌة )ابن الهٌثم(

 بغداد -االعظمٌة 

 العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

 ( Hyla arborea savignyi )التركٌرب النسرجً للعرٌن فرً ضرفدع الشرجر ٌهدؾ البحث لدراسرة

 . Optic nerve) )، والعصب البصري(Lens)، والعدسة Eyeball) )المقلةوظهرت انها مكونة من 

الؽاللرة ، و الؽاللرة الداخلٌرةمرن الرداخل إلرى الخرارج  محاطرة برثالث ؼرالالت ابترداء  ظهرت المقلرة 

طبقات هرً مرن الخرارج  15 المتكونة منالشبكٌة على . تضم الؽاللة الداخلٌة الؽاللة اللٌفٌة، و  الوعائٌة

الطبقررة ،  الؽشرراء المحردد الخررارجً،  طبقررة العصرً والمخررارٌط،  لملونرةالطبقرة الظهارٌررة انحرو الررداخل 

،  فٌرٌة الداخلٌرةضرالطبقرة ال،  الطبقرة النووٌرة الداخلٌرة،  فٌرٌة الخارجٌرةضالطبقة ال،  النووٌة الخارجٌة

 .الؽشاء المحدد الداخلً،  العصبٌة األلٌاؾطبقة ،  طبقة الخالٌا العقدٌة

. والؽاللرة القزحٌرة ،  ألهردبًالجسرم ، المشرٌمٌةفتتكون من  Uvea) )العنٌبةاما الؽاللة الوعائٌة او 

.امررا بالنسرربة للعدسررة فهررً تركٌررب قرصررً محرردب  حافررة القرنٌررة،  القرنٌررة ، الصررلبة تتكررون مررن لٌفٌررة ال

 الوجهٌن.

 .المقلة ,الشبكٌةكلمات مفتاحٌة : العٌن, 

 الرتكيب النسجي للعني يف ضفدع الشجر
Tree Frog Hyla arborea savignyi 
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 المقدمة 

البٌئررة لتنظررٌم  معرفررةتتطلررب حٌرراة الحٌرروان 

  Sense organs)  )معٌشتها. وتعرد أعضراء الحرس

مستقبالت خاصة وجردت للتعررؾ علرى حالرة البٌئرة 

ومررا ٌحرردث فٌهررا مررن تؽٌررر، فهررً قنرروات اسررتقبال 

المعلومات وتوصٌلها إلى المخ وتكون حساسة لنوع 

مرثال تسرتجٌب   (Eye)من المررثرات، العرٌن   معٌن

المهمرررة  حرررواسالتعرررد الررٌرررا مرررن ،و  [1]للضررروء 

نررواع لحٌرروان ،  فررالعٌن موجررودة فررً العدٌررد مررن األل

لكررن تشرررٌحها ونشرروئها الرروراثً ودرجررة تطورهررا 

وألهمٌررة  .[2] ٌتفرراوت جرردا بررٌن األنررواع المختلفررة

العٌن فإنها درست فً العدٌد مرن الفقرٌرات مرن قبرل 

 [3]مررن  عرردد مررن البرراحثٌن ، فهررً درسررت شرركلٌائٌا  

من  ، وفسلجٌا  [4] من قبل وعٌانٌا   ودرست تشرٌحٌا  

ٌة النسجٌة والجنٌنٌة ،  كما درست من الناح[5]قبل 

( Barbus grypus Heckel، فً سرمكة الشربوط )

 Barbus،  وفررررً سررررمكة البنررررً)[6]مررررن قبررررل 

sharpeyii Gunther  [7]( من قبل . 

فقرررد   (Amphibian)أمرررا فرررً البرمائٌرررات   

 Xenopus، وعلرى ضرفدع )[8] درسرت مرن قبرل 

laevis وعلرى ضـــــــررـفدع الشــــرـجر )( (Tree 

frog (Hyla arborea مرررررن قبرررررل )[10,9]  ،

ففررً األفعررى   Reptilesودرسررت فررً الزواحررؾ 

(Thamnophis sirtalis sirtalis    مررن قبررل )

، [12]مرررن قبرررل  ((Turtleوعلرررى السرررلحفاة  [11]

 Ctenophorus) (Lizard)وعلررررررى العظاٌررررررا 

ornatus  ودرسررت فررً الطٌررور،  [13]( مررن قبررل 

( (Birds  [14]فرً الردجاج مرن قبرل حٌث درست ،

 Coturnix coturnixوفً طائر السلوى الٌابانً )

japonica درسررت فررً اللبررائن   ، [15] ( مررن قبررل

((Mammals  أٌضرررا، ففرررً الفرررأر(  (Mouse 

، وكـــــــرررررـذلك [16]درســــــــرررررـت مرررررن قبــرررررـل  

مررن قبـررـل  (Human) درســـــررـت فررـً اإلنسرران  

الجنٌنررررررررررررً ث ـدراسررررررررررررات الحررررررررررررول،  [18,17]

(Embryonic Induction)  أهمٌة خاصـة فً هذا

 . [19] من قبل المجال فقد درسـت

 المواد وطرائق العمل

جمعت العٌنرات مرن حقرل زراعرً فرً شرمال 

بالؽرررة و فصرررلت العرررٌن مرررن خمرررس ضرررفادع بؽرررداد 

باستخدام مشرط حاد ومالقط دقٌقه باستخدام مجهرر 

 Bouin's)ن المرائً ٌتشرٌح وثبتت فرً محلرول برو

fluid)  ( 70ثم حفظرت فرً كحرول% ، )اجرٌرت  و

و االنكررررراز  (Washing)علٌهررررا عملٌرررررات الؽسرررررل 

((Dehydration  وطمرررررت فررررً شررررمع البرررررافٌن

مرراٌكرومٌتر باسررتخدام المشرررا   6وقطعررت بسررمك 

وصربؽت بصربؽة  (Rotary microtome)الردوار 

الهٌماتوكسررررلٌن هررررارس و االٌوسررررٌن واعتمررررد فررررً 

، فحصررت [20]المجهرٌررة علررى تحضررٌر الشرررائح 

الشرررررائح المجهرٌررررة باسررررتخدام المجهررررر الضرررروئً 

Light microscope  نروعOlympus  وصرورت

المقاطع النسجٌة المنتخبة باسرتخدام كرامٌرا تصروٌر 

 .Digitalنوع 
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 النتائج

 Hyla )تتكررون العررٌن فررً ضررفدع الشررجر 

arborea savignyi ) البرررررررالػ مرررررررن المقلرررررررة

((Eyeball والعدسة ،((Lens والعصب البصرري ،

(Optic nerve.)  محاطررة بررثالث  المقلررةظهرررت

  (1)شكلؼالالت

, من الرداخل إلرى الخرارج كراألتً وهً ابتداء  

هرذه  تضمنت  (Tunica Interna)الغاللة الداخلٌة

تضررررم الطبقررررة التررررً  (Retina) الؽاللررررة الشرررربكٌة

 Pigment epithelium ) الظهارٌرررة الملونرررة

layer)  والطبقرررة الحسرررٌة((Sensory layer  أو

 Nerve layer of))الطبقررة العصرربٌة للشرربكٌة 

retina  والثانٌرررة تترررألؾ مرررن تسرررع طبقرررات و آن ،

 طبقات الشبكٌة فً عٌن ضفدع الشجر البرالػ ابترداء  

 (2)شكلمن الخارج نحو الداخل كاألتً

 Pigment لملونةةةةالطبقةةةة الظهارٌةةةة ا، 

epithelial) (layer مررن صررؾ واحررد مررن  تتررألؾ

تمثرررررل الخالٌرررررا الملونرررررة  خالٌرررررا مكعبرررررة الشررررركل

(Pigment cells) ًتمتلك حبٌبات ملونة كثٌفة  الت

وتلتصق هذه الطبقرة بالمشرٌمٌة تكسبها اللون الداكن 

(Choroid)  ، طبقةة العصةً والمخةارٌط((Rods 

and Cones layer  تتكرررون هرررذه الطبقرررة مرررن

 Photoreceptors))المسررررررررررتقبالت الضرررررررررروئٌة 

وخالٌرررا  (Rod cells)المتمثلرررة بخالٌرررا العصرررً 

. ظهرررت كررل خلٌررة مررن  (Cone cells)المخررارٌط 

خالٌررا العصررً مرلفررة مررن قطعررة خارجٌررة )القطعررة 

( ، Rod outer segmentالخارجٌرررة للعصرررً 

 Rodوقطعرررة داخلٌرررة )القطعرررة الداخلٌرررة للعصرررً 

inner segment.) 

آما خالٌا المخارٌط فران كرل خلٌرة مرلفرة مرن 

قطعتررٌن أٌضررا قطعررة خارجٌررة )القطعررة الخارجٌررة 

( ، وقطعررة Cone outer segmentللمخررروط 

 Cone innerداخلٌرة )القطعرة الداخلٌرة للمخرروط 

segment ، ) تمتاز القطعتران برالخلٌتٌن )العصرا و

وان القطعة المخروط( بوجود ارتباط دقٌق بٌنهما ، 

الداخلٌة تمتاز بكونها كروٌرة الشركل وتكرون اصرؽر 

حجما من القطعة الخارجٌة التً تمتاز بكونها أطول 

مرررن القطعرررة الداخلٌرررة و متجهرررة الرررى األعلرررى نحرررو 

الطبقررة الظهارٌررة الملونررة وتكررون القطعررة الخارجٌررة 

فً العصً نحٌفة وتالمس الطبقة الظهارٌرة الملونرة 

ا تكررون انحررؾ مررن خالٌررا ، وخالٌررا العصررً عمومرر

المخررارٌط التررً تمترراز بكونهررا دورقٌررة الشرركل حٌررث 

تكررون القطعررة الداخلٌررة عرٌضررة الشرركل ، وال تبلررػ 

ن إٌررة الطبقررة الظهارٌررة الملونررة كمررا القطعررة الخارج

تمتررد الرى الطبقررة النووٌررة الخارجٌرة التررً تقررع  نواهرا

الغشةةةاء المحةةةدد ، الرررى األسرررفل مرررن هرررذه الطبقرررة 

 External limiting) (membraneالخةةارجً 

تمتررد الررى هررذه الطبقررة بررروزات خالٌررا المسررتقبالت 

الضرروئٌة والخالٌررا األخرررى الموجررودة فررً الطبقررات 

 )الطبقةةة النووٌةةة الخارجٌةةة ،العمٌقررة مررن الشرربكٌة 

Outer nuclear layer ) ظهرررت هررذه الطبقررة

مرلفة من نوى خالٌا المستقبالت الضوئٌة واكتسبت 

فٌرٌة الخارجٌةةةةةة ضةةةةةالطبقةةةةةة ال،  اللرررررون الرررررداكن
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(Outer plexiform layer)   تكرون هرذه الطبقرة

شررررفافة تمررررر خاللهررررا تؽصررررنات الخالٌررررا العصرررربٌة 

 )الطبقة النووٌة الداخلٌة،  الموجودة ضمن الشبكٌة

Inner (nuclear layer  ظهررررت هرررذه الطبقرررة

المتراصة للخالٌا العصبٌة النوى مرلفة من عدد من 

والساندة الموجودة ضمن الشربكٌة منهرا الخالٌرا ذات 

فٌرٌة ضةةةالطبقةةةة ال.   (Bipolar cells)القطبرررٌن 

ظهرت هذه  Inner plexiform layer))الداخلٌة 

الطبقة كطبقرة سرمٌكة مرن طبقرات الشربكٌة فرً عرٌن 

طبقةةةة الخالٌةةةا العقدٌةةةة .امرررا ضرررفدع الشرررجر البرررالػ 

((Ganglion cells layer  أجسام  فٌهاظهرت فقد

 نرروىوتمترراز  (Ganglion cells)الخالٌررا العقدٌررة 

هذه الخالٌا بكبر حجمهرا حٌرث تحترل الجرزء األكبرر 

 Nerve)  )العصةبٌة  األلٌةافطبقةة . مرن الخلٌرة 

fibers layer  ظهرت هذه الطبقة مكونة من تجمع

محررراوٌر الخالٌرررا العقدٌرررة تتجمرررع مكونرررة العصرررب 

. الررذي ٌؽررادر المقلرررة  (Optic nerve)البصررري 

 Internal limiting) )الغشةةاء المحةةدد الةةداخلً

membrane  هو ؼشاء رقٌق جدا مالصرق لطبقرة

األلٌررراؾ العصررربٌة وٌفصرررل برررٌن الشررربكٌة والجسرررم 

 مثل الصفٌحة القاعدٌة لخالٌا مولر.، وٌالزجاجً 

الغاللةةةةةة الوعائٌةةةةةةة الغاللةةةةةة الثانٌةةةةةة هةةةةةً        

((Tunica vasculosa  أو العنٌبةةةةة(Uvea) و 

 (3,1)شكلتمثل الؽاللة الوسطى المحٌطة بالعٌن

ن الجرزء تكو   (Choroid)المشٌمٌة , وتتكون من  

عرن الصرلبة  لةمفصو تكونواألكبر من هذه الؽاللة 

بحٌررررررررررز ٌرررررررررردعى الحٌررررررررررز حررررررررررول المشررررررررررٌمٌة 

(Perichoroidal space)  وتحتررروي المشرررٌمٌة ،

، و علررى الخالٌررا الملونررة ، لررذا ٌكررون لونهررا داكررن 

ٌمثرررل الجرررزء   (Ciliary body) ألهةةةدبًالجسةةةم 

ٌتكررون نسررجٌا مررن األمررامً مررن الؽاللررة الوعائٌررة و 

 واألوعٌرةالمطاطرة  باأللٌاؾنسٌج ضام مفكك ؼنً 

الملونة ٌحاط هذا النسٌج بـــطـــبقة الدموٌة والخالٌا 

 Outer )، وطبقة خارجٌة (Inner layer )داخلٌة

layer) بسرٌط ٌبردو داكرن اللرون  من نسرٌج ظهراري

المررتالك خالٌرراه حبٌبررات ملونررة فضررال عررن تواجررد 

الخالٌا الملونة ضمن النسٌج الضام ، وٌمثرل الجسرم 

للمشررٌمٌة وٌتصررل بالصررلبة والعدسررة  ألهرردبً امترردادا  

فررً  تقررع (Iris)القزحٌةةة ، ووالؽرفررة الخلفٌررة للعررٌن 

، وتحٌط بالفتحرة الجزء األمامً من الؽاللة الوعائٌة

حافاتهرررا الخارجٌرررة مرررع الجسرررم  تسرررتمرالبربرٌرررة و

 )ألهرردبً ، وتفررتح نهاٌتهررا األمامٌررة إلررى فتحررة البربررر

Pupil) ًوان سرررررطحها األمرررررام ،(Anterior 

surface)  حافراتٌكون خــــشـــنـــــا ٌحتوي على 

((Ridges وٌتضرررررررررررررررمن خالٌرررررررررررررررا ملونرررررررررررررررة( 

(Melanocytes  تكسرربه اللررون الؽررامق ، وٌتكررون

مررررن (Posterior surface ) سررررطحها الخلفررررً

تمتلررررك خالٌاهررررا حبٌبررررات  (Epithelium )ظهرررارة

وٌفصرررل برررٌن  (Melanen granule) ملونرررة 

السرررطحٌن األمرررامً والخلفرررً نسرررٌج ضرررام مفكرررك 

(Loose connective tissue) . 

 Tunica ) الغاللةةة اللٌفٌةةة والغاللةةة الثالثةةة هةةً 

fibrosa) الصةةةةةةلبة ، تتكررررررون مررررررن ( 3,1)شرررررركل

(Sclera) فً ـٌرررـام لــــرررـج ضــرررـسٌـــن تـــتـــألـرررـؾ
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، (  Dense fibers connective tissue )كثٌرؾ

ً هر (Cornea)القرنٌةة ، و  وتعرؾ ببٌاض العٌن

النسررٌج ، ؼشرراء شررفاؾ وتتكررون مررن خمررس طبقررات

 Anterior corneal الظهرراري القرنررً األمررامً

epithelium  ًهررو نـســٌـررـج ظهرراري حرشــفــررـ

 Stratified squamous epithelial)مــطــبــق 

tissue)    ، ؼشرررراء بومررررانBowman's 

membrane  ٌظهر بشكل ؼشاء رقٌق بٌن النسٌج

سرردى ، الظهرراري األمررامً للقرٌنررة والمررادة األصررٌلة

لة أو المرررادة األصرررٌ Corneal stromaالقرنٌرررة 

Substantia propria  تتكرررون مرررن ألٌررراؾ مرررن

 Descemet'sسرررمت دؼشررراء النسرررٌج الضرررام ، 

membrane  ٌظهر بشكل ؼشاء رقٌرق برٌن المرادة

النسرٌج والنسٌج الظهاري القرنً الخلفرً ،  األصٌلة

 posterior cornealالظهرراري القرنررً الخلفررً

endothelium)  تتكون من نــسـٌـــرـج ظــهـرـاري

 Simple squamous) حرشررررررفً بسررررررٌط

epithelial tissue   حافة القرنٌة ، و(Limbus 

cornea)  تعرد منطقرة انتقالٌررة تقرع بررٌن القرنٌرة مررن

وتتكرون مررن  والملتحمرة والصرلبة مرن الخلرؾ األمرام

 نسٌج ظهاري ومادة أصٌلة .

 Lensالعدسة  

تمثرررررل العدسرررررة تركٌرررررب قرصرررررً محررررردب 

صرررلب القررروام  (Biconvex discoid )الررروجهٌن

مكونهرررا ( Lens fibers )العدسرررٌة األلٌررراؾتكرررون 

( 1-2والجوانرررب ) األمرررام، ٌحٌطهرررا مرررن األساسرررً

صررؾ مررن الخالٌررا المكعبررة الشرركل، كروٌررة االنوٌررة 

 Anterior  ) للعدسرررة األمامٌرررةتمثرررل الظهرررارة 

epithelium of lens )تحرراط بمحفظررة العدسررة( 

Lens capsule3,1()شكل) . 

  Optic Nerveالعصب البصري  

 محراورٌتكون العصب البصري من اقتراب  

مررن بعضررها  Ganglion cells) )الخالٌررا العقدٌررة

 البعض .

 )أمررررا بالنسرررربة للتراكٌررررب الملحقررررة بررررالعٌن 

Accessory structure of the eye)  فقرررد

مكونة من نسٌج  Conjunctiva) )ظهرت الملتحمة

 Stratified squamous )ظهاري حرشفً مطبق

epithelial tissue)  ٌلٌرره صررفٌحة أصررٌلة مكونررة

 Dense (fibers)مررن نسررٌج ضررام لٌفررً كثٌررؾ

connective tissue . 

 المناقشة 

آن الشبكٌة فً عٌن ضفدع الشجر البالػ  وجد

 تتكون من الطبقات التالٌة:

 Pigment)طبقة الظهارٌة الملونة لا

epithelium layer )  لوحظ أنها مكونة من

صؾ واحد من الخالٌا الملونة المكعبة الشكل التً 

تمتلك حبٌبات ملونة كثٌفة ، وهذا ٌتفق مع ما ذكره 

 Rods)طبقة العصً والمخارٌط  ، و [22.21]

and Cones layer)  تتكون هذه الطبقة من

التً تحتوي على جزأٌن داخلً  (Rods)العصً 



 3122السنة      3العدد       4مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                          المجلد 

33 

 

، أما  انكسار عال  وخارجً ، الجزء الخارجً ذو 

أكثر  الجزء الداخـــلً فـٌـــكـــون مــتجانسا  

فهً  (Cones)وانكساره اقل ، أما المخارٌط 

مكونة من قطعتٌن، الخارجٌة قصٌرة والداخلٌة 

. تمثل العصً [23]ذات جوانب محدبة  

والمخارٌط  خالٌا عصبٌة متحورة لكل منها قطعة 

خارجٌة وقطعة داخلٌة ، وٌمكن تمٌٌز العصً 

بكونها نحٌفة وتالمس الطبقة الظهارٌة الملونة، أما 

المخارٌط فتتمٌز بكونها دورقٌة الشكل ولها نوى 

اكبر من تلك الموجودة فً العصً، وتنتهً 

الظهارة الملونة وال  المخارٌط قبل مسافة معٌنة من

وهو ما لوحظ فً النتٌجة الحالٌة [15]تالمسها 

 External) )الغشاء المحدد الخارجً ، وأٌضا 

limiting membrane  ًعٌن ضفدع لوحظ ف

انه ٌمثل ؼشاء ٌفصل بٌن الطبقة النووٌة  الشجر

الخارجٌة وطبقة العصً والمخارٌط وتمتد إلٌه 

الٌا األخرى خالٌا المستقبالت الضوئٌة والخ

و قد الموجودة فً الطبقات العمٌقة للشبكٌة ، 

بأنه ؼشاء مماثل تركٌبٌا للؽشاء  [23]وصفه  

المحدد الداخلً وهو مكون من نهاٌات مسطحة 

 [21] لبروزات الخالٌا المساعدة ،  فً حٌن وصفه

من  وإنما ٌمثل صفا   حقٌقٌا   بأنه ال ٌعد ؼشاء  

نطٌقات االلتصاق بٌن بروزات خالٌا مولر 

الطبقة النووٌة  ، ووالمستقبالت الضوئٌة 

ظهرت (Outer Nuclear Layer)الخارجٌة 

كطبقة مكونة من انوٌة خالٌا المستقبالت الضوئٌة، 

بان  [23,15]وهذا ٌتفق مع ما ذكره كل من 

 )أنوٌتها تترتب فً طبقتٌن وتمثل انوٌة العصً

Rods) ارٌط والمخ((Cones الطبقة ، و

 Outer plexiform)الضفٌرٌة الخارجٌة 

layer)  تمٌزت كطبقة شفافة تمر خاللها تؽصنات

الخالٌا العصبٌة الموجودة ضمن الشبكٌة ، أطلق 

تســـمــٌة الطـبـــقة الجـــزٌئٌة  [23]علٌها   

ووصفها  (Outer molecular layer )الخارجٌة

بأنها مشابهة للطبقة الجزٌئٌة الداخلٌة من ناحٌة 

بأنها مكونة من ألٌاؾ دقٌقة [15]التركٌب، وذكرت 

تتقاطع بجمٌع االتجاهات وتمر فٌها تؽصنات 

 )الطبقة النووٌة الداخلٌة، و الخالٌا ذات القطبٌن

Inner nuclear layer)  ظهرت مرلفة من عدد

ٌة الخالٌا ذات من االنوٌة المتراصة منها انو

وانوٌة خالٌا  (Bipolar cells )القطبٌن

 [15]ها وصفوقـد  Muller's (cells)ولـــــرــــم

بأنها تحتوي على  [23]، بٌنما وصفها  كذلك 

أجزاء لفرعٌن من العناصر الخلوٌة هً أشعة 

األلٌاؾ العصبٌة مع انوٌة كبٌرة وعناصر النسٌج 

آن موضع انوٌة خالٌا  [24]الضام . وقد أوضح 

ٌختلؾ  (Nucleus of muller cells)مولر 

خالل الطبقة النووٌة الداخلٌة و ذلك حسب نوع 

و  مالحٌوان ، فهً فً األسماك صفائحٌة الخٌاشٌ

األسماك تامة التعظم تقع فً الجزء العمٌق من 

الطبقة ، وفً البرمائٌات الذٌلٌة مثل حفار الطٌن 

لوسطً من الطبقة ، آما فً فأنها تظهر فً الجزء ا

البرمائٌات عدٌمة الذنب والزواحؾ مثل العظاٌا 

والسالحؾ فان نوى خالٌا مولر تقع فً الجزء 

القرٌب من سطح الطبقة النووٌة الداخلٌة ، وفً 

شبكٌة اللبائن فأنها تقع فً الجزء العمٌق من الطبقة 
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،و آن هذه الخالٌا تنجز عدة وظائؾ فهً تساعد 

اجات االٌضٌة للخالٌا العصبٌة فقد وجد فً االحتٌ

من خالل الدراسات الكٌمٌانسجٌة آن خالٌا مولر 

ن المظاهر ر البوتاسٌوم ، كما امهمة لتحرٌ

الشكلٌائٌة الدقٌقة وتركٌب هذه الخالٌا قد ٌكون 

متؽٌرا فً الفقرٌات المختلفة واعتمادا على أنواعها 

 Inner plexiform)الطبقة الضفٌرٌة الداخلٌة ، 

layer)  ظهرت هذه الطبقة كطبقة سمٌكة من

الشبكٌة مكونة من ألٌاؾ منتظمة الترتٌب تمتد 

ٌا العصبٌة ، فً خاللها محاوٌر وتشجرات الخال

ة الجزٌئٌة تسمٌة الطبق [23]حٌن أطلق علٌها 

،و أشار ( Inner molecular layerالداخلٌة) 

الى إنها  تحتوي على حبٌبات متجمعة معا فً 

البروزات الخارجٌة للطبقة العقدٌة، وأشارت 

الى أنها مكونة من ألٌاؾ منتظمة بصورة [15]

 Bipolar)أفقٌة، تمثل محاوٌر الخالٌا ذات القطبٌن 

cells)  تشجرات الخالٌا العقدٌة ونتوءات  و

 Amacrine)الخالٌا العدٌمة البروزات الطوٌلة 

cells)طبقة الخالٌا العقدٌة  ،و(Ganglion cell 

layer) أجسام الخالٌا العقدٌة  هذه الطبقة تتضمن

وتكون أنوٌتها كبٌرة الحجم ، وهذا ٌتفق مع ما 

حٌث ذكر آن الخالٌا العقدٌة تكون   [23]ذكره  

صؽٌرة الحجم كمثرٌة الشكل ، ذات انوٌة كبٌرة 

و  (Inner processes)وتمتلك بروزات داخلٌة 

تمر ،  (Outer processes)بروزات خارجٌة 

البروزات الداخلٌة داخل طبقة األلٌاؾ العصبٌة، 

آما البروزات الخارجٌة فتمر داخل الطبقة الجزٌئٌة 

، فً حٌن ( Inner molecular layer )الداخلٌة

بأنها طبقة مكونة من عدة  [15]وصفت من قبل 

صفوؾ من الخالٌا ذات انوٌة كبٌرة. ووصفها 

بأنها طبقة داخلٌة تؽادر محاوٌرها الشبكٌة [25]

الى الخلؾ نحو سطح سرٌر الدماغ 

Diencephalon) )طبقة  ، و كعصب بصري

ظهرت (Nerve Fibers layer)األلٌاف العصبٌة 

 كتجمع لمحاوٌر الخالٌا العقدٌة مكونة العصب

ها ، فً حٌن وصف Optic nerve) )البصري

بأنها مكونة من  [23]وصفها    كذلك ،وقد [15]

الغشاء المحدد الداخلً ، ألٌاؾ العصب البصري 

Internal limiting membrane) ) لوحظ انه

ؼشاء رقٌق شفاؾ ٌفصل بٌن الشبكٌة والجسم 

، وهذا ٌتفق مع ما Vitreous body) )الزجاجً

حٌث ذكر آن الؽشاء المحدد  [23]أشار إلٌه   

الداخلً هو ؼشاء شفاؾ رقٌق تستند إلٌه الخالٌا 

 .(Sustentacular cells)المساعدة 

عبارة عرن ؼشراء فقد وجدت انها القرنٌة اما         

 وهً تمثل ؼطاء سطحٌا  ، شفاؾ ذو طبقات متعددة 

األدٌررم الظرراهر  للعررٌن مرلفررة مررن طبقررة خارجٌررة مررن

األدٌرم المتوسرط تتجمرع فرً  فضال عن عناصرر مرن

 .[25] بداٌة بٌن األدٌم الظاهر والعدسة ال

ظهررت القزحٌررة فررً هررذه النتٌجررة مكونررة مررن 

سطح أمامً خشن ٌحتوي علرى حافرات فٌهرا خالٌرا 

ملونررة وسررطحها الخلفررً مكررون مررن ظهررارة تمتلررك 

خالٌاها حبٌبات ملونة  وٌفصل بٌن السطحٌن نسٌج 

. و تمثررل [21] ضررام مفكررك وهررو مطررابق لمررا ذكررره

 عضرلٌا   من العٌن وتعد حراجزا   ملونا   القزحٌة جزءا  
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بالجسم ألهدبً وتمتلك فتحة وسرطٌة تردعى  مرتبطا  

، وتسررٌطر هررذه الفتحررة علررى كمٌررة ( Pupil)البربررر 

ن االرى  [22]الضوء الداخل الى العٌن ، وقد أشرار 

القزحٌررة تمتلررك نرروعٌن مررن العضررالت ، عضررالت 

وعضررررالت  ( Sphincter pupillae )قابضررررة

فضال عن امتالكها   Dilator pupillae) )باسطة 

وخالٌرررررا ملونرررررة  Fibroblast) )ارومرررررات لٌفٌرررررة

((Melanocytes . 

ظهررر الجسررم ألهرردبً فررً هررذه النتٌجررة        

كك ٌقع بٌن طبقتٌن ظهارٌتٌن تبررز كنسٌج ضام مف

منه نواتًء هدبٌة لهرا دور فرً تثبٌرت العدسرة وهرو 

 . [22,21]ره ٌطابق ما ذك

فضررال عررن ذلررك فرران  للعررٌن تراكٌررب ملحقررة منهررا 

وفررً البرمائٌررات تكررون هنرراك  (Eyelids)األجفرران 

وهررً مرتبطررة  (Upper eyelids)أجفرران علوٌررة 

 بمقلة العٌن وتررثر فرً حركرة العرٌن واجفران سرفلٌة 

(Lower eyelids)    والؽشرررررررراء الرررررررررام( 

(Nictitans membrane  ٌكررون اكبررر مررن الررذي

األجفان العلوٌة وله وظٌفة الجفن السرفلً نفسره فرً 

الفقرٌررات العلٌررا، وٌتكررون مررن ؼطرراء شررفاؾ لمقلررة 

 العٌن ومزود بعضالت خاصرة، وهرو ٌمثرل تطراوال  

من البشرة ٌحتروي علرى القلٌرل مرن الخالٌرا الملونرة 

فررررً حافترررره الحرررررة وهررررو عرررردٌم الؽرررردد المصررررلٌة 

((Serous glands [23] 

ن مٌكانٌكٌرررة حركرررة إالرررى  [26] وقرررد عرررزى

الؽشاء الرام  فً عٌن السرلمندر تعرود الرى وجرود 

 Smooth muscle)ألٌررراؾ عضرررلٌة ملسررراء 

fibers)  فٌه ترهله للقٌام بالحركة ، وقرد أشرار الرى

وعردوا هرذا الؽشراء  [27] وجود هذه األلٌراؾ أٌضرا

مهرررررررررم جررررررررردا لتكٌفرررررررررات معٌشرررررررررة الضرررررررررفدع .
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 (X51) اٌوسٌن .-( مقطع مستعرض ٌمر فً عٌن ضفدع الشجر البالغ. ملون الهٌماتوكسلٌن هارس2شكل رقم )

 

 coj - conjunctivaالملتحمة 

 l - lensالعدسة       

 tf - tunica fibrosaالغاللة اللٌفٌة     

 ti - tunica internaالغاللة الداخلٌة 

 tv - tunica vasculosaالغاللة الوعائٌة      
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 (X2111) اٌوسٌن.-( مقطع مستعرض ٌمر فً شبكٌة عٌن ضفدع الشجر البالغ. ملون الهٌماتوكسلٌن هارس3شكل رقم )
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 ch - choroidالمشٌمٌة                                                                   

 cis - cone inner segmentالقطة الداخلٌة للمخروط 

 cos - cone outer segmentالقطعة الخارجٌة للمخروط                         

 elm - external limiting membraneالغشاء المحدد الخارجً 

 gcl - ganglion cells layerطبقة الخالٌا العقدٌة                                  

 ilm - internal limiting membraneالغشاء المحدد الداخلً                    

 inl - inner nuclear layerالطبقة النووٌة الداخلٌة                                 

 ipl - inner plexiform layerالطبقة الضفٌرٌة الداخلٌة                            

 nfl - nerve fibers layerطبقة األلٌاف العصبٌة                  

 onl - outer nuclear layerالطبقة النووٌة الخارجٌة                

 opl - outer plexiform layerالطبقة الضفٌرٌة الخارجٌة              

 pel - pigment epithelium layerالطبقة الظهارٌة الملونة                 

 ris - rod inner segmentالقطعة الداخلٌة للعصا                                   

 ros - rod outer segmentالقطعة الخارجٌة للعصا                                

 s - scleraالصلبة  
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 (X511) اٌوسٌن .-( مقطع مستعرض ٌمر فً العدسة لعٌن ضفدع الشجر البالغ. ملون الهٌماتوكسلٌن هارس4رقم )شكل 

 ance - anterior corneal epitheliumالظهارة األمامٌة للقرنٌة               

 as - anterior surface of irisالسطح الداخلً للقزحٌة 

 Bm - Bowman's membraneغشاء بومان  

 cb - ciliary bodyالجسم ألهدبً                             

 coj - conjunctivaالملتحمة 

 cs - corneal stromaسدى القرنٌة  

 Dm - Descemet's membraneغشاء دسمت  

 ir - irisالقزحٌة                                     

 lf - lens fibers                  ألٌاف العدسة               

 pce - posterior corneal epitheliumالظهارة الخلفٌة للقرنٌة 

 ps - posterior surface of irisالسطح الخلفً للقزحٌة  
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Abstract 

This research to study the histological structure of the eye in the tree frog 

(Hyla arborea savignyi) and showed that it is composed of the eyeball and the 

lens and optic nerve. 

Appeared eyeball is surrounded by three Tunica from the inside to the 

outside are Tunica Interna, Tunica vasculosa, Tunica fibrosa. The tunica interna 

consists  of the retina that consists of 10 layers are from outer to inner 

pigment epithelial layer, rods and cones layer, external limiting membrane, 

outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform 

layer , ganglion cells layer , nerve fibers layer, internal limiting membrane .The 

vascular tunic or Uvea consists of the choroid , ciliary body , iris . The fibrous 

coat consists of sclera ,cornea ,limbus cornea. The lens showed Biconvex 

discoid. 

Keyword: eye, eyeball, Retina. 

Histological structure of the Eye in Tree Frog 

Hyla arborea savignyi 
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 أشواق أحمد حسٌن وحسٌن عبد المنعم داود

 قسم علوم الحٌاة, كلٌة التربٌة )ابن الهٌثم(

 بغداد -االعظمٌة

 العراق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

 الشكلٌائً والتركٌب النسجً لعضو الشم فً الدجاج المحلًتم دراسة الوصؾ 

  (Gallus domesticus اظهرت نتائج الدراسة الحالٌة ان عضو الشم فً الدجاج المحلً ٌتمثل .)

بزوج من الردهات او التجاوٌؾ األنفٌة الصؽٌرة مخروطٌة الشكل،وهً تقع على السطح الظهري 

التجاوٌؾ بواسطة الحاجز األنفً. وٌفتح التجوٌفٌن األنفٌٌن  للرأس تحت مستوى العٌون ، وتفصل هذه

،فً حٌن  تفتح الى داخل الجوؾ الفمً بوساطة المناخر الداخلٌة  الى الخارج بوساطة المناخر الخارجٌة

. 

اظهرت الدراسة الحالٌة وجود ثالث قرٌنات فً التجوٌؾ االنفً للدجاج المحلرً، تتمثرل بقرٌنرة 

)خطمٌة( وقرٌنرة أنفٌرة وسرطى وقرٌنرة أنفٌرة خلفٌرة )ذٌلٌرة(، وتكرون القرٌنرة األنفٌرة االولرى أنفٌة امامٌة 

والثانٌة لولبٌة الشكل فً حٌن كانت القرٌنة الثالثة او الذنبٌة مكرورة وصرؽٌرة. كمرا أوضرحت النترائج أن 

ن حترى النسٌج المحٌط بالمناخر هرو نسرٌج ظهراري حرشرفً مطبرق متقررن ٌسرتمر فروق حافرات المنخررٌ

دخوله التجوٌؾ األنفً، حٌث ٌصبح ممثال بظهارٌة الدهلٌز وهً نسٌج حرشفً متقرن متحور، والنروع 

الثانً من الظهارٌة  ٌتمثل بالظهارٌة التنفسٌة، والتً  توجد فرً المنطقرة التنفسرٌة للتجوٌرؾ األنفرً، امرا 

وٌؾ االنفرً ، واالخٌررة عبرارة عرن النوع الثالث فهو الظهارٌة الشمٌة الموجودة فً المنطقة الشمٌة للتج

نسٌج ظهاري عمودي مطبق كاذب، مرلؾ من ثالثة أنواع من الخالٌا هرً: الخالٌرا القاعدٌرة ، والخالٌرا 

 الساندة ، والخالٌا الحسٌة او المستقبلة .

 كلمات مفتاحٌة:عضو الشم,شكلٌاء,نسٌج.

الوصف الشكليبئي والرتكيب النسجي لعضوالشم يف الدجبج 
 (Gallus domesticusالببلغ) احمللي
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    Introduction المقدمة

[ Olfactory Organٌلعب عضرو الشرم  

دورا مهما فً حٌاة الحٌوانات بضمنها الفقرٌرات لمرا 

لرره مررن اهمٌررة فررً الفعالٌررات السررلوكٌة والسررٌما فٌمررا 

ٌتعلق بالتؽذٌة والجنس وعادات التكاثر والتمٌٌز بٌن 

افررررراد الجررررنس الواحررررد فضررررال عررررن الكشررررؾ عررررن 

   [. 3,2,1المفترسات والهجرة  

ُدرست أعضاء الشم فً الفقرٌات المختلفة 

مظهرٌا ونسجٌا وجنٌنٌا فضال عن الجانب الفسلجً 

من قبل العدٌد من الباحثٌن ومنذ امد  لٌس بالقرٌب 

مراجعة المصادر المتوفرة تشٌر الى ان  [.6,5,4 

أعضاء الشم لم تنل اهتماما واسعا   من قبل الباحثٌن 

ت التً تناولت أعضاء العراقٌٌن ، ومن بٌن الدراسا

[ التً 7الشم فً الفقرٌات العراقٌة دراسة زاكو  

تناولت دراسة التماٌز الخلوي فً الظهارٌة الشمٌة 

[  8لجنٌن الدجاج، ودراسات االسدي وجماعتها 

عضو الشم فً سمكة الكارب الذٌن درسوا 

 ,10] 8، و دراسات نجٌب وجماعتها  األعتٌادي

 Barbus البنًعن عضوالشم فً اسماك 

sharpeyi  الشبوطو Barbus grypus  على

[ الوصؾ 11كما درست الرفٌعً  ،  التوالً

المظهري والتركٌب النسجً لعضو الشم فً سمكة 

   Heteropneustes fossilisالجري الالسع 

على   Rana ridibundaوالضفدعة العراقٌة  

التوالً، ولم نعثر على دراسات اخرى تتناول 

شم فً انواع اخرى من الفقرٌات مما كان أعضاء ال

حافزا الجراء الدراسة الحالٌة والتً أخذت بنظر 

االعتبار دراسة عضو الشم فً  الدجاج المحلً 

Gallus domesticus, Chicken] ًأمال  ف  ]

ان تقدم هذه الدراسة اضافة جدٌدة للمعرفة فً 

 جوانبها المختلفة.

 المواد وطرائق العمل

 [ Collection of Specimens]جمع العٌنات 

ُجمعررررت العٌنررررات مررررن االسررررواق المحلٌررررة 

لمحافظررة بؽررداد وتررم اختٌررار العٌنررات باعمررار مختلفررة 

لؽرض اعطاء فكرة واضحة عن الوصؾ المظهري 

والتركٌب النسجً لعضو الشم فً الحٌوان موضروع 

 الدراسة.

   [Morphological Study الدراسة الشكلٌائٌة 

الشرركلٌائٌة لعضررو الشررم فررً شررملت الدراسررة 

الدجاج المحلً التعرؾ علرى موقرع و شركل الفتحرات 

المنخرٌرررة الداخلٌرررة والخارجٌرررة ودراسرررة الممررررات 

 االنفٌة ومكونات التجوٌؾ االنفً .

 

 

 [ Histological Studyالدراسة النسجٌة ]

اتبعت فً الدراسرة الحالٌرة طرٌقرة هٌومسرن 

ث ثبتررت [ فررً تحضررٌر الشرررائح النسررٌجٌة، حٌرر12 

 Bouuns Fluid]العٌنررررات  بمحلررررول برررروٌن  

واسررتخدمت فررً الدراسررة الحالٌررة الصرربؽة الروتٌنٌررة 

-Eosin اٌوسرررررررررررررررررررررررٌن هٌماتوكسرررررررررررررررررررررررلٌن[  

Haematoxylin وصرررررررربؽة شررررررررٌؾ حررررررررامض ]

[، وتم التحمٌل باسرتعمال بلسرم كنردا PASالبرٌودك 

 Canada Balsam.] 

فحصت الشرائح بأستخدام المجهر الضروئً 

وصررررورت المقرررراطع النسررررٌجٌة  (Olympusنرررروع)

 بأستخدام كامٌرا رقمٌة مربوطة على المجهر.

 النتائج والمناقشة 

اظهرت نتائج الدراسة الحالٌة الترً تناولرت الوصرؾ 

الشكلٌائً والتركٌب النسجً لعضو الشم فرً الردجاج 

[ جملرررة مرررن Gallus domesticusالمحلرررً  

 ٌأتً:المالحظات الجدٌرة باالهتمام والمناقشة وكما 

 Morphological]الوصةةةةةةةف الشةةةةةةةكلٌائً 

Description  ] 
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 [.Naresالمناخر]

اظهر الفحص العٌانً والمجهري لعضو الشم فرً    

 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردجاج المحلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررً

 Gallus domesticus [Chicken انه ٌتألؾ ]

 Nasalمن زوج من الردهات  التجاوٌؾ[ االنفٌة  

Cavities صررررؽٌرة مخروطٌررررة الشرررركل جزرهررررا  ]

الخلفرررً متسرررع، وتقرررع التجررراوٌؾ واالمرررامً ضرررٌق 

االنفٌررة علررى السررطح الظهررري للرررأس تحررت مسررتوى 

العٌرررون وعنرررد قاعررردة المنقرررار. وٌكرررون التجوٌفررران 

مفصررررولٌن عررررن بعضررررهما بوسرررراطة حرررراجز انفررررً 

[Nasal Septum]   ؼضرروفً  ؼٌرر كامرل، و

رج بوسرراطة زوج ٌفررتح التجرروٌفٌن االنفٌررٌن إلررى الخررا

مررررررن الفتحررررررات الخارجٌررررررة  المنرررررراخر الخارجٌررررررة 

 External Nares والتً تقع إلرى الخلرؾ  قلرٌال ]

من الخط االمامً فً الجزء القاعدي للمنقار العلروي 

وهرررً مؽطررراة  بطٌرررة جلدٌرررة ذات حراشرررؾ قرنٌرررة 

 Horny Flap  كمرراٌفتح التجوٌررؾ االنفررً إلررى ]

المنرراخر داخررل التجوٌررؾ الفمررً بوسرراطة زوج مررن 

ان موقرع الفتحرات  .Internal Nares]الداخلٌرة  

المنخرٌررة الخارجٌررة عنررد قاعرردة المنقررار ربمررا ٌرشررر 

[، كمرا 13ضعؾ فً الكفاءة الشمٌة للردجاج المحلرً 

ان هذا الموقع ربما ٌعود لعدم حاجة الردجاج المحلرً 

لتشررخٌص الطعررام فهررو ٌتنرراول وكمررا هررو معرررروؾ 

عرررررررن  مرررررررامتوفر مرررررررن الؽرررررررذاء بؽرررررررض النظرررررررر

 ].2,1شكل[نوعه.

تظهررررر الفتحررررات المنخرٌررررة فررررً الطٌررررور  

باشرررركال متباٌنررررة خررررالل االنررررواع المختلفررررة فمنهررررا 

البٌضوي واالنبروبً والمكرور والخٌطرً والحلزونرً 

 وؼٌرهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

[، وقررد تختررزل الفتحررات المنخرٌررة الررى 16,15,14 

شررقوق ضررٌقة جرردا بالشرركل الررذي تبرردو فٌرره مؽلقررة او 

ً طرررررائر االطرررررٌ  معدومررررره كمرررررا هرررررو الحرررررال فررررر

 Gannet  ]13.] 

نتائج الدراسة الحالٌة اظهرت توافقا مع مرا  

توصررررلت الٌرررره دراسررررات المجموعررررة األولررررى مررررن 

البرررراحثٌن، حٌررررث ٌمتلررررك الرررردجاج المحلررررً فتحتررررٌن 

منخرررٌتٌن بٌضرروٌتا الشرركل وهررً فررً ذلررك تركررد مررا 

[ وفٌما ٌخص 18,17توصل الٌه عدد من الباحثٌن  

رجٌة فهً تختزل فرً الردجاج المنخرٌة الخا الفتحات

 Hornyالمحلرً بفعرل وجرود طٌرة او ؼطراء انفرً  

Flap ،و مرن خررالل وجررود صرفائح شرراقولٌة بطنٌررة ]

[ 19وهررذا مااكدترره دراسررات كررل مررن فٌتررز جٌرالررد  

خررررالل دراسررررته عضررررو الشررررم فررررً طررررائر السررررلوى 

 Quail  21[ وداٌرس وجماعتره  20[، ومٌكلٌالند  ]

المنزلرً والربط  الردجاجالذٌن درسوا عضو الشم فرً 

 وطٌور منزلٌه اخرى.

 [.Nasal Cavitiesالتجاوٌف االنفٌة ]
اظهرت نتائج الدراسة الحالٌة ان التجوٌؾ االنفً 

الرئٌس فً الدجاج المحلً ٌنقسم بوساطة حاجز 

انفً وسطً الى تجوٌؾ انفً اٌمن واخر اٌسر 

وٌتصل كل منهما امامٌا بالمنخر الخارجً وخلفٌا 

الداخلً الذي ٌقع فً الجزء العلوي بالمنخر 

وهو ٌتوافق مع خطة البناء التركٌبً للبلعوم،

للتجاوٌؾ االنفٌة فً الفقرٌات عموما بضمنها 

 [. ,321,20الدجاج المحلً 

ٌختلؾ الحاجز االنفً الذي ٌفصل التجوٌؾ 

االنفً االٌسر عن االٌمن فقد ٌكون عمودي مكتمل 

او ؼٌر منفذة وعندئذ تكون المناخر ؼٌر مثقبة 

 Nares Imperviae اما عندما ٌكون الحاجز ]

األنفً ؼٌر كامل فان التجاوٌؾ االنفٌة الٌمنى 

والٌسرى تجتمع معا والطٌور التً تمتلك هذه الصفة 

 Naresتكون مناخرها منفتحة او منفذة  

Perviae  كما فً البط ]Ducks]    والوز االبٌض

White Geese وطائر السلوى ]Quil ] 23,22 .]

نتائج الدراسة الحالٌة اوضحت ان الحاجز االنفً فً 

الدجاج المحلً ٌكون ؼضروفً ؼٌر مكتمل وهو بذلك 

ٌتوافق مع ما توصل الٌه الباحثٌن اعاله فً دراستهم للبط 

والوز وطائر السلوى.وبشكل عام فأن التجاوٌؾ االنفٌة 

للدجاج المحلً صؽٌرة مخروطٌة الشكل جزرها االمامً 

ق وجزرها الخلفً متسع،وهً تقع على السطح ضٌ
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الظهري للرأس تحت مستوى العٌون وعند قاعدة 

المنقار،وٌبدو ان صؽر التجاوٌؾ االنفٌة ٌتناسب مع حاسة 

 [.14الشم الضعٌفة لدى الطٌور بضمنها الدجاج المحلً  

اظهرت الدراسة الحالٌة وجود ثالث قرٌنات فً 

وهً تتمثل بقرٌنة انفٌة التجوٌؾ االنفً للدجاج المحلً ،

 Anterior or Rostal Nasal امامٌة اوخطمٌة  

Concha  وقرٌنة انفٌة وسطى ]Middle Nasal 

Concha  وقرٌنة ذنبٌة  او شمٌة ]Caudal or 

Olfactory Nasal Concha3[  شكل.] 

تشرررٌر الدراسرررات الرررى ان التجوٌرررؾ االنفرررً فرررً  

هررر تباٌنررا فررً الطٌررور ٌحرروي  عررادة ثررالث قرٌنررات انفٌررة تظ

[. وقرد تقفرد احردى 025,24,2اشكالها وحجومها وتركٌبها 

هرررذه القرٌنرررات فرررً بعرررض انرررواع الطٌرررور ففرررً طرررائر ال  

Sulida تكررون القرٌنررة الخطمٌررة مفقرررودة فررً حررٌن تفقرررد ]

[ Palacrocoracidsالقرٌنرررة الوسرررطى فرررً طرررائر ال  

[ وطرائر Collocoilaوتفقد القرٌنة الذنبٌرة فرً طٌرور ال  

امرا فرً الطٌرور  [.Jungle Crow]     26,24  الرـ

الدجاجٌة فأن القرٌنات االنفٌة الرثالث تكرون موجرودة وهرً 

[، وهرررذا مرررا 25,24,20تتبررراٌن فرررً احجامهرررا واشررركالها  

اكدته الدراسة الحالٌة حٌرث اتضرح وجرود القرٌنرات الرثالث 

ضمن التجوٌؾ االنفرً وكانرت القرٌنرة الخطمٌرة والوسرطى 

[ فً شركلها فرً حرٌن كانرت الخلفٌرة مكرورة Scrollلولبٌة  

 Spherical.وصؽٌرة ] 

 [Olfactory Bulbالبصلة الشمٌة]

تظهررررر البصررررلة الشررررمٌة  بشرررركل تركٌرررررب 

مخروطً صؽٌر جدا حٌث تتناسرب مرع حاسرة الشرم 

الضرعٌفة النمرو لردى الطٌرور وٌبررز العصرب الشررمً 

. تمتلررك الطٌررور عررادة فصوصررا  [4مررن مقدمتها شرركل

بصرررٌة كبٌرررة  وفصوصررا  وبصررالت شررمٌة صررؽٌرة 

[ 27وحاسة الشم الضعٌفة نسربٌا فٌهرا  وتتناسب 

وهذا مااكدته نترائج الدراسرة الحالٌرة مرن حٌرث شركل 

وحجم البصلة الشمٌة،وهو ما ٌركد كون حاسرة الشرم 

ضعٌفة فً الدجاج المحلرً اعتمرادا علرى نسربة حجرم 

مٌة الررى حجررم نصررؾ كرررة المررخ، حٌررث البصررلة الشرر

[ الى ان معردل حجرم البصرلة الشرمٌة 28اشار روبر 

الى نصؾ كرة المخ لكل نوع من انواع الطٌور مهم 

فً تحدٌرد القابلٌرة الشرمٌة، فرالطٌور الترً ٌكرون فٌهرا 

هرررذا المعررردل مرتفعرررا  تكرررون حاسرررة الشرررم فٌهرررا قوٌرررة 

والعكررس صررحٌح بالنسرربة للطٌررور التررً  حاسررة الشررم 

 كما هو الحال فً الدجاج المحلً.ٌها ضعٌفة ف

 التركٌب النسجً لعضو الشم فً الدجاج المحلً

  Histological Structure of the 

Olfactory Organ in Gallus 

domesticus [Chicken]    

اظهرت الدراسة الحالٌرة ان النسرٌج المحرٌط 

بالمنررراخر ٌتمثرررل بنسرررٌج ظهررراري حرشرررفً مطبرررق 

 Keratinized Stratified متقررررررن 

Squamous Epitheliumٌسرررتمر 5[  شررركل ]

فوق حافات المنخرٌن حترى دخولره التجوٌرؾ االنفرً 

حٌث ٌتؽٌر النسٌج عند دخوله التجوٌؾ االنفرً  إلرى 

نسررررررررٌج ظهرررررررراري حرشررررررررفً مطبررررررررق متقرررررررررن 

 Modified Keratinized Stratifiedمتحرور 

Squamous Epithelium لرررررذلك ٌررررردعى ]

[  Vestibular Epitheliumدهلٌز  بظهارٌررة الرر

او مخاطٌرررة الررردهلٌز وفٌررره تنرررتظم الخالٌرررا الظهارٌرررة 

بشرررركل اعمرررردة فتعطررررً لسررررطح الظهارٌررررة المظهررررر 

المتمرروج،و الجررزء العلرروي لكررل عمررود حرراوي انوٌررة 

[  وتوجررد طبقررة او Pyknotic Nucleiمتؽلظررة  

طبقتررٌن مررن الخالٌررا القاعدٌررة، والصررفٌحة االصررلٌة 

لٌرراؾ كوالجٌنٌررة و مرنررة او مطاطررة تظهررر ممثلررة با

تربط الظهارٌة بالتراكٌب التً تحتهرا والمتكونرة مرن 

عظررررام او ؼضررررارٌؾ كمررررا تحرررروي اوعٌررررة دموٌررررة 

 [.6ولمفاوٌة شكل

تشررررٌر الدراسررررات التررررً تناولررررت التركٌررررب 

النسرررجً لعضرررو الشرررم قرررً الطٌرررور الرررى ان النسرررٌج 

المحٌط بفتحة االنؾ فً الطٌرور ٌترألؾ مرن ظهارٌرة 

ة مطبقة،وقد لوحظ هذا التركٌب فرً الردواجن حرشفٌ

[،كمررررا اشررررارت  Huang  29مررررن قبررررل الباحررررث  

الدرسررات الررى ان النسررٌج ٌتؽٌررر عنررد دخولرره الرردهلٌز 

الرررى نسرررٌج حرشرررفً مطبرررق متحرررور تنرررتظم الخالٌرررا 
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الظهارٌة فٌه بشكل اعمردة فتعطرً المظهرر المتمروج 

لسررررررطح الظهارٌررررررة وهررررررذه الصررررررفة تنفرررررررد فٌهررررررا 

 هوٌتفق ونتائج الدراسة الحالٌة.[،و30الطٌور 

ٌؽطررررً سررررطح القرٌنررررة االنفٌررررة الخطمٌررررة 

واالجرررزاء االمامٌرررة للتجوٌرررؾ االنفرررً فرررً الررردجاج 

المحلً بظهارٌة عمودٌة مطبقة كاذبة مع العدٌد مرن 

العنٌبررات الؽدٌررة وهررذه المالحظررة جرراءت مطابقررة مررع  

[ .Jin et alما توصل الٌره الباحرث جرن وجماعتره  

 .7)تهم لعضو الشم فً النعام)شكل [ فً دراس31 

النررروع الثرررانً مرررن النسرررٌج الظهررراري الرررذي 

ٌؽطً التجوٌؾ االنفرً ٌتمثرل بالظهارٌرة التنفسرٌة او 

 Respirator or Nonمخاطٌة المنطقة التنفسرٌة 

Sensory Epithelium]  والظهارٌرة الالحسرٌة .

 التنفسٌة[ توجد فً المنطقة التنفسٌة للتجوٌؾ االنفً 

تؽطرً القرٌنرة الوسرطى والجرزء الوسرطً مرن حٌث 

[ وهرذا 32,30التجوٌؾ االنفرً فرً الردجاج المحلرً 

ٌوافق ما توصلت الٌره نترائج الدراسرة الحالٌرة، حٌرث 

اظهررررت ان الظهارٌرررة التنفسرررٌة توجرررد فرررً المنطقرررة 

التنفسررررٌة للتجوٌررررؾ االنفررررً وهررررً تؽطررررً القرٌنررررة 

الوسطى والجزء الوسطً مرن التجوٌرؾ االنفرً وقرد 

[ مرراٌكرومٌتر وبمعرردل  25-40راو  سررمكها بررٌن ترر

[ مرراٌكرومٌتر، وتظهررر عبررارة عررن نسررٌج 33.25 

عمررودي مطبررق كرراذب تظهررر خاللرره الخالٌررا الفررارزة 

[ والترً Goblet Cellsللمخاط او الخالٌا الكأسرٌة 

تتمثررل بالطبقررة السررطحٌة المحٌطٌررة وتتمٌررز بكونهررا 

جردا منتفخة، اجسرامها مردورة وتظهرر باعرداد كبٌررة 

[، والصررفٌحة 9و8ضررمن الظهارٌررة التنفسررٌة  شرركل

االصررلٌة للظهارٌررة التنفسررٌة تبرردو عبررارة عررن نسررٌج 

ضررام مفكررك مررع العدٌررد مررن الؽرردد العنٌبٌررة البسررٌطة 

 والمركبة واوعٌة دموٌة ولمفاوٌة .

تؽطً الظهارٌة الشمٌة  او مخاطٌة  

المنطقة الشمٌة وهً ظهارٌة  حسٌة او شمٌة 

 Olfactory or Sensory Epithelium ]

المنطقة الشمٌة من التجوٌؾ االنفً فً الدجاج 

المحلً موضوع الدراسة الحالٌة، وهً  تؽطً 

القرٌنة الخلفٌة  الذنبٌة[ والجزء الخلفً من التجوٌؾ  

االنفً، وتتصؾ الظهارٌة الشمٌة بكونها سمٌكة 

ماٌكرومٌتر[ 42.5 -70حٌث تراو  سمكها بٌن  

ومٌتر[ وهً عبارة عن نسٌج ماٌكر60.5 وبمعدل  

ظهاري عمودي مطبق كاذب مرلؾ من ثالث انواع 

 Basalمختلفة من الخالٌا هً الخالٌا القاعدٌة  

Cells]   ًالتً تكون خالٌا قلٌلة العدد واقعة ف

الطبقات العمٌقة للظهارٌة الشمٌة وتكون مدورة 

الشكل نواتها بٌضوٌة مركزٌة الموقع داكنة الصبؽة 

توبالزمها  ؼامق اللون و ٌبدو ان هذه وٌظهر ساٌ

الخالٌا تهاجر باتجاه الطبقات العلٌا للظهارة الشمٌة 

حٌث ٌعتقد انها خالٌا سلؾ للخالٌا الساندة والخالٌا 

 [.10 شكل المستقبلة

والنرروع الثررانً مررن الخالٌررا ٌتمثررل بالخالٌررا 

الساندة والترً تتمٌرز بكونهرا خالٌرا عمودٌرة متطاولرة 

ة منتظمة تشؽل اؼلب االحٌان الطبقرة تترتب فً طبق

السطحٌة للظهارٌة  وهً مكونرة مرن خالٌرا متوسرعة 

باتجاه الجانب الخارجً ومتضٌقة من االسفل باتجراه 

الجانررب الررداخلً وكررل خلٌررة نواتهررا بٌضرروٌة الشرركل 

باهتة الصبؽة تقرع فرً الجرزء الخلفرً للخلٌرة وتظهرر 

 [.11فً قمم هذه الخالٌا اهداب صؽٌرة شكل

نوع الثالث من الخالٌا هو الخالٌا ال

المستقبلة او الحسٌة وهً عبارة عن عصبونات 

ثنائٌة القطب مؽزلٌة الشكل ترسل إلى سطح 

[ ٌنتهً بانتفاخ Dendriteالظهارٌة نتوء شجٌري  

 صؽٌر ٌسمى الحوصلة  او العقدة الشمٌة 

[Olfactory Knob or Vesicle]   تنتهً بعدد

فٌخترق   [Axon]ر من االهداب اما المحوا

الصفٌحة القاعدٌة حٌث تتحد المحاوٌر فٌما بٌنها 

[ Olfactory Nerveلتكون العصب الشمً  

 وتبدو الخالٌا المستقبلة  محاطة بالخالٌا الساندة

 [.12 شكل 

تشٌر الدراسرات السرابقة الرى ان الظهارٌرة الشرمٌة    

او مخاطٌررة المنطقررة الشررمٌة تؽطررً القرٌنررة االنفٌررة 

ٌرررة والجرررزء الخلفرررً مرررن التجوٌرررؾ االنفرررً فرررً الذنب
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[ وهرررً 33,25الطٌرررور بضرررمنها الررردجاج المحلرررً 

مرلفة من نسرٌج عمرودي مطبرق كراذب ، وهرذا ٌمثرل 

تطابقررا مررع نتررائج الدراسررة الحالٌررة وبررذا فررأن الدراسررة 

الحالٌرررة تركرررد مرررا توصرررلت الٌررره الدراسرررات السرررابقة 

تظهر الظهارٌرررة الشررررمٌة فرررً جمٌرررع انررررواع الرررذكر.

 -قرٌات مرلفة من ثالث انواع من الخالٌا  قاعدٌرةالف

 .[35، 34 ساندة[  -مستقبلة

وقرررد تبررراٌن سرررمك الظهارٌرررة الشرررمٌة فرررً االنرررواع 

المختلفة للفقرٌات حٌث تراو  سرمكها فرً الضرفدعة 

[، وفً االنسان 15ماٌكرومتٌر[  155-55العراقٌة  

-65ٌبلررررررررررررػ سررررررررررررمك الظهارٌررررررررررررة الشررررررررررررمٌة  

 [ .36ماٌكرومتٌر[ 65

نتررائج الدراسررة الحالٌررة اظهرررت توافقررا مررع النتررائج 

اعاله من حٌث وجود ثالثة انواع من الخالٌرا ضرمن 

النسٌج الظهاري الشمً وهذا متأت بالتأكٌد من خطة 

البنرراء التشرررٌحً والنسررجً الررذي تسررتند الٌرره خطررة 

 [.27البناء الوظٌفً الواحدة فً الفقرٌات 

حٌث السمك فأن سمك الظهارٌة الشمٌة فً  اما من

[  65 - 42.5  الدجاج المحلً والذي ٌكون بمدى

ماٌكرومٌتر فأنه ربما ٌرشر جانبا ذو صلة تركٌبٌة 

اثبتت الدراسات عدم وجود عالقة بٌن سمك  إذ

[. 37الظهارٌة الشمٌة والسعة الشمٌة  

 

 

 

 

 

 لفتحات المنخرٌة الخارجٌة( منظر خارجً لرأس الدجاج المحلً ٌوضح ا1شكل )

EN :External Naris, HF:Horny Flap 
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( منظر خارجً لرأس الدجاج المحلً ٌوضح الفتحات المنخرٌة الداخلٌة بعد حقن التجوٌؾ االنفً 2شكل )

 IN:Internal Narisبالهالم 

 

 

 

 االنفً والقرٌنات االنفٌة( منظر خارجً لرأس الدجاج المحلً ٌوضح التجوٌؾ 3شكل )                 

RC:Rostral Concha,MC:Middle Concha,CC:Caudal Concha. 
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 (نصؾ الدماغ فً الدجاج المحلً ٌوضح البصلة الشمٌة4شكل)

OB:Olfactory Bulb,CH:Cerebral Hemisphere. 

 

 

 400X()H&E( مقطع نسٌجً ٌوضح النسٌج المحٌط بالمناخر الخارجٌة فً الدجاج المحلً )5شكل)

Stain) 

SST:Stratified Squamous Epithelial Tissue,LP:Lamina 

Properia,CAR:Cartilage 
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 (400X( مقطع نسٌجً ٌوضح ظهارٌة الجزء االمامً للدهلٌز فً الدجاج المحلً)6شكل)

( H&E Stain) 

PN:Pyknotic nuclei, LP:Lamina P roperia,BC:Basal Cell, 

 

 

جً ٌوضح النسٌج المؽطً لسطح القرٌنة االنفٌة االمامٌة والجزء االمامً للتجوٌؾ االنفً ( مقطع نس7ٌشكل)

 (40X() H&E Stainفً الدجاج المحلً)

GA:Glandular Alveoli,LP:Lamina Properia,PCE:Pseudostratified Columnar 

Epithelium. 
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 400X()H&Eالنفً للدجاج المحلً)( مقطع نسٌجً ٌوضح الظهارٌة الالحسٌة فً التجوٌؾ ا8شكل)

Stain) 

C:Cilia,GC:Goblet Cell,G:Gland,PSCE,Pseudosrtatified Columnar Epithelium. 

 

 (200X( مقطع نسٌجً ٌوضح الظهارٌة الالحسٌة فً الدجاج المحلً )9شكل)

(PAS Stain) 

C:Cilia,LP:Lamina Properia,NSE:Non Sensory Epithelium. 
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 (1000Xمقطع نسٌجً ٌوضح الخالٌا القاعدٌة للظهارٌة الحسٌة فً الدجاج المحلً) 10)شكل)

(PAS Stain) 

BC:Basal Cell,RC:Receptor Cell,A:Axon,D:Dendrite. 

 

( مقطع نسٌجً ٌوضح الخالٌا الساندة والمستقبلة للظهارٌة الحسٌة فً الدجاج 11شكل )

 (1000X()H&E Stainالمحلً)

SC:Supporting Cell,RC;Receptor Cell,A:Axon,D;Dendrite,BC;Basal Cell. 
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( مقطع نسٌجً ٌوضح الخالٌا الساندة والمستقبلة للظهارٌة الحسٌة فً الدجاج 12شكل )

 (1000X()PAS Stainالمحلً)

SC:Supporting Cell,RC;Receptor Cell,A:Axon,D;Dendrite,BC;Basal Cell 

OV:Olfactory Vesicle. 
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Abstract 
The Morphological description and histological structure of olfactory organ 

in local chicken have been studied. The Results of the present study showed that 

olfactory organ in local chicken is composed of two nasal chambers which are  

small conical in their shape, and  located at the  dorsal surface of the head beneath 

the eye level. Nasal chambers are separated by nasal septum. The nasal chambers 

open to the outside through the external nares and to the oral cavity through the 

internal nares. On the other hand results revealed that each of the nasal cavity 

contains three chonchae which represented by rosteral nasal choncha,middle nasal 

choncha and caudal nasal choncha. The first and the second are scroll in their 

shape while the third is small spherical. 

Study of the histological structure of olfactory organ in local chicken showed 

that the tissue surrounded the external nares is keratinized stratified squamous 

epithelium,which extends above the nares edges to the beginning of the nasal cavity 

and forming the vestibular epithelium. The respiratory epithelium is found in the 

respiratory region of the nasal cavity. The olfactory epithelium represented by 

pseudostratified columnar epithelium which consist of three kind of cells: basal cells , 

supporting cells in and receptor cells.  

- Key words : Olfactory organ , Morphology, Tissue. 

Morphological description and histological 

structure of olfactory organ in Adult local 

chicken(Gallus domesticus) 
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الوصف الشكليبئي والرتكيب النسجي للكبد يف العصفور املنزيل 
Passer domesticus, House sparrow 

 الخالصة
 

 تمت دراسة الوصف الشكميائي والتركيب النسجي لمكبد في العصفور المنزلي.
ظيــر الكبــد فــي العصــفور المنزلــي بشــكل عضــو ثنــائي الفصــوص ، الفــص االيمــن قمبــي الشــكل 

التجويـف ويكون اكبر من الفص األيسر االىميجي الشكل ، ويكـون لونـو بنـي ويشـغل الجـزء االعظـم مـن 
البطنــي . يحــاط الكبــد بمحفظــة كميســون وىــي عبــارة عــن نســيج ضــام تمتــد منيــا حــواجز رقيقــة التتوغــل 
عميقا في النسيج الحشوي لمكبد . يتكون النسيج الحشوي من مجموعو من الخاليا الكبدية متعددة االوجو 

تــوي كــل خميــة عمــى نــواة التــي تكــون مرتبــة بييــأة حبــال بصــورة شــعاعية منتظمــة حــول الوريــد المركــزي تح
واحــدة اونــواتين وتحتــوي كــل نــواة عمــى نويــة واحــدة او كثــر ، يمكــن تمييــز الباحــة البابيــة ضــمن النســيج 
الحشـوي لمكبـد والتــي تكـون مدعمــة بنسـيج ضـام ، يوجــد كـيس صــفراء كمثـري الشـكل تقريبــا  يظيـر بمــون 

ي ، الطبقة المخاطية وتتكون مـن اخضر غامق يقع بين فصي الكبد ، يتألف نسجيا من ثالث طبقات ى
نســيج ظيــاري عمــودي بســيط ، الطبقــة العضــمية مكونــة مــن عضــالت ممســاء مرتبــة دائريــا ، ثــم الطبقــة 

 البرانية وتتكون من نسيج ضام مفكك .
 كممات مفتاحية: الكبد ، الجيبانيات الدموية ، الباحة البابية 
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 المقدمة
اجريـــــــت الدراســـــــة الحاليـــــــة عمـــــــى نـــــــوع مـــــــن 

 Passerالفقريـات العراقيـة  وىـو العصـفور المنزلـي 
domesticus  ( House sparrow)   يعـود .

( الـذي Avesالـى صـنف الطيـور)  العصفور المنزلـي
، عائمـة   Passeriformesيضم رتبة العصـفوريات 

( . يكـــون 1) Passeridae العصـــافير النســـاجة 
العصـــفور المنزلـــي صـــغير الحجـــم ، منقـــاره قصـــير ، 
مخروطي الشكل ، قوي مكيف لتيشيم البذور الصـمبة 

( رماديـــة المـــون  (Pinnacle، ويتميــز الـــذكر بقنــو 
(Gray)  وقفـــا كســـتنائي وزور اســـود ، ويكـــون خـــدىا

ابــيض، امــا بقيــة اجــزاء الجســم العميــا تكــون مخططــة 
 (.2باالسود )

كونــــــو مــــــن الغــــــدد الميمــــــة  لقــــــد درس الكبــــــد
 Digestive) .والممحقــــة بالجيــــاز اليضــــمي 

system)  ــــدم الحمــــراء ــــات ال ــــد بانتــــاج كري يقــــوم الكب
ــــوان ) (، كمــــا يحطــــم 3خــــالل المراحــــل الجنينيــــة لمحي

كريـات الـدم الحمـراء القديمــة ويزيـل المـواد السـامة مــن 
، يقــوم بتخــزين   Bileالــدم ، يصــنع مــادة الصــفراء 

والكربوىيدرات ، والبروتينات، فضـال  وايض الدىون ،
ــــاج معظــــم بروتينــــات البالزمــــا ) (. يتكــــون  4عــــن انت

الكبد فـي العصـفور المنزلـي  مـن فصـين ايمـن وايسـر  
ـــر قمـــيال مـــن الفـــص االيســـر ) (. 5الفـــص االيمـــن اكب

يحــاط الكبــد بمحفظــة مــن نســيج ضــام تــدعى محفظــة 
كميسون ، يتكون النسـيج الحشـوي لمكبـد مـن مجموعـة 

الخاليــا الكبديــة المرتبــة بييــأة حبــال حــول الوريــد  مــن
المركـــــزي ، تكـــــون الخاليـــــا الكبديـــــة مضـــــمعة الشـــــكل 

(. تظير الباحة البابية 7، 6حاوية نواة كروية الشكل)
ضـــــمن النســـــيج الحشـــــوي لمكبـــــد وتتكـــــون مـــــن ، فـــــرع 

  (Branch of hepatic artery)الشـريان الكبـدي 

،  (Branch of portal vein)، فـرع الوريـد البـابي 
( ، Branch of bile ductsفروع لقنوات الصـفراء )

. يفصــل  Lymphatic vessele)ووعــاء لمفــاوي )
بــــــــــــــين الخاليــــــــــــــا الكبديــــــــــــــة الجيبانيــــــــــــــات الدمويــــــــــــــة 

(Sinusoids) (6الحاوية لخاليا كبفر.) 
 المواد وطرائق العمل 

 17اجريـــــــــت الدراســــــــــة الحاليـــــــــة عمــــــــــى)    
 عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفور منزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (

 Passer domesticus (House sparrow)  
شـــرحت الحيوانـــات واســـتخرجت غـــدة الكبـــد بعـــد قطـــع 
ــــــــــذي يربطيــــــــــا بالحــــــــــاجز المســــــــــتعرض   المســــــــــراق ال

((Transverse septum  الفاصـــل بـــين الجـــوف
( والجــوف البطنــي Pericardial cavityالتــاموري )

(Abdominal cavity)   ثــم حضــرت الشــرائح ،
ـــى ) ـــون (  ولونـــ8النســـجية اعتمـــادا عم ت الشـــرائح بمم

ايوســــين ، فحصــــت الشــــرائح  –ىيماتوكســــمين ىــــارس 
 Lightالمجيريـــــة باســـــتخدام المجيـــــر الضـــــوئي 

microscope)  مــن نــوع )Olympus)  وبقــوى )
تكبير مختمفـة بمـا يتناسـب ومتطمبـات الدراسـة الحاليـة 
، وصورت الشرائح المجيرية باستخدام مجير ضوئي 

ســــــتخدمت كــــــاميرا ( فيمــــــا ا Digitalمــــــزود بكــــــاميرا) 
 عادية لتصوير النماذج الخاصة بالدراسة المظيرية .

 النتائج 
 الوصف الشكميائي لمكبد 

Morphological description of liver 
يظيــــــــــر الكبــــــــــد بشــــــــــكل عضــــــــــو ثنــــــــــائي    
، ذو لون بني ويكـون   Bilobed organالفصوص 

فصــــو االيمــــن قمبــــي الشــــكل عــــادة واكبــــر مــــن فصــــو 
 Elliptical)االيســر الــذي يكــون اىميجــي الشــكل )
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shaped ( وينقسم جزئيا الى جزء بطني 2و1شكل )
( واخـر ظيـري ذنبـي  (Caudoventral partذنبـي 

(Caudodorsal part ويشــغل الكبــد جــزءا كبيــرا ،)
ـــــف الجســـــم فـــــي الجيـــــة ال ـــــة مـــــن تجوي ـــــة االمامي بطني

 Ribsوالوسطى حيث يقع ضـمن منطقـة االضـالع) 
region عــــدا جــــزء صــــغير منــــو يقــــع بمــــوازاة عظــــم )
، ويكـون جـزؤه االمـامي محـورا   (Sternum)القص 

لتموضـــــع القمـــــب فـــــي داخمـــــو ، وســـــطحو مـــــن الجيـــــة 
( ويواجــو جــدار  (Convexالبطنيــة اممــس ومحــدب 

ظيريــة التجويــف الجســمي ، امــا ســطحو مــن الجيــة ال
فيكــــون مقعــــرا ويوجــــد فــــي فصــــو االيســــر انخفاضــــات 

،  Proventriculus)تمثـــل مواقـــع المعـــدة االماميـــة) 
( ، والطحـــــال)  (Gizzardجـــــزء مـــــن القانصـــــة 

(Spleen  كمـــا توجـــد انخفاضـــات فـــي فصـــو االيمـــن
ايضا تمثـل مواقـع كـال مـن جـزء مـن القانصـة وطرفـي 

ري ، العفــــج الصــــاعد والنــــازل، المعثكمــــة والوريــــد الســــ
فضـــال عـــن كـــيس الصـــفراء الكمثـــري الشـــكل والمتحـــد 

 جزئيا بالكبد.
 التركيب النسجي لمكبد

Histological structure of the liver 
النتيجة الحالية ان متن الكبد مغطـى  اظيرت

بمحفظة مكونة من طبقة رقيقة من نسيج ضام تدعى 
( وىــــي Glisson's capsuleمحفظــــة كميســــون )

 قبـــــالميزوثيميم مكونــــــة الصــــــفامحاطـــــة مــــــن الخــــــارج 
(Peritoneum( شكل ) (كما لوحظ عدم تمييز 3  ،

 Interlobular septa))الحــواجز بــين الفصيصــية 
 Hepaticفيبـدو مـتن الكبـد مكونـا مـن حبـال كبديـة )

cords (وجيبانيــات دمويــة )(Sinusoids وتترتــب  ،
الحبــال الكبديــة بصــورة متوازيــة حــول الوريــد المركــزي 

Central vein ( 5الذي يقع وسط الفصيص شـكل 

خميـة  2 -1(، تنتظم خاليا الحبـال الكبديـة بسـمك 4,
ضــــمن كــــل حبــــل كبــــدي واحــــد، تكــــون خاليــــا الحبــــل 

، كبيـرة (Polygonal cells)الكبـدي مضـمعة الشـكل 
ــــة أو بيضــــوية  ــــواة أو نــــواتين كروي الحجــــم ، تمتمــــك ن

 الشــكل ذات نويــة مركزيــة واحــدة أو اثنتــين شــكل )
وتشـــــــغل النـــــــواة وجـــــــو الخميـــــــة المطـــــــل عمـــــــى  (،6,5

الجيبــاني الــدموي فــي حــين يطــل الوجــو الثــاني لمخميــة 
 عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراوية

 (Bile canliculus ( شــكل )ووجييــا الثالــث 6 ،)
تالمــس بــو الخميــة الكبديــة المجــاورة يكــون ســايتوبالزم 

(، وفي بعض الخاليـا 4الخمية الكبدية حبيبي شكل ) 
ســــــايتوبالزميا عمـــــى فجــــــوات بســـــبب ذوبــــــان يحتـــــوي 

الكاليكــوجين الموجــود فــي ســايتوبالزم الخميــة الكبديــة 
 (.3اثناء التحضيرات النسجية شكل )

 Portal area)تظيـر فـروع الباحـة البابيـة )
 ((Endothelial cellsمبطنــــة بخاليــــا اندوثيميــــة 

 محاطــــــــــــة بــــــــــــبعض االليــــــــــــاف العضــــــــــــمية الممســــــــــــاء
 (Smooth muscles fibers  تتكــون الباحــة ،)

يمتـاز  ((Portal veinالبابيـة مـن فـرع الوريـد البـابي 
برقة جداره وكبر تجويفو، في حين يكون فرع الشريان 

سميك الجـدار وصـغيرا  Hepatic artery) الكبدي )
ومتعــــرج التجويــــف ويتضــــمن تركيبــــة غشــــاء مطاطيــــا 

(، امــا Internal elastic membraneداخميــا) 
ـــة) الـــقنـــاة الصــف ـــن بنســيج Bile ductـــراويـــــــــــ ( فــتبطـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط  ظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري مكعب
(Simple cuboidal epithelial tissue ( شـكل )
6 ،7.) 

ـــــــة  ـــــــات الدموي ـــــــوحظ أيضـــــــًا وجـــــــود الجيباني ل
(Blood sinusoids  فــي مــتن الكبــد والتــي تكــون )

مبطنـــة بنـــوعين مـــن الخاليـــا، النـــوع األول ىـــي خاليـــا 
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 ((Flattened endothelial cellsبطانية مسطحة 
تكـــون انويتيـــا متطاولـــة، داكنـــة المـــون ، تـــرتبط خاليـــا 
ىذا النوع مع بعضيا بصـورة غيـر محكمـة. امـا النـوع  

 Kupfferالثـــاني مـــن الخاليـــا فيـــو خاليـــا كبفـــر) 
cells التـــي تكـــون ســـابحة فـــي تجـــاويف الجييانيـــات )

ـــــــا ممتيمـــــــة ) ـــــــة كخالي ( تكـــــــون Phagocytesالدموي
رويــــــــــة الشــــــــــكل غامقــــــــــة المــــــــــون، ويمتــــــــــد انويتيــــــــــا ك

ســايتوبالزميا بشـــكل بـــروزات كمــا تكـــون ىـــذه الخاليـــا 
 (.4 ,6، 3اكبر حجما من النوع السابق شكل )

 Gall))امـــا بالنســـبة الـــى كـــيس الصـــفراء
bladder  ـــالف ـــي فـــان جـــداره يت فـــي العصـــفور المنزل

نســــجيا مــــن ثــــالث طبقــــات ىــــي: الطبقــــة المخاطيــــة) 
Mucosaج ظياري عمـودي بسـيط ( وتتكون من نسي

((Simple columnar epithelial tissue ،
يتــــــالف مــــــن خاليــــــا عموديــــــة ونــــــواة قاعديــــــة الموقــــــع 
بيضــــوية الشــــكل وتكــــون بشــــكل طيــــات. امــــا الطبقــــة 

( تتكــون Muscularis)الثانيـة فيــي الغاللـة العضــمية 
مـــــن طبقـــــة مـــــن االليـــــاف العضـــــمية الممســـــاء المرتبـــــة 

ة الغاللـــــــــة البرانيـــــــــة دائريـــــــــا، وتمثـــــــــل الطبقـــــــــة الثالثـــــــــ
(Adventetia) ( او المصــميةSerosa التــي تكــون )

عبـــارة عـــن طبقـــة نحيفـــة مـــن النســـيج الضـــام المفكـــك 
(Loose connective tissue ( شكل )8.) 

 المناقشة
 Liver in passerالكبدد فدي العصدفور المنزلدي 

domesticus 
ثنـــائي الفصـــوص  عضـــوظيـــر الكبـــد بشـــكل 

بني المون ، فصو االيمن قمبي الشكل اكبر من فصـو 
االيســـر االىميجـــي الشــــكل ، منقســـم جزئيــــا الـــى جــــزء 

،  9بطنــي ذنبــي وظيــري ذنبــي، وىــذا مــا اشــار اليــو )
 (  من خالل دراستيم عمى الدجاج11،  12

يشــــغل الكبــــد جــــزء كبيــــر مــــن مقدمــــة الجيــــة 
سم، حيث يقع البطنية االمامية والوسطى لتجويف الج

ـــرز جـــزءا  ـــة االضـــالع ويب ـــر ضـــمن منطق جـــزؤه االكب
صغيرا منو بموازاة عظم القص ، يكون سطحو اممـس 
ومحـــــدب مـــــن جيتـــــو البطنيـــــة ، امـــــا جـــــزؤه االمـــــامي 
فيكــون محــورا لتموضــع القمــب داخمــو الــذي يــؤدي الــى 
حدوث تقعر في سطحو مـن الجيـة الظيريـة الحشـوية 

خفاضــات منتظمــة ، توجــد فــي الفــص االيســر لمكبــد ان
تمثـــــل مواقـــــع المعـــــدة االماميـــــة، جـــــزء مـــــن القانصـــــة  
والطحـــال . كمـــا توجـــد انخفاضـــات فـــي فصـــو االيمـــن 
تمثــل موقعــا اخــر لمقانصــة اضــافة الــى طرفــي العفــج) 
المعي( الصاعد والنـازل والمعثكمـة)البنكرياس( والوريـد 
الســري ، فضــال عـــن كــيس الصـــفراء الكمثــري الشـــكل 

(. 13، 12تيجة كميا مع كال من )وقد توافقت ىذه الن
ـــــور  فـــــي الجـــــزء االمـــــامي مـــــن  ـــــي الطي ـــــد ف يقـــــع الكب

ـــــي   )  ـــــف الصـــــدري البـــطـــنـ  Thoraco)التجويــ
abdominal cavity  ويتــالف مــن فصــين ايمـــن ،

ــــي الــــدجاج، ويكــــون  ــــي الحجــــم ف وايســــر متســــاويين ف
( Turkeyالفص االيسر في الدجاج والديك الرومـي )

 (.14ن جانبي ووسطي)مقسم الى جزأي

ـــد فقـــد ظيـــر ان  ـــى نســـيج الكب أمـــا بالنســـبة إل
مــــتن الكبــــد فــــي العصــــفور المنزلــــي مغطــــى بمحفظــــة 
كميسون المكونة من طبقة رقيقة من نسيج ضـام تمتـد 
منيا حواجز داخمية غير عميقـة ، وتحـاط معظـم ىـذه 

، كمـا اليمكـن  المحفظة من الخارج بالنسـيج المتوسـط
فتقارىـــا الـــى الحـــواجز بـــين تمييـــز فصيصـــات الكبـــد ال

الفصيصـــية فيظيـــر مـــتن الكبـــد مكـــون مـــن جيبانيـــات 
ـــــال مـــــن  ـــــا ، وحب ـــــوعين مـــــن الخالي ـــــة بن ـــــة مبطن دموي
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الخاليــــا الكبديـــــة تنـــــتظم حـــــول اوردة مركزيـــــة بصـــــورة 
شعاعية فضال عن الباحة البابيـة المتمثمـة بفـرع لوريـد 
ــــاة صــــفراوية  ــــرع لقن ــــابي ، فــــرع لشــــريان كبــــدي ، وف ب

الحظ فرع لوعـــاء لمفاوي ، تتفق ىذه النتيجة واحيانا ي
( فــــــي دراســــــتيم عمــــــى 16، 15،  9مــــــع كــــــال مــــــن )

الدجاج . لقد كانت الجيبانيـات الدمويـة فـي العصـفور 
المنزلي ضيقة وتحيط بالحبال الكبدية ومبطنة بخاليـا 
اندوثيميـــة مســـطحة غيـــر مرتبطـــة مـــع بعضـــيا بصـــورة 

ة داكنـــة محكمـــة ، تكـــون انويتيـــا مضـــغوطة ومتطاولـــ
الصــبغة وســايتوبالزميا غيــر ممحــوظ الــى حــد مــا فــي 
حـــــــين ظيـــــــرت خاليـــــــا كبفـــــــر ســـــــابحة فـــــــي تجويـــــــف 
الجيبانيـــات الدمويـــة ، غيـــر منتظمـــة البـــروزات واكبـــر 
حجما من الخاليا االندوثيمية وتكـون ذات نـوى كرويـة 
ـــــات واضـــــحة صـــــغيرة  ـــــك نوي فاتحـــــة الصـــــبغة  ، تمتم

ـــروزات ، وىـــذ ـــد بشـــكل ب ا توافـــق مـــع وســـايتوبالزم يمت
ـــو كـــال مـــن ) ( مـــن خـــالل دراســـتيم 17، 13، 9مابين

 عمى الدجاج والبط .

اما الخاليا الكبدية في العصفور المنزلي فقـد 
ــــال بصــــورة شــــعاعية حــــول  ــــة بشــــكل حب ظيــــرت مرتب
ـــــد المركـــــزي وظيـــــرت مضـــــمعة الشـــــكل ، كبيـــــرة  الوري
الحجـــم ، تمتمـــك نـــواة او نـــواتين كرويـــة الشـــكل ونويـــة 

اكثــــر ، وتشـــغل ىــــذه النـــواة ســــطح  مركزيـــة واحـــدة او
الخمية المطل عمى الجيباني الـدموي ، فـي حـين يطـل 
ــــى القنيــــة الصــــفراوية ، امــــا  ــــاني عم ــــة الث ســــطح الخمي
ســـطحيا الثالـــث فـــتالمس بـــو الخميـــة الكبديـــة المجـــاورة 
ليا ، ويكون سايتوبالزميا حبيبي وذلك لكونـو يحتـوي 
عمـــــى مجموعـــــو متنوعـــــو مـــــن العضـــــيات ، وان ىـــــذه 

 (.16،  15نتيجو توافقت مع ماذكره )ال

اوضــــحت النتيجــــة الحاليــــة ان فــــروع الباحــــة 
البابيــــة يمكــــن تمييزىــــا بســــيولة حيــــث ان فــــرع الوريــــد 

البابي الكبـدي يتميـز برقـة جـداره وكبـر تجويفـو ، فيـو 
يكون مبطنا بخاليـا اندوثيميـة محاطـة بـبعض االليـاف 
العضــــمية الممســــاء ، فــــي حــــين يتميــــز فــــرع الشــــريان 
ـــــدي بســـــمك جـــــداره ، صـــــغر تجويفـــــو وتعرجـــــو ،  الكب
ووجـــود غشـــاء مطـــاطي داخمـــي ضـــمن طبقاتـــو ، كمـــا 
ظيرت القناة الصفراوية مبطنة بنسيج ظياري مكعبـي 

( Simple cuboidal epitheliumبســيط     ) 
يسـتند عمـى اليــاف عضـمية ممســاء وىـذا مــا اشـار اليــو 

( 18( وىــــــــو ال يتطــــــــابق مــــــــع )16، 14، 13،  6)
ضــــح ان القنــــوات الصــــفراوية الكبيــــرة مبطنــــة حيــــث او 

 بنســــــــــــــــــــــــــــيج ظيــــــــــــــــــــــــــــاري عمــــــــــــــــــــــــــــودي بســــــــــــــــــــــــــــيط 
(Simple columnar epithelium )  يسـتند عمـى

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيحة االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمة
 Lamina propria) ويحاط بالياف عضمية ممساء )

 مغطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية
 (Serosa  امـــــــــــا القنـــــــــــوات الصـــــــــــفراوية االوليـــــــــــة )

Primary bile ducts) اليــا ( فتكــون مبطنــة بخ
 ظيارية عمودية فقط .

ظيــر كـــيس الصـــفراء فــي العصـــفور المنزلـــي 
بشــــكل كــــيس مخروطــــي الشــــكل مســــتقر فــــي الســــطح 
الســـفمي لمفـــص االيمـــن لمكبـــد وىـــو يتكـــون مـــن ثـــالث 
مناطق ىي ، قبة ، جسـم ، ورقبـة ، وان ىـذه النتيجـو 

. فــي حــين ذكــر ) 19، 16، 11(تتفــق مــع كــال مــن 
يتكون من منطقتين ( ان كيس الصفراء في البط 18(

فقــط حيــث اليحتــوي عمــى منطقــة العنــق وىــذا اليتفــق 
مــــع النتيجـــــة الحاليـــــة ، كمــــا ان كـــــيس الصـــــفراء فـــــي 
النتيجة الحالية يتكون نسجيا من ثالث طبقات ىـي ، 

تكــون بشــكل طيــات تتكــون مـــن   الطبقــة المخاطيــة
ظيـــــارة عموديـــــة بســـــيطة تحـــــوي خالياىـــــا عمـــــى نـــــواة 

لموقـــــع ، ىيولييـــــا رائـــــق بيضـــــوية الشـــــكل ، قاعديـــــة ا
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التحتوي الطبقة المخاطية عمى غدد والخاليـا كاسـية، 
تمييا الصفيحة االصيمة مكونو مـن نسـيج ضـام  مـرن 

( فتكون  Muscularisمفكك ، اما الطبقة العضمية )
ـــــاف عضـــــمية ممســـــاء ، تمييـــــا الطبقـــــة  مؤلفـــــة مـــــن الي

 Serosa orاالخيرة ىي الغاللة البرانية او المصـمية
Adventitia)  وىــي عبــارة عــن طبقــة نحيفــة مــن )

نسـيج ضــام مفكــك وىــذا يوافــق ماتوصــل اليــو كــل مــن 
(16 ،18.) 

 

 

 

 Right lobe     RL( : منظر بطنً ٌبٌن موقع الكبد فً العصفور المنزلً.  2)شكل 

LL Left lobe   

   Intestine    IN 
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 ٌوضح فصً الكبد وكٌس الصفراء فً العصفور المنزلً.( : منظر بطنً 3)شكل 

Duodenum, GB   Gall bladder,  IN Intestine , L    Liver      DU 

  Pancreas       P         

 

 .X 400( H&E(: مقطع مستعرض ٌمر خالل كبد العصفور ٌوضح المحفظة والخالٌا الكبدٌة ) 4)شكل

C  Capsule, HC  Hepatocyte,  KC  Kupffer cells,  MES  Mesothelium, N  

Nucleus 
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(: مقطع مستعرض ٌمر خالل كبد العصفور المنزلً ٌوضح  الحبال الكبدٌة والخالٌا الكبدٌة , الحظ  5)شكل

 .X400  (H&Eانوٌة وساٌتوبالزم الخالٌا الكبدٌة  )

HC  Hepatocyte    ,  N   Nucleus,   S   Sinusoids 

 

(: مقطع مستعرض ٌمر خالل كبد العصفور المنزلً  ٌوضح المحفظة والورٌد المركزي والحبال  6)شكل

 X100  .HC Hepatocyte, , ,CV  Central vein   C Capsule (H&Eالكبدٌة.. )

S Sinusoids , Hepatic Cords   HCO 
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 . X400( H&E)(: مقطع مستعرض ٌمر خالل الباحة البابٌة فً كبد العصفور المنزلً 7)شكل 

Bile canalaculi, BN  Binucleated  BPV Branch of portal vein BIC, BBD 

Branch of bile  duct,  

   Sinusoid S , Hepatocyte    HC                                                                      

                                       

 

(: مقطع مستعرض ٌمر خالل كبد العصفور  المنزلً , الحظ الباحة البابٌة,  وفرع الشرٌان الكبدي, 1)شكل 

 X400 . Branch of bile duct     BBD( H&Eوفرع الورٌد الكبدي , وفرع القناة الصفراوٌة. )
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Branch of portal vein, CT Connective tissue                          , BPV  , Branch of 

hepatic artery BHA 

Internal elastic membrane  IEM  HC Hepatic Cords 

 

(: مقطع مستعرض ٌمر خالل كٌس الصفراء فً العصفور المنزلً ٌوضح طبقات جدار  الكٌس.  8)شكل
(H&E )X400   . M Mucosa MUS Muscularis      Columnar epithelium COE      

Sreosa    SE  Nucleus    N   
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Abstract 

This study has  showed that liver of Passer domesticus bilobed the right 

lobe is cardiac shape while the left is elliptical and the liver colour is brown .It is 

occupying most of anterior & middle parts of abdominal cavity .The liver 

surrounded by Glison capsule which is represented by a thin layer of connective 

tissue with septum extend peripherally in liver tissue. The liver tissue formed 

from polyhedral hepatocyte arrange as irregular hepatic cord surrounded the 

central vein . Each cell contains one or two nucleus with one or more nucleolus . 

The blood sinusoid appeared between the liver cells .The hepatic cord arranged 

radially around the central vein .The portal area is clear and surrounded by 

connective tissue . 

Gallbladder almost pear shaped with dark green colour . It is situated 

between the liver lobes . Histologically it is consisting three (Mucosa 

which formed from columnar epithelium based on lamina propria , muscular 

layer of circular arrangement smooth muscle and the third layer is the externa 

which represented by thin layer of loose connective tissue ). 

Key words: Liver , Sinusoids , Portal area . 

Morphological description and Histological 

structure of the liver in Passer domesticus 

(House sparrow) 
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