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الخالصة
تم دراسة الوصف المظھري والتركيب النسجي لعضو الشم في بومة المخازن ،واظھرت نتائج الفحص المظھري
أن لعضو الشم في الحيوان موضوع الدراسة زوجا ً من الفتحات المنخرية الخارجية بيضوية الشكل تؤدي إلى زوج من
التجاويف األنفية التي تقع على السطح الظھري لمنطقة الرأس تحت مستوى العينين ،وتكون التجاويف مخروطية الشكل
جزؤھا األمامي متضيق ،في حين تتسع في جزئھا الخلفي ،تفتح التجاويف األنفية الى داخل التجويف الفمي بواسطة زوج
من المناخر الداخلية كما أظھرت النتائج نفة الذكر احتواء التجويف األنفي على ثالث قرنيات تسمى األمامية منھا بالقرنية
الخطمية وھي مثلثة الشكل ،في حين تكون القرنية الوسطى متطاولة ،أما القرنية األنفية الخلفية فتدعى القرنية الشمية أو
الذنبية ،وھي مكورة الشكل وتبدو أصغر القرنيات حجما ً.
أما نتائج الفحص المجھري فأظھرت أن النسيج المحيط بالمناخر ھو عبارة عن نسيج حرشفي مطبق متقرن
يستمر فوق حافات المنخرين حتى يدخل الدھليز )الذي يمثل الجزء األول من التجويف األنفي( عندھا يصبح نسيجاً حرشفياً
متحوراً وتنتظم فيھا الخاليا الظھارية بصورة أعمدة ،فيدعى بظھارة الدھليز .توجد الظھارة التنفسية في المنطقة التنفسية،
وتغطي القرنية الوسطى ،وھي عبارة عن نسيج ظھاري عمودي مطبق كاذب مھدب ،في حين توجد الظھارة الشمية في
المنطقة الشمية ،وھي تغطي القرنية الذنبية ،وتتمثل األخيرة بنسيج ظھاري عمودي مطبق كاذب غير مھدب ،أظھرت
الدراسة أن عضو الشم المساعد )األنفي الميعكي( فيكون معدوماً.
كلمات مفتاحية :بومة ،النسيج الشمي ،التركيب النسجي.
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المقدمة

تعد أعضاء الشم مستقبالت كيمياوية مھمة في حياة العديد من أنواع الطيور ،إذ تؤدي دوراً مھماً في الفعاليات
السلوكية المتعلقة بالجنس والتكاثر والتغذية والتمييز بين افراد النوع الواحد والھجرة ].[3 ،2 ،1
لم تنل أعضاء الشم اھتماما ً واسعا ً من الباحثين العراقيين ،وتشير مراجعة المصادر الى وجود عدد من الدراسات منھا،
دراسة زاكو ] [4للتمايز الخلوي في الظھارة الشمية لجنين الدجاج ،ودراسات االسدي وجماعتھا ] [5لعضو الشم في سمكة
الكارب االعتيادي ،ودراسات نجيب وجماعتھا ] [7 ،6لعضو الشم في اسماك البني  Barbus sharpeyiوالشبوط
 Barbus grypusعلى التوالي ،كما درست الرفيعي ] [8الوصف المظھري والتركيب النسجي لعضو الشم في سمكة
الجري الالسع  Heteropneustes fossilsوالضفدعة  Rana ridibundaعلى التوالي ،ودراسات الجبوري ][9
للوصف الشكليائي والتركيب النسجي ألعضاء الشم في الدجاج المحلي  Gallus domesticusواالرنب الداجن
 Oryctolagus cuniculusعلى التوالي ،ودراسات العبيدي ] [10ألعضاء الشم في الحمامة  Columba liviaوالقنفذ
 Hemichinus auritusعلى التوالي ،ولم نعثر على دراسات أخرى تتناول أعضاء الشم في أنواع أخرى من الفقريات
العراقية مما مثّل حافزاً إلجراء ھذه الدراسة.

المواد وطرائق العمل

أجريت الدراسة على ما يقارب إحدى عشرة بومة مخازن تم تخديرھا أوالً باستعمال الكلـوروفوم ،وأزيل الـريش
من منطقة الرأس التي قطعت نصفين على طول الخط الوسطي الظھري باستعمال مشرط حاد وذلك للتعرف على مواقع
وأشكال الفتحات المنخرية ومكونات التجويف األنفي ،في حين اتبعت طريقة ھيومسن  [11] Hummasonفي تحضير
المقاطع النسجية ،تم تثبيت العينات بواسطة محلول بوين المائي ) (Aqueus Boub's fluidواستخدمت الصبغة الروتينية
).(Eosin-Haemtoxylin
فحصت المقاطع النسجية بواسطة مجھر ضوئي نوع ) (Olympusبقوى تكبير مختلفة ،كما صورت ھذه المقاطع
بواسطة كاميرا تصوير رقمية ربطت على المجھر ،في حين استعملت كاميرا اعتيادية لتصوير النماذج الخاصة بالدراسة
المظھرية.

النتائج والمناقشة
أظھرت نتائج الدراسة جملة من المالحظات الجديرة بالمناقشة
أوالً  /الوصف المظھري
تمتلك الطيور بشتى أنواعھا فتحات منخرية خارجية متباينة في أشكالھا ،منھا الشكل األنبوبي ،والخيطي،
والبيضوي ] [13 ،12في حين أن طيوراً أخرى مثل طائر الغاق  Cormorantsتمتلك فراخه فتحات منخرية تفقد عند
البلوغ ] [14أما في طائر األطيش  Gannetفتختزل الفتحات المنخرية الخارجية لكل األعمار ] ،[15وأظھرت نتائج
الدراسة أن لبومة المخازن زوجا ً من المناخر الخارجية البيضوية الشكل لمغطاة بالريش )شكل  (1وبالتالي فأنھا تأتي تأكيداً
لما اشارت الدراسات السابقة ويظھر ان ذلك يعود الى خطة البناء ذات الصلة بإنجاز الوظيفة بكفاءة عالية تقع الفتحات
المنخرية الخارجية في الثلث القاعدي للفك العلوي عند قاعدة المنقار ما عدا طائر الكيوي  Kiwiوالذي تقع مناخره في قمة
المنقار ] [15وھذا ما أكدته نتائج ھذه الدراسة إذ تقع مناخر بومة المخازن في قاعدة المنقار وربما يؤشر ضعفا ً في الكفاءة
الشمية بحسب ما اشارت اليه عدد من المصادر.
تمتلك بومة المخازن زوجا ً من المناخر الداخلية )شكل  (2إذ تعد ھذه المناخر واسطة التصال التجويف األنفي
بالتجويف الفمي .تظھر التجاويف األنفية في الحيوان موضوع الدراسة صغيرة مخروطية الشكل واقعة على السطح
الظھري للرأس تحت مستوى العيون ويظھر أن صغر ھذه التجاويف يتناسب مع ضـعف حاسـة الشم لـدى الطـيـور ][17
كما يحـتوي التجـويف األنفي على ثالث قرنيات تتمثل بقرنية أنفية أمامية تدعـى القرنية الخطمية مثلثة الشكل ،وقرينة أنفية
وسطى متطاولة ،وقرينة ذنبية مكورة صغيرة )شكل  .(3تشير الدراسات إلى احتواء التجويف األنفي في الطيور غـالبـاً
على ثــالث قـرنيـات أنــفيـة خطمية ووسـطى وذنــبية متباينة في أشــكالھا واحــجـامھا ] ،[18وقد تـفقد إحـدى ھذه
القرنيات ففي طائر الـ  Sulidaتكون القرنية األمامية مفقودة ،أما القرنية الوسطى فتفقد في طائر الـ ،Palacrocoracids
أما في طائر الـ  Brown-Eared Bulbulفتكون القرنية الخلفية مفقودة ] .[19أظھرت نتائج الدراسة توافقاً مع نتائج
المجموعة األولى من الباحثين التي تشير الى وجود ثالث قرنيات أنفية في التجويف االنفي .البصلة الشمية فتبدو صغيرة
مخروطية الشكل ]شكل  [4تمتلك الطيور عادة فصوصا ً بصرية كبيرة وبصالت شمية صغيرة ] [19إذ أشار ] [20إلى أن
معدل حجم البصلة الشمية إلى نصف كرة المخ لكل نوع من أنواع الطيور مھم في تحديد القابلية الشمية ،فالطيور التي يكون
فيھا ھذا المعدل مرتفعا ً تكون حاسة الشم قوية والعكس صحيح ،ويظھر ان البصلة الشمية صغيرة جداً بالنسبة الى كرة المخ
في بومة المخازن ،وھو تأكيد لما تمت اإلشارة اليه في ما يخص موقع الفتحات المنخرية ودورھا في حاسة الشم.
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ثانيا ً  /التركيب النسجي
تغطي ظھارة الدھليز سطح القرنية األمامية والجزء األمامي من التجويف األنفي ،وھي عبارة عن نسيج متقرن
متحور تنتظم فيه الخاليا الظھارية بصورة أعمدة يحتوي الجزء العلوي لكل عمود على نوى متغلظة ،Pyknotic Nuclei
تالحظ طبقة أو أكثر من الخاليا القاعدية أما الصفيحة األصيلة فتظھر ممتلئة باأللياف كوالجينية ومرنة ومطاطة تربط
الظھارة بالتركيب الذي تحتھا والمتكونة من غضاريف فضالً عن وجود أوعية دموية ولمفاوية ]شكل  [5بينما يظھر النسيج
خال من الغدد يستمر فوق حافات المنخرين حتى دخوله الدھليز حيث
المحيط بالمناخر ھو نسيج ظھاري حرشفي متقرن ٍ
يتغير إلى ظھارة الدھليز المذكورة أعاله ]شكل .[6
أشارت الدراسات التي تناولت التركيب النسجي ألعضاء الشم في الطيور إلى أن النسيج المحيط بفتحات المناخر
الخارجية ھو عبارة عن نسيج ظھاري حرشفي متقرن ،والحظ ھذا في الدواجن ] [21وفي النعام من قبل ] ،[22كما
أشارت الدراسات إلى تغير النسيج عند دخوله الدھليز إلى ظھارة الدھليز ذات المظھر المتموج لترتيب خاليا الظھارة
بصورة أعمدة في الطيور ] [22ونتائج الدراسة الحالية أظھرت توافقا ً مع نتائج دراسات الباحثين أعاله.
أظھرت الدراسة وجود ظھارة تنفسية ]ال حسية[ واقعة على سطح القرنية الوسطى والجزء الوسطي للتجويف
األنفي وھي عبارة عن نسيج عمودي مطبق كاذب مھدب تتخلله خاليا كأسية والصفيحة األصيلة عبارة عن نسيج ضام
مفكك مع العديد من الحويصالت الغدية واألوعية الدموية اللمفاوية )شكل  ،(7وھذه النتائج تطابقت مع ما توصل إليه العديد
من الباحثين أمثال ].[25 ،24 ،23
تشير الدراسات السابقة إلى أن الظھارة الشمية عبارة عن نسيج عمودي مطبق كاذب مؤلف من ثالثة أنواع من
الخاليا وھي الخاليا القاعدية والساندة والخاليا الحية لمستقبله تتخلله أعداد كبيرة من غدد بومان المميزة لھذه الظھارة ]،26
 [27وھذا ما جاءت به نتائج الدراسة ،إذ ظھرت الظھارة الشمية مؤلفة من نسيج ظھاري عمودي كاذب مع أعداد كبيرة من
غدد بومان )شكل  8و  .(9تمثل الطبقات العميقة للظھارة خاليا قاعدية قد تھاجر الطبقات العليا إذ يعتقد أنھا خاليا سلف
للخاليا الساندة والمستقبلة )شكل .(10
تكون الخاليا الساندة مرتبة في طبقة منتظمة تمثل في الغالب الطبقة السطحية للظھارة الشمية ،وتظھر متطاولة
من األسفل متسعة قليالً من األعلى )شكل  (11أما الخاليا المستقبلة فتظھر بصورة خاليا مغزلية ثنائية القطب لھا نتوء
شجيري  Dendriteباتجاه سطح الظھارة ،ومحوار  Axonإلى أسفل الصفيحة القاعدية حيث يخترقھا لكي تتحد محاوير
الخاليا المستقبلة المتجاورة في ما بينھا لتكون العصب الشمي )شكل .(12
إن عملية الشم يمكن أن تقسم على ثالث مراحل تبدأ األولى في الظھارة الشمية للتجويف األنفي ،حيث تستلم
الخاليا المستقبلة محفزات العديد من العطور فتولد ضغطا ً فعاالً مناسباً ،أما المرحلة الثانية فتتم بترجمة األعصاب الشمية
لھذه الضغوط وإيصالھا إلى البصلة الشمية والتي تقوم أخيراً بإيصالھا إلى مراكز شمية عليا لتولد اإلحساس بالشم ]،28
 ، [29في بومة المخازن الخاليا الشمية تنمو بنح ٍو جيد وتنتشر على القرنية الذنبية والجزء الخلفي من التجويف األنفي،
ولكن يظھر أن البصالت الشمية غير نامية بنح ٍو جيد بحيث ال تستطيع إيصال اإليعاز إلى مراكز شمية عليا ،وھذا قد يكون
سببا ً أولياً لضعف حاسة الشم في بومة المخازن ،لذلك تحتاج ھذه اآللية إلى دراسات فسيولوجية مستقبلية.
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شكل رقم ) :(1منظر خارجي لرأس بومة لمخازن يوضح الفتحات المنخرية الخارجية.EN: External Nares
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شكل رقم) :(3منظر خارجي لرأس بومة المخازن يوضح التجويف االنفي والقرينات االنفية ،CC: Caudal Concha
. MC: Middle Concha،RC: Rostral Concha
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شكل رقم ) (4منظر بطني لدماغ بومة المخازن يوضح البصلة الشمية . OB: Olfactory Bulb
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LP: ،PN: Pyknotic Nuclei  مقــطـع نسجـي في بــومـة المخازن يــوضح ظــھارة الدھليز:(5) شكل رقم
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،LP: Lamina Properia  مقطع نسجي يوضح النسيج المحيط بالمناخر الخارجية في بومة المخازن:(6) شكل رقم
.(H&E Stain) (400 X ) KSSE: Keratinized Stratified Squamous Epithelial Tissue
66 | Biology

2014 ( عام3)  العدد27 المجلد

مجلة إبن الھيثم للعلوم الصرفة و التطبيقية

Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci.

Vol. 27 (3) 2014

GA
C

LP

GC
G

LP: ،GC: Goblet Cell ،C:Cilia مقطع نسجي يوضح الظھارة الالحسية في بومة المخازن:(7) شكل رقم
.(H&E Stain) (400X) G:Gland GAR: Gartilage ،Lamina Properia

SE

GAR

BG

،SE: Sensory Epithelium  مقطع نسجي يوضح الظھارة الحسية في بومة المخازن:(8) شكل رقم
.(100X) (H&E Stain) ،GAR:Gartilage ،BG:Bowman Gland
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شكل رقم) :(9مقطــع نسجــي يـوضــح الظـھارة الحســية فـي بومة المخازن GAR: ،BG: Bowman Gland
.(400X) (H&E Stain) SE: Sensory Epithelium ،Gartilage
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شكل رقم ) :(10صورة مكبرة لمقطع نسجي في بومة المخازن يوضح الخاليا القاعدية)(H& E Stain) (1000X
BA:Basal Cell.
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شكل رقم ) :(11صورة مكبرة لمقطع نسجي يوضح الخاليا الساندة في الظھارة الحسية لبومة المخازن SC: Support
.(1000X) (H&E Stain) RC: Receptor Cell ،Cell
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شكل رقم) :(12صورة مكبرة لمقطع نسجي يوضح الخاليا المستقبلة في الظھارة الالحسية لبومة المخازن AX:
(1000X) (H&E Stain) D:Dendrite ،RC:Receptor Cell ،Axon
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Abstract
The Morphological description and histological structure of olfactory organ in barn owl
have been studied. The results of morphological description showed that the olfactory organ
in the animal under study have pair of external nares ovale shape which lead to pair of nasal
chambers which are located at the dorsal surface of head under eyes level. The chambers are
conical in their shape the anterior end is narrow while the posterior end is enlarger the nasal
chambers open to the oral cavity through the internal nares.
The results also showed that the nasal cavity contains three chonchae which represented by
rosteral chonchae, elongated middle chonchae and the posterior nasal chonchae called
olfactory or caudal which appear curled and represented smallest in size.
Microscopical examination results showed that the tissue surrounded the external nares is
keratinized stratified squamous epithelium, which extends above the nares edges to the
beginning of nasal cavity and forming the vestibular epithelium which appears as a column of
the epithelial cells.
The respiratory epithelium is found in the respiratory region and covered the middle
chonchae, and is represented by ciliated pseudostratified columnar epithelium, on the other
the hand olfactory epithelium is found in the olfactory region and covered the caudal
chonchae is represented by non-ciliated pseudostratified columnar epithelium. The study
showed that vomeronsal organ is losted.
Key words: Owl, Olfactory tissue, Histological structure.
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