
 Eyes انؼٌٕٛ فٙ انحشطاد 

  

نهحشطاد انكبيهخ ػبزح ػٌٕٛ يطكجخ ٔػُٛٛبد ثؽٛطخ ظٓطٚخ ، ئال أٌ األذٛطح لس 

ررزفٙ رًبيبً كًب فٙ انحشطاد ػسًٚخ األجُحخ. أيب انؼُٛٛبد انجبَجٛخ فزٕجس فٙ 

ٚطلبد انحشطاد زاذهٛخ األجُحخ فمؾ. ٔلس ررزعل انؼٌٕٛ أٔ ُٚؼسو ٔجٕزْب فٙ 

د انساذهٛخ ٔانًُم األثٛغ ٔانمًم انحشطاد انزٙ رؼٛش فٙ انظالو يثم انطفٛهٛب

 .انمبضع ٔانًبص 

  : Dorsal Ocelli انؼُٛٛبد انجؽٛطخ انظٓطٚخ    -1

ٔرٕجس فٙ انحشطاد انكبيهخ ٔانحٕضٚبد ٔػسزْب ػبزحً ثالثخ ٔيطرجخ فٙ شكم  

يثهث لبػسرّ ئنٗ أػهٗ. ٔلس رزٕاجس كهٓب فٙ يُطمخ انججٓخ أٔ لس ركٌٕ انٕؼطٗ 

خ ٔانجبَجٛزٍٛ ثٍٛ انججٓخ ٔلًخ انطأغ. ٔفٙ حشطاد يُٓب فٙ يُطمخ انججٓ

ٔرزطكت انؼٍٛ انجؽٛطخ يٍ األجعاء انطئٛؽٛخ انزبنٛخ   أذطٖ كهٓب فٙ لًخ انطأغ.

: 

ْٔٙ ؽجمخ انجهٛس انشفبفخ انزٙ ركٌٕ انغطبء انربضجٙ  Cornea :  انمطَٛخ

ػهٗ يحسثخ انٕجٍٓٛ رؼًم  Lens نهؼُٛٛخ ٔٚعزاز ؼًك انجهٛس فٛٓب نٛكٌٕ ػسؼخ

 .رطكٛع انؼٕء انؽبلؾ ػهٛٓب

: ْٔٙ ؽجمخ انرالٚب انشفبفخ انزٙ  Corneagen Layer انطجمخ انًٕنسح نهمطَٛخ

رمغ أؼفم انمطَٛخ ػهٗ ايزساز ذالٚب رحذ انجشطح ْٔٙ يؽئٕنخ ػٍ ئفطاظ يبزح 

 .انمطَٛخ

: ْٔٙ ذالٚب ػظجٛخ حؽبؼخ نهؼٕء ٚزظم كم يُٓب يجبشطح  Retina انشجكٛخ

ف انؼظت انجظط٘، ٔٚزجًغ كم ذهٛزٍٛ أٔ ثالثخ يُٓب حٕل لؼٛت يغ أحس أنٛب

ٔيجًٕع ْصِ  Retinula يكَٕخ ٔحسح رؽًٗ انشجٛكٛخ Rhabdom ثظط٘

 .Retina انٕحساد ركٌٕ انشجكٛخ

: ْٔٙ ذالٚب رحًم حجٛجبد طجغٛخ رٕجس  Pigmented Cells انرالٚب انظجغٛخ

ٚب انشجٛكٛبد َفؽٓب. ْٔٙ حٕل ذالٚب انشجٛكٛبد أٔ لس رزٕاجس انظجغخ فٙ ذال

ٔلس   رؼًم ػهٗ ػسو رشزٛذ األشؼخ انؼٕئٛخ ذبضج انؼٍٛ ثم رزطكع ثساذهٓب.

رزهٌٕ انؼُٛٛبد ثبنهٌٕ انمبرى َزٛجخ نكثطح ٔجٕز انظجغخ فٙ انرالٚب انًحٛطخ 

ثبنمطَٛخ ٔأؽطاف ذالٚب انشجكٛخ فزكٌٕ ثًثبثخ غالف ٚحٛؾ ثبنؼُٛٛخ يٍ جًٛغ 

. ٔركٌٕ انؼُٛٛخ انجؽٛطخ انظٓطٚخ طٕضح   Iris معحٛخجٕاَجٓب ٔٚطهك ػهٛب ثبن

غٛط ٔاػحخ أٔ غٛط يًٛعح نهجؽى انًطئٙ أؼفم انشجكٛخ . أ٘ أٌ انؼُٛٛخ 

انجؽٛطخ انظٓطٚخ ًٚكُٓب انزًٛٛع ثٍٛ انؼٕء ٔانظالو فمؾ. كًب أَٓب رؼًم ػهٗ 

بٌ ظٚبزح انزُجّٛ انؼٕئٙ نهؼٌٕٛ انًطكجخ حٛث أَٓب رزُجّ أل٘ يظسض ػٕئٙ ٔنٕ ك

 .ثؽٛطبً ٔثؼسْب رجسأ انؼٌٕٛ انًطكجخ فٙ رزجغ ٔرًٛٛع ْصا انًظسض



 : Lateral Ocelli or Stemmata انؼُٛٛبد انجؽٛطخ انجبَجٛخ    -2

ْٔٙ انؼُٛٛبد انًٕجٕزح فٙ ٚطلبد انحشطاد زاذهٛخ األجُحخ. ٔرٕجس ػهٗ      

حس. جبَجٙ انطأغ، ٔٚرزهف ػسزْب ثبذزالف األَٕاع ٔحزٗ ػًٍ انُٕع انٕا

ٔانؼُٛٛبد انجؽٛطخ انجبَجٛخ فٙ ؽٕض انٛطلخ ؼزكٌٕ ػٌٕٛ يطكجخ فٙ ؽٕض 

انحشطح انكبيهخ. ٔرزشبثّ انؼُٛٛبد انجؽٛطخ انجبَجٛخ يغ انؼُٛٛبد انجؽٛطخ 

انظٓطٚخ فٙ انزطكٛت ٔنكٍ ررزهف ػُٓب فٙ احزٕائٓب ػهٗ انجؽى انجهٕض٘ 

ؼسؼخ، كًب أٌ انص٘ ٕٚجس أؼفم ان Crystaliane Refractive body انكبؼط

ذالٚبْب ال رحزٕ٘ ػبزحً ػهٗ انحجٛجبد انظجغٛخ. ٔرؽزًس أػظبثٓب يٍ انفظٕص 

انجظطٚخ. ٔرزشبثّ انؼُٛٛبد انجبَجٛخ فٙ انزطكٛت يغ انٕحسح انؼُٛٛخ نهؼٍٛ 

انًطكجخ. ٔركٌٕ كم ػُٛٛخ جبَجٛخ طٕضح حمٛمٛخ يمهٕثخ ٔاػحخ نجعء يٍ انجؽى 

طخ يجًٕػخ انؼُٛٛبد ػهٗ كم جبَت انًطئٙ، ٔثزجًٛغ أجعاء انظٕضح ثٕاؼ

ٚزكٌٕ طٕضح يجعأح نهجؽى انًطئٙ رؼطف ثبنظٕضح انفؽٛفؽبئٛخ. ٔرمٕو انٛطلخ 

 .ثزحطٚك ضأؼٓب يٍ جبَت ٜذط حزٗ رزًكٍ يٍ ظٚبزح يجبل انطؤٚخ نهجؽى

 : Compound Eyes انؼٌٕٛ انًطكجخ    -3

فٙ حشطاد انمًم  رٕجس فٙ انحشطاد انكبيهخ ٔانحٕضٚبد ٔلس ُٚؼسو ٔجٕزْب     

انمبضع ٔانًبص ٔاألفطاز انؼمًٛخ يٍ انًُم األثٛغ. ررزهف انؼٍٛ انًطكجخ ػٍ 

انؼُٛٛبد انجؽٛطخ ثُٕػٛٓب فٙ أٌ لطَٛزٓب يمؽًخ ئنٗ ػسٚس يٍ األٔجّ انًُفظهخ 

فٙ حٍٛ أَّ ال ٕٚجس ؼٕٖ ٔجّ ٔاحس نكم لطَٛخ فٙ انؼُٛٛبد ثُٕػٛٓب. ٔرزكٌٕ 

انٕحساد انجظطٚخ ٚرزهف ػسزْب ٔيؽبحخ ٔشكم  انؼٍٛ انًطكجخ يٍ يجًٕػخ يٍ

ٔحساد  9-6أؼطحٓب انربضجٛخ ثبذزالف األَٕاع، ففٙ إَٔاع انًُم ٕٚجس يٍ 

، ٔفٙ حطشفٛخ 444نهؼٍٛ انًطكجخ، ٔفٙ انصثبثخ انًُعنٛخ ٚظم ػسزْب ئنٗ 

ٔحسح. ٚكٌٕ شكم أؼطح انؼُٛٛخ   20444، ٔفٙ انطػبشبد 1044األجُحخ 

ػسزْب رأذص انشكم انسائط٘. فٙ ثؼغ انحشطاد ٚزجبػس  ؼساؼٙ ٔنكٍ ػُسيب ٚمم

لؽًب انؼٍٛ انًطكجخ ػٍ ثؼؼًٓب نسضجخ أٌ انحشطح رظٓط ٔكأٌ نٓب ظٔجٍٛ يٍ 

 .انؼٌٕٛ انًطكجخ

 :  ٔرزطكت انٕحسح انؼُٛٛخ يٍ األجعاء انزبنٛخ

 :ٔٚشًم  Dioptric system أٔالً : جٓبظ انزطكٛع

: ْٔٙ انجعء انؽطحٙ يٍ انٕحسح انؼُٛٛخ ْٔٙ ػجبضح Cornea انمطَٛخ    -1

 .ػٍ ػسؼخ شفبفخ يحسثخ انٕجٍٓٛ ٔرزرهض يُٓب انحشطح فٙ كم اَؽالخ

 : Corneagen Layer انطجمخ انًٕنسح نهمطَٛخ    -2

ٔرمغ ػهٗ ايزساز ؽجمخ رحذ انجشطح أؼفم انمطَٛخ ٔال رعٚس ػسز ذالٚبْب ػٍ اثٍُٛ 

مطَٛخ ػُس كم اَؽالخ. ٔلس ُٚؼسو ٔجٕزْب فٙ ثؼغ ًْٔب انًؽإنزبٌ ػٍ ئفطاظ ان

 .انحشطاد ٔفٙ ْصِ انحبنخ رفطظ انمطَٛخ يٍ ذالٚب انًرطٔؽ انجهٕض٘



 : Crystalline Cone ذالٚب انًرطٔؽ انجهٕض٘    -3

ٔرزكٌٕ يٍ أضثؼخ ذالٚب شفبفخ يرطٔؽٛخ انشكم رمغ أؼفم انطجمخ انًٕنسح 

يب ركٌٕ يًهإح ثؽبئم أٔ ركٌٕ جؽًبً أٔ نهمطَٛخ أٔ أؼفم انمطَٛخ يجبشطح ٔػٙ ئ

 .يرطٔؽبً ثهٕضٚبً يٍ ئفطاظْب ٔرٕجس األَٕٚخ فٙ لًزّ

 :ٔٚشًم  Receptive System ثبَٛبً : جٓبظ االؼزمجبل

 : Retinula Cells ذالٚب انشجكٛخ

أٔ ذالٚب اإلثظبض شاد انظجغخ ْٔٙ ػجبضح ػٍ يجًٕػخ يٍ ؼجغ ذالٚب      

٘ نهٕحسح انؼُٛٛخ، ٚزظم ثكم ذهٛخ نٛفخ ػظجٛخ رظهٓب يحججخ رًثم انجعء انمبػس

ثبنفض انجظط٘ فٙ انًد. ٔرفطظ انرالٚب انجظطٚخ فٙ يطكعْب لؼٛجبً 

ٚاليػ ؽطفّ انؼهٕ٘ لبػسح انًرطٔؽ انجهٕض ثًُٛب ؽطفّ  Rhabdom ثظطٚبً 

 .انؽفهٙ ٚزظم ثبنغشبء انمبػس٘ نهؼٍٛ

 :Pigmentary system ثبنثبً : انجٓبظ انظجغٙ

ٔٚشًم يجًٕػزٍٛ يٍ انرالٚب شاد انظجغخ انساكُخ األٔنٗ رؼطف ثرالٚب      

انمعحٛخ األٔنٛخ ٔانزٙ رحٛؾ ثبنًرطٔؽ انجهٕض٘ ٔانطجمخ انًٕنسح نهمطَٛخ. ٔانثبَٛخ 

رؼطف ثرالٚب انمعحٛخ انثبَٕٚخ ْٔٙ أؽٕل يٍ انؽبثمخ ٔرحٛؾ ثبنشجكٛخ ٔذالٚب 

نٕحسح انؼُٛٛخ ػٍ انٕحساد انمعحٛخ األٔنٛخ ٔثٓبرٍٛ انًجًٕػزٍٛ رُؼعل ا

انًجبٔضح نٓب. ُٔٚؼزمس ثأٌ ْصِ انرالٚب شاد انظجغخ انساكُخ رمهم يٍ حسح انؼٕء 

ذبطخً فٙ انحشطاد انُٓبضٚخ. ٔرطركع لٕاػس انٕحساد انؼُٛٛخ ػهٗ انغشبء 

 .انمبػس٘ انًثمت انص٘ رُفص يُّ أؽطاف األنٛبف انؼظجٛخ نهرالٚب انشجٛكٛخ

 خإَاع انؼٌٕٛ انًطكج

 :أ . انؼٌٕٛ انهٛهٛخ 

ٚكٌٕ انغالف انحجٛجٙ انص٘ ٚحٛؾ ثبنٕحساد انجظطٚخ غٛط كبيم .ٔثصا   َالحع أٌ

ًٚكٍ نهؼٕء انص٘ ٚمغ ػهٗ ػسح لطَٛبد ) ػسؼبد ( أٌ ٚظم ئنٗ يحٕض ثظط٘ 

ٔاحس . ٔثصنك َجس أٌ انُمؾ انًزجًؼخ ال ركٌٕ ثجٕاض ثؼؼٓب انجؼغ ) أ٘ غٛط 

 بٓيزطاطخ ثجٕاض ثؼؼٓب ( ٔنكُٓب ركٌٕ َمؾ رمغ فٕق ثؼؼ

 :ة . انؼٌٕٛ انُٓبضٚخ 

انغالف انحجٛجٙ ) انرالٚب انًهَٕخ فٙ كال يٍ انمعحٛخ االثزسائٛخ   َالحع أٌ

ٔانثبَٕٚخ ( ٚحٛؾ رًبيبً ثكم ٔحسح ثظطٚخ . نسضجخ أٌ انؼٕء انص٘ ٚؽمؾ ػهٗ 

انمطَٛخ ٔيُّ أنٗ انًرطٔؽ انجههٕض٘ ْٕ انص٘ ٚكٌٕ طٕضح ، أيب انؼٕء انص٘ 

 .فاَّ ًٚزض ثٕاؼطخ انغالف انحجٛجٙ  ٚؽمؾ ػهٗ أ٘ يكبٌ آذط

 



 

 

 

  

 
 


