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تشریح چشم گاو

تشريح چشم گاو
دستورالعمل گام به گام
کککرم
یکککا ربر یکککربر نککک یکککرمل یککک کککور
یعضککک چی اکککا بیکککل بدککک نککک یککک مب ککک ل
گککککککککاا ییا ککککککککمب یم یربر بی کککککککک یفه ککککککککیم
چشککک ا ال چگو ککک نکککار ککک ن کککم ککک تکککوبل
یککک تشکککریح یکککا قکککمب نکککرمل عکککا چشکککم گکککاو
ینرمب یم
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ککام چک چشککم گککاو
اککر و ک ش ک ا یککا گوشک
و چکککککک بدککککککتیا ی دککککککرونار مبریککککککم یایککککککم
مدکککککتا تال رب یکککککربر نکککککا نکککککرمل ی کککککروا
اکککای نککک مر گوشککک وقکککوم مبر کککم یککک کککور
نا ککک یشکککوییم بگر یکککر رور مدکککتتال یریکککمگ
مبریککککم یکککک شکککک ا تو ککککی کککک ن ککککیم نکککک ب
مدکککت س بدکککتفامر ن یکککم تکککا یکککانترر اکککا مب ککک
ککککم وبرم یککککمل
چشککککم گککککاو ب ریککککر کککک
شکککک ا شککککو م

اول ایمنی
یککککربر یریککککمل و تشککککریح چشککککم گککککاو یایککککم ب
ککککور
چککککا ور قرب کککک یککککا تیکککک ب کککک
بدکککتفامر نرم رب کککا یاشکککیم نککک چکککا و یکککا تیککک
ک توب ککم ی ک ا ککال رب ت ک یریککمل چشککم گککاو
ی ش ا دیا یردا م
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چیزهایی که شما به آن نیاز دارید :
-

-

یک چشم گااو باراه هار دو شارکن کنناد
در آزمایش
یاااک لباااه تیاااش ریاااش تراشااای یاااا چاااا وه
جراحی براه هر کادام از شارکن کننادگان
در آزمایش
یچی ( اختیاره )
کاغذ روغنی و دسمال کاغذه
کیسه زباله پالستیکی
صفحه تشریح یا هر سطحی که بتوان بار
روه آن تشریح را انجام داد
یک ورق از روزنامه
صابون ،آب و دستمال کاغذه باراه پاا
کردن
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جایی که می شود چشم گاو را تهیه کرد
شما می توانید چشم گاو را از صابی سفارش
دهیااد یااا مسااتزیما از کشااتارگا تهیااه نماییااد
سااعی کنیااد چشاامی را کااه هنااوز ماهیچااه هااا و
چرباای هااا بااه آن متصاال هسااتند را تهیااه کنیااد
چااون چشاام گاااو تاااز راحتاار بریااد ماای شااود

این شکل سمن هاه مختلف چشم گاو را نشان می دهد می توانید این سمن ها را در چشم گاو هم ببینید؟
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کارهایی که باید انجام دهید :
سمن بیرونی چشم را بررسی کنیاد ناا کنیاد کاه چناد
سامن از چشام را مای توانیااد تشاخی .دهید شاما بایااد
بتوانید صلبیه را ببینیاد ،ناحیاه محکام بیرونای کاه کار
چشم را می پوشاند و همچنین شاما بایاد بتوانیاد چربای
ها و ماهیچه هایی را که اطراف چشم را پوشاند اسن
را ببینید شما باید بتوانید پوشش جلوه چشام یاا رنیاه
را ببینید و تی گاو زناد اسان ،رنیاه شافاف اسان در
چشم گاوه که شما داریاد شااید رنیاه کادر شاد باشاد
شاید امکان این وجود داشته باشاد کاه از میاان رنیاه،
سمن رنای چشم عنبیه را ببینیاد و همچناین مردماک
چشم ،بیضی تاریکی در وسط عنبیه

1

چربی ها و ماهیچه هاه اطراف چشم را بردارید

2

از چا وه جراحی براه یک بارش در رنیاه تاا زماانی
که مایع شفافی از زیر رنیاه بیارون مای آیاد ،اساتفاد
کنیااد ( مرا ااب باشااید دساان خودتااان را نبریااد ) ایاان
ماااایع شااافاف ،زسلیاااه اسااان بیشاااتر سااامن آن را آب
تشکیل می دهد و شکل رنیه را حفظ می کند

3
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از چا و براه برش صلبیه از وسط چشم استفاد کنید

4

با یچی چشم را از وسط ببرید اکنون چشامی کاه
در اختیار دارید  ،دو سمتی اسن سامن جلاویی
شامل رنیه اسن رنیه از یک ماد تزریباا محکام
5
کاه از چشاام محافظاان ماای کنااد ،ساااخته شااد اساان
همچنین به شاما در دیادن باا خام کاردن زاویاه ناور
وروده به چشم کمک می کند شما یکبار رنیه را
بریدیااد آن را روه صاافحه باارش اارار دادیااد و آن
را با تیش بریدید اگر هناام برش د ن کارد باشاید
احتماس صداه رچ ارچ را شانید ایاد ایان صاداه
تیااش جراحاای اساان کااه از میااان سیااه هاااه بااافتی آن
عبور می کند رنیه گاو ،سیه هاه مختلفی دارد تاا آن را محکام و نااز کناد هنااامی کاه گااو مای
چرد ،امکان دارد لبه ه تیغه مانند برگ ها به چشم گاو برخورد کند ،اماا رنیاه از سیاه هااه داخلای
چشم محافظن می کند

اادم بعااده بیاارون آوردن عنبیااه اساان عنبیااه بااین
رنیه و عدسی اسن ممکن اسان عنبیاه باه رنیاه
متصل باشد یا شاید همرا سمن عزبی چشم باشد
عنبیااه را بیابیااد و آن را بیاارون بیاوریااد شاااید بااه
صاااورن تکاااه تکاااه بیااارون بیاید شاااما مااای توانیاااد
سااوراخی در وسااط آن ببینیااد ایاان مردمااک چشاام
اسن سوراخی کاه باه ناور اجااز عباور باه داخال
چشم را می دهد عنبیه منزاب و منبساط مای شاود
تاااا اناااداز مردماااک را تغییااار دهاااد در ناااور کااام ،
مردمک بااز مای شاود تاا ناور از آن عباور کناد در
نور درخشان و شدید  ،مردمک بسته می شود تا اجاز عبور نور مضر را ندهد
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پشااان چشااام باااا پل شااافافی پااار شاااد اسااان اه پل
زجاجیااه اساان مخلااوطی از پااروت.ین و آب زجاجیااه
شاافاف اساان پاام نااور ماای توانااد از ان عبااور کنااد
همچنین به چشم کمک می کند تا حالان کار اه خاود
را حفظ کند

7

اکنون شما باید عدسای را بیارون بیاوریاد یاک تاود
شفاف در انداز هاه یک تیله له شد !

عدسی چشم در بیرون حالتی نارم و در داخال ساخن
اسن عدسی را بردارید و از میان آن نااا کنیاد چاه
می بینید ؟

عدسی را روه یاک روزناماه بازاریاد و از میاان آن
ناا کنید ،چه می بینید ؟
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حال به با ی ماند چشم نااا کنیاد اگار زجاجیاه هناوز در
کر چشم هسن ،آن را خارج کنید در پشن نیمکر چشم،
می توانید مویرگ هااه خاونی را ببینیاد کاه در سامتی از
سیه ناز گوشتی چشم اسن این سیه غشا مانند ،شابکیه
اسن
شااابکیه از سااالول هاااایی تشاااکیل شاااد اسااان کاااه تواناااایی
تشااخی .نااور را دارنااد عدساای چشاام از نااوره کااه وارد
چشم می شود براه ساخن یاک تصاویر اساتفاد مای کناد
تصااویره کااه از نااور درساان شااد اساان ایاان تصااویر یاار
روه شاابکیه پیاااد ماای شااود ساالول هاااه شاابکیه بااه نااور
پاسخ می دهند و پیامی براه مغز می فرستند

با اناشن به شبکیه در جهان مختلاف فشاار وارد کنیاد
شبکیه تنهاا در یاک نزطاه باه سامن پشاتی چشام متصال
اسن می توانید آن نزطه را پیادا کنیاد ؟ ایان هماان نزطاه
ایساان کااه تمااام اعصاااب چشاام در آن نزطااه بااه هاام ماای
رسند اعصابی که از پشن چشم خارج می شوند ،عصب
بینایی را تشکیل می دهند مغز از پیام هاه رسید براه
درسن کردن یک تصویر از دنیایی که مای بینایم اساتفاد
می کند

11

11

این نزطه از شبکیه که به سمن عزبی چشم متصال اسان
 ،نزطه کور نامید می شود چون در این نزطه هیچ سلول حسام به نوره وجاود نادارد شاما نمای
توانید هیچ تصویره را که توسط عدسی بر روه نزطه کور افتاد باشد را ببینید
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در زیر شبکیه ،در پشن چشم با یک ماد درخشان ،آبای
– سابز رناپ پوشاید شااد اسان ایان ماااد tapetum
اساان کااه نااور را از پشاان چشاام ماانعکم ماای کنااد آیااا تااا
کنااون چشاامان گربااه اه را دیااد ایااد کااه در هناااام تااابش
نور ماشاین باه چشامانش مای درخشاد گرباه نیاز همانناد
گاو tapetum ،را دارد چشمان گربه درخشان به نظر
می رسد چون  tapetumنور را منعکم می کند
اگر در شب باه چشامان گااو ناوره بتابانیاد ،چشامان گااو
نیااز بااه صااورن آباای – ساابز رنااای ماای درخشااد چااون
 tapetumنور را منعکم می کند

به سمن دیار چشم ناا کنید می توانید اعصاب چشم را
ببینید؟ براه مشاهد فیبرهاه جدا شاد کاه اعصااب بیناایی
را تشااکیل ماای دهنااد ،هماننااد شااکل بااا اناشااتانتان اعصاااب
بینایی را به بیرون فشار دهید اگر شما اعصاب بیناایی را
به بیرون فشار دهید ،امکان دارد یک مااد چسابنا سافید
رنای را مشاهد کنید این میلین اسان  ،سیاه اه از جانم
بافن چربی که اطراف اعصاب را گرفته اسن

12

13

تمییز کاره
هناامی که کار تشریح شما تمام شد تمام طعان چشم گاو را به داخل پالساتیکی بریزیاد و آن هاا را
درو بیاندازید اگر از تیش ریش تراشی استفاد کرد اید ،باه شایو اه درسان آن را معادوم کنیاد تیش
جراحی تنها براه یک یا دوبار استفاد مناسب اسن
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واژه نامه
زسلیه
کککایف شکککفاب نککک یککک ر یککک مر فککک
نم
وم ن ا

اعصاب بینایی
ا ککک گکککرم شکککمر ر

ق و ککککک بر ب ب
ته
شی ی ی

کککککاا یی کککککای نککککک ب
نم

کککککا رب ب

نزطه کور

مردمک

قککای نکک ت کککام ب ککاا چشککم ب ب کککرب شککی ی یکک اکککم
ککککا یی ککککای رب تشکککک ی ما ککککم اککککر
کککک نیو م ککککم تککککا
ه کک ر نککور مبرم قککای نکک اککی دکک و دککا
چشکک
ی ورر مر ل وقوم مبرم

رم کککککا مبیکککککرر بر تاریکککککا مر رنککککک مدککککک چشکککککم
بدککک دکککورب بدککک نککک یککک کککور بقکککا ر ر وروم یککک
مب ککک چشکککم رب ککک ماکککم رم ا چشکککم شککک ا گکککرم بدککک
ب ا رم ا چشم گاو ییض بد

سلول هاه مخروطی

شبکیه

یکککا کککو دککک و دکککا یککک کککور مر شکککی ی بدککک
ن م
د و اا ی ش ا مر میم مر ور یام ن ا

بیکککل

رنیه

هیککک
بدککک
نکککک
بدککک
یا

ب چشکککم نککک کککاور دککک و اکککار دکککا یککک کککور
و مر نشککک چشکککم کککربر مبرم شکککی ی ت کککویرر رب
تودکککک مدکککک و ر یکککک یککککر رور ل ت رنکککک شککککمر
کککا یی کککای
رب تشککک یه ککک مام شکککی ی تودککک
مر برتیا بد

ککم و شککفا ن ک د ک ح ق ککوی مد ک چشککم
یککا هی ک
و رم ککککا رب نوشککککا مر و ب ل اککککا اب کککک کککک ن ککککم
یکککمگ ب کککرب ی
کککورر نککک ب ل یکککور ککک ن کککم
نیککمب ک ن ککم ر ی ک ککور رب ککم ک ن ککم تککا یککا ت ککویر
نم
تش ی شوم و مد نار ل رب ت ی

یکککا کککو دککک و دکککا یککک کککور مر شکککی ی بدککک
د و اا مر میم مر ور نم بعا ی مبر م

عنبیه

صلبیه

یکککا اایچککک نککک تعیکککیل ککک ن کککم چککک هکککمبر کککور وبرم
چشککم شککوم بیککل اایچکک اککا یککیل ر یکک و مدکک ویکک بل
یی ک مر ب دککال
ادککت م یی ک چشککم گککاو هککور بر بد ک
ر کککا اکککار تفکککاوت مبرم نککک شکککا ر کککا اکککار هکککور
یاشم
بر ی دی و اندترر

ککم د ک
هی ک
رب نوشا مر بد

عدسی
یککا دککا تار شککفا و ب ع ککا نککتیر ن ک یککا ت ککویر رب
یککر رور شککی ی تشکک ی کک ماککم مدکک چشککم ب ع ککا
ککوم رب ت ییککر ماککم
نککتیر بد ک ی ککایربیل ک توب ککم ش ک
نکک مر می کک ش ادکک و یککا
کک توب ککم یککر رور شکک
قد ن ب ش ا مور بد ت رن ن م
میلین
هیککک بر ب چریککک نککک مور یر ککک ب
گیرم

سلول هاه استوانه اه

و دککفیم ر گ ک ن ک ب ککرب

نککرر چشککم

tapetum
هیککک بر ر گککک و یکککربش نککک مر نشککک شکککی ی میکککمر ککک
شکککوم مر قکککا ورب نککک میکککم کککوی مر شکککا مبر کککم میکککمر
ک
ک شککوم بیککل هی ک ککور رب ب یککال شککی ی ک ع
نم
زجاجیه
ژ شککفا و ی ی کک نکک یکک چشککم مر فکک
نم
وم ن ا
www.biology86.blog.ir

کککاا رب بکککرب ککک

بیکککل

ا کک نککرور

