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نمو الشبكية في سمكة البني Barbus sharpeyi
علي نعيم سلمان
كلية التربية – جامعة ذي قار
الخالصة
تم اخذ ( )52عينة من سمكةة ابننم  Barbus sharpeyiممن المم مبعة مة اسةاسمة ابب مع ع دم عميس اب مع اب قي مة
اب صنية بشنةية اب ين  .اة ي العاء حسعب اب كمع اابوم و ارومع اب مين تمم عكمم مقمعنس جسميثية ومم ب جما ابكقمعنس ةكلم
ابهيكعت كسلين ااال سين اة ي ذبك تم حسعب عيس اب مع اب قي مة ة اسموة نع قمة اب مي ابكنعومع ا همع ا هنعبمك ع رمة
نعس ة ةين ز عسة عيس اب ع اب قي ة اعكع ان و اروع اب ين االمع ابمذ ا مي اسمبكعاة ابنكم ابب معة مي ابكعاحمم ابثنينيمة
بشنةية ابسكةة م ض ع ابيةاسة حبب د معحلة معة ي ابنل غ.

المقدمة-:
تنبك سكةة ابنن  Barbus sharpeyiابب ععئلمة ابم  Cyprinidaeاب اسم ة االجبشمعة دم ابكيمعد ابياخليمة اب عاريمة
اه تنبشع ةشةم ااسس د ميعد اسط اب عاق الن ةه (.)1
تنك م وممنةية ابفقع ممعب ة اسمموة اضممعدة خ ممع ابكعاحممم ابثنينيممة ابكنةممعة .اةعسممب يا تقنيممة 3 H- thymidine
 radioauto graphyت ضح ابنك اتةعوع اب ع اابهثعة د ابنعمعئيعب خ و االن اة ابيعريمة احبمب ابكعاحمم االابمب
مممن اببشممةم  (4,9) Metamorphicاااضممح ) (11حممياه هممذا اببةممعوع اابهثممعة د م معحلممة مممع ة ممي اببشممةم Post
 metamorphicة اسموة اب مي ابكنعومع بل مع اب قي مة امهعا عهمع ابكة جمة ب بيمعة اب صمنية ابنصمع ة Optic nerve
 fibersدم وممنةية اب ممفيع  . Xenopus Laevisاااضممح كممم مممن ابنممعح ين ) (3ا ) (8ا هنعبممك جكم از ممعسة دم عمميس
اب ع اب قي ة د ونةية االسمكعك نعديمة ابمب م  Teleost Fishesابنعب مة  .اةمين ) (2ا هنعبمك ز معسة دم عميس االبيمعة
اب صمنية ابنصمع ة دم معحلمة اك مع ممن سمنة دم سمكةة ابسمعبك  . Salmo Salarذكمع ) (6ا هنعبمك ز معسة دم عميس
ابكسبقن ب اب ئية عنيمع رع ةيةاسة ابب ز س ابفيسفسعئ بلك عة ط د ونةية ابسلك ) (Salmo troutابنعب ة.
ااضها ابيةاسعب تةعوع اب ع د ونةية االسكعك ابنعب ة اابذ جبج عنه ز عسة د عيس االبيعة اب صنية ابنصمع ة.
اجهن هنع جهعاو ا ثعس االضعدعب د عيس اب ع اب قي ة دم ومنةية سمكةة ابننم  B.sharpeyiدم ابكعحلمة معرنمم ابنلم غ
احبب م عحلة ابنل غ امعة يهع.ج عآ بقلمة ابيةاسمعب دم همذا ابكثمعو سملوا ابيةاسمة اب م ء علمب كيفيمة جكم ومنةية اب مين
بسكةة ابنن .

طرائق العمل-:
تم لكس اب ينعب اابنعبغ عيسهع ( 52عينه) من مفقس اب حية ابكعكز ة اببعةس بلهيئة اب عمه بل معاة ابسمكةية اممن ابسم ق
ابكهلية اتم ال عاء ابفه صعب اببصمنيفية  .تمم اخمذ اب يم ممن اسمكعك م بلفمة االعكمعة ااالنم او .اونبما دم م نما ةم ن
 . Bounis Fluidتم عكم مقعنس جسيثية اةسكك بعااح ةين  10-5مع ةعاميبع اتم العاء عكليعب اببل ن ة اسوة مل
اال سين اابهيكعت كسلين  .اتم ريعس روع اب ين ة اسوة ابكع ةعاميبع ابييا اتم حسعب عيس حسعب عميس اب مع اب قي مة
ة اسوة نع قة اب ي ابكنعوع بل ع اب قي ة د احية ابكسعحة بلهقم ابكثهع ). (11
تم تهي ي عكع ابسكةة ابنعب ة ةب يين احسعب عيس ابهلقعب ابسن ة بلهعاوف ةعسب يا لهعز تةنيع ابهعاومف .اخمذب
االن او ابةلية ب سكعك آلرعب مليكبع ةعسب يا احية ريعس خعصة بهذا اب عض.
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تم تهي ي م يو عيس اب ع اب قي مة اب صمنية  ganglion neuron cellsدم ابكقمعنس ابقوع مة بلشمنةية عنمي ننقمة
اب ع اب قي ة  ganglion cells layersا هع اجهمع تشمةم معجسمنبه  25%تقع نم ممن مثكم ع خ مع ابشمنةية ديكمع ومةلا
اب ع ابيةقية  gilia cellمعجسنبه  %40تقع ن اابنعر كعجا خ ع سم ة حكعاء اخ مع ميزجةيكيمة اعصم ام معة ط
 ( rod and consمسبقن ب ض ئية).
ضح لياو ةرم ( )1اب رة معةين عيس اب ع اب قي ة ااب كع مقعس ةعبي انم و ابثسمم مقعسم ةعبسمنبكيبع ارومع
اب ين مقعس ةعبكليكبع حيث ب زضح منه اب رة ابوعس ة معةين ز عسة عيس اب ع اب قي ة ان و عكمع ارومع عمين ابسمكةة
ا زساس عيس اب ع اب قي ة ةكقياة ري صم ابب ض ف عيسهع د االسمكعك ذاب ابشمنةيعب االصم ع ااالرمم عكمعآ انم آل
ككع ا ز عسة عيس اب ع اب قي ة اد هذد ابشنةيعب نيأ م يبه ةعببنعرص مس ازس عس اب كع اابو و اروع اب ين.
اتب ح هذد اب رة ابوعس ة د ابز عسة ااببم ت وم ابميبيم علمب حصم و همذا ابنكم اابز معسة دم ومنةية سمكةة ابننم B.
 sharpeyiمن خ و ز عسة عيس اب ع اب قي ة.

المناقشة-:
ا االضمممعدة ابكسمممبكعة بل مممع اب صمممنية دممم ابشمممنةية ( ب سمممكعك ابنعب مممة مكعومممم آلسمممل ب اضمممعدبهع دممم االلنمممة
اابيعرعب)اخعصة اب ع اب صنية اب قي ة ه من المم ضمكع اسمبثعةة م ئكمة بلكهفمز ادمب اسمل ب تلقم ابكهفمز )(6,8
اا هممذد ابز ممعسة ه م ز ممعسة زاا ممة ابعم ممع د م االسممكعك نعديممة ابممب م ابممب مممي صممم د م االسممكعك ابنعب ممة ابممب ((180
°اااضح ) (11ا اضعدقة اب ع اب صنية بشنةية اب مفيع  Xenopus laevisسمبكع علمب جفمس االسمل ب ابك لم س دم
االلنة اابيعرعب ةعضعدة اب ع ابب ابكهيط وم تعالس تمية ث ةعتثمعد ابكعكمز اخعصمة منوقمة اب مع اب قي مة االممع ابمذ
ضح ابز عسة اب يس ة د عيس اب ع اب قي ة د ابشنةية د ابكعاحم معة ي ابكعحلة ابيعرية االمع ابذ ةين ابز عسة اب يس ة
د عيس اب ع اب قي ة د ونةية ابسكةة م ضم ع ابيةاسمة ادقم آلسمل ب ابز معسة اجك همع ابثنينم ابكنةمع اابمذ ااضمهه
ابنعحث ) (5من ا ذبك س ابب اسبكعاة جشمعن االةاممعب اب صمنية ابك لم سة دم ابكنوقمة االجبعومية Germinal layer
اب ار ة عني ابهعدة اب عةلية بلثياة ابياخل بلة ب ابنصع اابب اصنها ضكن ابونقة ابن ا ة اب عةلية.
عني م ح ة لياو ةرم ( )1تب ضمح اب رمة ابوعس مة ممعةين ابز معسة دم نم و ابثسمم ااب كمع ارومع اب مين اعميس
اب ع اب قي ة االمع ابذ فسع جك ابشنةية احبب معة ي ابكعحلة ابثنينية اابيعرية اص آل ابب معحلة ابنلم غ  .ا متت همذا
مبفق مس مع ااضهه كم من ابنعح ين( . )2,3
ا ابنك سبكع ابب معحلة ابنل غ امعحلة معة مي ابنلم غ  .اال ا همذا ابنكم نميأ م يبمه ةعببنمعرص تمية ثي ممس تقمي اب كمع
اتصم ابب اعياس مقعةةة بل م ف اا اك مع ةقليمم عمن ممع هم م لم س دم االسمكعك ابصم يعة جسمني عنمي مقعةجبهمع ةعالسمكعك
ابةنيعة اب كع اابو و جسني ابذ ا يد ) (6اه مكعوم بكع تم ابهص و عليمه دم ابسمكةة م ضم ع ابيةاسمة االممع ابمذ بمم
تب ضح صي به د االجسع اك يع من ابفقعة عب االخع )(7,10
ا اسمل ب جكم اتةمعوع اب مع اب صمنية اخ مع ابشمنةية الزاو لفمه اب كم ض دم ك يمع ممن ابهي اجمعب سم اء كعجما
االسممكعك احبممب االجسممع بممذبك ت لممه ا تةم هنممعك سةاسممة مب صصممة آلسممل ب هممذا ابنكم اكيفيبممه بكممع بممه مممن اوممع مهممم
بب ضيح ابية جك اب ع اب صنية د ابكعاحم معة ي ابثنينية ابذ به اهكية د ابكثعو ابون .
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 وعدد الخالياB.sharpeyi ) يوضح العالقة مابين طول وعمر وقطر عين سمكة البني1( جدول
.العقدية في الشبكية
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Retinal growth of mature Barbus sharpeyi
Ali Naeem salman
College of education-Thi Qar university
Abstract:
52 specimens of Barbus sharpeyi were studied to see the differentiation of ganglion cell in
Eye retina. The eyes length, age of the fish and eye diameters were measured. Histological
section were done and stained with hematoxylin and eosin. The number of ganglion cells
counted by direct counting. There is an invert ratio among the increasing number of ganglion
cells with age, length and diameter of Eye. That explain growth of retina by cells addition
occurring postembryonically until post maturation of the studied fish.
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