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 , العرالٌة النهرٌة المائٌة البٌئٌة الثروات اهم أحد االسمان تعد

 والذٌن المربٌن من لكثٌر عٌش مصدر الثروة هذه تعد أذ

 مصدر أهم االسمان وتعد , السمكً المطاع مجال فً ٌعملون

 بأهمٌة وٌحضى ٌنال ان ٌجب لذلن بالبروتٌن ؼنً ؼذائً

 اعداد فً الحاصلة الزٌادة مع وٌنساب ٌناسب بما جدا كبٌرة

 الثمافً الوعً زٌادة مع المرن هذا فً انفجرت التً السكان
 . الصحً والوعً االفراد لدى

 التطبٌمٌة دراستنا خالل ونتعرؾ ندرس ان ٌجب هنا الشن مما

 النهرٌة البٌئة مع والمتعاٌشة المنتشرة االسمان انواع بعض
 -: العرالٌة
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 ((Barbus sharpeyiسًكة انثنً   - 1
جنس , وهً من االسمان المهمة العرالٌة من الناحٌة االلتصادٌة الى انه مهدد باالنمراض • 

 شوٌرباتتتمٌز أنواع هذا الجنس بوجود . البنًّ فً األسمان ٌتبع عائلة الشبوطٌات
صؽٌرة على الفم لد تكون زوجاً واحداً أو زوجٌن وٌعتمد أن لها دوراً فً الحّس والبحث 

 .عن الؽذاء
نوع معروفة حتى اآلن تعٌش كلها  1147ٌتبع لهذا الجنس أنواع كثٌرة جداً تصل إلى 

 .  ونهري دجلة والفرات. المّجة/فً المٌاه العذبة وتتواجد فً األهوار والمٌاه الشرب
فً الشرق األوسط، تعتبر أنواع السمن البنً من األنواع المفضلة فً عمل السمن 

المعروؾ والمشهور فً العراق وٌفضل البنً األصفر والشبوط  المسكوؾالمشوي 
وبالرؼم من الطلب الكبٌر على هذه األنواع لالستهالن البشري، إالّ . لتحضٌر هذه الوجبة

أن الملٌل جداً من الجهود البحثٌة جرى لتربٌة أهم أنواع جنس البنً فً أحواض الزراعة 
.  المائٌة وتكثٌره صناعٌاً وٌُعتمد فمط على الصٌد فً الحصول على أسمان البنً للؽذاء

وكذلن تمّل الدراسات عن دٌنامٌكٌة وبٌولوجٌا المخزون السمكً لهذه األنواع فً الشرق 
 .األوسط

وفً أوروبا، تعتبر أنواع البنً ؼٌر التصادٌة نظراً لمعدالت نموها المنخفض ممارنة 
لذلن فإن أنواع سمن البنً مهمة للداللة البٌئٌة . باألنواع األخرى فً الزراعة المائٌة
 .للؽذاء البشرياألسمان ورٌاضة الصٌد وكمصدر ثانوي فً 
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 انشكم ٌىضح سًكة انثنً

 Barbus sharpeyi))) 
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ٌ  سًك ال  - 2 َزو  .أو انقطاٌ  گطَّا   (Barbus xamthopterus )اوانثَر 
 

موجود كذلن )ملن األسمان العرالٌة نوع من السمن النهري العرالً منذ ما لبل التأرٌخ •
ضرب من السمن دلٌك ) (Hippuri) وٌدعى بالالتٌنٌة (فً إٌران وبورما والباكستان

سمن دهٌن الَملَمّس، وهو الذنب عرٌض الوسط صؽٌر الرأْس وحراشفه صؽٌرة ولٌَُّن 
هً واحدة من األسمان األكثر انتشارا فً جمٌع ( : 1949بٌرغ فً عام )العالم وكتب 

موجود فً كل األحواض الرئٌسٌة لألنهر العرالٌة  الكاربمن عائلة . أنحاء العالم
ولد . فً أوروبا و جنوب ؼرب آسٌا وأفرٌمٌا Barbus تم العثور على جنس. واإلٌرانٌة 

  .B .من أحواض مختلفة من إٌران Barbus نوعا من 17 تم اإلبالغ عن أكثر من 
barbulus    ( البرزم)ٌعرؾ محلٌا باسم والذيBerzemlabpan   هً واحدة من أهم

 . كاروناألسمان فً حوض دجلة والفرات ونهر 
 مرحلة التكاثر •
فً نهري  وماٌسٌنضج فً السنة الرابعة من العمر خالل شهري نٌسان  الكطانسمن •

دجلة والفرات وبعض روافدهما فً نفس المناطك التً ٌوجد فٌها الشبوط ، وعادة تهاجر 
األسمان من مختلؾ مناطك العراق الى مناطك التكاثر لبل فترة لصٌرة من موسم التكاثر 

سم ولون ظهرها بنً او رمادي اما بمٌة الجسم  90الى  الكطان، وٌصل طول سمكة 
 .فلونه فاتح وٌكثر هذا النوع من األسمان فً بحٌرات واهوار الوسط والجنوب
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                       (Barbus xamthopterus) 
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  Cyprinus Carpio سًكة كارب - 3
ٌنتمً إلى فصٌلة الشبوطٌات ضمن رتبة . أو الشبوط العادي سمن واسع االنتشار فً أوروبا وآسٌا• 

نشأ فً أوروبا وآسٌا ومنها نمله اإلنسان لكافة . شبوطٌات الشكل وٌمثلها بشكل كبٌر فً الوصؾ العام

أرجاء العالم للتربٌة وإنتاج اللحم للؽذاء البشري، حٌث تتمٌز السالالت المنتخبة منه بالنمو السرٌع 

 37.3متر وألصى وزن مسّجل كان  1.2ألصى طول مسّجل وصل له كان . والتحوٌل الكبٌر للعلؾ
ً  47كػ، وألصى عمر شوهد كان   .عاما

 
ذو أهمٌة كبٌرة جداً فً الزراعة المائٌة والصٌد التجاري وصٌد الهواة وصٌانة التجمعات المائٌة 

تجري تربٌته فً أحواض الزراعة المائٌة لوحده أو مع أنواع أخرى تختلؾ عنه بطبٌعة . والزٌنة

وتختلؾ أنظمة تربٌة الشبوط العادي فً األحواض من . المرباةالتؽذي مما ٌزٌد اإلنتاجٌة لكل األنواع 

أنظمة موّسعة ال تمّدم كمٌات كبٌرة من العلؾ ضمن أحواض ترابٌة أو بحٌرات طبٌعٌة تحت اإلشراؾ 

البشري إلى أنظمة إنتاج شبه مكثفة ٌمدم فٌها العلؾ المتوازن لألسمان ضمن أحواض ترابٌة أو 

إلى  ونموالشبوطمسطحات مائٌة طبٌعٌة مؽلمة مع توفٌر تهوٌة وعملٌات إدارٌة أخرى ترفع اإلنتاج 

أنظمة إنتاج كثٌؾ تضبط كل ظروؾ التربٌة من تؽذٌة وبٌئة للحصول على أكبر إنتاج من وحدة الحجم 
 .للحوض
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 المورفولوجيا•
تحٌط  شوٌربات 4ذو جسم مفتول مؽزلً ورأس مخروطً فٌه •

لد ٌكون مرتفع . ألصر شوٌرباتهبالفم زوج علوي وزوج سفلً 
حراشفه كبٌرة مستدٌرة وسمكٌة . الظهر حسب الساللة والصنؾ

حرشفة على طول الخط الجانبً الوحٌد،  39-33تمتد منها 
صفوؾ حراشؾ وكذلن فٌما تحته له  6-5وترتفع فوق هذا الخط 

زعنفة ظهرٌة و زعنفة ذٌلٌة وحٌدة و زوج من الزعانؾ الصدرٌة 
 (.واحدة على كل جنب)واحدة على كل جنب وزوج زعانؾ بطنٌة 
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 البيولوجيا•
لد  .ٌعٌش فً المٌاه العذبة بطٌئة الحركة ذات المٌعان الطٌنٌة بأكثر من المجاري النهرٌة

إالّ أنه ٌفّضل بٌئة تتراوح فٌها درجة  المّجة/ٌوجد فً األهوار والتجمعات المائٌة الشرب
درجة والحرارة المالئمة لهذا  15.0 - 10.0وعسر الماء  7.5-7األس الهٌدروجٌنً 

وٌتحرن ضمن مجموعات من خمسة أفراد . درجة مئوٌة 24-3تتراوح ضمن  النواع
لتر سٌتضاٌك ولد ٌشاهد ٌبتلع /ملػ 3فً حال نمص األوكسجٌن المنحّل بالماء عن . وأكثر

خالل الشتاء، ٌستمر فً المٌاه األعمك حٌث الحرارة أعلى نسبٌاً . الهواء بالمفز خارج الماء
 .من المٌاه الضحلة

ٌتؽذى بشكل رئٌسً على الحشرات المائٌة ( آكل كل شًء)الشبوط العادي حٌوان لارت 
والمشرٌات والدٌدان الحلمٌة والرخوٌات واألعشاب والبذور والنباتات المائٌة والطحالب 

 .سم 7-5وذلن بنبش الماع بفمه المابل لالمتداد 
 خالل  المناسلالنضج الجنسً مرتبط بشكل رئٌسً بدرجات الحرارة التً ٌتلماها لتنضج 

سنوات فً المناطك الباردة  5-2سنة فً المناطك المدارٌة كالهند وكوبا إلى  0.3-1
 .كألمانٌا وسٌبٌرٌا

ٌحدث التزاوج عند ارتفاع حرارة المٌاه فً الربٌع وٌكون اإللماح خارجٌاً وتلمً األنثى 
البٌوض الدبمة صؽٌرة الحجم لتلتصك على النباتات المائٌة لٌخصبها الذكر وتتطور لتفمس 

ملم وسطٌاً تتؽذى  5اٌام حسب الحرارة المحٌطة بها وتعطً ٌرلات بطول  4-2خالل 
على مخزن كٌس الصفار لمدة ال تتجاوز ٌومٌن إلى ثالثة أٌام لتبدأ بالتؽذي خارجٌاً على 

تنفك الٌرلات والفراخ بأعداد كبٌرة نتٌجة األعداء الطبٌعٌٌن فً البٌئات الطبٌعٌة، . العوالك
 .وبنسبة ألل فً أحواض التربٌة اإلنتاجٌة
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 Liza abu .تىري   . زوري .اتى خرٌسه .  خشنو: االسى  - 4

تنتشر هذه . و رتبة من األسمان شعاعٌة الزعانؾ (Mugilidae) البورٌاتفصٌلة من السمن  فصٌلة •

الفصٌلة فً جمٌع أنحاء العالم فً المٌاه الساحلٌة المعتدلة والمدارٌة، كما تعٌش بعض أنواعه فً المٌاه 

البوري ٌعتبر مصدر مهم للؽذاء فً دول حوض البحر األبٌض المتوسط منذ العصور سمن . العذبة

جنساً، على الرؼم من أن  ٧ٔنوعاً من سمن البوري موزعة على  ٨ٓتضم الفصٌلة حوالً . المدٌمة
، و جنس البوري Liza) بالالتٌنٌة ) اللٌزانصؾ تلن األنواع ٌندرج تحت جنسٌن اثنٌن فمط؛ جنس 

 .Mugil ) بالالتٌنٌة)
سمن البوري ممٌز بوجود زعنفتٌن منفصلتٌن على الظهر، وفم صؽٌر . شعاعٌات الزعانؾ : التصنٌؾ 

وهو ٌتؽذى على الفُتَات، ومعظم أنواعه لدٌها معدة عضلٌة . مثلث، وبعدم وجود عضو للخط الجانبً

جسم نحٌل ومتطاول مضؽوط للٌال من جانب إلى جانب . ؼٌر معتادة وبلعوم معمد للمساعدة فً الهضم 

عممها )، رأس لصٌر و مسطح منتهً بفم عرٌض، األسنان صؽٌرة جداً بالكاد ترى ،الشفة العلٌة رلٌمة

رمادي مزرق والبطن أبٌض ، الظهر ( تدروناتبدون )وناعمة( األعظمً ألل من نصؾ لطر العٌن
 . فضً اللون ؼالباً مع وجود خطوط طوالنٌة رمادٌة

أشوان رفٌعة، الحراشؾ / 4/ٌوجد زعنفتان ظهرٌتان األولى لصٌرة ذات : مٌزات مٌدانٌة أخرى 

عند ما تطوى نحو األمام فأن طرفها النهائً ٌصل إلى ما وراء )الصدرٌة طوٌلة نسبٌاً  كبٌرة،الزعنفة

 .سمٌكةجدران ذات ،له معدة بشكل المانصة ( الطرؾ الخلفً لمحجر العٌن 
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 :االسى انعهًً . سًك يىسى او انًسالق تسًا انًسالق تسثة يهًسها انسنق - 5
(Solea solea)  

نوع من السمن المفلطح له جمجمة ملتوٌة بحٌث تمع العٌنان على جانب واحد •
وٌعٌش هذا السمن لرٌبًا من الشواطئ فً البحار الدافئة، ومنها . من الجسم

له أعٌن صؽٌرة متماربة، وفم معموؾ وجسم  . شط العرب والخلٌج العربً
ٌنمو سمن موسى األوروبً . وزعانؾ الذٌل مستدٌرة الشكل . بٌضً مفلطح
ٌستطٌع أن . كجم 0.5سم وٌزن عادة حوالً  65و 25 بٌن  ٌترواحإلى طول 

ٌكتسب ألوان الماع بعد أن ٌطٌل النظر إلٌها وذلن ألن عٌن السمكة تنمل صور 
المرئٌات إلى العصب البصري ثم إلى المخ ثم إلى العصب الوّدي الذي ٌتصل 

وٌُعَدُّ  .بجمٌع الخالٌا الملونة وبذلن تأخذ السمكة لون البٌئة التً تعٌش فٌها
  .سمن موسى اللٌمونً ؼذاء مهًما فً شمال أوروبا

ى هوج شوكر ٌعٌش فً  والنوع األمرٌكً الشائع من سمن موسى الُمَسمَّ
أما سمن موسى األسود فهو طعام شائع . الساحل الشرلً من أمرٌكا الشمالٌة

وهنان بعض أنواع السمن المفلطح التً تعٌش على . الهندٌةفً المناطك 
ى أًٌضا سمن موسى هذا النوع من السمن معروؾ للجمٌع . السواحل، تَُسمَّ

لٌل ان سمكة أو عدة اسمان تصادؾ ان وجدت فً : وسبب تسمٌته بهذا االسم 
النمطة التً ضرب فٌها موسى البحر بعصاه فانشك البحر وانشمت السمكة 

 .لنصفٌن ثم استكمل كل نصؾ ما ٌلزمه لٌبمى حٌا
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  Pampus argenteusسًكة زتٍدي  - 6
هو نوع من األسمان التً تتواجد فً الخلٌج العربً وشط العرب وجنوب آسٌا وجنوب شرق آسٌا • 

والشخص الذي اختار لها هذا االسم هو العالم السوٌدي  Pampus argenteusواالسم العلمً له هو 
 .1788فً عام  ٌوفرٌسن

   الممٌزات والشكل
أو لانصة فً المري لطحن الطعام تمع بعد البلعوم مباشرة، وٌنتشر افراد هذه  حوٌصلةتتمٌز بوجود 

العائلة فً جمٌع بحار العالم، عدا المحٌط المتجمد الشمالً والمحٌط المتجمد الجنوبً وبحر البلطٌك 
 .والبحر األسود

، (البطنٌة)وٌتمٌز الزبٌدي عن معظم األسمان األخرى بأن جسمه عرٌض وعدٌم الزعنفة الحوضٌة 
الظهرٌة متصلة ٌتمدمها نحو خمس اشوان صؽٌرة وتكون مؽمورة فً والزعنفة وعظمة الفن ثابتة، 

ولشوره صؽٌرة جدا ودائرٌة الشكل وتتسالط بسهولة وتنتشر فً كل أنحاء الجسم . األسمان الكبٌرة
وعلى لواعد جمٌع الزعانؾ، وفتحتا المنخار كبٌرتان، الفتحة االمامٌة مستدٌرة والخلفٌة على شكل شك 

وتتمٌز العظام بأنها لٌنة ولكنها متعظمة، وعدد فمرات . لالسفلاما الفم فهو صؽٌر الحجم وٌنحنً . طولً
اما لون الجسم أبٌض فضً، ولون الزعانؾ مائل للصفار ذو اطراؾ . فمرة 41العمود الفمري تبلػ 

 .بالجسمسوداء خاصة فً األسمان البالؽة، والرأس لونه داكن للٌال ممارنة 

  وجودهأماكن •
ٌالحظ انتشار الزبٌدي فً مناطك المٌاه الدافئة من شمال المحٌط الهندي وؼرب شمال المحٌط الهادي 
التً تمتد من الخلٌج العربً حتى جنوب ؼرب الٌابان، كما ٌالحظ عدم انتشار الزبٌدي حول أسترالٌا، 

 .وال ٌوجد فً البحر األحمر أو خلٌج عدن
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 Hils ilishaسًك صثىر   - 6

 نوع من مهاجرة وهً (Shad) باإلنكلٌزٌة وتسمى البحرٌة األسمان من نوع•
 و والروبٌان والٌرلات البحرٌة األحٌاء على ٌعٌش الذي المفترس السالمون

 شط فً للبصرة والخرٌؾ الصٌؾ موسم أثناء وتأتً لتبٌض األنهار إلى تأتً
 ومداخل الگرمة فً للبٌض مالئمة والتربة دافئة المٌاه تكون حٌنما العرب
 أثناء مرات ولعدة التالً العام فً لتأتً البحر إلى األمهات وتعود األهوار
 نكهة ولها (كجم 3.6 و كجم 1.4) بٌن ما تزن منها والكبار الحٌاة دورة

  .الطهً عند حساسة

 
 وال فٌه الشوكٌة العظام كثافة من بالرؼم جدا لذٌذ الكفاٌة فٌه بما لحمها وٌعتبر
 السمن من النوع هذا البصرٌون وٌأكل األعشاب أو والتوابل الصلصات ٌتطلب
ة)ب ٌدعى الذي التبٌٌض موسم مدار على ٌومٌا بالتنور مشوٌا  .(الصبور َزرَّ
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 Barbus luteus انحًريسًكة  - 7

 
  دجلة) الرافدٌن حوض أنهار فً متوطن عذبة عربٌة مٌاه سمن الحمري
 عمود ٌفضل .فارس ؼرب وأنهار العاصً ونهر (وروافدهما والفرات
ً  الحرارة معتدلة مٌاه فً والماعً المتوسط السباحة ً  كونه ورؼم .نسبٌا  نوعا
 العرب شط مصب من متمدمة مناطك فً شوهد أنه إالّ  العذبة، المٌاه فً ٌعٌش
 كمرادؾ Carasobarbus luteus باسم كذلن ٌعرؾ .العربً الخلٌج باتجاه
 .العلمً السمه

 المورفولوجيا

 الفم   بارز والخطم صؽٌرة العٌون .عادةً  الطول ثلث ٌمارب الجسم ارتفاع
ً  حرشفة 30-28 فٌه الجانبً الخط ًف .الحجم متوسط رأس   فً صؽٌر  .وسطٌا

 بلون البطن بٌنما الظهر، على ؼاممة لمعات فٌه محمرّ  بنً الجسم لون•
 .فضً
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 البيولوجيا•
 .كبٌرة أعمار وفً ندر ما إال سم 50 الـ ٌتعدى وال صؽٌر حجمه•

 الدنٌا المائٌة النباتات على متؽذي من النوع هذا تؽذٌة طبٌعة تتباٌن
 .الصؽٌرة المائٌة والحٌوانات العضوي الفتات على متؽذي إلى

 والتؽذي الماع نبش من ٌمكنه مما األمام إلى للٌالً  فمه مد ٌستطٌع
 أشهر امتداد على طوٌلة فترة فً ٌتكاثر .الماعٌة الكائنات على

 ٌفضل .الماء حرارة ارتفاع مع (حزٌران إلى أٌار من) الصٌؾ
 النباتات سٌمان على البٌوض لٌلصك نباتٌة تجمعات فً التكاثر
 خصوبته .الماعٌات تأكلها أو فتتعفن الماع على السموط من وٌمنعها
ً  عالٌة  على مرات عدة التكاثر وٌستطٌع الصؽٌر بحجمه ممارنة نسبٌا
 تتضاعؾ .دفعات على وإخصابها بٌوض بإلماء التكاثر فصل امتداد

ً  سنوات 3 كل مجتمعاته  .تمرٌبا
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 االلتصادٌة األهمٌة•

 والعاصً الرافدٌن وادي فً الصٌدٌات من كبٌراً  جزءاً  ٌشكل

 من أخرى أنواع بعد الثانٌة بالدرجة) الناس وٌفضله ورافدهما،

 فً مجتمعاته بتركٌبة أخلّ  مما بكثرة صٌده ٌتم .كؽذاء (البنً

ً  النتشاره الطبٌعٌة الموالع من الكثٌر  التركٌز عدم مع خصوصا

 لتربٌته للٌلة جهود بذلت .مجتمعاته لتجدٌد البشري التدخل على

 الؽذائً التحوٌل ومعدل البطًء نموه أن إالّ  وتركٌا، سورٌا فً

 الزراعة أحواض فً تربٌته انتشار من ٌحدّ  لدٌه المنخفض

 لدٌه التؽذٌة تفاصٌل على للتعرؾ الجهود بعض تبذل .المائٌة

 اصطناعٌة أعالؾ وتؽذٌته األحواض فً وتدجٌنه
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 Topography of body: سمكة الجسم طوبوغرافية 

 ( : 5زُ ٖٚف جعٙ ِٕةٜك بٌػُُ جّٗطٍؿةذ زُةعم فٟ زع١١ٓ بٌٗفةذ بٌّموَٚد ) ْىً 

 

 ( ِٕةٜك بٌػُُ فٟ بالَّةن5ْىً )

 

 جمًء ِٓ بٌىأٌ بٌٝ بٌهٔث : -ِٓ بٌٓىً أعالٖ بٌّٕةٜك بٌسة١ٌٗ : ٠سٛؽ

  ُبٌكطSnout . ٍٞٛبٌػًء بٌّؿٗٛو ج١ٓ بٌع١ٓ ٚبٌطىف بألِةِٟ ٌٍفه بٌع ٛ٘ٚ : 

  ٌِؤقى بٌىأOcciput . ٍّٟٗبٌػًء بٌٛبلع قٍف بٌكطُ فٟ أعٍٝ بٌغطةء بٌغ : 

  ٗبٌّٕطمٗ بٌمف٠ٛNuchal region ٌكٍف ِحةْىخ ِٓ ِؤؤقى : زّطً بٌُطؽ بٌظٙىٞ بٌٝ ب

 . humpبٌىأٌ ٚغةٌحة ِة زس١ًّ جٛغٛل َٕةَ بٚ ؾمجٗ 

  بٌكمCheek . ِٟبٌّٕطمٗ بٌّؿٗٛوٖ ج١ٓ بٌع١ٓ ٚيب٠ٚد عظُ بٌغطةء بٌغٍّٟٗ بألِة : 

  بٌؤؤهلٓ بٚ بٌحؤؤىيـChin  ٓ٠ّطؤؤً بٌػؤؤًء بألِؤؤةِٟ بٌحطٕؤؤٟ ِؤؤٓ بٌػُؤؤُ بٌّّسؤؤم أَؤؤفً ٚجؤؤ١ :

 فسؿةذ بٌغالُٖ .

  ٍّٟٗبٌغطةء بٌغOperculum . ٗ٠غطٟ بٌغالُٖ ٠ٚمع أِةَ بًٌعٕف بٌىسف١ : 

  بٌٗموBreast .بٌّٕطمٗ بٌٛبلعٗ بٌٝ بٌكٍف ِٓ بٌحىيـ : 

  ٓبٌحطBelly . بٌّٕطمٗ بٌٛبلعٗ بٌٝ بٌكٍف ِٓ بٌٗمو : 

  ٗب٠ٌُٛمٗ بٌهٔح١Peduncle  ًبٌّمحٙ ب١ٌٛك ٌٍُّىٗ بٌٛبلع فٟ بٌػٙٗ بٌكٍف١ٗ ٌٍػُُ لحؤ :

 بًٌعٕفٗ بٌهٔح١ٗ .

 Length measurementsاسات الطول  قي

 

ٌم١ةٌ أٜٛبي بألَّةن زُسكمَ ٌٛؾٗ ل١ةٌ قةٖٗ ّّٖر ٌٙهب بٌغى٘ .. ؾ١ص زٛٚع      

بٌُّىٗ بٌّىبل ل١ةٌ ٌٜٛٙة عٍٝ بٌٍٛؾٗ جٗٛوٖ ُِسم١ّٗ جؿ١ص ٠ٍسٗك بٌكطُ جةٌػةٔث بٌّىزفع 

ٌموبَةذ بٌحة٠ٌٛٛغ١ٗ ِٓ بٌٍٛؾٗ ٚبٌفُ ِغٍك . ٕٚ٘ةن ضالش ل١ةَةذ ١ٌٜٛٗ وئ١ُ١ٗ زُسعًّ فٟ ب

 ( بٌسةٌٟ : 6ٌألَّةن وّة فٟ بٌٓىً ) 
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 ( ل١ةَةذ بٌطٛي فٟ بالَّةن6ْىً )                                   

: ٘ٛ ٜٛي بٌُّىٗ ِٓ جمب٠ؤد بٌكطؤُ بٌؤٝ أجعؤم ٔمطؤٗ ِؤٓ بألْؤعٗ  Total lengthبٌطٛي بٌىٍٟ  -1

 بًٌعٕف١ٗ بٌهٔح١ٗ .

 : ٘ٛ ٜٛي بٌُّىٗ ِٓ جمب٠د بٌكطُ بٌٝ ٔٙة٠د عظّد بٌهٔث .  .Standard Lبٌطٛي بٌم١ةَٟ  -2

: ٘ٛ ٜؤٛي بٌُؤّىٗ ِؤٓ جمب٠ؤد بٌكطؤُ بٌؤٝ بٌٕٙة٠ؤٗ بٌغٛؤىٚف١ٗ أٚ  .Forked Lبٌطٛي بٌٓٛوٟ  -3

 بٌعظ١ّٗ ٌألْعٗ بٌهٔح١ٗ بٌَٛط١ٗ .

 

 ٟ ؟ و١ف نٌه ؟ُةٜٚ بٌطٛي بٌىٍٟ ِع بٌطٛي بٌٓٛوَؤبي : ً٘ ٠ّىٓ بْ ٠س

 

  ١ٌٜٛٗ بقىٜ ٌٙة أ١ّ٘ٗ فٟ لوبَد بألَّةن ٟ٘ :وّة زٛغم ل١ةَةذ 

 ٜٛي بٌىأٌ :ٟٚ٘ بٌُّةفٗ بألفم١ٗ بٌٛبلعٗ ج١ٓ بٌكطُ ٚأجعم ٔمطٗ ِٓ بٌغطةء بٌغٍّٟٗ . -1

 لطى بٌع١ٓ : ٟٚ٘ بٌُّةفٗ بألفم١ٗ ج١ٓ غةٔحٟ بٌع١ٓ فٟ أعى٘ ٔمطٗ . -2

ٕفؤٗ بٌظٙى٠ؤٗ ِؤٓ بٌػٙؤٗ ٜٛي بًٌعٕفٗ بٌظٙى٠ٗ : ٟٚ٘ بٌُّةفٗ بٌٛبلعٗ جؤ١ٓ ٔمطؤد بزٗؤةي بًٌع -3

بألِة١ِٗ ٚأجعؤم ٔمطؤٗ ِؤٓ بألْؤعٗ بًٌعٕف١ؤٗ بٌظٙى٠ؤٗ .ٚفؤٟ ؾةٌؤد ٚغؤٛل يعٕفسؤ١ٓ اٙؤى٠س١ٓ زمؤةٌ 

بٌطة١ٔؤؤٗ جؤؤٕفٍ بٌطى٠مؤؤٗ . ٚ٘ىؤؤهب ٚجةٌطى٠مؤؤٗ ٔفُؤؤٙة ٠ّىؤؤٓ ل١ؤؤةٌ أٜؤؤٛبي بًٌعؤؤةٔف بألقؤؤىٜ ِطؤؤً 

 بًٌعةٔف بٌىسف١ٗ ٚبٌؿ١ٚٛٗ )بٌحط١ٕٗ( ٚبٌّكىغ١ٗ )بٌٓىغ١ٗ( .

بٌهٔح١ؤؤٗ : ٘ؤؤٟ بٌُّؤؤةفٗ بٌٛبلعؤؤٗ جؤؤ١ٓ ٔمطؤؤد بزٗؤؤةي بًٌعٕفؤؤٗ بٌهٔح١ؤؤٗ ِؤؤع ِؤؤؤقىخ ٜؤؤٛي بًٌعؤؤةٔف  -4

 بٌػُُ ٚأجعم ٔمطد ِٓ بألْعٗ بًٌعٕف١ٗ بٌهٔح١ٗ .

 أهم القياسات العموديه التي لها أهميه تطبيقيه فهي :

عّؤك بٌؤؤىأٌ : ٘ؤؤٛ بٌُّؤؤةفٗ بٌعّٛل٠ؤؤٗ جؤؤ١ٓ بٌكطؤ١ٓ بٌَٛؤؤط١١ٓ بٌظٙؤؤىٞ ٚبٌحطٕؤؤٟ فؤؤٟ أعؤؤى٘  -1

 أٌ .ِٕطمٗ ِٓ بٌى

عّؤؤك بٌػُؤؤُ : ٘ؤؤٛ بٌُّؤؤةفٗ بٌعّٛل٠ؤؤٗ جؤؤ١ٓ بٌكطؤؤ١ٓ بٌَٛؤؤط١١ٓ بٌظٙؤؤىٞ ٚبٌحطٕؤؤٟ فؤؤٟ أعؤؤى٘  -2

 ِٕطمٗ ِٓ بٌػُُ .

عّك بٚ ٜٛي ب٠ٌُٛك بٌهٔحٟ : ٘ٛ بٌُّةفٗ بٌعّٛل٠ٗ ج١ٓ بٌكط١ٓ بٌَٛط١١ٓ بٌظٙؤىٞ ٚبٌحطٕؤٟ  -3

 فٟ أ١ٚك ِٕطمٗ ِٓ بٌػٙٗ بٌكٍف١ٗ ٌٍػُُ .

 ها أهميتها في دراسة األسماك فهي :أما اهم القياسات الجانبيه التي ل

 بٌعى٘ بٌٗموٞ : ٟٚ٘ بٌُّةفٗ بٌػةٔح١ٗ ج١ٓ بًٌعٕفس١١ٓ بٌٗمو٠س١ٓ ) بٌىسف١س١ٓ ( . -1

 عى٘ بٌػُُ : ٟٚ٘ بٌُّةفٗ ج١ٓ غةٔحٟ بٌػُُ فٟ أعى٘ ِٕطمٗ . -2

 .بٌُّةفٗ ج١ٓ بٌؿملس١ٓ : ٟٚ٘ بٌُّةفٗ بٌػةٔح١ٗ ج١ٓ بٌع١ٕ١ٓ ِٓ ُِسٜٛ ِىوًٞ بٌحؤجؤ٠ٓ  -3
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 Weight measurementقياسات الوزن 

زؤؤٛيْ بألَؤؤّةن ٚ٘ؤؤٟ ؾ١ؤؤٗ ، ِكؤؤموٖ ، ١ِسؤؤٗ ؾؤؤم٠طة ، ِؿفٛاؤؤٗ جةٌسػ١ّؤؤم بٚ جؤؤةٌّٛبل بٌؿةفظؤؤٗ       

وةٌفٛوِؤة١ٌٓ ٚعؤؤةلخ ِؤؤة زكسٍؤؤف أٚيبْ بألَؤؤّةن جعؤم بٌؿفؤؤر جُؤؤحث بٌسغ١ؤؤىبذ بٌف٠ً١ٛو١ّ١ةئ١ؤؤٗ بٌسؤؤٟ 

ٗ . ٚغةٌحؤؤة ِؤؤة ٠ٗؤؤعث زمؤؤم٠ى بٌؤؤٛيْ زُؤؤحث بٔىّؤؤةِ بٚ زّؤؤمل قال٠ؤؤة بٌػُؤؤُ فؤؤٟ بألَؤؤّةن بٌّؿفٛاؤؤ

جٗٛوخ لل١مد ٔظىبً ٌألقسالف فٟ لوغد بِسالء بٌمٕةخ بٌٙظ١ّٗ جةٌغهبء بٚ بجؤسال  بٌُؤّىٗ و١ّؤٗ ِؤٓ 

 بٌّةء أضٕةء ب١ٌٗم ٚبقسالف لوغد بٌٕٛع بٌػُٕٟ .

ٌٚٛيْ بألَؤّةن بٌؿ١ؤٗ ٠فٛؤً ٚيْ ٚعؤةء ٠ؿسؤٛٞ و١ّؤٗ وةف١ؤٗ ِؤٓ بٌّؤةء زٛٚؤع ف١ؤٗ بٌُؤّىٗ جعؤم 

ٛوق بٌٕٓةف . ٠ؿُث ٚيْ بٌُّىٗ ِٓ ٜؤىؼ و١ّؤد ب٠ًٌؤةلٖ بٌؿةٖؤٍٗ فؤٟ ٚيْ بٌٛعؤةء . زػف١فٙة ج

٠ّٚىؤٓ ٚيْ بٌُؤّىٗ ِحةْؤىخ جعؤم زػف١فٙؤة ٠ٚٓؤسىٜ جٙؤهٖ بٌؿةٌؤٗ زؤٛفى بٌكحؤىٖ ٚبٌّٙؤةوٖ . ٚبؾ١ةٔؤة 

 زسطٍث بٌموبَٗ أقه ٚيْ بٌُّىٗ جعم لطع بٌىأٌ ٚبًٌعةٔف ًٚٔ  بألؾٓةء بٌمبق١ٍٗ .

بٌّعؤةِالذ بٌؿُؤةج١ٗ بٌكةٖؤٗ جةٌعاللؤٗ جؤةٌطٛي ٚبٌؤٛيْ ٚزمؤم٠ى بٌعّؤى  بْ ٚيْ بٌُّىٗ ٠مقً فؤٟ

ٚبٌّٕؤؤٛ فؤؤؤٟ بألَؤؤؤّةن ِٚعىفؤؤؤد ِعةِؤؤؤً ؾةٌؤؤؤد بٌُؤؤؤّىٗ ِٚعؤؤؤمي بٌسؿ٠ٛؤؤؤً بٌغؤؤؤهبئٟ ٌٙؤؤؤة . ٚزُؤؤؤسعًّ 

 ( : 7بَسّةوبذ قةٖٗ زّأل جةٌّعٍِٛةذ بٌّسعٍمٗ جهٌه .... ) ْىً 

 

 

 بَُ بٌُّطؽ بٌّةئٟ ...........................

 غّع بٌع١ٕةذ .......................... ٜى٠مد

 ٔٛ  بٌُّىٗ ....................................

 

 

 بٌسأو٠ف ...........................

 بَُ بٌػةِع ......................

 ِالؾظةذ بقىٜ        غٍٕ بٌُّىٗ عّى بٌُّىٗ ٚيْ بٌُّىٗ ٜٛي بٌُّىٗ ذ

 

 

 

 

 

 

     

 

 بَسّةوخ ِعٍِٛةذ قةٖد جػّع ع١ٕةذ بالَّةن( ّٔٛنظ 7ْىً )

 

 َؤبي : ً٘ ٠ًلبل ٜٛي بٌُّىد بَ ٠مٗى جعم ِٛزٙة ؟ ٌّٚةنب ؟

 َؤبي : ٌّةنب ٠سمٍٕ ؾػُ بٌُّىٗ جةٌسػ١ّم ؟

 

 Body appendixلواحق الجسم : 

فٙؤٟ ِؤٓ  Finsزًّٓ بٌٍٛبؾك فٟ بألَّةن وً ِٓ بًٌعةٔف ٚبًٌٚبئم بٌٍؿ١ّٗ . أِؤة بًٌعؤةٔف      

بٌّعةٌُ ب١ًٌّّٖ ٌػُُ بٌُؤّىٗ ، ٚزىؤْٛ ِمعّؤد جٛبَؤطد ب١ٌٙىؤً بٌطىفؤٟ ٚزسىؤْٛ ِؤٓ أْؤٛبن  أُ٘

ِؤؤع جعٛؤؤٙة جٛبَؤؤطد غٓؤؤةء غٍؤؤمٞ ول١ؤؤك    fin raysٚأْؤؤعٗ يعٕف١ؤؤٗ ِسٗؤؤٍٗ  spinesٖؤؤٍحٗ 

 ٚبًٌعةٔف عٍٝ ٔٛع١ٓ : 

ٚزُؤّٝ أ٠ٛؤة  Pectoral fins: ٚزٓؤًّ بًٌعؤةٔف بٌىسف١ؤٗ  Paired finsبًٌعؤةٔف بًٌٚغ١ؤٗ  -1

ٚزُؤّٝ أ٠ٛؤة بٌحط١ٕؤٗ ، زمؤع بًٌعٕفسؤةْ بٌىسفس١ؤةْ  Pelvic finsبٌٗمو٠ٗ ، ٚبًٌعةٔف بٌؿٛٚؤ١ٗ 

قٍؤف بٌغطؤةء بٌغٍٗؤؤّٟ ٚزنؿّؤالْ جٛبَؤطد ؾؤؤًبَ بٌىسؤف . عؤؤةلخ ِؤة زىؤْٛ بًٌعؤؤةٔف بٌىسف١ؤٗ غ١ؤؤى 

ِسطةٌٚؤٗ  ٚبٚؿٗ بٚ ِكسًٌٗ فٟ بألَّةن بٌطعحة١ٔٗ ، ِٚعمِٚٗ فٟ بألَّةن بٌالفى١ؤٗ ، ج١ّٕؤة زىؤْٛ

 ٚعى٠ٛد وةٌػٕةؼ فٟ بألَّةن بٌط١ةوٖ . 
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زُسكمَ بًٌعةٔف بٌىسف١ؤٗ فؤٟ : بٌسؤٛبيْ ، زغ١ؤى بزػؤةٖ بٌؿىوؤٗ ، بألَؤسمبوٖ ٚبٌسٛلؤف بٌّفؤةغ       

ٚبٌعىٚ٘ بٌعمٚب١ٔٗ . أِة بًٌعٕفسةْ بٌؿ١ٚٛسةْ فّٙة أٖغى ؾػّة عؤةلخ ِؤٓ بٌىسف١سؤةْ ٚغةٌحؤة ِؤة 

طد ؾًبَ بٌؿٛ٘ . زمسٗى ٚا١فسٙة عٍٝ بٌّٛبئٗ ٚبٌسٛلف. زىٛٔة جط١ٕسة بٌّٛلع ِٚؿٌّٛسةْ جٛبَ

 )ٌٙة ٚا١فٗ غ١ُٕٗ فٟ جعٙ أٔٛب  بٌىٛبَع( . 

ٚزٛؤُ  median fins: ٚزُؤّٝ أ٠ٛؤة بًٌعؤةٔف بٌّسَٛؤطٗ  Single finsبًٌعةٔف بٌّفؤىلٖ  -2

 Caudal finٚبٌهٔح١ؤٗ  Anal finsٚبٌّكىغ١ؤد )بٌٓؤىغ١ٗ(  Dorsal finsبًٌعؤةٔف بٌظٙى٠ؤٗ 

بًٌعٕفٗ )بٚ بًٌعةٔف( بٌظٙى٠ٗ عٍٝ بٌكٝ بٌَٛطٟ بٌظٙؤٟ ٌٍُؤّىٗ ٚلؤم زىؤْٛ ِمُؤّٗ بٌؤٝ ٚزّسم 

يعٕفس١ٓ وّة فٟ َّىد بٌكٕٟٓ بٚ ضالش يعةٔف وّة فٟ أَؤّةن بٌىؤٛل ، ٚٔؤةلوب ِؤة زىؤْٛ ِفمؤٛلٖ 

وّة فٟ بألَّةن بٌعةو٠ٗ . زعًّ بًٌعٕفٗ بٌظٙى٠ٗ عٍؤٝ ِٛبئؤد بٌُؤّىٗ فؤٟ ٚٚؤع عّؤٛلٞ لبقؤً 

فٟ زؿم١ك زغ١ىبذ َى٠عٗ فٟ بألزػةٖ وّة زُسكمَ فٟ بٌسٛلف جةٌس١ُٕك ِع بًٌعةٔف بٌّةء ٚزُةعم 

بٌهٔح١ؤؤٗ ٚبٌّكىغ١ؤؤٗ . أِؤؤة بًٌعؤؤةٔف بٌّكىغ١ؤؤٗ فسمؤؤع قٍؤؤف بٌّكؤؤىظ ِحةْؤؤىخ عٍؤؤٝ بٌكؤؤٝ بٌَٛؤؤطٟ 

بٌحطٕؤٟ ٌٚٙؤة لٚو ِٙؤُ فؤؤٟ بٌؿفؤةا عٍؤٝ غعؤؤً بٌُؤّىٗ جٛٚؤع ِٕسٗؤؤث أٚ عّؤٛلٞ ، ج١ّٕؤة زعسحؤؤى 

 م١ةلٖ فٟ بٌُّىٗ ؾ١ص زسؿىُ جةزػة٘ٙة ٚزمع فٟ ٔٙة٠د بٌػُُ . بًٌعٕفٗ بٌهٔح١ٗ ِىوً بٌ

 ٕٚ٘ةن ِعةلٌٗ قةٖٗ جةًٌعةٔف زُّٝ ِعةلٌد بًٌعةٔف زىسث ؾُث بٌسًٍُُ بٌسةٌٟ :

 ( .Aبًٌعٕفٗ بٌّكىغ١ٗ ٚوًِ٘ة ) -2( .                Dبًٌعٕفٗ بٌظٙى٠ٗ ٚوًِ٘ة ) -1

 ( .Pبًٌعٕفٗ بٌؿ١ٚٛٗ ٚوًِ٘ة ) -4     ( .              Pبًٌعٕفٗ بٌىسف١ٗ ٚوًِ٘ة ) -3

 ( . Cبًٌعٕفٗ بٌهٔح١ٗ ٚوًِ٘ة ) -5

ٚجعؤؤم وؤؤً وِؤؤً يعٕفؤؤٗ ٠ىسؤؤث ولّؤؤةْ ٠فٗؤؤالْ جفؤؤةويٖ ٠ّطؤؤً بٌؤؤىلُ بألٚي عؤؤمل بألْؤؤٛبن بًٌعٕف١ؤؤٗ 

٠ٚىسؤؤث جةألولؤؤةَ بٌالز١ٕ١ؤؤٗ ، ٠ّٚطؤؤً بٌؤؤىلُ بٌطؤؤةٟٔ عؤؤمل بألْؤؤعٗ بًٌعٕف١ؤؤٗ ٠ٚىسؤؤث جةألولؤؤةَ بٌعىج١ؤؤٗ 

 ةَ بألٔى٠ً١ٍٗ( ٚوةالزٟ :)زُّٝ قطأ جةألول

D. III , 8 . A . II , 5 . P . IV , 15 . P . I , 7 . C . 19  

 

 

 

 

 

 

 غ١ّع يعةٔفٙة ؟ َؤبي : ِةنب ٠ؿًٗ ٌٍُّىد ٌٛ زُ لطع

زمُؤؤؤُ بًٌعؤؤؤةٔف بٌهٔح١ؤؤؤٗ عٍؤؤؤٝ أَؤؤؤةٌ زٕؤؤؤةاى بٌفٗؤؤؤ١ٓ بٌّىؤؤؤ١ٔٛٓ ًٌٍعٕفؤؤؤٗ فؤؤؤٛق بٌؿحؤؤؤً بٌظٙؤؤؤىٞ 

epichordal  ٞٚزؿر بٌؿحً بٌظٙىhypochordal : ٍٟبٌٝ ِة ٠ 

 وّة فٟ بٌىٛبَع . heterocercalِسحة٠ٕد بٌف١ٗٓ  -1

 بٌحٕٟ .وّة فٟ ِعظُ بألَّةن بٌعىبل١ٗ وةٌىطةْ ٚ homocercalِسٓةجٙد بٌف١ٗٓ  -2

 بًٌعٕفد بٌظٙى٠ٗ

 عمل بألْٛبن

 عمل بألْعٗ

 بًٌعٕفٗ بٌّكىغ١ٗ

 بًٌعٕفٗ بٌىسف١ٗ
 بًٌعٕفٗ بٌهٔح١ٗ بًٌعٕفٗ بٌؿ١ٚٛٗ
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 ( . 8وّة فٟ َّىد بٌػىٞ ) ْىً  diphycercalِسؿمخ بٌف١ٗٓ  -3

 ( بْىةي بًٌعةٔف بٌه١ٍ٠د فٟ بالَّةن8ْىً )

 

 

 

 وّة فٟ أَّةن بٌىٛل . Emarginateبٌُّٕٕٗ  -1

 وّة فٟ أَّةن بًٌٍبق . Truncateبٌّمطٛعٗ  -2

 وّة فٟ أَّةن بٌىّحٛي٠ة . Roundedبٌّمٚوٖ  -3

 وّة فٟ أَّةن بٌىةوت . Forkedبٌّسٓعحٗ أٚ بٌّٓطٛوٖ  -4

 وّة فٟ أَّةن بٌسٛٔٗ . Lunateبٌٙال١ٌٗ  -5

 وّة فٟ بألَّةن بٌٗةئمخ . Pointedبٌّمجحٗ  -6

 

 

 

 

 

 

 

: ٗوّة زمُُ بًٌعةٔف بٌهٔح١ٗ عٍٝ أَةٌ ٔٙة٠د بٌهٔث بٌٝ بألْىةي بٌسة١ٌ 
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 Osteichthyes bony fishesاألسماك العظمية      

 

١َسُ بٌسىو١ؤً عٍؤٝ لوبَؤد بألَؤّةن بٌعظ١ّؤد ٚنٌؤه ٔظؤىبً ٌسٛفى٘ؤة ِؤٓ ٔةؾ١ؤٗ ٌٚىٛٔٙؤة زٛؤُ       

 غ١ّع بٔٛب  بألَّةن بٌعىبل١ٗ ِٓ ٔةؾ١ٗ أقىٜ .

 

 

 External morphologyالمظهر الخارجي 

 Body regions مناطق الجسم

 ٠مُُ غُُ بٌُّىٗ بٌٝ ضالش ِٕةٜك ٟ٘ :                  

 : ٠ٚحمأ ِٓ أٜىف ٔمطٗ ِٓ بٌكطُ ٠ٕٚسٟٙ جٕٙة٠د بٌغطةء بٌغٍّٟٗ . headبٌىأٌ  -1

: ٠ٚحؤؤمأ ِؤؤٓ ٔٙة٠ؤؤد بٌغطؤؤةء بٌغٍٗؤؤّٟ ٚؾسؤؤٝ فسؿؤؤد بٌّكؤؤىظ أِؤؤةَ بًٌعٕفؤؤٗ  trunkبٌػؤؤه   -2

 بٌّكىغ١ٗ 

 : ٠ٚحمأ ِٓ فسؿد بٌّكىظ ٚؾسٝ ٔٙة٠د بًٌعٕفٗ بٌهٔح١ٗ . tailبٌهٔث  -3

ىأٌ ، بٌّٕطمؤٗ بٌمف٠ٛؤٗ ، بٌكؤم أٚ بٌٛغٕؤٗ ، عٍٝ بٌىأٌ ٠ّىٓ ِٓة٘مخ بٌع١ٕ١ٓ ، بٌكطُ ، ِؤؤقى بٌؤ

 ٚبٌفسؿس١ٓ بٌّٕكى٠س١ٓ . barbelsبٌهلٓ ، بٌغطةء بٌغٍّٟٗ ٚأؾ١ةٔة بًٌٚبئم ب١ٌٍُّٗ 

 عٍٝ بٌػه  ٠ّىٓ ِٓة٘مخ بًٌعٕفٗ أٚ بًٌعةٔف بٌظٙى٠ٗ ، بٌىسف١ٗ ، بٌؿ١ٚٛٗ ٚبٌكٝ بٌػةٔحٟ .

ٔٙة٠د بٌكٝ بٌػةٔحٟ ٚب٠ٌُٛمٗ بٌهٔح١ٗ ٚعٍٝ بٌهٔث ٠ّىٓ ِٓة٘مخ بًٌعٕفٗ بٌّكىغ١ٗ ، بٌهٔح١ٗ ، 

peduncle . 

  Body openings فتحات الجسم

بٌفسؿةذ بٌىئ١ُ١ٗ فٟ غُُ بٌُّىٗ ٚبٌّىزحطٗ جةٌمٕةخ بٌٙظ١ّؤٗ ٘ؤٟ : فسؿؤد بٌفؤُ ، فسؿؤةذ بٌغالٖؤُ 

ٚبٌطمؤٛت بٌؿُؤ١ٗ بٌّسٛبغؤمٖ عٍؤٝ  naresٚفسؿد بٌّكىظ . أِة فسؿةذ أعٛةء بٌؿٍ فٟٙ بٌّٕؤةقى 

 . lateral lineٚبٌُّّةخ جةٌكٝ بٌػةٔحٟ  غةٔحٟ بٌػُُ

: ٠ٚمؤؤع فؤؤٟ بٌػٙؤؤٗ بألِة١ِؤؤٗ ِؤؤٓ وأٌ بٌُؤؤّىٗ ٠ّٚطؤؤً جمب٠ؤؤد بٌػٙؤؤةي٠ٓ بٌٙظّؤؤٟ   mouthبٌفؤؤُ  -1

 ( :8ٚبٌسٕفُٟ . ٠ٚكسٍف ٔٛ  بٌفُ ِٚٛلعٗ بعسّةلبً عٍٝ ٜى٠مد بٌسغه٠د )ْىً 

a.  ٟبٌفُ بٌطىفTerminal  ْؾ١ص زمؤع فسؿؤد بٌفؤُ فؤٟ ِممِؤد بٌؤىأٌ عٕؤمِة ٠سُؤةٜٚ بٌفىؤة :

 وّة فٟ َّىد بٌىةوت ، بٌُةٌّْٛ .

b.  ٟبٌفؤُ ْؤحٗ بٌطىفؤsub terminal  ٠ىؤْٛ بٌفؤُ لى٠حؤة ِؤٓ ِممِؤد بٌؤىأٌ وّؤة فؤٟ َؤّىد :

 بٌمبٌ .

c.  ٍٟبٌفُ بٌُفinferior  زىْٛ فسؿد بٌفُ أَفً بٌىأٌ ؾ١ص ٠ىْٛ بٌفه بٌعٍؤٛٞ ٜؤ٠ٛال وّؤة :

 ٛبَع .فٟ بٌى

d.  ٍٞٛبٌفُ بٌعsuperior  زىْٛ فسؿد بٌفُ أعٍٝ بٌىأٌ ؾ١ص ٠ىْٛ بٌفه بٌُفٍٟ ٠ٜٛال وّة :

 .  sand fishفٟ َّىد بٌىًِ 

 ( ِٛبلع بٌفُ فٟ بألَّةن 8) ْىً 

زٛغؤؤم فسؿؤؤٗ ِفؤؤىلٖ  operculumفسؿؤؤد بٌغالٖؤؤُ : فؤؤٟ بألَؤؤّةن بٌسؤؤٟ زّسٍؤؤه غطؤؤةء غٍٗؤؤّٟ  -2

 ٌٍغالُٖ عٍٝ وً غةٔث ِٓ غةٔحٟ بٌىأٌ زمع عةلخ بٌٝ بألِةَ ِٓ لةعمخ بًٌعٕفٗ بٌىسف١ٗ .
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فسؿؤؤد بٌّكؤؤىظ : ٠فؤؤسؽ بٌّكؤؤىظ عٍؤؤٝ بٌكؤؤٝ بٌَٛؤؤطٟ ٌٍػٙؤؤٗ بٌحط١ٕؤؤٗ ، ٚزمؤؤع بٌفسؿؤؤٗ عؤؤةلخ فؤؤٟ  -3

غ١ؤٗ بٌٕٗؤف بٌطؤةٟٔ ِؤٓ ٜؤٛي بٌػُؤُ بٌىٍؤٟ قٍؤف لةعؤمخ بًٌعٕفؤٗ بٌؿٛٚؤ١ٗ ٚلحؤً بًٌعٕفؤٗ بٌّكى

ِحةْؤىخ . ٚ٘ؤهٖ بٌفسؿؤٗ زىؤْٛ ِٓؤسىوٗ فؤٟ بألَؤّةن بٌعظ١ّؤٗ ٌٍسٕةَؤً ٚأقؤىبظ بٌفٛؤالذ بٌٗؤؤٍحٗ 

 ٚبٌُةئٍٗ .

  Sense organs أعضاء الحس

: فٟ ِعظؤُ بألَؤّةن ٠ٛغؤم ِٕكؤى ٚبؾؤم )زُؤّٝ بؾةل٠ؤد  naresبٚ بٌّٕكى٠ٓ  nostrilبٌّٕكى  -1

( . ٚفؤؤٟ بألَؤؤّةن  Dirhinous ( بٚ بٌّٕكؤؤىبْ )زُؤؤّٝ ضٕةئ١ؤؤد بٌّٕكؤؤى Monorhinous بٌّٕكى

بٌعظ١ّٗ زمع فسؿد بٌّٕكى عٍٝ وً غةٔث ِٓ غةٔحٟ بٌىأٌ ِٓ بٌػٙٗ بٌع١ٍة فٟ أعٍٝ بٌكطؤُ ؾ١ؤص 

 زؤلٞ ٘هٖ بٌفسؿٗ بٌٝ و١ٍ ِغٍك ٠ّطً عٛٛ بٌُٓ فٟ بألَّةن .

: ّ٘ة ِىوً ؾةَد بٌحٗى ، ٚزمعةْ عٍٝ غةٔحٟ بٌؤىأٌ ، ٚجُؤحث وٛٔٙؤة عم٠ّؤد  eyesبٌع١ٕةْ  -2

بألغفةْ فأٔٙة زىْٛ ِفسٛؾٗ عٍٝ بٌمٚبَ ٚال ٠ّىٓ غٍمٙة . زىْٛ بٌع١ْٛ ع٠ٍٛد بٌّٛلع فٟ بألَّةن 

بٌمةع١ؤٗ ، ٚزىؤْٛ عٍؤٝ غةٔؤؤث ٚبؾؤم ِؤٓ بٌؤؤىأٌ فؤٟ بألَؤّةن بٌُّؤؤطؿٗ ، ج١ّٕؤة زىؤْٛ ِكسًٌؤؤٗ بٚ 

 ةن بٌىٙٛف .ِفمٛلٖ فٟ جعٙ بَّ

ٍِّد زمع عٍٝ غؤةٔحٟ  lateral lineبٌكٝ بٌػةٔحٟ  -3 : فسؿةذ عم٠مٖ لل١مٗ زّطً أعٛةء ؾ١ُٗ ُِس

بٌػُُ ِٛيعٗ جأٔسظةَ عٍؤٝ غٍؤم بٌُؤّىٗ بٚ ؾىبْؤفٙة . ٚ٘ؤٟ زّسؤم ِؤٓ ٔٙة٠ؤد بٌؤىأٌ ٚؾسؤٝ جمب٠ؤد 

 بًٌعٕفٗ بٌهٔح١ٗ .

نبذ أعؤؤمبل ٚبٜؤؤٛبي ِٚٛبلؤؤع  : بَؤؤسطةالذ غٍم٠ؤؤٗ زٛغؤؤم ؾؤؤٛي بٌفؤؤُ barbelsبًٌٚبئؤؤم بٌف١ّؤؤٗ  -4

 ِكسٍفٗ زؿسٛٞ عٍٝ قال٠ة ؾ١ُٗ ًِٚٚلٖ جحىبعُ نٚل١ٗ . وّة فٟ أَّةن بٌىةوت ٚبٌػىٞ .

: زٕعمَ بألنْ بٌكةوغ١ٗ ٚبٌَٛطٝ فٟ  balance hearing organsأعٛةء بٌُّع ٚبٌسٛبيْ  -5

فسسُؤٍُ ِٕؤٗ  بألَّةن ٚزمسٗى عٍٝ ٚغٛل بألنْ بٌمبق١ٍٗ فمٝ ؾ١ص زسًٗ جأعٗةت بٌكٝ بٌػؤةٔحٟ

بٌسٟ زُسكمَ وَٛؤ١ٍٗ  otolithبألؾُةَةذ بٌكةوغ١ٗ . ٚزؿسٛٞ بألنْ بٌمبق١ٍٗ عٍٝ ٖكىخ بألنْ 

 ٌم١ةٌ ٚزمم٠ى بٌعّى فٟ بألَّةن .

: ؾةَد بٌُٓ زُةعم بٌُّىٗ فٟ بٌحؿص عٓ غهبئٙة ٚبٌىٓف  Smelling organsأعٛةء بٌُٓ  -6

غ١ؤٗ ٌٍػٙؤةي بٌٓؤّٟ فؤٟ بألَؤّةن ، ٠ٚمؤٛل بٌؤٝ بٌفسؿؤٗ بٌكةو nostrilعٓ أعمبئٙة . ٠ّٚطً بٌّٕكؤى 

وؤؤؤ١ٍ ِغٍؤؤؤك ِؤؤؤحطٓ جكال٠ؤؤؤة ٜالئ١ؤؤؤٗ ؾُؤؤؤ١ٗ زسٗؤؤؤً جؤؤؤةٌّف بألِؤؤؤةِٟ ِؤؤؤٓ قؤؤؤالي بٌعٗؤؤؤث بٌٓؤؤؤّٟ 

Olfactory nerve . 

 Scalesالحراشف 

ٚ٘ؤٟ زىبو١ؤث جؤةويٖ  ٠Scalesغطٟ غُُ ِعظؤُ بألَؤّةن غطؤةء ِؤٓ بٌمٓؤٛو بٚ بٌؿىبْؤف       

، ٠ُٚؤؤسفةل ِٕٙؤؤة وَٛؤؤ١ٍٗ ِّٙؤؤٗ فؤؤٟ بٌموبَؤؤةذ  dermis عؤؤٓ بٌػٍؤؤم ٔةْؤؤاٗ ِؤؤٓ بأللِؤؤٗ فؤؤٟ بألٖؤؤً

بٌكةٖٗ جسمم٠ى بٌعّى ٚبٌّٕٛ فٟ بألَّةن . لم زىْٛ بٌؿىبْف ِفمٛلٖ فٟ جعٙ بألَّةن وّؤة فؤٟ 

بٌػىٞ بٚ ِسؿٛوٖ بٌٝ ٖفةئؽ عظ١ّٗ فٟ أَّةن أقىٜ وّة فٟ أَّةن بٌؿفؤّ . زمُؤُ بٌؿىبْؤف 

 بعسّةلب عٍٝ أْىةٌٙة بٌٝ أوجعد أٔٛ  :

: ٚ٘ؤؤٟ عحؤؤةوٖ عؤؤٓ ٖؤؤفةئؽ زؿّؤؤً لىٚٔؤؤةً ٖؤؤغ١ىٖ ، وّؤؤة فؤؤٟ  Placoidبْؤؤف بٌموع١ؤؤٗ بٌؿى -1

 بٌىٛبَع ٟٚ٘ غ١ى ٖةٌؿٗ ٌموبَد بٌعّى ٚبٌّٕٛ .

: ٚ٘ؤؤٟ نبذ ْؤؤىً ِع١ٕؤؤٟ ٌٙؤؤة بِسؤؤمبلبذ  rhombicأٚ بٌّةَؤؤ١ٗ  ganoidِعؤؤٗ البٌؿىبْؤؤف بٌ -2

 أِة١ِٗ . وّة فٟ أَّةن بٌمٗث ٚبٌح١ٓى .

: ٚ٘ؤؤٟ ؾىبْؤؤف ول١مؤؤٗ لىٖؤؤ١د بٌٓؤؤىً أٚ ْؤؤحٗ  ٠Cycloidؤؤٗ بٌؿىبْؤؤف بٌمىٖؤؤ١ٗ أٚ بٌمبئى -3

لبئى٠ٗ نبذ بٜةو ٔةعُ ٌٍٚ ٌٙة بِسمبلبذ . زّسٍه ٘هٖ بٌؿىبْف ِعظُ بألَّةن بٌعظ١ّٗ جٛؤّٕٙة 

 بألَّةن بٌعىبل١ٗ .

: ؾىبْف نبذ أْٛبن لل١مد زسىبوث عٍؤٝ جعٛؤٙة ِىٛٔؤٗ  Ctenoidبٌؿىبْف بٌّٓط١ٗ  -4

 ( . 9ىـ ٚنئث بٌحؿى ........) ْىً ٖفةً ٠ٓحٗ بٌّٓٝ وّة فٟ أَّةن بٌف
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 الحراشف الالمعة -ب                                              الحراشف الذرعية   -أ          
 جؤوخ                                                          

 ؾٍمةذ ٠َٕٛد        

 

 الحراشف المشطية - د                          الحراشف القرصية             - ج         
 

 ( أْىةي بٌؿىبْف فٟ بألَّةن 9 -) أٌٓىً

 

زنعم ٜى٠مد زمم٠ى ّٔٛ ٚعّى بألَّةن جٛبَؤطد بٌؿىبْؤف أَٚؤع بٌطؤىق أٔسٓؤةوبً ٚنٌؤه ٌٓؤىٍٙة     

بٌّٕةَث ٌَٚٙٛد غّعٙة ٚزٕظ١فٙة . ؾ١ص ٠ُسكمَ ٍِمٝ ِمجث ًٌٕ  بٌؿىبْف ِؤٓ بألَؤّةن ٚ٘ؤٟ 

ٜةيغٗ ٚنٌه جعم غٍُٙة ُِٚؿٙة ٌٍسكٍٕ ِٓ بٌؿىبْف بٌغى٠حٗ بٌسٟ لؤم زىؤْٛ عةٌمؤٗ عٍؤٝ غُؤُ 

ٚعةلخ زؤقه بٌؿىبْف ِٓ بٌّٕطمٗ بألِة١ِؤٗ ٌٍػُؤُ ٚبٌّؿٗؤٛوٖ جؤ١ٓ بًٌعٕفؤٗ بٌظٙى٠ؤٗ بٌُّىٗ . 

ؾىبْؤؤف ٌٛؤؤّةْ للؤؤد زمؤؤم٠ى بٌعّؤؤى . زؿفؤؤر  21-11ٚبٌؤؤىأٌ فؤؤٛق بٌكؤؤٝ بٌػؤؤةٔحٟ ، ٠ٚفٛؤؤً أقؤؤه 

بٌؿىبْف ٟٚ٘ غةفٗ فٟ اىٚف ٚول١ٗ ِىسؤٛت ع١ٍٙؤة جعؤٙ بٌّعٍِٛؤةذ بٌكةٖؤٗ جةٌموبَؤٗ ِطؤً 

ٚٚئٙؤة . ٕٚ٘ؤة ٠ّىؤٓ زٕظ١ؤف بٌؿىبْؤف جّؿٍؤٛي ِؤٓ ١٘موٚوُؤ١م ولُ بٌُؤّىٗ ، ٔٛعٙؤة ، ٌٜٛٙؤة 

. ٚلحً أْ ٠سُ فؿٕ بٌؿىبْف ٠فٛؤً ٚٚؤعٙة جؤ١ٓ ْؤى٠ؿس١ٓ يغؤةغ١س١ٓ  5بٌٗٛل٠َٛ جسىو١ً %

جعم زطح١ر غةٔح١ٙة ٌّٛةْ عمَ زػعم ٚبٌسفةف غٛبٔث بٌؿىْفٗ . ٚزىسث بٌّعٍِٛةذ عٍٝ بٌٓؤى٠ؿٗ 

 ضُ زعةل بٌٝ بٌظىف بٌكةٔ جٙة ٌٚؿ١ٓ فؿٗٙة .

ٚبٌّٕسٓؤؤىٖ عٍؤؤٝ َؤؤطؽ بٌؿىْؤؤفٗ زعؤؤم ِفؤؤةز١ؽ ِّٙؤؤٗ ٌؿؤؤً  circuliبْ بٌؿٍمؤؤةذ بٌمبئى٠ؤؤٗ بٌُّؤؤّةخ 

 Annuliبألٌغؤؤةي بٌّسعٍمؤؤٗ جسؤؤةو٠ف ؾ١ؤؤةخ بٌُؤؤّىٗ . ؾ١ؤؤص ٠ّىؤؤٓ زفُؤؤ١ى بٌؿٍمؤؤةذ بٌُؤؤ٠ٕٛٗ بٌُّؤؤّةخ 

 Dissectingبٌّؿ١طؤٗ جّىوؤً بٌؿىْؤفٗ ِؤٓ قؤالي فؿؤٕ بٌؿىبْؤف زؿؤر بٌّػٙؤى بٌسٓؤى٠ؿٟ 

microscop َطد ِػٙى فؿٕ بٌؿىبْف بٚ جٛبProjectina  ٖ٠ُّٝ ِىوؤً بٌؿىْؤفٗ جؤةٌحؤو .

focus  ٗج١ّٕة زُّٝ بٌكطٜٛ بٌّةوٖ ِٓ بٌحؤوٖ بٌٝ ؾةفد بٌؿىْفٗ جأَُ بألْعradii . 

 ٕٚ٘ةن ِعةلٌٗ زُّٝ ِعةلٌد بٌؿىبْف بٚ ِعةلٌد بٌكٝ بٌػةٔحٟ زىسث جةٌٓىً بٌسةٌٟ :

L.l. 38-40  4/3    ؾىْفٗ  41-38فٟ بٌكٝ بٌػةٔحٟ ٠سىبٚؼ ِة ج١ٓ ِٚعٕة٘ة بْ عمل بٌؿىبْف

ٖؤفٛف  ٠ٚ4حٍغ عمل بٌٗؤفٛف بٌط١ٌٛؤٗ ٌٍؿىبْؤف جؤ١ٓ بٌكؤٝ بٌػؤةٔحٟ ٚلةعؤمخ بًٌعٕفؤٗ بٌظٙى٠ؤٗ 

 ٖفٛف . 3ٚعمل٘ة ج١ٓ بٌكٝ بٌػةٔحٟ ٚلةعمخ بًٌعٕفٗ بٌؿ١ٚٛٗ بٚ بٌّكىغ١ٗ 

 

 

 

 ؾٍمةذ بٌّٕٛ
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 انتشريح انداخهي نألسًاك انعظًية 

  Digestive system ًيانجهاز انهض

رخزٍف األعّبن فٟ ٔٛع١خ ٚو١ّخ اٌغزاء اٌزٞ رؾزبعٗ ٌٍم١بَ ثفعب١ٌبرٙب اٌؾ٠ٛ١ٗ اٌّخزٍفٗ . ؽ١ثش      

ٚؽ١ٛا١ٔثثخ  Herbivorousأٙثثب رمغثثُ ؽغثثت ؽج١عثثخ رغثثز٠زٙب اٌثثٝ  عثثّبن ٔجبر١ثثخ اٌزغز٠ثثٗ  عب ثثجٗ  

فٟ ٌٚٙزٖ األخزالفبد  Omnivorousِٚخزٍطخ اٌزغز٠ٗ  لبسرٗ   Carnivorousاٌزغز٠ٗ  الؽّٗ  

ؽج١عخ اٌغزاء رأص١ش ٚاػؼ عٍٝ  ىً  عؼبء عٙبص اٌٙؼُ ، ؽ١ش رزؾٛس ٘زٖ األعؼبء ِٓ ثذا٠ثخ 

اٌغٙثبص ٚؽزثثٝ ٔٙب٠زثثٗ ٌثثزالةُ ٔٛع١ثثخ اٌغثثزاء . ٠ٚزثأٌف اٌغٙثثبص اٌٙؼثثّٟ فثثٟ األعثثّبن اٌع ١ّثثخ ِثثٓ 

   :11األعضاء اٌزب١ٌخ   ىً 

بِٟ ٌٍش ط  ٚ لش٠جبً عثذاً ِٕثٗ فٟ األعّبن إٌّٛرع١ٗ ٠مع اٌفُ عٕذ اٌطشف األِ : mouthانفى  -1

. ٠ّٚضً اٌفُ ِذخً اٌغٙبص اٌٙؼّٟ ٠ٚزؾذد  ىٍٗ ٚؽغّثٗ ِٚٛلعثٗ رجعثب ٌطج١عثخ رغز٠ثخ األعثّبن . 

اٌع١ٍب ٚاٌغفٍٝ ، ٚ٘زٖ رأخز   ىبال ِخزٍفٗ ٚرؾٛساد عذ٠ذح ِٓ  عً  ٠ٚlipsشزًّ اٌفُ عٍٝ اٌشفبٖ 

 ؾٛساد :رغ١ًٙ ٚطٛي اٌطعبَ اٌٝ اٌفُ .... ِٚٓ ٘زٖ األ ىبي ٚاٌز

A.  ٗاٌشفبٖ إٌّمبس٠beaked  ًؽ١ش رّزذ وٍزب اٌشفز١ٓ اٌع١ٍثب ٚاٌغثفٍٝ اٌثٝ األِثبَ عٍثٝ  ثى :

 ِٕمبس . وّب فٟ عّىخ ِخ١ؾ إٌجٟ .

B.  ٗاٌشفبٖ ٔظف إٌّمبس٠ثhalf-beaked  َفثٟ ٘ثزٖ اٌؾبٌثٗ رّزثذ اؽثذٜ اٌشثفز١ٓ اٌثٝ األِثب :

 عٍٝ  ىً ِٕمبس ، وّب فٟ  عّبن اٌّغذف اٌزٟ رّزذ ف١ٙب اٌشفٗ اٌع١ٍب ٌألِبَ .

C.  ٗاٌشفبٖ األٔجٛث١tubular  ًرىْٛ اٌشفزبْ اٌع١ٍب ٚاٌغفٍٝ ٍِزؾّز١ٓ ٚرّزثذاْ ٌألِثبَ ثشثى :

  ٔجٛة ؽ٠ًٛ وّب فٟ عّىخ ؽظبْ اٌجؾش .

D.  ٕٗاٌشفبٖ اٌّزضخthickened  رزثضخٓ اٌشثفبٖ ٌزظثجؼ ل٠ٛثٗ ٚلبؽعثٗ  ثج١ٙٗ ثّٕمثبس اٌججغثبء :

   .11 -وّب فٟ اٌغّىٗ اٌىش٠ٚٗ  اٌفٙمٗ  .    ىً 

 

 رمغُ األعٕبْ ؽغت ِٛالعٙب اٌٝ صالصخ  ٔٛاع : : teethاألسناٌ  -2

ٚرٕزشثش عٍثٝ اٌفىث١ٓ  ٚ عٍثٝ  ؽثذّ٘ب . ؽ١ثش رىثْٛ فثٟ  : jawed teethأوال : األسناٌ انفكيه  

األعّبن اٌّفزشعٗ ؽبدح ٚل٠ٛخ ٌٍّغه ثبٌفش٠غخ ٚرمط١عٙثب ، ث١ّٕثب رٕعثذَ فثٟ األعثّبن اٌزثٟ رزغثزٜ 

 عٍٝ اٌٙبةّبد ٚاألؽ١بء اٌذل١مٗ . ٚرشزًّ عٍٝ األٔٛاع اٌزب١ٌٗ :

 : اعٕبْ طغ١شح ؽبدح إٌٙب٠ٗ . cardiformاٌّذثجٗ  -  

 : اعٕبْ ؽ٠ٍٛٗ ٔغج١ب ٚغ١ش ؽبدح إٌٙب٠ٗ . villiformاٌضغبث١ٗ  - ة

 :  عٕبْ ؽ٠ٍٛٗ ِغزم١ّٗ اٚ ِمٛعٗ رجشص خبسط اٌفُ  ؽ١بٔب . caninesاأل١ٔبة  -ط

 :  عٕبْ راد ؽبفٗ ؽبدٖ ٚؽ٠ٍٛٗ . incisorsاٌمبؽعٗ  -د

 : اعٕبْ راد ٔٙب٠ٗ عش٠ؼٗ رف١ذ فٟ عؾك اٌطعبَ . molariformاٌطبؽٕٗ  -٘ـ

 عثثٕبْ ٚالعثثٗ رؾثثذ اٌظثثف١ؾٗ اٌغٍظثث١ّٗ  : pharyngeal teeth انبهعىييههةثانيهها : األسههناٌ 

األخ١ثثشح ٚ٘ثثٟ عجثثبسح عثثٓ رؾثثٛس اٌثثضٚط اٌخثثبِظ ِثثٓ األلثثٛاط اٌغٍظثث١ّٗ ، رغثثزخشط األعثثٕبْ 

اٌجٍع١ِٛٗ ِٓ اٌع بَ اٌجٍع١ِٛٗ ثٛاعطخ ٍِمؾ سف١ع  ٚ  ثشح ِعمٛفخ إٌٙب٠ثٗ ٠ثزُ ادخبٌٙثب عثٓ ؽش٠ثك 

ٚعٕب٠ٗ ٚثعذ رٌه رٕ ف ، ٚرعذُّ األعثٕبْ اٌجٍع١ِٛثٗ فثٟ وثً طثف اٌغطبء اٌغٍظّٟ صُ رشفع ثؾزس 

 -ِٓ اٌغٙٗ ا١ٌغشٜ اٌٝ اٌغٙٗ ا١ٌّٕٝ . صُ رعطٝ اٌظ١غٗ عٍٝ  ىً  سلبَ ٚوبالرٟ :

    ٔٛاع اٌشفبٖ فٟ األعّبن11اٌشىً   
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ٚ٘زٖ اٌظ١غٗ رعٕٟ  ْ ٕ٘بن صالصخ طفٛف ِٓ األعٕبْ اٌجٍع١ِٛٗ فبٌع ّٗ ا١ٌغثشٜ   1,1,3:3,1,1

ف ، اٌظثف١ٓ األٚي ٚاٌضثبٟٔ ٠ؾزثٛٞ وثً ِّٕٙثب عٍثٝ رؾٛٞ ِٓ ا١ٌغبس اٌٝ ا١ّ١ٌٓ عٍٝ صالصخ طثفٛ

عثثٓ ٚاؽثثذ  ِثثب اٌظثثف اٌضبٌثثش ف١ؾزثثٛٞ عٍثثٝ صالصثثخ  عثثٕبْ . ٚاٌع ّثثٝ ا١ٌّٕثثٝ رؾزثثٛٞ عٍثثٝ صالصثثخ 

طفٛف  ٠ؼب . ٠ٚؾزٛٞ اٌظف االٚي ِٓ عٙخ ا١ٌغبس عٍٝ صالصخ  عٕبْ صُ عثٓ ٚاؽثذ فثٟ وثً ِثٓ 

ٍع١ِٛٗ ٌغثّىخ اٌىثبسة . ٚرغثزخذَ األعثٕبْ اٌظف١ٓ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش . ٚ٘زٖ اٌظ١غٗ رّضً األعٕبْ اٌج

اٌجٍع١ِٛٗ ٌغؾك اٌغزاء فٟ األعّبن اٌزٟ رزغزٜ عٍثٝ اٌذ٠ثذاْ ٚاٌشخ٠ٛثبد ، ٚرمغثُ ؽغثت   ثىبٌٙب 

 اٌٝ :

:  عثثٕبْ ؽ٠ٍٛثثٗ رشثثجٗ اٌّشثثؾ ِزمبسثثثخ ِثثٓ ثعؼثثٙب ٌزغثثًٙ رظثثف١خ  comb-likeاٌّشثثط١ٗ  - 

 اٌطعبَ .

 : اعٕبْ راد ٔٙب٠بد  جٗ داةش٠ٗ عش٠ؼٗ . grindingاٌغبؽمٗ  -ة

 :  عٕبْ راد ؽبفٗ داخ١ٍٗ ِغٕٕٗ . tearingاٌّّضلٗ  -ط

 :  عٕبْ ِذثجٗ  ٚ عش٠ؼخ إٌٙب٠ٗ رزٛاعذ فٟ عذح طفٛف. graspingاٌمبثؼٗ  ٚ اٌّبعىٗ  -د

 عثٕبْ لظث١شح دل١مثٗ رٕزشثش فثٟ ثطبٔثخ اٌفثُ فثٟ عثمف  : mouth teethثانثها : األسهناٌ انفًيه  

 زغ٠ٛف اٌفّٟ  ٚ عٍٝ لبعذح اٌفُ اٚ فٛق اٌٍغبْ .اٌ

 ٠gillsمثع اٌثٝ اٌخٍثف ِجب ثشح ِثٓ اٌزغ٠ٛثف اٌفّثٟ ٠ٚؾزثٛٞ اٌغالطثُ :  pharynxانبهعىو  -3

ٚاٌزثثٟ غبٌجثثبً ِثثب رىثثْٛ  سثثثع  صٚاط فثثٟ األعثثّبن اٌع ١ّثثٗ . رزثثأٌف اٌغٍظثثّٗ اٌٛاؽثثذٖ ِثثٓ لثثٛط 

ٌٙثثب ٚف١فثثٗ رٕفغثث١ٗ رغثثّٝ اٌخ١ثثٛؽ ِثثضٚد ِثثٓ عٙزثثٗ اٌخبسع١ثثٗ ثأعثثزطبالد  gill archغٍظثثّٟ 

، ِٚثثٓ عٙزثثٗ اٌذاخ١ٍثثٗ ثٕزثثٛءاد ِغثثٕٕٗ طثثغ١شح رغثثّٝ األعثثٕبْ  ٚ  gill filamentsاٌغٍظثث١ّٗ 

ٌٙب دٚس ُِٙ فٟ ِغه ٚاثزالع اٌطعثبَ . ٚاالْ ٠ععّثً  ثمبً ؽ١ٌٛثبً  gill rakersاألِشبؽ اٌغٍظ١ّٗ 

خشع١ٗ ثأرغثبٖ األِثبَ ِثبساً رؾثذ فٟ اٌخؾ اٌٛعطٟ اٌجطٕٟ ٠جذ  ِٓ فزؾخ اٌّخشط  ِبَ اٌضعٕفٗ اٌّ

اٌغالطُ ٚطٛالً اٌٝ إٌّطمٗ  عفً اٌع١ٕ١ٓ . ٠عًّ لطعز١ٓ ِثٓ اٌطثشف١ٓ األِثبِٟ ٚاٌخٍفثٟ ٌٍمطثع 

اٌطٌٟٛ ، صُ ٔضجذ اٌط١ز١ٓ إٌبرغز١ٓ عٓ ٘زا اٌمطع اٌّغزعشع ثٛاعطخ وال١ٌت ٌىٟ ٔؾظً عٍٝ 

ٌمٕثبح اٌٙؼث١ّٗ ٌىثٟ ٔشثب٘ذ ؽج١عثخ  ؽغٓ وشف ٌٍزغ٠ٛف اٌجطٕٟ ٚاٌفّٟ ٚثأِىبٕٔب ا٠ؼب اْ ٔفثزؼ ا

 عذاس٘ب اٌذاخٍٟ .

عؼٛ عؼٍٟ لظ١ش لبثً ٌٍزٛعع ؽ١ٌٛبً ٚعشػ١بً ٠ٛطً ث١ٓ اٌجٍعَٛ :  Esophagusانًرئ  -4

ٚاٌّعذٖ . ٠ّزبص ثىٛٔثٗ ِٕزفخثب فثٟ األعثّبن اٌّفزشعثٗ ٠ٚزّثذد ثؾغثُ اٌفش٠غثٗ ثؾ١ثش ٠ّىثٓ اثثزالع 

ً أزفبخثب فثٟ األعثّبن اٌزثٟ رزغثزٜ عٍثٝ األؽ١ثبء اٌفشاةظ اٌىج١شٖ دْٚ  ْ رخزٕك ، ث١ّٕب ٠ىثْٛ  لث

اٌذل١مٗ . عذساْ اٌّشئ ِضٚدٖ ثطجمبد ِٓ عؼالد ِخططٗ داةش٠ٗ ٚؽ١ٌٛٗ . ٚرزثأٌف ِثٓ ثطبٔثٗ 

ِٓ خال٠ب ؽالة١ٗ ؽجم١ٗ ٚعّٛد٠ٗ ٚاٌعذ٠ذ ِٓ اٌغذد اٌّخبؽ١ثٗ ، ٚفثٟ ثعثغ األٔثٛاع رٛعثذ ثثشاعُ 

 . taste budsرٚل١ٗ 

ٛ اٌٙؼثثُ اٌشة١غثثٟ فثثٟ األعثثّبن ، رأخثثز   ثثىبال ٚرؾثثٛساد ٚ٘ثثٟ عؼثث:  Stomachانًعههد   -5

 عذ٠ذٖ ؽغت ؽج١عخ اٌزغز٠ٗ ٚٔٛع اٌغزاء ٌزغ١ًٙ ع١ٍّخ اٌٙؼُ اٌؾبطٍٗ ف١ٙب ِٚٓ ٘زٖ األ ىبي: 

: ٚرىْٛ ٚاععٗ ١ِّٚثضٖ عثٓ ثم١ثخ  عؼثبء عٙثبص اٌٙؼثُ ، ٚرزٛاعثذ  saccularاٌّعذح اٌى١غ١ٗ  - 

 وّب فٟ عّىخ اٌغشٞ    عّبن اٌمؾ   . Omnivorousفٟ األعّبن اٌمبسرٗ   ِخزٍطخ اٌزغز٠ٗ   

: رىثْٛ اٌّعثذح ثث١ٓ عثضة١ٓ  ؽثذّ٘ب عث١ّه اٌغثذساْ ٘ثٛ  gizzard shapedاٌّعثذح اٌمبٔظثٗ  -ة

ؽ١ثش رزٛاعثذ و١ّثٗ  illiophagicوّب فٟ األعثّبن راد اٌزغز٠ثٗ اٌمبع١ثٗ  pyloricاٌغضء اٌجٛاثٟ 

ةّبد ٔجبر١ٗ ٚؽ١ذح اٌخ١ٍٗ   فثٟ اٌغثزاء ،  ِثب  ٘ب diatomsِٓ اٌشًِ ٚاٌط١ٓ ٚعذساْ اٌذا٠زِٛبد 

وّثثب فثثٟ عثثّىخ اٌخشثثٕٟ  cardiacاٌغثثضء األخثثش ف١ىثثْٛ سل١ثثك اٌغثثذساْ ٠ٚغثثّٝ ثثثبٌغضء اٌفثث ادٞ 

  ِخزٍطخ اٌزغز٠ٗ  اٌزٟ رّزٍه ِعذٖ وأع١خ اٌشىً ٌٙب اٌمذسٖ عٍٝ ؽؾٓ اٌطعبَ .

ألخثثشٜ اٌّىٛٔثثٗ ٌغٙثثبص : رىثثْٛ اٌّعثثذٖ  ٚعثثع ِثثٓ األعثثضاء ا elongatedاٌّعثثذٖ اٌّزطبٌٚثثٗ  -ط

 وبٌشٍه . carnivorousاٌٙؼُ ١ِّٚضٖ عٕٙب ، ٚرزٛاعذ فٟ األعّبن اٌالؽّٗ   اٌّفزشعٗ  

: رىثثْٛ اٌّعثثذح لظثث١شح ٚغ١ثثش ١ِّثثضح عثثٓ األِعثثبء ، ٚرزٛاعثثذ فثثٟ  tubularاٌّعثثذح األٔجٛث١ثثٗ  -د

 ِضً عّىخ اٌؾّشٞ . herbivorousاألعّبن اٌعب جٗ عبدح 
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لذ رؾزبط ع١ٍّخ ٘ؼُ اٌغزاء ٌٛلذ ؽ٠ًٛ  ٚ لظ١ش ؽغت ٔٛع١خ اٌغزاء  : intestineاأليعاء  -6

 ٌزا رزؾٛس األِعبء اٌزٟ رععذ عؼٛ األِزظبص اٌشة١غٟ ٌزأخز   ىبال ٚ ؽغبِب ِخزٍفٗ ٚوّب ٠ٍٟ : 

: رىْٛ  ٔجٛث١ثٗ لظث١شح ١ِّثضح عثٓ اٌّعثذٖ ٚرزٛاعثذ فثٟ األعثّبن  Straightاألِعبء اٌّغزم١ّٗ  - 

 اٌزٟ رز١ّض ثغشعخ ٘ؼُ اٌغزاء .اٌّفزشعٗ  اٌالؽّٗ  

: رىْٛ  ٔجٛث١ٗ ؽ٠ٍٛثٗ ٠فثٛق ؽٌٛٙثب ؽثٛي عغثُ اٌغثّىٗ ثعثذح ِثشاد  Coiledاألِعبء اٌٍّزفٗ  -ة

وٛٔٙب ٍِزفٗ ٚراد ؽ١بد عذ٠ذٖ ، رّأل اٌغٛف اٌغغّٟ ٚال رز١ّض عٓ اٌّعذح . رزٛاعذ فٟ األعّبن 

 اٌعب جٗ اٌزٟ رز١ّض ثجؾء ٘ؼُ اٌغزاء .

عثذح  و١ثبط ِغثذٚدح إٌٙب٠ثٗ رٛعثذ عٍثٝ  ِعثبء ِع ثثُ :  pyloric caeca  األعهىه  انبىاييه -7

األعّبن اٌع ١ّٗ عٕثذ إٌٙب٠ثٗ اٌجٛاث١ثٗ ٌٍّعثذٖ ، ٚلثذ رٕعثذَ فثٟ ثعثغ األعثّبن وثبٌغشٞ . رخزٍثف 

 عذاد٘ب ٚ ؽٛاٌٙب ؽغت ٔٛع األعّبن ففٟ ثعغ األٔثٛاع ٠ٛعثذ  عثٛس ثثٛاثٟ ٚاؽثذ ٚفثٟ اٌثجعغ 

 ٚ  وضثش فثٟ  عثّبن  خثشٜ . رؾزثٛٞ األعثٛسٖ  011ظثً عثذد٘ب اٌثٝ األخش ٠ٛعذ صالصٗ ث١ّٕب لثذ ٠

اٌجٛاث١ثثٗ  ٔض٠ّثثبد ٘بػثثّٗ رغثثبعذ فثثٟ ٘ؼثثُ اٌّثثٛاد اٌغزاة١ثثٗ وّثثب أٙثثب رغثثبُ٘ فثثٟ ص٠ثثبدح اٌّغثثبؽٗ 

 اٌغطؾ١ٗ ٌألِزظبص . 

غذٖ ٘بػّٗ وج١شٖ رمع فثٛق اٌّعثذح  ٚ رؾث١ؾ ثٙثب عضة١ثب ، غبٌجثب ِثب ٠ىثْٛ اٌىجثذ :  liverانكبد  -8

 gallرمثثٛداْ ٌىثث١ظ اٌظثثفشاء  bile ductض ، رٕشثثأ ِثثٓ وثثال اٌفظثث١ٓ لٕبرثثب طثثفشاء صٕثثبةٟ اٌفثث

bladder  ٌٖمٕبرب اٌظفشاء ٚف١فٗ فٟ خضْ  فشاصاد اٌىجذ . رشزًّ ٚف١فخ اٌىجذ عٍٝ افشاص اٌّثبد ,

 اٌظفشاء ٚخضْ اٌىال٠ى٠ٛغ١ٓ ٚاٌم١بَ ثعذد ِٓ اٌع١ٍّبد اٌى١ّٛؽ١بر١خ .

ٕغثث١ظ اٌجٕىش٠بعثثٟ فثثٟ اٌىجثثذ  ٚ ؽٌٛثثٗ عثثبدح فثثٟ األعثثّبن ٠ٕزشثثش اٌ:  Pancreasانبنكريهها  -9

. ٠فثشص اٌجٕىش٠ثبط عثذح  hepato pancreasاٌع ١ّٗ ، ٚلذ ٠زؾذ ثبٌىجذ ِىٛٔب اٌجٕىش٠بط اٌىجثذٞ 

  ٔض٠ّبد ٘بػّٗ ٔشطخ ثبألػبفٗ اٌٝ ٚف١فخ األفشاص اٌذاخٍٟ ٟٚ٘ أزبط األٔغ١ٌٛٓ .

ً غبٌجب ِب ٠مثع عٍثٝ اٌّعثذٖ ٠ٚثشرجؾ ثٙثب رشو١ت  ؽّش غبِك ٘شِٟ اٌشى:  Spleenانطحال  -11

ثٛاعطخ سثبؽ  ج١ٗ ثبٌؾضِٗ . ٚثبٌشغُ ِثٓ ٚعثٛدٖ ِثع  عؼثبء اٌغٙثبص اٌٙؼثّٟ اال أثٗ ٌث١ظ ٌثٗ 

 دٚسا فٟ ع١ٍّخ اٌٙؼُ ، ٚرٕؾظش  ١ّ٘زٗ فٟ رى٠ٛٓ خال٠ب اٌذَ .

 
 

 فٟ االعّبن اٌع ١ّخ زشش٠ؼ اٌذاخٍٟ  ا11ٌ ىً                       

     Respiratory systemانجهاز انتنفسي 

رّزٍثثه األعثثثّبن عٙثثثبصاً رٕفغثثث١بً ِعمثثثذاً ٠خزٍثثثف عثثثٓ ثم١ثثثخ األؽ١ثثثبء األخثثثشٜ ، ٚرمثثثَٛ خالٌثثثٗ       

ثأِزظبص األٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّثبء . ٠ّثش اٌّثبء عثٓ ؽش٠ثك اٌفثُ اٌثٝ اٌغالطثُ ٠ٚخثشط عثٓ 

 اٌغبصٞ فٟ ِٕطمخ اٌغالطُ . ؽش٠ك اٌفزؾخ اٌغٍظ١ّٗ اٌٝ اٌخبسط ؽ١ش رزُ ع١ٍّخ اٌزجبدي

عجثثبسٖ عثثٓ اِزثثذاداد ػثث١مٗ رؾزثثٛٞ عٍثثٝ األٚع١ثثٗ اٌذ٠ِٛثثٗ اٌشثثعش٠ٗ ٚاٌزثثٟ ٠ثثزُ :  gillsانغالصههى 

 خالٌٙب رجبدي اٌغبصاد ث١ٓ اٌذَ ٚاٌّبء ألٔغبص ع١ٍّخ اٌزٕفظ .رزىْٛ اٌغالطُ ِٓ صالصخ  عضاء ٟ٘:
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عذد٘ب خّغٗ فٟ وثً عبٔثت ِثٓ : عجبسٖ عٓ  لٛاط ع ١ّٗ  gill archesاأللٛاط اٌغٍظ١ّٗ  -1

، ٚرزظثثً األلثثٛاط اٌغٍظثث١ّٗ ثمؾثثف  operculumعثثبٔجٟ اٌغغثثُ رمثثع رؾثثذ اٌغطثثبء اٌغٍظثثّٟ 

اٌغّغّٗ ِٓ األعٍٝ ٚثمبعذح اٌٍغبْ ِٓ األعفً ، رزغّثع فثٟ سد٘ثٗ غٍظث١ّٗ رغطثٝ ِثٓ اٌخثبسط 

 . ثبٌغطبء اٌغٍظّٟ اٌزٞ ٠ىْٛ ع ١ّب ٠ّٕٚٛ ثّٕٛ اٌغّىٗ ٚثزٌه ٠ف١ذ فٟ رمذ٠ش اٌعّش

: ٠ؾزثثٛٞ وثً لثثٛط غٍظثثّٟ  عثثذا اٌمثثٛط اٌخثثبِظ  عٍثثٝ  gill rakersاألِشثبؽ اٌغٍظثث١ّٗ  -0

اٌغٍظث١ّٗ رعّثً  ٚ االعثٕبْ ٔزٛءاد ع ١ّٗ رمع فٟ اٌغٙٗ األِب١ِٗ  اٌذاخ١ٍٗ  ِٕٗ رذعٝ األِشثبؽ 

 عٍٝ رظف١خ اٌّبء اٌذاخً اٌٝ اٌزغ٠ٛف اٌفّٟ ِٓ اٌّٛاد اٌعبٌمٗ ثٗ ، ٌٚٙب ٚف١فٗ  خثشٜ ٌٙثب عاللثٗ

 .   10ثطج١عخ اٌزغز٠ٗ    ىً 

: ٘ثٟ اعثزطبالد  ثعش٠ٗ سل١مثٗ رمثع عٍثٝ اٌغٙثٗ اٌخٍف١ثٗ  gill filamentsاٌخ١ٛؽ اٌغٍظث١ّٗ  -3

 اٌخبسع١ثثٗ  ٌٍمثثٛط اٌغٍظثثّٟ . ٚرّضثثً اٌخ١ثثٛؽ اٌغٍظثث١ّٗ ِشوثثض اٌزجثثبدي اٌغثثبصٞ فثثٟ األعثثّبن 

ٌعىظ ِثضٚدٖ ثعثذد ِثٓ ألؽزٛاةٙب عٍٝ  ٚع١ٗ د٠ِٛٗ رمثَٛ ثٕمثً اٌثذَ ِثٓ اٌغغثُ اٌثٝ اٌغالطثُ ٚثثب

   ٌض٠بدح عطؼ اٌزجبدي اٌغبصٞ .lamellaeاٌط١بد ٚاٌظفبةؼ  

 

 

 

 

    عضاء اٌغالط10ُ ىً                                                                 

                                                                       

 Air or gas bladder  -انغازي –انًثان  انهىائي  

رٛعثثذ فثثٟ األعثثّبن اٌع ١ّثثٗ عِّٛثثب ٚرٕعثثذَ فثثٟ ثعؼثثٙب ِضثثً األعثثّبن راد اٌّع١شثثٗ اٌمبع١ثثٗ      

وبألعّبن اٌّغطؾٗ . ٚاٌّضبٔٗ اٌٙٛاة١ٗ عجبسٖ عثٓ وث١ظ سل١ثك اٌغثذاس ٠شثغً اٌغٙثٗ اٌ ٙش٠ثٗ ِثٓ 

% ِٓ اٌؾغثُ اٌىٍثٟ ٌٍغثّىٗ . رٕمغثُ اٌّضبٔثٗ 11-4اٌزغ٠ٛف اٌغغّٟ  عفً اٌى١ٍٗ ِجب شح ، ٚرّضً 

 اٌىثبسة ِٚع ثُ األعثّبن اٌعشال١ثٗ  اٌثٝ سد٘زث١ٓ  Cyprinidaeاٌٙٛاة١ٗ فثٟ عبةٍثخ اٌشثجٛؽ١بد 

      sphincter ِب١ِثثٗ ٚخٍف١ثثٗ رشرجطثثبْ ِثثع ثعؼثثّٙب ثٛاعثثطخ فزؾثثٗ رغثث١طش ع١ٍٙثثب عؼثثٍخ عبطثثشح 

اصْ اٌغغُ ِٓ خالي ِٛاصٔخ ػثغؾ اٌّثبء ،   . رشزًّ ٚفبةف اٌّضبٔٗ اٌٙٛاة١ٗ عٍٝ رٛ 13   ىً 

ٚأزبط ٚاعزمجبي األطٛاد ٚفٟ اٌزٕفظ . رزُ اٌغ١طشح عٍٝ رٛاصْ اٌغغُ ِٓ خالي  عزخذاَ اٌغثبص 

اٌّٛعٛد فثٟ اٌّضبٔثٗ اٌٙٛاة١ثٗ ٌٍزم١ٍثً ِثٓ اٌثٛصْ اٌىٍثٟ ٌٍغثّىٗ ؽ١ثش أٙثب رض٠ثذ  ٚ رمٍثً ِثٓ و١ّثخ 

اٌٙٛاة١ثٗ . فبٌغثّىٗ اٌزثٟ رٕثضي ِثٓ اٌغثطؼ اٌثٝ  اٌٙٛاء عٓ ؽش٠ك اٌذَ اٌٛاطً اٌٝ عذساْ اٌّضبٔٗ

َ عّمب ع١خزضي ف١ٙب ؽغُ اٌّضبٔٗ اٌٙٛاة١ثٗ اٌثٝ ٔظثف ؽغّٙثب اٌزثٟ وبٔثذ ع١ٍثٗ ٚاٌغثّىٗ فثٟ  11

  فثأْ ؽغثُ  َ طثعٛداً  11َ   01َ اٌثٝ  111اٌغطؼ ..! ث١ّٕثب فثٟ ؽبٌثخ اٌظثعٛد ِثضال ِثٓ عّثك 

 % .11اٌّضبٔٗ اٌٙٛاة١ٗ لذ ٠ضداد ثّمذاس 

اٌّضبٔٗ اٌٙٛاة١ٗ فٟ  ٔزبط األطٛاد راد اٌزشدد اٌخبفذ ِٓ خالي عٍّٙب وغٙبص رؼثخ١ُ رغبعذ     

ِثثشرجؾ ثثثبألرْ اٌذاخ١ٍثثٗ  ِثثب ثٛاعثثطخ اِزثثذاد  ٚ عجثثش عٍغثثٍٗ ِثثٓ ع ١ّثثبد  resonatorطثثٛد 

Ossicles  ِزظثثٍٗ رعثثشف ثأعثثُ عٙثثبص ٠ٚجثثشWeberian apparatus  ٟٚ٘ثثٛ ١ِثثضٖ  ثثبةعٗ فثث

 ٚاٌزثثٟ ِثثٓ ػثثّٕٙب  عثثّبن اٌىثثبسة Ostariophysineع ١ّثثٗ األعثثّبن راد األرْ اٌذاخ١ٍثثٗ اٌ

ٚاٌغشٞ . ٚفٟ ؽبٌخ عًّ اٌّضبٔثٗ اٌٙٛاة١ثٗ وعؼثٛ رٕفغثٟ فأٔٙثب رىثْٛ ِزظثٍٗ ثثبٌجٍعَٛ  ٚ اٌّثشئ 

ثٛاعطخ لٕبح ساثطٗ ؽ١ش ٠ظً اٌذَ اٌّؾًّ ثبألٚوغغ١ٓ  اٌّ وغظ  ثٛاعثطخ األثٙثش اٌ ٙثشٞ  ٚ 

اٌشثثش٠بْ اٌّغثثبس٠مٟ اٌثثٝ اٌّضبٔثثٗ اٌٙٛاة١ثثٗ عثثٓ ؽش٠ثثك األٚع١ثثٗ اٌذ٠ِٛثثٗ اٌشثثعش٠ٗ إٌّزشثثشٖ عٍثثٝ 

 أٙب ، صُ ٠شعع اٌذَ اٌٝ اٌمٍت ثٛاعطخ  ؽذ األٚسدٖ اٌشة١غ١ٗ .عذس

   اٌّضبٔخ اٌٙٛاة١خ13 ىً                     

 ايشاط غهصًية
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 كيفية حدوث عًهية انتنفس

عثٓ ؽش٠ثك اٌفثُ اٌّفزثٛػ ٚالرٍجثش اْ رثزمٍض اٌعؼثالد اٌف١ّثخ ٠ذخً اٌّبء اٌٝ اٌزغ٠ٛف اٌفّٟ    

ٚثبٌٛلذ ٔفغٗ ٠زّذد اٌزغ٠ٛثف اٌفّثٟ ٠ٕٚثزظ عثٓ رٌثه   palantineareثؼّٕٙب اٌعؼالد اٌذافعخ 

رٌّٛذ ػغؾ داخٍٗ ٠ دٞ اٌٝ دفع اٌّبء ٚثغجت ػغؾ اٌّبء اٌخثبسعٟ ال٠ّىثٓ اْ ٠خثشط اٌّثبء ِثٓ 

اٌفُ ، ثعذ رٌه ٠زّذد اٌغطبء اٌغٍظّٟ ِ د٠بً اٌٝ ؽثذٚس رخٍخثً فثٟ ػثغؾ اٌّثبء داخثً اٌزغ٠ٛثف 

٠ف اٌفّٟ فزٕغّش اٌغالطُ ثبٌّبء ٚرزُ ع١ٍّخ اٌزجبدي اٌغٍظّٟ ِّب ٠ٕزظ عٕٗ أذفبع اٌّبء ِٓ اٌزغٛ

اٌغثثبصٞ ار ٠أخثثز اٌثثذَ االٚوغثثغ١ٓ ٠ٚطثثشػ صثثبٟٔ اٚوغثث١ذ اٌىشثثثْٛ اٌثثٝ اٌّثثبء صب١ٔثثخً ٠ٚغثثزّش اٌّثثبء 

 ثبٌؾشوخ ١ٌخشط ِٓ فزؾخ اٌغطبء اٌغٍظّٟ ٚ٘ىزا رزىشس اٌع١ٍّخ . 

خ عب١ٌخ عٍٝ ؽًّ اٌغثبصاد ٚاْ ٠ؾزٛٞ دَ االعّبن وجم١خ اٌفمش٠بد عٍٝ خال٠ب ؽّشاء راد لبث١ٍ   

ِثشح  05-15اٌٛؽذح اٌؾغ١ّخ اٌٛاؽذح ِٓ اٌذَ ٠ّىٓ اْ رؾزٛٞ عٍٝ و١ّثخ ِثٓ االٚوغثغ١ٓ رعثبدي 

% ِثٓ االٚوغثغ١ٓ 00ِب٠ّىٓ اْ ٠ؾٍّٗ اٌؾغُ ٔفغٗ ِٓ اٌّبء . رؾًّ خال٠ب اٌذَ اٌؾّشاء ؽثٛاٌٟ 

١ٌّٙٛغٍثٛث١ٓ اٌثزٞ ٠ّضثً طثجغخ % ِٕٗ . ٠ٛعذ ا1اٌّٛعٛد ثبٌذَ ث١ّٕب ٠ؾًّ اٌجالصِب ِال٠ض٠ذ عٓ 

رٕفغ١خ فٟ خال٠ب اٌذَ اٌؾّشاء ٠ٚؾزٛٞ عٍٝ رسح ِٓ اٌؾذ٠ذ رمع فٟ ِشوض عثذد ِثٓ رساد طثجغ١خ 

 رذعٝ ثب١ٌُٙ ٚ٘زٖ اٌظجغخ ٟ٘ اٌزٟ رىغت اٌذَ ٌٛٔٗ اٌألؽّش .

ثثّش   اٌغثثٛٞ   ٌّٛاعٙثثخ ٔمثثض االٚوغثثغ١ٓ      ثعثثغ أثثٛاع االعثثّبن لثثذ رزى١ثثف ٌزثثٕفظ اٌٙثثٛاء اٌؾع

ّش ؽزٝ فٟ ؽبٌخ رثٛفش و١ّثخ اٌّزا ة فٟ ث١ئزٙب اٌّبة١خ , ٕٚ٘بن أٛاع ِٓ االعّبن رزٕفظ اٌٙٛاء اٌؾع

 .Lungfish وبف١خ ِٓ االٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّبء ِضً االعّبن اٌشة٠ٛخ 

 Circulatory systemجهاز اندوهاٌ   

٠عّثً اٌمٍثت وّؼثخٗ ٠زأٌف عٙبص اٌذٚساْ فٟ األعّبن عِّٛب ِٓ اٌمٍت ٚاألٚع١ٗ اٌذ٠ِٛثٗ .      

راد طّبَ رذفع اٌذَ اٌٝ اٌغالطُ ١ٌزضٚد ثبألٚوغغ١ٓ ثعذ اْ ٠زخٍض ِٓ صبٟٔ  ٚوغث١ذ اٌىثبسثْٛ 

، صُ ٠زٛصع اٌذَ اٌّ وغظ عٍٝ  ٔغغخ اٌغغُ ٌزض٠ٚثذ٘ب ثبألٚوغثغ١ٓ اٌؼثشٚسٞ ألداِثخ اٌفعب١ٌثبد 

 اٌؾ٠ٛ١ٗ .

 

  

 

 

 

 

 

   عٙبص اٌذٚساْ         14 ىً                                                                                        

 فٟ االعّبن اٌع ١ّخ                                                                                    

 

ٌٍىشف عٓ اٌمٍت :  صي اٌغٍذ ِٓ اٌغطؼ اٌجطٕٟ ٌٍثش ط ِثب ثث١ٓ اٌفثُ ٚؽثضاَ اٌىزثف .  صي ثعثغ 

إٌغ١ظ اٌعؼٍٟ اٌّؾ١ؾ ثؾضاَ اٌىزف ٚ عزّش ثبٌمض فٟ اٌخؾ اٌٛعطٟ اٌجطٕٟ ِثٓ اٌثجطٓ ٚعجثش 

ٌعؼالد اٌٛالعٗ  ِبَ ؽضاَ اٌىزف ِجب شح ؽزٝ ٠زُ اٌٛطٛي اٌٝ غشثبء ٚعؾ ؽضاَ اٌىزف .  صي ا

 .   14   ىً . الطع ٘زا اٌغشبء ٌزىشف اٌزغ٠ٛف اٌؾبٚٞ عٍٝ اٌمٍت 

      Heart & Blood vesselseانقهب واألوعي  انديىي   

اٌٛالثع  ِثبَ ؽثضاَ اٌىزثف فثٟ اٌغٙثٗ  ٠pericardial cavityمع اٌمٍت فٟ اٌزغ٠ٛف اٌشثغبفٟ       

اٌجط١ٕثثٗ ٌٍغغثثُ  عثثفً اٌغالطثثُ  ٚ خٍفٙثثب لٍثث١ال . ٠زىثثْٛ اٌمٍثثت فثثٟ األعثثّبن اٌع ١ّثثٗ ِثثٓ سد٘زثث١ٓ 

، إػثبفخ اٌثٝ اٌىث١ظ اٌثٛسدٞ  ventricleٚاٌجطث١ٓ  atrium (auricle)سة١غ١ز١ٓ ّ٘ثب : األرٔث١ٓ 

sinus vonosus ِٓ ٓاألِبَ . ٠زظً ثبٌجط١ٓ ِٓ  ٚ٘ٛ و١ظ طغ١ش سل١ك اٌغذساْ ٠زظً ثبألر٠

 bulbus arteriosisعٙزٗ اٌع١ٍب و١غب ِطبؽ١ب سل١ك اٌغذساْ ِٕزفخ ل١ٍال ٠غّٝ اٌّزفخ اٌشش٠بٟٔ 

 systoleٌثثٗ اٌمبث١ٍثثٗ عٍثثٝ اٌثثزمٍض ٚاألٔجغثثبؽ ؽغثثت ػثثغؾ اٌثثذَ إٌثثبرظ عثثٓ اٌؾشوثثٗ األٔمجبػثث١ٗ 
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ٓ ؽش٠ثثك األثٙثثش اٌجطٕثثٟ ٌٍمٍثثت . ٠خثثشط اٌثثذَ ِثثٓ اٌمٍثثت اٌثثٝ اٌغالطثثُ عثث distoleٚاألٔجغثثبؽ١ٗ 

ventral aorta  اٌثثزٞ ٠زفثثشع اٌثثٝ  سثعثثخ  ثثشا١٠ٓ فثثٟ وثثً عٙثثٗ ِثثٓ اٌثثش ط رزغثثٗ اٌثثٝ األلثثٛاط

. ٠ٕمثٝ اٌثذَ فثٟ  afferent branchial arteriesاٌغٍظ١ّٗ ٚرذعٝ ثبٌششا١٠ٓ اٌغٍظ١ّٗ اٌثٛاسدح 

 efferentاٌغالطثثُ ٠ٚخثثشط ِٕٙثثب ِؾّثثالً ثبألٚوغثثغ١ٓ ثٛاعثثطخ اٌشثثشا١٠ٓ اٌغٍظثث١ّٗ اٌظثثبدسٖ 

branchial arteries  ٞاٌزٟ رظت فٟ األثٙثش اٌ ٙثشdorsal aorta  ٝٚاٌثزٞ ثثذٚسٖ ٠ٕمغثُ اٌث

لغ١ّٓ  ؽذّ٘ب ٠زغٗ اٌٝ األِبَ ف١ضٚد ِٕطمخ اٌش ط ٚخال٠ب٘ب ثبألٚوغغ١ٓ اٌالصَ ٌألداِخ فعب١ٌبرٙب 

ش اٌ ٙثشٞ ث١ّٕب ٠زغٗ اٌمغثُ األخثش ِثٓ األثٙث carotid arteryاٌؾ٠ٛ١ٗ ٠ٚغّٝ ثبٌشش٠بْ اٌغجبرٟ 

اٌٝ اٌخٍف ١ٌضٚد اٌعؼالد ٚاألؽشبء اٌذاخ١ٍٗ ٚإٌّطمٗ اٌزٔج١ٗ ثبٌثذَ اٌّ وغثظ ٠ٚثذعٝ ثبٌشثش٠بْ 

اٌثثزٞ ثثثذٚسٖ ٠ٕمغثثُ اٌثثٝ عثثذح  ثثشا١٠ٓ  طثثفش رثثٛصع اٌثثذَ اٌّ وغثثظ اٌثثٝ  caudal arteryاٌثثزٔجٟ 

شٜ رثٛصع اٌى١ٍز١ٓ ، اٌىجذ ، األعؼثبء اٌزٕبعث١ٍٗ ، األِعثبء ، اٌعؼثالد ثبألػثبفٗ اٌثٝ  ثشا١٠ٓ  خث

اٌثثذَ اٌثثٝ اٌّعثثذٖ ، اٌطؾثثبي ، اٌجٕىش٠ثثبط ٚاٌىجثثذ . ٠زغّثثع اٌثثذَ اٌفبعثثذ  غ١ثثش اٌّ وغثثظ  ِثثٓ اٌىٍثثٝ 

ٚاٌغذد اٌزٕبع١ٍٗ  إٌّبعً  ِٚٓ اٌعؼالد ثٛاعطخ  ٚسدٖ عذ٠ذٖ رظت فٟ اٌٛس٠ذ اٌخٍفٟ اٌشة١غٟ 

posterior cardinal vein ظثت فثٟ . ٠ٚزغّع اٌذَ اٌفبعثذ ِثٓ ِٕطمثخ اٌثش ط ثٛاعثطخ  ٚسدٖ ر

 ٚ ٠غّٝ اٌٛس٠ذ اٌغ١جٟ األِبِٟ . صُ ٠زغّع  anterior cardinal veinاٌٛس٠ذ اٌشة١غٟ االِبِٟ 

  ٚ ٠غّٝ اٌٛس٠ذ اٌشة١غٟ اٌّشثزشن  ٚ  common cardinal veinاٌذَ فٟ اٌٛس٠ذ اٌغ١جٟ اٌعبَ 

ٞ.   عٍٝ وً عبٔت ِٓ عبٔجٟ ثبٌّشئ اٌزٞ ٠ظت فٟ اٌى١ظ اٌٛسد duct of cuvierلٕبح وٛف١ش 

ٚثعذ رٌه ٠ٕذفع اٌذَ اٌٝ اٌمٍت صُ اٌٝ األثٙش اٌجطٕٟ ٚ٘ىزا رعبد اٌثذٚسٖ اٌذ٠ِٛثٗ ِثٓ عذ٠ثذ . ٕ٘ثبن 

ٔ بِبْ ثٛاث١بْ ٠عّالْ عٍٝ رٕ ١ُ ٔمً اٌثذَ داخثً  ٔغثغخ اٌغغثُ ٠ٚمِٛثبْ ثثأداء ثعثغ اٌفعب١ٌثبد 

٠ٕمً اٌغزاء  اٌزٞ Hepatic portal systemاألٚي ٘ٛ إٌ بَ اٌجٛاثٟ اٌىجذٞ  اٌّّٙٗ فٟ اٌغغُ .

إر ٠مثَٛ  اٌّّزض ِع اٌثذَ ِثٓ اٌمٕثبح اٌٙؼث١ّٗ اٌثٝ اٌىجثذ ثٛاعثطخ اٌٛس٠ثذ اٌجثبثٟ  اٌجثٛاثٟ  اٌىجثذٞ

اٌىجثذ ثع١ٍّثخ رٕ ث١ُ اٌغثزاء ف١أخثز ِٕثٗ اٌّثٛاد اٌمبثٍثخ ٌٍخثضْ ٠ٚؾثٛي اٌّثٛاد االخثشٜ اٌثٝ ِشوجثبد 

ً ٌٍخثضْ ِثع اٌثذَ اٌفبعثذ اٌثٝ ِشبثٙخ ٌزشاو١ت اٌخ١ٍخ ٚاؽز١بعبرٙب صُ ٠ٕمً اٌغزاء اٌّزجمٟ غ١ش اٌمبثث

اٌثزٞ  Renal portal system اٌثذٚسح اٌذ٠ِٛثخ . اِثب إٌ ثبَ اٌضثبٟٔ فٙثٛ إٌ ثبَ اٌجثٛاثٟ اٌىٍثٛٞ

٠ؾًّ اٌذَ ِٓ األٚسدٖ اٌغغ١ّٗ اٌخٍف١ٗ اٌٝ اٌى١ٍز١ٓ ثٛاعثطخ اٌٛس٠ثذ٠ٓ اٌجثٛاث١١ٓ اٌىٍث١٠ٛٓ . رعّثً 

ٓ ٘ثذَ اٌّثٛاد اٌجشٚر١ٕ١ثخ ٔز١غثخ اٌفعب١ٌثبد اٌى١ٍخ عٍٝ رظف١خ اٌثذَ ِثٓ ا١ٌٛس٠ثب ٚاالِثالػ إٌبرغثخ ِث

اٌغغ١ّخ ٌز١ٌٛذ اٌطبلخ . ٠عثٛد اٌثذَ اٌخثبٌٟ ِثٓ اٌّثٛاد اٌغثبِخ ثعثذ رٕ ث١ُ رشاو١ثض االِثالػ ف١ثٗ اٌثٝ 

 اٌذٚسح اٌغغ١ّخ .

 Blood of fishesدو األسًاك   

٠عذ ؽغُ اٌذَ فٟ األعّبن ثشىً عبَ  طغش ِٓ ؽغّٗ فثٟ ثم١ثخ اٌفمش٠ثبد ، ؽ١ثش ٠زثشاٚػ فثٟ     

غثُ ِثٓ ٚصْ اٌغغثُ . ٠زىثْٛ اٌثذَ ِثٓ عثضة١١ٓ  111ًِ ٌىثً  4-0األعّبن اٌع ١ّٗ عبدح ِب ث١ٓ 

. ٚاٌجالصِب عجبسٖ  blood cellsٚاٌضبٟٔ ٘ٛ خال٠ب اٌذَ  plasmaسة١غ١١ٓ : األٚي ٠ذعٝ اٌجالصِب 

عبةً ساةك ٠ؾزٛٞ عٍٝ األِالػ اٌّعذ١ٔٗ ٚاٌغزاء اٌّّزض ٚاٌفؼالد اٌغغ١ّٗ اٌغبةٍٗ فؼثال  عٓ

ٚاٌغبصاد .  ِب ِىٛٔبرٗ فٟٙ ِٛاد ثشٚر١ٕٗ  ّ٘ٙثب  antibodiesعٓ األٔض٠ّبد ٚاألعغبَ اٌّؼبدٖ 

ٚاٌجشٚر١ٓ األخ١ش ٌٗ  fibrinogenٚاٌفب٠جش٠ٕٛع١ٓ  globulinٚاٌىٍٛث١ٌٛ١ٓ  albuminاألٌج١ِٛٓ 

.  ِب خال٠ب اٌثذَ اٌزثٟ رغثجؼ فثٟ ثالصِثب اٌثذَ ٚرّضثً  coagulationدٚس ُِٙ فٟ ع١ٍّخ رخضش اٌذَ 

اٌغثثثثضء اٌظثثثثٍت ِٕثثثثٗ فأٔٙثثثثب عٍثثثثٝ ٔثثثثٛع١ٓ ّ٘ثثثثب : اٌخال٠ثثثثب اٌؾّثثثثش  ٚ وش٠ثثثثبد اٌثثثثذَ اٌؾّثثثثشاء 

Erythrocytes  ٚاٌخال٠ثثب اٌج١ؼثثبء  ٚ وش٠ثثبد اٌثثذَ اٌج١ؼثثبءLeucocytes  َرز١ّثثض وش٠ثثبد اٌثثذ .

اٌؾّشاء فٟ األعّبن ثىٛٔٙب ث١ؼ٠ٛخ اٌشىً ٚؽب٠ٚٗ عٍٝ ٔٛاح ٚرمَٛ ثٕفً األٚوغثغ١ٓ اٌثٝ اٌغغثُ 

عٓ ؽش٠ك اٌذَ . رؾظً اٌىش٠بد اٌؾّشاء عٍٝ ٌٛٔٙب ا١ٌّّض ِٓ ا١ٌّٙٛغٍٛث١ٓ اٌّزىْٛ ِٓ إرؾبد 

اٌّظثفشٖ اٌؾب٠ٚثٗ  اٌؾّثشاء hemeِٚثٓ طثجغخ اٌٙث١ُ  globinثشٚر١ٓ عثذ٠ُ اٌٍثْٛ ٘ثٛ اٌغٍثٛث١ٓ 

عٍٝ اٌؾذ٠ذ .  ِب اٌىش٠ثبد اٌج١ؼثبء فٛف١فزٙثب اٌثذفبع عثٓ اٌغغثُ ػثذ األعغثبَ اٌغش٠جثٗ وثبٌغشاص١ُ 

germs  َّٛٚاٌغثثtoxins  ٚرؼثثُ اٌىش٠ثثبد اٌج١ؼثثبء  سثعثثخ  ٔثثٛاع ِثثٓ اٌخال٠ثثب ٘ثثٟ : اٌخال٠ثثب .
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، اٌخال٠ثثثثثثثثثب اٌٍّف١ثثثثثثثثثٗ  thrombocytes، األلثثثثثثثثثشاص اٌذ٠ِٛثثثثثثثثثٗ  granulocytesاٌؾج١ج١ثثثثثثثثثٗ 

lymphocytes  ٗٚاٌخال٠ب ٚؽ١ذح اٌخ١ٍmonocytes  . 

 Urogenital Systemانجهاز انبىني وانتناسهي      

٠عًّ اٌغٙبص اٌجٌٟٛ فٟ األعّبن عٍٝ اٌزخٍض ِٓ اٌفؼثالد إٌزشٚع١ٕ١ثٗ اٌغثبةٍٗ فؼثالً عثٓ      

ْ ثزٕم١خ اٌذَ ثعغ األِالػ ٚاٌّبء . ٚرعذ اٌى١ٍزبْ اٌعؼٛ اٌشة١غٟ فٟ اٌغٙبص اٌجٌٟٛ ، ؽ١ش رمِٛب

 ٚرش ١ؾٗ ِٓ اٌفؼالد إٌزشٚع١ٕ١ٗ ٚإؽاللٙب اٌٝ اٌخبسط .

 : Kidneysانكهيتاٌ  

صٚط ِٓ رشاو١ت ؽّشاء غبِمخ اٌٍْٛ ِزطبٌٚٗ ٚٔؾ١فٗ رّزذ عٍٝ ؽٛي إٌبؽ١ٗ اٌ ٙش٠ٗ ٌغذاس      

اٌغغثثُ . ٚعٕثثذ إصاٌثثخ األؽشثثبء ِثثٓ اٌغثثٛف اٌغغثثّٟ ٠ّىثثٓ ِشثثب٘ذح اٌى١ٍزثث١ٓ ثٛػثثٛػ ِثثٓ خثثالي 

 رغ٠ٛف ٠مع خٍف ؽضاَ اٌىزف  . ٚغبٌجبً ِثب رىثْٛ اٌى١ٍزثبْ عٍثٝ ِمشثثٗ  ٠peritoneumزْٛ اٌجش

 ِٓ ثعؼّٙب اٌجعغ فٟ األعّبن اٌع ١ّٗ ٚلذ رزؾذاْ عٍٝ ؽٛي اٌخؾ اٌٛعطٟ ٌّٙب .

رمغُ اٌى١ٍٗ عبدح اٌٝ عضة١ٓ  ِبِٟ  س ط اٌى١ٍثٗ  ٚخخثش خٍفثٟ ، ؽ١ثش رزشوثض اٌٛف١فثٗ األثشاص٠ثٗ 

 ِب اٌغضء األِبِٟ ِٓ اٌى١ٍٗ ف١شرجؾ ثبٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ . رعزجثش اٌٛؽثذٖ  فٟ اٌغضء اٌخٍفٟ ،

١ج١ت اٌى١ٍٗ  nephronاٌى٠ٍٛٗ  إٌفشْٚ   ثّضبثخ اٌٛؽذٖ اٌزشو١ج١ثٗ ٌٍى١ٍثٗ .  Kidney tubule ٚ  ٔع

 malpigian body ٚ ِب ٠غّٝ ثغغُ ِبٌج١غٟ  renal corpuscleٟٚ٘ رزأٌف ِٓ وش٠ٗ و٠ٍٛٗ 

١ج١ثت ٍِزثٛٞ ٠ث دٞ اٌثٝ لٕثٛاد رطثشػ اٌجثٛي ٌٍخثبسط . رزثأٌف اٌىش٠ثٗ اٌى٠ٍٛثٗ ِثٓ ِؾف ثخ  ِٚٓ  ٔع

عجثبسٖ عثٓ وزٍثٗ ِثٓ  glomerulusِضدٚعخ اٌغثذاس ِٚثٓ وج١جثٗ  Bowman's capsuleثِٛبْ 

 ٚع١ٗ د٠ِٛٗ  عش٠ٗ داخً اٌّؾف ٗ . رزظً اٌى١ٍزبْ ِع ثعؼّٙب ثٛاعطخ لٕبح ٚعثط١ٗ رزغثٗ خٍفثبً 

 . Urinary bladderعٝ اٌّضبٔٗ اٌج١ٌٛٗ ٌزظت فٟ و١ظ  ٚ ِضبٔٗ رذ

  Gonads انًناسم أو انغدد انتناسهي  

ِٕبعثً األعثّبن عجثبسح عثٓ رشاو١ثت ِزطبٌٚثٗ عثبدح ِٚعٍمثٗ ثبٌّغثبس٠ك ِثٓ إٌبؽ١ثٗ اٌ ٙش٠ثثٗ      

 vesselٚاٌٛعبء إٌبلً  testesٌٍغٛف اٌجطٕٟ . ٠ٚزىْٛ اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ ِٓ اٌخظ١ز١ٓ 

٠ٚفزؼ اٌٝ اٌخبسط عٓ ؽش٠ك اٌفزؾثٗ اٌّشثزشوٗ اٌٛالعثٗ  ِثبَ اٌضعٕفثٗ اٌّخشع١ثٗ . اٌخظث١زبْ فثٟ 

 غٍثثت األعثثّبن اٌع ١ّثثٗ عجثثبسٖ عثثٓ  عؼثثبء ث١ؼثثبء اٌٍثثْٛ ِٚفظظثثٗ رمثثع عٍثثٝ إِزثثذاد اٌّضبٔثثٗ 

 oviductsٚلٕثبرٟ اٌجث١غ  ovariesاٌغبص٠ٗ.  ِب اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ األٔضٛٞ ف١زىْٛ ِٓ اٌّج١ؼث١ٓ 

 ٠ؼبً اٌٝ اٌخبسط عٓ ؽش٠ك اٌفزؾٗ اٌّشزشوٗ . فؼثالً عثٓ ٘ثزٖ األعؼثبء اٌزٕبعث١ٍٗ فثأْ  ٠ٚفزؾبْ

ر دٞ دٚساً وج١شاً فٟ اٌغث١طشٖ عٍثٝ ع١ٍّثخ اٌزىثبصش ثأؽاللٙثب  Endocrine glandاٌغذد اٌظّبء 

ٚرغثّٝ  ٠ؼثبً  pituitary glandاٌٙشِٛٔبد اٌّؾفضٖ . ِٚثٓ  ٘ثُ ٘ثزٖ اٌغثذد ٘ثٟ اٌغثذٖ إٌخب١ِثٗ 

أل١ّ٘زٙثثب اٌىج١ثثشٖ ، ؽ١ثثش رمثثَٛ ثثثأفشاص ٘شِٛٔثثبد رؾفثثض اٌخظثثٝ  Master glandغثثذد ثغثث١ذح اٌ

ٚاٌّجثثب٠غ عٍثثٝ رىثث٠ٛٓ ٚإؽثثالق اٌؾ١ثثبِٓ ٚاٌج١ثثٛع . ٠ٚىثثْٛ اكخظثثبة فثثٟ األعثثّبن اٌع ١ّثثٗ 

  خبسع١بً عٍٝ األغٍت ،عذا ثعغ  ٔٛاع األعّبن اٌض٠ٕٗ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اكخظبة داخ١ٍبً.
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  : التنظٌم األزموزي واألٌونً فً األسماك العظمٌة
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1ـ Euryhaline (السمحي التحسل واسعة أسساك): 
 عمى التأقمع تدتصيع التي األسساك عمى تصمق وىي   

 التأقمع تدتصيع حيث ، السمحية التخاكيد مغ واسع مجى
 بػاسصة األيػنات تخكيد في الخارجية التغيخات مع

 الذانظ عائمة أسساك تذسل وىي . التػازن  ميكانيكية
  . الذبػشيات وعائمة البياح وعائمة
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2ـ Stenohaline (السمحي التحسل ضيقة أسساك): 
   بيغ ما اإلنتقال عمى محجودة قجرة ليا التي األسساك وتذسل 

 ضيقة أزمػزية حجود تستمظ حيث ، السالحة والسياه العحبة السياه
 األنيار أسساك وتذسل . معيشة بيئة في محجدة تكػن  وبحلظ

   ـ : إلى: إلى تقديسيا ويسكغ والبحيخات والبحار

Polystenohaline :من عالٌة لدرجات تتأقلم التً ـ 

 .المفتوحة البحار فً كما الملوحة

Oligostenohaline :من واطئة لدرجات تتأقلم التً ـ 

  .العذبة المٌاه فً تعٌش التً الملوحة
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   ـ: إلى لمسمػحة تحسميا حدب األسساك ترشف كسا     
  : وتذسل والسالحة العحبة السياه بيغ ما مياجخة غيخ أسساك -1
البحخية البيئة في فقط تعير) السمحي السجى ضيقة : بحخية أسساك 

  . ( قميمة فييا األزمػزي  التشطيع آلية وتكػن 
العحبة السياه في تتػاجج) السمحي السجى ضيقة : عحبة مياه أسساك 

  . ( قميمة فييا األزمػزي  التشطيع فعالية وتكػن  فقط
السشاشق في يعير معطسيا ، السمحي التحسل واسعة ـ: بحخية أسساك 

  . السربات قخب أو الداحمية
في يعير معطسيا ، السمحي التحسل واسعة : عحبة مياه أسساك 

   .السالحة البحيخات
 وليحه بالعكذ أو السالحة والسياه العحبة السياه مابيغ مياجخة أسساك -2

  . الحياة مخحمة باختالف تختمف تأقمع قجرة األسساك
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 ماذا يقصد بالتظظيم األزمهزيOsmoregulation  
يصمق عمى عسمية الديصخة عمى الساء واألمالح في    

الجدع بعسمية التشطيع األزمػزي وىحه العسمية تختمف ما 
بيغ األنػاع السختمفة التي تتػاجج في بيئات مختمفة وىحه 

االختالفات تالحع برػرة أساسية في وضيفة األندجة 
واألعزاء التي ليا عالقة بالسحافطة عمى مكػنات 

 . الدػائل الجدسية 
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 وان السحافطة عمى التشطيع األزمػزي يتع بيغ الدػائل الجدسية
والبيئة الخارجية بػاسصة عسميات فدمجية معقجة تذسل الخمية 

 . واألندجة وأعزاء معيشة ليا عالقة بالتشطيع األزمػزي 
 كسا أن داخل الجدع ىشاك سػائل داخل الخاليا التي تتخمف عغ تمظ

الدػائل التي تحيط بالخاليا مغ الخارج وتخكيب كال الشػعيغ مغ 
 .الدػائل يجب السحافطة عميو بتخكيد أزمػزي مالئع لمحياة 

  وأن السحافطة عمى التشطيع األزمػزي بيغ الدػائل داخل الخمية
وخارجيا يتع عبخ غذاء الخمية حيث يتكػن غذاء الخمية مغ 

أنكدتخوم وىػ يحجد سيخ الحخكة  75بخوتيشات دىشية ذات سسظ 
 .  األنتذارية لمسػاد الحائبة في الدػائل خارج الخمية إلى الخمية 
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 ان عجد السػاد الحائبة في الدػائل خارج وداخل الخمية تكػن
متداوية تقخيبا إال أن ندبة تػاجج كل مادة في الدائل تكػن 

فسثال في الدائل خارج الخمية يكػن تخكيد . مختمفة تسامًا 
عالية  والكاليديػم والبيكاربػناتأيػنات الرػديػم والكمػريج 

ندبيًا وعمى العكذ فأن تخكيد أيػنات البػتاسيػم والفػسفات 
والسغشيديػم في الدائل داخل الخمية يكػن عاليًا ندبيا عشج 

 .مقارنتو بالدائل خارج الخمية 
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 ـ :كيف تتم عملية ضخ األيونات عبر الغالصم 

 يوجد تفسيرين لعملية التبادل األيوني التي تتم عبر

 : الغالصم وهما 

 ًتفسير : أوالMaetz  

 ًتفسير : ثانياKirschner  
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 يتعمق بالسزخات األيػنية أو يدسى بسػديل خمية : األول
الكمػريج ، حيث أجخى عجة تجارب أستشتج مغ خالليا وجػد 

السقرػد بو أيػن يتع  Coupled exchangeتبادل مددوج 
يخخج أيػن  Na +تبادلو مقابل أيػن آخخ ، حتى يجخل أيػن 

يجخل مقابل  Cl -بالساء العحب ، أيػن الكمػريج NH +األمػنيػم
وىحا تبادل يتع فقط لأليػنات  Hco3 -خخوج البيكاربػنات

حيث ( مػجب أو سالب)األحادية الذحشة ويتع بشفذ الذحشة 
تشتقل أيػنات الرػديػم والكمػريج ضج تجرج التخكيد وىحا الشطام 

يدتيمظ شاقة والسرجر الػحيج لمصاقة الالزمة لشقل األيػنات 
ويتع ( اديشػسيغ ثالثي الفػسفات) ATPعبخ األغذية ىػ 

تحجيج ىحه الصاقة بػاسصة أنديع خاص مػجػد في األغذية 
حيث يقػم  Na/K ATpaseداخل خمػية في الغالصع ىػ 

 . وإشالق الصاقة  ADPإلى  ATPبتحػيل جديئة 
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 أما نسػذج التبادل السددوج عبخ خاليا الكمػريج في
األسساك البحخية لع يتػضح تسامًا كسا في أسساك السياه 
العحبة والدبب أن أيػنات الرػديػم واألمػنيػم والكمػريج 

والبيكاربػنات ستتحخك إلى الخارج وىي غيخ جاىدة 
 . لمتبادل 
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 ًكخيذشخ : ثانياKirschner  
 األيػنات ألن البحخية لألسساك األيػني التبادل عغ يعبخ  

 عمى يعتسج السػديل وىحا . لمتبادل جاىدة غيخ Maetz في
  الكيخبائي التجرج ويجعى لألغذية الكيخبائي الجيج في فخق 

TEP) Transepithelial potential) الحع حيث  
Kirschner جدع بيغ ما الكيخبائي الجيج في فخق  وجػد 

 ممي 10+ مقجاره الخارجي ومحيصيا القخصي الداوي  سسكو
 السياه في فػلت ممي 30- و السالحة السياه في فػلت
 مغ TEP ويشتج الػسط ممػحة يتبع الجيج أن أي ، العحبة
 الصالئي الغذاء خالل الكمػريج أليػنات الفعال الشقل

  . لمغالصع
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 : أوجه التشابه واألختالف بٌن التفسٌرٌن 

 التشابه : 

 كال التفسٌرٌن ٌعتمد على نظام النقل الفعال . 

كال التفسٌرٌن ٌؤكد وجود أنزٌم 

   Na/K ATPase  
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  : اإلختالف 
في Maetz في أما األيػنات تػفخ بدبب مػجػد األيػني التبادل  

Kirschner تجرج وجػد بدبب األيػني لمتبادل حاجة تػجج ال 
  . األيػنات نقل عمى يداعج والحي كيخبائي

إلى نفاذ غيخ الغالصع غذاء بأن يفتخض األيػني التبادل 
 باإلضافة الثشائية األيػنات مخور يفتخض بيشسا الثشائية األيػنات

  . العزػية الجديئات إلى
نطخية حدب مباشخ تأثيخ ليا السمػحة في التغيخات TEP ألن 

 األيػني التبادل في بيشسا ، السمػحة بتغيخ يتغيخ الكيخبائي الجيج
(Maetz) تحجث حتى أيام عجة تحتاج التغيخات ىحه .  
Maetz العحبة السياه أسساك تفديخ مغ دقة أكثخ.   
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 ـ : دورة الغالصع واألمعاء والكمية في التشطيع األزمػزي 
 

أن جياز التشطيع األزمػزي ليذ عزػ وال يتكػن مغ   
أعزاء وأنسا ىػ جياز يتكػن مغ مجسػعة مختمفة مغ 
األغذية نرف الشاضحة التي مابيغ الدسكة ومحيصيا 

عسل متكامل تحت الديصخة  الخارجي وىي مػاقع تعسل
 . اليخمػنية 
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العجيج لسػاجية ا  ماى دورىا األسساك في الغالصع تؤدي 
 الخارجي الدصح بيا يكػن  والتي الػضيفية الستصمبات مغ

 أذ الفزالت وشخح األيػني والتػازن  الغازات إلنتذار مػقعاً 
 Fillaments الغمرسية الخيػط مغ الغالصع تتكػن 

 ضياري  بشديج ومغصاة Lamella الغمرسية والرفائح
 عمى الطياري  الشديج يحتػي  Epithelium يجعى خارجي

 Chloride الكمػرايج خاليا ومشيا الخاليا مغ أنػاع عجة
Cells مفخد بذكل أو عشقػدية مجاميع بذكل تكػن  إذ 
 الخاليا ىحه تحتػي  ، الغمرسية الخيػط شػل عمى تشتذخ

 كثيفة أنجوبالزمية وشبكة السايتػكػنجريا مغ كبيخ عجد عمى
  تدسى قسية حفخة عمى تحتػي  الشاضجة الكمػريج وخاليا

Apical Crypt فقط ىي الشاضجة الكمػريج خاليا وأن 
 الفعال الشقل وعسمية األزمػزي  التشطيع بعسمية تقػم التي

 تكػن  قسية وحفخة Na/K ATpase أنديع عمى ألحتػائيا
   . الخارجي الػسط مع مباشخ بتساس

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 ـ : الكمية 
 في األسطاك البحرية يكهن الدم أكثر تركيزًا بقميل من دم أسطاك الطياه

 (  الدم)العذبة 
 البهل يكهن أكثر تركيزًا من بهل أسطاك الطياه العذبة يكهن مخفف أكثر

 . من الدم 
 ( لكي ال تفقد الطاء ) كطية البهل في األسطاك البحرية تكهن قميمة

وهذا يعهد إلى قيام الكمية بإعادة أمتصاص معظم الطاء من الراشح بطا 
معظاه أن الكمية دور في عطمية التظظيم األزمهزي حيث تكهن الكمية 
أكثر كفاءة مطا هي عميه في أسطاك الطياه العذبة حيث يفقد الطاء 
بأستطرار ويجب تعهيضه من مصادر متعددة وأحد هذه الطصادر هه 

 . البهل 
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 بصخح الكمية تقػم حيث العحبة السياه أسساك في وبالعكذ

 أسساك في البػل أن حيث السخفف البػل مغ كبيخة كسيات
 في الكمية دور إلى يعػد وىحا ماء معطسو العحبة السياه

   .الساء مغ والتخمز باألمالح اإلحتفاظ
 أكثخ بػل إنتاج تدتصيع بحخية سسكة تػجج ال العسػم وعمى 

 أنتاج بإستصاعتيا عحبة مياه سسكة تػجج وال الجم مغ تخكيداً 
  . األمالح مغ تساماً  خالي بػل

 كمية تستمظ Euryhaline السمحي التحسل عالية أسساك
 . والبحخية العحبة السياه أسساك كمية مابيغ وسط تكػن  أنتقالية

 بيغ التخكيد في الفخق  تقميل عمى القجرة ليا األسساك ىحه وأن
   . والسالحة العحبة السياه بأسساك مقارنة والبػل الجم
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 ـ : دور األمعاء في التشطيع األزمػزي وتأثيخه عمى عسمية التغحية 
 عسمية اليزع )قج يؤثخ ماء البحخ السبتمع عمى عسمية ىزع الغحاء

حيث أن ماء البحخ قاعجي ( والتشطيع األزمػزي عسميتان متشاقزتان
8-8.5 pH  بيشساPH  وسط مالئع لعسل ) 3اليزع في السعجة ىػ

فإذا دخل الساء إلى السعجة تتمكأ عسمية اليزع لحل ( أنديع الببديغ
ىحه السذكمة فإن األسساك البحخية تتػقف عغ التغحية عشجما تكػن 

في ماء البحخ العالي التخكيد بعس األسساك تعتسج عمى اليزع في 
األمعاء أكثخ مغ اليزع في السعجة ويعتقج ىحا ىػ الدبب في نذػء 

كسا أن ىشاك أفتخاض أن بعس األسساك . أسساك عجيسة السعجة 
يسج الساء القادم مغ البحخ وىػ ذو  Yالبحخية ليا معجة بذكل حخف 

يسيل إلى )مختفع عغ درجة حسػضة السعجة  PHأس ىيجروجيشي 
 .  مغ جدء صغيخ بحيث ال يؤثخ عمى بقية محتػيات السعجة ( القمػية

 أن مغ السعخوف أن األمالح السػجػدة في ماء البحخ ىي التي
تدبب بعس السذكالت في عسميات إفخاز األنديسات الياضسة وتقػم 

السعجة بالجور اليام في عسمية تخفيف مياه البحخ حتى ترل إلى 
 . تخكيد الجم في ىحه األسساك 
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 ـ :التشطيع األزمػزي واأليػني في أسساك السياه العحبة 
 يكػن تخكيد الدػائل الجدسية في أسساك السياه العحبة أكبخ مغ تخكيد

الػسط الخارجي وبحلظ يسيل الساء لمجخػل باألزمػزية وخخوج األمالح 
باألنتذار إلى الػسط الخارجي ويتع التخمز مغ الساء الدائج بصخح 

بػل مخفف ، بيشسا يتع تعػيس األمالح السفقػدة بػاسصة األخح 
الفعال عغ شخيق الغالصع ، والػصػل إلى حالة التػازن األيػني عغ 

شخيق تبادل أيػن الرػديػم مقابل أيػنات األمػنيػم أو الييجروجيغ 
 . وتبادل أيػن الكمػريج مقابل أيػن البيكاربػنات 

 وبحلظ تكػن الحالة ىشا عكذ األسساك البحخية معطسيا يذخب
كسيات قميمة مغ الساء أو ال تذخب الساء مصمقًا ألن كسيات كبيخة مغ 

الساء تجخل إلى الجدع مغ خالل الغالصع والتخمز مغ ىحه 
الكسيات الكبيخة مغ الساء مغ خالل البػل حيث تدتخجم شاقة األيس 

 . إلعادة أمتراص األمالح مغ البػل والبيئة 
 ان الزغط االزمػزي الكمي (Osmolarity  ) لجم األسساك العطسية

يكػن أكبخ مغ الزغط األزمػزي لمساء العحب وأقل مغ الزغط 
األزمػزي لساء البحخ فإذن األسساك العطسية تدتخجم بالتشطيع 

 . األزمػزي في كال البيئتيغ 
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التحسل  ػاسعةالتشطيع األزمػزي واأليػني في األسساك ال
 ـ : السمحي 

 تتحخك بعس أنػاع األسساك مثل الدالسػن والذعع
الفزي والبياح والتخاوت ما بيغ السياه العحبة والسياه 

السالحة في أوقات معيشة مغ حياتيا ويتصمب ىحا 
األنتقال أنعكاس كمي في حخكة األمالح عبخ الغالصع 

في الساء العحب إلى  influxمغ تجفق إلى داخل الجدع 
 . في الساء السالح  Effluxتجفق خارج الجدع 
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 أن أنتقال األسساك مغ الساء العحب إلى الساء السالح يؤدي إلى جفاف معطع
الجدع وزيادة معجل شخب الساء وأنخفاض ندبة ماء البالزما وزيادة تخكيد 

وأن اإلستجابة الدمبية التي . األيػنات األحادية والثانية في الجم والجدع ككل 
تدسح بديادة قابمية التشطيع األزمػزي واأليػني تذسل زيادة عجد وحجع خاليا 

الكمػريج في الغالصع وزيادة أمتراص الساء واأليػنات في األمعاء وأنخفاض 
 .  معجل التخشيح الكبيبي

 أما عشج نقل األسساك مغ السياه السالحة إلى السياه العحبة يتدامغ معو
أنخفاض ممحػظ في شخح األيػنات حيث يتع تشذيط الفعاليات التي تتػلج مغ 

التخكيد العالي لدػائل الجدع الحي يفػق تخكيد الػسط الخارجي وذلظ عشج 
أما الشقل الغمرسي لألمالح فأن . دخػل الدسكة ألول مخة إلى السياه العحبة 

شخح أيػنات الرػديػم والكمػريج وغيخىا مغ األيػنات يجب أن تتػقف لترل 
عسميا آلية أستخالص ىحه األيػنات مغ الػسط الخارجي بالشقل الفعال ويتع 

ذلظ تعجيل التشطيع األزمػزي مغ خالل أعزاء تشافح أخخى غيخ الغالصع 
متسثمة في تقميل شخب الساء وشخح األيػنات الدائجة عغ شخيق البػل السخكد 

 . ألتسام عمى الػسط الخارجي السخفف 
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