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  األمساك يف اجلسم حركيب

, اؾطِ غهٌ يف نبري٠ بدزد١ األمساى ؽتًف

 عسضٞ َكطع انرب ٜكع ايطسٜع١ ايبشس١ٜ فاألمساى

 ,اـطِ ق١ُ َٔ قطٛبا اؾطِ طٍٛ َٔ%36 بعد ع٢ً

 َٚٔ, ايرْب حنٛ بسغاق١ اؾطِ فس٣ دنسٟ ثِ

 اٚ َعٝين غهٌ ذات أٚ نسٟٚ بػهٌ ٜهٕٛ َا األمساى

 ايػُظ امساى يف نُا اؾاْبني َطػٛط أٚ خٝطٞ

 ايكٛابع يف نُا األضفٌ ٚ األع٢ً َٔ َطػٛط ٜهٕٛ ٚقد

 .ضٛاٖا تػب٘ ال بٗا خاص١ اغهاٍ تتدر األمساى ٚبعض
 Skin داجلل

 األخس٣ ايفكسٜات يف نُا ايطُه١ دطِ اؾًد ٜػطٞ

 : ٖٞ األمساى يف اؾًد فٛا٥د أِٖ َٚٔ

 ٚايعٛاٌَ األَساض ضد يًدفاع األٍٚ اـط ٜعترب .1

 اـازد١ٝ املٝهاْٝه١ٝ

 Sensory) اؿط١ٝ املطتكبالت ع٢ً اؾًد ذنتٟٛ .2

Receptors )ٌٚايػِ ٚايرٚم ايطُع َج 

  غريٖا ٚ ٚاإلسطاع

 االْٜٛات ٚ املا٤ بتٓافر تتعًل ٚظا٥ف ي٘ .3

 اؾطِ يف ايرباش ٚ ايتٓفط١ٝ بايعًُٝات عالق١ ي٘ .4

 ٚض١ًٝ تعترب اييت ايتًٜٛٔ عٛاٌَ ع٢ً اؾًد ذنتٟٛ .5

 .األمساى يبعض ٚإعالٕ دفاع

 قاب١ًٝ ذات أعطا٤ ع٢ً ذنتٟٛ األمساى بعض دًد .6

 .با١ٝ٥ايهٗس املا٤ ثعابني مسو َجٌ با١ٝ٥نٗس

 دًدٖا يف ضا١َ غدد ع٢ً ؼتٟٛ األمساى بعض .7

 .دفاع١ٝ نٛض١ًٝ

 طبكات ثالخ َٔ األمساى يف اؾًد ٜتهٕٛ

A. بايبػس٠ املطُا٠ اـازد١ٝ ايطبك١ Fusiform 

Dermis 

B. باألد١َ تعسف ٚ ايٛضط٢ ايطبك١ Dermis 

C. ٚتدع٢ اؾًد ؼت ٖٚٞ ايطبك١ ايداخ١ًٝ 
Hypodermis 

 Epidermis البشرة
 بايفكسٜات َكازْ٘ األمساى يف ايبػس٠ خالٜا ؽتًف

 Vital Epidermis س١ٝ بػس٠ غالٜا ٚتتُٝص األخس٣

Call ايكس١ْٝ طبك١ تٛدد ٚال االْكطاّ ع٢ً قادز٠ 

Keratinized عهظ ٖٚرا, اؿ١ٝ ايطبك١ تًو فٛم 

 أْٛاع َٔ ايعدٜد ايبػس٠ يف ٜٛدد, ايجدٜات يف اؾًد

 Mucus املداط١ٝ اـالٜا َٓٗا املتدصص١ اـالٜا

(Goblet) Calls بإفساش تكّٛ ٚاييت Mucus  ٟٛٚؼت 

 َٓاعٞ نًٛبٝٛيني َسنبات ع٢ً نريو

Immunoglobulin ٟضد ايٛقا٥ٞ ايتأثري ذ 

 َتدصص١ اـالٜا ع٢ً ايطبك١ ٖرٙ ؼتٟٛ. االَساض

 اْراز َٛاد ع٢ً استٛاؤٖا ٜعتكد اييت Club Cells تدع٢

 هلرٙ املٗامج١ ْتٝذ١ اـالٜا ٖرٙ تٗتو بعد افساشٖا ٜتِ

 نُا املٗامج١ األمساى اخاف١ يف أثسٖا قدث١ األمساى

 سٝح Ostraciidae ايعا١ً٥ امساى يف َٛدٛد ٖٛ

 االدٗاد ساي١ يف تفسشٖا عصب١ٝ مسّٛ ع٢ً ؼتٟٛ

 بساعِ ع٢ً ايبػس٠ فتشتٟٛ اؿظ أعطا٤ اَا. ٚاـطس

 .Taste buds ايترٚم

     Dermis األدمت
 اْطذ١ َٔ أضاضا ٚتتهٕٛ يًذًد ايٛضط٢ ايطبك١ ٖٚٞ

 اييت  Fibrous Connective Tissue ضا١َ يٝف١ٝ

 ع٢ً األد١َ ٚؼتٟٛ اؾًد َكا١َٚ ق٠ٛ َٔ تصٜد

 باإلضاف١ باؾًد اـاص١ ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ األعصاب

 :االت١ٝ املهْٛات اىل

 ٖٚٞ :Chromatophoras ايصبػ١ٝ اـالٜا -اٚال

 امسٗا ذندد ٚاييت يألمساى ًَْٛ٘ صبػات ع٢ً ؼتٟٛ

 يًُٝالْني اؿاَالت اـالٜا فُجال, ايصبػ١ يٓٛع طبكا

Melanophores ٟٛايطٛدا٤ ايصبػ١ ع٢ً ٚؼت 

Melanin يًصفسا٤ ٚاؿاَالت Xanthophores 

 . ايصفسا٤ ايصبػ١ اىل ْطب١

 يف يًتًٕٛ َصدزإ ٖٓاى:  األمساى يف األيٛإ َصدز

 األمساى

 ايتًٕٛ اؿكٝك١ٝ ايصبػات خالٜا .1

                Chromatophores 

 Irridocytes  ايفٝصٜا١ٜٚ االْعهاضات خالٜا .2

 َٓطك١ يف اـالٜا ٖرٙ تكع اؿكٝك١ٝ ايصبػات خالٜا

 يف أسٝاْا تٛدد ٚقد األمساى دًد َٔ Dermis االد١َ

 إ, ايػٛنٞ ٚاؿبٌ ايدَاغ ٚسٍٛ ايربٚتٝين ايػػا٤

 صبػ١ٝ سبٝبات ع٢ً ؼٟٛ اـالٜا ٖرٙ ضاٜتٛبالشّ

 ٖرٙ تٓتػس ٚعٓدَا يأليٛإ اؿكٝكٞ املصدز تعترب

 اذا اَا ايًٕٛ فاتح ظال تعطٞ اـ١ًٝ خالٍ اؿبٝبات

 غاَكا ايًٕٛ فٝصبح ايٛضط يف اؿبٝبات ٖرٙ متسنصت

 يف املٛدٛد٠ ايصبػ١ الٕ, أخس٣ د١ٗ يف َٚعدَٚا د١ٗ يف

 ٚ ايط١ًٜٛ ايط١ٝ٥ٛ املٛدات بعض تعهظ اؿبٝبات ٖرٙ

 اييت ٖٞ تٓعهظ اييت فاملٛدات االخس ايبعض متتص

 . زؤٜتٗا ميهٔ فال متتص اييت تًو اَا يًعني تعٗس
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 : َٓٗا ايٛإ عد٠ اىل اؿكٝك١ٝ اـالٜا تكطِ

 ايربتكاي١ٝ اؿُسا٤ اـالٜا Erythrophores 

  ايصفسا٤ اـالٜا Xanthophores 

  ايطٛدا٤ اـالٜا Melanophores 

 ايبٝطا٤ اـالٜا Leucophores 

 عالق١ هلا ايصفسا٤ ٚ ايربتكاي١ٝ اؿُسا٤ اـالٜا إ

 اَا ايػرا٤ ايس٥ٝطٞ َصسٙ ٜهٕٛ ايرٟ A بفٝتاَني

 بعض ؼطِ َٔ عسضٞ ْاتر يف ايطٛدا٤ اـالٜا

 بطبب أخس٣ ايٛاْا األمساى تعٗس. اال١َٝٓٝ االمحاض

 .ايصبػ١ٝ اـالٜا َٔ ايس٥ٝط١ٝ األيٛإ بني َصز

 غالٜا أسٝاْا ٚتدع٢ ايفٝصٜا١ٜٚ االْعهاض١ٝ اـالٜا اَا

 ايط٤ٛ متتص َٛاد ع٢ً ال سٛا٥ٗا ٚذيو Mirror املسأ٠

 ايعانط١ املاد٠ ٖٚرٙ, ْساٖا اييت األيٛإ َٔ ٜتهٕٛ ٚايرٟ

 اسد٣ ٖٚٞ) املتبًٛز٠ ايهٛاْني َاد٠ ٖٞ اـالٜا ٖرٙ يف

( اؿ١ٜٛٝ ايفعايٝات ْتٝذ١ ايدّ َٔ ايٓاػ١ ايفطالت

 بني ٜرتاٚح يْٛٗا عانط١ َاد٠ عٔ عباز٠ تهٕٛ ٚاييت

  .ايفطٞ اىل ٚاألبٝض ايدانٔ

  ايدعا١ٜٚ ايتٓهس ,االختبا٤:  األمساى يف ايتًٕٛ فٛا٥د

 Hides:  االختبا٤

, احملٝط١ ايب١٦ٝ يٕٛ َع ايطُه١ دطِ يٕٛ َطابك١ ٖٞ

 ايططٛح َٔ ايطاقط ايط٤ٛ َٔ تٓتر ايتػريات ٖرٙ إ

 تٓكًٗا ٚاييت ايطُه١ عني ع٢ً تٛثس ٚاييت اجملاٚز٠

 اـالٜا ٜأَس ايرٟ ايدَاغ اىل االعصاب بٛاضط١ بدٚزٖا

 بًٕٛ ايطُه١ تتًٕٛ عٝح املٓاضب باإلٜعاش ايصبػ١ٝ

 األمساى بعض يف بط٦ٝا ايتًٕٛ ٜهٕٛ قد احملٝط١ ايب١٦ٝ

 ال عٝح االخس بعطٗا يف ددا ضسٜعا ٜعترب بُٝٓا

. Flounder مسو يف نُا دقا٥ل بطع ض٣ٛ ٜطتػسم

 ايطُه١ سٝا٠ َساسٌ يف ذندخ األمساى يف ايًٕٛ تػري إ

 ايًٕٛ يف ايتػري ٖٚرا ٚايتهاثس اهلذس٠ ٚخالٍ, املدتًف١

 املطبب بصٚاٍ ٜصٍٚ أٟ Reversible زدعٞ ٜهٕٛ

 األٚىل سايتٗا اىل ايصبػ١ٝ اـالٜا سبٝبات ٚتسدع

 .ايب١٦ٝ تتطًب َا ٚسطب

 Disguise:  ايتٓهس

 دطِ غهٌ إ سكٝك١ ع٢ً تطتٓد ايطسٜك١ ٖٚرٙ

, ٚتربشٙ ايػهٌ متٝص َع١ٓٝ خطٛط ؼددٙ ايطُه١

 اىل تؤدٟ َٓتعِ غري بػهٌ َت١ًْٛ بسقع اؾطِ تػط١ٝ

 دٕٚ ٚاأليٛإ االغهاٍ ٖرٙ اىل املػاٖد عني اٖتُاّ دًب

 ٚ اؾطِ متٝص عدّ ٚبايتايٞ اؾطِ غهٌ اىل ايتفات

 تػاب٘ عٝح يْٛٗا تػٝري تطتطٝع سٝح, ْٛع٘ َعسف١

 .َا٥ٞ ْبات ضام اٚ غصٔ

 

 Advertising:  ايدعا١ٜ

 ألغساض ٚايصا١ٖٝ ايرباق١ األيٛإ األمساى تطتددّ قد

 يف خصٛصا ْفطٗا عٔ اإلعالٕ ٖٚٞ متاَا كتًف١

 .االخس اؾٓظ الدتراب ٚذيو  ايتصاٚز َٛضِ

  اإلضا٠٤ أعطا٤

 : قطُني اىل املط١ٝ األمساى تكطِ ميهٔ

 تتعإٚ َط١٦ٝ بهرتٜا ع٢ً اؿا١ٜٚ األمساى 

 املٓفع١ تتبادالٕ) تعاٜػ١ٝ بطسٜك١ األمساى َع

 دٝٛب يف ايبهرتٜا ٖرٙ تعٝؼ, (املػرتن١

 تعٌُ ايبهرتٜا ٖرٙ ٚ ايطُه١ دًد يف َتعدد٠

 تسانٝب ع٢ً اـازز َٔ ٚؼتٟٛ املسأ٠ عٌُ

 . ايباش ٚ ايكد مسو َجٌ ايط٤ٛ خسٚز تٓعِٝ

 

 خالٍ َٔ فٝٗا اإلضا٠٤ تٓتر اييت األمساى 

 باـالٜا تدع٢ ايطُه١ ع٢ً خاص١ خالٜا

 عٔ عباز٠ ٖٚٞ. Photophores ايط١ٝ٥ٛ

 خاص١ غدد ع٢ً اؿا١ٜٚ اـالٜا َٔ فُٛع١

 اٚ ايدَاغ عٌُ بٛاضط١ ايط٤ٛ اضتدساز يتٓعِٝ

  بٝٛيٛدٞ تأليؤبطسٜك١ تط٢ُ  ايصِ ايػدد

Bioluminescence ٌأْٛاع بعض َج 

 ٖرٙ فا٥د٠ إ ٜعتكد. ٚايهٛاضر ايساعدات

 ٚ ايطُه١ عٔ اإلعالٕ ٖٞ ايط١ٝ٥ٛ األعطا٤

 االخس ٚيًذٓظ املع١ًُ األعُام يف خاص١

 .دفاع١ٝ ٚض١ًٝ اٚ ايػرا٤ درب يف ٚأٜطا

 اْ٘ ع٢ً ٜعسف :Lateral line اؾاْيب اـط -ثاْٝا

 يًذطِ املتٛضط اـط ع٢ً ممتد٠ َتطاٚي١ قٓا٠

 عصب١ٝ بازتباطات سط١ٝ خالٜا ع٢ً ايكٓا٠ ٖرٙ ؼتٟٛ

 األمساى ٚعٓد اؾًد ضطح ع٢ً بجكٛب تٓتٗٞ

 ٜطاعد اؿسغف١ َٓتصف يف بجكٛب تٓتٗٞ ايػطسٚف١ٝ

 سٝح ايعالّ يف ايطباس١ ع٢ً األمساى اؾاْيب اـط

 أضاضا َعتُدا املٝاٙ سسن١ اىل اؾاْيب اـط ٜطتذٝب

 سسن١ تٛادد َٓطك١ يف بايربربات اإلسطاع ع٢ً

 املطبب١ ايها٥ٓات سذِ ذندد ٚبايتايٞ األمساى ٚضباس١

 .بٗا االصطداّ ٚتفادٟ االٖتصاشات هلرٙ

 أْٛاعٗا يف ؽتًف ٖٚٞ :scalesاؿساغف -ثايجا

 سساغف تهٕٛ َا غايبا ٚ األمساى يٓٛع تبعا ٚاغهاهلا

 Cycloid دا٥س١ٜ  ٚدٛدٖا ساي١ يف ايعع١ُٝ األمساى

 غعاع١ٝ امساى يف تٛدد َا غايبا اييت ٚ ًَطا٤ سٛاف ذات

 املػط١ٝ اؿساغف تٛدد بُٝٓا  Soft Rayed ايصعٓف١

Ctenoid ايصعٓف١ عع١ُٝ امساى يف Spiny Rayed 

 تػطٞ صػري٠ اغٛاى بٛدٛد املػط١ٝ اؿساغف ٚتتُٝص. 
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 اؿساغف َٔ أخس٣ أْٛاع ٖٓاى ٚ. َٓٗا ايعاٖس اؾص٤

 يف َٛدٛد٠ ٖٚٞ Rhombic املع١ٝٓٝ ناؿساغف

 ؿساغف ٚ( ايصعاْف َتعدد٠ عا١ً٥) ايكصب امساى

 .ايهٛضرامساى  يف نُا Placid ايدزع١ٝ

  Hypodermis اجللد حتج ما الداخليت الطبقت

 اْطذ١ َٔ ٚتتهٕٛ مسها اؾًد طبكات ازم َٔ ٖٚٞ

 استٛا٥ٗا ايطبك١ ٖرٙ ب٘ تتصف َا ٚاِٖ ضا١َ يٝف١ٝ

 ايصبػ١ٝ ٚاـالٜا Lipid Calls ايد١ٖٝٓ اـالٜا ع٢ً

Pigment Calls عصب١ٝ د١َٜٛ ٚضفا٥س. 

 : اؾطِ يٛاسل

 ٚايصٚا٥د ايصعاْف َٔ نٌ األمساى يف ايًٛاسل تػٌُ

 ايبشس نتٓني األمساى بعض يف تٛدد اييت ايًش١ُٝ

Phyllopteryx .ْٛعني ع٢ً فتهٕٛ ايصعاْف اَا: 

 ايصعاْف ٚتػٌُ: (Median) املتٛضط١ ايصعاْف

     ٚاملدسد١ٝ( Caudal) ٚايرْب١ٝ(  Dorsal)  ايعٗس١ٜ

 (Anal. ) 

    ايهتف١ٝ ايصعاْف تػٌُ( : Paired) ايصٚد١ٝ ايصعاْف

 (Pectoral  )ٚاؿٛض١ٝ  (Pelvic . ) 

 ايٛضطٞ احملٛز يف تكع اييت ٖٞ املتٛضط١ ايصعاْف

 تتشٛز قد, ٚايتٛقف املٛاش١ْ يف تفٝد ٖٚٞ يألمساى

 يف ايساع اع٢ً يف َاص قسص اىل ايعٗس١ٜ ايصعاْف

 يصل يف ايكسص ٖرٙ ٜٚفٝد االمساى اْٛاع بعض

, ٜرنس دٗد دٕٚ ٚاْتكاهلا االخس٣ االمساى يف ايطُه١

 ٖٞ املدسد١ٝ ايصعٓف١. األمساى بعض يف تفكد ٚقد

 اىل تتشٛز قد األمساى بعض يف َفكٛد٠ تهٕٛ األخس٣

 رنتًف, ايٛيٛد٠ األمساى يف اؿاٍ ٖٛ نُا ٚيٛز أعطا٤

 ايػهٌ ٖالي١ٝ فُٓٗا األمساى يف ايرْب١ٝ ايصعاْف غهٌ

 ذات األمساى اَا ضباس١ األمساى اضسع يف تٛدد اييت

 األمساى ضباس١ االبط٧ فٗٞ املط١ٓٓ اٚ املدٚز٠ ايصعاْف

 تهٕٛ املطتدٜس٠ اٚ ايصػري٠ ايرْب١ٝ ايصعاْف ذات

 تدعِ ايهتف١ٝ ايصعاْف. َتُٛد١ اٚ ضعٝف١ ضباستٗا

 Pectoral) ايهتف سصاّ بٛاضط١ ؼٌُ ٚ زخ٠ٛ بأغع١

Girdle) .ٖٞٚ ّيف تتٛضع ٚ األمساى بعض يف تٓعد 

 ميهٓٗا اييت ايبشس عسٚع امساى يف نُا االخس ايبعض

 نبري بػهٌ ايصعاْف تُٓٛ اٚ, ايبشس ضطح فٛم ايٛثٛب

 ملد٠ اهلٛا٤ يف ايبكا٤ ميهٓٗا اييت ايطٝاز٠ األمساى يف نُا

 يًصعاْف ايس٥ٝط١ٝ ايٛظٝف١. ثا١ْٝ 22 اىل تصٌ قد

 اؿسن١ يف املطاعد٠ ٖٞ املتطٛز٠ األمساى يف ايهتف١ٝ

. ايعدٚا١ْٝ ٚايعسٚض ايفذا٥ٞ ٚايتٛقف ٚاالضتداز٠

 Pelvic) اؿٛض عصاّ احملُٛي١ اؿٛض١ٝ ايصعاْف

Girdle )ٞٗهلا ايهتف١ٝ ايصعاْف َٔ عَُٛا اصػس ف 

 ذنٛز يف تتشٛز, ٚايتٛقف املٛاش١ْ َٓٗا ا٥فظٚ عد٠

, االخصاب يف يًُطاعد٠ ٚيٛز أعطا٤ اىل االْٛاع بعض

 بٝتجيت يًُطاعد٠ ايكاع١ٝ األمساى َٔ عدد يف تطتعٌُ

 اىل األمساى بعض يف تتشٛز, َٛقعٗا يف األمساى

 ٚقد ايكاع يف ايطُه١ يصل يف تطاعد َاص١ تسانٝب

 بعض ٚ ايفهٛى عدمي١ األمساى يف ايصعاْف ٖرٙ تفكد

 .ايفه١ٝ األمساى

 Skeletal System العظمي اهليكلي اجلهاز
 ايرتابط ذنددٖا االمساى يف اؿسن١ ٚ اؾطِ غهٌ إ

 فاؾٗاش .ٚايعطًٞ ايععُٞ اؾٗاشٜٔ يف ايتداخٌ ٚ

 ٚاالْطذ١ ٚايػطازٜف ايععِ ع٢ً ذنتٟٛ اهلٝهًٞ

 ٖرٙ, ايصعٓف١ٝ ٚاالغع١ ٚاالضٓإ ٚاؿساغف ايسابط١

 ٚايداخًٞ اـازدني اهلٝهًني َستب١ ايعدٜد٠ املهْٛات

 اهلٝهٌ ب١ ٜكصد يًطُه١ اـازدٞ اهلٝهٌ يًطُه١

 بدٕٚ زؤٜت٘ ميهٔ ٚايرٟ ايطُه١ دطِ َٔ املس٥ٞ

 ٚاالْطذ١ ايصعٓف١ٝ ٚاالغع١ اؿساغف َجٌ, تػسٜح

 تكع اييت بايعطالت ٚتسبط٘ اؾًد تكٟٛ اييت ايسابط١

 اؾُذ١ُ َٔ يًطُه١ ايداخًٞ اهلٝهٌ ٜتهٕٛ اضفً٘

 بني تكع اييت ٚايععِ ٚاالضالع ايفكسٟ ٚايعُٛد

 .ايصعاْف تطٓد اييت ٚايععاّ ايعطالت

 سٛايٞ) ايععاّ َٔ نبري عدد َٔ ٚتهٕٛ: اؾُذ١ُ-1

 ععِ ايععاّ ٖرٙ اِٖ غطازٜف بُٝٓٗا تٛصٌ( ععِ 45

 .ايػًصُٞ ايػطا٤ ٚععِ ٚاؾب١ٗ ايفهني

 يف ايفكسٟ ايعُٛد ٜتهٕٛ:  ٚاالضالع ايفكسٟ ايعُٛد -2

 ذات ايفكسات مجٝع, ايفكسات َٔ ضًط١ً َٔ االمساى

 ٚضطٞ دص٤ َٔ تتهٕٛ سٝح تكسٜبا َتػاب١ٗ تسانٝب

 إ اال Centrum ايفكس٠ ظطِ ٜدع٢ ايٛدٗني َكعس

 ايفكستإ يف, اؾطِ َٔ َٛقعٗا يف ايتشٜٛسات بعض هلا

 ايعُٛد زبط ع٢ً تعُالٕ ٚايجا١ْٝ االٚىل االَاَٝتإ

 عع١ُٝ شٚا٥د ع٢ً ؼٜٛإ ٚال باؾُذ١ُ ايفكسٟ

 شا٥دتإ َٓٗا فًهٌ اؾرع١ٝ ايفكسات اَا. داْب١ٝ

 دطِ َٔ ايعًٟٛ اؾص٤ يف تكع طًٜٛتإ داْبٝتإ

 بعطٗا َع تًتشِ ايعصب١ٝ باألقٛاع تدع٢ ايفكس٠

 اؿبٌ خالي٘ َٔ ميس ايرٟ ايعصيب ايكٛع َه١ْٛ

 Neural Spin ايعصب١ٝ ايػٛن١ ٚتٛدد ايػٛنٞ

 فأْٗا ايرْب١ٝ املٓطك١ فكسات اَا. ايعصيب ايكٛع فٛم

 ايعصب١ٝ بايكٓا٠ ٜتعًل فبُا اؾرع١ٝ ايفكسات تػاب٘

 بٌ اضالع ع٢ً ؼتٟٛ ال بهْٛٗا عٓٗا ؽتًف ٚيهٓٗا

 Hemal Canal ايد١َٜٛ باألقٛاع تدع٢ شٚا٥د ع٢ً
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. ايس٥ٝطٞ احملٟٛ ايدَٟٛ ايٛعا٤ خالهلا َٔ ميس اييت

 ايػٛن١ ٚدٛد بعدّ األٚىل ايرْب١ٝ ايفكس٠ ٚؽتًف

 .Hemal Spine ايد١َٜٛ

 عدٜد٠ اغهاٍ ٖٓاى: ايعطالت بني تكع اييت ايععاّ -3

 Splint ايػع١ٝ ععاّ تدع٢ ايصػري٠ ايععاّ َٔ

Bones بػهٌ ٜهٕٛ َٓٗا فكطِ, ايعطالت بني تكع 

 اىل ايعطالت بني ايععاّ ٖرٙ متتد سٝح C سسف

 ايععاّ َٔ غهٌ ٖٚٓاى, ايفكسات يف ايعصب١ٝ ايػٛن١

 بسباط ايععاّ ٖرٙ َٔ ذزاع تتصٌ سٝح  Y سسف ٜػب٘

 ايرزاع تٓػُس بُٝٓا ايفكسات يف ايعصب١ٝ ايػٛن١ اىل

 .بايعطالت ٚقاعدتٗا يًعع١ُ االخس٣

 تطٓد اييت ايععاّ إ: ايصعاْف تطٓد اييت ايععاّ -4

 ٜعسف َا تهٕٛ( ٚاؿٛض١ٝ ايهتف١ٝ) ايصٚد١ٝ ايصعاْف

 بك١ٝ تطٓد اييت ايععاّ اَا. ٚاؿٛضٞ ايهتفٞ باؿصاَني

 يًذٗاش االضاض١ٝ ايفا٥د٠ إ. سصاّ اٟ تهٕٛ فال ايصعاْف

 ٚايػهٌ ايصالب١ ٚاعطا٤ٙ اؾطِ إلضٓاد ٖٛ ايععُٞ

 فإ يوذ عٔ فطال, اؿٞ ايها٥ٔ ؿٝا٠ ايطسٚزٟ

 إ ٚ ايدّ تهٜٛٔ اُٖٗا اخس٣ فٛا٥د ايععُٞ يًٗٝهٌ

 تًكٝح يف دٚزا تؤدٟ ايععُٞ يًٗٝهٌ ايتشٜٛسات بعض

 .داخًٝا تتًكح اييت االمساى َٔ االْٛاع بعض

 Muscle Plasticityمرونت العضالث 
 ْتٝذ١ ٖٛ Phenotype يًعطالت ايعاٖسٟ ايُٓط

 يألمساى Genotype ايٛزاثٞ ايُٓط بني يًتفاعالت

 أمناط يف ٚاسد ٚزاثٞ منط ٜٓتر إٔ ميهٔ .ٚايب١٦ٝ

 املعسٚف ايب١ٝ٦ٝ ايتأثريات ع٢ً اعتُادا َتعدد٠ ظاٖس١ٜ

 phenotypicاملعٗس١ٜ َس١ْٚ ايعطالت باضِ

plasticity  (1-1ايػهٌ )نُا يف  

 ايعطالت ع٢ً ايب١٦ٝ تأثري 1-1 غهٌ
 

 َع َٛمسٝا املعٗس١ٜ املس١ْٚ ؼدخ ايبايػ١, األمساى يف

١ ٖرٙ ايط١ُ تهٕٛ ٝب٦ٝمس١ تهٕٛ اٚ االمساى  سسن١

 ٛضِ ٚاملٛقع املهاْٞ تط٢ُامل ٍقاب١ً يالختالف خال

Environmental Clines ايتػٝريات ٖرٙ ٜٚعتكد 

يرى ْس٣ إ االمساى تػري َٔ  يًعهظ قاب١ً تهٕٛ

 ٚضعٝتٗا يف خاٍ تػري املٛضِ ٚاملهإ.
يف املكابٌ ْس٣ إ ايتػريات ايب١ٝ٦ٝ يف املساسٌ اؾ١ٝٓٝٓ 

اييت ٜصعب  Phenotypesتؤدٟ اىل ظٗٛز صفات 

 .نتعبري عٔ طٛز َطاز تُٟٓٛ ددٜد تػٝريٖا َطتكبال

 يف عدٜد٠ ١َُٗ أدٚاًزا ايععُٞ اهلٝهٌ عطالت تًعب

 تٓعِٝ إىل اؿسن١ تٓػٝط َٔ بدا١ًٜ األمساى,

 إٔ يًذطِ, ٚمبا ايهًٞ ٚاألٜطٞ ايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ 

 ايطُه١, دطِ نت١ً َٔ ٖا١َ ْطب١ تػهٌ ايعطالت

ٚاالٜط١ٝ  املٝهاْٝه١ٝ اـصا٥ص تعدٌٜ ع٢ً ايكدز٠ فإٕ

 َٝص٠ ٖٞ ايب١ٝ٦ٝ املجاي١ٝ, َع تتُاغ٢  ايعطالت هلرا

ّٝف يألْٛاع تطُح ١َُٗ  ايب١ٝ٦ٝ ايعسٚف َع بايته

 , اؿسنٞ األدا٤ ع٢ً ايعطالت ٚظٝف١ تؤثس .املتػري٠

 ايها٥ٔ أدا٤ ع٢ً ق١ٜٛ تأثريات يف ي٘ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ٚايرٟ

 فكد َس١ْٚ ايعطالت. ٚيريو ايٓٗا١ٜ ٚيف نً٘ اؿٞ

 نإدسا٤ َٓتعِ بػهٌ األدا٤ يف ايتػٝريات اضتددَت

 س١ٜٛٝ أٚ ايب٦ٝٞ اإلدٗاد َع ايعطالت َس١ْٚ ْتا٥ر

مبا إ ايعدٜد َٔ املتػريات ايب١ٝ٦ٝ ميهٔ ط١ًٜٛ.  يفرتات

إ تؤثس ع٢ً ايعًُٝات االٜط١ٝ ٚخصا٥ص ايػهٌ 

يًعطالت املطؤٚي١ عٔ اْتاز ايطاق١  املٛزفٛيٛدٞ

ٚايتشسى املطتداّ, يريو فإ ٖرٙ ايتػريات قد تعطٞ 

االمساى ايكاب١ًٝ ع٢ً االضتذاب١ يإلدٗاد ٚايتهٝف 

 ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ط١ًٝايع املس١ْٚ  إٔ َٔ ايسغِ عًٝ٘, ع٢ً

 يألضظ اؿايٞ ايفِٗ إٔ إال األمساى, بكا٤ ع٢ً تأثري هلا

 قدٚد ايٓطٝر ٖرا تػهٌٝ إعاد٠ يف املطتدد١َ اآلي١ٝ

 َا. سد إىل

 Muscle Anatomyحشريح العضالث 
 قد األمساى يف ايعط١ًٝ األيٝاف َٔ تًف١ك ْٛاعٖٓاى ا

 عهظ ع٢ً. ٚبط١٦ٝ َٚتٛضط١ ضسٜع١ بأْٗا ٚصفت

 األيٝاف أمناط فصٌ ٜتِ األزدٌ, زباعٝات يف ايعطالت

, اٜطا ٚاٜطا ٖٓاى اْٛاع اخس٣ َٔ تػسذنٝا ايجالث١

ايعطالت ٖٚٞ ايعطالت ايبٝطا٤ ٚاؿُسا٤ ٚغايبا َا 

تهٕٛ ايبٝطا٤ ٖٞ ايعطالت ايطسٜع١ ٚاييت تهٕٛ انجس 

 ْٛع َٔ( ايطسٜع١) ايبٝطا٤ ايعط١ً يف االمساى, تتهٕٛ

 IIb ايُٓط َٔ األيٝاف )ٚتتُٝص IIb األيٝاف َٔ ضسٜع

 ايتشٌُ ٚق٠ٛ ايطسع١/  ايكدز٠/  ايك٠ٛ عاي١ٝ بإْتاد١ٝ

ٚااليٝاف ايبٝطا٤ متًو تدفل عايٞ ٚانرب َٔ االيٝاف 

ٚبٗرا تٓتر  اضسع Glycolysisاؿُسا٤ ٜٚهٕٛ َعدٍ 
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 Burstاالْدفاع سسن١ ( ٚتدعِطاق١ اع٢ً

Locomotion. ِسًصْٚٞ بػهٌ األيٝاف تستٝب ٜت 

 تط٢ُ W سسف غهٌ ع٢ً املتداخ١ً ايهتٌ َٔ ن٦ُات

Myotomes ٚاييت تعسف ع٢ً اْٗا فُٛع١ َٔ 

 ٜتِ ٚاييت ٚاسد, غبهٞ عصب ٜسبطٗا اييت االيٝاف

. Myosepta تط٢ُ ايطاّ ايٓطٝر َٔ بأٚزام فصًٗا

( ايبط١٦ٝ) اؿُسا٤ ايعطالت تكع األمساى, َععِ يف

 ٖٚٛ. يًذطِ ايطٌٜٛ احملٛز َع َٚتٛاشٟ ضطشٞ بػهٌ

( 1.2 ايػهٌ) األٍٚ ايٓٛع َٔ بط١٦ٝ أيٝاف َٔ ٜتأيف

 .احملٛز١ٜ ايتُدد١ٜ اؿسن١ ٜٚدعِ

 

 

 

 

 

 اْٛاع االيٝاف 1-2غهٌ 

 إىل امسٗا ْٚطب أصػس اؿُسا٤ ايعط١ًٝ األيٝاف

اييت ؼٟٛ ع٢ً ْطب١  املٝٛغًٛبني َٔ عاي١ٝ َطتٜٛات

, ٚتهٕٛ املٝتٛنْٛدزٜا O2 تٛفري يتطٌٗٝعًٝ٘ َٓ٘ 

ايعطالت اؿُسا٤ ٖٛا١ٝ٥ ع٢ً عهظ ايعطالت ايبٝطا٤ 

 قصري٠ ضباس١ ضسع١ يف ايطُه١ تطبح غري ٖٛا١ٝ٥, طاملا

 ايطباس١ يف بُٝٓا اؿُسا٤, ايعطالت تطتددّ فكط

 اضتدداّ ٜتِ يًطباس١, عاي١ٝ ضسعات يف ط١ًٜٛ يفرتات

 أثٓا٤ ايتعب إىل ْٗا١ٜ يف ٜؤدٟ َا ٖٚرا ايبٝطا٤ ايعطالت

اْٗا متًو   اضاف١ اىل .ضسٜع إدٗاد إىل َٚٓ٘ ايطباس١

DAN ٚشٜاد٠اع٢ً  انرب ٚنجاف١ املٝتٛنْٛدزٜا 

 األمحاض ألنطد٠ أع٢ً ٚقدز٠ ايدٖٕٛ, كاشٕ

 ايعطالت  .ايبٝطا٤ ايعطالت َع َكاز١ْ ايد١ٖٝٓ,

 ايدٖٔ َٔ نبري٠ نُٝات ع٢ً باستٛا٥ٗا تتُص اؿُسا٤

 األٚع١ٝ َٔ عاي١ٝ نجاف١ بٗا تٛدد نُا أيٝافٗا بني

 اَداد ع٢ً ايهجاف١ بتًو ٚدٛدٖا ٜطاعد ٚاييت ايد١َٜٛ

 يتشكٝل ناف١ٝ االٚنطذني َٔ بهُٝات ايعطالت

 ايٓٛع ٖرا ٜعٌُ سٝح املطتُس٠ ايطباس١ َٔ عايٞ َعدٍ

 يف ايعطالت ٖرٙ تطٛد ٚهلرا ٖٛا٥ٝا ايعطالت َٔ

 ايعطالت اَا ايت١ْٛ نأمساى ايٓػاط دا١ُ٥ االمساى

 ٚاقٌ اؿسا٤ ايعطالت َٔ مسها االنجس فٗٞ ايبٝطا٤

 ع٢ً استٛا٤ اقٌ نريو ٚ ايد١َٜٛ باألٚع١ٝ اَدادا َٓٗا

 ايدٖٕٛ َٔ احملت٣ٛ فكري٠ ٚتهٕٛ اهلُٝٛغًٛبني صبػ١

 يف األٚنطذني ع٢ً ايعطالت ٖرٙ تعتُد ال يريو

 اىل ايهالٜهٛدني بتشٌٜٛ تكّٛ سٝح. بٛظا٥فٗا ايكٝاّ

 ٜٚتِ. ٖٛا١ٝ٥ ال َطايو خالٍ َٔ االنتٝو ساَض

 اثٓا٤ املفاد١٦ االْدفاعات أثٓا٤ ايعطالت ٖرٙ اضتدداّ

 ايطا٥د٠ ٖٞ ايبٝطا٤ ايعطالت فإ ايطبب هلرا ٚ ايطباس١

 بط١٦ٝ ايهطٛي١ ٚاألمساى ايٓػاط َتٛضط١ االمساى يف

 . اؿسن١

 َٔ ٪85 إىل ٜصٌ َا ٜتهٕٛ األمساى أْٛاع َععِ 

 َٔ اؾطِ نت١ً َٔ ٪62 ٚ اؾرع ايعطًٞ اؾٗاش

 اؿُسا٤ ايعطالت ْطب ايبٝطا٤, ؽتًف ايعطالت

 عطًٞ ْٛع هلا األْٛاع ٚبعض , األْٛاع بني نبرًيا اختالًفا

ًٜا يْٛ٘ ٜهٕٛ ثايح  IIa ْٛع) ٚضٝط تكًص َع ٚزد

myosin-ATPase )أٜط١ٝ. ٚخصا٥ص 

 Mechanisms ofاليت مرونت العضالث 

Muscle Plasticity 

ايُٓٛ  َع تتذاٚب األمساى عطالت إٔ املعسٚف َٔ

ايُٓٛ املفسط ٚ Hypertrophic Growthاملتطدِ 

Hyperplastic (ع٢ً األيٝاف, عدد أٚ سذِ يف شٜاد٠ 

األٜطٞ  ايعاٖسٟ ايُٓط يف ايتػٝريات خالٍ َٔ (ايتٛايٞ

Metabolic Phenotype, اهلٝه١ًٝ ايتػٝريات ٚعرب 

ٖٚرا ٜؤدٟ اىل ايػػا٤.  ايدٖٕٛ تهٜٛٔ َجٌ يف اـ١ًٝ

 ضبٌٝ ع٢ً)تػريا نُٝا ْٚٛع١ٝ  املٝتٛنْٛدزٜاتػري يف 

 أنطد٠ , O2 اضتٗالى ع٢ً قدزتٗا يف ايتػريات , املجاٍ

ٖٚرا اٜطا  (إخل , ATP ؽًٝل , ايهسبٖٛٝدزات أٚ ايدٖٕٛ

 Myosin ATPaseٜكٛدْا اىل تػري يف ْػاط عطال 

ٚاالْبطاط١ٝ  َٔ خالٍ بٓا٤ املصٜد َٔ االيٝات االْكباض١ٝ

هلرا إ اٚ بتػري ضًط١ً املٝٛضني اـفٝف١ ٚايجك١ًٝ. 

االي١ٝ اييت تعتُدٖا االمساى يف قاب١ًٝ َس١ْٚ عطالتٗا 

تعتُد ع٢ً االضتذاب١ يًعسٚف ايب١٦ٝ ٚاالدٗاد ٚتكّٛ 

ايعطالت اهلٝه١ً يف نػف اٟ اضطساب خازدٞ ْٚكٌ 

 االغاز٠ اىل املسانص اؿط١ٝ ٚتفعٌٝ َا ميط٢ االي١ٝ

االٜط١ٝ جملاب١ٗ ٖرا االدٗاد ٚاييت ٜتُجٌ بتشسٜو اضسع 

يًعطالت ٚتفعٌٝ ايصف١ املعٗس١ٜ يًتاليف االدٗاد 

اَا داخ١ًٝ  ايعطالت َس١ْٚ تبداٚبٗرا املطًط عًٝٗا, 

Endogenously َٔ ٍساي١ يف ايطبٝعٞ تػرياي خال 

 اـ١ًٜٛ ايطاق١ َطتػعسات طسٜل عٔ ايطاق١

Cellular Energy Sensors  ٔٚاييت تعطٞ اغاز٠ ع

اٚ تهٕٛ  . اخنفاض َطت٣ٛ ايطاق١ يف اـالٜا َد٣
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 ايٓٛاقٌ أٚ , اهلسَْٛات طسٜل  Exogenouslyخازد١ٝ 

 عٛاٌَ أٚ ,Neurotransmitters ايعصب١ٝ

Autocrine ٚParacrine أٚ باألغػ١ٝ تستبط اييت 

 .اـالٜا داخٌ املطتكبالت

إ اي١ٝ َس١ْٚ ايعطالت تتداخٌ َع االضتذاب١ يعٛاٌَ 

 األنطذني ْٚكصاالدٗاد ناؿسن١ ايطسٜع١ 

اذ تتفاعٌ َع غػا٤ اـ١ًٝ ايرٟ ذنٟٛ  اؿساز٠ ٚدزد١

َطتكبٌ منٛ  IGFRع٢ً َطتكبالت نُطتكبٌ 

ٚmyostatin  ٌَٚطتكبEpi ٚNorepi  ٖٙر

املطتكبالت تطتًِ االغاز٠ ٚتسضًٗا اىل داخٌ ْٛا٠ اـ١ًٝ 

 .1-3ٚتبدا ايتفاعالت نُا يف ايػهٌ 

 

 

 : االمساك يف احلركت
 :ايتاي١ٝ اـصا٥ص مبطاعد٠ املا٤ داخٌ االمساى تتشسى

 : اؾطِ غهٌ

 ٜكًٌ مما املػصيٞ ايػهٌ ٖٛ ايطُه١ ؾطِ املجايٞ ايػهٌ

 ٜطٌٗ ٚبايتايٞ ايطُه١ ؿسن١ املا٤ َكا١َٚ َٔ

 ف١ٝ تعٝؼ ايرٟ املا٥ٞ ايٛضط داخٌ ايطُه١ سسن١

 دطِ تػطٞ اييت املداط١ٝ ايطبك١ فإ ذيو عٔ فطال

 نٌ إ. املا٤ داخٌ اْصالقٗا َٔ ٜطٌٗ االمساى َععِ

, ايب١٦ٝ ايتهٝف َٔ ْٛع ٜعترب اؾطِ غهٌ يف ؼٛز

 باألسٝا٤ ايػ١ٝٓ اهلاد١٥ املٝاٙ يف تعٝؼ اييت فاألمساى

 َطػٛطا دطُٗا ٜهٕٛ املا١ٝ٥ االعػاب ٚع٢ً املا١ٝ٥

 ايهجٝف١ ايٓباتات بني اؿسن١ ع٢ً يٝطاعدٖا داْبٝا

 تتُٝص ايطُو َٔ االْٛاع ٖرٙ سسن١ إ سٝح

 تعٝؼ اييت االمساى اَا ايكصري٠ ٚ ايطسٜع١ باالضتداز٠

 اىل االع٢ً َٔ َطػٛطا دطُٗا ٜهٕٛ َا فػايبا ايكعس يف

 إ, ايكعس طني يف نًٝا تٓػُس إ ع٢ً يٝطاعدٖا االضفٌ

 يهٞ مبهاْٗا ؼتفغ إ ع٢ً االمساى ٜطاعد ايتشٛز ٖرا

 .ايتٝاز ضسع١ َع تٓذسف ال

 :ايصعاْف

 سٝح سسنتٗا يف االمساى بعض ايصعاْف تطاعد

 شعاْفٗا ؼسى ع٢ً االمساى َٔ عدٜد٠ اْٛاع تتُهٔ

 ايس٥ٝطٞ عتُادٖاا ٜبك٢ ٚيهٔ اؿسن١ ع٢ً ملطاعدتٗا

 ا١ُٖٝ ايرْب١ٝ ًصعٓف١ف, اؿسن١ اثٓا٤ دطُٗا اْجٓا٤ات

 اٚ ايعاي١ٝ ايطسع١ اثٓا٤ االمساى يطباس١ نبري٠

 يف ٚاضح دٚز هلا املفسد٠ ايصعاْف ٚ, ايهبري٠ ايفعاي١ٝ

 عُٛدٟ اٚ َٓتصب ٚضع يف ايطُه١ ٚضع ع٢ً احملافع١

 ايصعاْف قاعد٠ ع٢ً ايعطالت ٚدٛد فإ ذيو ٔع فطال

 ادصا٤ َٔ دص٤ نٌ سسن١ يف تتشهِ ٚاييت ايفسد١ٜ

 املٓاٚزات َٔ نبري٠ دزد١ يف تطاِٖ سدٙ ع٢ً ايصعٓف١

 فٛظا٥فٗا ايصٚد١ٝ ايصعاْف اَا, يًطُه١ اؿسن١ٝ

 ايطُه١ ؼتادٗا اييت اؿسنات ادا٤ يف ٖٞ االضاض١ٝ

 االضتداز٠ يف اٚ االضفٌ اىل اٚ االع٢ً اىل ايطباس١ اثٓا٤

 االعطا٤ ٖٞ ايهتف١ٝ ايصعاْف ٚتعترب داخٌ ٚايتٛقف

 اؿٛض١ٝ ايصعاْف اَا اؿسنات ٖرٙ ألدا٤ ايس٥ٝط١ٝ

 يف ايصعاْف مجٝع ا١ُٖٝ َٔ ايسغِ ٚع٢ً ثاْٟٛ فدٚزٖا

 عٔ ٜطتعاض شعٓف١ اٟ اشاي١ عٓد فأْٗا ايطُه١ تٛاشٕ

 إ ايتذازب ديت ٚقد االخس٣ ايصعاْف بعٌُ عًُٗا

 اَا ايتٛاشٕ ع١ًُٝ يف ا١ُٖٝ اقًٗا ايعسض١ٝ ايصعاْف

 مجٝع اشاي١ عٓد ست٢ ْٗافأ ايطباس١ ٚ يًشسن١ بايٓطب١

 بطسع١ ٚيهٔ ايطباس١ ع٢ً قادز٠ ايطُه١ تبك٢ ايصعاْف

 . اقٌ

 :ايعطالت

 ايعطالت طسٜل عٔ تتِ يألمساى ايس٥ٝط١ اؿسن١ إ

 اسد ع٢ً ايعط١ً تكصس ايعط١ًٝ االيٝاف تكًص فعٓد

 ذيو باػاٙ ٚايرْب ايسأع ٜٓشين ايطُه١ دطِ داْيب

 ايطالضٌ ٖرٙ إٔ ٜتُدد باألخس اؾإ فإ اؾاْب

 ؾٗيت ايعط١ًٝ ايتُددات ٚ ايتكًصات َٔ املتعاقب١

 ٚبطبب متٛد١ٝ عسن١ ايطُه١ ثين اىل تؤدٟ اؾطِ

 اؿسن١ ٖرٙ فإ االمساى يف ايعط١ًٝ االدصا٤ تػابو

 ايٝ٘ عٌُ َس١ْٚ ايعطالت .1-3 ايػهٌ
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 اْدفاع اىل ٚتؤدٟ ايرْب اىل ايسأع َٔ تٓكٌ ايتُٛد١ٝ

 متٝصٖا ميهٔ اؿسن١ َٔ ْٛعإ ٖٓاى. املا٤ يف ايطُه١

 : ُٖا االمساى يف

 ايتٝاز عٔ املتطبب١ اؿسن١ ٖٞ:  ايطًب١ٝ اؿسن١ -أ

 االمساى ٜٚسقات بٝٛض سسن١ يف ذندخ نُا املا٥ٞ

 االخصاب اَانٔ َٔ تٓكٌ سٝح عا١َ بصٛز٠

 املا٤ تٝاز سسن١ طسٜل عٔ ايطٛاسٌ اىل ٚايتفكٝظ

 اخس٣ اَانٔ اىل اْتكاهلا ٜهٕٛ قد اٚ ٖٓاى يًتػرٟ

 االمساى سٝا٠ Plank Tonic اسٝا٤ اٚ امساى بٛضاط١

بأسٝا٤  اتصاهلا اٚ بتعًكٗا ٚذيو اهلا٥ِ بايطٛز ٜدع٢

 . اخس٣

 بٗا تكّٛ اييت اؿسن١ ٖٚٞ:  االدناب١ٝ اؿسن١ - ب

 تطبح, نايطباس١ ايعطًٞ فٗٛدٖا ْتٝذ١ ايطُه١

 اٚ االعدا٤ َٔ يًٗسٚب اٚ يتهاثسٖا اٚ غرا٥ٗا عٔ عجا

 اييت ايطسع١ تكطِٝ ٚميهٔ. ٚغريٖا ٚاهلذس٠ يًٗذّٛ

 :اىل يًشسن١ االمساى تطتددَٗا

 ايطسع١ ٖٞ: Cruising Speed االعتٝاد١ٜ ايطسع١ -1

 االعتٝاد١ٜ اي١َٝٛٝ ايسسالت يف ايطُه١ تطتعًُٗا اييت

 االمساى َٔ فُٛع١ تسقِٝ بٛاضط١ ادنادٖا ٚميهٔ

 بعد ع٢ً صٝدٖا ٜتِ ثِ ايطبٝع١ٝ ب٦ٝتٗا يف اطالقٗا ثِ

 َعسف١ بعد قطعتٗا اييت ايطسع١ َعسف١ ميهٔ, َعني

 . املكسز٠ املطاف١ اىل يًٛصٍٛ اضتػسقت٘ ايرٟ ايصَٔ

 ٖٚٞ: Maximum Speed ايكص٣ٛ ايطسع١ -2

 ٚ ايط١ًٜٛ ايسسالت يف االمساى تطتددَٗا اييت ايطسع١

 .ايعًٝا ايطسع١ َٔ ٚاقٌ االعتٝاد١ٜ ايطسع١ َٔ اع٢ً ٖٞ

 اييت ايطسع١ ٖٚٞ: Top Speed ايعًٝا ايطسع١ -3

 ٚيهٔ ط١ًٜٛ يٝطت َطافات يكطع األمساى تطتددَٗا

 بٗا تتشسى اييت ايطسع١ ؽتًف, ددا قصري٠ بفرت٠

 .املا٤ سساز٠ ٚدزد١ ٚسذُٗا ايطُه١ ْٛع سطب االمساى

 

 


