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 اجلهاش اهلضوي يف االمساك
ايكٓا٠ اهلك١ُٝ يألمساى بػهٌ عاّ تتػاب٘ يف ايرتانٝب 

 َععِ يف اذ تهٕٛ ٚايُٓط ايٓطٝذٞ َع ايؿكسٜات ايرب١ٜ.

 اْبٛب١ عٔ عباز٠ تهٕٛ َٛيدٖا اٚ ؾكطٗا بعد االمساى

 تٓكطِ ايتػر١ٜ ٚبدا١ٜ املح اَتؿاف ٚبعد بطٝط١،

 اييت) اهلك١ُٝ ايكٓا٠ تتهٕٛ ست٢ االْبٛب١ ٖرٙ بطسع١

 ادتٗاش ٖٚٞ ق١ًًٝ، اضابٝع خالٍ يف( اذتٝا٠ َد٣ تعٌ

 اهلك١ُٝ ايكٓا٠ بػد٠ تتبأٜ. االغر١ٜ َع املتعاٌَ

 غهًٗا) املٛزؾٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ االمساى يف(  ايػرا١ٝ٥)

 ٚظا٥ـ) ٚايؿطٝٛيٛد١ٝ ٚايتػسعت١ٝ( ارتازدٞ

 ٚاْٗا نُا ايجد١ٜ، اذتٝٛاْات يف ع١ًٝ ٖٞ عُا( اعكا٥ٗا

 املدتًؿ١ ايطُو اْٛاع بني ايٓٛاسٞ ٖرٙ َٔ تتبأٜ

يؿِ ٚتٓتٗٞ َٔ اْبٛب١ٝ الاتهٕٛ ايكٓا٠ اهلك١ُٝ  .نريو

يف املدسز ٚتكطِ بػهٌ عاّ اىل ازبع١ َٓاطل ٖٚٞ 

  Oropharyngeal cavityايتذٜٛـ ايؿُٞ ايبًعَٛٞ 

 esophagusٜٚػٌُ املسٟ  Foregutٚاملعٞ االَاَٞ 

ٜٚػٌُ  Midgutٚاملعٞ ايٛضطٞ  Stomachٚاملعد٠ 

االَعا٤ االَا١َٝ ٚايٛضط٢ ٚاخريا املعٞ ارتًؿٞ 

Hindgut  ٟٚاييت تهٕٛ ْٗاٜتٗا ارتًؿ١ٝ املطتكِٝ اير

ٜعد ادتص٤ ارتاَظ يًكٓا٠ اهلك١ُٝ ايرٟ ٜٓتٗٞ باملدسز 

Anus. 

 اىل االخس٣ املصزع١ اذتٝٛاْات نبك١ٝ االمساى حتتاز 

 ايؿطٝٛيٛد١ٝ ايٛظا٥ـ ناؾ١ ألدا٤ ايػرا١ٝ٥ ايعٓاؾس

 ٚ بطٝط ٖكُٞ دٗاش ع٢ً حتتٟٛ ٚيهْٛٗا املدتًؿ١

 اىل حتتاز ؾأْٗا ايربٚتني ٖٛ ايس٥ٝطٞ ايطاق١ َؿدز

 غرا١ٝ٥ َؿادز اىل اقاؾتا ايعاي١ٝ ادتٛد٠ ذات ايربٚتٝٓات

 د١ٖٝٓ امحاض ع٢ً احملت١ٜٛ ايدٖٕٛ َجٌ ايطاق١ يف غ١ٝٓ

 ٚ ايؿٝتاَٝٓات اىل اٜكا ٚ املػبع١ غري ايطًط١ً ط١ًٜٛ

 يف االختالؾات بعض تٛدد هٔي املدتًؿ١ املعادٕ

 املصزع١ سٝٛاْات ٚ االمساى بني ايػرا١ٝ٥ االستٝادات

 : ٖٞ ٚ  االخس٣

 باقٞ َٔ اع٢ً ايربٚتٝٓات اىل االمساى حتتاز .1

 . املصزع١ سٝٛاْات

 َٔ اقٌ االمساى يف يًطاق١ ايػرا١ٝ٥ االستٝادات .2

 َٔ االمساى نٕٛ ايجابت ايدّ ذات اذتٝٛاْات

)ايؿسم بني ذٚات ايدّ اذتاز  املتػري ايدّ ذٚات

 .ٚايبازد اخس احملاقس٠(

 ٚ ايد١ٖٝٓ االمحاض بعض اىل االمساى حتتاز .3

 شٚد١ٝ زٚابط ثالخ ع٢ً حتٟٛ اييت

 . ايًٝٓٛيٝٓٝو ٚ نايًٝٓٛيٝو

 َٔ ٜكًٌ املٝاٙ ملعادٕ االمساى اَتؿاف .4

 . ايػرا٤ يف هلا استٝاداتٗا

  العظوية لألمساك الداخلي التشسيح
  Digestive system اهلضوي اجلهاش

 ايرٟ ايػرا٤ ٚن١ُٝ ْٛع١ٝ يف األمساى ختتًـ     

 اْٗا سٝح.  املدتًؿ١ اذت١ٜٛٝ بؿعايٝاتٗا يًكٝاّ حتتاد٘

 ايتػر١ٜ ْبات١ٝ أمساى اىل تػرٜتٗا طبٝع١ سطب تكطِ

( المح٘) ايتػر١ٜ ٚسٝٛا١ْٝ Herbivorous( عاغب٘)

Carnivorous ( قازت٘) ايتػر١ٜ ٚشتتًط١

Omnivorous ٙايػرا٤ طبٝع١ يف االختالؾات ٚهلر 

 تتشٛز سٝح ، اهلكِ دٗاش أعكا٤ غهٌ ع٢ً ٚاقح تأثري

 يتال٥ِ ْٗاٜت٘ ٚست٢ ادتٗاش بدا١ٜ َٔ األعكا٤ ٖرٙ

 األمساى يف اهلكُٞ ادتٗاش ٜٚتأيـ. ايػرا٤ ْٛع١ٝ

 ( :2 غهٌ) ايتاي١ٝ األدصا٤ َٔ ايعع١ُٝ

 ايؿِ ٜكع ايُٓٛذد١ٝ األمساى يف:  Mouth ايؿِ -1

 ٚميجٌ.  َٓ٘ ددًا قسٜبًا أٚ يًسأع األَاَٞ ايطسف عٓد

 ٚسذُ٘ غهً٘ ٜٚتشدد اهلكُٞ ادتٗاش َدخٌ ايؿِ

 ع٢ً ايؿِ ٜٚػتٌُ. األمساى تػر١ٜ يطبٝع١ تبعا َٚٛقع٘

 شتتًؿ١ أغهاال تأخر ٖٚرٙ ، ٚايطؿ٢ً ايعًٝا lips ايػؿاٙ

 اىل ايطعاّ ٚؾٍٛ تطٌٗٝ أدٌ َٔ عدٜد٠ ٚحتٜٛسات

 : ٚايتشٜٛسات األغهاٍ ٖرٙ َٚٔ ايؿِ

A. ٙاملٓكاز١ٜ ايػؿا Beaked :نًتا متتد سٝح 

.  َٓكاز غهٌ ع٢ً األَاّ اىل ٚايطؿ٢ً ايعًٝا ايػؿتني

 . ايٓيب شتٝط مسه١ يف نُا

B. ٙاملٓكاز١ٜ ْؿـ ايػؿا Half-beaked :ٖرٙ يف 

 غهٌ ع٢ً األَاّ اىل ايػؿتني اسد٣ متتد اذتاي١

 ايػؿ٘ ؾٝٗا متتد اييت املػدف أمساى يف نُا ، َٓكاز

 . يألَاّ ايعًٝا

C. ٙاألْبٛب١ٝ ايػؿا Tubular :ٕٛايعًٝا ايػؿتإ ته 

 أْبٛب بػهٌ يألَاّ ٚمتتدإ ًَتشُتني ٚايطؿ٢ً

 . ايبشس سؿإ مسه١ يف نُا طٌٜٛ

D. ٙاملتجد١ٓ ايػؿا Thickened :ٔايػؿاٙ تتجد 

 يف نُا ايببػا٤ مبٓكاز غبٝٗ٘ ٚقاطع٘ قٜٛ٘ يتؿبح

 ( . ايؿٗك٘) ايهس١ٜٚ ايطُه١

 

 اىل َٛاقعٗا سطب األضٓإ تكطِ: Teeth األضٓإ -2

 : أْٛاع ثالث١

 ع٢ً ٚتٓتػس: Jawed Teeth ايؿهٝ٘ األضٓإ:  أٚال

 املؿرتض١ األمساى يف تهٕٛ سٝح.  أسدُٖا ع٢ً أٚ ايؿهني
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 يف تٓعدّ بُٝٓا ٚتكطٝعٗا، بايؿسٜط١ يًُطو ٚق١ٜٛ ساد٠

.  ايدقٝك١ ٚاألسٝا٤ اهلا٥ُات ع٢ً تتػر٣ اييت األمساى

 : ايتاي١ٝ األْٛاع ع٢ً ٚتػتٌُ

a) املدبب١ Cardiform :ٕساد٠ ؾػري٠ اضٓا 

 . ايٓٗا١ٜ

b) ايصغاب١ٝ Villiform  :ٕٚغري ْطبٝا طًٜٛ٘ اضٓا 

 . ايٓٗا١ٜ ساد٠

c)  األْٝاب Canines  :ٕاٚ َطتكُٝ٘ طًٜٛ٘ أضٓا 

 . أسٝاْا ايؿِ خازز تربش َكٛض٘

d) ايكاطع١ Incisors :ٕسادٙ ساؾ٘ ذات أضٓا 

 . ٚطًٜٛ٘

e) ايطاس١ٓ Molariform :ْٕٗا١ٜ ذات اضٓا 

 . ايطعاّ ضشل يف تؿٝد عسٜك١

 أضٓإ: Pharyngeal Teeth ايبًع١َٝٛ األضٓإ:  ثاْٝا

 عٔ عباز٠ ٖٚٞ األخري٠ ايػًؿ١ُٝ ايؿؿٝش١ حتت ٚاقع٘

 تطتدسز ، ايػًؿُٝ٘ األقٛاع َٔ ارتاَظ ايصٚز حتٛز

 ًَكط بٛاضط١ ايبًع١َٝٛ ايععاّ َٔ ايبًع١َٝٛ األضٓإ

 طسٜل عٔ ادخاهلا ٜتِ ايٓٗا١ٜ َعكٛؾ١ أبسٙ أٚ زؾٝع

 ذيو ٚبعد ٚعٓاٜ٘ حبرز تسؾع ثِ ايػًؿ١ُ ايػطا٤

 ادت١ٗ َٔ ؾـ نٌ يف ايبًع١َٝٛ األضٓإ ٚتعدُّ ، تٓعـ

 غهٌ ع٢ً ايؿٝػ١ تعط٢ ثِ.  اي٢ُٓٝ ادت١ٗ اىل ايٝطس٣

 -: ٚناالتٞ أزقاّ

 ثالث١ ٖٓاى إٔ تعين ايؿٝػ٘ ٖٚرٙ  1,1,3:3,1,1

 حتٟٛ ايٝطس٣ ؾايعع١ُ ايبًعَٛٝ٘ األضٓإ َٔ ؾؿٛف

 األٍٚ ايؿؿني ، ؾؿٛف ثالث١ ع٢ً ايُٝني اىل ايٝطاز َٔ

 ايؿـ أَا ٚاسد ضٔ ع٢ً َُٓٗا نٌ عتتٟٛ ٚايجاْٞ

 اي٢ُٓٝ ٚايعع٢ُ.  أضٓإ ثالث١ ع٢ً ؾٝشتٟٛ ايجايح

 االٍٚ ايؿـ ٚعتتٟٛ.  أٜكا ؾؿٛف ثالث١ ع٢ً حتتٟٛ

 نٌ يف ٚاسد ضٔ ثِ أضٓإ ثالث١ ع٢ً ايٝطاز د١ٗ َٔ

 األضٓإ متجٌ ايؿٝػ١ ٖٚرٙ.  ٚايجايح ايجاْٞ ايؿؿني َٔ

 ايبًعَٛٝ٘ األضٓإ ٚتطتددّ.  ايهازب يطُه١ ايبًعَٛٝ٘

 ايدٜدإ ع٢ً تتػر٣ اييت األمساى يف ايػرا٤ يطشل

 : اىل أغهاهلا سطب ٚتكطِ ، ٚايسخٜٛات

 املػط تػب٘ طًٜٛ٘ أضٓإ: Comb-Like املػط١ٝ -أ

 . ايطعاّ تؿؿ١ٝ يتطٌٗ بعكٗا َٔ َتكازب١

 دا٥سٜ٘ غب٘ ْٗاٜات ذات اضٓإ:  Grinding ايطاسك١ -ب

 . عسٜك١

 . َطٓٓ٘ داخًٝ٘ ساؾ٘ ذات أضٓإ: Tearing املُصق١ -ز

 أٚ َدبب١ أضٓإ:  Grasping املاضه١ أٚ ايكابك١ -د

 .ؾؿٛف عد٠ يف تتٛادد ايٓٗاٜ٘ عسٜك١

 قؿري٠ أضٓإ: Mouth Teeth ايؿ١ُٝ األضٓإ:  ثايجا

 أٚ ايؿُٞ ايتذٜٛـ ضكـ يف ايؿِ بطا١ْ يف تٓتػس دقٝك٘

 . ايًطإ ؾٛم اٚ ايؿِ قاعد٠ ع٢ً

 َٔ َباغس٠ ارتًـ اىل ٜكع: Pharynx ايبًعّٛ -3

 َا غايبًا ٚاييت Gills ايػالؾِ ٚعتتٟٛ ايؿُٞ ايتذٜٛـ

 ايػًؿ١ُ تتأيـ.  ايعع١ُٝ األمساى يف أشٚاز أزبع تهٕٛ

 دٗت٘ َٔ َصٚد Gill Arch غًؿُٞ قٛع َٔ ايٛاسد٠

 ارتٝٛط تط٢ُ تٓؿطٝ٘ ٚظٝؿ٘ هلا باضتطاالت ارتازد١ٝ

 ايداخ١ًٝ دٗت٘ َٚٔ ،Gill Filaments ايػًؿ١ُٝ

 األَػاط أٚ األضٓإ تط٢ُ ؾػري٠ َطٓٓ٘ بٓت٤ٛات

 ٚابتالع َطو يف َِٗ دٚز هلا Gill Rakers ١ايػًؿُٝ

 ايٛضطٞ ارتط يف طٛيًٝا غكًا ُٜعٌُ ٚاالٕ. ايطعاّ

١ املدسدٝ ايصعٓؿ١ أَاّ املدسز ؾتش١ َٔ ٜبدأ ايبطين

 املٓطك١ اىل ٚؾٛاًل ايػالؾِ حتت َازًا األَاّ باجتاٙ

 األَاَٞ ايطسؾني َٔ قطعتني ٜعٌُ. ايعٝٓني أضؿٌ

 ايٓاجتتني ايطٝتني ْجبت ثِ ايطٛيٞ، يًكطع ٚارتًؿٞ

 يهٞ ناليٝب بٛاضط١ املطتعسض ايكطع ٖرا عٔ

 ٚايؿُٞ ايبطين يًتذٜٛـ نػـ أسطٔ ع٢ً ضتؿٌ

 ْػاٖد يهٞ اهلك١ُٝ ايكٓا٠ ْؿتح إ اٜكا ٚبإَهآْا

 . ايداخًٞ ددازٖا طبٝع١

 قابٌ قؿري عكًٞ عكٛ: Esophagus املس٤ٟ -4

 ميتاش.  ٚاملعد٠ ايبًعّٛ بني ٜٛؾٌ ٚعسقًٝا طٛيًٝا يًتٛضع

 حبذِ ٜٚتُدد املؿرتض١ األمساى يف َٓتؿدا بهْٛ٘

 إٔ دٕٚ ايهبري٠ ايؿسا٥ظ ابتالع ميهٔ حبٝح ايؿسٜط١

 تتػر٣ اييت األمساى يف اْتؿاخا أقٌ ٜهٕٛ بُٝٓا ختتٓل،

 َٔ بطبكات َصٚدٙ املس٤ٟ ددزإ.  ايدقٝك١ األسٝا٤ ع٢ً

 َٔ بطاْ٘ َٔ ٚتتأيـ.  ٚطٛيٝ٘ دا٥سٜ٘ شتطط٘ عكالت

 ايػدد َٔ ٚايعدٜد ٚعُٛدٜ٘ طبكٝ٘ طال١ٝ٥ خالٜا

 Taste ذٚقٝ٘ بساعِ تٛدد األْٛاع بعض ٚيف ،املداط١ٝ

Buds . 

 يف ايس٥ٝطٞ اهلكِ عكٛ ٖٚٞ: Stomach املعد٠ -5

 طبٝع١ سطب عدٜدٙ ٚحتٜٛسات أغهاال تأخر األمساى،

 اذتاؾ١ً اهلكِ ع١ًُٝ يتطٌٗٝ ايػرا٤ ْٚٛع ايتػر١ٜ

 : األغهاٍ ٖرٙ َٚٔ ؾٝٗا

 عٔ ٚممٝصٙ ٚاضع٘ ٚتهٕٛ:  Saccular ١ايهٝطٝ املعد٠ -أ

)  ايكازت٘ األمساى يف ٚتتٛادد ، اهلكِ دٗاش أعكا٤ بك١ٝ

 مسه١ يف نُا Omnivorous( ايتػر١ٜ شتتًط١

 ( . ايكط أمساى)  ادتسٟ

 املعد٠ تهٕٛ: Gizzard Shaped ١ايكاْؿ املعد٠ -ب

 ايبٛابٞ ادتص٤ ٖٛ ادتدزإ مسٝو أسدُٖا دص٥ٝني بني
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Pyloric ايكاع١ٝ ١ايتػرٜ ذات األمساى يف نُا 

Illiophagic ٚايطني ايسٌَ َٔ نُٝ٘ تتٛادد سٝح 

 ٚسٝد٠ ْباتٝ٘ ٖا٥ُات) Diatoms ايداٜتَٛات ٚددزإ

 ادتدزإ زقٝل ؾٝهٕٛ األخس ادتص٤ أَا ، ايػرا٤ يف(  ارتًٝ٘

 مسه١ يف نُا Cardiac ايؿؤادٟ بادتص٤ ٜٚط٢ُ

 نأض١ٝ َعدٙ متتًو اييت( ١ايتػرٜ شتتًط١) ارتػين

 . ايطعاّ طشٔ ع٢ً ٠ايكدز هلا ايػهٌ

 َٔ أٚضع املعد٠ تهٕٛ:  Elongated ١املتطاٚي ٠املعد -ز

 عٓٗا، ٚممٝصٙ اهلكِ دتٗاش امله١ْٛ األخس٣ األدصا٤

( ١املؿرتض) ١ايالمح األمساى يف ٚتتٛادد

Carnivorous نايػًو . 

 ٚغري قؿري٠ املعد٠ تهٕٛ: Tubular ١األْبٛبٝ املعد٠ -د

 عاد٠ ايعاغب١ األمساى يف ٚتتٛادد ، األَعا٤ عٔ ممٝص٠

Herbivorous ٌاذتُسٟ مسه١ َج . 

 ايػرا٤ ٖكِ ع١ًُٝ حتتاز قد:  Intestine األَعا٤ -6

 تتشٛز يرا ايػرا٤ ْٛع١ٝ سطب قؿري أٚ طٌٜٛ يٛقت

 يتأخر ايس٥ٝطٞ االَتؿاف عكٛ ُتعد اييت األَعا٤

 :  ًٜٞ ٚنُا شتتًؿ١ ٚأسذاَا أغهاال

 قؿري٠ أْبٛبٝ٘ تهٕٛ:  Straight املطتك١ُٝ األَعا٤ -أ

 املؿرتض١ األمساى يف ٚتتٛادد املعد٠ عٔ ممٝص٠

 . ايػرا٤ ٖكِ بطسع١ تتُٝص اييت( ايالمح١)

 ٜؿٛم طًٜٛ٘ أْبٛبٝ٘ تهٕٛ:  Coiled املًتؿ١ األَعا٤ -ب

 ًَتؿ٘ نْٛٗا َسات بعد٠ ايطُه١ دطِ طٍٛ طٛهلا

 عٔ تتُٝص ٚال ادتطُٞ ادتٛف متأل ، عدٜدٙ طٝات ٚذات

 ببط٤ تتُٝص اييت ايعاغب١ األمساى يف تتٛادد. املعد٠

 . ايػرا٤ ٖكِ

 أنٝاع عد٠: Pyloric Caeca ١ايبٛاب٠ٝ األعٛز -7

 األمساى َععِ أَعا٤ ع٢ً تٛدد ايٓٗا١ٜ َطدٚد٠

 يف تٓعدّ ٚقد ،يًُعد٠ ايبٛابٝ٘ ايٓٗا١ٜ عٓد ايعع١ُٝ

 ٚأطٛاهلا أعدادٖا ختتًـ. نادتسٟ األمساى بعض

 بٛابٞ أعٛز ٜٛدد األْٛاع بعض ؾؿٞ األمساى ْٛع سطب

 ٜؿٌ قد بُٝٓا ثالث١ ٜٛدد األخس ايبعض ٚيف ٚاسد

 حتتٟٛ. أخس٣ أمساى يف أنجس أٚ 222 اىل عددٖا

 املٛاد ٖكِ يف تطاعد ٖاقُ٘ أْصميات ايبٛاب١ٝ ٠األعٛز

 ايططش١ٝ املطاس١ شٜاد٠ يف تطاِٖ اْٗا نُا ايػرا١ٝ٥

 .  يالَتؿاف

 : املطتكٝـــِ-8

 األَعا٤ يف املٛدٛد٠ َٔ أثدٔ دداز١ٜ  عك١ً يًُطتكِٝ

 ايتػريات حتدخ. يًُداط إؾساشًا أنجس بطاْت٘ إٔ نُا

 خالٍ األمساى َععِ عٓد اهلكُٞ املطًو يف ايٛظٝؿ١ٝ

 ٚقع ع١ًُٝ أثٓا٤ ٚ اهلذس٠ ٚ يًُذاع١ ايدٚز١ٜ ايؿرتات

 االجتاٖات يف دٝد بػهٌ ستدد٠ ايتػريات ٖٚرٙ ايبٝض

 ايطاملٕٛ ٚ األٚزٚبٞ اذتٓهًٝظ َجٌ ايطايب١ ٚ املٛدب١

 ٚ تتُدد املع١ٜٛ ايطٝات إٔ سٝح احملٝطٞ ٚ األطًطٞ

 ٚ(  ؾبػتٗا ترتنص)  غاَكًا يًْٛا تأخر ٚ تتكًـ ارتالٜا

 املداطٞ احملت٣ٛ يف نجٝـ ظٗازٟ طتس ٜعٗس َا غايبًا

 يألَعا٤

 ذا ٜهٕٛ نبري عكٛ األمساى يف ايهبد:  liver ايهبد -9

 ؾاحتًا بًٓٝا ٚ ايًش١ُ األمساى يف يًشُس٠ قازب بين يٕٛ

 عٓد غؿاؾًا أٚ أؾؿسًا ٜؿبح قد يهٓ٘ ايعاغب١ األمساى يف

 تكٌ عٓدَا ايعاّ َٔ ستدد٠ أٚقات خالٍ املصازع أمساى

 ع٢ً متتد ْت٤ٛات ذا األْٛاع بعض يف ٜهٕٛ أٚ.  األغر١ٜ

 يف ٚ األخس٣ ايداخ١ًٝ األعكا٤ متاؽ أٚ ايبطٔ طٍٛ

 نبدٟ بػهٌ َسنبًا عكًٛا ٜهٕٛ قد األْٛاع بعض

 ع٢ً ايبٓهسٜاع تٛدد اآلخس بعكٗا يف يهٓ٘ بٓهسٜاضٞ

 . َطتكٌ عكٛ غهٌ

 بٗا حتٝط أٚ املعد٠ ؾٛم تكع نبريٙ ٖاقُ٘ غدٖٙٛ 

 نال َٔ تٓػأ ايؿـ، ثٓا٥ٞ ايهبد ٜهٕٛ َا غايبا دص٥ٝا،

 يهٝظ تكٛدإ Bile Duct ؾؿسا٤ قٓاتا ايؿؿني

 يف ٚظٝؿ٘ ايؿؿسا٤ يكٓاتا، Gall Bladder ايؿؿسا٤

 اؾساش ع٢ً ايهبد ٚظٝؿ١ تػتٌُ.  ايهبد إؾساشات خصٕ

 َٔ بعدد ٚايكٝاّ ايهالٜهٛظتني ٚخصٕ ايؿؿسا٤ املاد٠

 . ايهُٝٛسٝات١ٝ ايعًُٝات

 ايبٓهسٜاضٞ ايٓطٝر ٜٓتػس: Pancreas ايبٓهسٜاع-12

 ٜتشد ٚقد ،١ايععُٝ األمساى يف عاد٠ سٛي٘ أٚ ايهبد يف

. Hepato Pancreas ايهبدٟ ايبٓهسٜاع َهْٛا بايهبد

 باإلقاؾ١ ْػط١ ٖاقُ٘ أْصميات عد٠ ايبٓهسٜاع ٜؿسش

 . األْطٛيني اْتاز ٖٚٞ ايداخًٞ اإلؾساش ٚظٝؿ١ اىل

 ٖسَٞ غاَل أمحس تسنٝب:  Spleen ايطشاٍ -12

 بٛاضط١ بٗا ٜٚستبط املعد٠ ع٢ً ٜكع َا غايبا ايػهٌ

 أعكا٤ َع ٚدٛدٙ َٔ ٚبايسغِ. باذتص١َ غبٝ٘ زباط

 ، اهلكِ ع١ًُٝ يف دٚزا ي٘ يٝظ اْ٘ اال اهلكُٞ ادتٗاش

 . ايدّ خالٜا تهٜٛٔ يف أُٖٝت٘ ٚتٓشؿس

 

 ايػرا١ٝ٥ املٛاد ْؿاذ ٚبعد٠ سدٜجا  ايؿاقط١ االمساى تبدا 

 ٚاٍٚ ْؿطٗا ع٢ً باالعتُاد املح نٝظ يف املدص١ْٚ

 ايطبٝع١ يف االمساى َععِ عًٝٗا ر٣ػتت اييت االغٝا٤

 ٚايداٜٛتَٛات ؾػري٠ ارتكسا٤ ٚايطشايب ايبهرتٜا ٖٞ

 اٚ ناْت ْبات١ٝ االخس٣ ايؿػري٠ اجملٗس١ٜ ٚاالسٝا٤

 ٚاالقرتاب بايُٓٛ تبدا إ َا ٚيهٔ قازت١ تهٕٛ اٟ سٝٛا١ْٝ

 بايعٗٛز ايتدؿؿات تبدأ ست٢ ايبًٛؽ َسس١ً َٔ

 َتدؿؿ١ تؿبح االْٛاع بعض إ دزد١ اىل ٚايتطٛز

 ايػرا٤ َٔ ددا ستددٙ اْٛاع ع٢ً ٚتعتُد نبري بػهٌ
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 طبٝع١ٝ اذتٝا٠ بدا١ٜ يف ايؿػري٠ االمساى سذِ ٜؿسض

  تتذاٚش ال اييت ايؿػري٠ ؾاألمساى نبري بػهٌ ايػرا٤

 االغر١ٜ اىل تتٓاٍٚ إ ميهٓٗا ال املرتات َٔ بكع طٛهلا

 ايكاع١ٝ االمساى يف نُا اذتذِ سٝح َٔ هلا املٓاضب١

 يف ايطٛاسٌ قسب ايعٝؼ اىل االٍٚ عاَٗا خالٍ تًذا اييت

(  Nursery Grounds) اذتكا١ْ ازقٝات ٜط٢ُ َا

 ٜهرب إ ٚبعد سذُٗا ٜٓاضب مبا ر١ٜػايت َٔ يتتُهٔ

. أنرب أعُام يف يتعٝؼ ٚتعٛد بايتدؿـ تبدأ سذُٗا

 ع٢ً تعٝؼ قٛازت سٝاتٗا طٍٛ تبك٢ االمساى بعض

 ايعادٟ ايهازب َجٌ ٚاذتٝٛا١ْٝ ايٓبات١ٝ االسٝا٤

Cyprinus carpio ٕتتػر٣ إ ايطُه١ ٖرٙ ؾبإَها 

 اىل اقاؾ١ ايؿػري٠ ٚيالؾكسٜات ايكاع سػسات ع٢ً

 ٖرا ظتعٌ َا َٔ ايؿػري٠ االمساى اىل اقاؾ١ ايٓباتات

 سٝاتٗا تبد٤ االمساى بعض.  املا٥ٞ املططح يف ضا٥د ايٓٛع

 َجٌ( Plankton Feeders) اهلا٥ُات ع٢ً َتػر١ٜ

 ٚ عٛاغب يتؿبح تتشٛز االمساى بعض. املػدف امساى

 ٚامساى ايعػيب ايهازب َجٌ ادترٚز بعض ع٢ً

 مسه١ َجٌ ايؿٛان٘ ع٢ً تتػر٣ َٔ ٖٓاى بٌ ايهسضتني

 ٖٚرٙ( َؿرتض١) يٛاسِ تبك٢ خس٣اال االمساى،  بانٛ

 اٚ املسقط يطًُٕٛ َجٌ اذتػسات ع٢ً ؾكط تعٝؼ قد

. ايهسانٞ ٚ اذتصَإ امساى َجٌ االمساى ع٢ً تعٝؼ

 االمساى بني َٓصي١ ايًٛاسِ اع٢ً االبٝض ايهٛضر ٜعترب

 بتٓاٍٚ ي٘ ٜطُشإ ايٛاضعإ ؾهاٙ ٚ ايهبري ؾشذ١ُ

 . االْطإ حبذِ ؾسٜط١

 Feeding Rates التغرية هعدالت
 يًطُه١ ايػرا١ٝ٥ ايؿعايٝات ع٢ً تأثري اذتساز٠ يدزد١

 ايؿعايٝات ؾإ ايػتا٤ يف اذتساز٠ دزدات تٓدؿض ؾعٓدَا

 دزد١ تؿٌ عٓدَا تتٛقـ ٚ االطتؿاض يف تبدأ ايػرا١ٝ٥

 يف اذتساز٠ دزد١ تستؿع عٓدَا ٚيهٔ 12ّْ اىل اذتساز٠

 االمساى ْػاط ؾإ ّْ 25 َٔ انجس اىل زتددا ايسبٝع

 املٓطك١ َصازع يف ؾاملتبع يرا،  االطتؿاض يف ٜبدأ ايػرا٥ٞ

 ايتػر١ٜ ٜتٛقـ بإ ايعسام يف ادتٓٛب١ٝ ٚ ايٛضط٢

 أَا غباط ٚ األٍٚ نإْٛ االغٗس خالٍ االؾطٓاع١ٝ

 سذِ ع٢ً ؾتعتُد يألمساى ايالش١َ ايػرا٤ ن١ُٝ

 ايعًـ ٜعط٢.  اذتساز٠ دزد١ ٚ ايصزع نجاؾ١ ٚ االمساى

 ايطُه١ ؾإ ١ٜٛ٦َ نٓطب١ ٚ ايطُه١ ٚشٕ اضاع ع٢ً

 ٚشْٗا َٔ%8 اىل حتتاز غِ 22-12 حبدٚد ٚشْٗا اييت

-752 حبدٚد ٚشْٗا َٔ% 4 ب َكازْ٘ ايعًـ َٔ َٜٛٝا

 نجٝؿا ايصزع نإ ؾهًُا يًهجاؾ١ بايٓطب١ ٚ غ1222ِ

 اذا ؾُجال يألمساى ايالش١َ ايػرا٤ ْطب١ شادت نًُا

 ايعًـ ْطب١ ٚإ دٚمن/  مسه522١ بٓطب١ ايصزع نإ

 اىل تستؿع ايٓطب١ ٖرٙ ؾإ% 4 نإ ايطُه١ ٚشٕ اىل

/  مسه1222١ ايصزع نجاؾ١ تهٕٛ عٓدَا% 6 سٛايٞ

 دزد١ تأثري اَا. االمساى اسذاّ يف تطاٟٚ نُا دٚمن

 ايعًـ اضتٗالى ؾإ األعالف اضتٗالى ع٢ً اذتساز٠

 ضبٌٝ ع٢ً،  اذتاز٠ ٚ ايبازد٠ اذتساز٠ دزد١  يف ٜٓدؿض

 ايعًـ ٜكدّ ّْ 17-13  اذتساز٠  دزد١  ؾؿٞ  املجاٍ

 اىل ٚ% 4 بٓطب١ غ22ِ-12 بٛشٕ اييت يألمساى

 بُٝٓا% 1.5 بٓطب١ غ1222ِ-752 بٛشٕ االمساى

 اييت يألمساى بايٓطب١% 12-12 اىل ايٓطب١ ٖرٙ تستؿع

 اييت يألمساى بايٓطب١%  5-4 اىل ٚ غ22ِ-12 بٛشٕ

-24 اذتساز٠ دزد١ تهٕٛ عٓدَا غ1222ِ-752 بٛشٕ

 األمساى يف ايعًـ ٖكِ قاب١ًٝ إ ٚدد ٚقد.  28ّْ

 ضاعات 9 اىل حتتاز املٓدؿك١ اذتساز٠ دزد١ يف ايهازب

 اذتساز٠ دزد١ يف بُٝٓا تتٓاٚي٘ ايرٟ ايعًـ هلكِ

 هلكِ ؾكط ضاعات 5 اىل ايهازب حتتاز 23ّْ املعتدي١

 . تٓاٚيت٘ ايرٟ ايعًـ

         The Nutritious Pyramid: الغرائي اهلسم

 ايًٛاسِ َٔ نبري اَداد طبٝع١ٝ بؿٛز٠ املٝاٙ تطتطٝع ال

 ايهت١ً ٖسّ اٚ ايػرا٤ هلسّ طبكا ذيو ٚ ايهايف بايػرا٤

 ْعاّ اٟ ؾؿٞ(  Pyramid of Biomass)  اذت١ٜٛٝ

 َٔ ن١ُٝ انرب ٚ س١ٜٛٝ نت١ً انرب تتُجٌ ب٦ٝٞ

 ٖٞ ٚ املٓتذ١ باألسٝا٤ االسٝا٤ َٔ عدد انرب ٚ ايطاق١

 ١ٜٛ٦َ ْطب١ بتشٌٜٛ ايعػب١ٝ االمساى ٚتكّٛ،  ايٓباتات

 اىل انًتٗا اييت يًٓباتات اذت١ٜٛٝ ايهت١ً َٔ ق١ًًٝ

 طاق١ اىل حتتاز االضاع ٖرا ٚع٢ً، اذت١ٜٛٝ نتًتٗا

 إ ايسغِ ع٢ً ايًشّٛ َٔ نبري٠ مسه١ إلْتاز ٖا١ً٥

 تهٕٛ قد املا١ٝ٥ ايب١٦ٝ يف املٛدٛد٠ ايالؾكسٜات َععِ

 اذتًك١ٝ ايدٜدإ يف اُٖٗا اال االمساى غرا٤

(Annelids )ِٚايٓٛاع (Molluscs )االزدٌ َٚؿؿ١ًٝ 

(Arthropods  )اذتػسات ٚ ايكػسٜات تػٌُ اييت . 

 يف االمساى عًٝٗا تتػر٣ اييت املدتًؿ١ االسٝا٤ حتتٌ

 املا١ٝ٥ ايب١٦ٝ يف شتتًؿ١ َٓاطل اٚ َٛاقع ايعرب١ املٝاٙ

 : ايٓكاط ٖرٙ اِٖ َٚٔ

(  bottom or benthic zome) ايكاع١ٝ املٓطك١-1

 ادترز١ٜ ايٓباتات املٓطك١ ٖرٙ حتتٌ اييت االسٝا٤ َٚٔ: 

 ناحملاز ايٓٛاعِ،  ايدٜدإ،  يًشػسات ايبايػ١ غري الدٚاز

 . ايسٚبٝإ َجٌ ايبشس دساد، 
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 Pelagic Zome) ايبالد١ٝ اٚ املؿتٛس١ املٝاٙ َٓطك١-2

 اهلا٥ُات هلرٙ األن١ً االسٝا٤ ٚ اهلا٥ُات حتتٗا ٚ: (

 . االمساى يبعض ايريق١ٝ االدٚاز بكُٓٗا

 اذتػسات َٔ نٌ عتتًٗا: ايططش١ٝ حتت املٓطك١-3

 . ايكؿادع،  ايطٝٛز، املا٤ يف ايطاقط١ االزق١ٝ

 ايبايػ١ االدٚاز حتتٗا ٚ: َباغس٠ ايططح ؾٛم املٓطك١-4

 ايبعٛض ٚ َاٜظ ذباب١ َجٌ املا١ٝ٥ اذتػسات َٔ يًعدٜد

 . غريٖا ٚ

 Digestion of the fish االمساك يف اهلضن
 باإلؾساشات ايػرا٤ تهطري االمساى يف اهلكِ ٜتكُٔ

 املس٧ٜ عتتٟٛ،  اهلك١ُٝ يًكٓا٠ ٚاذتاَك١ٝ االْصمي١ٝ

 ٜٚعٌُ  املداط١ٝ ارتالٜا َٔ ايعدٜد ع٢ً االمساى يف

 ٚبػهٌ االمساى َٔ ايعدٜد يف ٚاملعد٠ ْاقٌ ناْبٛب

 بطبك١ تتُٝص سكٝك١ نُعد٠ تهٕٛ َٓٗا املؿرتض١ خاف

 امساى يف نُا ايكاْؿ١ تتطٛز ٚقد ًَطا٤ عكالت

 ايػػا٤ طبك١ تٓتر، ٚاهلكِ املكؼ ألغساض ارتػين

 اْصميات املؿرتض١ االمساى ملعد٠( Mucosa) املداطٞ

( ايببطني َجٌ يًربٚتني اهلاق١ُ االْصميات اٟ)  ايربٚتٝص

 ٜرتاٚح ٖٝدزٚدٝين اع قُٔ اَجٌ بػهٌ تعٌُ اييت ٚ

 اٜكا ايطبك١ ٖرٙ يف املٛدٛد٠ ايػدد تؿسش. 4-2 بني

. املٓدؿض االع ذٟ احملٝط يت١٦ٝٗ اهلٝدزٚيٝو ساَض

 اذتاَك١ٝ املعد١ٜ االؾساشات َٔ نٌ اؾساش ضسع١ تتأثس

 بؿعٌ اٜكا ايربٚتٝٓات ٜتهطس.  اذتساز٠ بدزد١ ايببطني ٚ

 ايٓطٝر قبٌ َٔ اٚ ايبٓهسٜاع َٔ املؿسش ايرتبطني اْصِٜ

 يألمساى.  قاعدٟ ٚضط يف ٜعٌُ االْصِٜ ٖرا ٚ االعٛزٟ

 نازبٛ)  ايهازبٖٛٝدزات يتهطري شتتؿ١ اْصميات اٜكا

 ٜهطس ايرٟ االًَٝص َٓٗا ايبٓهسٜاع َٔ تؿسش(  ٖٝدزٜص

 تٛادد َٔ نٌ ٜستبط( .  االٜبٝص)  ايدٖٕٛ ٚ ايٓػا

 يف االمساى ٚدب١ َع اهلاق١ُ االْصميات ٚن١ُٝ

 تؿتكس َعد٠ متتًو ال اييت ٚايكازت١ ايعػب١ٝ االمساى

 تتهطس اييت ايػرا١ٝ٥ املهْٛات. اٜكا ايببطني اْصِٜ اىل

 اذتاَك١ٝ ٚاالؾساشات ٚايكاْؿ١ ايبًع١َٝٛ االضٓإ بؿعٌ

 اهلك١ُٝ ايكٓا٠ دداز خالٍ َٔ ْٗا٥ٝا متتـ ٚاالْصميات

 حتٌٜٛ ؾإ االخس٣ اذتٝٛاْات يف اذتاٍ ٖٛ نُا ٚ

 اٚ ايطاق١ تٛؾري يػسض اَا ايباٜٛنُٝا١ٜٚ املسنبات

 عٛاٌَ ٜتطًب االْصميات َجٌ اخس٣ َسنبات يتؿٓٝع

 . ايؿٝتاَٝٓات َجٌ َطاعد٠

 Absorption واالهتصاص Digestion اهلضن
 ٚارتٝاغِٝ( َٚٛاقعٗا أْٛاعٗا مبدتًـ) األضٓإ إٔ زغِ

 إال ، يًػرا٤( ٚطشٔ تكطٝع) املٝهاْٝهٞ اهلكِ يف دٚز هلا

 أْٛاع َععِ يف ٜبدأ(  اإلْصميٞ)  اذتكٝكٞ اهلكِ إٔ

 محض َٔ نٌ غددٖا تؿسش اييت املعد٠ يف األمساى

 اَتال٤ بؿعٌ ٚذيو ايببطني ٚإْصِٜ اهلٝدزٚنًٛزٜو

 االضٝتٌٝ بتٓبٝ٘ Vagus ايتا٥٘ ايعؿب ٚتٓبٝ٘ املعد٠

 ملسنبات أسدا) ٚايهازٜانٍٛ ٚاهلٝطتاَني نٛيني

 ؾإٕ َعد٠ حتت٣ٛ ال اييت األمساى ٚيف(. ايهٛي١ٝٓٝ

 طٍٛ ٚشٜاد٠ ايػرا٤، ٖٚكِ يتدصٜٔ تطٍٛ أَعا٤ٖا

 َسٚز ٚقت إلطاي١ اهلكِ نؿا٠٤ ٜصٜد ٚثٓاٜاٖا األَعا٤

 ايعػب أن١ً األمساى يف خاؾ١ اهلك١ُٝ بايكٓا٠ ايػرا٤

 .غرا٥ٗا يف املٗك١َٛ غري املٛاد تصٜد اييت

 

 ايبٛاب١ٝ ايصٚا٥د َٔ املعٟٛ يًٗكِ اإلْصميات ٚتؿسش

 ايهبد تؿسش نُا األَعا٤، ٚشتاط١ٝ ٚايبٓهسٜاع

 ٚأمحاض أَالح) Emulsifiers َطتشًبات( ايؿؿسا٤)

 ايًٝباش ٜؿسش ٚقد) ايدٖٕٛ ٖكِ يف تطاعد( ايؿؿسا٤

 ن١ُٝ ٚتتٛقـ(. ادتاْيب ارتط أْطذ١ َٔ نريو

 َعاَالت تتٛقـ نُا ايػرا٤، ْٛع ع٢ً اإلْصميات ْٚٛع١ٝ

 ٚعُسٙ ايطُو ْٚٛع ٚنُٝت٘ ايػرا٤ ْٛع ع٢ً اهلكِ

 ٚدزد١ نايطشٔ األخس٣ ٚعٛاًَ٘ املا٤ سساز٠ ٚدزد١

pH ٚضط يف ٜهٕٛ املعد٠ يف ٚاهلكِ. ٚغريٖا املعد٠ 

 ٚضط يف ٜهٕٛ األَعا٤ يف بُٝٓا ، pH  4– 1.5 ساَكٞ

 األَعا٤ يف اهلاق١ُ اإلْصميات ٚأِٖ. قًٟٛ إىل َتعادٍ

 يف تٛدد نُا ايبٓهسٜاضٞ، ايرتبطني إْصميات ٖٞ

 َٚايتٝص، ٚالنتٝص ٚضهسٜص أَٝالش إْصميات األَعا٤

 اإلْصميات ْػاط إٔ ٚدد ٚيكد. ايًٝبٝص إىل إقاؾ١

 ٜؿٛم ايعػب أن١ً األمساى يف يًهسبٖٛٝدزات احمل١ًً

 يإلْصميات بايٓطب١ ٚايعهظ ايًشّٛ، أن١ً يف ْػاطٗا

 اذتٝٛا١ْٝ بايتػر١ٜ ْػاطٗا ٜصٜد اييت يًربٚتني احمل١ًً

 ايٓٛعٞ ايٓػاط نإ ٚملا(. اذتساز٠ دزد١ ٚبازتؿاع)

 ايطٍٛ َع ضًبٝا ٜستبط يًربٚتني احمل١ًً يألْصميات

 تعسض ؾرت٠ ؾإٕ ايطُو، يف اهلك١ُٝ يًكٓا٠ ايٓطيب

 طٍٛ بصٜاد٠ تصداد يًربٚتني اهلاق١ُ يألْصميات ايػرا٤

 إلْصميات ايه٢ً ايٓػاط ؾإٕ ٚعًٝ٘ اهلك١ُٝ، ايكٓا٠

 َٔ أْٛاع يف(  ّٜٛ/  مسه١/  َٝهسٚدساّ) ايربٚتني ٖكِ

 ايعػب آنالت اٚ ايتػر١ٜ َتٓٛع١ أٚ ايًشّٛ أنالت

 ٖكِ إ اٟ 6435 ، 3476 ، 1117 ايرتتٝب عًٞ نإ

 َٚتٓٛع١ ايعػب آنالت يف تسنٝصا انجس ايربٚتني

 ْػاط٘ صتد نايطًٝٛالش إلْصِٜ بايٓطب١ بُٝٓا. ايتػر١ٜ

 ٚأن١ً ايتػر١ٜ َتٓٛع١ األمساى َععِ يف ؾؿسا

 أنالت األمساى َععِ بُٝٓا Piscivores األمساى

 تعٗس Invertivores ايالؾكازٜات أْٛاع َٔ ايًشّٛ

 ايطًًٝٛش ٖكِ ْػاط إٔ أٟ ، ايطًٝٛالش هلرا عاٍ ْػاط

 ع٢ً حتت٣ٛ ٚاييت ايالؾكازٜات ع٢ً يًتػر١ٜ ٜسدع
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. يًطًٝٛيٛش ست١ًً دقٝك١ س١ٝ نا٥ٓات أٚ ايطًٝٛالش

 اذتٝٛاْات ع٢ً تتػر٣ اييت األمساى إٔ املعسٚف َٚٔ

 ال يريو اذتٝٛاْات ٖرٙ إْصميات َٔ تطتؿٝد ايؿػري٠

 ٖٞ بأدطاَٗا خاف يٝباش ع٢ً املربٚى أمساى حتت٣ٛ

 غرا٥ٗا َٔ يًدٖٕٛ اهلاق١ُ اإلْصميات ع٢ً حتؿٌ بٌ

 اذتاز ايدّ ذٚات بعض استٛا٤ عدّ ٚزغِ .ايريقات ع٢ً

 ع٢ً( ٚادتُاٍ ٚارتٌٝ ٚادتسذ ٚايببػاٚات اذتُاّ)

 عًٞ دا٥ُا حتت٣ٛ ايبازد ايدّ ذٚات ؾإ ؾؿسا٤، نٝظ

 ايؿؿسا٤ يف اْصميات ٚدٛد عدّ ٚزغِ ؾؿسا٤، نٝظ

 اضرتاش إْصِٜ ع٢ً املربٚى ؾؿسا٤ استٛا٤ ذيو عٔ ؾٝػر

Esterase يٝباش بتٓػٝط ايؿؿسا٤ أمحاض تكّٛ نُا 

 .ايبٓهسٜاع

 زطب غرا٥ٗا ألٕ ايًعاب١ٝ يًػدد ايطُو اؾتكاد ٚزغِ

 ٜؿسش ايؿهٛى عدمي١ األمساى ؾإٕ ، ايبًع ٚضٌٗ دا٥ُا

 بابتالع يًطُو تطُح يًتذًط َاْع١ عؿا٥س ؾُٗا

 ٚعتت٣ٛ. األَعا٤ إىل َباغس٠ ٚايدّ األْطذ١ ضٛا٥ٌ

 ع٢ً االمساى يف Gastric Secretion املعد٠ عؿري

 اىل اذتاَض بؿعٌ تٓػط) ايًببطٝٓٛدٝٓات إْصميات

 ٚايهٝتٝٓاش ٚايٝباشٚاالضرتاش ٚاالَٝالش( ببطٝٓات

 ايها٥ٓات تٓتذٗا قد اييت) ٚايطًٝٛالش ٚاهلٝايٛزْٚٝداش

. ٚتػرٜت٘ ايطُو ْٛع سطب( اهلكُٞ بادتٗاش ايدقٝك١

 ٚتسنٝب٘ ايبًٛز١ٜ خٛاؾ٘ يف ايطُو بٝطني ٚغتتًـ

 إٔ نُا ايجدٜٝات، بٝطني عٔ األ١َٝٓٝ األمحاض َٔ

 عٔ ايربٚتني حتًٌٝ يف أنؿأ ايت١ْٛ أمساى َعد٠ عؿري

 ايبٓهسٜاضٞ ايعؿري عتت٣ٛ نُا ايجدٜٝات َعد٠ عؿري

Pancreatic Secretion اإلْصميات َٔ عدٜد ع٢ً 

 ٚايهُٝٛتسٜبطني نايرتٜبطني اهلاق١ُ

 مخالت تٓػطٗا ٚاييت ٚاإلالضتاش ٚايهسبٛنطٝببتٝداش

 بٛاضط١ تسٜبطني إىل ايرتٜبطٝٓٛدني ؾٝتشٍٛ) األَعا٤

 ايرتٜبطني ٜٚٓػط األَعا٤، شتاط١ٝ َٔ األْرتٚنٝٓاش

( األخس٣ ايٓػط١ غري ايبٓهسٜاض١ٝ اإلْصميات بايتايٞ

 ايهسان٢ بٓهسٜاع تسٜبطني ؾٓػاط ايطُو، ْٛع سطب

 املربٚى، أمساى يف َٓ٘ أْػط َسات ٨

 َٔ أنجس بايهٛبًت ٜسبط ايطُو ٚنسبٛنطٝببتٝداش

 أَٝالش ٜٚعترب. ايجدٜٝات يف ٖٛ ملا خالؾا بايصْو ازتباط٘

 يف املعد٠ أَٝالش عٔ أ١ُٖٝ أنجس ٚاألَعا٤ ايبٓهسٜاع

 َٔ ايٓباتات ٚأنالت) ايبًطٞ يف ايهسبٖٛٝدزات ٖكِ

 1222 املربٚى بٓهسٜاع أَٝالش ْػاط ٜٚبًؼ(. األمساى

 َسٙ ايـ 422 آٚ ايهسانٞ امساى يف ْػاط٘ قدز َس٠

 اؾساش يف ٜٛدد ٚايهٝتٝٓاش. ايرتاٚت يف ْػاط٘ قدز

 أٚ اذتػسات ع٢ً املػرا٠ األمساى َٚعد٠ بٓهسٜاع

 نريو تٓتذ٘ ٚقد ايهٝتني، يتهطري الشّ ٖٚٛ ايكػسٜات،

 بعض َٔ غاب ٚإٕ) ٚايبٓهسٜاع. األَعا٤ بهتريٜا

 ٚإٕ( اضرتاشات) ايًٝباشات َؿادز أِٖ ٜعترب( األمساى

 ايؿدٛز أنالت ٚيف. ٚايؿؿسا٤ األَعا٤ يف ايًٝباش ٚددت

. ايهايطّٝٛ نسبْٛات اهلكِ اْٗٝدزاش نسبٌْٛٝ إْصِٜ

 ع٢ً ايؿؿسا٤ حتت٣ٛ ايعع١ُٝ األمساى بعض ٚيف

 ٚمتتـ ٚغريٖا، ٚأَٝالش ٚيٝباش تسٜبطني إْصميات

 أَالح َٔ نبريا دص٤ا( ايجدٜٝات يف نُا) األمساى

 .ايهبد إىل نبري ذتد يتعٛد ايدّ إىل األَعا٤ َٔ ايؿؿسا٤

 تػٌُ Intestinal enzymes األَعا٤ ٚإْصميات

 إٜسٜبطني) ببتٝداش ٚثالثٞ ٚثٓا٥ٞ األَٝٓٛببتٝداش

erepsin )ٚعدٜد ْٚٝٛنًٛضٝداش 

 ٚاٜصٚ َٚايتاش ٚاَٝالش ٚيٝباش ايٓٝٛنًٛتٝداشٚيٝطٝجٝٓاش

 .ٚالَٝٓازٜٓاش ٚتسٜٗاالش ٚالنتاش ٚضهساش َايتاش

 

 األَعا٤ يف بهتريٜا ع٢ً األمساى أْٛاع بعض حتت٣ٛ ٚقد

 ايٓٝرتٚدني متجٌ بهتريٜا ٚنريو ايػرا٤، بٗدّ تكّٛ

 بعض اضتؿاد٠ إَها١ْٝ ٜؿطس مما( ايبٛزٟ يف نُا)

 ست١ًً بهتريٜا تٛدد نُا ايػرا٤، ٜٛزٜا َٔ األمساى

 ٚغريٖا ايبهتريٜا ٚتعد ايطًًٝٛش، حتًٌ ٚأخس٣ يًهٝتني

 آن١ً يألمساى ٖاَا غرا٥ٝا َهْٛا ايدقٝك١ ايها٥ٓات َٔ

 ٖسَٕٛ ايعع١ُٝ األمساى أَعا٤ ٚتؿسش نايبٛزٟ ايؿتات

 يعؿريٖا املعد٠ إؾساش ٜعٝل اير٣ Secretin ايطهسٜتني

 ،Gastrin ادتاضرتٜٔ ٖسَٕٛ عٌُ ٜكاد أٟ

 .نريو ايبٓهسٜاع عٌُ ٜٓعِ ٚايطهسٜتني

 

 :البازد الدم وذوات احلاز الدم ذوات بني الفسق
 إٔ حتاٍٚ ٚايطٝٛز ايجدٜٝات َجٌ اذتاز ايدّ ذات ايها٥ٓات

 ثابت١ سساز٠ دزد١ عٓد أدطادٖا سساز٠ دزد١ جتعٌ

 ٜهٕٛ عٓدَا ايداخ١ًٝ سسازتِٗ تٛيٝد طسٜل عٔ ٚذيو

 ٜهٕٛ عٓدَا أدطادِٖ داخٌ ٚتربٜد بازد ارتازدٞ ادتٛ

 .املعتاد َٔ أع٢ً سساز٠ دزد١ ذٚ خازدٗا ادتٛ

 تكّٛ اذتساز٠ دزد١ بصٜاد٠ اذتاز ايدّ ذٚات ٜكّٛ يهٞ

 يريو طاق١ إىل ايطعاّ بتشٌٜٛ ايها٥ٓات ٖرٙ أدطاد

 يهٞ ايػتا٤ ؾؿٌ يف ايطعاّ َٔ يًهجري تٓاٚيٓا ْالسغ

 ايطعاّ. ثابت١ ايداخ١ًٝ ادتطِ سساز٠ دزد١ حتؿغ

 ٜتشٍٛ َٓ٘ ؾػري دص٤ دص٥ني إىل ٜٓكطِ أدطادْا داخٌ

 داخٌ ختصٜٓ٘ ٜتِ ٚاآلخس يًذطِ ايالش١َ ايطاق١ إىل

 اذتاد١ عٓد ادتطِ

 أدطاَٗا سساز٠ دزد١ تتػري ايبازد ايدّ ذات ايها٥ٓات

 ايؿٝـ يف أْ٘ مبع٢ٓ احملٝط١ ايب١٦ٝ سساز٠ دزد١ بتػري

 َٔ أدطاَٗا سساز٠ دزد١ ؾرتتؿع اذتساز٠ دزد١ تستؿع

. أًٜكا احملٝط١ ايب١٦ٝ تربد نُا ايػتا٤ يف ٚتربد ايداخٌ

 ايها٥ٓات ٖرٙ دَا٤ تهٕٛ إٔ ميهٔ اذتاز٠ ايب٦ٝات ؾؿٞ
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 تٓػط. اذتاز ايدّ ذات ايها٥ٓات دَا٤ َٔ دؾ٦ًا أنجس

 تػعس بُٝٓا ايداؾ١٦ األدٛا٤ يف ايبازد ايدّ ذات ايها٥ٓات

 ألٕ ٚذيو ايبازد٠ األدٛا٤ يف ارتٍُٛ َٔ بايهجري

 ايتؿاعالت َٔ زتُٛع١ ع٢ً تعتُد سسنتٗا

 ايبازد ادتٛ يف ٚتبط٧ اذتساز٠ يف تٓػط اييت ايهُٝٝا١ٝ٥

 ن١ُٝ حتٌٜٛ تطتطٝع ايبازد ايدّ ذات ايها٥ٓات إٔ نُا

 اذتاز ايدّ برٚات َكاز١ْ ايطعاّ َٔ أنرب
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 ( أنواع الشفاه في األسماك1الشكل ) 

 في االسماك العظمية تشريح الداخلي( ال2شكل )

 


