
 دلجلا Skin ماظنلا) Integumentقحلملا System):
فلأتت هذه ةموظنملا ًاساسأ نم دلجلا روشقلاو نأ تدجو فلتخيو بيكرت دلجلا

فالتخاب عاونأ كامسألا ةفاضإ ىلإ هفالتخا نع دولج تاناويحلا ىرخألا :ـب
1) بايغ ةقبط ةينرقلا ةيقيقحلا Typical Stratum Corneum: ذإ لمعت هذه ةقبطلا ىلع
عنم نادقف ءاملا يهو روطت بسانم ةايحلل يف ءاوهلا سيلو يف .ءاملا

2) دوجو ددغلا ةيداحأ ةيلخلا Unicellular Glands يف ةقبط ةرشبلا Epidermis: لمعتو
ىلع نيوكت تابيبح ةيطاخم جرخت ىلإ .حطسلا

3) دوجو روشقلا ىلع ةقبط ةمدألا Dermis.

 ةفيظو دلجلا ةيسيئرلا :يه
I. ةيامح كامسألا نم لماوعلا ةيئيبلا ةراضلا لثم تاببسم ضارمألا .مومسلاو
II. ةيامح دلجلا نم نادقف باستكاو .ءاملا
III. ةياقو مسجلا نم حورجلا .ةيكيناكيملا
نوكتيو دلج كامسألا نم ثالث :تاقبط ىعدت ىلوألا ةيجراخلا ةرشبلا Epidermis

امأ ةقبطلا ةيناثلا ىطسولا ىعدتف ةمدألا Dermis، ةبسنلابو ةقبطلل ةيلخادلا يهو
ةقبط ام تحت دلجلا Hypodermis.

 ةرشبلا Epidermis: فلتخت ايالخ ةرشب كامسألا ةنراقم تايرقفلاب ،ىرخألا ذإ



زيمتت ايالخ ةرشب كامسألا اهنوكب ةيح Vital Epidermis Cells ةرداق ىلع ماسقنالا الو
دجوت ةقبط ةينرق Keratinized قوف ةقبطلا ةيحلا كلذو ىلع سكع دلج .تاييدثلا
دجويو يف هذه ةقبطلا ديدعلا نم عاونأ ايالخلا ةصصختملا يتلا :اهنم
I. ايالخلا ةيطاخملا Mucus (goblet) Cells: موقتو زارفإب داوملا ةيطاخملا Mucus ىلع
حطس دلجلا يتلاو موقت رودب يسيئر يف ةيامح كامسألا عنمو لوخد تاثولملا
تاببسمو ،ضارمألا ةفاضإ ىلإ ةيامح دلجلا نم .خلستلا

II. ايالخ Club Cells: دقتعيو اهءاوتحا ىلع داوم راذنإ متي اهزارفإ دعب كتهت هذه
ايالخلا ةجيتن ةمجاهم هذه كامسألا ةثدحم اهرثأ يف ةفاخإ كامسألا ،ةمجاهملا امك تبث
ءاوتحا هذه ايالخلا يف كامسا ةلئاعلا ةيقودنصلا ىلع مومس ةيبصع Neurotoxins
يتلاو اهزرفت كامسألا يف تالاح داهجإلا رطخلاو يهو داوم ةتيمم ضعبل تاناويحلا
.ةيرحبلا

III.معارب قوذتلا Test Buds.



IV. ءاضعأ ثاعبنا ءوضلا Light-Emitting Organs: يهو ددغ ةديدع ايالخلا روحتت يف
كامسألا ةيمظعلا يتلا شيعت يف ءاملا قيمعلا ومنتو وزغتل ةمدألا نوكتو ةدعاق ةدغلا
نم ايالخ ةئيضم امنيب لمعي ءزجلا يحطسلا ةسدعك .ةربكم

 ةمدألا Dermis: يهو ةقبطلا ىطسولا ،دلجلل نوكـتتو ًاـساسأ نـم ةجـسنأ ةيفيل
هماض Fibrous Connective Tissue يتلاو ديزت نم ةوق ةمواقمو دلجلا يوتحتو ةمدألا
ًاضيأ ىلع باصعألا ةيعوألاو ةيومدلا ةصاخلا ،دلجلاب امك يوتحت :ىلع

I. ايالخلا ةيغبصلا Chromatophores: ىزعُي نولتلا يف كامسألا ىلا تاغبصلا
ةيدلجلا ًالضف نع ةجسنالا يتلا عقت تحت دلجلا يتلاو يوتحت ىلع تاغبصلا
ةنولملا ،كامسألل ددحتيو اهمسا ًاقبط عونل ،ةغبصلا لثم ايالخ تالماح نيناليملا
Melanophores يوتحتو ىلع ةغبصلا ءادوسلا Melanin تالماحلاو ءارفصلا
Xanthophores ةبسن ىلإ تاغبصلا ءارفصلا ،اذكهو امك نا تايوتحم زاهجلا يمضهلا
لئاوسلاو ةيمسجلا دق ددحت نول كامسألا .ةفافشلا

نا لكشلا ماعلا نولتلل وه نوللا حتافلا يف ةقطنملا ةينطبلا ًاصوصخو لوح
ةحتف جرشلا ةكرتشملا نوللاو قماغلا يف ةقطنملا ،ةيرهظلا يف نيح جردتي نم قماغلا
ىلا حتافلا يف .نيبناجلا



دقو باصت كامسألا ـب قاهبلا (Albino) وه ةرهاظ نادقف تاغبصلا يف ضعب
كامسألا ةجيتن مدع روطت ايالخ تاغبصلا لالخ لحارم ةايحلا ىلوألا امك يف ةروصلا
هالعأ وا دق جتني نع تارفط .ةيثارو
دقو ىغطي دحأ ناولألا ىلع ةيقب ناولألا نولتتف ةكمسلا نولب دحاو ةجيتنك قوفتل
ىدحا تاغبصلا ةجيتن لماوع ةيثارو امك لصحي يف ةكمسلا ةيبهذلا Gold Fish وا
قوفت نوللا دوسألا يف كامسأ قامعألا ةزيمملا نوللاب دوسألا يذلا يطغُي عيمج ءازجأ
.اهمسج

 ناولألل يف كامسألا نيردصم :امه
a) ايالخ تاغبصلا ةيقيقحلا (Chromatophores)
يهو ايالخ عقت يف ةقطنم ةمدا دلجلا دقو دجاوتت يف ءاشغلا ينوتيربلا لوحو

غامدلا لبحلاو ،يكوشلا يوتحت اهمزالبوتياس ىلع تابيبح ةيغبص ةيقيقح نكمي نا
رشتنت يف مزالبوتيس ةيلخلا يطعتل ًانول ،ًاحتاف يفو نيح يطعُي اهعمجت يف
زكرم ةيلخلا ًانول ًاقماغ ناف اهقرفت يف مزالبوتيسلا يطعي ًانول ًاحتاف بسحو ناكم
اهدجاوت يف ةيلخلا ،ةيغبصلا فلتختو ناولألا فالتخاب لاوطالا ةيجوملا يتلا متي
اهصاصتما نم لبق كلت تابيبحلا تاجوملاف ةسكعنملا يه يتلا نكمُي اهتيؤر نيعلاب
ةدرجملا رِهظُتو نول ةكمسلا اما يتلا متي اهصاصتما الف نكمي ،اهتيؤر ايالخلاو
ةيسيئرلا ةدوجوملا يف دلجلا :يه

1. ايالخلا ءارمحلا ةيلاقتربلا Erythrophores.
2. ايالخلا ءارفصلا Xanthophores.
3. ايالخلا ءادوسلا Melanophores.
4. ايالخلا ءاضيبلا Leucophores.



ايالخلل ءارمحلا ءارفصلاو ةيلاقتربلاو ةقالع عم نيماتيف A يذلا دعُي ءاذغلا
هردصم ،يسيئرلا يف نيح جتني نوللا دوسألا نع داوم ةيضرع مطحتل ضعب ضامحالا
ةينيمالا يف ،مسجلا اما ةيقب ناولألا رضخألاك ينبلاو اهريغو جتنتف نع جزم ايالخلا
ةيغبصلا هذهل .ناولألا

II. طخلا يبناجلا Lateral Line: وهو ءزجلا يذلا دعاسي كامسألا ىلع ةحابسلا يف
مالظلا ثيح دمتعي ًاساسأ ىلع ساسحإلا تابذبذلاب يف ةقطنم دجاوت ةحابسو .كامسألا

III. فشارحلا Scales: يهو رهشأ بيكارتلا ةيسلكلا ةزيمملا كامسألل يتلاو
تمدختسا يف ديدحت رمع كامسا براكلا ذنم ماع 1898.

فلتخت روشقلا يف اهعاونأ اهلاكشأو ًاعبت عونل كامسألا ذإ أدبت ءزجلاب يزكرملا
لثمملا ةحيفصل ةرشقلا مث نوكتت اهلوح تاقلح رئاودو طبترت مساوملاب رمعلاو
ًابلاغو ام نوكت روشق كامسألا ةيمظعلا teleost’s يف) لاح :(اهدوجو
1. ةيرئاد Cycloid: تاذ فاوح ءاسلم دجوتو ًابلاغ يف كامسألا ةيعاعش فناعزلا لثم
براكلا .يداعلا

2. هيطشم Ctenoid: زيمتتو دوجوب كاوشأ ةريغص يطغت ءزجلا رهاظلا اهنم دجوتو
ًابلاغ يف كامسألا ةيمظع فناعزلا لثم كامسا .يطلبلا

3. هينيعم لكشلا Rhombic
(Ganoids): لثم ام دوجوم يف
ةكمس راغلا Gar fish



4. روشقلا ةينسلا Placoid: امكو يف كامسا .شرقلا
دقو ودبت ضعب عاونأ كامسألا ةيلاخ نم روشقلا مغر اهدوجو كلذو امأ رغصل اهمجح وأ

اهدوجول ةنوفدم Embedded يف ةقبط ةمدألا مدختست روشقلا ريدقتل رمع كامسألا كلذو
:ـل
i. ريفوت لك نم تقولا دهجلاو ةلوهسو ريدقت رمع كامسألا ىتح يف قطانملا .ةراحلا
ii. ةلوهس لوصحلا اهيلع دادعأب ةريبك نود كاله .كامسألا
iii. دوجو ةقالع بسانت ام نيب تاقلح رمعلا مجحو .مسجلا
iv. ةلوهس اهظفح اهطغضو ىلع حئارشلا نم لجا .صحفلا
v. اهتيذافن ءوضلل ةلوهسو اهغيبصت صحفلل تحت .رهجملا
ذخؤيو ىلع مادختسا روشقلا يف ديدحت رمع كامسألا اهنإ دق يدؤت ىلإ ضافخنا

تاريدقت رمعلا ضعبل عاونألا نع رمعلا يقيقحلا ءوسو ريدقتلا نوكي رثكأ ًاحوضو
يف كامسا هايملا ةحلاملا ةنراقم كامسأب هايملا .ةبذعلا اذل بجيف رفاوت طورشلا ةيتآلا
يف روشقلا ةسوردملا ثيح :بجي
i. تابث اهدادعأ لوط ةايح كمسلا اذل ذخؤت نم رثكأ قطانم مسجلا .ةيامح
ii. بسانت ةدايز مجح روشقلا عم ةدايز ومن مسج .ةكمسلا
iii. نوكي نيوكت تاقلحلا ًايونس سفنبو تقولا نم لك ماع .ًابيرقت
iv. نأ نوكت ةيسايق يف ديدحت رمعلا اذل ددحت قطانم اهعزن نم ىلع مسج كامسألا
بسحو عونلا .سوردملا
v. تابث لكش روشقلا اهءاوتحاو ىلع ىصقأ ددع نم تاقلحلا ضغب رظنلا نع اهمجح
طبترملا .عونلاب
امك مزلي ةفرعم ضعب تامولعملا ةيئيبلا ةيساسألا ةرتفك رثاكتلا مسومو راطمألا
ىوتسمو ءاملا ةرفوو ءاذغلا ةفاضإ ىلإ ةفرعم خيرأت ةايح عونلا ديق ةساردلا كلذو
ليهستل ريسفت ليلحتو مدع ماظتنا لكش تاقلحلا ىلع .روشقلا ذإ دق دوعت ىلإ
كولس ةرجهلا طبترملا عم تارتف مع رفوت ءاذغلا وأ جضنلل يسنجلا حرطو ضيبلا
.اهريغو

صحفللو عمجت روشقلا ةيسايقلا ظفحتو ةفاج ةفيظنو نيب نيتقرو ىتح
،صحفلا امك نكمي اهفيظنت ءاملاب ئفادلا عم لامعتسا ةاشرف ةنيل ةلازإل داوملا
ةيطاخملا ةجسنألاو ،ةقلاعلا وأ نكمي اهسيطغت اهكرتو يف لولحم ففخم ادوصلا ،ةيواكلا
وأ لسغت لوناثيإلاب 70% مث عضوت يف ةدام Kaisers Glycerin Gelatin تحت ءاطغ
.يجاجز وأ دق غبصت ىدحإب تاغبصلا ةرفوتملا مث صحفت .ًايرهجم دقو متي ذخا
اهتمصب اهطغضب ىلع طيرش كيتسالب نم تالخ زوليلسلا متيو صحف هذه ةعبطلا
ًالدب نم روشقلا .اهسفن امك نكمي تيبثت روشقلا ىلع تاديالس ةيجاجز مادختساب
نيريسيلجلا مسلبلاو غمصلاو يبرعلا مث صحفت تحت .رهجملا
 ةقبطلا ةيلخادلا ام) تحت (دلجلا Hypodermis: يهو قرا تاقبط دلجلا ،ًاكمس
نوكتتو نم ةجسنأ ةيفيل هماض دجوت ىلع ةئيه ةبئاس Loose، مهاو ام فصتت هب هذه
ةقبطلا اهءاوتحا ىلع ايالخلا ةينهدلا Lipid Cells ايالخلاو ةيغبصلا Pigment Cells، امك
دجوت يف هذه ةقبطلا رئافض ةيومد ةيبصعو ريغ ةيلاع .روطتلا


