
 زاهجلا يلضعلا Muscular System:
لثمت تالضعلا ءزجلا ربكألا نم يلامجإ نزو مسج كامسألا ناو تزيمت ةطاسبلاب

ةنراقم تايرقفلاب ،ىرخألا مسقتو تالضعلا ًايضرع ىلإ ماسقأ ىعدت تادحولا
ةضبانلا Myotomes زكرتتو ةفيظو زاهجلا يلضعلا يف لك نم ،ةحابسلا ةكرح ءازجألا
،ةيلكيهلا ةكرحلا ةيدودلا ءاضعألل ةيلخادلا كلذكو يف خض .مدلا

كانهو ناعون نايسيئر نم تالضعلا امه تالضعلا ءارمحلا Red Muscles
تالضعلاو ءاضيبلا Whit Muscles، يدؤيو لك امهنم هتفيظو بولسأب فلتخم ًةجيتن
فالتخال تافصاوملا ةيجلسفلا .نيعونلل
1. تالضعلا :ءارمحلا زيمتتو اهئاوتحاب ىلع تايمك ةريبك نم نوهدلا نيب اهفايلأ امك

دجوي اهب ةفاثك ةيلاع نم ةيعوألا ةيومدلا يتلاو دعاسي اهدوجو كلتب ةفاثكلا ىلع
دادمإ تالضعلا تايمكب ةيفاك نم نيجسكوألا اهدعاست ىلع ةحابسلا ةرمتسملا ثيح
لمعي اذه عونلا نم تالضعلا ًايئاوه اذهلو دوسي اذه عونلا نم تالضعلا يف كامسألا
ةمئاد طاشنلا كامسأك ةنوتلا ةنراقم كامسألاب ةليلق .ةحابسلا

2. تالضعلا :ءاضيبلا يهو رثكأ ًاكمس نم تالضعلا ءارمحلا لقاو اهنم ًادادمإ ةيعوألاب
ةيومدلا يأ اهنإ لقا ءاوتحا ىلع ةغبص ،نيبولغوميهلا امك نأ هذه تالضعلا ةليلق يف
اهاوتحم نم نوهدلا كلذل الف دمتعت ىلع نيجسكوألا يف مايقلا اهفئاظوب ثيح موقت
ليوحتب نيجوكيالجلا ىلإ ضماح كيتكاللا نم لالخ راسم .يئاوهال

مدختستو كامسألا هذه تالضعلا يف تاعافدنالا ةئجافملا ءانثأ ةحابسلا اذهو ام
هلعجي تالضعلا ةدئاسلا يف كامسألا ةطسوتم طاشنلا كامسألاو ةلوسكلا ةئيطب
.ةكرحلا

ةكرح كامسألا دمتعت ًايلك ىلع صلقت ددمتو تالضعلا دنعف صلقت فايلالا
ةيلضعلا رصقت ،تالضعلا امم ينعي ءانحنا سأرلا بنذلاو هاجتاب كلذ بناجلا ددمتو
تالضع بناجلا رخالا نم مسج ،ةكمسلا لخادتلو تالضع ةكرحلا اميف اهنيب لقتنت
ةكرحلا ةيجومتلا مسجلل نم ةيادب مسجلا دنع سأرلا لقتنتل ىلا ةياهن مسج ةكمسلا دنع
بنذلا ًاتببسم قالطنا ةكمسلا يف .ءاملا

نكمي زييمت نيعون نم ةكرحلا يف كامسألا :امه
a) ةكرحلا :ةيبلسلا يهو ةكرحلا ةجتانلا نع ةكرح رايت ءاملا ةكرحك ضويبلا

تاقريلاو ءانثا ام ىعدُي روطلاب مئاهلا (Planktonic phase)، ذا لقتنت نم نكامأ
باصخالا سقفلاو ًامومع ىلا قطانم اهومن ةجيتن ةكرحل ءاملا وا ببسب اهقلعت وا
اهلاصتا عم كامسا وا ءايحا ةيئام ،ىرخأ ًالضف نع اهلاقتنا ةجيتن لخدتل ناسنالا
يف اهلقن يذلاو ثدحي يف ةلاح اهلقن نم اهسقافم ىلا نكامأ اهتيبرت وا اهومن يف
تاريحب ةيبرتلا وا تاريحبلا ةيعيبطلا ةساردل اهومن وا اهترجه وا .اهريغ

b) ةكرحلا :ةيباجيإلا يهو ةكرحلا ةجتانلا نع دوهجملا يلضعلا ةكمسلل اهسفن
ةحابسلاك بورهلاو نم تاسرتفملا وا ثحبلا نع ءاذغلا وا رثاكتلا وا موجهلا وا
ةرجهلا ،اهريغو ةكرحو كامسألا نوكت اما صلقتلاب وا .طاسبنالا مسقتو ةعرسلا
يتلا اهمدختست كامسألا ةكرحلل :ىلا

I. ةعرسلا ةيدايتعالا Cruising speed: اهلعتستو كامسألا يف اهتالحر
ةيمويلا نكميو اهريدقت ميلعتب ةكمسلا اهكرتو اهديصل اميف دعب ىلعو
دعُب .نيعم



II. ةعرسلا ىوصقلا Maximum speed: اهمدختستو كامسألا يف تالحرلا
ةليوطلا ءانثا ةرجهلا ةيرثاكتلا وا ثحبلا نع ءاذغلا نوكتو ىلعا نم
ةعرسلا ةيدايتعالا لقاو نم ةعرسلا .ايلعلا

III.ةعرسلا ايلعلا Top speed: اهمدختستو كامسألا يف عطق تافاسم ةنيعم
لالخ ةرتف ةريصق ًادج أجلتو اهيلا كامسألا دنع برهلا نم تاسرتفملا وا
ديص سئارفلا .ةيذغتلل

نيابتتو ةعرس كامسألا فالتخاب عون ةكمسلا اهنزوو ةجردو ةرارح .ءاملا


