
قحاول مسجلا Body appendix:
لمشت قحاوللا يف كامسألا لك نم فناعزلا دئاوزلاو .ةيمحللا امأ فناعزلا Fins

يهف نم مهأ ملاعملا ةزيمملا مسجل ،ةكمسلا نوكتو ةمعدم ةطساوب لكيهلا يفرطلا نوكتتو
نم كاوشأ ةبلص spines هعشأو ةيفنعز ةلصتم fin rays عم اهضعب ةطساوب ءاشغ يدلج
،قيقر فناعزو كامسالا نيعون :امه
1) فناعزلا ةيجوزلا Paired fins: لمشتو

a. فناعزلا ةيفتكلا Pectoral fins: ىعدتو كلذك فناعزلا ،ةيردصلا ناعقتو
فلخ ءاطغلا يمصلغلا نالمحُتو ةطساوب مازح ،فتكلا نامدختستو يف
نزاوتلا رييغتو هاجتا ةكرحلا ةرادتسالاو فقوتلاو ئجافملا ضورعلاو
ةيناودعلا ضورعو ،جوازتلا ةداعو ام نوكت ريغ ةحضاو وا ةلزتخُم يف كامسألا
،ةينابعثلا ةمودعمو يف كامسألا ،ةيكفاللا يف نيح نوكت ةلواطتم ةضيرعو
حانجلاك يف كامسألا .ةرايطلا

b. فناعزلا ةيضوحلا Pelvic fins: ىعدتو ًاضيأ فناعزلا ،ةينطبلا امهو رغصأ
ًامجح ةداع نم ناتفنعزلا ناتيفتكلا ًابلاغو ام ناعقت يف ةقطنملا ةينطبلا
نالمحتو ةطاسوب مازح ،ضوحلا رصتقتو اهتفيظو ىلع ةنزاوملا فقوتلاو
دقو نوكت اهل ةفيظو ةيلسانت يف ضعب عاونأ .جساوكلا

2) فناعزلا ةدرفملا Single fins: قلطُيو اهيلع فناعزلا ةطسوتملا median fins ...مضتو
a. فناعزلا ةيرهظلا Dorsal fins: دتمتو ىلع لوط طخلا يطسولا يرهظلا ةكمسلل

دقو نوكت همسقم ىلا نيتفنعز امك يف ةكمس ينشخلا وا ثالث فناعز امك
يف كامسأ ،دوكلا ًاردانو ام نوكت ةدوقفم امك يف كامسألا .ةيراعلا لمعتو ىلع
ةنزاوم ةكمسلا يف عضو يدومع نمض دومع ءاملا امك دعاستو يف قيقحت تاريغت
ةعيرس يف هاجتالا امك مدختست يف فقوتلا قيسنتلاب عم فناعزلا
ةيبنذلا .ةيجرخملاو

b. ةفنعزلا ةيجرخملا (ةيجرشلا) Anal fins: عقت فلخ جرخملا ةرشابم ىلع طخلا
يطسولا ينطبلا اهلو رود مهم يف ظافحلا ىلع باصتنا ةكمسلا عضولاب
يدومعلا نمض دومع .ءاملا

c. ةفنعزلا ةيبنَذلا Caudal fin: يهو زكرم ةدايق ةكمسلا ذا مكحتت اهتاهاجتاب
عقتو يف ةياهن .مسجلا

فناعزللو ةلداعم ةصاخ ىعدت ةلداعمب فناعزلا بتكتو بسح لسلستلا :يتآلا
1) ةفنعزلا ةيرهظلا

اهزمرو (D)
2) ةفنعزلا ةيجرخملا

اهزمرو (A)
3) ةفنعزلا ةيفتكلا

اهزمرو (P)
4) ةفنعزلا ةيضوحلا

اهزمرو (P)
5) ةفنعزلا ةيبنذلا اهزمرو (C)

دعبو لك زمر ةفنعز بتكي نامقر نالصفي ةزرافب لثمي مقرلا لوألا ددع كاوشأ
ةفنعزلا بتكيو ماقرألاب ،ةينيتاللا يف نيح لثمي مقرلا يناثلا ددع ةعشألا
ةيفنعزلا بتكيو ماقرألاب ةيبرعلا ىمستو) أطخ ماقرألا (ةيزيلكنإلا :يتآلاكو
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:لاؤس اذام لصحي ول تعِطُق عيمج فناعز ؟ةكمسلا
مسقت فناعزلا ةيبنذلا ىلع ساسأ رظانت نيصفلا نينوكملا ةفنعزلل قوف لبحلا

يرهظلا epichordal تحتو لبحلا يرهظلا hypochordal ىلا ام :يلي
1) ةنيابتم نيصفلا heterocercal: امك يف .جساوكلا
2) ةهباشتم نيصفلا homocercal: امك يف كامسا براكل عئاشلا طوبشلاو ناطقلاو

.ينبلاو
3) ةدحتم نيصفلا diphycercal: امك يف ةكمس .يرجلا

 امك مسقت فناعزلا ةيبنذلا ىلع ساسأ ةياهن بنذلا ىلا لاكشألا :ةيلاتلا
1) ةننسملا Emarginate امك يف كامسأ .دوكلا
2) ةعوطقملا Truncate امك يف كامسأ .قازللا
3) ةرودملا Rounded امك يف كامسأ .ايزوبمكلا
4) ةروطشملا Forked امك يف كامسأ .براكلا
5) ةيلالهلا Lunate امك يف كامسأ .ةنوتلا
6) ةببدملا Pointed امك يف كامسألا .ةدئاصلا


