
ءازجأ مسجلا اهفئاظوو
لكشلا يجراخلا External morphology:

مسقي مسج كامسألا ىلإ ةثالث ءازجأ يه سأرلا Head عذجلاو وأ مـسجلا Trunk
بنذلاو Caudal ددحيو سأرلا ةياهنب ةحتف مصالغلا يف نيح نكمي ديدحت عذجلا ةياهنب
فيوجتلا ينطبلأ ةداعو ام اهددحت ةحتف ،جرخملا اما بنذلا لمشيف ةيقب مسج .ةكمسلا

دتمي سأرلا نم ةيادب ةحتف مفلا ىلإ ةياهن ةفاح ءاطغ ميشايخلا Gill Cover
،ةيفلخلا امنيب رصحني مسجلا نيب ةفاح ءاطغلا يمصلغلا ةحتفو جرخملا Anus، يف
نيح لثمي ليذلا ةقطنملاب ةروصحملا نيب ةحتف جرخملا ىتحو ةياهن ةفنعزلا .ةيليذلا
فلتختو بسن ءازجأ مسجلا فالتخاب عاونألا رامعألاو امنيبف زاتمت ضعب كامسألا
ربكب ضرعو مجح سأرلا ةنراقم ةيقبب مسجلا نوكت ىرخأ سوؤرب ةريغص ماسجأو
.ةريبك

 قلطيو ىلع قطانم مسج ةكمسلا ًاءدب نم سأرلا ىلا بنذلا تاحلطصملا :ةيتآلا
 سأرلا head: أدبيو نم ةيادب ةطقن مطخلا يهتنيو ةياهنب ءاطغلا .يمصلغلا ىلعو

سأرلا نكمي ةدهاشم نينيعلا مطخلاو ةرخؤمو سأرلا ةقطنملاو ةيوفقلا دخلاو وأ ةنجولا
نقذلاو ءاطغلاو يمصلغلا انايحأو دئاوزلا ةيسمللا barbels نيتحتفلاو
.نيتيرخنملا

عذجلا trunk: أدبيو نم ةياهن ءاطغلا يمصلغلا ىتحو ةحتف جرخملا مامأ ةفنعزلا
.ةيجرخملا ىلعو عذجلا نكمي ةدهاشم ةفنعزلا وأ فناعزلا ،ةيرهظلا ،ةيفتكلا ةيضوحلا
طخلاو .يبناجلا
 بنذلا tail: أدبيو نم ةحتف جرخملا ىتحو ةياهن ةفنعزلا .ةيبنذلا ىلعو بنذلا نكمي

ةدهاشم ةفنعزلا ةيجرخملا ،ةيبنذلاو ًالضف نع ةياهن طخلا يبناجلا ةقيوسلاو
ةيبنذلا peduncle.

 مطخلا Snout: وهو ءزجلا روصحملا نيب نيعلا فرطلاو يمامألا كفلل .يولعلا
 ةرخؤم سأرلا Occiput: ءزجلا عقاولا فلخ مطخلا يف ىلعأ ءاطغلا .يمصلغلا
 ةقطنملا ةيوفقلا Nuchal region: لثمت حطسلا يرهظلا ىلا فلخلا ةرشابم نم رخؤم

سأرلا ابلاغو ام زيمتت دوجوب مانس وا هبدح hump.
 دخلا Cheek: ةقطنملا ةروصحملا نيب نيعلا ةيوازو مظع ءاطغلا يمصلغلا .يمامألا
 نقذلا وا خزربلا Chin: لثمي ءزجلا يمامألا ينطبلا نم مسجلا دتمملا لفسأ نيبو



تاحتف .مصالغلا
 ءاطغلا يمصلغلا Operculum: يطغي مصالغلا عقيو مامأ فناعزلا .ةيفتكلا
 ردصلا Breast: ةقطنملا ةعقاولا ىلا فلخلا نم .خزربلا
 نطبلا Belly: ةقطنملا ةعقاولا ىلا فلخلا نم .ردصلا
 ةقيوسلا ةيبنذلا Peduncle: ضبقملا قيضلا ةكمسلل عقاولا يف ةهجلا ةيفلخلا

مسجلل لبق ةفنعزلا .ةيبنذلا

تاسايق لوطلا Length measurements:
سايقل لاوطأ كامسألا مدختست هحول سايق ةصاخ تممص اذهل ،ضرغلا ذا عضوت

ةكمسلا دارملا سايق اهلوط ىلع ةحوللا ةروصب ةميقتسم ثيحب قصتلي مطخلا
بناجلاب عفترملا نم ةحوللا مفلاو .قلغم كانهو ثالث تاسايق ةيلوط ةيسيئر مدختست
يف تاساردلا ةيجولويبلا :كامسألل
1) لوطلا يلكلا Total length: وه لوط ةكمسلا نم ةيادب مطخلا ىلا دعبأ هطقن نم ةعشألا

ةيفنعزلا .ةيبنذلا
2) لوطلا يسايقلا Standard length: وه لوط ةكمسلا نم ةيادب مطخلا ىلا ةياهن ةمظع

.بنذلا
3) لوطلا يكوشلا Forked length: وه لوط ةكمسلا نم ةيادب مطخلا ىلا ةياهنلا

ةيفورضغلا وأ ةيمظعلا ةعشألل ةيبنذلا .ةيطسولا

:لاؤس له نكمي نا ىواستي لوطلا يلكلا عم لوطلا ؟يكوشلا فيك ؟كلذ ؟ىتم
 امك دجوت تاسايق لاوطا ىرخا اهل ةيمهأ يف ةسارد كامسألا :يه



1) لوط :سأرلا يهو ةفاسملا ةيقفألا ةعقاولا نيب مطخلا دعبأو هطقن نم ءاطغلا
.يمصلغلا

2) رطق :نيعلا يهو ةفاسملا ةيقفألا نيب يبناج نيعلا يف ضرعأ .ةطقن
3) لوط ةفنعزلا :ةيرهظلا يهو ةفاسملا ةعقاولا نيب ةطقن لاصتا ةفنعزلا ةيرهظلا نم

ةهجلا ةيمامألا دعبأو هطقن نم ةعشألا ةيفنعزلا .ةيرهظلا يفو ةلاح دوجو نيتفنعز
نيتيرهظ ساقت ةيناثلا سفنب .ةقيرطلا اذكهو ةقيرطلابو اهسفن نكمي سايق
لاوطأ فناعزلا ىرخألا لثم فناعزلا ةيفتكلا ةيضوحلاو (ةينطبلا) ةيجرخملاو
.(ةيجرشلا)

4) لوط فناعزلا :ةيبنذلا يه ةفاسملا ةعقاولا نيب ةطقن لاصتا ةفنعزلا ةيبنذلا عم
ةرخؤم مسجلا دعبأو ةطقن نم ةعشألا ةيفنعزلا .ةيبنذلا

مهأ تاسايقلا ةيدومعلا يتلا اهل ةيمهأ هيقيبطت :يهف
1) قمع :سأرلا وه ةفاسملا ةيدومعلا نيب نيطخلا نييطسولا يرهظلا ينطبلاو يف

ضرعأ هقطنم نم .سأرلا
2) قمع :مسجلا وه ةفاسملا ةيدومعلا نيب نيطخلا نييطسولا يرهظلا ينطبلاو يف

ضرعأ هقطنم نم .مسجلا
3) قمع وا لوط قيوسلا :يبنذلا وه ةفاسملا ةيدومعلا نيب نيطخلا نييطسولا يرهظلا

ينطبلاو يف قيضأ هقطنم نم ةهجلا ةيفلخلا .مسجلل
امأ مها تاسايقلا ةيبناجلا يتلا اهل اهتيمهأ يف ةسارد كامسألا :يهف
1) ضرع :ردصلا يهو ةفاسملا ةيبناجلا نيب نيتفنعزلا نيتيردصلا

.(نيتيفتكلا)
2) ضرع :مسجلا يهو ةفاسملا نيب يبناج مسجلا يف ضرعأ .هقطنم
3) ةفاسملا نيب :نيتقدحلا يهو ةفاسملا ةيبناجلا نيب نينيعلا نم ىوتسم يزكرم

.نيؤبؤبلا
يطغي مسج ةكمسلا ةقبط نم ايالخ ةيح اهل ةردقلا ىلع زارفإ ةدام ةيطاخم اهيمحت نم

ضارمألا لهستو اهتكرح يف ءاملا امك نإ اهل ًارود يف ميظنت طغضلا يزومزوألا
(يذفانتلا) .مسجلل
تاسايق نزولا Weight measurement

نزوت كامسألا يهو ،ةيح ،ةردخم ةتيم ،ًاثيدح ىتحو نا تناك ظوفحم ديمجتلاب وا
داوملاب ةظفاحلا نيلامروفلاك ةداعو ام فلتخت نازوأ كامسألا دعب ظفحلا ببسب
تاريغت ةيئايميكوزيف ببست شامكنا وا ددمت ايالخ مسج كامسألا .ةظوفحملا بعصيو
ًابلاغ ريدقت نزولا ةروصب ةقيقد ةجيتن فالتخال ةجرد ءالتما ةانقلا ةيمضهلا ءاذغلاب
وا عالتبا ةكمسلا ةيمك نم ءاملا ءانثأ ديصلا ًالضف نع فالتخالا يف ةلحرم جضنلا
.يسنجلا

نزوُت كامسألا ةيحلا اهعضوب يف ءاعو يوتحي ةيمك نم ءاملا عضوت اهيف ةكمسلا
دعب اهفيفجت قروب ،.فاشن مث بسحي نزو ةكمسلا نم حرط ةدايزلا ةلصاحلا يف نزو
.ءاعولا امك نكميو نزو ةكمسلا ةرشابم دعب اهفيفجت طرشب رفوت ةربخلا .ةراهملاو

ذا متي لاخدا نزو ةكمسلا يف تالداعم ةيضاير ةصاخ ريدقتل ومنلا رمعلاو ةساردو
لماعم ةلاح ةكمسلا لدعمو اهليوحت فلعلل .لوانتملا لمعتستو تارامتسا هصاخ ألمت
تامولعملاب ةقلعتملا كلذب امكو حضوم يف لودجلا :هاندا



مسا حطسملا يئاملا وا مقر
.............../ضوحلا
ةقيرط عمج .............................../تانيعلا
عون /ةكمسلا .....................................

خيرأت ......................./عمجلا
مسا ......................../عماجلا

ت لوط
ةكمسلا

نزو
ةكمسلا

رمع
ةكمسلا

سنج
ةكمسلا

تاظحالم ىرخا

جذومن ةرامتسا تامولعم ةصاخ عمجب تانيع كامسالا
 :لاؤس له دادزي لوط ةكمسلا ما رصقي دعب ؟اهتوم ؟اذاملو
 :لاؤس اذامل صلقتي مجح ةكمسلا ؟ديمجتلاب


