
 فينصت كامسألا Fish Classification:
متي فينصت كامسألا بسح ضرغلا ةعيبطو لمع ،فنصملا ذإ نأ اهفينصت

ةبسنلاب ملاعل ءايحألا فلتخم نع ملاع ةيذغتلا وأ ملاع ةئيبلا ...اذكهو لكشبو ماع
نكمي ميسقت كامسألا ىلع لكشلا :يتآلا
:ًالوأ فينصت يملع Scientific Classification:

لكشت كامسألا ربكأ ةعومجم يف تايرقفلا ةصاخ اذإ انملع نأ عومجم تاناويحلا
ةيدثلا يلاوح 4500 عون .طقف ذا عقت كامسألا تحت ملاع ناويحلا Animal Kingdom،
ةبعش تايلبحلا Phylum Chordata، ةبيعش تايراقفلا Subphylum Vertebrata
مسقنتو ىلإ ةعبرأ قوف فئاوط Super Classes :يه

لودج (1) فينصت كامسألا يف ةكلمملا ةيناويحلا
ةكلمملا Kingdom ةيناويحلا

Animal
ةبعشلا Phylum تايلبحلا

Chordata
ةبعشلا Subphylum تايرقفلا

Vertebra
قوف فنصلا Super
Class

كامسألا Pisces

1. فنص كامسا ال ةيكف Agnathans: وا ةميدع كوكفلا (Class: Cyclostomata) ترهظو
لوأك كامسا يف ،خيراتلا اهزوعت ماظعلا يف اهلكيه ،يمسجلا شيعتو ةلفطتم الو
يمتنت ىلإ كامسألا ةيقيقحلا عقت اهتحت ةبتر تايكلجلا كمس) يكلجلا
Lampreys) ةبترو تايطاخملا كمس) ثيرجلا Hag fish). زاتمتو :ـب

1. مادعنا فناعزلا ةيضوحلا ةيفتكلاو .(ةيجوزلا)
2. مادعنا فشارحلا يتلا يطغت .مسجلا
3. مفلا ينطب يصرق وا يرئاد لكشلا ًادوزم نانسأب ةينرق ناسلو .بقاث
4. لكيه مسجلا يفورضغ تارقفو مسجلا ريغ ةلماك .ومنلا
5. اهبلغا ةلفطتم شيعت ىلع صاصتما مد كامسالا لئاوسو .اهمسج
6. دوجو ةحتف هيرخنم ةدحاو طسو سأرلا لثمت ةحتفلا ةيمشلا .ةيجراخلا
7. مدع دوجو ءاطغلا يمصلغلا ساوقالاو ةيمصلغلا لب دجوت مصالغلا يف سايكأ حتفت
جراخلل عبسب تاحتف ةيرئاد عقت فلخ نيعلا يف لك بناج نم يبناج .مسجلا

8. باصخالا .يجراخ
نمو ةلثما كامسالا يتلا يمتنت ىلا هذه ةعومجملا يه كامسا يكلجلا (Lamprey) ثيرجلاو
(hagfish).

ةكمسلا)) ((اهءازجأو



(2-لكش) ةكمس شرقلا نم كامسالا
ةيفورضغلا

(3-لكشلا) كامسألا ةيمظعلا

لكش (1) يتكمس يكلجلا ثيرجلاو نم كامسالا ةيكفاللا
2. كامسألا ةيكفلا Gnatha:
كامسا كلتمت ًاكوكف ةيقيقح زاتمتو دوجوب فناعزلا ةيجوزلا ةيفتكلا ةيضوحلاو

لثمتو بلغا عاونا كامسالا .ةدوجوملا مسقنتو كامسالا ةيكفلا ىلع نيفنص نييسيئر
امه فنص كامسالا ةيفورضغلا (Chondrichthyes) فنصو كامسالا ةيمظعلا
(Osteichthyes).
a) كامسألا ةيفورضغلا Cartilaginous Fishes، Chondrichthyes: تايرقف ةيكف
ةسرتفم لمتشت ىلع يلاوح 800 ،عون عقت يف ةيادب روطت تايرقفلا ةريبك
مجحلا اهلكيه يفورضغ دق سلكتي نودب نيوكت ،ماظع كلتمت اهروكذ تابالك
Claspers دنع ةفنعزلا ةيضوحلا اهدعاستل يف ،جوازتلا ذإ متي باصخإ ضويبلا
ًايلخاد ةطساوب ،روكذلا امك زاتمت راشتناب تاءوتن هبشت نانسألا ىلع دلجلا دق
دتمت ًانايحأ لكشتل كاوشأ ىلع حطس ،مسجلا اهلو تاحتف ةيموشيخ ةلصفنم ىلإ
ماسم ةيسفنت Spiracle ىلع بناجلا وأ تحت سأرلا نودب ءاطغ يموشيخ اميف) ادع
كمس بنرألا Rabbit Fish) اهعيمج ةيرحب الا نا ضعبل اهعاونا ةردقلا ىلع لوخد هايملا
.ةبذعلا زاتمت كامسالا ةيسيئرلا اذهل فنصلا (2لكش) :ـب
1) لكيه مسجلا يلخادلا .يفورضغ
2) كلتمت نم (5-7) تاحتف ةيمصلغ يف لك بناج نم مسجلا حتفت لخادلل ىلع ساوقا
ةيمصلغ ةيفورضغ دنست .مصالغلا

3) مدع دوجو ءاطغ .يمصلغ
4) دوجو فناعزلا ةدرفملا ةيرهظلا) ةيجرخملاو (ةيبنذلاو ةيجوزلاو ةيفتكلا)

.(ةيضوحلاو
5) يطغت مسجلا فشارح placoid.
6) دوجو نيتحتف نيتيرخنم يف لك بناج
نم سأرلا nostril.
7) باصخالا ًابلاغ ام نوكي .ًايلخاد

b) كامسألا ةيمظعلا Bony Fish وأ Teleostei
وأ Osteichthyes: لكشت يلاوح 97% نم عومجم كامسألا ةفورعملا ًايلاح غلابلاو اهددع
يلاوح فلا25 ،عون عقت اهتحت يلاوح فلا40 ةلالس مدختسي ناسنإلا اهنم يلاوح
،فنص314 يهو تايرقف ةيكف اهل لكيه يمظع يطغي اهميشايخ ءاطغ يموشيخ ىلع
لك بناج نم يبناج سأرلا اهلو
ةفنعز ةيليذ يطغيو مسج اهبلغا
روشق ،ةيمظع اهلو سيك يئاوه
Swim Bladder، عضتو ثانإلا ًاددع



ًاريبك نم ريغصضيبلا مجحلا ةنراقم امب هعضت كامسألا ،ةيفورضغلا متيو
باصخإ ضيبلا ،ًايجراخ اهضيبو سطغي اذإ ناك ءاملا ًابذع امنيب وفطي اذإ ناك ءاملا
.ًاحلام زاتمتو تافصلاب ةيسيئرلا ةيتآلا لكشلا) 3):
1) لكيه مسجلا يلخادلا .يمظع
2) ةداع ام دجوت ةناثملا ةيزاغلا دقو دقفت ًاقحال يف ضعب .عاونألا
3) يطغي مسجلا فشارح ةيمظع اما ةيعاعش ةعمال (ctenoid) وا ةيصرق (cycloid).
4) دوجو ةعبرا ساوقا ةيمصلغ ةيمظع يف لك بناج حتفت جراخلل ةحتفب ةدحاو
ةاطغم ءاطغب يمظع ىعدي ءاطغلاب يمصلغلا (operculum)، زجاوحلاو ةيمصلغلا
.ةلزتخم

5) دوجو فناعزلا ةدرفملا ةيجوزلاو ةداعو ام رطشنت ةفنعزلا ةيبنذلا ىلا نيرطش
نييواستم يف .لوطلا

6) دوجو نيتحتفلا نيتيرخنملا (nostril) ىلع يبناج .سأرلا
7) باصخالا ًابلاغ ام نوكي ًايجراخ يفو ضعب عاونالا .يلخاد



ةفنعزلا
ةيبنذلا

ةفنعزلا ةيرهظلا

نيعلا

سماللا

روشقلا

لكشلا (4) حضوي ءازجأ ةكمسلا



مسقتو كامسألا ةيمظعلا ىلإ نيفنص :نيفلتخم
I. فنص كامسألا ةصصفم فناعزلا Class Sarcopterygii: وأ ةيمحللا Flesh Finned
Fishes اهنمو كامسألا ةيوئر Lung Fishes لاكشأو ىرخأ ةدئاب تردحنا اهنم
تايئامربلا ناو ناك دجوي اهنم سنج Latimeria ةدوجوملا برق لحاوس بونج
.ايقيرفأ

II.فنص كامسألا ةيعاعش فناعزلا Class Actinopterygii: Ray-Finned Fishes يهو
رثكأ كامسألا ةيمظعلا ًاراشتنا اهنمو كامسألا ةفورعملا ،ًايراجت لكشتو ام ديزي نع
99% نم كامسألا ةيمظعلا .ةيلاحلا مسقيو اذه فنصلا ىلإ ثالث قوف بتر
Superorder:

1) ةيمظع ةيفورضغ Chondrostean: كامسا ةيعاعش فناعزلا ةيلوأ لثم كامسأ شفحلا
Sturgeon فادجملاو Paddlefish لكشتو اهعومجمب 35 .ًاعون

2) ةمات مظعتلا Holostei: كامسا ةيعاعش فناعزلا ةطسوتم لمشتو كامسا نفوبلا
Bowfin، وبأو راقنم Lepisosteus لمتشتو ىلع ةينامث عاونأ ةيئادب ةدوجوم .نالا



3) ةلماك مظعتلا Teleostei: يوتحتو ىلع 408 ،ةلئاع اهتحت فلا21 عون لثمت 96% نم
كامسألا ،ةيحلا مهاو :اهبتر
a) ةينابعثلا Anguilliform: لمتشتو ىلع 597 ًاعون نم نيباعث كمسلا ،يبروألا)
،يكيرمألا .(ينابايلا

b) ةينوملاسلا لكشلا Salmoniformes: يوتحتو 320 ًاعون نوملسلاك .توارتلاو

c) ةيطوبشلا Cypriniforms: لمشتو يلاوح 2400 عون كامسأك براكلا يداعلا
ينبلاو .طوبشلاو

d) رولسلا Siluriform: لمشتو يلاوح 2200 عون اهنم كامسا طقلا .(يرجلا)

e) مروفيسربلا Perciform: لثم كامسا حايبلا ينشخلاو مضتو يلاوح 7800 .عون

:ًايناث فينصتلا بسح ةيذغتلا Nutritional Classification: مسقتو كامسألا بسح



ةيذغتلا ىلإ ثالث عيماجم ةيساسأ :يه
1) ةلكآ موحللا Carnivores: ةيناويح ةيذغتلا ىذغتت ىلع كامسألا ءايحألاو ةيناويحلا
ةدوجوملا يف ةئيبلا ةيئاملا نايبورلاك كامسألاو ةريغصلا اهريغو كامسأك يرجلا
كلشلاو وبأو ريمزلا وبأو مكحلا اهريغو لكشتو يلاوح 85% نم كامسألا .ةفورعملا

2) ةلكآ تاتابنلا Herbivores: ىذغتتو ىلع تاتابنلا باشعألاو بلاحطلاو ةدوجوملا
يف ةئيبلا ةيئاملا ةدوجوملا اهيف كامسأك براكلا يبشعلا ينبلاو حايبلاو لثمتو
يلاوح 6% نم كامسألا .ةفورعملا

3) ةطلتخم ةيذغتلا ،هسناك) (ةيمر Omnivores: ىذغتتو ىلع ءايحألا ةيتابنلا
ةيناويحلاو ءايحأو عاقلا اهريغو اهلثمتو كامسا براكلا يداعلا لكشتو يلاوح 9% نم
عاونأ كامسألا .ةفورعملا

:ًاثلاث فينصتلا بسح ةرجهلا Migration:
مسقنتو كامسألا نم ثيح ةرجهلا ىلإ نيتعومجم :امه

1) كامسا :ةنطوتسم ال لقتنت نم هايملا .ةيميلقإلا
2) كامسا :ةرجاهم مسقتو :ىلإ

1- Catadromous Fishes: يهو كامسألا يتلا لقتنت نم هايملا ةبذعلا ىلإ
هايملا ةحلاملا ضيوبتلل لثم نابعث
.كمسلا



2- Anadromous Fishes: يه كامسألا يتلا لقتنت نم هايملا ةحلاملا ىلإ هايملا
ةبذعلا ضيوبتلل لثم كامسا .نوملسلا

رثأتتو ةرجهلا تافالتخاب ةيئيب ةنيعم لثم ءوضلا ةرارحلاو حايرلاو ةحولملاو
تارايتلاو كلذكو تاريثأتب ةينومره ةنيعم يتلاك رثؤت ىلع ميظنتلا يزومزوألا لثم
نومره نيسكوريثلا يذلا يطعي كامسألل ةردقلا ىلع لمحت نيابت ةجرد ةحولم هايملا
ةرجاهملا اهيلإ كلذكو ديوريتسوكيتروكلا ةرجهلاو نوكت امأ ةيدومع ًاثحب ىلع ءاذغلا
يـهو ةرجه ةطبترم ةدـشب ةءاضإلا رفوتو ءاذـغلا ثيح دعصت ضعب عاونألا ىلإ حطسلا
ًاليل تافاسم 400-600 رتم ىلإ ثيح رفوتي ءاذغلا مث دوعت ىلإ قامعألا ًاحابص وأ
نوكت ةرجه ةيقفأ .رثاكتلل
:ًاعبار فينصتلا بسح عون :هايملا ذإ مسقت كامسأ اذه عونلا ىلإ كامسأ هايم ةقيمع ىرخأو
لضفت ةايحلا يف هايملا ،ةلحضلا امك مسقت نم ثيح ةيمك ةحولملا يف هايملا يتلا
شيعت اهيف :ىلا
I. كامسا هايم ةبذع (ةيرهن) Freshwater Fish شيعت يف هايملا ةبذعلا يرهنل ةلجد
تارفلاو تاريحبلاو تانازخو دودسلا ًالضف نع راوهالا ةيقارعلا اهريغو لثم
كامسا ينبلا طوبشلاو ناطقلاو براكلاو عئاشلا براكلاو يبشعلا يضفلاو
اهريغو نم كامسا تاحطسملا ةيئاملا .ةيقارعلا

II. كامسأ هايم ةحلام (ةيرحب) Saltwater (Marine) Fish لمشتو كامسألا يتلا
شيعت ومنتو رثاكتتو يف هايملا ةحلاملا لثم هايم جيلخلا يبرعلا رحبو برعلا
لثم يديبزلا روماهلاو .اهريغو



III.كامسا هايم بورشلا طيلخ) نم ءاملا بذعلا ءاملاو (حلاملا Brackish water Fish يهو
كامسألا يتلا شيعت يف الك نيتئيبلا ةحلاملا ةبذعلاو لثم كامسا ...روبصلا

:ًاسماخ اهفينصت بسح ةجرد ةرارح :هايملا مسقتو ىلإ كامسا هايم ةئفاد Warm water
Fishes لثم كامسا براكلا عئاشلا براكلاو يبشعلا يضفلاو ةكمسو يطلبلا كامساو
هايم ةدراب Cold water Fishes لثم توارتلا نوملسلاو اهريغو

:ًاسداس فينصت كامسالا بسح ةقيرط :رثاكتلا
1. كامسا :ةضويب لثم براكلا عئاشلا ينبلاو ناطقلاو طوبشلاو
2. كامسا ةضويب ةدولو لثم كامسا فيسلا (solitaire fish):

ذا نا مظعم كامسألا جتنت ضيبلا هعضتو حقليل ًايجراخ سقفيو دعب ،كلذ الإ نأ
ليلقلا نم عاونألا يقبتسي ضيبلا يف ضيبملا حقليو ًايلخاد رخأتيو ضيوبتلا
نيحل سقف ةنجألا رمتف راغصلا ىلإ جراخلا نع قيرط ةانق .ضيبملا
:ًاعباس ًاقبط تارتفل :طاشنلا رهظت كامسألا تارتف طاشن ةددحم مظعمك تاناويحلا
مسقتو :ىلإ
a) كامسا ةيراهن طاشنلا Diurnal Fishes: طشنت دعب قورش سمشلا دمتعتو يف
اهتيذغت ىلع ةيؤرلا لثم كامسا براكلا عئاشلا ينبلاو .يرمحلاو

b) كامسأ ةيليل طاشنلا Nocturnal Fishes: نوكتو رثكأ ًاطاشن يف ليللا لثم
ةكمس ليللا night fish هذهو كامسالا دمتعت ىلع يتساح مشلا قوذتلاو يف
لوصحلا ىلع .اهماعط

:ًانماث بسح ةيمهألا :ةيداصتقالا



1. ةيذغت ناسنإلا ةروصب :ةرشابم ًاجزاط وأ ًايوشم ًاحلمم وأ ًاللخم وأ ففجم وأ يهطم
يشلاك يلقلاو يفو ةصلصلا .ًانخدمو
2. ةيذغت ناسنإلا ةروصب ريغ :ةرشابم ثيح لخدي دعب هعينصت يف فالعأ تاناويحلا
ىرخألا وأ دق مدختسي يف ديمست ةبرتلا همادختسال يف .ةعارزلا
3. ضارغألل ةيهيفرتلا كامسأك ةنيزلا ديصلاو .ةاوهلل
4. ةمواقملا ةيجولويبلا باشعألل تاتابنلاو ةيئاملا كامسأك براكلا يبشعلا
تايليفطلاو كامسأك .ايزوبمكلا
5. يف جاتنإ ضعب تارضحتسملا .ةيبطلا
:ًاعسات ًاقبط كولسلل :يعامتجالا
1. يعامتجا ةشيعملا Gregarious: ليمي دجاوتلل يف تاعامج لثم كامسأ .نيدرسلا

2. درفنم ةشيعملا Solitary: ثيح ليمت دارفأ هذه ةعومجملا ةدحولل يف اهتشيعم لثم
كامسا يكاركلا Pike.

:ًارشاع بسح لكشلا :يجراخلا
1. نم ثيح لكشلا :يرهاظلا ىلع مغرلا نم دوجو تافالتخا ةيلكش يف كامسألا الا نا
رظانت عيمج اهعاونأ وه رظانتلا يبناجلا امك دوجوم يف عيمج ،تايرقفلا ذا نا لكشلا
يجذومنلا كامسالل وه لكشلا يلزغملا لثم ةكمس ينبلا براكلاو عئاشلا يذلا نوكي
ًاعيفر نم مامالا عستيل نم طسولا يف ضرعا ةقطنم مث دوعي قدتسيل ةرم ىرخأ يف
لكش يلاثم لهسُي قالزنا ةكمسلا لخاد ،ءاملا امك ثدحتو ريثكلا نم تاريوحتلا يف

ضعب كامسألا فلتختل ًايئزج وا
ًايلك نع لكشلا يلزغملا فورعملا نمو
مها هذه :تاريوحتلا
a) لكشلا لواطتملا Elongate: ىعديو

لكشلاب ينابعثلا لثم نابعث كمسلا eel.



b) لكشلا يوركلا Globe shape: لثم ةكمس نولابلا يتلا اهل ةيلباقلا ىلع خفن
.اهمسج

c) لكشلا يطيرشلا Ribbon shape: نوكتو ةكمسلا ةطوغضم نم نيبناجلا
ةليوطو ةهباشمو طيرشلل لثم ةكمس كلم ةجنرلا وا ام فرعُي كمسلاب يفادجملا
يضفلا ةريبك ةكمس وهو شيعت يف ،تاطيحملا عيمج لصي اهلوط انايحأ ىلإ
يلاوح .م11 هل ءارمح ةفنعز ةليوط دتمت ىلع لوط مسجلا حبستو ةكرحب
نابعثلاك ةجومتم هل ةفد ةيطشم ىلع لكش ،فرع اهنول ،رمحأ يهو نم لوطأ كامسا
.طيحملا

d) طوغضملا نم ىلعألا لفسالاو Depressed: حوارتتو نيب ةطوغضملا ًايئزج
لثم يرجلا وا ًايلك لثم كامسا .داعرلا

ةكمس داعرلا
1: ةكمس ناطيش رحبلا

e) طوغضملا نم نيبناجلا Compressed: لثم كمس .يديبزلا

f) يمهسلا Sagittarian: دتمتو ببدمو نم مامالا امب هبشي مهسلا لثم ةكمس
.يكاركلا

2. نم ثيح :نوللا ذإ فلتخت كامسألا اميف اهنيب نم ثيح نول مسجلا زارطو نيولتلا ذإ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86


نأ كانه كامسا ءاضيب ىرخأو ءاقرز وأ ةنولم رمحألاب دوسألاو وأ يلاقتربلا وأ دق
نوكت ةطقنم وأ ةططخم ريغو كلذ امم زيمي عاونألا ةفلتخملا نع ،اهضعب امك دق
نيابتت ناولأ كامسا سفن عونلا ةليسوك عافدلل نع سفنلا ةاكاحمو .ةئيبلا

3. نم ثيح ناكم لكشو :فناعزلا
a. ناكم عيزوت فناعزلا :ةيضوحلا عضو ينطب وأ مامأ نطبلا وأ يردص وأ تحت
.سأرلا

b. لكش بيكرتو ةفنعزلا :ةيرهظلا ءزج دحاو وأ نينثا وأ ةثالث .ءازجأ
c. لكش ةفنعزلا :ةيليذلا ةريدتسم وأ ةميقتسم وأ ةرعقم وأ ةيلاله وأ .ةيكوش
d. ةفنعزلا :ةيجرشلا دق نوكت نيتنثا امك يف كامسا دقلا Cod.

4. نم ثيح عقوم مفلا :هبيكرتو دقف نوكت ةحتف مفلا ةيلفس وأ تحت ةيلفس وأ
ةيمامأ وأ .ةيولع اذه ام ادع نم ثيح دوجو وأ مدع دوجو كفلا لكشو نانسألا اهددعو
اهعيزوتو ىلع نيكفلا اهريغو .ريثك




