
ئدابم ملع كامسألا Ichthyology
ال نكمي ليخت دجاوت عيمج ءايحألا يف يأ ناكم يف ملاعلا لثمب ام دجوت هيلع يف

ٍءاملا كلذو نم رغصأ هءايحأ ةيرهجملا يتلا نكمي نأ عمتجي اهنم عضب نييالم يف
رتمتنسلا بعكملا دحاولا نم ءام رحبلا ىلإ توحلا لئاه ،مجحلا امك حوارتت ماجحأ
تاتابنلا نيب ءايحألا ةيرهجملا ىلإ راجشألا ةيرحبلا ةريبكلا .ةقالمعلاو

جاتحت ءايحألا ةيئاملا ىلإ ةقاط لقا امم هجاتحت ءايحألا ىلع ةسبايلا ةمواقمل ةيبذاج
ضرألا اهنكلو عم كلذ جاتحت ىلإ ةقاط ربكأ ةكرحلل يف ءاملا كلذو فالتخال ةفاثك ءاملا
نع ءاوهلا يتلاو غلبت يلاوح ةرم1000 ًالثمف عيطتسي دهفلا نايرجلا ةعرسب /ًاليم70
ةعاس طبلاو ناريطلا ةعرسب 60 /ًاليم ةعاس يف نيح ال ديزت ةعرس كمس ةنوتلا وأ
توحلا نع /ًاليم35 ةعاس ةدملو ةريصق .طقف

لمشت ءايحألا ةيئاملا عيمج تانئاكلا نم فحاوز حيسامتلاك نيباعثلاو Snakes
كلذكو تايئامربلا عدافضلاك (Frogs, Toads) فحالسلاو Turtles ليدانقلاو Jelly
Fishes ذفانقلاو Urchins تايجنفسإلاو Sponges بعشلاو ةيناجرملا Corals فادصألاو
Bivalves عقاوقلاو Snails رابحلاو Squid طوبطخإلاو Octopus ناديدلاو اهريغو نم
تارشحلا ةيئاملا ةفاضإ ىلإ رويطلا ةيئاملا ةفلتخملا قيرطبلاك Penguin طبلاو
زوإلاو عجبلاو بارغو رحبلا سرونلاو يريضخلاو اهريغو .ريثك

ملع كامسألا Ichthyology:
ملع كامسألا Ichthyology وه دحأ ماسقأ ملع ناويحلا يذلاو صتخي ةساردب .كامسألا

لمتشيو ىلع ةسارد ومنلا ةينبلاو تاداعلاو يف ،كامسألا كلذكو فينصت اهعاونأ
اهعيزوتو ،يفارغجلا ةقالعلاو نيب كامسألا .اهتئيبو امك نمضتي هجوأ اهتيمهأ ناسنإلل
لثم دياصم كامسألا ظفحو ،ماعطلا ةضايرو .ديصلا

كامسألا تاناويح ةيرقف رقتفت ىلا لئاسولا يتلا اهنكمت نم ةرطيسلا ىلع
ةجرد ةرارح ،اهماسجا سفنتت ةطساوب ميشايخلا كرحتتو ةنوعمب فناعزلا دمتعتو ىلع
ءاملا يف اهتايح اهتشيعمو يطغي مسج اهمظعم .روشقلا

تشاع كامسالا ذنم نييالم نينسلا تروطتو تعونتو لاكشأب ةفلتخم تفيكتو
شيعلل يف تائيب ةفلتخم امم بعصي .اهفينصت يمتنت كامسالا ىلا تايرقفلا
لودج) 1) دعتو اهرثكا اراشتنا يف ةركلا ةيضرالا يهو لغشت عاونا تائيبلا ةيئاملا
اهلك لب ناو امسق اهنم يضقي ًاءزج نم هتايح نا مل نكي اهمظعم جراخ ءاملا يمتنيو ىلا
فنص كامسالا ديدعلا نم عاونالا دق لصي اهددع ايلاح ىلا رثكأ نم 30 فلأ عون اهمظعم
دوعت ىلا كامسالا ةيمظعلا ليلقو اهنم دوعي ىلا كامسالا ةيفورضغلا كامسالاو
.ةيكفاللا اذل فلتخت ءارآلا يف دامتعا تافصلا ةيرهظملا طقف يف ةسارد روطت
كامسالا اهفينصتو ىلا عيماجم ةفلتخم الإ هنا نكمي اهفينصت ًادانتسا ىلا دوجو
نيتعومجم نيتيسيئر امه كامسالا ةيكفاللا Agnatha كامسالاو ةيكفلا Gnatha.

فلتخت كامسالا يف اهلاكشأ اهنمف ةليوطلا ،ةريصقلاو ةنيمسلا ،ةفيحنلاو
،ةحطسملا ةينابعثلا لكشلا اهريغو امك فلتختو يف اهماجحأ ،ةريبكلا) ةريغصلا
ةطسوتملاو .(مجحلا اهنم ام كلمي نانسألا ىرخأو ةميدع ،نانسألا اهنمو نم كلتمت دئاوزلا
ةيمحللا برق مفلا ىرخأو ،اهنودب اهنم ام دق كلتمت روشقلا يف نيح نا اهنم سلمألا
يدلجلا نودب روشقلا دقو كلتمت اهضعب ًاروشق .ةداح



شيعت كامسألا يف هايملا ًءدب نم هايملا ةيبطقلا ةدمجتملا ىتحو طخ ءاوتسالا
ةجردبو ةرارح 40 .مْ امك شيعت يف هايملا ةرسعلا ،ةولحلاو ةبذعلا ،ةحلاملاو لكو تايلمع
ضيألا مضهلاو حرطو تالضفلا رثاكتلاو متت يف طسولا يئاملا كلذل نإف هذه
تايلمعلا رثأتت لماوعب ةدع اهددحت ةئيبلا يتلا شيعت اهيف هذه كامسألا اذل تافصف
ءاملا ةيئايزيفلا ةيئايميكلاو يه لماعلا ددحملا لوألا ريخألاو يف ةيتايح .كامسألا

يضقت ضعب كامسألا اهتايح برق عاقلا يف تاحطسملا تاذ رعقلا يرخصلا اهنمو
ام لضفي رعقلا يلمرلا وا ينيطلا وا يف فوهكلا ةملظملا كامسألاك ءايمعلا ةدوجوملا يف
ةقطنم ةثيدح يف ةظفاحم ،رابنالا اهنمو ام شيعت برق حطسلا اهضعبو نيب ،كلذ اهنم
يرحبلا يذلا شيعي يف هايملا ةحلاملا ىرخأو ال شيعت الإ يف هايملا ةبذعلا يف نيح
يضقي ضعبلا رخآلا اهنم ءزج نم هتايح يف هايملا ةبذعلا مث لقتنت شيعلل ومنلاو
يف هايملا ةحلاملا كامسأك نوملاسلا يتلا سقفت اهضويب ايحتو اهتاقري اهتايعبصإو
لقتنتل ىلإ راحبلا ومنتل جضنتو دوعتو ىلإ عضاوم اهسقف عضول ضيبلا ةرم
.ىرخأ ضعبلاو رخآلا ىلع سكعلا شيعي ومنيو يف هايملا ةبذعلا لقتنيو ىلا هايملا
ةحلاملا رثاكتلل لثم نابعث .كمسلا

يطغت مظعم كامسألا ةقبط نم روشقلا ال دجوت يف عاونأ ىرخأ لب نوكت ةميدع
روشقلا وأ دق اهيطغت حئافص ةيمظع امك يف كامسا شرقلا لمعتو روشقلا ىلع ةيامح
مسجلا نكميو ةظحالم روهظ روشقلا دعب سقفلا رمعب عوبسأ وأ رثكأ ىقبيل اهددع
ًاتباث لوط رمعلا نكلو اهمجح ربكي دادزيو دايدزاب لوط ةكمسلا امم انديفي يف ريدقت
رمعلا كلذو فقوتل ومن كامسألا يف قطانملا ةلدتعملا (قارعلاك) ًءاتش امم نكمي ةظحالم
هريثأت ىلع روشقلا ذا رهظي لكشب طخ ضيرع نمو ددع تافقوتلا ىلع روشقلا نكمي
باسح رمعلا نمو ةفاسملا نيب هذه تافقوتلا نكمي لالدتسالا ىلع لوط ةكمسلا نيب
تارتف فقوتلا .ةفلتخملا


