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0Fالثاني الفصل

∗
 

 

 نالحيوا األسماك في عالم
 

هـي إحــدى شـعب   Chordatesحيوانــات حبليـة فقاريـة مائيـة ، والحبليـات األسماك 
(Phylum)  عالم الحيوان التي يقف اإلنسان على هامتها ثم كثيرًا مـن حيواناتـه المستأنسـة

 Dorsal)، وتتميـــــز حيوانـــــات هـــــذه الشـــــعبة بوجـــــود تركيـــــب يســـــمى بالحبـــــل الظهـــــري 

notochord)  وٕاليــه يعــزى اســم هــذه الشــعبة ، وهــذا الحبــل الظهــري إمــا أن يظهــر فقــط فــي
أو   (Vertebral column)األطوار الجنينية للحيوان ثـم يحـل محلـه تـدريجيًا العمــود الفقــري

وتبعـًا المتـداد ذلـك الحبـل الظهـري داخـل جسـم الحيـوان يستمر وجـوده طـوال حيـاة الحيـوان، أن 
األولــى تســمى شــعيبة النصــف حبليــات  (Subphylum)الحبليــات إلــى أربعــة شـــعيبات  تــم تقســيم

(Subphylum : Hemichordata)  حيــث يوجــد الحـــبل الظـــهري فــي الجــزء األمــامي مــن
جســـم الحيــوان فقـــط ، وفــي الثانيــة يمتــد الحبــل الظهــري فــي الجــزء الخلفــي مــن الجســم دون 

وفــي المجموعــة  (Subphylum : Urochordata)بقيتــه فتســمى شــعيبة الــذيل حبليــات 
الثالثــة يمتــد الحـــبل الظهــري بطــول الجســم مــن الطــرف األمــامي حتــى نهايــة الــذيل وتســمى 

أمـا آخــر مجـاميع شـعبة  (Subphylum : Cephalochordata)شـعيبة الـرأس حبليـات 
 (Subphylum : Vertebrata)الحبليـات وأهمهـا علـى اإلطــالق فهـي شـعيبة الفقاريــات 

م أكثـر الحيوانـات رقيـًا وتعقيـدًا فـي التركيـب وهـي تلـك التـي ينتمـي إليهـا اإلنسـان ـالتـي تضـو 
ــ50وتشــكل األســماك مــا بــين  ٪ مــن مجموعهــا ، وفــي هــذه المجموعــة ال يظهــر الحبــل  60ـ

الظهــري إال فــي الحيوانــات الــدنيا منهــا أو فــي المراحــل الجنينيــة فقــط للحيوانــات الراقيــة فــي 
ألطــوار البالغــة بــالعمود الفقــري ومنــه جــاءت تســمية هــذه المجموعــة مــن حــين يســتبدل فــي ا

 . بالفقاريات الحيوانات
 Ectothermicخـــــارجية المصـــــدر الحـــــراري بأنهــــا  اـً ماك أيضـــــرف األســــــوتعــــ

animals  )طــــرارة الوسـة حـــة حــرارة أجســامها تبعــًا لتغيــر درجـــات التــي تتغيــر درجـــالحيوانــ 
Poikilothermic  (، كمـا أن  تعيش في الميـاه سـواًء كانـت عــذبة أو مالحــة أو مويلحـة ،

                                                 
 ؛ ) 1996 ( يوسـف وعبـد السـميع ؛ ) 1994 (السـيد  ؛ ) 1986 ( أحمـد ومحيسـن:  مةـترجـ .أي بوند .ارلـك  ∗

  . ) 1997 ( رانية وآخرون؛ ب ) 1998 (؛ يوسف وجودة  ) 1988 ( الناصري؛ )  2005 (البلوي 
Nelson, J. S. (1984).      
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أمـاكن معيشــة األسـماك فــي بيئتهـا المائيــة مختلفـة فمنهــا أسـماك قاعيــه تقضـي حياتهــا قــرب 
القاع واألخرى قرب السطح والبعض بين البـين كمـا تتبـاين األسـماك أيضـًا مـن حيـث درجـة 

مثــل المبــروك والبلطـــي  نــاك أســماك الميــاه الدافئــةحــرارة الميــاه التــي تفضــل العــيش فيهــا فه
 انف ـطة الزعــماك بواســرك األســتتحـ. ماك المياه الباردة مثل السالمون والتراوت ـوهناك أس

Finsي جسمها عادة بحراشفـويغطScales  كاًال مختلفة فيمـا عـدا بعـض األنـواع ـذ أشـتتخ
وتحصـل األسـماك . المبـروك والقرمـوط  القليلة التي يكون جسـمها خاليـًا مـن الحراشـف مثـل

 . Gillsعلى األكسجين من الماء بواسطة أعضاء خاصة هي الخياشيم 
 

 الخصائص العامة لألسماك 
الرأس والجذع : األسماك بصورة عامة ذات جسم مقسم إلى ثالثة مناطق هي  ـ

إال أن حدود الرأس قد تكون غير واضحة في الالفكيات  ) 1ـ2شكل (  والذيل
وبعض األسماك الغضروفية كالقوابع في حين ال توجد صعوبة في تمييز حدود 

خارجيًا إال أن التمييز الحقيقي بين الجذع  الرأس في معظم األسماك العظمية
 والذيل يعتبر داخليًا ويحدد ببداية الفقرة الذيلية األولى

 
 ماكــم األســزاء جســأج

 ) 1ـ2( كلــش
 Fusiform)( فهنـــاك الشـــكل المغزلـــيكل ـيـــرة فـــي الشـــتختلـــف األســـماك بدرجـــة كب ـ

 (Globiform) رويــوالك (Sagittiform) هميـوالس(Anguilliform)  والثعباني
 (Taeniform) ريطيـــــــــالش كلـوذات الشــــــ (Filiform)ي طــــــــكل الخيــــــــشلوذات ا
 فلـوالمضــغوطة مــن أعلــى إلــى أســ (Compressiform)  انبينـة الجـــوطـــومضغ
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(Depressiform) وال  ذ عنهـــاـوبجانـــب تلـــك األشـــكال العديـــدة فـــإن هنـــاك مـــن يشـــ
ماك ـواألســ Sea horsesن وصــفه بهــذه المصــطلحات كأســماك حصــان البحــرـيمكــ
 ) . 2ـ2 شكل  Cow fishes ةالبقر 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 )  Sea horse (رـان البحـحص: أ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Cow fish)  البقرية  ةالسمك: ب 
 ) 2ـ2( شكل  

ة ـواألدم Epidermis)(تكون الجلد في األسماك عادة من طبقتين هما البشرة ي ـ  
(dermis) حرشـفي  ون من نسيج طالئيـارجية رقيقة تتكـرة فهي طبقة خـأما البش

 ماك منـم األسـيتألف في معظ(Stratified Squamous Epithelium)  طبقي
  (Squamous cells)فيةــشاليا حر ـــبارة عن خـارجية منها عـالخ،  بقةـط 30ـ10
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ريبة من ـالق (Columnar Germinative) اديةـة العمــبقة المنبتــها الطــتنتج
ام يتميز ـيج ضـرة وتتألف من نسـمن البش ة فهي أكثر سمكاً ـألدما ، وأما ةـاألدم

الطبقة  وتسمى أيضاً  (Stratum spongiosum) بقة أسفنجيةـإلى ط ادةـع
أسفل البشرة وطبقة أعمق تسمى الطبقة  (Stratum laxum) المفككة

  . (Stratum compactum)المضغوطة
 

ـ     ال تحتوي طبقة البشرة في األسماك على خاليا خارجية متقرنة إال أن البشرة في 
، كما  تغطى الجلد(Cuticle)  كيوتكلال أسماك الجلكي تفرز مادة الخلوية تسمى

ماك ـبعض من أس( من األسماك العظمية  أن الطبقة الحرشفية في أنواع معينة
درنات متقرنة تجعل ملمس الجلد ز تفر)   Cyprinoformesعائلة الشبوطيات

ال مع ـخشنًا وبذلك تهيئ االحتكاك الالزم لجعل األسماك المتزاوجة على اتص
وم ـتق mucous glandاليا البشرة على غدد مخاطية ـ، تحتوى خ بعضها البعض

 Glycoprotein ات جاليكوجينيةـون من بروتينــيتك الذي mucus اطـراز المخـفإب
ماية البشرة ـح يونه يساهم فـلدرجة كبيرة لك واقياً  خارجياً  الفاً ـكل المخاط غـويش ،

كما يخفف من قوة احتكاك الماء بجسم  ، اك بالسمكةـويجعل من الصعب اإلمس
، كما قد يمنع  دنية الثقيلةاألسماك ويثبط عمل بعض المواد المهيجة واألمالح المع

ومن الوظائف الخاصة .  اليا البشرةـول إلى خـفيليات من الوصـتريا والطـالبك
عملية التنظيم األسموزي في بعض أنواع لمخاط الجلد مساهمته في  المتعددة أيضاً 

كما يساهم في تنقية المياه وذلك  األسماك وذلك بإعاقة مرور أيونات الكلور
، تستفيد  مواد العالقة مما قد يزيد من القدرة التنفسية لألسماكبترسيب بعض ال

ماك الرئوية ـرانق األسـماك من المخاط كذلك في بناء أعشاشها وكمادة لبناء شـاألس
أما ، و  أثناء سباتها الصيفي Protopteridae)انف ــائلة بدائية الزعـع( األفريقية 

لمخاط غطاًء حول نفسها أثناء فتجعل من ا (Parrotfishes)أسماك الببغاء  
 . راحتها الليلية

إال أنها  chromatophores تحتوي كال من البشرة واألدمة على خاليا صبغية   ـ  
ذه الخاليا على صبغات ملونة وتكتسب الخلية ـ، وتحتوى ه تنتشر أكثر في األدمة
غية الخاليا الصب لها فمثالً ـالتي تحم لنوع الصبغة اً الصبغية اسمها تبع

melanophores الميالنين  (وداء ــوي على الصبغة الســتحتmelanin  ( والخاليا
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ذا ويحتوي جلد األسماك على ـه xanthophoresحاملة الصبغة الصفراء تسمى 
، ويمكن  ر واألزرقـوان هي األسود واألصفر واألحمـخاليا صبغية ذات أربع أل

الجهاز العصبي تبعًا لشدة لألسماك أن تسيطر على هذه الخاليا عن طريق 
 كل أكبر في األسماك الملونة فتكسبها ألواناً ـاليا الصبغية بشـتكثر الخ.  الضوء

ماك وسيلة للحماية من األعداء في بيئتها ـزاهية متنوعة ، وقد يعتبر تلون األس
ون البيئة ، كما أن الذكر في كثير من أنواع األسماك قد ـعندما يكون مقاربًا لل

 .لونه في موسم التكاثر كإستراتجية لهذه العملية تسهل لألنثى التعرف عليه يتغير 
على أوعية دموية وأعصاب وعدسات األعضاء المولدة  تحتوى األدمة أيضاً 

العظمية في المياه  د في بعض األسماكـالتي تتواج Photophoresوء ـللض
 . العميقة

 
ط هذه ـوترتب(Venom)  نتاج السمتتخصص خاليا البشرة في بعض األسماك في إـ     

عائلة من  كالً  أسماك أشواك الرأس كما في بعض الخاليا بأشواك الزعانف أو
 (synanceidae) ريةــماك الصخـائلة األسـعو (Dasyatidae) عةـع الالسـالقواب
  قةـماك الالصـائلة األسـعCling fishes  األسماك الملتصقة في أما

(Gobiesocidae)اليا حويصليةـرة تحوى أقراص التصاق عبارة عن خفإن البش 
alveolar cells اعد في التصاق جسم السمكة ـادات تسـذه األقراص كوسـتعمل ه

   .باألسطح 
     

ـ     في معظم األسماك يغطى الجلد فيما عدا منطقة الرأس والزعانف بحـراشف مختلفة 
قة األدمة فيما عدا الحراشف ، وتنشأ الحراشف غالبًا من طب )3ـ2شكل ( األشكال
من البشرة واألدمة معًا وتوجد هذه  التي تنشأ من كالً   placoid scalesالمدرعة

، أما حراشف األسماك  ماك القرشـماك الغضروفية كأسـالحراشف في بعض األس
 cycloidة ـالعظمية فجميعها أدمية المنشأ وقد قسمت تركيبيًا إلى حراشف دائري

 أو rhombicوحراشف معينة  )هما األكثر انتشاراً ( ctenoidوحراشف مشطية 
ماك العظمية البدائية أو القديمة وحراشف ـاألس يتوجد ف)  ganoidة ـجانودي(

سميت بهذا االسم الحتوائها على طبقة من مادة ) cosmoid(المعة أو كوزمية 
ن و ـف حيث يكـوهناك البعض من األسماك عديم الحراشcosmine صلبة تسمى 
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ش ـماك الحفـكما في أس  bony platesتغطيه صفائح عظميةقد الجلد عاريًا أو 
(Sturgeons) مية الغضروفيةــماك العظـويئفة األسـط  (chondrostei). 

 
 ، مجموعة الزعانف الزعانف من أهم صفات ومعالم األسماك وهي مجموعتين ـ

 والذيلية  dorsal finةتمل على الزعنفة الظهريـوتش unpaired fins غير الزوجية

caudal fin رجيةـوالشanal fin  ، يةـانف الزوجـومجموعة الزع paired fins 
تتصل و    pelvic finيةـوالحوض  pectoral finدريةـــة الصــى الزعنفـتمل علــوتش

 pectoral & pelvicوالحوضيهاتان الزعنفتان بكل من الحزامين الصدري 

gridle    الغضروفية والعظمية مجموعتي الزعانف معا في حين األسماك تمتلك و
انف ـماك تستخدم الزعـط ، األسـردي فقـتمتلك الالفكيات النوع غير المزدوج أو الف

بل لحفظ التوازن  ) اهـالسباحة والتوقف أو تغيير االتج(  ركةــط في الحـليس فق
انفه الصدرية وهناك بعض من األسماك تحدث لزع.  أيضًا أثناء الحركة والراحة

بعض التحورات فيستخدمها للقفز أو الطيران فوق سطح الماء لمسافة قصيرة كما 
ماك هذه العائلة ـحيث يمكن ألس (Exocoetidae) ائلة األسماك الطيارةـفي ع

ثانية تتمكن خاللها من االنزالق فوق سطح  20البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 
تتحور الزعانف الحوضية في ذكور بعض  وقد  م أو أكثر 150الماء لمسافة 

تساعد في التلقيح  ) (Claspersاألسماك الغضـروفية كالقـرش إلى ماسكتان 
قدم منسلي أو   Poeciliidae، كذلك امتلكت ذكور عائلة  الداخلي لألسماك

وهو عبارة عن استطالة للدعائم الشعاعية  (Gonopodium)  عضو ولوج
  . فى األخصاب الداخلي لألنثى يساعد أيضاً األمامية للزعنفة الشرجية 

 
 
 
 

 
                        

 
 placoid scalesالحراشف المدرعة: أ 
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 ganoid scalesحراشف جانودية : ب 
 
 

 
 
 
 

 
 

 cosmoid scales حراشف كوزمية :  جـ 
 ) 3ـ2( شكل 

مع وجود   cartilaginous skeletonماك قد يكون غضروفياً ـالهيكل في األس ـ
كما في  Bonyكما في األسماك الغضروفية أو عظميًا  بعض الترسبات الكلسية

واألسماك   Bowfinنـوالبوف  Sturgeonsشـماك الحفـإال أن أس األسماك العظمية
تحتفظ بكثير من   Paddle fishesوكذلك أسماك المجداف  Salmonsالسلمونية

م المتحولة عن غضاريف في مرحلة ، وتعرف العظا الغضاريف في جماجمها
أو الحافية   Cartilage bonesروفيةـام الغضـم العظـو باسـرة من النمـمتأخ

ام ـأما العظ  Endochondralروفيةـأو البطنية الغض  Pericardialالغضروفية
 Dermal or ية أو الغشائيةـام األدمـبوقة بغضاريف فتعرف بالعظـغير المس

Membrane bones . 
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تحتوي معظم األسماك على خط جانبي أو أكثر وهو عبارة عن مجموعة من  ـ
ويمتد الخط . عيرات دقيقة تبرز فوق سطح الجلد ـالخاليا الحسية ، حيث تنتهي بش

بطول السمكة حيث يتفرع عند الرأس إلى ثالثة خطوط ، اثنان منها عند الفك 
وات على الجانبين وقسم من العلوي والثالث يمتد إلى الفك السفلي ويتصل الخط بقن

سطح الرأس وتحوي كل قناة أعصـاب ونهايات حسية ومن ثم تتصل بالجهاز 
، ويعتقد أن لهذه الخطوط وظيفة اللمس وتحسس األسطح التي يمسها  العصبي

 .والشـعور بتغير الحرارة والتيارات المائية 
 

ع قليلة فقدت هذه ماك فيما عدا أنواـتتميز حاسة البصر بالحدة في معظم األس ـ
الحاسـة وذلك لمعيشتها في المياه الجوفية في الكهوف أو األعماق المظلمة من 

كما . كلها ومواقعها من الرأس باختالف األنواع ـالبحار ، ويختلف حجم العيون وش
اريات لكون عدستها األمامية كروية ـتختلف عيون األسماك عن بقية عيون الفق

 . ماك قادرة على تمييز األلوان ـمفلطحة ويعتقد بان األس الشكل بدًال من أن تكون
بالنسبة لحاسة الشم فإن لدى األسـماك إما فتحة أنف واحـدة وسطية أو فتحتان  ـ

ين مغلقين غير متصلين بالفم ـعلى جانبي الخطم تؤدي هـذه الفتحتان إلى كيس
م ال عالقة ـال أن الشود الفتحات األنفية إـوعلى الرغم من وج. م ـو الشـتمثالن عض

وقد يقوم بوظيفة  ، از التنفسي مثل باقي الفقارياتـله بالتنفس وال يرتبط بالجه
اف ومنها األسماك ـد تتعرض في بيئتها للجفـماك التي قـية في قليل من األسـتنفس

ديد من األنواع ـ، وتكمن أهمية الشم في تحديد موقع الغذاء خاصة لدى الع الرئوية
البيئة المعتمة أو تبحث عن الغذاء في القاع أو خالل النباتات  يالتي تتغذى ف

لوك التكاثر كتمييز الجنس والعودة الى مواطن ـفي س ، وللشم أهمية أيضاً  المائية
 .    وضع البيض ، كذلك للشم دور في تمييز األعداء

 
توجد أذن خارجية أو  حيث ال ليةـمعي عبارة عن أذن داخـهاز سـماك جـلألس ـ

ائًال وحبيبات ـس يوـ يح Otocystوسطى وتتكون األذن الداخلية من كيس أذني 
اللية ـه وتتصل به ثالث قنوات نصف دائرية أو Otolithsكلسية 

semincrircular غيرة ـبحويصلة ص ةل قناـك يوتنتهAmpulla وغالبًا ما ، 
،  ي نظرًا للتشابه في بعض الوظائفيرتبط الجهاز السمعي بجاز الخط الجانب
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مكة توازنها ـفظ التوازن وبفقدانه أو اعتالله تفقد السـمعي على حـويعمل الجهاز الس
. 

وائية ـ، أما ما يسمى بالمثانة اله)  4ـ2كل ـش( يم ـتتنفس األسماك عادة بالخياش ـ 
air-bladder ازية ـأو المثانة الغ gas-bladder أو كيس العومswim-bladder 

د في األسماك العظمية فـإنها ال تؤدي وظيفة تنفسـية إال في ـوالتي غالبًا ما توج
بعض األنواع كاألسماك الرئوية حيث تتحور المثانة إلى عضو تنفسي يشبه فى 
وظيفته رئة الفقاريات المائية واألرضية ، كذلك األسماك التى تعيش فى المياه 

ين تستخدم مثانتها فى التنفس، بل إن بعض الضحلة أو الراكدة قليلة األكسج
تخزن  Perchوسمك الفرخ  Carassius auratusاألسماك كالسمكة الذهبية 

 يتستخدمه ف يواها الغازي كـمن محت٪ 75األكسجين فى مثانتها إالى مايقارب 
أما الوظيفة األساسية للمثانة  . التنفس المؤقت حين يقل المحتوى األكسجيني للبيئة

ضو طفو هيدروســتاتيكي وظـيفتها حـفظ التوازن المائي في األعماق ع يفه
، وقد تضاف للمثانة وظائف أخرى كالمساعدة فى انتاج الصوت فى  المختلفة

 Toadfishوعائلة شبيه الضفدع  Scianidaeبعض أسماك عائلة الصافى 
(Antennariidae)  أو زيادة القدرة السمعية كما فى أسماك الشبوط

Ostariophysi  . وتوصف المثانة بأنها كيس كبير رقيق الجـدران ممـدود أبيض
فضي اللون مملوء بالغـازات خاصـة األكسجين والنيتروجين ويتم تغيير تلك الغـازات 
 من خالل الدم ، تقع المثانة في الناحية البطنية للعمود الفقري فوق القناة الهضمية

موط  فتسمى أسماك مفتوحة المثانة ، وقد تتصل بالمريء كما في أسماك القر 
، أو تكون مغلقة كما في البلطي فتعرف باألسماك مسدودة المثانة  الهوائية
  .الهوائية
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 س ـــالتنف
 ) 4ـ2( كل ــش

 

األجناس في الغالب منفصلة واإلخصاب داخلي في األسماك الغضروفية وبعض  ـ
اك العظمية خارجيًا حيث ، إال أن األخصاب في معظم األسم األسماك العظمية

ر ويفقس ـتضع اإلناث البويضات في الماء ثم تخصبه الحيوانات المنوية للذك
ور البالغ ، وعلى الرغم من أن األنثى ـالبيض عن يرقات تنمو لتصل الى الط

قليًال من اليرقات هو الذي يصل الى  من البيض إال أن عدداً  كبيراً  دداً ـتضع ع
رة حتفها مطمورة بالطمى أو الرمل فى القاع أو على ـبة كبيـسور البلوغ إذ تلقى نـط

 .       يد األسماك الكبيرة والمفترسات
الجهازان البولي والتناسلي قد يكونان مستقالن عن بعضهما البعض فلكل منهما  ـ

بل  فتحة خارجية مستقلة وقد يشتركان بفتحة واحدة بولية تناسلية خاصة في الذكور
ضًا مع نهاية الجهاز الهضمي بفتحة واحدة تسمى في هذه الحالة قد يشتركان أي

 . Cloaca بالمجمع أو المذرق
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الجهاز الهضمي تام التكوين يشابه ما هو موجود عند بقية الفقاريات من حيث  ـ
اء باإلضافة إلى وجود الغدد مثل الكبد ـم والبلعـوم والمعدة واألمعـوجود الف

 .  والبنكرياس
 

صـغيرًا جـدًا كما في  يكون فم في األسماك من حيث الحجم والشكل فقديختلف ال ـ
كبيرًا بحيث تصل فتحته إلى حوالي  أو)  5ـ2شكل ( Pipefish األسماك األنبوبية 

يختلف موقع .  )6ـ2شكل ( Shark )جـالكوس(المتر الواحد كما في أسماك القرش 
الجهة  أي في( inferior mouthالفم من الرأس حسب نوع التغذية فيكون سفليًا 

(  Sturgeonش ـوأسـماك الحف Dog fishر ــب البحـللرأس كما في كل) البطنية
وي قليًال عن ـول الفك العلـيزيد ط ( subterminal  به طرفيـش أو ) 7ـ2كل ـش
الفكان (  terminalطرفيًا  أو daceمكة الداس ـــفي س كما) فلي ــك السـالف

أو علويًا  Troutوالسلمون المرقط  Carpمك المبروك ـفي سكما ) متساويان 
superior ك السفلي عن الفك العلوي كما في بعض األسـماك ـول الفـيزيد ط حيث

وسمك  Gambusia affinisالتي تتغذى قرب السطح كأسماك الجمبوزيا 
وبعض األسماك القاعية البطيئة الحركة التي تفترس  )8ـ2شكل (  Gar fishالجار
 .مر فـوق رأسها ما ي

 

 

 
 
 
 
 
 

 Pipefish ماك األنبوبية ـاألس
 ) 5ـ2شكل ( 
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 Great White Shark األبيض العظيم سمك القرش
 ) 6ـ2( شكل 

 
 
 

 

 ) Sturgeon ( سـمك الحفش
 ) 7ـ2شكل ( 
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 Gar fish ارـسمك الج
 ) 8ـ2كل ـش( 

 
 العام لألسماك  تصنيفال

 ٪ 60ـ50ارب ـيق كل ماـنوع وبذلك تش 25.000ـ20.000 بين ماك ماـم األسـتض
نوع ، وتصنف األسماك في  41.600 دادهاـمن مجموع األنواع الفقارية المعروفة والبالغ تع

1Fثالثة طوائف رئيسة

∗  . 
 

    Class : Agnatha )الالفكيات (طائفة األسماك الالفكية  ـ 1
   

ألسـماك عاشـت مجموعـة أوليـة مـن ا  (Jawless cyclostomata)عديمـة الفكـوك
في حقب الحياة القديمة ثم انقرضت ولـم يعـد لهـا شـبيه بـين األسـماك الموجـودة فـي العصـر 

ـــات أو الالمبريـــات  والجريثيـــات  (Petromyzontiformes)الحاضـــر ســـوى رتبتـــي الجلكي
(Myxiniformes)  ًنوع غالـبًا ما تعيش متطفلة على  55تصل إلى  وتضمان أنواعًا قليلة

                                                 
ظهـرت فـي العصـر األردوفيشـي  ( Ostacoderms)  الصـدفية( طائفـة األسـماك الصـندوقية   :تان هماـتوجد طائفتان منقرض  ∗

Ordovician  (ماك المدرعة ـائفة األسـ، ط) صفائحية الجلد  (Placoderms ) الديفوني ظهرت في العصر Devonian 

   .)  المسمى بعصر األسماك
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المنـاطق  ى وتوجد فـي بحيـرات أمريكـا الشـمالية وأنهـار أوروبـا ، وفـي بعـضاألسـماك األخر 
وســاعد علــى بقــاء هــذه األنــواع حتــى اليــوم طبيعــة معيشــتها الطفيليــة . المعتدلــة مــن العــالم 

، وهــذه المجموعـة أقــل  فهـي تجــد غـذاءها بــوفرة دائمـًا فــي دمـاء ولحــوم العائـل مــن األسـماك
كل عديمــة الحراشــف ـام ثعبانيــة الشـــ، ذات أجســ التركيــبماك تقــدمًا مــن حيــث ـأنــواع األســ

يتركــب هيكلهــا مــن مجموعــة مــن الغضــاريف ولهــا زعــانف فرديــة ولــيس لهــا زعــانف زجيــة ، 
ر واحـد وسـطي الموقــع ، والفـم مـاص عــديم الفكــوك وهـو عبــارة عـن فتحــة اكمـا أن لهـا منخــ

يعـرف باللسـان المبـردي  نمستديرة بطنيـة الموقـع فـي الطـرف األمـامي للـرأس ذو لسـان مسـن
المتحولـة إلـى ) رة ـالبشـ( تنشأ من خاليا الجلد )  9ـ2 كلـش( Horny teeth  وأسنان قرنية

والجــدير بالــذكر أن هــذه األســنان تتآكــل وتعــوض بــأخرى كلمــا ، مــادة قرنيــة علــى الســطح 
 . تآكلت

 
 
 
 
 
 

                        
 
 

 

 
 

 )الجلكي فم ( Horny teeth  أسنان قرنية 
 ) 9ـ2(شكل 

 

Class : Chondrichthyesطائفة األسماك الغضروفية   ـ 2 2F

∗  
دلــت الدراســات الجيولوجيــة علــى أن هــذه المجموعــة مــن األســماك قــد ظهــرت خــالل 

ن ـارًا كبيـــرًا فـــي ذلـــك الزمــــماك انتشــــرت هـــذه األســــ، وانتشـــ Devonianوني ـر الديفــــالعصـــ
 الل العصـــــــــر الكربـــــــــونيـها خــــــــــأجناســـــــــ بي مـــــــــن حيـــــــــث تنـــــــــوعـرها الذهــــــــــوبلغـــــــــت عصـــــــــ

Carboniferous  ثــم بــدأت بــاالنقراض حيـــث انقــرض منهــا أنــواع لـــم تعــد تعــرف إال مـــن
                                                 

 . Jawed fishes (Gnathostomata)باألسماك الفكية  الغضروفية والعظمية كًال من الطائفتين تعرف  ∗
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نوعـًا تعـيش  550يوجـد مـن هـذه األسـماك مـا يقـرب مـن . حفرياتها فـي قـاع البحـر العميـق 
بالهيكـل  غالبًا في البحار والقليل منها يعيش في الماء العذب ، وتتميز أسماك هـذه الطائفـة

 ، الغضــروفي حيــث العمــود الفقــري غضــروفي كامــل التكــوين وكــذلك الجمجمــة غضــروفية
ــًا مــا يغطــى بالحراشــف المدرعــة  ، تمتلــك الفكــوك  placoid scalesوجلــدها ســميك وغالب

  .، وفتحتي المنخار ولها زعانف فردية وزوجية  المزودة باألسنان
 

Class : Osteichthyesطائفة األسماك العظمية   ـ 3 3F

∗  
بنهاية العصر ( ماك الغضروفية ـظهرت األسماك العظمية إلى الوجود بعد األس

 ات الجيولوجية وهي تمثل غالبية األسماكـذا ما تدل عليه الدراسـوه) Silurian  السيلوري
نوع منتشرة في  20.000 ًا حيث يصل عدد أنواعها إلى أكثر منـية وأكثرها تنوعـالح

اسًا من العظام فهي تعتبر ـيتركب هيكلها أس.  عاً ـوالمحيطات انتشارًا واسالبحار واألنهار 
رة خيشومية خاصة على جانبي ـأكثر تطورًا من األسماك الغضروفية ، كما أن لها حج

، وفتحتي المنخار ولها  ، تمتلك الفكوك المزودة باألسنان الرأس مغطاة بغطاء خيشومي
عنفية غضروفية أوعظمية وقد تكون شحمية أو مدعمة بأشعة ز  زعانف فردية وزوجية

أو  scales cycloidأغلبها من النوع الدائري  غالبًا مغطى بحراشف الجـلد.  لحميـة
ون ـلحفظ التوازن تك  air-bladderلها مثانة هوائية .  ctenoid)  المسننة (المشطية 

أو تكون مغلقة فتعرف )  ماك مفتوحة المثانة الهوائيةـأس (ًا مع المريء ـمتصلة أحيان
 . ، وقد تشبه المثانة عمل الرئة كما في األسماك الرئوية باألسماك مسدودة المثانة الهوائية

  طويئفة لحمية الزعانف (subclasses)تقسم طائفة األسماك العظمية إلى طويئفتان 
Sarcopterygiiماك الرئويةـوتشمل األس (Dipnoi) وفصية الزعانف  

(Coelacanthiformes) ،وطويئفة شعاعية الزعانف  (Actinopterygii)  وتضم هذه
هي  Infraclasses ويئفاتـم إلى ثالث تحت طـماك العظمية وتقسـالطويئفة غالبية األس

 وكاملة التعظم البدائية Chondrostei  ويئفة العظمية الغضروفيةـتحت ط

Holosteiةــوكاملة التعظم الحديث  Teleosteiمية ـماك العظـب األسوالتي تضم أغل
  . عاعية الزعانفـش

 ألسماكتقسيم ا

                                                 
 .  Jawed fishes (Gnathostomata)باألسماك الفكية  الغضروفية والعظمية كًال من الطائفتين تعرف  ∗
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 :ما يلي األسماك تبعًا لمواصفات بيئاتها ولعادتها الغذائية إلى  تقسيم يمكن
 

 : التقسيم حسب نوع المياه التي تعيش فيها األسماك ـ  1
ماك البلطي ـكأس:  Freshwater Fishes ) نهرية (ذبة ـأسماك المياه الع ) أ (

  .والقرموط ) الشبوط ( بروك والم
 

رش ـمثل الق:  Seawater Fishes )ار والمحيطات ـالبح( أسماك بحـرية  )ب(
 .والقاروص والوقار وسمك موسى والسردين والمرجان والهامور والبياض 

 

وهي التي : Seawater & Freshwater Fishes  ماك بحرية ـ نهريةـأس )ج(
محيطات ، ثم في فترة التكاثر تهاجر عند مصبات تقضي وقتًا في مياه البحار وال

األنهار مثل ثعبان السمك ، والبوري أو العكس كالجلكي الذي يعيش في المياه 
 .   العذبة ثم في فصل التزاوج يهاجر إلى البحار حيث المياه المالحة

 

 اهـي الميـوهي التي تعيش ف: Brackish water Fishes  ياه مويلحةـماك مـأس )د ( 
ة مثل بعض ـة من الملوحـات منخفضـمل والعيش في درجـة لكنها تستطيع التحـالعذب

 Oreochromis aureus األزرق يـالبلطك (Cichlidae)ة البلطية ـواع العائلـأن
ي ـي الموزمبيقـوالبلط ) 10ـ2كل ـش ( Oreochromis spilurus ودــاألس يــالبلطو 

Oreochromis mossambicus  )النوعين  أمكن استزراع ( ) 11ـ2 كلـش
في المملكة العربية السعودية والكويت والواليات المتحدة في المياه المالحة األخيرين 
 ) 12ـ2شكل ( Poecilia latipinnaماك شراعية الزعنفة ـاألسو  )األمريكية 

عائلة األخيرة قد حققت الماك ـأس بعض ر أنـ، وجدير بالذك Poeciliidaeعائلة 
مكة ـذبة والمويلحة بل والمالحة مثل السـحوظًا في العيش في المياه العمل نجاحاً 

 . ) 13ـ2شكل (  Poecilia  reticulateمروحية الذيل 
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  Oreochromis spilurusاألسود  البلطي
 )10ـ2(شكل 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oreochromis mossambicusالبلطي الموزمبيقي 
 ) 11ـ2 (شكل 
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 Poecilia latipinnaشراعية الزعنفة 

 )12ـ2( شكل
 
 

 

     Poecilia reticulateمروحية الذيل 
 )13ـ2(شكل 
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  : التقسيم حسب درجة حرارة المياه التي تعيش فيها األسماك ـ 2
مثل التراوت والسالمون ، وهي غالبًا ما يتم التفـريخ فيها  :أسماك المياه الباردة  )أ ( 

 .م ° 12عند درجة حرارة أقل من 
 

مثل البلطي والمبروك ، وهي عامة يتم التفريخ فيها عند  :أسماك المياه الدافئة  )ب ( 
 .م ° 16درجة حرارة أكثر من 

 
 :تقسيم األسماك تبعًا لنوع الغذاء المفضل لديها  ـ 3
 70من  وهي التي تتغذى على أكثر: Carnivorous Fishes وم ـالت اللحـآك )أ ( 

 .من غذائها من أصل حيواني مثل القراميط  ٪
 

وهي التي تتغذى على أكثر من  :Herbivorous Fishes الت األعشاب ـآك )ب ( 
ماك المبروك وبعض أسماك البلطي ـاب مثل بعض أسـمن الحشائش واألعش ٪ 70

. 
 

هي و  :Omnivorous Fishes ) مختلطة التغذية ( آكالت اللحوم واألعشاب  )ج ( 
ل الحيواني واألصل النباتي مثل بعض أنواع ـذية ذات األصـتتغذى على األغ
 .البلطي والمبروك 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


