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 امتنان شكر و

 
محمد  ة والسالم عمى سيدااالصال وأفضلبسم اهلل وعمى بركته والحمد هلل رب العالمين     

  أجمعينله وصحبه اوعمى 
باالمتاان  أتقدملحصيمة جهدي هذا ان  األخيرةلمساتي  أضع أاا ويسعداي ويشرفاي     

تورة كواكب عبد القادر المختار الفاضمة الدك أستاذتيالى  العظيم والشكر والتقدير الجزيمين
ولما ماحتاي واصائحها القيمة لي المستمرة ومتابعتها  وإلشرافهاموضوع البحث القتراحها 

من رعاية و اهتمام ولما بذلته من جهود عممية مخمصة فكان ألرائها العممية وتوجيهاتها 
عمي من وقتها  افقتهأوما السديدة األثر الكبير في أعداد هذه الرسالة وتذليل الصعوبات 

 فجزاها اهلل عاي خير الجزاء .فمم تبخل بعممها و ال بجهدها الثمين 
قسم عموم الحياة  كمية التربية ابن الهيثم ورئاسة عمادة بالشكر واالمتاان الى وأتقدمكما     

سدي لدعمه المتواصل لطمبة سعيد األواخص بالذكر رئيس قسم عموم الحياة الدكتور حسن 
 ات العميا وتقديم التسهيالت خالل مدة البحث .الدراس

كمية والدكتورة غزوة درويش  هتور مختار خميس حبـاالمتاان الدكا واخص بالشكر و ـكم
كمية كما وأتقدم بالشكر الى مساعدتهما لي المستمرة بغداد عمى  العموم لمباات/جامعة

جامعة  والدكتور عمي عبد المطيف/( جامعة ديالى )األستاذ أحمد عبداهللالطب البيطري/
بالشكر  وأتقدمالبصرة والدكتور حسين عبد الماعم والدكتورة اهمة عبد الرضا البكري, كما 

الدكتور مازن والدكتور وليد والسيد عمي خضير مختبر التقطيع الاسجي في الى الجزيل 
ااي الى كل من شكري وامتا أقدممستشفى بعقوبة لتعاواهم معي ويمزماي واجب الشكر ان 

لمياء والزميالت  األخواتاألستاذ ماير جواد و امتاااي وتقديري الى  وأقدمفتح لي بيته 
,  أشواق , ااتخابالبحث واشكر كل من ) أيامة حسن , لمساادتهما لي طيم أسماءعباس , 

من بالشكر الى كل  وأتقدم( , هبة , اور داليا , , وفاءفاطمة  ،, حال , ااتصار , رؤى راا
 وفق اهلل الجميع  ....... ولم يسعاي ذكرهالبحث  أيامسااداي ووقف معي طيمة 
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 أ

 

 أ

 اخلـــالصـــــــة

 
كان اليدف من ىذه الدراسة ىو التعرف عمى التشريح العياني والمجيري لغالصم سمكة          

البعوض البالغة. كذلك دراسة التكوين الجنيني لغالصم ىذه السمكة في مراحل جنينية مختمفة 
البعوض خمسة ومتسمسمة حتى الوصول الى مرحمة البموغ.أظيرت الدراسة الحالية ان لسمكة 

وتتميز بوجود خط اسود غير منتظم  منيا فعالة أزواج من األقواس الغمصمية. أربعة أزواج
. يحمل كل من  المالنين حامالتمتقطع عمى طول كل منيا . ىذا الخط ىو تجمعات كثيفة من 

.  ىذه األقواس األربعة في كل جانب في جيتو األمامية الداخمية صفين من األمشاط الغمصمية
أما جيتو الخمفية الخارجية فيحمل صفين من الخيوط الغمصمية أو الصفائح األولية. ويحمل كل 

. أما القوس  خيط غمصمي وبشكل عمودي عميو تقريبا عددا كبيرا من الصفائح الثانوية
الغمصمي الخامس فيكون غير فعال وخال من الخط األسود ويحمل أمشاط غمصمية فقط . 

وىذا بدوره محاط مي نسجيا من غضروف زجاجي محاط بعظم مختمط يتكون القوس الغمص
عمى  ويحتوي نسيجو الضام المفكك وبراعم ذوقيةتتخمل ظيارتو خاليا مخاطية  بغشاء مخاطي

. يشابو المشط الغمصمي القوس الغمصمي في تركيبو النسجي  أوعية دموية وعضالت ىيكمية
من نسيج ضام مفكك  الغمصمية فتتكون من لب الخيوط أما عدا انعدام الغضروف والعضالت .

عمودي محتويا عمى خاليا محتويا عمى خاليا غير متمايزة ويحاط المب بنسيج ظياري مطبق 
 الصفائح الثانوية )الظيارة التنفسية( أما وخاليا عصيوية ()خاليا كأسية وخاليا مخاطية كموريدية

.  وية محاطة بنسيج ظياري حرشفي بسيطكون من الخاليا العمادية الساندة وشعيرات دمفتت
ممم  2.5-2تضمنت الدراسة الحالية أيضا دراسة التكوين الجنيني لمغالصم , ففي جنين طول 

ظيرت ثالث بداءات لألقواس الغمصمية عمى كل من جانبي البمعوم وبداءة القوس الرابع في 
بداءة كل قوس من نسيج  طريقيا لمتكوين , ظيرت كل بداءة بشكل بيضوي تقريبا ويتكون لب

, ويفصل  احد من الخاليا الظيارية المكعبةلجدار الجسم . يحاط المب بصف و  المتوسط األديم
ممم  2.75بين كل بدائتين متجاورتين صفين من الخاليا الظيارية المكعبة . أما في جنين طول 

عدم اكتمال انفتاح فظيرت بداءات األقواس الغمصمية الخمسة عمى كل جانب من البمعوم وظير 
وبداءة القوس الغمصمي األول . يكتمل انفتاح  بين بداءة القوس الالم الشق الغمصمي األول

 3.25الشق الغمصمي األول والثاني ولم يكتمل انفتاح الشق الغمصمي الثالث في مرحمة جنين 
غمصميين األول ممم , كذلك ظير في ىذه المرحمة بداءة تبرعم الخيوط الغمصمية عمى القوسين ال

ممم فموحظ زيادة نمو  3.75إما في مرحمة جنين طول  والثاني وظيرت بداءة الغطاء الغمصمي .



 

 ب

 

 ب

براعم الخيوط الغمصمية عمى القوسين األوليين وظيرت بداءة براعم الخيوط عمى القوسين الثالث 
مغطية جزءا كبيرا من القوس  والرابع . كذلك لوحظ زيادة نمو بداءة الغطاء الغمصمي وأصبحت

الغمصمي الثاني . ظير في ىذه المرحمة أيضا تكثف النسيج المتوسط في األقواس الغمصمية 
الثالثة األولى وبدء تكثفيا في القوس الغمصمي الرابع مع بداية ظيور األمشاط الغمصمية عمى 

بير من الشق الغمصمي اكتمل انفتاح الشق الغمصمي الثالث مع انفتاح جزء ك القوس األول .
ممم كما بدأت براعم الخيوط الغمصمية بالتسطح لتكون صفيحة  4الرابع عند مرحمة جنين طول 

صغيرة  تمييدا لتكوين الخيوط الغمصمية. كما ظير  فطورالخيوط الغمصمية التي ظير فييا 
ي محاطا تقدم في نمو الغطاء الغمصمي وأصبح مغطيا لمقوسين األوليين وظير كل قوس غمصم

اكتمل انفتاح الشقوق الغمصمية األربعة ولم يكتمل انفتاح الشق  بنسيج ظياري مطبق حرشفي .
ممم . وفي ىذه المرحمة أيضا حل تمايز النسيج  5الغمصمي الخامس في مرحمة جنين 

 الغضروفي محل تكثفات النسيج المتوسط في األقواس الغمصمية الخمسة .
ممم فظير اكتمال انفتاح الشقوق الغمصمية الخمسة وظيرت   6.5-6أما في مرحمة جنين طول 

بداءات الصفائح الثانوية عمى الخيوط الغمصمية . كذلك تمثل ىذه المرحمة بداية ظيور الخاليا 
فضال  الكموريدية  في ظيارة الخيوط الغمصمية والبراعم الذوقية في ظيارة األقواس الغمصمية .

لغمصمية والعضالت الييكمية في قواعد الخيوط الغمصمية عن ذلك ظيرت بداءات األشعة ا
ممم حيث ظيرت فييا الخاليا العمادية  8 -7.75وازداد نمو الصفائح الثانوية في مرحمة جنين 

الساندة والشعيرات الدموية محاطة بنسيج ظياري حرشفي بسيط . كذلك ازداد تمايز الغضروف 
أما في  مية وازداد نمو األمشاط الغمصمية عمييا.وطبقات الغشاء المخاطي في األقواس الغمص

ممم فقد بدأت الخاليا العصيوية بالظيور في ظيارة الخيوط الغمصمية  8.5مرحمة جنين طول 
وبدت البراعم الذوقية مشابية لمبراعم الذوقية الموجودة في غالصم السمكة البالغة .كذلك ظيرت 

غمصمية.ازداد عدد الخاليا المخاطية بالظيور في بعض الخاليا المخاطية في ظيارة األقواس ال
ممم ( وفي اليرقة عمر يوم واحد بعد الوالدة 9ظيارة الخيوط الغمصمية لميرقة حديثة الوالدة )طول 

ممم( وأصبح التركيب النسجي لمخيوط الغمصمية )الصفائح األولية( والصفائح  9.25)طول
البالغة وبيذا وصمت الغالصم تكوينيا مرحمة  الثانوية مشابيا لما ىو عميو في غمصم السمكة

 البموغ .
 



 قائمة املصطلحات
 اإلنكليزياملصطلح                             املصطلح العربي                         
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  Abductor skeletal muscles                                     عضالت هيكمية مبعدة 

  Acellular bone                                                             عظـ الخموي 
 Acipenseridaeعائلتالحفش

 Actinopterygiiصٌفشعاعيتالضعاًف
                                       Adductor skeletal musclesعضالت هيكمية مقربة 

  Afferent branchial artery                                        شرياف غمصمي وارد
                                                                  Air pumpsهضخاثهىائيت

                                                                        Anal finزعنفة شرجية
                                            Areolar connective tissue هاللينسيج ضاـ 

 Ariidaeعائلتاعوانالجــشيالبـحــشي
  Basibranchial                                                            قاعدية غمصمية 

 breamBlack seaأبشاهيظالبحشاألعىدتعوى
 capillaries Blood                                                        شعيرات دموية 

                                                               Blood vesselsدموية  أوعية
 Brain                                                                                دماغ 

 Branchial archesألىاطغلصويت
                                  Branchial chamber or Gill chamberغرفة غمصمية 
Branchial groovesأخاديذغلصويت

 Branchial membraneغشاءغلصوي
                                                       Branchial pouchesجيىبغلصويت

 Buccal cavity floor                                                 يالفمو قاع التجويؼ 
                                                 Buccal cavity roofيالفمو سقؼ التجويؼ 

  Capillaries                                                               دموية  شعيرات
                                               Cartilage differentiationتمايز الغضروؼ 

                                                 Caudal fin rudimentبداءة الزعنفة الذنبية 
 Ceratobranchial                                                           غمصمية يةنقر 
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 اإلنكليزياملصطلح                             املصطلح العربي                         
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                                                                  Chimaerasأعوانخشافيت
                                                             Chloride cellsخاليا كموريدية 

                                                     Chondrostomaأعوانغضشوفيتالفن
                                                          Clupeiformesستبتالصابىغياث
 Cyprinidaeعائلتالشبىطياث

 Cypriniformesشبىطياثستبتال
 Diverticulaأسداب

                                                                       Ectodermظاهر  أديـ
  Efferent branchial artery                                        شرياف غمصمي صادر

                                                                      Endodermباطف  أديـ
  Elasmobranchii                                                 أسماؾ صفائحية الخياشيـ

 Eustachian tubeأًبىباوعتاوي
 Evaginationاًذالق
        Eye                                                                            عيف 

  Fifth gill arch                                                      قوس غمصمي خامس 
هششحاث                                                         Filament budط برعـ خي

Filters 
                                                          First gill arch أوؿقوس غمصمي 

                                                                             Fissuresفطور 
 Flask-shapeشىلهادوسلي

 Flounder                                                                  أسماؾ الفالوندر
  Fourth gill arch                                                       قوس غمصمي رابع

 Friesساصغ
                                                                Gills or Branchialغالصـ 

 Gill arches                                                                غمصمية أقواس
  Gill arch primordium                                             بداءة القوس الغمصمي

                                                                   Gill cleftsشمىقغلصويت
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                                                              Gill filamentsغمصمية  خيوط
                                             Gill filament platesصفائح الخيوط الغمصمية 

 Gill lamellae                                                             غمصمية صفائح 
 Gill ray                                                                      شعاع غمصمي

 Gill rakers                                                                 غمصمية أمشاط
                                                    Gill raker budالغمصمية  األمشاطبرعـ 

 Gill septumوحاجضغلصوي
  Gill slit                                                                       شؽ غمصمي 
 Globous cellsخالياوشويت

 Gobiidaeعائلتالمىبيىى
 Gobyعوىتالمىبيىى

 Golden grey mulletعوىتالبىسيالشهاديتالوزهبت
 Gold fishرهبيـتتعوى

                                                                 Gonopodiumالقدـ التناسمي
 Guppyالجىبيأعوان

 Hagfishاعوانالجشيث
                                                                  Hemibranchنصؼ غمصـ
 Holobranchغلصنواهل

  Hyaline cartilage                                                      غضروؼ زجاجي
                                                            Hypobranchialتحت الغمصمية 

  Hyoid arch                                                                    قوس المي
                                             Hyoid arch primordiumبداءة القوس الالمي 

 Hyomandibular cleftشكالفىيالالهي
                                              Interbranchial septumحاجز بيف الغمصمي 

 Invaginationاًغالف
  Lens                                                                                عدسة 

  Lepisosteidaeعائلتأبىهٌماس
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 Long , short gill rakers                             غمصمية الطويمة والقصيرة  أمشاط
 Longfinned herringسًجتطىيلتصعاًفعوىت

عائلت                                      Loose connective tissueنسيػػج ضػػاـ مفكؾ

 Loricariidaeاألعوانالمششيت
 Mandibular archلىطفىي

  Melanophores                                                           مالنيةال مالتاح
 Mesenchymal cell aggregation                           نسيج المتوسطخاليا التجمع 
                                                            Mesencephalonوسطي  دماغ
                                                              Mesenchymeمتوسط  نسيج
 Mesoderm                                                                   متوسط  أديـ

                                         Mitochondria rich cells المايتوكندرياخاليا غنية 
 Mixed bone                                                                  بعظـ مختمط

  Mucous cells (Goblet cells)                           خاليا مخاطية ) خاليا كاسية ( 
  Mucous membrane                                                      غشاء مخاطي 

                                                                      Mugiliidaeعائلتالبياح
 Neuroepithelial taste cells                     خاليا ظهارية عصبية ذوقية            

  Operculum                                                               غطاء غمصمي 
 Optic cup                                                                    كوب بصري

                                                                Optic lobesفصاف بصرياف 
 Osteoglossidae                                            المساف  عائمػػػػة عظمية

  Otic vesicles                                                        صمتاف سمعيتاف يحو 
 Otocyst                                                                        كيس سمعي

 Outer taste poreثقب ذوقي خارجي                                                      
 Ovoviviparous                                                        ولوده  بيوضػػة

 Pavementظهاسةاعتياديت)بالطيت(
                                                                   Pectoral finزعنفة كتفية 

 Perciformesبتشىويتالضعاًفست
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 Pharyngeal grooveأخاديذبلعىهيت
 Pharyngeal pochesالجيىبالبلعىهيت

  Pharynx                                                                            بمعـو 
                                                Pilaster cell or Pillar cellsخاليا عمادية 
 Poeciliidaeعائلتالبطشيخ

 Pregnantsحىاهل
  Primary lamella                                                            أوليةصفيحة 

                                                             Prosencephalon أماميدماغ 
 Rainbow troutالغلوىىالوشلظالمضحيعوىت
                                                                                  Raysلىابع

  Red sea bream                                            أسماؾ أبراميس البحر األحمر
                                                     Respiratory epitheliumظهاسةتٌفغيت
                                                          Rhombencephalonدماغ خمفي 

                                                                Rodlet cellsخاليا عصيوية 
                                                       Secondary lamellaeصفائح ثانوية 
  Second gill arch                                                    ثاني  قوس غمصمي

 Sharksىىاعجال
                            Simple squamous epitheliumنسيج ظهاري حرشفي بسيط 

 Skateالىسًهعوىت
 Skeletal muscleهيىليتعضالث

 Sperms)                                                       الحياهي)الحيىاًاثالوٌىيت
 Spiracleفىيهتتٌفغيت

                                                               Spongy bone إسفنجيعظـ 
                             Stratified cuboidal epitheliumنسيج ظهاري مطبؽ مكعب 

                         Stratified squamous epitheliumغشاء ظهاري حرشفي مطبؽ 
                                                         Submucousaطبقة تحت مخاطية 

 Summer flounderفالوًذسصيفيتعوى
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 Supporting cellsخاليا ساندة                                                             
 Tanchالتٌجتعوى

  Taste bud                                                                    عـ ذوقية بر 
  Teleosts                                                       الحديثة كاممة التعظـ أسماؾ

                                                        Third gill archقوس غمصمي ثالث 
 Visceral archلىطأحشائي

                                                Undifferentiated cellsخاليا غير متمايزة 
 Water-blood barrierالواء-حجاصالذم

Zebrafishعوىتالضسدالوخطظ
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 قائمة األشكال

سلى  عُىاٌ انشكم سلى انشكم

 انصفذت

 Deforges,2005 41    صىسة فىتىغشافُت تىضخ  ركش عًكت انبعىض انبانغ َمال يـــــــٍ 1

 Deforges,2005 41صىسة فىتىغشافُت تىضخ  أَثً عًكت انبعىض انبانغت َمال يٍ      2

يُظش جاَبٍ نشأط عًكت انبعىض انبانغت نتىضُخ انىضع انطبُعٍ نهغالصى بعذ إصانت  3

 انغطاء انغهصًٍ
42 

 42 يُظش عطذٍ نغمف انتجىَف انفًىٌ نغًكت انبعىض انبانغت 4

يهىٌ نًجًىعت انغالصى انكايهت فٍ عًكت  Whole mount (W. M. )تذضُش كايم  5

 انبعىض انبانغت يهىٌ انبىسق انمشيضٌ
43 

 43 ( يهىٌ نهمىط انغهصًٍ األول فٍ انغًكت انبانغت(.W. Mتذضُش كايم  6

 44 فٍ سأط عًكت بانغت ًَش بًُطمت انغشفت انغهصًُت يمطع طىنٍ)عهًٍ( 7

يمطع طىنٍ )عهًٍ( فٍ سأط عًكت بانغت ًَش بًُطمت انغالصى َىضخ اتصال انخُىط  8

  باأللىاط انغهصًُت 
44 

 45 -8 جضء يكبش يٍ شكم 9

يمطع طىنٍ )عهًٍ( فٍ سأط عًكت بانغت َظهش يمطع يغتعشض فٍ انمىط انغهصًٍ  10

 انثاٍَ َىضخ أجضاء انمىط
45 

 46 بانغت ياس باأللىاط انغهصًُتيمطع طىنٍ )عهًٍ( فٍ سأط عًكت  11

 46 يمطع طىنٍ )عهًٍ( فٍ انخُظ انغهصًٍ َىضخ يىلع انخالَا انعصُىَت وانخالَا األخشي 12

 47 يمطع طىنٍ)عهًٍ( فٍ انخُظ انغهصًٍ َىضخ يىلع انخالَا انعصُىَت وانخالَا األخشي 13

َىضخ ظهىس األشعت يمطع طىنٍ )عهًٍ( فٍ سأط عًكت بانغت ياس بًُطمت انغالصى  14

 انغهصًُت فٍ انخُىط انغهصًُت
47 

 48 يهى 2يظهش شكهُائٍ نجٍُُ طىل  15

 48 يهى ياس فٍ يُطمت تكىٍَ انغالصى 2.5يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل  16

 49 يهى2.75 يظهش شكهُائٍ نجٍُُ طىل  17

 يهى ياس فٍ يُطمت تكىٍَ انغالصى َىضخ تكىٍَ  2.75يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل  18

 أسبعت ألىاط غهصًُت وبذء تكىٍَ انمىط انغهصًٍ انخايظ وبذء تكىٍَ انغطاء انغهصًٍ
49 

 يهى ياس فٍ يُطمت تكىٍَ انغالصى َىضخ ظهىس 2.75يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل  19

 انىعاء انذيىٌ فٍ انًُطمت انغهصًُت 
50 

 50 يهى 3.25يظهش شكهُائٍ نجٍُُ طىل  20

 يهى ياسا فٍ يُطمت انغالصى َىضخ ظهىس األلىاط 25.3يمطع جبهٍ نجٍُُ طىل  21

 انغهصًُت انخًغت وانشمىق انغهصًُت األول و انثاٍَ و انثانث 
51 

 51 18جضء يكبش يٍ شكم  22



 ي
 

 52 يهى 3.75انًظهش انشكهُائٍ نجٍُُ طىل  23

 يهى ياس بًُطمت انغالصى َىضخ اصدَاد ًَى األلىاط 3.75يمطع جبهٍ نجٍُُ طىل  24

 انغهصًُت وبذاءة انغطاء انغهصًٍ 
52 

 53 يهى 3.75نجٍُُ طىل  21جضء يكبش يٍ شكم  25

 53 يهى  4: انًظهش انشكهُائٍ نجٍُُ طىل 26

 يهى فٍ انًُطمت انغهصًُت َىضخ صَادة تمذو اَفتاح انشك     4يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل  27

 انغهصًٍ انشابع وبذاَت اَفتاح انشك انغهصًٍ انخايظ              
54 

 54 (24: جضء يكبش يٍ انشكم ) 28

 55 يهى   5انًظهش انشكهُائٍ نجٍُُ طىل  29

 يهى َىضخ ظهىس انغضشوف فٍ األلىاط انغهصًُت األسبعت 5يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل  30

 األونً يع اصدَاد ًَى انغطاء انغهصًٍ 
55 

 56 يهى َىضخ ظهىس انغضشوف فٍ انمىط انغهصًٍ انخايظ 5يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل  31

 56 جضء يكبش نهمىط انغهصًٍ األول َىضخ اصدَاد ًَى انًشظ انغهصًٍ  32

 57 يهى 6انًظهش انشكهُائٍ نجٍُُ طىل  33

 يهى ياس فٍ انًُطمت انغهصًُت َىضخ صَادة أعذاد انخُىط 6يمطع يغتعشض نجٍُُ طىل  34

 انغهصًُت وبذء تكىٍَ انصفائخ انثاَىَت
57 

 58 يهى 6يمطع يغتعشض نهمىعٍُ انغهصًٍُُ األول وانثاٍَ فٍ جٍُُ طىل  35

 58 يهى  6.5يمطع جبهٍ فٍ جٍُُ طىل 36

 59 يمطع يغتعشض نهمىعٍُ األول وانثاٍَ َىضخ ظهىس انعظى فٍ انًشظ انغهصًٍ 37

 59 يهى 7.75يظهش شكهُائٍ نجٍُُ طىل  38

 يهى ياس فٍ يُطمت انغالصى َظهش انخالَا انًخاطُت7.75 يمطع عهًٍ نجٍُُ طىل  39

 وانبشاعى انزولُت فٍ األلىاط 
60 

 60 يهى َىضخ انخُظ انغهصًٍ 8يمطع عهًٍ فٍ جٍُُ طىل  40

يهى ياس فٍ يُطمت انغالصى َىضخ اتصال االلىاط  8.5يمطع عهًٍ فٍ جٍُُ طىل  41

 انغهصًُت بانشأط وظهىس انعضالث
61 

 يهى ياس فٍ يُطمت انغالصى َىضخ تبشعى لًت انخُظ عهً 8.5يمطع عهًٍ نجٍُُ طىل  42

 انً صفائخ ثاَىَت انثانث انمىط           
61 

 جضء يكبش نًمطع يغتعشض نهمىط انغهصًٍ يأخىر يٍ يمطع عهًٍ نجٍُُ طىل  43

 يهى َىضخ انبشاعى انزولُت وتكىٍَ انعظى دىل غضشوف انمىط8.5 
62 

 يهى َىضخ تًاَض انغالصى بشكم يماسب 9يمطع يغتعشض فٍ َشلت دذَثت انىالدة طىل  44

 نًا هى فٍ انغًكت انبانغت 
62 

فٍ َشلت دذَثت انىالدة ياس فٍ األلىاط انغهصًُت َىضخ ظهىس انخالَا يمطع يغتعش ض  45

 انًخاطُت
63 



 ك
 

 يمطع يغتعشض نُشلت دذَثت انىالدة ياس فٍ انخُظ انغهصًٍ َىضخ ظهىس انبشاعى انزولُت 46

 وانغضشوف 
63 

 64 يهى    9.25انًظهش انشكهُائٍ نُشلت َىو وادذ و بطىل 47

 64 انغهصًٍ  َىضخ ظهىس انخالَا انًخاطُتيمطع عهًٍ فٍ انمىط  48

 يمطع جبهٍ  فٍ َشلت عًش َىو وادذ بعذ انىالدة ياس بانخُظ انغهصًٍ َىضخ ظهىس 49

 انخالَا انكهىسَذَت 
65 

 يمطع جبهٍ  فٍ َشلت عًش َىو وادذ بعذ انىالدة ياس بانخُظ انغهصًٍ َىضخ ظهىس 50
 انخالَا انًخاطُت و انعصُىَت 

65 
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 لائًت انًختصشاث
 

 انًختصش

 االعى انعشبٍ االعى االَكهُضٌ

ABA Afferent branchial artery ششياٌ غهصًي واسد 

A,EBAs   Afferent and efferent branchial 

arteries 

 ششاييٍ غهصًيت انصادسة وانىاسدة

A,EFAs Afferent or efferent filament 

arteries 

 خيطيت انصادسة أو انىاسدة ششاييٍ

AF Anal fin صػُفت ششجيت 

B Bone ػظى 

Br Brain دياؽ 

BB Basibranchial قاػذي غهصًي 

BCa Blood  capillaries شؼيشاث ديىيت 

BLM Black line melanocytes               خظ أعىد نخاليا يالَيت 

BV Blood vessel وػاء ديىي 

C Cartilage غضشوف 

CB Ceratobranchial قشٌ غهصًي 

CD Cartilage differentiation حًايض انغضشوف 

CC Chloride cell خهيت كهىسيذيت 

CF Caudal fin صػُفت رَبيت 

DF Dorsal fin صػُفت رَبيت 

E Eye  ٍػي 

EC Epithelial cell خهيت ظهاسيت 

FB Filament bud بشػى خيطي 

FFPs Fissures in filament plate فطىس في انصفيحت انغهصًيت 

GAs Gill arches أقىاط غهصًيت 

GA1 First gill arch  قىط غهصًي أول 

GA2 Second gill arch  ثاَي قىط غهصًي 

GA3 Third gill arch قىط غهصًي ثانث 

GA4 Fourth gill arch قىط غهصًي سابغ 

GA5 Fifth gill arch قىط غهصًي خايظ 

GAP Gill arch primordium بذاءة انقىط انغهصًي 

GC Gill chamber                               غشفت غهصًيت 

GF Gill filament خيظ غهصًي 

GFPs Gill filament plates صفائح انخيىط انغهصًيت 

GFR Gill formation region يُطقت حكىيٍ انغالصى 



 م
 

GL Gill lamellae صفائح غهصًيت 

GLPa Gill lamellae primordia بذاءة انصفائح انغهصًيت 

GR Gill raker يشظ غهصًي 

GRa Gill ray شؼاع غهصًي 

Grg Gill region يُطقت انغالصى 

GRP Gill raker primordium بذاءة انغطاء انغهصًي 

GRB Gill raker bud بشػى انًشظ انغهصًي 

GS Gill slit شق غهصًي 

HA Hyoid arch اليي قىط 

HB Hypobranchial ححج خيشىيي 

LGR Long gill raker يشظ غهصًي طىيم 

Mc Melanocytes خاليا يالَيت 

MCA Mesenchymal cell aggregation حجًغ خاليا انُغيج انًخىعظ 

MC Mucous cells خاليا يخاطيت 

ME Mucous epithelium ظهاسة يخاطيت 

MEC Mesencephalon دياؽ وعطي 

MU Muscle ػضالث 

OL Optic lobes ٌفصاٌ بصشيا 

OP Operculum primordium بذاءة انغطاء انغهصًي 

OV Otic vesicles   ٌحىيصهخاٌ عًؼيخا 

PC Pillar cell  خهيت ػًاديت 

PF Pectoral fin    صػُفت كخفيت 

PH Pharynx بهؼىو 

PRC Prosencephalon دياؽ أيايي 

RC Rodlet cell خهيت ػصيىيت 

1RC One row of cuboidal cells صف يٍ انخاليا انًكؼبت 

2RCs Two rows of cuboidal cells صفاٌ يٍ انخاليا انًكؼبت 

RHC Rhombencephalon دياؽ خهفي 

SGR Small gill raker  يشظ غهصًي قصيش 

SM Submucousa طبقت ححج يخاطيت 

SQE Stratified squamous 

epithelium 

 ظهاسة حششفيت يطبقت

T Trunk جزع 

TB Taste bud بشػى روقي 

UCs Undifferentiated cells خاليا غيش يخًايضة 

Y Yolk يح 
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 المراجع استعراضـة و المـقـدم
 

في سمكة   Gillsلمغالصـتطرقت الدراسة الحالية إلى التركيب النسجي والتكويف الجنيني       
التي ظيرت ألوؿ مرة .   Gambusia affinis (Baird and Girard 1953)الغةػالبعوض الب

مر في وسط ممريكا وبعض في الواليات المتحدة األمريكية حيث نشأت ىذه األسماؾ في بادئ األ
مف         المناطؽ في جنوب المكسيؾ ويمكف إيجاد ىذه السمكة في المناطؽ التي تمتد 

الميسيسيبي الى تكساس صعودا الى ميسوري وتعيش عادة في متجمعات المياه ومصبات األنيار 
(Wheeler,1985) كذلؾ توجد في الدوؿ النامية والمممكة العربيػة السعودية . 
(AL-Haefedh,2007)  في بغداد و ديالى و  1954, ووجدت ميضا في العراؽ منذ عاـ

 .( W.H.O.,2003السميمانية و في البصرة في قنوات السقي والبزؿ )
وتكوف فتحة الفـ متجية  رمسيا عريض ومسطح ا صغيرة الحجـػعوض بكونيػمكة الباز سػتمت      

 (Mccullough,1998;  الماءكيفة لمتغذية عند سطح يي متإلى األعمى وقابمة لالمتداد لذلؾ ف
Masterson,2008) . و ػػلنحاألسماؾ العظمية وعمى اوع ػمجم وصنفت سمكة البعوض ضمف

 ( Lagler et al.,1962)ي : ػػاألت
 

Species Genus Family Order Class 
affinis Gambusia Poeciliidae Cyprinodontiformes Osteichthyes 

 
السموؾ  ذاوف ىػباألوكسجيف ( ويك ًػاوف مشبعػيث يكػػػػنفس )حػػالسطح لمتالسمكة دـ ػػػػتستخ     

جباري ًالػػػػتوى األوكسجيف قميػػػػض مسػػػػعندما ينخف ًااريػاختي دما ينخفض مستوى األوكسجيف عن ًاوا 
, ليا زعنفة  ; Masterson,2008) 1977)الدىاـ, تكوف العيوف كبيرة بالنسبة لمجسـ , ًكثيرا
 ,زعنفتيف كتفيتيف  عف ًفضال ًمستديرة وزعنفة ظيرية مفردة وزعنفة شرجية مفردة ميضا ذنبية

الفضي مع نقط يا البطنية متميزة بمونيا األبيض عدا جيت ًعادةً امخضر  ًايظير لوف الجسـ زيتوني
        .  (,Chervinski,1982) ; 2004 Öztürk and Ikizب سوداء صغيرة عمى الجسـ والذن

 Ovoviviparous ة ولودهػػوىي بيوض سمكة البعوض بكونيا ثنائية الجنستمتاز      
(Deaton,2008;Öztürk and Ikiz,2004 ; Batty and Lim,1999 ; Harder,1975) . 
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سػـ وتتميػز األنثػى الحامػؿ 7–6مػف الػذكر حيػث يبمػل طوليػا  ًبر حجماتميز األنثى بأنيا اكت      
( 2-)شػػػػػػكؿف سػػػػػػوداويتيف عنػػػػػػد جػػػػػػانبي الجيػػػػػػة البطنيػػػػػػة فػػػػػػوؽ الزعنفػػػػػػة الشػػػػػػرجية بوجػػػػػػود بقعتػػػػػػي

Deforges,2005)) , يصػػؿ طولػػو حػػوالي  ًومقصػػر طػػوالً ممػػا الػػذكر البػػالل فيظيػػر مصػػغر حجمػػا
وىو تحػور لششػعة الثالثػة  -(1-)شكؿ Gonopodiumسـ ويتميز الذكر بوجود القدـ التناسمي 4

الحيػػػامف )الحيوانػػػات ية, يسػػػتخدمو الػػػذكر كعضػػػو إدخػػػاؿ لنقػػػؿ والرابعػػػة والخامسػػػة لمزعنفػػػة الشػػػرج
 ًراػػػكبي ًزف عػدداػإلػى القنػاة التناسػمية األنثويػة يمكػف لشنثػى مف تخػ خػالؿ التػزاوجSperms)  المنوية

وغ ػػػػؿ بمػمػػػر ويكتػالؿ شيػػػر خػػػػػػوغ الذكػػػػدة مشػػير , يكتمػػؿ بمػػػػفػػي جيازىػػا التناسػػمي لع الحيػػامفمػػف 
 ة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ ست

 ; Öztürk and Ikiz,2004 ; Batty and Lim,1999) Deaton,2008 ; Masterson,2008)  . 

           ذات كػػػػيس محػػػػي fries ًصػػػػغيرا  60تنػػػػتن ا نػػػػاث بصػػػػورة عامػػػػة لمدفعػػػػة الواحػػػػدة حػػػػوالي     
بيع الر  فصؿ تتولد األسماؾ في  ,يـو  24بمعدؿ فترة الحمؿ حوالي  ,ممـ 9صغير وبطوؿ حوالي 
الصػػغيرة       تتغػػذى ىػػذه األسػػماؾ عمػػى الالفقاريػػات  ,والدات  5-4مػػف  ً. تنػػتن األسػػماؾ سػػنويا

)  ويرقاتيػػا  األسػػماؾ الصػػغيرة  والحشػػرات الصػػغيرة عػػف ًفضػػالتأخػػذىا مػػف سػػطح المػػاء  مػػا ًبػػاوغال
                         بيػػػػػػػػػػػوض وصػػػػػػػػػػػػغار األسػػػػػػػػػػػماؾ ومػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػمنيا صػػػػػػػػػػػػغارىا وض ( وػػػػػػػػػػػػػات البعػيرقػػػػػػػػػػػ اػالسيمػػػػػػػػػػػ

(Öztürk and Ikiz,2004) . 
تعػػد سػػمكة البعػػوض مػػف مسػػماؾ الميػػاه العذبػػة واسػػعة االنتشػػار وقػػد توجػػد فػػي بيئػػات متنوعػػة      

ليػػذه األسػػماؾ  و منيػػا الميػػاه العذبػػة وميػػاه المسػػتنقعات الضػػحمة والبػػرؾ الراكػػدة والجػػداوؿ واألنيػػار
  C 42اء درجػة حرارتػو عاليػة قػد تصػؿ الػى قابمية تحمؿ كبيرة ، حيث تبقى عمى قيد الحياة فػي مػ

 Öztürk لمػػدة قصيرة pHمف ومعدؿ عاؿ ( ـ   22-12تكوف درجة الحرارة النموذجية ليا بيف  )

and Ikiz,2004) Al-Haefedh,2007 ; Masterson,2008 ;) . 
       تعػػػػاني ىػػػػذه األسػػػػماؾ السػػػػبات فػػػػي الميػػػػاه العميقػػػػة خػػػػالؿ مشػػػػير الشػػػػتاء ونتيجػػػػة لمػػػػا تممكػػػػو     

   ا فػػي مجػػاالت بحثيػػة متعػػددة منيػػا ىػػذه السػػمكة مػػف صػػفات عمػػى التحمػػؿ سػػاعد ذلػػؾ السػػتخدامي
حػػػػوؿ  (1990) سػػػػعيد و. حػػػػوؿ التكػػػػويف الجنينػػػػي لمكميتػػػػيف األماميػػػػة والخمفيػػػػة  (1988)يحمػػػػد)

حػػػػوؿ التركيػػػػب  1990)) النقيػػػػب والتركيػػػػب النسػػػػجي لممبػػػػيض فػػػػي الحػػػػالتيف البالغػػػػة والجنينيػػػػة . 
كانػػػت حػػػوؿ  1999)) الحمػػػدانيو .  و التكػػػويف الجنينػػػي لمبنكريػػػاس فػػػي سػػػمكة البعػػػوضالنسػػػجي 

كانػػػت حػػػوؿ التركيػػػب   (2000)سػػػعيد المختػػػار وو بعػػػض المراحػػػؿ الجنينيػػػة لسػػػمكة البعػػػوض . 
حػػوؿ التركيػػب  2001)) الناصػػري والنسػػجي لمجيػػاز التناسػػمي األنثػػوي لسػػمكة البعػػوض البالغػػة . 

حػػػػوؿ منشػػػػأ وىجػػػػرة الخاليػػػػا  2002)) المختػػػػار محمػػػػد و و . قمػػػػبالنسػػػػجي والتكػػػػويف الجنينػػػػي لم
 الػػػػػراوي و و. حػػػػػوؿ التركيػػػػػب النسػػػػػجي لمغػػػػػدة النخاميػػػػػة  2003)) مسػػػػػمـ و. الجرثوميػػػػػة األوليػػػػػة 

حػػػػوؿ  (2004) المختػػػار والػػػػراويو  الجنينػػػي لشػػػػبكية العػػػػيف .حػػػػوؿ التكػػػػويف  (2004) الناصػػػري
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حػػوؿ التكػػويف الجنينػػي لمجيػػاز (  (2006حبيػػبالو . كري تكػػاثري الػػذالتركيػػب النسػػجي لمجيػػاز ال
 .  (العصبي المركزي 

وألىمية ىذه السػمكة فػي مكافحػة مػرض المالريػا بسػبب تغػذيتيا عمػى يرقػات البعػوض الناقمػة      
بالتركيػػػػب النسػػػػجي والتكػػػػويف الجنينػػػػي  الخاصػػػػةلممػػػػرض كمػػػػا ذكػػػػر معػػػػاله وبسػػػػبب قمػػػػة الدراسػػػػات 

                         ؿ خاص فقد مجريت الدراسة الحالية.سبة ليذه السمكة بشكلمغالصـ في األسماؾ بشكؿ عاـ وبالن
ليػا مىميػة فػي التػنفس والتنظػيـ . متعػدد الوظػائؼ  افػي األحيػاء المائيػة عضػو  تعػد الغالصػـ      

خػػراج الفضػػالت . تقػػع الغالصػػـ فػػي جميػػع األسػػماؾ عمػػى جػػانبي  األيػػوني والتنظػػيـ التناضػػحي وا 
سػقؼ  ال جانبي البمعـو خمػؼ العيػوف وممػاـ الزعنفػة الكتفيػة ، وممتػدة مػف القػاع إلػىالرمس وعمى ك
 ; Al-Amoudi and Aguis,1991 Wilson and Laurent,2002) ويػالتجويػػؼ الفمػػ

Evans et al.,2005 ; Carvalho and Goncalves,2011;) . 

مػف المنطقػة البمعوميػة  ًاجػزء دالتػي تعػ Gill archesتتكوف الغالصـ مف األقواس الغمصمية      
نػػب ؛ ممػػا الجا Gill rakersوىػػي بػػدورىا تحمػػؿ عمػػى الجانػػب األمػػامي ليػػا األمشػػاط الغمصػػمية 

التي تكػوف ريشػية الشػكؿ وتحتػوي عمػى العديػد   Gill filamentsالخمفي فيحمؿ الخيوط الغمصمية
ف الصػػػفيحة } يتكػػػوف الخػػػيط الغمصػػػمي مػػػ - Secondary lamellaeمػػػف الصػػػفائح الثانويػػػة 

بالخيط الغمصػمي ( والصػفائح الثانويػة التػي تكػوف  ً) تدعى ميضا Primary lamellaeاالبتدائية 
الخيوط الجزء الرئيسي في الغالصـ و التي تكوف مسندة  دتع عمودية عمى الصفيحة االبتدائية { .

ذلػؾ  عػف ًفضػال Skeletal muscleترافقيػا العضػالت الييكميػة   Gill raysباألشػعة الغمصػمية
 Afferent branchial arteryدشػػرياف غمصػػمي وار وي األقػػواس الغمصػػمية موعيػػة دموية)تحتػػ

 Leake,1975؛ Efferent branchial artery )(Harder,1975والشرياف الغمصػمي الصػادر

Olson,1991 ; ; lee et al.,2008) . 

إذ  -Hagfishماؾ الجريث يتشابو التركيب األساسي لمغالصـ في جميع األسماؾ ما عدا اس     
 ,تكػػوف مترابطػػة مػػع الجيػػوب الغمصػػمية  حيػػث،  ًاال توجػػد تراكيػػب ىيكميػػة )كػػاألقواس( ناميػػة جيػػد

لػذلؾ تنشػػأ العديػػد مػف الطيػػات الظياريػػة مػف الجػػدار الػػداخمي لكػؿ جيػػب غمصػػمي , التػي تمتػػد مػػف 
    ط الغمصػػػػػمية الخيػػػػػو  الجيػػػػػوب الغمصػػػػػمية وتبػػػػػرز باتجػػػػػاه مركػػػػػز الجيػػػػػب . وىػػػػػذه الطيػػػػػات تشػػػػػابو

 Lee et al.,2008؛  Johenson,1996 ؛ Olson,1991 ؛ Leake,1975) لشسػماؾ األخػرى

      خػػػالؿ  Pharyngeal pochesتتكػػػوف الجيػػوب البمعوميػػػة  . (Monterio et al.,2010؛ 
          النمػػػو الجنينػػػي لجميػػػع الحبميػػػات ، التػػػي ىػػػي األسػػػاس فػػػي تكػػػويف الغالصػػػـ فػػػي األسػػػماؾ , التػػػي

ب اردم كسمسػػمة تكػػوف موجػػودة عمػػى جػػانبي المنطقػػة المحصػػورة بػػيف الفػػـ والمػػريء )البمعػػوـ( وتنشػػأ
Diverticula البػػاطف ألنػػدالؽ األديػػـ ًب نتيجػػةادر . تتكػػوف ىػػذه األ endoderm Evagination 

الػػػػذي يعػػػػاني بػػػػدوره انغالفػػػػًا  Ectodermباتجػػػػاه السػػػػطح الخػػػػارجي ، مي باتجػػػػاه األديػػػػـ الظػػػػاىر 
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Invagination  ليكػػوف األخػػػػػاديد البمعػػػػومية Pharyngeal groove مو األخاديػػد الغمصػػمية
Branchial grooves  والتػػػي . تعػػػاني ىػػػذه الجيػػػوب واألخاديػػػد تغيػػػرات فػػػي بعػػػض الحبميػػػات

في التغذية الترشيحية كما في الرميح بينما في األسماؾ , تتطور إلى الغالصـ الداخميػة  ياتستخدم
إذ يػػات البريػػة وا نسػػاف , تتكػػوف الجيػػوب البمعوميػػة خػػالؿ المراحػػؿ الجنينيػػة فقػػط , ممػػا فػػي الفقر , 

واألذف الوسػػطى  Eustachian tubeيسػػاىـ فػػي تكػػويف منبػػوب اوسػػتاكي  يبقػػى زوج واحػػد فقػػط
(Carvalho and Goncalves,2011 لما كانت الغ . )الصـ في األسماؾ ىػي العضػو الميػـ 

لبػػػاحثوف دراسػػػاتيا مػػػف جوانػػػب مختمفػػػة ويمكػػػف تمخػػػيص مىػػػـ ىػػػذه فػػػي عمميػػػة التػػػنفس فقػػػد تنػػػاوؿ ا
 الجوانب ودراساتيا وكما يمي :

 جانب البيئة والتموث -1
 الجانب الفسمجي -2
 جانب التركيب العياني والنسجي -3
 الجانب الجنيني -4
 : دراسات الجانب البيئي والتموث -1
ـ منيػػا فػػي العػػػراؽ ىػػي دراسػػة الػػػدىاـ مػػف مىػػـ الدراسػػػات فػػي ىػػذا الجانػػػب والتػػي مجريػػت قسػػػ     

 ( حيػػث ذكػػروا مالحظػػات عديػػدة حػػوؿ بيئػػة األسػػماؾ كسػػمكة البطػػري  المتغيػػر1977وجماعتػػو )
Aphanius dispar  وسػػمكة البػػػعوضGambusia affinis الموجػػػػػػودة فػػي جنػػوب العػػراؽ  .

عمػى اسػماؾ  25حػوؿ تػأثير سػمية مػادة االيكػاتيف  (Al Nasiri and Sharma,1987)ودراسػػة 
مـو مف المحيطات ػفقد سجؿ تأثير تجمعات الس (Evans,1987)ايفانس البعوض . كذلؾ دراسة 

 رونسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرو وجماعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ةػدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الغالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ . بينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 (Roncero et al.,1990) ػـ مسمػػػاؾ ػة عمػػى غالصػػفكانػػت حػػوؿ نتػػرات الرصػػاص المختبريػػ

Tench (Tinca tinca) كنػػػت  ممػػػا دراسػػػةوااللكترونػػػي .  خداـباسػػػت(Kent,1995) ف ػػػػػػفقػػػد بي
نتيجة  صابتيا   Atlantic salmon salmoضرر الغالصـ والوفيات في سمؾ السمموف البحري

 بأنواع مف الطفيميات 
 :الجانب الفسمجي  -2

                ىػػػػػػػػوز وموركػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػص ىػػػػػػػػذا الجانػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػاحثيف      
(Hughes and Morgan ,1973)  حػوؿ تركيػب الغالصػـ وعالقتػو بوظيفتيػا التنفسػية ألسػماؾ

      . Teleostsومخػػػرى مػػػف كاممػػػة الػػػتعظـ الحديثػػػػة Elasmobranchesمػػػف صػػػفائحية الغالصػػػـ 
    , فقػػػد قامػػػا بدراسػػػة تبػػػادؿ (Soivio and Hughes ,1978) سػػػويفو و ىػػػوز فاممػػػا الباحثػػػ

  ح الثانويػػػػػػة لغالصػػػػػػـ اسػػػػػػماؾ السػػػػػػمموف المػػػػػػرقط القزحػػػػػػيالغػػػػػػازات عنػػػػػػد دوراف الػػػػػػدـ فػػػػػػي الصػػػػػػفائ
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Rainbow trout (Salmo gairdneri عنػػػد نقػػػص األوكسػػػجيف ومثنػػػاء التخػػػدير ). ودراسػػػة 
حػوؿ نػوع التبػادؿ الغػازي الحيػوي خػالؿ بيئػات مختمفػة لشوكسػجيف   (Burggren,1979)بركػريف

وعالقتيػػػا  Trichogaster trichopterusوثػػػاني اوكسػػػيد الكربػػػوف فػػػي اسػػػماؾ ىوائيػػػة التػػػنفس 
  .بالغالصـ

 فػػػػيحػػػػوؿ تػػػػأثير الغػػػػذاء المحتػػػػوي عمػػػػى اليوريػػػػا  (Krajnik,1987) كراجنيػػػػؾ كػػػػذلؾ دراسػػػػة     
لقػػد  .التغيػػرات التركيبػػة وا فػػرازات المخاطيػػة فػػي ظيػػارة الغالصػػـ لسػػمكة السػػمموف المػػرقط القزحػػي 

اليونػػػات في ظيارة غالصـ األسماؾ الى انتقاؿ ا (Evans et al.,1999) ايفانس وجماعتو مشار
بدراسة تعميـ الخاليا وانتقاؿ االيونات عبر ظيػارة  ًأيضا ( ,Evans 2002). كما قاـ ىذا الباحث 

 غالصـ األسماؾ .
          ; Naانتقػػػػػػػػػػػاؿ ايونػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػوديـو  (Marshal,2009)بينمػػػػػػػػػػػا درس الباحػػػػػػػػػػػث مارشػػػػػػػػػػػاؿ     

 عبػػػر غالصػػػـ األسػػػماؾ . كػػػذلؾ قػػػاـ الباحػػػث  ػػػانن  Znوالزنػػػؾ  Ca, والكالسػػػيـو  CLوالكمػػػور 
                    فػػػي Chloride cellsبدراسػػػة حػػػث الخاليػػػا الكموريديػػػة  (Chang et al.,2003)وجماعتػػػو 

    Tilapiaمخػػػػذ الكمػػػػور ومػػػػدى تػػػػأثيره عمػػػػى شػػػػكميا وتركيبيػػػػا فػػػػي غالصػػػػـ اسػػػػماؾ الميػػػػاه العذبػػػػة 
(Oreochromis mosambicus)  

مثػػػؿ سػػػموؾ السػػػمكة  فػػػي( فقػػػد وضػػػح الباحػػػث اثػػػر مبيػػػد الػػػديازينوف 2004) اسػػػة حبػػػودر ممػػػا      
السػػباحة العشػػوائية ومالحقػػة بعضػػيا الػػبعض وسػػرعة غطػػاء الغالصػػـ واسػػتقرار السػػمكة عنػػد قعػػر 

 فػيالتركيػز . كػذلؾ مشػار إلػى اثػر مبيػد الػديازينوف  الحوض مو بالقرب مف سػطح المػاء عنػد زيػادة
مظيرت نتائجو إلػى مف مبيػد الػديازينوف قمػؿ مػف معػدؿ نمػو األسػماؾ حديثػة النشاط الجنسي . وقد 

 ايفػػػانس وجماعتػػػو عمميػػػة ا خصػػػاب . لقػػػد كانػػػت دراسػػػة فػػػيالػػػوالدة وتػػػأخير موعػػػد الػػػوالدة وتػػػأثيره 
(Evans et al.,2005) حوؿ الوظائؼ المتعددة لمغالصـ في اسماؾ مختمفة . كمػا قػاـ الباحػث 

كودابانػػػدا  ة األوكسػػػجيف وعالقتػػػو بسػػػموؾ األسػػػماؾ . ممػػػا الباحػػػثبدراسػػػ (Reeps,2009) ريػػػبس
فقػػد درسػػوا التغيػػر فػػي وفػػرة الخاليػػا الكموريديػػػة  (Khodabandeh et al.,2009) وجماعتػػو

 وفعاليتو في غالصػـ سػمكة البػوري الرماديػة المذىبػة  Na,K-ATPaseوالموقع المناعي ألنظيـ
Golden grey mullet (Liza aurata  خالؿ ). التكيؼ لدرجات مموحة مختمفة 

حػػػوؿ تػػػأثير  (Chezhian et al.,2011) يػػػزف وجماعتػػػو  بينمػػػا كانػػػت دراسػػػة الباحػػػث     
كاممػػة عمػػى الغالصػػـ ألسػػماؾ مػػف المػػنخفض فػػي المػػاء pH مختمفػػة مػػف الكالسػػيـو ومسػػتويات 

دراسػػة ت ( . تناولػػCyprinus carpio ) الكػػارب الػػتعظـ الحديثػػة فػػي الميػػاه العذبػػة منيػػا سػػمكة
المقارنة الفسيولوجية لمجياز التنفسي  (Carvalho and Goncalves,2011) كارفالو وكونكالفز

 في المممكة الحيوانية ومف ضمنيا األسماؾ . 
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 جانب التركيب العياني والنسجي :  -3

 ماكػػػاوكز و ػػػري  مػػػف الدراسػػػات األوليػػػة التػػػي ركػػػزت عمػػػى ىػػػذا الجانػػػب ىػػػي دراسػػػة الباحثػػػاف     
(Machowicz and Gray,1955)  عػػػػػػػػف جيػػػػػػػػاز الػػػػػػػػدوراف فػػػػػػػػي غالصػػػػػػػػـ سػػػػػػػػمكة 

Macropodus opercularis   عطاء تفصيالت تطويرية ليذا الجياز بدءًا باليرقػة حػرة البالغة وا 
( التػػػػي كانػػػػت حػػػػوؿ خاليػػػػا متخصصػػػػة فػػػػػي (Hamada,1967كػػػػذلؾ دراسػػػػة حمػػػػادة   السػػػػباحة .

)عائمػػػة القوبيػػػوف  Ch. urotaenia , Chaenogobius castaneaغالصػػػـ مسػػػػماؾ 
Gobiidae . باستخداـ المجير الضوئي ) 

فكانػت حػوؿ تركيػب  (Hughes and Morgan,1973) ىػػوز ومور ػػاف فمما دراسة البػاحثي     
الغالصػػـ وعالقتػػو بالوظيفػػة التنفسػػية ألسػػماؾ مػػف صػػفائحية الغالصػػـ ومخػػرى مػػف كاممػػة الػػتعظـ 

الكموريديػة  فقػد درس الخاليػا (Karnaky et al.,1976) كرانػاكي وجماعتػوالحديثة . مما الباحػث 
باسػػػػتخداـ المجيػػػػر الضػػػػوئي  Pupfish (Cyprinodon variegatus)فػػػػي غالصػػػػـ اسػػػػماؾ 

بدراسة خموية و خموية ( Bird and Eble,1979 ) بيرد و ايبؿ وااللكتروني . كذلؾ قاـ الباحثاف
 يس األمريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمغالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األنقميػكيميائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 eel (Anguilla rostrata) American . 
حػوؿ          فكانت  (Oikawa and Itazawa,1985)اويكػاوا واتػازاواف مما دراسة الباحثػي     

 المسػػػػػػػػػػاحة السػػػػػػػػػػطحية لمجسػػػػػػػػػػـ والغالصػػػػػػػػػػـ وعالقتيػػػػػػػػػػا بكتمػػػػػػػػػػة الجسػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػمكة الكػػػػػػػػػػارب
 (Cyprinus carpio)  الباحػث  لمعالقػة بػيف الجسػـ وااليػض الحيػوي . وتنػاوؿ خاصػة مع إشػارة

المسػتولدة   Salmo truttaتركيػب الغالصػـ لسػمكة (Crespo et al.,1988)كرسػبو وجماعتػػو 
 .صناعياً 

السػػػرطاف فػػػي األسػػػماؾ ومػػػف ضػػػمنيا سػػػرطاف الغالصػػػـ  (Couch,1995) كػػػوج كمػػػا درس      
د كانػت دراسػػتو ػػػػفق( Cardoso,1996)ػو كػػاردوسػباسػتخداـ المجيػر الضػػوئي و االلكترونػي . ممػػا 

مونيػػا المعرضػػة لال Lophio silurus alexandriـ اسػػماؾ ػة فػػي غالصػػػحػوؿ التغيػػرات الشكميػػ
 –ايػػراس                     ت دراسػػة ػونػػي . تضمػػي وااللكتر ػالضوئػػداـ المجيػػر ػػػػاأليونيػػة باستخ

( التركيػػب Eiras-Stofella and Charvet-Almeida,1998)الميػػػدا  –سػػتوفيال و  ارفػػت 
              Gerreidaeصػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػػػػماؾ البحريػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف عائمػػػػػػػػػػػػػػػة الجيريػػػػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػػػػدقيؽ لمغال

(Eugerres brasilianus )فرنانػػػدز وبيرنػػػا ػروني . قػػػػاـ الباحثػػػافػر االلكتػػػالمجيػػػ خداـباسػػػت– 
الظيارية الغمصػمية فػي  بدراسة الخاليا (Fernandes and Perna-Martins,2000)مارتينيس 

كمػػا درس الباحثػػػػػاف  .باسػػتخداـ المجيػػر االلكترونػػي Armored catfishاسػػماؾ الجػػري المػػدرع 
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوفيال وفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ دي كارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالو  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراس

(Eiras-Stofella and Fank-de-Carvalho,2002 ( الغػػػالصـ فػي األسػماؾ البحريػة )عائمػة
دراسػػػػة تفصػػػيمية باسػػػتخداـ المجيػػػر  Ariidae ) Cathorops spixiiاسػػػماؾ الجػػػري البحػػػري 

 . Transmissionوالنافذ  Scanningوعية الماسح االلكتروني بن
( مثر مبيد الػديازينوف عمػى بعػض معضػاء جسػـ السػمكة منيػا 2004) لقد تناوؿ الباحث حبو     

الغالصػػػػـ حيػػػػث الحػػػػظ تضػػػػخـ الخاليػػػػا الكموريديػػػػة وضػػػػمور الخاليػػػػا الظياريػػػػة المغمفػػػػة لمصػػػػفائح 
لدمويػػة وانفصػػاؿ الخاليػػا الظياريػػة وفػػرط الغمصػػمية وعػػدـ االنتظػػاـ الصػػفائحي واحتقػػاف األوعيػػة ا

 .التنسن والتحاـ الصفائح الثانوية المتقاربة 
لغالصػـ   بدراسػة التركيػب الػدقيؽ (Ghaffer et al.,2006)غػافر و جماعتػو قػاـ الباحػث      

 كػػػػػػػروب وبػػػػػػػد افاحثػػػػػػػ. بينمػػػػػػػا الب Goby (Favonigobius reichei) سػػػػػػػمكة القوبيػػػػػػػوف
 (Krupp and Budd,2009) بشػػكؿ مختصػػر إلػػى األمشػػاط الغمصػػمية ومعػػدادىا عمػػى ارا مشػػ

)عائمػػة  Garaالقػػوس األوؿ فقػػط ومشػػكاليا مػػف خػػالؿ دراسػػتو لنػػوع جديػػد مػػف األسػػماؾ مػػف جػػنس 
 ( مف األسماؾ كاممة التعظـ الحديثة .Cyprinidaeالشبوطيات 

    فقػػػد (Saadatfar and Shahsavani,2009)سػػػادات فػػػار وشيسػػػ اني ممػػػا دراسػػػة      
مػػػػف عائمػػػػة  Mugil aurataتناولػػػػت تركيػػػػب الخميػػػػة الكموريديػػػػة فػػػػي ظيػػػػارة الغالصػػػػـ سػػػػمكة 

 .مف األسماؾ كاممة التعظـ الحديثة   Mugiliidaeالبياح
  : الجانب الجنيني – 4

 نيمسػػػػػف فقػػػػػد تطػػػػػرؽ , ممػػػػػا الدراسػػػػػات التػػػػػي اىتمػػػػػت بيػػػػػذا الجانػػػػػب كانػػػػػت قميمػػػػػة ومختصػػػػػرة     
(Nelsen,1953) لمقارنة في التكػويف الجنينػي لمفقريػات ومػف ضػمنيا األسػماؾ و في كتابو إلى ا

فقػػػد اخػػػتص  (Piavis,1961)مػػػا بيػػػا س ذكػػػر ممخصػػػًا لبدايػػػة تكػػػوف الشػػػقوؽ الغمصػػػمية فييػػػا . م
النمػو مشػار مػف  فػيوتػأثير الحػرارة  Lamprey seaبدراسة المراحؿ الجنينية فػي الجمكػي البحػري 

عف بداية تكويف  (Ballard,1964) باالرد ؾ كانت دراسةخالليا إلى الشقوؽ الغمصمية فيو . كذل
 ة في األسماؾ ومقارنتيا في الفقػريات .ػػالشقوؽ الغمصمي

ة ػالرنجػة طويمػ ات المبكػرة لسػمكةػالنمو الجنيني واليرقػ (Bensam,1967)اـ بنسا درس ػكم      
يا لبدايػة نمػو مف خالل ( تطرؽOpisthopterus tardoor) -Longfinned herringؼ ػالزعان

  إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز فػو موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الغالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ . لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الباحثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(Iwai and Hughes,1977 حػػػوؿ نمػػػو الغالصػػػـ فػػػي مسػػػماؾ مبػػػراميس البحػػػر األسػػػود )

(Acanthopagrus schlegeli) Black sea bream  وبػيف إف نسػبة عػدد الخيػوط الغمصػمية
وقػػد  المحػػي إلػػى مصػػدر الغػػػػذاء الخػػارجي . تقػػؿ بشػػكؿ واضػػح عنػػد المرحمػػة االنتقاليػػة مػػف الكػػيس



 املقدمة و استعراض املراجع                                                                                 الفصل األول                      
 

 
 

 

                                                                      
 8 

 

8 

 موفسمكػػػػة السػػملالجنينػػي  النمػػو فػػي pHتػػأثير انخفػػاض  (Parker,1985)بػػاركر تناولػػت دراسػػة 
(Oncorhynchus nerka) . 

ظيػور فقػد كانػت حػوؿ  (Katsura and Hamada,1986) كاتسػورا و حمػادة ممػا دراسػة     
          ة ػالجنينيػػػػػة وبعػػػػػد الفقػػػػػس )مرحمػػػػػة اليرقػػػػػة( لسمكػػػػػ دةالمػػػػػخػػػػػالؿ  الخاليػػػػػا الكموريديػػػػػة وعػػػػػدـ ظيػػػػػور

باسػتخداـ المجيػر الضػوئي وااللكترونػي النافػذ   Goby (Chaenogobius urotaenia)وفػالقوبي
Transmission electron microscope . 

تناولت تركيب ووظيفة الخيوط  (Plester and Bemis,1992) بميستر وبيمس بينما دراسة     
 روجػػػو. لقػػد كانػػت دراسػػة   Skates (Raja erinacea)غمصػػمية الخارجيػػة ألجنػػة الورنػػؾ ال

(Rojo,1996)ة ػفػػي نمػػو المنطقػػة الغمصميػػػ المكنػػيفع مواقػػع تػػرابط ػة نسػػجية كيميائيػػة لتوزيػػػدراسػػ 
 Schreiber) سػكريبر وسػبيكر ذلؾ كانػت دراسػةػ. كػ Trout salmo trutta لمسػمموف المػرقط

and Specker,1999) الصػػيفي  درػاؾ الفالونػػػعػػف التحػػوؿ الشػػكمي فػػي اسمػػ Summer 
flounder (Paralichthy dentatus  والتغيػر فػي الخاليػا الكموريديػة فػي الغالصػـ مػف خػالؿ )

 تغير تركيز الممحي خالؿ نمو اليرقة والتحوؿ الشكمي واألسماؾ كاممة التعظـ الحديثة األخرى .
       بخصػػػوص التغػػػاير  (Fracácio et al.,2003) جماعتػػػوفراكاسػػػيو و  لقػػػد كانػػػت دراسػػػة     

المعرضػة  Cyprinidae مف عائمػة الشػبوطيات Danio rerioفي النمو وشكؿ الغالصـ ألسماؾ 
لسػػموـ ترسػػبات المصػػانع لسػػتة مسػػتودعات ، فقػػد كانػػت الدراسػػة تيػػدؼ إلػػى تحديػػد سػػمية ترسػػبات 

    سػػػػماؾ إضػػػػافة لمػػػػا سػػػػبؽ تضػػػػمنت دراسػػػػةالمصػػػػانع وتأثيرىػػػػا عمػػػػى النمػػػػو والغالصػػػػـ فػػػػي ىػػػػذه األ
 ( وصػػػػػػػؼ بػػػػػػػداءات األعضػػػػػػػاء ومنيػػػػػػػا الغالصػػػػػػػـ فػػػػػػػي سػػػػػػػمكة المػػػػػػػولي األسػػػػػػػود2008العمػػػػػػػي )

 Poecilis sphenops  حيػث ذكػر إف بػداءات الغالصػـ تظيػر خمػؼ منطقػة القػوس الالمػي فػي
 ز و نيػػرس جػػػون فػ. بينمػػا دراسػػة الباحثيػػ ممػػـ 5ف ػممػػـ واسػػتمر فػػي دراسػػتيا إلػػى جنيػػ 2مجنػػة طػػوؿ 

(Jonz and Nurse,2008)  حػوؿ النمػو الجنينػي لمتجييػز العصػبي لمغالصػـ فػي سػمكة الػزرد
 Zebrafishالمخطط 

 البالغةالغالصم في األسماك 
     يوجػػػػػد فػػػػػي األسػػػػػماؾ ورباعيػػػػػة األقػػػػػداـ سمسػػػػػمة مػػػػػف األقػػػػػواس االحشػػػػػائية الييكميػػػػػة المطوقػػػػػة     
           لكػػػػػػػف اعيػػػػػػػة األقػػػػػػػداـ متحػػػػػػػورة بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػرتكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذه األقػػػػػػػواس فػػػػػػػي رب , Pharynxمبمعػػػػػػػـو ل

           تعمػػػػػػؿ فػػػػػػي األسػػػػػػماؾ مبػػػػػػدئيا  سػػػػػػناد الغالصػػػػػػـ . التػػػػػػي تكػػػػػػوف واقعػػػػػػة بػػػػػػيف الشػػػػػػقوؽ الغمصػػػػػػمية
Gill clefts الواحػػػػػػػػػػػػػػدة خمػػػػػػػػػػػػػػؼ األخػػػػػػػػػػػػػػرى ، عنػػػػػػػػػػػػػػد قاعػػػػػػػػػػػػػػدة الحػػػػػػػػػػػػػػواجز بػػػػػػػػػػػػػػيف ،  

  ؛ Mandibular arch. يسمى القوس األوؿ بػالقوس الفكػي  Interbranchial septaالغمصمية
التػي تمثػؿ الػ (  6؛  5؛  4؛  3، ويشػار لمبقيػة باألرقػاـ ) Hyoid archوالثػاني بػالقوس الالمػي 
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يقع الجيب مو الشؽ الغمصمي األوؿ بيف القوس الفكي والقوس الالمي وغالبًا األقواس الغمصمية . 
صػػفائحية  ماؾيتحػػور فػػي األسػػ , Hyomandibular cleftالالمػػي  الفكػػيبالشػػؽ   مػػا يشػػار إليػػو

    فػػي األسػػماؾ العظميػػةمو قػػد تكػػوف مغمقػػة تمامػػا  Spiracleالفوييػػة التنفسػػية  ليكػػوف     الغالصػػـ
(Harder,1975 ; Lagler et al.,1962  )   . 

يكػػوف  يوجػد نوعػػاف رئيسػػاف مػػف الغالصػػـ الداخميػػة التػي تكػػوف موجػػودة فػػي معظػػـ األسػػماؾ .     
. يكػػػوف  Elasmobranchesجيػػػًا ألسػػػماؾ صػػػفائحية الغالصػػػـ النػػػوع األوؿ واألكثػػػر بدائيػػػة نموذ

والتػػي  , غمصػػمة الحػػاجز بػػيف الغمصػػمي فػػي ىػػذه المجموعػػة نػػامي بشػػكؿ جيػػد وممتػػد بػػيف نصػػفي
عنػد نيايتػو القصػوى بطريقػة  ألخرى . ينحنػي كػؿ حػاجز بػيف غمصػميتكوف واقعة الواحدة مقابؿ ا

وىكػػذا فػػأف الحػػواجز بػػيف الغمصػػمية  مػػف الشػػقوؽ غمصػػمية خارجيػػة منفصػػمة بحيػػث يتكػػوف صػػؼ
. تكػوف الشػقوؽ  تعمؿ عمى حماية الغالصـ نفسػيا فضػال عػف منيػا تفصػؿ بػيف الشػقوؽ الغمصػمية

والقوابػع  Skatesالموقع ، لكف في بالل الورنؾ  جانبية Sharksالغمصمية الخارجية في الكواسن 
Rays  تكويف الجنيني المبكر قع خالؿ الإنيا تكوف جانبية المو  الموقع عمى الرغـ مف بطنيوتكوف

 Visceralة بشكؿ صؼ مفرد مف كػؿ قػوس محشػائيتبرز مشعة غمصمية غضروفية صغير  . ليا
arch  كػػػػذلؾ تبػػػػرز عػػػػادة مػػػػف األقػػػػواس  ,ليػػػػا  ا سػػػػنادفػػػػي الحػػػػاجز بػػػػيف الغمصػػػػمي الػػػػذي يعطػػػػي

لغريبػػة مػػف الغمصػمية ممشػػاط غمصػمية قويػػة شػبيية بالمشػػط وظيفتيػا حجػػز الغػذاء ومنػػع األجسػاـ ا
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخوؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقوؽ الغمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية 

(Hughes,1984; Harder,1975 ; Lagler et al.,1962). 
ممػػا النػػوع الثػػاني مػػف الغالصػػـ فموجػػود فػػي األسػػماؾ الباقيػػة )األسػػماؾ العظميػػة( . إذ يكػػوف      

الحػػاجز بػػػيف الغمصػػمي فػػػي ىػػػذه األسػػماؾ مختػػػزؿ بػػدرجات متغػػػايرة . ففػػػي معظػػـ مسػػػماؾ صػػػنؼ 
يكػػػوف الحػػػاجز بػػػيف الغمصػػمي نػػػاـ بشػػػكؿ جيػػػد  تقريبػػػا ولكػػػف  Actinopterygiiالزعػػػانؼ  شػػعاعية

( كػػذلؾ فػػي األسػػماؾ مػػف رتبػػة Hughes,1984تكػػوف الخيػػوط الغمصػػمية حػػرة لحػػد ثمػػث طوليػػا )
( وبعض األنواع البدائية كأسػماؾ عائمػة الحفػش Harder,1975) Clupeiformesالصابوغيات 

Acipenseridae مبػػو منقػػار ومسػػماؾ عائمػػةLepisosteidae   تكػػوف الحػػواجز بػػيف الغمصػػمية
المجػاميع   مما فػي ,مختزلة نسبيا فييا بحيث تمتد مف الخيوط الغمصمية لمسافة ابعد كخيوط حرة 

 Perciformesورتبة شوكية الزعانؼ Cypriniformes المتقدمة مكثر كأسماؾ رتبة الشبوطيات 
مكثػػػػػػػر حػػػػػػػرة ة كبيػػػػػػػرة وبػػػػػػػذلؾ تكػػػػػػػوف الخيػػػػػػػوط كوف الحػػػػػػػاجز بػػػػػػػيف الغمصػػػػػػػمي مختػػػػػػػزؿ بدرجػػػػػػػػيػػػػػػػ
(Weichert,1970. ) 

 تممػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ معظػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػفائحية الغالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾ مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة      
Polyodon)  ؛Acipenser  ؛Polypterus  خمسػػة مزواج مػػف الشػػقوؽ الغمصػػمية فضػػال عػػف )
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 الفوييػػةتفقػػد ىػػذه  التػػي تمثػػؿ الجيػػب األوؿ المتحػػور والمفتػػوح لمخػػارج ، لكػػف - Spiracleالفوييػػة 
 Heptanchus سػػتة شػػقوؽ واألخػػرى Hexanchus بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ تممػػؾ ,فػػي اسػػماؾ مخػػرى 

مكبػر عػدد ممكػف مػف الشػقوؽ الغمصػمية  ةخير تممؾ سبعة شقوؽ باستثناء الفويية ، وبذلؾ تممؾ األ
ف لكػ, مربعة مزواج فقط  Polypteruss. تممؾ سمكة  Gnathostomesاألسماؾ فكية الفـ  بيف

Acipenser  ؛Polyodon  عػػػػػدد الشػػػػػقوؽ الغمصػػػػػمية مشػػػػػابو لمػػػػػا موجػػػػػود فػػػػػي األسػػػػػماؾ يكػػػػػوف
 . (Weichert,1970)صفائحية الغالصـ 

    يوجػػػد نصػػػؼ الغمصػػػـ الخمفػػػي  لمقػػػوس الالمػػػي فػػػي مغمػػػب الكواسػػػن فػػػي الجيػػػب الغمصػػػمي      
مو   مو احد عشػر  مي تسعة -األوؿ وليذا ُيظيرعددًا فرديًا مف منصاؼ الغالصـ عمى كؿ جانب 

                 ثالثػػػػػة عشػػػػػر اعتمػػػػػادا عمػػػػػى عػػػػػدد الشػػػػػقوؽ الغمصػػػػػمية خمسػػػػػة مو سػػػػػتة مو سػػػػػبعة عمػػػػػى التػػػػػوالي 
 Chimaeras( . لكػف فػي األسػماؾ الخرافيػة Evans et al.,2005؛  1986)احمػد ومحيسػف,

األسػماؾ معػداد مربعة مزواج مف الشقوؽ ؛ و الفويية مفقودة والشػؽ األخيػر مغمػؽ . يوجػد فػي ىػذه 
فرديػػة مػػف منصػػاؼ الغالصػػـ عمػػى كػػؿ جانػػب يعقػػب نصػػؼ الغمصػػـ الالمػػي غمصػػـ كامػػؿ عمػػى 

صػمي الرابػع . ماألقواس الغمصػمية األوؿ والثػاني والثالػث ونصػؼ غمصػمة ممػامي عمػى القػوس الغ
 محتشػادا عمػى وجػو العمػـو بالمقارنػة مػع ريمتاز الجياز الغمصمي في مسماؾ الخرافيات بكونو مكث

الكواسػػن تكػػوف الغالصػػـ فػػي الخرافيػػات مغطػػاة بغطػػاء غمصػػمي لحمػػي , وليػػذا تمتػػد الحػػواجز بػػيف 
ط الغمصػػػمية قمػػػيال مػػػف الخيػػػو  مطػػػوؿالغمصػػػمية  الػػػى جػػػدار الجسػػػـ ,إذ تكػػػوف ىػػػذه الحػػػواجز فييػػػا 

Weichert,1970) 1986),؛ احمد ومحيسف . 
 تممػػؾ إذ األساسػػي لمغالصػػـ  تشػػترؾ معظػػـ األسػػماؾ العظميػػة بصػػورة عامػػة بػػنفس التنظػػيـ      

         األماميػػػػةىػػػػذه األسػػػػماؾ خمسػػػػة مزواج مػػػػف األقػػػػواس الغمصػػػػمية والتػػػػي بػػػػدورىا تحمػػػػؿ فػػػػي الجيػػػػة 
 وفػػػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػػػة الخمفيػػػػػػػػػػػة الخيػػػػػػػػػػػوط الغمصػػػػػػػػػػػمية Gill rakersة ػاألمشػػػػػػػػػػػاط الغمصميػػػػػػػػػػػ

 Gill filaments (; Harder,1975 ,؛  1986احمد ومحيسفEvans et al.,2005 ). 
  Primary lamellaeأو الصفائح االبتدائية Gill filaments وط الغمصمية الخي    

مكثػػػر التراكيػػػب التنفسػػػية تميػػػزًا فػػػي غالصػػػـ األسػػػماؾ فتنمػػػو  الغمصػػػميةتكػػػوف الخيػػػوط           
 ,مػة بصػفيف عمػى كػؿ قػوس الخمفيػة لمقػوس الغمصػمي وتكػوف منظ الخيوط الغمصػمية عمػى الحافػة

مي إف  –سة مع قمة الخيوط الموجودة عمى نصؼ الغمصػـ المجػاور تكوف قمة ىذه الخيوط متالم
خيػػػوط الصػػػؼ األوؿ لمقػػػوس الثػػػاني تػػػتالمس مػػػع خيػػػوط الصػػػؼ الثػػػاني لمقػػػوس األوؿ ممػػػا خيػػػوط 

يحمػػؿ كػػؿ قػػوس  ,تالمس مػػع خيػػوط الصػػؼ األوؿ لمقػػوس الثالػػث تػػالصػػؼ الثػػاني لمقػػوس الثػػاني ف
          الغمصػػػػػػمية الصػػػػػػفائحسمسػػػػػػمة مػػػػػػف  وحػػػػػػاجز بػػػػػػيف غمصػػػػػػمي فػػػػػػي األسػػػػػػماؾ صػػػػػػفائحية الخياشػػػػػػيـ

Gill lamellae  عمػى كػال الجػانبيف األمػامي والخمفػي وكػؿ جانػب يكػوف نصػؼ غمصػـ كمػا ذكػر
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إذ تظيػػر الخيػػوط الغمصػػمية فػػي األسػػماؾ صػػفائحية الخياشػػيـ مسػػندة .  (Hughes,1984)سػابقًا 
لغمصػػػمية والعضػػػالت تمامػػػًا بكامػػػؿ طوليػػػا عمػػػى الحػػػاجز الغمصػػػمي الػػػذي يحتػػػوي عمػػػى األشػػػعة ا

ة األماميػػػة فتكػػػوف حػػػرة ػة بالحػػػاجز ممػػػا النيايػػػػػػػػوط مرتبطػػػػػة لمخيػػػػػة الخمفيػػػػػونتيجػػػة لػػػذلؾ تكػػػوف الحاف
(Wilson and Laurent,2002) . 

ممػػا فػػي األسػػماؾ العظميػػة فتظيػػر الخيػػوط الغمصػػمية حػػرة بػػدرجات مختمفػػة حسػػب اخػػتالؼ      
. يختمػؼ كثيػرًا طػوؿ الخيػوط فػي الغالصػـ ،  (Evans et al.,2005)مجاميعيا كما ذكر سػابقًا 

لكػػف فػػي معظػػـ  وكػػذلؾ تختمػػؼ بالشػػكؿ ، حيػػث تكػػوف ممػػا خيطيػػة متطاولػػة مو قصػػيرة وعريضػػة ،
تنمػػو الصػػفائح الغمصػػمية عمػػى كػػال السػػطحيف  ؛األسػػماؾ يفػػوؽ طػػوؿ الخيػػوط الغمصػػمية عرضػػيا 

الطولي لمخػيط تقريبػًا . يوجػد  المحور ىالغمصمية والتي تمتد عموديًا عم)العموي والسفمي( لمخيوط 
طح )العمػػوي ػؿ سػػػمي عمػػى كػػيط الغمصػػػػػلمخ الثانويػة فػي بعػػض األسػماؾ صػػؼ مفػرد مػػف الصػػفائح

 Chondrostomaواألسػػػػػػماؾ غضػػػػػػروفية الفػػػػػػـ  Tincabliccaو  Percaاؾ ػفمي( كأسمػػػػػػػػػػػػػػوالس
كوف ىنػاؾ صػفيف مػف واع مخرى فيػػػ، مما في من Pleuronectas platessaواألسماؾ المسطحة 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفائح الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطح كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾ االنقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس
 Anguillia  وMisgurnus luciopera  وZoarces (Harder,1975 ؛ Hughes,1984) . 

تكػػػوف الظيػػػارة االبتدائيػػػة متعػػػػددة الطبقػػػات وتغطػػػي كػػػؿ الخيػػػػوط الغمصػػػمية وتسػػػتمر عمػػػػى       
تتػػػألؼ ىػػػذه  ,الصػػػفائح الثانويػػػة ة باالنتشػػػار عبػػػر ة لشقػػػواس الغمصػػػميالسػػػطوح الجانبيػػػة واألماميػػػ

%  90الظيارة مف منواع خموية مختمفة إضافة إلى الخاليا الظياريػة االعتياديػة التػي تشػكؿ نسػبة 
؛  Chloride cellsوىػذه الخاليػا ىػي الخاليػا الكموريديػة  , مف المساحة السطحية لظيػارة الخيػوط

،  Rodlet cells؛ والخاليػا العصػيوية   Mucous cells (Goblet cells)والخاليػػا المخاطيػة 
 Undifferentiatedممػػا الطبقػػة الوسػػطية لمخػػيط الغمصػػمي فتتكػػوف مػػف الخاليػػا غيػػر المتمػػايزة 

cells ,  يختمؼ تواجد وعدد الخاليا الكموريدية وفقًا لمبيئة التػي تعػيش فييػا األسػماؾ إذ تشػكؿ ىػذه
تتخمػؿ ظيػارة الخيػوط الغمصػمية التػي تعتبػر ىيكػؿ  ,ية % مف المساحة السػطح 10الخاليا بنسبة 

 ; Laurent,1984سػػػػػاند ليػػػػػا ، وموعيػػػػػة دمويػػػػػة وعضػػػػػالت ىيكميػػػػػة لتػػػػػتحكـ بحركػػػػػة الغالصػػػػػـ )
Carvalho and Goncalves,2011 ) . 

  تكػػػػوف الظيػػػػارة الغمصػػػػمية المغطيػػػػة لمخيػػػػوط الغمصػػػػمية فػػػػي األسػػػػماؾ صػػػػفائحية الغالصػػػػـ       
    دد كبيػػػػر مػػػػف الخاليػػػػا المخاطيػػػػة كػػػػذلؾ تحتػػػػوي عمػػػػى خاليػػػػا كموريديػػػػةسػػػػميكة ومحتويػػػػة عمػػػػى عػػػػ

         ـػعصػػػػػوية تكػػػػػوف ذات موقػػػػػع مشػػػػػابو لموقػػػػػع ىػػػػػذه الخاليػػػػػا فػػػػػي األسػػػػػماؾ كاممػػػػػة التعظػػػػػ وخاليػػػػػا
           ممػػػػػا فػػػػػي األسػػػػػماؾ العظميػػػػػة فتختمػػػػػؼ الظيػػػػػارة المغطيػػػػػة لمخيػػػػػوط بػػػػػاختالؼ األسػػػػػماؾ , ةالحديثػػػػػ

((Evans et al.,2005  . 
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إلى مف الظيػارة المغطيػة لمخيػوط الغمصػمية (Roncero,1990)  رونسيرولقد مشار الباحث      
 مخاطية مما المنطقػة الوسػطيةالتكوف مطبقة تتخمميا الخاليا الكموريدية و  Tanchفي اسماؾ التنن 

 فتحتوي عمى خاليا غير متمايزة .
 فقػػػػػد مشػػػػػاروا إلػػػػػى اسػػػػػماؾ (Ojha et al.,1987)موجػػػػػا وجماعتػػػػػو ممػػػػػا الباحػػػػػث      

 Sicamugil cascasia  )التي تكػوف فييػا الظيػارة اعتياديػة )بالطيػةPavement  كمػا مشػار .
 Lophiosilurus( إلػػػى اسػػػماؾ  Cardoso et al.,1996)كاردوسػػػو وجماعتػػػو  الباحػػػث

alexandri  ىػػي التػػي تكػػوف فييػػا الظيػػارة حرشػػفية با ضػػافة إلػػى ذلػػؾ تتخمميػػا ثالثػػة منػػواع خمويػػة
-ايراس ذكرا وقد . Globous cellsالظيارية االعتيادية وخاليا مخاطية وخاليا كروية   الخاليا 
( اف النسػػين Eiras-Stofella and Charvet-Almeida,1998)ا جارفػػت الميػػد و سػػتوفيال

 ي لمخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوط الغمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾػالظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري المغطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 Proehilodus scrofa steindachner مضػػمعة تظيػػر تحػػت المجيػػر  مكونػػة مػػف الخاليػػا

االلكتروني ذات حروؼ دقيقة موجودة عمى جميع السطح الخموي حتى قػرب المنطقػة المنتقمػة إلػى 
 و ظيػػػارة الصػػػفائح الثانويػػػة . كمػػػا يحتػػػوي النسػػػين الظيػػػاري عمػػػى العديػػػد مػػػف الخاليػػػا الكموريديػػػة

تظيػر  Gathorops spixiiاسػماؾ  لمخيوط الغمصػمية . كػذلؾ فػي المخاطية عمى الجية البعيدة 
 غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الخاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الظياريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعة وذات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطح

 Eiras-Stofella and Fank-de-Carvalho,2002). ) 
( Fernandes and Perna-Martins,2000)ماشػينز  -فرنانػدو و بيرنػا  ا الباحثػافػممػ     

 Hypostomus catfis plecostomusظيػارة الخيػوط الغمصػمية فػي اسػماؾ  إلػى اف افقد مشػار 
    طبقػػػػػػػات خمويػػػػة وتحتػػػػوي ىػػػػذه الظيػػػػارة بػػػػدورىا عمػػػػى خاليػػػػا مخاطيػػػػة وخاليػػػػا 10-4تتػػػػألؼ مػػػػف

جاياكانػػدرا الباحثػػاف  كموريديػػة ممػػا الخاليػػا غيػػر المتمػػايزة فتكػػوف فػػي المنطقػػة الوسػػطية . لقػػد مشػػار
إلػػػػػى اف الظيػػػػػارة فػػػػػي  (Jayachandran and Pugazhendy,2009)وبيوكازينػػػػػدي 

 )ظيارة الخيوط( تكوف بسمؾ خمية مو خميتيف .  ((Hamilton   Labeo rohitaاسماؾ
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  Chloride cellsالخاليا الكموريدية       
        الباحثػػػػػػاف موؿ مػػػػػف وصػػػػػػؼ دور الخاليػػػػػػا الكموريديػػػػػة فػػػػػػي التنظػػػػػػيـ ماليػػػػػوني لشسػػػػػػماؾ ىمػػػػػػا     

إذ   ممريكػا .البحػري فػي  Eel األنقميسفي مسماؾ  (Keys and Wilmer,1932) كيز و ويممر
قواعػػد  دعنػػ تكػػوف ىػػذه الخاليػػا موزعػػة عمػػى طػػوؿ كػػال الجػػانبيف لمصػػفائح االبتدائيػػة ، ومتمركػػزة 

الخاليػا مفقػودة فػي     ( . وقػد تكػوف ىػذه Al-Amoudi and Aguis,1991الصػفائح الثانويػة )
ورة ػة بصػػالكموريديػػالخاليػػا د ػػػػػظيػػارة الصػػفائح الثانويػػة اعتمػػادًا عمػػى نػػػوع ومعيشػػة األسػػماؾ . وتتواج

؛  Pelis et al.,2001 ؛ Vickers,1961) ـالغالصػػػؿ تجمعػػػػػػات فػػػي ظيػػػارة ػػػػػمفػػػردة مو بشك
Sakamoto et al.,2001 ؛ Carmona et al.,2004 ؛   Evans  et al.,2005  ؛

Moron et al.,2009 ). 
   يػػػػرة الحجػػػػـتكػػػػوف الخاليػػػػا الكموريديػػػػة ذات شػػػػكؿ بيضػػػػوي )كػػػػروي( مو عمػػػػودي ليػػػػا نػػػػواة كب     

 ىيماتوكسػػػػميفتظيػػػػر ىػػػذه الخاليػػػػا مميػػػزة بواسػػػػطة ممػػػوف  ,مسػػػتديرة الشػػػػكؿ غيػػػر مركزيػػػػة الموقػػػع 
ويحتػػوي عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف  ت الحمضػػية وذات سػػايتوبالـز حبيبػػيوااليوسػػيف وىػػي مليفػػة لمممونػػا

 , Mitochondrial rich cellsالمايتوكنػدريا لػذلؾ تسػمى ىػذه الخميػة بالخميػة غنيػة المايتوكنػدريا 
   تحتػػػػوي الخاليػػػػا الكموريديػػػػة فػػػػي األسػػػػماؾ البحريػػػػة عمػػػػى نقػػػػرة قميػػػػة تكػػػػوف مطمػػػػورة بػػػػيف الخاليػػػػا

الظيارية وتظير ىذه النقرة بيف خاليػا ىػذه الظيػارة . تكػوف الخاليػا الكموريديػة فػي األسػماؾ كاممػة 
         ع .ػواسػػػػػػمػػػػػػي قالػػػػػػتعظـ الحديثػػػػػػة البحريػػػػػػة مو المويمحػػػػػػة ) المتأقممػػػػػػة لمػػػػػػاء البحػػػػػػر( ذات تجويػػػػػػؼ 

(Evans et al.,2005  ؛Moron et al.,2009  ؛Carvalho and Goncalves,2011) .
اف ىذه الخاليا تكوف كثيرة العػدد  (Sakamoto et al.,2001) ساكاموتو وجماعتو ذكر الباحث

دت بينمػػا وجػػ ,بأسػػماؾ الميػػاه المالحػػة  عذبػػة مقارنػػةً فػػي ظيػػارة الخيػػوط الغمصػػمية ألسػػماؾ الميػػاه ال
 السمموف عند دخولو ماء البحر.زيادة في معداد ىذه الخاليا ألسماؾ 

 .Armored catfish (H Cf  درعػػاؾ الجري المػي اسمػلوحظ وجود الخاليا الكموريدية ف      
plecostomus)  مف عائمة األسماؾ القشريةLoricariidae  بالقرب مف الصفائح الثانوية عمى

ىذه الخاليا           تكوف ,الخمفية لمخيوط وفي الفسح بيف الصفائح كال الحافتيف األمامية و 
 Gold fish (Fernandesة ػويزداد ظيورىا في األسماؾ الذىبي Guppyمفقودة في مسماؾ 

and Perna–Martins,2000)  
 Chaenogobiusغالصػـ اسػماؾ  الػى مشػارفقػد  Hamada,1967)) حمػادة الباحثمما      

castanea  ؛Ch. Urotaenia وتوجد , عمودية الشكؿ  لشيوسيفتحتوي عمى خاليا مليفة  بأنيا
تكػػوف ىػػذه  ,فػػي ظيػػارة الصػػفائح الثانويػػة  الخيػػوطفػػي ظيػػارة الصػػفائح الثانويػػة وعمػػى طػػوؿ حافػػة 

الخاليػػا كبيػػرة الحجػػـ وكرويػػة وذات نػػواة كبيػػرة غيػػر مركزيػػة الموقػػع وتحتػػوي عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف 
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-ز الػدـاحجػ الصػفائح الثانويػة إلػى زيػادة سػمؾ ظيور الخاليا الكموريدية فػي يؤدي المايتوكندريا .
الموجػػود وىػػذا يػػؤثر فػػي انتقػػاؿ الغػػازات التنفسػػية وتقػػؿ المقاومػػة  Water-blood barrierالمػػاء 

مػػنخفض وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ تكػػوف ىػػذه األسػػماؾ اختياريػػة  O2لممحػػيط الػػذي يكػػوف فيػػو تركيػػز 
ظيػور ىػذه الخاليػا فػي مف  , فػي المػاء O2جأ إلى اليواء الجػوي عنػد نقػص مي تم -التنفس اليوائي 

إلػى وظيفػة الخاليػا  مشػار حمػادةذلؾ كػ , اء الفقير لاليوناتالصفائح الثانوية يفيد في انتقاؿ االيونات في الم
بػػاف ليػػا إمكانيػػة ا خػػراج  O. gorbuscha؛  Oncorhynchus keta الكموريديػػة فػػي غالصػػـ

 . اليوف وىذا يتحدد وفقًا لمبيئةلبينما قد تكوف وظيفتيا مما إخراجية مو ممتصة  , واالمتصاص
 Mucous cellsالخاليا المخاطية 

توجػػػد الخاليػػػا المخاطيػػػة فػػػي ظيػػػارة الخيػػػوط واألقػػػواس الغمصػػػمية والصػػػفائح الثانويػػػة ولكػػػف       
 اؾمسػػػػػػػػػػم بأعػػػػػػػػػػداد متغػػػػػػػػػػايرة تبعػػػػػػػػػػًا ألنػػػػػػػػػػواع األسػػػػػػػػػػماؾ المختمفػػػػػػػػػػة وبيئاتيػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػي توجػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػي

 Acipenser naccarii  مػػف مجموعػػة مسػػماؾ الحفشػػياتAcipencer  فيػػي توجػػد موزعػػة عمػػى
 Carmona)ارة الصفائح الثانوية ػارة الخيوط الغمصمية ونادرًا ما تكوف موجودة في ظيػجميع ظي

et al.,2004) .  
سػػػطح قميمػػػة العػػػدد عمػػػى ال (Sicamugil cascasia)بينمػػػا تظيػػػر فػػػي اسػػػماؾ البػػػوري       

الظيػػاري لمخيػػوط الغمصػػمية وتظيػػر ميضػػًا فػػي ظيػػارة األقػػواس الغمصػػمية لكنيػػا غيػػر موجػػودة فػػي 
 .  (Ojha et al.,1987)الصفائح الثانوية 

      Osphronemidaeمػػػػػف عائمػػػػػة اسػػػػػماؾ  Trichgaster fasciatesممػػػػػا فػػػػػي سػػػػػمكة       
                  لصػػػػػػفائح االبتدائيػػػػػػة فتكػػػػػػوف موجػػػػػػودة مػػػػػػف رمس األقػػػػػػواس الغمصػػػػػػمية وربمػػػػػػا تمتػػػػػػد عمػػػػػػى سػػػػػػطح ا

        Labeo rohitaوسػػػمكة  Catla catla)الخيػػػوط الغمصػػػمية( . وفػػػي حػػػاالت معينػػػة كسػػػمكة 
  تمتػػػػد الخاليػػػػا المخاطيػػػػة إلػػػػى الظيػػػػارة المغطيػػػػة لمصػػػػفائح Cyprinidaeمػػػػف عائمػػػػة الشػػػػبوطيات 

مشػػاط الغمصػػمية ولكنيػػا فتكػػوف الغػػدد موجػػودة فػػي األ Labeo rohita  الثانويػػة ممػػا فػػي سػػمكة
     كػػػػػػذلؾ وجػػػػػػد اف الخاليػػػػػػا المخاطيػػػػػػة تظيػػػػػػر فػػػػػػي.  (Munshi,1964)متحػػػػػػورة بعػػػػػػض الشػػػػػػيء 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفائح الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾ اختياريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائي
 Hoplerythrinus unitaeniatus  (Moron et al.,2009)  . 

سػػاؽ قصػػير جػػدًا . تقػػع النػػواة فػػي يػػا ل Flask-shapeلػػدورقي اتتميػػز ىػػذه الخاليػػا بشػػكميا       
يكػػوف سػػايتوبالـز الخاليػػا مليػػؼ لمممونػػات  -قاعػػدة الجػػزء المتوسػػع لمخميػػة وتكػػوف مسػػطحة الشػػكؿ 

. اف وظيفة ىذه الخاليا بصورة عامة ىو إفراز المواد المخاطية التي تطمػؽ إلػى الخػارج  الحمضية
د اف ىذه الخاليا تشارؾ في عممية التخمص مف خالؿ فتحة في قمة الخاليا . إضافة لذلؾ فقد وج

 .( (Chlorides Munshi,1964 مف الكموريدات 
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   Rodlet cellsالخاليا العصيوية
ظيارة الخيوط الغمصػمية عنػد قاعػدة الصػفائح الثانويػة عمػى طػوؿ في يكوف موقع ىذه الخاليا     

لخاليػا الكموريديػة . تظيػر ىػذه حافة الخيوط ، وتكوف مشػتركة فػي الموقػع مػع الخاليػا المخاطيػة وا
السػيما  ,الخاليا مفصولة عف األوعية الدموية بواسطة طبقة رقيقة مف الخاليا الظيارية المسطحة 

با ضػػافة إلػػى الغالصػػـ ,  اف ىػػذه الخاليػػا تكػػوف مفقػػودة فػػي الظيػػارة التنفسػػية لمصػػفائح الثانويػػة 
يػػة واألمعػاء والظيػػارة البمعوميػة والشػػمية توجػد ىػذه الخاليػػا فػي معضػػاء عديػدة فػػي الجسػـ منيػا الكم

لشػػػػوكي والعػػػػيف اوالبصػػػػمة الشػػػػريانية والقمػػػػب والكبػػػػد والغػػػػدة التناسميػػػػػة والسػػػػحايا والػػػػدماغ والحبػػػػؿ 
(Mattey el al.,1979  . ) 

قرب  Ariidaeمف عائمة الجري البحري  Gathorops spixiiتظير ىذه الخاليا في سمكة       
-Eiras)                تدائية وفي الكمية والطحاؿ والغشاء البريتػوني سطح ظيارة الصفائح االب

Stofella and Fank-de-Carvalho,2002  ) . وتوجػػػد فػػػي الظيػػػارة الداخميػػػة لمغطػػػاء
إذ تظيػػػػر ىػػػػذه الخاليػػػػا مضػػػػغوطة الجػػػػانبيف بػػػػيف الخاليػػػػا  , Killifishالغمصػػػػمي لسػػػػمكة القػػػػنص 

بتدائيػػػة ذات نػػػواة بيضػػػوية تحتػػػوي عمػػػى مػػػادة كروماتينيػػػة الكموريديػػػة المجػػػاورة لظيػػػارة الصػػػفائح اال
كمػػا إف .  (Wilson and Laurent,2002)تقػػد إف ليػػا وظيفػػة ا سػػناد عمتوسػػطة الكثافػػة وي

( بػػيف اف ليػػذه الخاليػػا وظيفػػة شػػبيية لمخاليػػا المخاطيػػة فػػي  Groman,1982)كرومػػاف الباحػػث 
 . Mucin إفراز المخاطيف 

 Gill lamellaeالصفائح الغمصمية  أو Secondary lamellae الصفائح الثانوية
إذ تكػػػوف مراكػػػز رئيسػػػية  ,تكػػػوف الصػػػفائح الثانويػػػة مكثػػػر الوحػػػدات مىميػػػة لمجيػػػاز الغمصػػػمي      

االبتدائيػػة كمػػا  ًا عمػػى الخيػػوط الغمصػػمية )الصػػفائحتقػػع الصػػفائح الثانويػػة عموديػػ ,لمتبػػادؿ الغػػازي 
إذ تظيػر الصػفائح  وية تممؾ ظاىريػًا نفػس التركيػب األساسػي ،كما إف الصفائح الثان ,ذكر سابقًا( 

مػػف الظيػػارة الحرشػػفية  الثانويػػة فػػي األسػػماؾ صػػفائحية الغالصػػـ محاطػػة بصػػورة رئيسػػية بصػػفيف
بينمػا فػي  , Pilaster cell or Pillar cellsوشػعيرات دمويػة محصػورة بػيف الخاليػا العماديػة 

الخاليػا الحرشػفية كػذلؾ قػد  مػفئح الثانوية صؼ واحد معظـ األسماؾ العظمية تكوف ظيارة الصفا
؛  Harder,1975تحتػػوي ظيػػارة الصػػفائح الثانويػػة عمػػى خاليػػا كموريديػػة ومخاطيػػة مو محػػداىما )

Hughes,1984  ؛Evans et al.,2005  . ) 
القػػػروف فػػػي  نتػػػوءات تشػػػبو Raiaا ػة الريػػػػـ كسمكػػػػعض األسػػػماؾ صػػػفائحية الغالصػػػػتممػػػؾ بػػػ      

األنػواع    الخػتالؼ  تبعػاً  الثانويػة وقد تختمؼ مشػكاؿ الصػفائح ,األمامية لمصفائح الثانوية  النياية
 Favonigobius reichei (Ghaffer et اسػماؾ فتكػوف الصػفائح الثانويػة مسػتطيمة الشػكؿ فػي

al.,2006) . ايراس ستوفيال وجارفت الميدا قد مشار الباحثاف         (Eiras-Stofella and 
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Charvet-Almeida,1998) ة عنػػػد قمػػػة الخيػػػوط الغمصػػػمية فػػػي إلػػػى اختػػػزاؿ الصػػػفائح الثانويػػػ
كمػا تػدعى ظيػارة الصػفائح الثانويػة بالظيػارة  Prochiladus scrofa steindachner ػاؾاسمػ

بسبب مسؤوليتيا عػف تبػادؿ الغػازات إال اف ىنػاؾ اخػتالؼ   Respiratory epitheliumالتنفسية
؛  Hughes,1984؛  Harder,1975ارة الصػػػػفائح )ػػػػػػػفػػػػي تركيػػػػب ظيبػػػػيف المجػػػػاميع السػػػػمكية 

Evans et al.,2005  فمػػثاًل ظيػػارة الصػػفائح الثانويػػة فػػي اسػػماؾ . )Gathorops spixii 
-Eiras-Stofella and Fank-de) ميمػػػػة مػػػػف الخاليػػػػا المخاطيػػػػةتحتػػػػوي عمػػػػى معػػػػداد ق
Carvalho,2002) .  مما الصفائح الثانوية في اسماؾSteindachneria bervipinna  فتكوف

 Lima)ذات ظيارة مطبقة وفييا خاليا مخاطية با ضافة إلى ذلؾ احتوائيا عمى الخاليا العمادية 
et al,2009)  . 

 Fernandes and Perna–Martins,2000) ) فرنانػدز و مػاتينيز كذلؾ مشار الباحثػاف      
تكوف مؤلفة مف طبقتيف مف الخاليا الظيارية اف ظيارة الصفائح الثانوية في اسماؾ الجري المدرع 

المفصولة عف الخاليا العمادية بواسطة الغشاء القاعدي والتي تحػيط باألوعيػة الدمويػة كمػا تحتػوي 
 ىذه الظيارة عمى الخاليا المخاطية والكموريدية .

 التكوين الجنيني لمغالصم في الفقاريات 
الفقاريػات يكػوف متوسػعا ومف  ألجنػةالقناة اليضػمية  مف األمامياف التجويؼ البمعومي لمجزء      

تبػرز الجػدراف الجانبيػة  ,المكوف لمقنػاة اليضػمية   Endodermجدرانو ىي جزء مف األديـ الباطف
لمتجويؼ البمعومي وتنتن سمسمة مف الجيوب متجية نحو الخػارج عمػى كػؿ جانػب بعمميػة االنػدالؽ 

Evagination ,  البمعوميػة تدعى ىذه الجيوب بػالجيوبPharyngeal pouches  الجيػوب  مو
 األوؿابتداء بالزوج  األخرتتكوف الجيوب البمعومية واحدا تمو   Branchial pouchesالغمصمية 

نػدما تقتػرب الجيػوب البمعوميػة ع , arch Mandibularالذي يقع مباشػرة خمػؼ القػوس الفكػي  مي
المتوسػػػط  األديػػػـ( تػػػدفع Ectodermىر البػػػاطف مػػػف البشػػػرة ) مديػػػـ ظػػػا األديػػػـالتػػػي مصػػػميا مػػػف 

Mesoderm  بينيػػا جانبيػػا وتصػػبح البشػػرة مطػػواة الػػى الػػداخؿ بعمميػػة االنغػػالؼInvagination 
 Branchialالغمصمية  األخاديدتدعى  األخاديدلتمتقي بالجيوب البمعومية وىكذا تتكوف سمسمة مف 

grooves  , نتيجػػة لػػذلؾ تصػػبح الصػػفيحة  ,الظػػاىر عمػػى سػػطح الجنػػيف  األديػػـمػػف  مصػػمياالتػػي
األقػػػواس الغمصػػػمية   موىػػػي األقػػػواس الجنينيػػػة  كأعمػػػدةالمتوسػػػط متقطعػػػة وتترتػػػب  لشديػػػـالجانبيػػػة 

Branchial arches  غمصػمي مقػابال لجيػب بمعػومي مخػدوديكػوف كػؿ بػيف الجيػوب البمعوميػة . 
مي مكونػػا مػػا يسػػمى الغمصػػ لشخػػدوديتحػػد الجػػدار الخػػارجي لمجيػػب البمعػػومي مػػع الجػػدار الػػداخمي 

عنػدما يتمػزؽ  Gill cleftيتكػوف الشػؽ الغمصػمي .  Branchial membraneالغشػاء الغمصػمي 
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مفتػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػيف التجويػػػػػػػػػؼ البمعػػػػػػػػػومي والوسػػػػػػػػػط الخػػػػػػػػػارجي  اتصػػػػػػػػػاؿىػػػػػػػػػذا الغشػػػػػػػػػاء وبيػػػػػػػػػذا ينشػػػػػػػػػأ 
(Balinsky,1981)  . 

لمتوسػػط ا األديػـجػػزء مركػزي مػػف  موكػؿ قػػوس غمصػمي جنينػػي يتػألؼ فػػي الحقيقػة مػػف لػب       
البػػاطف وجانبيػػا بظيػارة مشػػتقة جزئيػػا  األديػـالظػػاىر وداخميػا بظيػػارة  األديػػـمغمػؼ خارجيػػا بظيػارة 

فػػاف  مخػػرىوبكممػػات  , لشخاديػػدالظػػاىر  األديػػـمػػف  ًالبػػاطف لمجيػػوب الجانبيػػة وجزئيػػا األديػػـمػػف 
مية ومػػػف الغمصػػػمية تكػػػوف محػػػددة بالظيػػػارة المبطنػػػة لمشػػػقوؽ الغمصػػػ لشقػػػواسالجػػػدراف الجانبيػػػة 

 . ( Torrey,1971الباطف ) األديـالظاىر وتحديد مقدار جزء  األديـالصعب تحديد مقدار جزء 
يتحػػوؿ الجػػزء الوسػػطي مػػف القػػوس الغمصػػمي الجنينػػي الػػى صػػفيحة مػػف النسػػين الضػػاـ كحػػاجز  

ويصػبح النسػين  , عصػبية ومليػاؼمحتويػا عمػى عضػالت داخميػة المنشػأ  Gill septumغمصػمي 
مغمؼ لمجدارف الجانبية لمقوس النامي مطوى بشكؿ معقد ليكوف صفائح متراصة تعػرؼ الظياري ال

تتخػػذ موقعيػػا بزاويػػة قائمػػة عمػػى ,  مو الصػػفائح االبتدائيػػة Gill filamentsبػػالخيوط الغمصػػمية 
اف مجموعػػة الخيػوط عمػػى جانػب واحػػد مػف القػػوس تكػوف نصػػؼ غمصػػـ  . المحػور الطػػولي لمقػوس

Hemibranchs والجانػػب الخمفػػي  األمػػاميالغمصػػمية عمػػى الجانػػب  األنصػػاؼيف مػػف ويكػػوف اثنػػ
ومػػػف الجػػدير بالػػػذكر وجػػػد اف نمػػػو الصػػػفائح الثانويػػػة  , Holobranchلكػػؿ قػػػوس غمصػػػما كػػػامال 

حديثػة التكػويف فػي األسػػماؾ مػف صػفائحية الغالصػػـ يكػوف عنػد قاعػدة الخيػػوط بينمػا عمػى العكػػس 
 ف فػػي األسػػػماؾ العظميػػػة عنػػػد قمػػػة الخيػػػوط الغمصػػػميةيكػػوف نمػػػو الصػػػفائح الثانويػػػة حديثػػػة التكػػػوي

(Torrey,1971 ) .  
 Coregonusسػػمكة البيضػػاءالنمػػو الغالصػػـ فػػي (Price,1934)  بػػرايسذكػػر الباحػػث       

clupeaformis  4.25ممػػـ تظيػػر الجيػػوب الغمصػػمية والجيػػب الالمػػي وفػػي طػػوؿ  4فػػي مرحمػػة 
تتػثػقػػػػب  ,ة يتكػػػوف الجيػػػب الغمصػػػمي الثػػػاني ممػػػـ يظيػػػر الشػػػؽ الغمصػػػمي األوؿ وفػػػي ىػػػذه المرحمػػػ

ممػػـ بشػػكؿ كامػػؿ وتنفصػػؿ ىػػذه الشػػقوؽ بواسػػطة مربعػػة  10الشػػقوؽ الغمصػػمية الخمسػػة فػػي مرحمػػة 
ممـ في مرحمة الفقس تظير مربعة مقواس غمصمية عمى  12بداءات لشقواس الغمصمية وفي طوؿ 

ىذه المرحمة تظير البراعـ الذوقية فػي الغطاء الغمصمي ، وفي بداءة جانبي الرمس ومغطاة جزئيًا ب
الظيػػػارة وفػػػي الجانػػػب الخػػػارجي لشقػػػواس تظيػػػر بػػػراعـ الخيػػػوط الغمصػػػمية وظيػػػور بػػػداءة الغطػػػاء 

ظيور الصفائح الثانوية فيتأخر إلى مرحمة بعد الفقس ويكوف ىذا النمو مشابو لمنمو مما الغمصمي 
 .  Micropterus dolomieuفي اسماؾ 

وسػمكة  Platyfishلنمو الغالصـ في سػمكة  (Tavolga,1949)تافولكا  احث اف دراسة الب     
(Platypoecilus)  ممػػػػـ تظيػػػػر ثػػػػالث جيػػػػوب  1.18وبطػػػػوؿ  12تبػػػػيف مػػػػف خالليػػػػا فػػػػي مرحمػػػػة

تكػوف الجيػوب الغمصػمية األربعػة تو  ,غمصمية والجيب الثػاني سػوؼ يكػوف الشػؽ الغمصػمي األوؿ 
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وبطوؿ  14تممؾ المنطقة البمعومية في مرحمة  ,ممـ  2.02وبطوؿ  13والقوس الالمي في مرحمة 
 ,ممـ ظيور الجيب الغمصمي الخامس كنمو صػمب مػف البمعػـو و بػداءة الغطػاء الغمصػمي  2.13

ممػػـ فيظيػػػر امتػػػداد القػػػوس الالمػػي المكػػػوف لمغطػػػاء الغمصػػػمي  2.52وبطػػػوؿ  15ممػػا فػػػي مرحمػػػة 
داد ليغطػي األقػواس الثالثػة األولػى وذلػؾ ليغطي القوس الغمصمي األوؿ فقط ، الذي يستمر باالمتػ

ممػػـ ويمتػػد الغطػػاء الغمصػػمي ليغطػػي القػػوس الغمصػػمي الرابػػع وفػػي  2.80وبطػػوؿ  16فػػي مرحمػػة 
ممػػـ ينفصػػؿ الغطػػاء الغمصػػمي  3.75وبطػػوؿ  18ممػػا فػػي المرحمػػة  , 3.29وبطػػوؿ  17المرحمػػة 

مية وفي ىذه المرحمة تظير مف الجية البطنية الوسطية وتظير براعـ الخيوط عمى األقواس الغمص
 .  ةاألمشاط الغمصمية عمى األقواس الغمصمي

اف نمػػػو الغالصػػػـ فػػػي األسػػػماؾ العظميػػػة يكػػػوف مشػػػابو  (Nelsen,1953) نيمسػػػف وقػػػد ذكػػػر     
الػذي تكػوف فيػو الغالصػـ دائميػة مػا  Squalus acanthias سمكة كمب البحر لنموه في غالصـ

 Squalusسػػماؾ العظميػػة . إذ يكػػوف نمػػو الغالصػػـ فػػي عػػدا اختػػزاؿ الحػػاجز الغمصػػمي فػػي األ
acanthias  كامتدادات في الجزء الجانبي الخارجي عمى جانبي البمعـو ليكوف الحػاجز الغمصػمي

ويمتػػػد الغطػػػاء الظيػػػاري لشقػػػواس الغمصػػػمية المبكػػػرة كتراكيػػػب ممتػػػدة لتكػػػوف الخيػػػوط الغمصػػػمية ، 
ييكػؿ السػاند لمقػوس الغمصػمي والحػاجز الغمصػمي وخالؿ ىذا الوقت تظير تغػايرات تركيبيػة فػي ال

 وىكذا تتكوف سمسمة  ,المتكوف كذلؾ با مكاف رؤية األشعة الغمصمية ممتدة لمخارج بيف الصفائح 
نمػػػو العضػػػالت فػػػي كػػػؿ قػػػوس غمصػػػمي .  اسػػػنادات لمحػػػاجز الغمصػػػمي والصػػػفائح با ضػػػافة إلػػػى

القوس الالمي الذي يكوف مسند بالييكؿ خالؿ فترة نمو الغالصـ ينمو معيا الغطاء الغمصمي مف 
 العظمي والعضالت . 

وبطػوؿ  11ظيور المنطقة البمعومية في مرحمة  (Piavis,1961)بيافس لقد تبيف في دراسة      
ممػػـ ( إذ تظيػػر بػػداءة الغالصػػـ مػػع  1.4 -1.1يصػػػػؿ طػػوؿ الجنػػيف ) 12ممػػـ وفػػي مرحمػػػػػة  1.0

تظيػػػر الشػػػقوؽ الغمصػػػمية . يصػػػؿ طػػػوؿ الجنػػػيف فػػػي  15بػػػداءة ىػػػذه المرحمػػػة وعنػػػد نيايػػػة مرحمػػػة 
ممػػـ ( تكػػوف الشػػقوؽ الغمصػػمية فػػي ىػػذه المرحمػػة شػػبيية بالػػدوائر وىػػذه  7.5 –6إلػػى ) 16مرحمػػة 

ممػػـ ( مو فػػي غضػػوف ذلػػؾ  9 - 7.5الػػذي يصػػؿ طولػػو )  17الشػػقوؽ تكػػوف عاممػػة فػػي مرحمػػة 
ليسػػػمح بمػػػرور المػػػاء خػػػالؿ يظيػػػر غشػػػاء جمػػػدي بػػػيف التجويػػػؼ الفمػػػوي والشػػػؽ الغمصػػػمي األوؿ 

فقػد  (Bensam,1967)بنسػاـ ممػا دراسػة ىػذه المرحمػة يكتمػؿ نمػو الغالصػـ .  البمعوـ وفي نياية
 Long-finned herring  (Opisthopterus tardoore)تناولػت نمػو الغالصػـ فػي اسػػماؾ

ة عمػى تبيف في ىذه الدراسة ظيور الفتحات الغمصمية في ىذه األسماؾ متكونػة كشػقوؽ مستعرضػ
 .  ممـ تظير األقواس الغمصمية 4.04كؿ جانب عند نياية منطقة الغالصـ وفي طوؿ 
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البحػر  عمػى اسػماؾ ابػراميس (Iwai and Hughes,1977) إيػوا وىػوز بينمػا كانػت دراسػة     
ميػػاـ  3يظيػػر فػػي مرحمػػة  Black sea bream (Acanthopagrus schlegeli)األسػػود 
مح وظيور الفـ والغطاء الغمصػمي والشػرج مفتوحػة . بينمػا تظيػر ممـ اختزاؿ كيس ال2.8 وبطوؿ 
 3ميػػاـ وبطػػوؿ  4األقػػواس الغمصػػمية فػػي مرحمػػة  لخيػػوط الغمصػػمية كحميمػػات صػػغيرة عمػػىبػػراعـ ا

يظيػر نمػو الصػفائح , ممػـ 5.4 يػـو وبطػوؿ  20ممـ . يتأخر ظيور الصفائح الثانوية إلى مرحمػة 
ؤيػة ظيػور الخاليػا الكموريديػة فػي ظيػارة الخيػوط الغمصػمية . الثانوية فػي ىػذه المرحمػة با مكػاف ر 

 ممـ تكوف الصفائح الثانوية نامية بشكؿ جيد .  7وطوؿ  25وفي يـو 
( ألسػػػماؾ  Shen and leatherland,1978) شػػػيف وليثرلنػػػد كمػػػا تبػػػيف مػػػف دراسػػػة     

Rainbow trout (Salmo gairdneri ) وخػالؿ  ,يػا ظيػور الجيػوب الغمصػمية فػي بدايػة تكون
األسػػػبوع األوؿ مػػػف الفقػػػس تتكػػػوف األقػػػواس الغمصػػػمية والشػػػراييف الغمصػػػمية االبتدائيػػػة ، كمػػػا تبػػػدم 

ميػاـ بعػد الفقػس كنمػوات خارجيػة وتسػتمر بػالنمو  3طيات الخيػوط الغمصػمية بػالظيور بعػد حػوالي 
س بعد الفقس وخالؿ ذلؾ تظير شقوؽ بيف الخيوط الغمصمية مما في اليوـ الخام , مع تقدـ العمر

وبا مكاف رؤية الخاليا الكموريدية في ظيارة الغالصـ في األسبوع األوؿ  ,تظير الصفائح الثانوية 
معدادىا حتى وقت الفقس التي تكوف منتشرة عند قاعدة الخيوط الغمصمية و في  يادةقبؿ الفقس وز 

 كرويةخاليا عمودية مو ظيارة الخيوط والصفائح في األسماؾ ألسبوعيف بعد الفقس . تكوف ىذه ال
عمػػى المايتوكنػػدريا . ممػػا الخاليػػػا  ياسػػايتوبالزمالتػػي يحتػػوي  الشػػكؿ وتحتػػوي عمػػى نػػواة قاعديػػة و

تزداد بالعدد مع تقػدـ , إذ المخاطية فبا مكاف رؤيتيا خالؿ مراحؿ النمو في يرقة المرحمة السابعة 
ويػػة خػالؿ مراحػؿ مختمفػػة مػف النمػػو مسػػماؾ با مكػاف رؤيػة ثػػالث منػواع خالعمػر فييػا وفػػي ىػذه األ

 وىي : خاليا ظيارية حرشفيػة وخاليػا مخاطيػػة وخاليا كموريديػػػة . 
إلػى النمػو فػي اسػماؾ  (Katsura and Hamada,1986) كاتسػورا وحمػادة مشار الباحثػاف     

 – 9مػف خػالؿ ىػذه الدراسػة تبػيف اف اليرقػة فػي عمػر (Chaenogobius urotaenia)القوبيػوف 
بعػػد  11ممػػـ تظيػػر فييػػا بػػداءة الصػػفائح الثانويػػة عنػػد يػػـو  8– 7يػػـو بعػػد الفقػػس تكػػوف بطػػوؿ 15

 15وفػي حػوالي اليػػـو . الفقػس التػي تكػوف بشػكؿ كتػؿ خمويػة صػغيرة عبػر لػب الخيػوط الغمصػمية 
بعػػد الفقػػس تظيػػر الخاليػػا العماديػػة والشػػعيرات الدمويػػة فػػي الصػػفائح الثانويػػة والتػػي بػػدورىا تكػػوف 

بالظيػػػارة التنفسػػػية وخػػػالؿ ىػػػذه الفتػػػرة تظيػػػر الخاليػػػا الكموريديػػػة كثيػػػرة العػػػدد فػػػي ظيػػػارة  محاطػػػة
يػػـو بعػػد الفقػػس يكػػوف طػػوؿ  30 – 8الغالصػػـ كمػػا وتظيػػر فػػي الغطػػاء الغمصػػمي . ممػػا فػػي عمػػر

 ممػػػـ وفػػػي ىػػػذا الوقػػػت تممػػػؾ الغالصػػػـ نفػػػس التراكيػػػب األساسػػػية الموجػػػودة فػػػي البػػػالل .  14اليػػػافع 
     عنػػػػػدما تكػػػػوف مشػػػػػابية عػػػػػدد الخاليػػػػا الكموريديػػػػػة فػػػػي ظيػػػػارة الخيػػػػػوط الغمصػػػػمية و  ازديػػػػاديسػػػػتمر 

       وريديػػة جيػػة مخػػرى يتنػػاقص عػػدد الخاليػػا الكم مػػف , األيػػونيتمعػػب دور وظيفػػي فػػي التنظػػيـ  لمبػػالل
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 (Rombough and Moroz,1990) مػػوروز رومبػػو و فػػي دراسػػة فػػي الجمػػد ومخيػػرًا تختفػػي .
الحظػػػا وجػػػود الخيػػػوط  Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha)ألسػػػماؾ

بعػػػد الفقػػػس وفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة تظيػػػر  37الغمصػػػمية عمػػػى األقػػػواس الغمصػػػمية األربعػػػة عنػػػد يػػػـو 
 بداءات الصفائح الثانوية . 

لنمػو فػي اسػماؾ افقػد درسػا  (Pelster and Bemis,1992) بيمسػتر وبػيمس ممػا الباحثػاف     
بعد  30–25وتبيف مف خالؿ ذلؾ ظيور الخيوط الغمصمية عند يـو  (Raja erinacea)الورنؾ 

الفقػػس . إذ تظيػػػر الخيػػوط الغمصػػػمية كنمػػو خػػػارجي مػػػف الجانػػب الخمفػػػي لمقػػوس الغمصػػػمي التػػػي 
بعد الفقس تصؿ ىذه الخيوط مقصػى طوليػا ويمػي  75 - 70تكوف شبيية بالريشة . مما في اليوـ 
بعػد الفقػس تمػتص الخيػوط الغمصػمية  95 - 90اليػـو وفػي . ذلػؾ إعػادة امتصػاص ىػذه الخيػوط 

 صـ الداخمية . بشكؿ كامؿ وتتحوؿ إلى الغال
بدراسػة النمػو فػي اسػماؾ الػزرد  (Kimmel et al.,1995) كيمػؿ وجماعتػو اختصػت دراسػة     

المخطػػط . و تبػػيف مػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة تكػػوف سػػبع بػػداءات مػػف األقػػواس البمعوميػػة فػػي اليػػـو 
د ا خصػػاب . وخػػالؿ فتػػرة الفقػػس جميػػع الشػػقوؽ الغمصػػمية خمػػؼ القػػوس الالمػػي تكػػوف الثػػاني بعػػ
تظير مخيرا  ,في ىذه المرحمة بداءة نمو الغضروؼ في األقواس الغمصمية كذلؾ تظير مفتوحة . 

بداءات الخيوط الغمصمية كبراعـ عمى طػوؿ الجػدار الخمفػي لشقػواس الغمصػمية األربعػة المواجيػة 
 هية مما القوس األخير )القػوس الخػامس( ال يكػوف الخيػوط الغمصػمية وال يوجػد بعػدلمشقوؽ الغمصم

داخمو ، وعمى الرغـ مف ذلػؾ يتكػوف داخمػو  وعاء دموي شؽ غمصمي كما ال يحمؿ القوس األخير
الغضروؼ كباقي األقواس . مما األمشاط الغمصمية فيتزامف ظيورىا مع نمو الغضروؼ الذي يبدم 

األقواس الغمصمية بعد نصؼ يـو مػف نمػو الغضػروؼ لمفكػوؾ الػذي يتمػايز  نمو )الغضروؼ( في
وبطػوؿ  الػزرد المخطػطسػاعة بعػد الفقػس لسػمكة  72في الجزء األخير مػف فتػرة الفقػس فػي مرحمػة 

ممـ تظيػر الشػقوؽ الغمصػمية جميعيػا كمػا ويػزداد بػراعـ الخيػوط وفػي ىػذه المرحمػة با مكػاف  3.5
والثاني والخامس لكف يصعب تميزىا في القوس الثالث والرابع وفي  يز الغضروؼ لمقوس األوؿيتم

 ىذا الوقت تمتد بداءة الغطاء الغمصمي لتغطي القوس األوؿ وجزء مف القوس الثاني . 
ة فػي غالصػـ ػػػور الخاليػا الكموريديػػػظي (Li et al.,1995) لػي وجماعتػو لقػد درس الباحػث     

ممـ  7التي يكوف طوليا  Tilapia (Oreochromis mossambicus)يرقات ويافعات األسماؾ 
مياـ بعد الفقس ، تظير غير ممتصة لممح في ىذه المرحمة عمى كؿ جانب مف الرمس  3في عمر 

تظير مربعة مقواس غمصمية حديثػة النمػو حيػث يكػوف القػوس األوؿ اكبػر قمػياًل مػف الثػاني . بينمػا 
وفي ىػذه المرحمػة تكػوف الخيػوط الغمصػمية ظػاىرة عمػى  زاال متشابييف . القوسيف الثالث والرابع ال

القوسػػيف األوؿ والثػػاني با ضػػافة إلػػى ذلػػؾ تظيػػر الخاليػػا الكموريديػػة فػػي ظيػػارة الخيػػوط الغمصػػمية 
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التػػػي تكػػػوف بيضػػػوية الشػػػكؿ مػػػع نػػػواة غيػػػر مركزيػػػة الموقػػػع . وعنػػػد اليػػػوـ الثػػػامف تظيػػػر بػػػداءات 
اـ تبػػدم الصػػفائح الثانويػػة عمػػى كػػال الجػػانبيف لمخيػػوط وفػػي يرقػػة عمػػر عشػػرة ميػػ . الصػػفائح الثانويػػة

 .الصفائح الثانوية مشابية لمبالل يـو تكوف 24وفي يرقة عمر . الغمصمية 
الغمصػمية       ساعػػة بعد الفقس عمى كػؿ األقػواس  24في عمػػر الخيوط الغمصميػػة ظير ت     

 Atlantic رقػػاتي فػػيتكػػوف  و Tambaqui (Colossoma macropomum)فػػي اسػػماؾ 
herring يػػػػػػػػػػػػـو بعػػػػػػػػػػػػد الفقػػػػػػػػػػػػس الخيػػػػػػػػػػػػوط الغمصػػػػػػػػػػػػمية غيػػػػػػػػػػػػر جيػػػػػػػػػػػػدة النمػػػػػػػػػػػػو 6فػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػر 

 (Vieira and Johnston,1996)  . 
النمػو فػي اسػماؾ التػراوت فقػد ذكػر  (Rojo et al.,1996) روجػو وجماعتػو موضػح الباحػث     

س باالنػػدالؽ إلػػى الػػدور الرئيسػػي لشديػػـ البػػاطف فػػي تكػػويف الغالصػػـ الػػذي يبػػدم عنػػد اليػػـو السػػاد
لمداخؿ وبعد ذلؾ تتمػزؽ منطقػة االتصػاؿ لتكػوف الشػقوؽ  ؼالخارج ليمتقي مع األديـ الباطف المنغم

تكوف بداءات األقواس الغمصمية في اليوـ السابع عشر مف الحضانة . تكوف األقواس تالغمصمية و 
ميا )بطنيًا( ، وبناءًا عمى ذلؾ الغمصمية مؤلفة مف األديـ الباطف ظيريًا واألديـ الظاىر جانبيًا ومما

سػػوؼ تتكػػوف ظيػػارة الخيػػوط والصػػفائح مػػف األديػػـ الظػػاىر ممػػا ظيػػارة األقػػواس فتتكػػوف مػػف األديػػـ 
تميػػػز صػػمية وخػػػالؿ ىػػػذه الفتػػرة با مكػػػاف مػػػف الفقػػػس تتمػػايز الظيػػػارة الغم 28البػػاطف . وفػػػي يػػـو 
مف الحضانة تظير الصػفائح  36ي يـو الكموريدية والخاليا الغير متمايزة ، وف الخاليا الحرشفية و

يػػزداد ظيػػور  65الثانويػػة عمػػى كػػال السػػطحيف لمخيػػوط الغمصػػمية . وعنػػد مرحمػػة الفقػػس فػػي يػػـو 
الخاليػػا المخاطيػػة فػػي ظيػػارة األقػػواس والخيػػوط الغمصػػمية وتسػػتمر الزيػػادة حتػػى اليػػـو الثالػػث بعػػد 

 الفقس .
فػػي اليػػـو األوؿ بعػػد  Chalcalburnus tarichi pallasيبػػدم نمػػو الغالصػػـ فػػي اسػػماؾ      

فػػي تظيػػر الخاليػػا المخاطيػػة  الفقػػس وفػػي اليػػـو الثالػػث تكػػوف األقػػواس الغمصػػمية جيػػدة النمػػو . و
فػي , با ضافة الى ذلؾ تظيػر األمشاط الغمصمية تبدم بالظيور وفي نفس الوقت , اليوـ الخامس 

 .  (Ünal,2001)ر ىذه المرحمة البراعـ الذوقية ويزداد عددىا مع تقدـ العم
( وفػي مرحمػة قبػؿ  Shadrin and Ozernyuk,2002) شػادريف و اوزرنػاؾ مشار الباحثاف     

ممػػـ تظيػػر بػػداءات  3.5ممػػـ تظيػػر األقػػواس الغمصػػمية األربعػػة . وفػػي طػػوؿ  3.2اليرقػػة وبطػػوؿ 
فػػي ممػػـ و  4.2الخيػػوط الغمصػػمية عمػػى األقػػواس الغمصػػمية خػػالؿ اليػػـو األوؿ بعػػد الفقػػس وبطػػوؿ 

 9معظـ الخيوط الغمصمية األوعية الدموية وفي اليوـ الثالثوف وبطػوؿ  تممؾبعد الفقس  14اليوـ 
 ممـ تظير تراكيب دقيقة في الخيوط الغمصمية تمثؿ الصفائح الثانوية . 

يػػػز الغطػػػاء يبا مكػػػاف تم African cat fish (Clarias gariepinus)وفػػػي اسػػػماؾ      
 96ممػػـ وبعمػػر  6.2سػػاعة بعػػد الفقػػس وفػػي طػػوؿ  72ـ وبعمػػر ممػػ 6الغمصػػمي فػػي يرقػػة طػػوؿ 
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سػاعة بعػد  120ممػـ وعمػر  7.2ساعة يزداد نمػو الغطػاء الغمصػمي ويكػوف مكثػر اتسػاعًا وبطػوؿ 
 168الفقػػػس يكػػػوف الغطػػػاء الغمصػػػمي كامػػػؿ النمػػػو . ممػػػا الخيػػػوط الغمصػػػمية فيبػػػدم تكوينيػػػا بعمػػػر 

 .  (Osman,2007)ساعة 
ر بػداءة و ظيػ (Marimuthu and Haniffa,2007) ماريموتو و حنيفػة ةكما تبيف في دراس     

ممػػػـ يػػػزداد نمػػػو بػػػداءة الغمصػػػـ وتظيػػػر  5.4ممػػػـ وفػػػي طػػػوؿ  5.1الغالصػػػـ المفتوحػػػة فػػػي طػػػوؿ 
 بوضوح . 

            فكانػػػت عػػػف النمػػػو فػػػي اسػػػماؾ (Jafari et al.,2009) جعفػػػري وجماعتػػػو ممػػػا دراسػػػة     
Rutilus frisii kutum  .مربعػػة مقػػواس تظيػػر ممػػـ  6.5± 0.19المرحمػػة الثالثػػة وبطػػوؿ  فػػيف

 6.84±  0.16غمصمية كما يظيػر امتػداد الغطػاء الغمصػمي لتغطػي القػوس األوؿ ، وفػي طػوؿ 
ممـ تظير بػداءات الخيػوط الغمصػمية وتسػتمر الزيػادة فػي طػوؿ الخيػوط الغمصػمية وامتػداد الغطػاء 

 ممـ .  8.1± 1.17الغمصمية عند طوؿ 
 Guppy (Poeciliaدرس النمو فػي اسػماؾ جوبػػي  (Rocha,2010)كذلؾ الباحث روجا      

vivipara)  مف رتبة الشبوطيات وعائمة البطري  يظير في المرحمة الثانية نمو األقواس الغمصػمية
وفي بدايػة المرحمػة الثالثػة وبا مكػاف رؤيػة الخاليػا المخاطيػة فػي منطقػة األقػواس الغمصػمية  وفػي 

حمػػػة سػػػوؼ تنشػػػأ األشػػػعة الغمصػػػمية فػػػي الخيػػػوط الغمصػػػمية ، التػػػي تظيػػػر فييػػػا الخاليػػػا ىػػػذه المر 
الظيارية والخاليا الكموريدية وفي المرحمة الرابعة والخامسة تظير تغيػرات سػريعة فػي نمػو المنطقػة 

ز الخاليػػا الكموريديػػة بسػػيولة فػػي ظيػػارة الخيػػوط الغمصػػمية عنػػد قاعػػدة يػػالغمصػػمية وبا مكػػاف تمي
الغمصمية وخالؿ ذلؾ ينمو المحػور الغضػروفي تػدريجيًا زيػادة الصػفائح الغمصػمية ممػا فػي  األشعة

صػػػبعية الشػػػكؿ وممتػػػدة إلػػػى امتصػػػاص المػػػح فييػػػا فتظيػػػر  المرحمػػػة السػػػابعة يرقػػػة حديثػػػة الػػػوالدة وا 
الخاليا العمادية في الصفائح الثانوية با ضافة إلى الظيارة التنفسية وفي نياية ىذه المرحمة تصؿ 

ية الغالصػػـ إلػػى البمػػوغ وبا مكػػاف رؤيػػة الخاليػػا الكموريديػػة والمخاطيػػة الظياريػػة واألشػػعة الغضػػروف
                 امة . مما المرحمة الثامنة فتكوف يرقة حرة التغذية .ضواألوعية الدموية واألنسجة ال
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  املواد وطرائق العمل
 الحيوانات 1-2    

 Gambusia affinis  ((Biard and Girard استخدمت في هذه الدراسة سمكة البعوض     
البػػػػولأل وا اتػػػػة   و ػػػػد   Gillsصػػػػـلغال . لدراسػػػػة التركلػػػػ  التسػػػػاي والتكػػػػولف الاتلتػػػػي 1953

مػػو الاتلتػػي ولر ػػوت بعػػد اسػػتخدمت أاتػػة هػػذه السػػمكة بػػفطواؿ مختملػػة فػػي مرالػػؿ مختملػػة فػػي الت
 الوالدة مبوشرة وتـ أاراء الخطوات اآلتلة : 

 جمع العينات                         1-1-2    
وغلػر لوامػؿ وذكػورن مػف مصػدرلف  Pregnantsامعت علتػوت ا سػموؾ) إتػوث لوامػؿ        

في شورع الخملوء همو سوؽ الغزؿ في بغداد ) سوؽ متخصص لبلع أتواع الللواتوت المختملة لقع 
فػػػي مدلتػػػة بغػػػداد ن ومػػػف اػػػداوؿ اومعػػػة بغػػػداد فػػػي الاودرلػػػة لممػػػدة الملصػػػورة مػػػف شػػػ ر تلسػػػوف 

  و ػػػػد تػػػػـ الامػػػػع بوسػػػػتخداـ شػػػػبكة لدولػػػػة بلتلػػػػوت ذات أبعػػػػود  2010إلػػػػر شػػػػ ر ألمػػػػوؿ  2009
  Air pumps. وضعت ا سموؾ في ألواض زاوالة مزودة بمضخوت هوائلة ممـ ن2.5×2.5)

لم ػواء  ًلمتتظلؼ وممموءة بموء لتللة وبعد ترؾ الموء فل و لمدة لوملف معرضػو Filtersومرشلوت 
أمػػو لامػػع ا اتػػة فقػػد وضػػع   وضػػعت ا سػػموؾ فل ػػو . أسػػتعمؿ الغػػذاء الاػػوهز لتغذلػػة ا سػػموؾ 

مشػػبؾ فػػي أسػػػلؿ اللػػوض ذو فتلػػوت متوسػػػبة لمػػرور اللر ػػوت دوف البػػػولأل للصػػم و عػػف ا سػػػموؾ 
سػـ  20)) ومػؿ فػي أواتػي زاوالػة عملقػة بقطػرت م و كغػذاء أو تعػزؿ ا ت ػر اللالبولغة التي  د تم

  ومرا بت و عتػد الػوالدة لملصػوؿ عمػر اللر ػوت اللدل ػة الػوالدة مبوشػرة و وضػع ن سـ 10) وارتلوع
 بعد الوالدة بفطواؿ مختملة .   سـ مت و في ألواض أخرى لمتوبعة تموهو واللصوؿ عمر لر وت مو

 ريح األسماك تش     2-1-2
 تشريح السمكة البالغة غير الحامل :1-2-1-2     
بغرز اإلبرة في الا ة الظ رلة لمػؤخرة الػرأس فػي متطقػة   Adultخدرت ا سموؾ البولغة         

و طػع رأسػ و خمػؼ  Wax plate   ػـ وضػعت عمػر صػلللة شػمعلة لغػرض  طػع رأسػ و الػدموغ 
 مبضػع بوسػتخداـ  Pectoral finالزعتلػة الكتللػةوأمػوـ   Operculumمتطقػة الغطػوء الغمصػمي

Scalpel فػي الم بػت مبوشػرة . فصػمت غالصػـ ا سػموؾ البولغػة مػف الػرأس  الػرأس لود  ـ وضػع
 . ـ بواسطة الممقط ووضعت في الم بتلغمصمي مف الاوتبلف وتزعت الغالصلغطوء اا وذلؾ بإزالة
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 تشريح السمكة الحامل :   2-2-1-2       

شػػرلت بوسػػتخداـ طرلقػػة بمػػت أعػػاله و  تلسػػ و ولطرلقػػة المػػذكورةبدرت ا سػػموؾ اللوامػػؿ خػػ        
لبطتػي بعمػػؿ شػؽ طػولي عمػر طػػوؿ ان للػث فػتا التاولػؼ Billett and Wild,1975) ووالمػد

لبطتػػػي وشػػػقلف عمػػػودللف عمػػػر الشػػػؽ ا وؿ مػػػف اوتػػػ  والػػػد بوالتاػػػوه الظ ػػػري االخػػػط الوسػػػطي 
بعدهو  طع ادار الاسػـ مػف ذلػؾ  Anus  خرى أموـ فتلة الشرجالكتللة واألدهمو خمؼ الزعتلة 

ف اسػػـ السػػمكة بوسػػتخداـ ما ػػر التشػػرلا تػػوع وفصػػؿ المبػػلض اللػػووي عمػػر ا اتػػة عػػ الاوتػػ 
Olympus  . ـ مزؽ ادار المبلض الستخراج ا اتة    

 :  قياس أطوال األجنة2-2 
  Dissecting microscope رلا ما ػر التشػ بوسػتخداـ لسػت أطػواؿ ا اتػة الصػغلرة        
الاتلف وبتموس معه بسب  شػكؿ مرر عمر طوؿ   إذ  ًوبوستخداـ خلط رفلع ادا Olympusتوع 

 االعتلودلػةبولمسػطرة  هعتد العالمة    ـ  لس طولػالاتلف المقوس عمر الما وعمـ الخلط  ـ  طع 
أزلؿ الكلس الملي مت و بواسػطة أمو ا اتة المتقدمة أك ر في العمر   فقد  المقسمة الر مملمترات

المقسػػمة إلػػر مملمتػػرات فػػػي  لػػوس أطوال ػػو . بعػػد  لػػػوس  االعتلودلػػػةالمسػػطرة  واسػػتخدمتاإلبػػرة   
 أطواؿ ا اتة تقمت إلر الم بت لكف اللر وت وضعت في الم بت وبعدهو تـ  لوس أطوال و . 

 تحضير الشرائح المجهرية 2-3
 (  (Apparatus and Materialsوالمواد:  األجهزة 3-1-  2
 :ا ا زةمت في الدراسة اللوللة عدد مف خداست     

 –Compound Light Microscope-Olympus Japan   ما ر ضوئي مرك       1-

 Dissecting Microscope Olympus- Japan-           ما ر تشرلا       2-

 Sensitive Balance           – Sartorius - Germanyملزاف لسوس -      3

 Rotary Microtome  As Anglia Scientific-Germany-مشراح دوار -      4

 Digital camera                         - sonny-Japan ر ملةكوملرا        5-

 Hot Plate                             -Photax-Englandصلللة سوختة -      6

 Memmert - Oven –Germany                            فرف ك ربوئي -      7
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   ة في الدراسةخدمالمواد المست   1-1-3-2
 اآلتلة :ت في الدراسة اللوللة عدد مف المواد مخدفقد است    

 شرائا زاوالة -    1
 أغطلة زاوالة -    2
 ورؽ ترشلا -    3
 ورؽ بلوتي -    4
 خلوط عودلة -    5
 مسطرة -    6
 مبضع -    7
 صلللة مف الشمع -    8
 المحاليل والمواد المستخدمة 3-2-  2

 المثبتات وطرائق تحضيرها 3-2-1-    2
  Aqueous Bouin's solutionمثبت بوين المائي 3-2-1-1-       2

Bancroft and Steven′s,1982)        استخدمت م بت بوف لت بلت رؤوس  ن   
سوعة ولضر الم بت  18-16لمدة تتراوح موبلف ا سموؾ البولغة للث وضعت فله 

   كو تي :
 75ملموؿ لومض البكرلؾ المشبع لملتر مف ممSaturated aqueous picric acid 

solution 
 25 دل ولدفورموللملتر مف ممFormaldehyde    40تركلز% 
 5 لومض الخملؾ ال ماي لملتر مف ممGlacial acetic acid 
 ا لمػيبكلػوؿ  ـ غسػؿ العلتػوت عػدة مػراتتػ Ethyl alcohol 70%    إلزالػة المػوف ا صػلر  ػدر

 اإلمكوف  ـ للظت فله . 
  Smith Solution  ثسممثبت  3-2-1-2-      2

  نRugh,1968)  بؿ االستعموؿ مبوشرة A,Bتـ تلضلر هذا الم بت بمزج الملموللف            
 Aالمحمول 

 0.5 توئي الكرـو    بوتوسلوـمف  ـراغ Potassium Bichromate 
  87.5موء مقطرلملتر مف مم             Distilled Water 
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 B المحمول
 10 دل ولدفورمولمن  لملترمم Formaldehyde  40تركلز% 
 2.5 لومض الخملؾ ال ماي مف  ترلمملمGlacial acetic acid 

  Stainsالممونات    2-2-3-2

 Delafield's Hematoxylin ديالفيمدهيماتوكسمين ممون  1-    2-2-3-2
Stain  (Bancroft and Steven′s,1982) : تم تحضيره من المواد اآلتية  

 400  لملتر مف ملموؿ مشبع مف ش  االموتلو ممAmmonium alum (5  غراـ مف ش
 مف موء مقطرن 3سـ100االموتلو /

  4 غراـ مف مسلوؽ مموف هلموتوكسملف Hematoxylin powder  
  125 95%لوؿ ا لمي بتركلز مململتر مف ك 
 100  مململتر مف كملسرلفGlycerin 

الملموؿ  إلله أضلؼمف الكلوؿ اال لمي  ـ  رمململتن 25ال لموتوكسملف في ) أذل     
وذلؾ    ألوـن 5معرضو لم واء والضوء ولمدة ) هذا الملموؿ، ترؾ  المشبع مف ش  االموتلو

 . الشمس مبوشرة  شعةلتعرض الخملط  أالمر ع بسدادة  طتلة غلر ملكمة السد اإلتوءبتغطلة 
الكملسرلف والكلوؿ المتبقي وترؾ الملموؿ معرضو لم واء  إلله وأضلؼوبعدهو رشا الملموؿ 

 بولطرلقة السوبقة تلس و  ـ رشا المموف  بؿ االستعموؿ. اإلتوءوغطي  أسوبلع ن6) والضوء لمدة
           Alcoholic Eosin Stainالكحولي األيوسينممون    2-2-2-3-2

(Bancroft and Steven′s,1982)         
في  Eosin powderا لوسلفمسلوؽ مف  ـراغ1بإذابة الكلولي  ا لوسلفلضر مموف        

 %70تركلزه  كلوؿ ا لميلملتر مف مم 100
 Borax Carmine Stainممون البورق القرمزي   3-2-2-3-2 

(Humason,1967)  المواد اآلتية  منحضر هذا الممون  
 7 القرمزي ؽبور المسلوؽ مف  ـراغ Borax Carmine Powder 
 10070%كلوؿ ا لمي بتركلز لملتر مف مم  
 100 موء مقطرلملتر مف المم  
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لد الغملوف لمف الموء المقطر . سخف المزلج  رمململت 100ـ مف المموف في راغ 7مزج       
 رمململت 100ر  ـ أضلؼ إلله قلستلترؾ الملموؿ  . د لقة أو إلر أف لذو  المموف (30)لمدة 
 لـو  ـ رشا الملموؿ  2)–(1% كلوؿ أ لمي وترؾ لمدة 70مف 

 Mayer's albumen  ح مايرآ    3-2-3-2
 50 البلض لملتر مف آحمم   Egg albumen 
 50 كملسرلفلملتر مف المم          Glycerin 

  الكحول المحمض      4-2-3-2
 50 70%كلوؿ ا لمي تركلزه لملتر مف مم 
  المركز ال لدروكمورلؾض لوممف   طرتلفHCL  

   Paraplast wax      شمع البارابالست  5-2-3-2
   Canada Balsam بمسم كندا 6-2-3-2

 بتراكيز مختمفة  تالكحوال    7-2-3-2
 تالكلػوال % ، تـ تلضػلر%100 ،  %95 ،  %90 ، %80 ،  %70 ،  %50 ،      35
 . % والموء المقطر  95بوستخداـ كلوؿ أ لمي بتركلز  المخللة

  Histological Studyالدراسة النسجية   3-3-  2
  (Bancroft and Steven′s,1962 ) لسػ  مػو مػذكور فػي لضػرت الشػرائا الما رلػة     

  : كمو لمي مع بعض التلولرات
  Fixationالتثبيت  3-3-1-    2
واستعمؿ  ن سوعة ، (16-18ولمدة بملموؿ بولف الموئيالبولغة   ا سموؾ غالصـ بتت  
 . ن سوعة12فقط ولمدة ) ا اتةلت بلت  Smith's Solution ثسمم بت 
 Washingالغسل  3-3-2-    2
البولغة الم بتة بملموؿ بولف عدة مرات بولكلوؿ اال لمي تركلز  ا سموؾُغسمت علتوت      
قطرات مف فقد تـ غسم و ب ثسمالم بتة بم بت  اتةا  أمو بقولو الم بت ، إزالة% لغرض 70

 ـ تقمت الر كلوؿ   35%سوعة  ـ تقمت الر كلوؿ ا لمي بتركلز12) الموء الاوري لمدة )
 .  في كؿ تركلز لمدة تصؼ سوعة 70%وكلوؿ  %50
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  Dehydrationالتجفاف 3-3-3-    2
تصوعدلة بإمرارهو بتراكلز ؾ و ذلأارلت العمملة لغرض سل  الموء المواود داخؿ التسلج  

ن د لقة لمبولأل ولمدة 20-30)%ن ، لمدة ,100  95%%،90%، 80%، 70مف الكلوالت )
الموء  إلزالة%ن 100لكؿ تركلز وكررت العمملة مرتلف في الكلوؿ المطمؽ )خمسة د وئؽ لألاتة 
 المواود في العلتة .

 Clearingالترويق  3-3-4-     2
التقي والكلوؿ  (Xylene)الزالملف  بوستخداـ مزلج مف ملموؿ مكوف مف ُرو ت العلتوت       

ولمدة تصؼ سوعة  ـ تقمت الر زالملف تقي لغرض الترولؽ وعمر مرتلف  1:1المطمؽ بتسبة 
 لمدة تصؼ سوعة وال وتلة لمدة عشرة د وئؽ.  ا ولر
  Infiltration االرتشاح  3-3-5-    2
ـ 56-58) ) لزالملف وشمع البورابالست بدراة اتص وروضعت العلتوت في مزلج مف ا     
لمبولأل ولمدة خمسة د وئؽ  د لقة (30)ن ـ ولمدة 60-59بداخؿ اللرف بدراة لرارة ) 1:1وبتسبة 
 ن د لقة 20-30)،  ـ تقمت الر شمع بورابالست تقي للتـ تشرلب و ب الث مرالؿ ولمدة لألاتة 

 . إرتشول وذلؾ لكؿ مرلمة للتـ ولمدة خمسة د وئؽ لألاتة ك لكؿ مرلمة .
 Embeddingاالسجاء  3-3-6-    2
تـ إساوء العلتوت في  االرتشوحالتسلج الدا بولشمع المستخدـ في  أرتشوحبعد أف تـ      

ن   Filter paperورؽ الترشلا بوستعموؿؿ استخدامه ) لتـ ترشلا الشمع  ب -الشمع المرشا 
وذلؾ بص  الشمع المتص ر في القول  .  Lبشكؿ لرؼ  في  وال  بالستلكلة أو  طع معدتلة

مررت إبرة سوختة لوؿ التموذج أوال  ـ تقمت العلتة في الشمع ووضع و لس  المطمو     ـ 
بعدهو ترؾ القول  في إتوء لووي عمر موء بورد  إلزالة اللقوعوت ال وائلة إذا تكوتت لوؿ العلتة

 إلر أف لتصم  .
  Trimming & Sectioningقطيع التشذيب والت 3-3-7-    2

 تـ تشذل  القوال  وت بلت و عمر لومؿ خشبي ووضعت في ا ػوز المشػراح الػدوار اللػدوي       
    Serial section   لغػػرض التقطلػػع للػث تػػـ عمػػؿ مقػوطع متسمسػػمة HM 325 مػف تػػوع 
 Sagittalوطوللػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػ ملة  Frontal بمسػػػػػػػػػػػتولوت  طػػػػػػػػػػػع اب لػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػولكروملتر 5بسػػػػػػػػػػػمؾ 
وضػعت مسػلة خلللػة عمػر الشػرائا الزاوالػة مػف المػودة الالصػقة .   Transverseةرضػومستع

مولر ،  ـ وضعت بضع  طرات مف المػوء المقطػر   أو وضػع  طػرات مػف المػوء الػداف  بػدوف  آح
إلػر  الالمػعمولر وتقؿ الشرلط بواسطة فرشوة مرطبة إلر الشرائا مع مراعػوة أف لكػوف السػطا  آح
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ـن  ػـ 38–37بدراة لرارة ) ائا الزاوالة بعد ذلؾ عمر الصلللة السوختةا سلؿ . وضعت الشر 
 .تركت لتاؼ 

 Staining  (Bancroft and Steven′s,1982) التموين 3-3-8-     2
 ايوسين – الهيماتوكسمينتموين المقاطع بممون  3-3-8-1-       2
 : اآلتلةوفؽ الخطوات  عمملة التصبلأل أارلت      

ا لوسلف الكلولي للث  دلالفلمد و هلموتوكسملفالشرائا الما رلة بوستخداـ مموف لوتت        
 . ولتوبالـز الخاللو بولموف الورديوف ال وتلة سمتموف ا ولر توى الخاللو بولموف ا زرؽ وت

  .مرلمة كؿل ن د لقة10مرلمتلف ولمدة )في الشمع مف المقوطع بوضع و في الزالملف  أزلؿ   - أ
 إلر%ن وصوال 35 -%100طع بسمسمة تتوزللة التركلز مف الكلوؿ اال لمي ) مررت المقو  - ب

              . لموء المقطر ولمدة د لقتلف لكؿ تركلزا
            ؽوئد  مف ا تلف الر خمسةولمدة  دلالفلمد ال لموتوكسملفمموف  الشرائا بوضع و فيلوتت  -ج

  تقرلبوً  ن  وتلة15تقمت الر الكلوؿ الملمض لمدة )  ـ تلفلمدة  د لق  ـ غسمت بولموء المقطر    
 المقطر. تر لزرؽ لوت و  ـ تتقؿ الر الموءل   ـ غسمت بموء اللتللةغة بلس  لوف الصو 

     د لقةن لكؿ 2 لمدة ) %ن95 -% 35تقمت الشرائا بعد ذلؾ إلر سمسمة كلوالت تصوعدلة ) -د
 تركلز     
         مررت   بعدهو  ؽوئد  مف ا تلف الر خمسة الكلولي لمدة ا لوسلفلوتت الشرائا بمموف  -ه

                  مرتلف ولمدة د لقتلف لكؿ مرة  ـ تقمت الر كلوؿ  95%في الكلوؿ اال لمي بتركلز      
 . لقةن د 3-4وبعدهو لمزالملف لمدة ) لقةن د 3-4مطمؽ لمدة )     

 قرمزيالتموين بممون البورق ال 3-3-8-2-     2
سمكة البعوض الصغلرة اللاـ ،  لغالصـاستخدـ هذا المموف لتمولف التلضلرات الكوممة       

 : كوآلتيوتـ التمولف 
 . عدة مرات 70%غسمت التموذج الم بتة بم بت بولف الموئي بكلوؿ ا لمي تركلز    -أ

 . ن د لقة15لوف بمموف البورؽ القرمزي لمدة)  -ب
 د لقة . ن15لمدة ) 70%وؿ اال لمي تركلزه غسمت التموذج بولكل  -ج
                ا خلر مرتلف لمتركلز 100%،  95%،  90%تقمت التموذج الر كلوؿ ا لمي بتركلز  -د

 د لقة لكؿ تركلز .ن 15 (ولمدة     
 .رو ت المقوطع بولزالملف الر اف لصبا التموذج شلوفًو   -ه
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 Mounting اإلرساء 3-4-9-    2
ولوضع   Canada balsam وستعموؿ وسط اإلرسوء بمسـ كتدالممت الشرائا الزاوالة ب      

مع مراعوة عدـ لدوث فقوعوت هوائلة والضغط عمل و بوإلبرة Cover slides الغطوء الزاواي 
 أو ممقط إلزالة اللقوعوت .

 المجهريةفحص الشرائح   2-4
 Olympusمف توع   Compound light microscopeاستعمؿ ما ر ضوئي مرك       

 Dissecting  وتـ استخداـ ما ر تشرلاالتسالة،  بقوى تكبلر مختملة لغرض الدراسة
microscope   توعOlympus . لللص الشرائا المصبوغة بمموف البورؽ القرمزي 

  Photography المجهريةتصوير الشرائح   2-5
  Digital camera (Sonny)ر ر ملةصورت المقوطع المطموبة لمدراسة بكوملرا تصول      

  . ن ملكوبكسؿ16) وضوح ذات  وة
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 النتائج3-
 التركيب العياني 1-3-

 الوالغػة Gambusia affinisغالصػـ سػة ة الوضػ  لقد أظيرت نتائج الدراسة الحالية اف      
( . حيػ  3-الػ  ةنتصػؼ سػق و ل ػ ؿ Buccal cavity ةةتػد  ةػف عػاع التف يػؼ ال ةػ  ت ػ ف 

 ةغمصػػةيةد  ألػػا غرألة فػػ   Teleosts الحديثػػة ت ػػ ف الغالصػػـ ألػػا اكسػػةاؾ  اةمػػة الػػتضظـ
Branchial chamber or Gill chamber  ةغطػا  وغطػاغ غمصػةا Operculum  ةتصػؿ

 Gill حر ػػة الةػػاغ اوػػر ال يػػ ط الغمصػػةية لينضػػـ اكةػػاـ وضظػػاـ الػػراس  حػػر ةػػف ال مػػؼةػػف 
filaments يحةػا الفانػػل ال ػػارفا لمغالصػػـ . تةمػػؾ السػػة ة  ةسػػة أعػػ اس غمصػةية  Gill 
arches  ألا الط ؿ ةف اكةاـ ال  ال مؼ حي  ي  ف أط ليا الق س اك ؿ  ةتدرفة ًةق سة عميال

( . أروضػػة ةنيػػا ألضالػػة   يظيػػر امػػ  اةتػػداد طػػ ؿ  ػػؿ عػػ س 4- أعصػػرىا القػػ س ال ػػاةس ل ػػ ؿ
 فالةالنػي حػاةالتلىػ  اوػار  اػف تفةضػات  -غمصةا ألضاؿ  ط غير ةنتظـ ةتقطع أس د المػ ف 

Milanophores ألا فانوو اكةػاةا الػدا ما امػ  اكة ػاط . يحت    ؿ ةنيا ( 6   5 –ل  ؿ
(.  يحت   ألا ستطيؿدا ؿ الة  3/-التا ت  ف ذات ةمةس   ف ل  ؿ Gill rakers الغمصةية

. أةػا القػ س ال ػػاةس ألانػو غيػر ألضػػاؿ   Gill filamentsفانوػو ال م ػا امػ  ال يػػ ط الغمصػةية
اوػػع  حيحتػػ   امػػ  ال يػػ ط  يحتػ   امػػ  اكة ػػاط الغمصػػةية ألقػط ألػػا الفانػػل الة افػػو لمقػ س الر 

. ت ػ ف ية ةرتوػة وصػ يف امػ   ػؿ عػ س غمصػةا( . تظير اكة اط الغمصػة4-الغمصةية ل  ؿ
وينةا ألا الصؼ الثانا  ألا الص  ؼ  ًأة اط الق س اك ؿ ألا الصؼ اك ؿ ط يمة  ةق سة عميال

اكعػ اس  فػزاغ. تػرتوط أ-4)اك رى لألع اس الواعية ألتظيػر عصػير   ةدووػة لىرةيػة ال ػ ؿ( ل ػ ؿ
 وػػاكفزاغ تحػػت الغمصػػةية  Ceratobranchialالغمصػػةية يػػةالغمصػػةية الضميػػا الةسػػةا  والقرن

Hypobranchial تت سػطيا اكفػزاغ القااديػة الغمصػةية  ةػف الفػانويف Basibranchial  أةػا .
الفانػػل ال م ػػا لمقػػ س الغمصػػةا أليحتػػ   امػػ  صػػ يف ةػػف ال يػػ ط الغمصػػةية ت ػػ ف عصػػير  ألػػا 

الةقاومػػػة لمغطػػػاغ الغمصػػػةا  ط يمػػػة ألػػػا الفيػػػة الةضا سػػػة ةػػػع ا تػػػزاؿ  مػػػا لمحػػػافز وػػػيف  الفيػػػة
لقػد تػـ ( . 6-حيػ  تظيػر ال يػ ط الغمصػةية حػر  ل ػ ؿ Interbranchial septumالغمصػةا 

 ألت  ف ة ضحة ألا أدناه :  أ ذ ال سيط ليا لض ر  أسةاؾ ال ي ط الغمصةية  اكة اط اد
ةف فية ال ـ صغير   ة اطحي  ت  ف أ ؿ ثالثة أ ة ط( 14  لالق س اك ؿ يحت   ام -   1

 ػػيط( 42-39ل ً الراوػػع  ةػػا وضػػدىا يوػػدأ والتطػػا ؿ أةػػا ال يػػ ط ألت ػػ ف عصػػير   يومػػ  اػػددىا تقريوػػا
ةتسا ية ألا الحفـ ةاادا ألا الطرؼ  ًعصير  ت  ف تقريوا ة ط( 18 الفية الثانية تحت   ام  ل

–38ل ًأةا ال يػ ط ت ػ ف ط يمػة  يومػ  اػددىا تقريوػا ًر حفةااكةاةا  ال م ا لمق س ألت  ف أصغ
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فيػػة ال ػػـ ةتسػػا ية وػػالط ؿ  تتػػدر  والزيػػاد  ألػػا الطػػ ؿ انػػد  ةػػف(  ػػيط حيػػ  ت ػػ ف ال يػػ ط 40
 تتدر  والقصر واحتفاه الوضيد اف(  توم  ال ي ط أعص  ط ليا اند ةنتصؼ الق س   11ال يط ل
 ال ـ . 
حي  ت  ف أ ؿ  ة ط( 18ألا الفية الةقاومة لمق س اك ؿ ل اكة اطادد أةا الق س الثانا أليوم   -    2
(  ػيط عصػير أةػا الفيػة الةقاومػة ألتحتػ   40-37صغير  ةف فية ال ػـ  ي ػ ف اػدد ال يػ ط ل ة اطثال  أ
ف ؿ حيػػػ  ي ػػػ ف أ ؿ  يطػػػي(  ػػػيط ط يػػػ41-39ل ًوينةػػػا يومػػػ  اػػػدد ال يػػػ ط تقريوػػػا ة ػػػط( 18-17ل ًتقريوػػػا

حيػ  يومػ  أعصػ  ط ليػا انػد  ً وضػدىا يوػدأ والزيػاد  وػالط ؿ تػدريفيا ًةنيػا عمػيال ًور حفةاصغيريف  الثال  أ 
 ال ـ .  صغير  ةف الفية الوضيد  اف اكة اطةنتصؼ الق س   ذلؾ ت  ف 

ادد أةا  ة ط (18-17التا ت افو الق س الثانا ل اكة اطأةا الق س الثال  أليوم  ادد  –    3
حيػػػ  ت ػػػ ف ال يػػػ ط اكروضػػػة عصػػػير  ةػػػف الفيػػػة  ً(  يطػػػا36-34ل ًوػػػاال يػػػ ط أليومػػػ  اػػػددىا تقري

     اػػػػدد ال يػػػػ ط ةػػػػف ة ػػػػط( 18-17اكةاةيػػػػة لفيػػػػة ال ػػػػـ( أةػػػػا الفيػػػػة الةقاومػػػػة ألتحتػػػػ   امػػػػ  ل
 . ًودأ والزياد  والط ؿ تدريفياتت  ف أ ؿ  ةس  ي ط عصير   وضدىا (  يط حي  35-33ل

حي  ت ػ ف  ة ط( 17-14ق س الثال  تقريوا لة لمألا الفية الةقاوم اكة اطي  ف ادد  -    4
(  ػيط حيػ  ت ػ ف ال يػ ط 32–28 يوم  ادد ال يػ ط وػيف ل ًالثالثة اك ل  صغير  فدا اكة اط

 ة ػػط( 15-14امػػ  الفيػػة الةقاومػػة ل اكة ػػاطدد ةػػف الفيػػة اكةاةيػػة  ال م يػػة صػػغير   يومػػ  اػػ
 تدريفية .  ي ط اند اكطراؼ وص ر  ال  اكة اط(   ذلؾ تصغر 31-27 يوم  ادد ال ي ط ل

  ػالا ةػف   Hemibranchالق س ال اةس ىػ  ألػا الحقيقػة ي ػ ف و ػ ؿ نصػؼ غمصػـ -    5
 . ألا الصؼ اك ؿ ألقط  ة ط( 15-14ال ي ط  ةا ذ ر ألا أااله ل نو يحت   ام  ل

 الغةيوضح عدد األمشاط والخيوط الغمصمية في األقواس الغمصمية لسمكة البعوض الب (1)دولج

 التركيب النسجي لمغالصم  -2-3

 القوس
عذد األمشاط  

 في الصف األول

عذد األمشاط في 

 الصف الثاني

عذد الخيوط في 

 الصف األول

عذد الخيوط في 

 الصف الثاني

 38-40 39-42 18 14 األول 

 39-41 37-40 17-18 18 الثاني 

 33-35 34-36 17-18 17-18 الثالث

 27-31 28-32 14-15 14-17 الرابع

    14-15 الخامس
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  Gill arches األقواس الغمصمية –1-2-3    
الغالصـ طقة(الةار وةن7-ل  ؿ يظير ألا الةقطع الط لا السيةا لرأس السة ة الوالغة         
. ة اط الغمصةية (  الغطاغ الغمصةاالغرألة الغمصةية  اكع اس الغمصةية ل ال ي ط  اك ؿ ةف 
وأحد  ًةف الةقطع الط لا السيةا لراس السة ة الوالغة ةارا ًة ورا ًزغاأليةثؿ ف 8–أةا   ؿ

أةا اكة اط الغمصةية  ًاكع اس الغمصةية . حي  يظير الق س الغمصةا ةقط ع ارضيا
.  ًال ي ط الغمصةية ألةضظةيا ةقط اة ط ليا وينةا.  ًالط يمة  القصير  ألتظير ةقط اة ط ليا
ةحاط وضظـ ة تمط   Hyaline cartilageزفافا يت  ف الق س الغمصةا ةف غضر ؼ

Mixed bone لاظـ إس نفاSpongy bone    اظـ ح م Acellular bone  ىذا ود ره  )
 :( . يت  ف الغ اغ الة اطا ةف 10–ل  ؿ Mucous membrane يحاط وغ اغ ة اطا

تت ممو  Stratified squamous epithelium :نسيج ظهاري حرشفي مطبق  –      1
.  Taste buds(  ورااـ ذ عية Goblet cellsل  اليا  اسية   Mucous cells اليا ة اطية

تظير الورااـ الذ عية ألا الةقاطع  أفساـ ورةيمية ال  ؿ ذات ةظير ص ائحا ليا ألتحة  ارفية 
. ليا نقر  صغير  اند القااد  ىا  Outer taste poreصغير  ىا الثقل الذ عا ال ارفا 

 Supportingية الدا مية . يتةيز ألييا ن ايف ةف ال اليا الةغزلية : ال اليا الساند  ال تحة الذ ع
cells   الضصوية الذ عية  ال اليا الظيارية. Neuroepithelial taste cells  

 Loose تت ػ ف ةػف نسػيج ضػاـ ة  ػؾ  Submucousa :طبقةة تحةت المخاطيةة –     2
connective tissue ا الػػػػػػػػػػػػػ ارد ػػػػػػػػػػػػػرياف الغمصػػػػػػػػػػػػػةيحتػػػػػػػػػػػػػ   امػػػػػػػػػػػػػ  ةقػػػػػػػػػػػػػاطع لم  

 Afferent branchial artery ال ػرياف الغمصػةا الصػادر  Efferent branchial artery 
 Skeletal   اضالت ىي مية  Blood capillaries(   ضيرات دة يةلتت رع ةف احوير الوطنا

muscles  أةػػا والنسػػوة لمة ػػط الغمصػػةا أليظيػػر ةت ػػ ف ةػػف لػػل اظةػػا 11  8,–ل ػػ ؿ . )
ةحاط وغ اغ ة اطا ة اوو لمغ اغ الة اطا الةحيط والق س الغمصةا ل نو يتةيز  ًمط أيضاة ت

 ( .10–لة اطية ألا نسيفو الظيار  ل  ؿ و ثر  ال اليا ا
    Gill filamentsالخيوط الغلصمية  -2-2-3    

توػػرز ةنيػػا الصػػ ائ    Primary lamellaالصػػ يحة اك ليػػة ةػػف يت ػػ ف ال ػػيط الغمصػػةا     
ةػػف لػػل ةػػف نسػػيج ضػػاـ  ً. تت ػػ ف الصػػ يحة اك ليػػة نسػػفياSecondary lamellae ان يػػة الث

تتةيز ىذه ال اليا وور زاتيا   Undifferentiated cells -ة  ؾ يحت   ام   اليا غير ةتةايز 
( .  يحت   ام  النسيج 13,12–  ؿ لالةت راة  ذات ن ا  ويض ية تحت   ام  ن ية أ  ن يتيف 

(  ىػػ  غضػػر ؼ زفػػافا ةحػػاط وضظػػـ Gill ray الغمصػػةا لال ػػضاع الغمصػػةا السػػاند لم ػػيط
 ىػ  ألػرع –دةػ   (  ام   ااغ9,8– يحت   ام  اضالت ىي مية ل  ؿ, ( 14–ح م   ل   ؿ
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الغمصةا الصادر أ  ةف ال ااغ الغمصةا الػ ارد . يحػاط المػل ونسػيج ظيػار  ةطوػؽ ةف ال ااغ 
يحتػ   واضضػاألة إلػ  ال اليػا الظياريػة  Stratified columnar epithelium ًتقريوػا اةػ د 

 ( : 13,12 –الة ضوة احاتيادية ال اليا اآلتية ل   ؿ 
  Chloride cellالخمية الكموريدية  -1

  ليا ن ا   ر ية ًا ت  ف ذات   ؿ  ر   تقريو ًددا أ ثرىا ا ًا ىا أ ور ال اليا حفة          
ةظير   ةاتيف غير  ثيؼ  تتةيز وأف سايت والزةيا ذ أ  ويض ية غير ةر زية الة عع ذات  ر 

.  ت فد ىذه ال اليا ويف ع ااد الص ائ  الثان ية  Acidophilicحويوا  يتقوؿ الةم نات الحةضية 
 ندريا  الةايت  وال اليا غنية  ً  أيضاو  ؿ تفةضات أ   اليا ة رد   تدا

 ( .13,12-ل  ؿ ( MRCsل  Mitochondrial rich cellsلالةتقدرات(
  ( Goblet cellالخمية الكاسية )  Mucous cellالخمية المخاطية -2
تت  ف ال مية ال اسية ةف فزغ  ويػر ةت سػع  يحتػ   ألػا الغالػل امػ  إألػرازات ة اطيػة           

النػ ا   ةتضػيؽ . تقػع ًد الحاألػة .  لم ميػة انػؽ عصػير فػداانػ ًضػيقا ً يت ذ السايت والـز أليو ة عضػا
ل ػػ ؿ   فػػزغ الةت سػػع التػػا ت ػػ ف ذات  ػػ ؿ ةسػػط   تحتػػ   امػػ   ر ةػػاتيف  ثيػػؼألػػا عااػػد  ال

13- . ) 
  Rodlet cell الخمية العصيوية -      3

ت ػػػ ف ىػػػذه ال اليػػػا ةتطا لػػػة  ةضػػػغ طة الفػػػانويف  تحتػػػ   امػػػ  نػػػ ا  ويضػػػ ية ال ػػػ ؿ           
. يظيػر سػايت والزةيا ةتقوػؿ  ةتطا لة ذات ةفاةيع  ر ةاتينية غاةقة  تقع ويف ال اليا ال م ريدية

 ( .12-لمةم نات الحةضية ل  ؿ
  وصػػػػػػػ ر  رئيسػػػػػػػة ةػػػػػػػف ال ػػػػػػػضيرات الدة يػػػػػػػػة  (13,12–ل ػػػػػػػ ؿ  تت ػػػػػػػ ف الصػػػػػػػ ائ  الثان يػػػػػػػة     

capillaries  Bloodالتػػا تت مميػػا  اليػػا سػػاند  تػػدا  وال اليػػا الضةاديػػة Pillar cells  .     
             ةر زيػػػػػػػة الة عػػػػػػػع  ذات ًنػػػػػػػ ا  ويضػػػػػػػ ية تقريوػػػػػػػاالفػػػػػػػانويف ذات ت ػػػػػػػ ف ال ميػػػػػػػة الضةاديػػػػػػػة ةقضػػػػػػػر  

 يػػػػػػػػػػار  حر ػػػػػػػػػ ا وسػػػػػػػػػػيطةػػػػػػػػػاد   ر ةاتينيػػػػػػػػػة  ثي ػػػػػػػػػػة . تحػػػػػػػػػاط الصػػػػػػػػػػ ائ  الثان يػػػػػػػػػة ونسػػػػػػػػػيج ظ
Simple squamous epithelium   ت ػػ ف  اليػاه ةغزليػة ال ػ ؿ  ذات نػ ا  ةغزليػة ال ػػ ؿ

  تحت   ام  ةاد   ر ةاتينية  ثي ة .  ًأيضا
 
 
 

 نيني لمغالصملتكوين الجا3-3-
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  ممم 2-2.5جنين طول    1-3-3-
 ( 15-الوصف الشكميائي )شكل-     1-1-3-3

ةت سع  الفنيف ريظي. ةمـ وم نو اكوي   الةق س ام   يس الة   2يتةيز الفنيف ط ؿ        
ل ػػ  ا( . تظيػػر الضينػػاف امػػ  غ( ةسػػتدؽ ةػػف ال مػػؼ لةنطقػػة الحوػػؿ الةنطقػػة الػػدةا ةػػف اكةػػاـ
 الضدسة  Optic cupصر  الو ةتةيزتاف إل  ال  ل Prosencephalonغ اكةاةا فانوا الدةا

Lens  ل نيةا حزالتػا غيػر ةمػ نتيف . يتةيػز  ػذلؾ و ضػ ا الػدةاغ ال سػطاMesencephalon 
صػػػػػمتاف يالح   والػػػػػذ  تظيػػػػػر امػػػػػ  فانويػػػػػ Rhombencephalon الػػػػػدةاغ ال م ػػػػػا لالةضينػػػػػا( 

ةمػػـ  2.5الػػزان تيف ال ت يتػػيف  م يةػػا . فنػػيف  غتاوػػدا  ػػذلؾ تظيػػر  Otic vesicles السػػةضيتاف
ال ت يتػػيف  ظيػػ ر  تيفن نةػػ  الػػزا  ازديػػادةمػػـ اػػدا وػػدغ تمػػ ف الضػػيف  2ي ػػاوو ةظيريػػا فنػػيف طػػ ؿ 

الةالنية ام  الفية الظيرية لمرأس  ظي ر وداغ  الزان ػة ال ػرفية ألػا  سػط  حاةالتالقميؿ ةف ال
 الفية الوطنية لمفنيف .

 الوصف النسجي -2-     1-3-3
ةمـ ت  يف ثالثة أع اس غمصةية  2.5ةقطع فويا لفنيف ط ؿ يظير أليو  (16-ل  ؿ         

ويضػػ ية ال ػػ ؿ تقريوػػاو  القػػ س الراوػػع ألػػا طريقػػو إلػػ  الت ػػ يف .   ػػؿ ةنيػػا ة ػػ ف لوػػو ةػػف اكديػػـ 
 اليػا .  ةا إف  ةحاط وصؼ ةف ال اليا الظيارية الة ضوة Mesodermالةت سط لفدار الفسـ 

 ػػؿ فانػػل ةػػف القػػ س سػػػ اغ  ػػاف ةػػف اكديػػـ الظػػاىر أ  ةػػػف اكديػػـ الوػػاطف ت ػػ ف ةتالصػػػقة أ  
ف  ػػط احلتصػػاؽ ىػػذا ىػػ  ة عػػع ان تػػاا ال ػػؽ  ةمتحةػػة ةػػع ةػػا يةاثميػػا ةػػف اكعػػ اس الةفػػا ر  .  اه
الغمصةا حي  يحد  ان صاؿ ل اليا الص اف الةمتحةاف اف وضضيةا اند  ط احلتحاـ تدريفياو 

ةضظػػـ ال ػػؽ الغمصػػةا اك ؿ  ةمػػـ( ي ػػ ف 2ف ال ػػؽ الغمصػػةا لة طػػط( ألػػا ىػػذه الةرحمػػة لليت ػػ  
 .  ًة ت حا

 ممم 2.75جنين طول     2-3-3-
 (17-)شكلالوصف الشكميائي 1-     2-3-3

يوقػػػ  لػػػ ف الفنػػػيف أوػػػي   ةقػػػ س امػػػ  ال ػػػيس الةحػػػا الػػػذ  يظيػػػر أصػػػغر حفةػػػاو ةػػػف        
 ضػػ حاو ةػػف الةرحمػػة  غةػػؽ صػػوغة  الزان تػػاف ال ت يتػػاف أ ثػػرتظيػػر الضينػػاف أ. الةرحمػػة السػػاوقة 

. تظيػر امػ  فػانوا ةقدةػػة  Optic lobes يػز الػدةاغ وتضػ ـ ال صػاف الوصػريافيتة . السػاوقة
ح تػػػزاؿ الزان ػػػة الذنويػػػة غيػػػر . الػػدةاغ ال م ػػػا ةنطقتػػػاف  ػػػ األتاف ىةػػػا ةنطقتػػػا ت ػػ يف الغالصػػػـ 

 ظاىر  ألا ىذه الةرحمة . 
 ( 19, 18-)شكللوصف النسجي ا     2-2-3-3-
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تظير وداغات اكع اس الغمصةية ال ةسػة  يظيػر ال اػاغ الػدة   ألػا القػ س الثالػ   ي تةػؿ      
 ةا يظير الةقطع د  ؿ ال ااغ ال ػريانا لمقػ س اك ؿ . يظيػر الةقطػع , ال ؽ الغمصةا اك ؿ 

ةمػػـ ت ػػ يف القػػ س الغمصػػةا ال ػػاةس إضػػاألة إلػػ  اكعػػ اس اكروضػػة  2.75 طػػ ؿ الفويػػا لفنػػيف
ةمػػـ .  ةػػا يظيػػر الةقطػػع تز يػػد  ػػؿ ةػػف القػػ س الغمصػػةا  2.5طػػ ؿ الةت  نػػة سػػاوقاو ألػػا فنػػيف 

.  ػػػذلؾ يظيػػػر الةقطػػػع ن سػػػو ودايػػػة نةػػػ  الغطػػػاغ نا و ػػػرع ةػػػف ال اػػػاغ الػػػدة   الػػػ ارد اك ؿ  الثػػػا
 الغمصةا ةف الق س الالةا . 

 ممم  3-3.25جنين طول  -   3-3-3
 ( 20 -الوصف الشكميائي )شكل      1-3-3-3-

يوػػد  الفنػػيف اوػػي  المػػ ف  ةقػػ س امػػ  الةػػ   الضينػػاف أغةػػؽ صػػوغة ةػػف الةرحمػػة السػػاوقة      
ام  الفية الظيريػة لمػرأس  القسػـ اكةػاةا ةػف الفػذع . يػزداد  حاةالت الةالنيف تزداد تفةضات 

            الزان ػػػػػة ال ػػػػػرفية  يظيػػػػػر ألػػػػػا ىػػػػػذه الةرحمػػػػػة وػػػػػداغ  الزان ػػػػػة الذنويػػػػػةنةػػػػػ  الزان تػػػػػاف ال ت يتػػػػػاف 
Caudal fin rudiment ةمـ تقريواو  0.5 ان صاؿ الةنطقة الذنوية لمفنيف اف الة  وةا يقارل . 

 الوصف النسجي      2-3-3-3-
ةية (  فػ د  ةسػة أعػ اس غمصػ21ةمػـ  ػ ؿ ل 3.25أظير الةقطػع الفويػا لفنػيف طػ ؿ        

Gill arches ف ال ػق ؽ الغ اك ؿ  الثػانا  اةمػة احن تػاا .  Gill slitsمصػةية  اةمػة الت ػ يف  اه
 ػذلؾ يظيػر الةقطػع ازديػاد نةػ  وػداغ  الغطػاغ , أةا ال ؽ الغمصةا الثال  لـ ي تةؿ ان تاحو وضػد 

 الغمصػػػةا النا ػػػئة ةػػػف القػػػ س الالةػػػا أ ثػػػر ةػػػف الةرحمػػػة السػػػاوقة حيػػػ  ظيػػػرت ةغطيػػػة لمقػػػ س
يالحظ أيضاو ةقاطع اك اية الدة ية الةفيز  لألع اس الغمصةية ال ةسػة  وػدغ  . الغمصةا اك ؿ

ألػػا اكعػػ اس اكروضػػة اك لػػ  .  ةػػا يالحػػظ أ ؿ  Mesenchymeت ثػػؼ  اليػػا النسػػيج الةت سػػط 
 ( .  22ةف الق س اك ؿ  الثانا   ؿ ل الوداغات لتوراـ ال ي ط الغمصةية

 ممم  3.75جنين طول    4-3-3-
 ( 23 -شكل الوصف الشكميائي -)     1-4-3-3

ةمػػـ ذ  لػػ ف أوػػي   ةقػػ س ال ػػ ؿ  ح يػػزاؿ فػػزغه اك وػػر  3.75ح يػػزاؿ الفنػػيف ألػػا طػػ ؿ       
 ي ػ ف . ةمػـ تقريوػاو  1.5ا يضػادؿ أةا الةنطقػة الذنويػة ألةن صػمة اػف الةػ  وةػ. ةمتصقا ام  الة  

اغ  ومػػ ف اسػػ د تقريوػػاو  ةػػا ية ػػف تةيػػز وػػداغ  ادسػػة ال  وػػاف الوصػػرياف وػػارزاف امػػ  فػػانوا الػػدة
تةتد إلػ  حي  ,  ًأ ثر انت ارا حاةالت الةالنيفالضيف  سط ال  ل الوصر  .   إف وقع تفةضات 

ت  ف ةتةر ز  ام  الفية الظيرية . تظير وداغات اك ضة الزان يػة ألػا  ةنتصؼ الفذع تقريواو إذ
. اميػو ألػػا الةرحمػة السػػاوقة  اتظيػر أ وػػر حفةػاو ةةػا ىػػألة الزاػانؼ ال ت يػة أ أةػػا الزان ػة ال ػػرفي
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يػزداد نةػ  الزان ػة الذنويػة   ةػا   ية ف ةالحظة ظي ر الزان ة الظيرية ألػا ىػذه الةرحمػة و ضػ ا
  تظير أليو وداغات اك ضة الزان ية . 

 ( 25,24  -الوصف النسجي )شكل 2--     4-3-3
ةمػـ تقػدـ نةػ  اكعػ اس الغمصػةية  وػدأ ةيالنيػا .  3.75أظير الةقطع الفويا لفنيف ط ؿ       

حزاؿ ال ػػؽ الغمصػػةا الثالػػ  لػػـ ي تةػػؿ ان تاحػػو وضػػد أةػػا وػػداغ  الغطػػاغ الغمصػػةا ألقػػد ازداد نة ىػػا 
ةمـ حيػ  ظيػرت ةغطيػة لمقػ س الغمصػةا اك ؿ  فػزغاو  ويػراو ةػف القػ س  3.25أ ثر ةف ةرحمة 

 نة  ورااـ ال يػ ط الغمصػةية امػ  الق سػيف اك ؿ الغمصةا الثانا . أظير الةقطع أيضاو ازدياد 
 يػة (  ت سػع اك ايػة الدة24-ال يط ام  الق س الراوع ل ػ ؿ الثانا  الثال   وداية ظي ر وراـ 
اك ؿ  الثػػانا .  ػػذلؾ أظيػػر الةقطػػع وػػدغ تةػػايز  اليػػا النسػػيج  ًدا ػػؿ اكعػػ اس الغمصػػةية   اصػػة
ع اس الغمصةية الثالثة اك ل   ودغ ت ثؼ ال اليا ألا اكزفافا الةت سط الةت ث ة إل  غضر ؼ 

ىػػذا الةقطػػع وػػدغ ت ػػ يف وػػرااـ اكة ػػاط الغمصػػةية  ألػػاقػػ س الغمصػػةا الراوػػع يالحػػظ  ػػذلؾ ألػػا ال
 ام  الق س الغمصةا اك ؿ . 

 ممم  4جنين طول    5-3-3
 (26 -لشكميائي )شكل الوصف ا-     1-5-3-3

 نػػو اكوػػي   يوػػد  نصػػ و ال م ػػا ةن صػػالو اػػف الةػػ  وةػػا يتةيػػز الفنػػيف ألػػا ىػػذه الةرحمػػة وم      
ةمـ إل  الحد اكةاةا لمزان ة ال رفية أ يظير ال  واف الوصرياف  ادسة الضػيف ةتقدةػة  2يضادؿ 

 حػػػاةالت الةالنػػػيفألػػػا النةػػػ  أ ثػػػر ةػػػف الةرحمػػػة السػػػاوقة  ومػػػ ف أسػػػ د .  ةػػػا يتةيػػػز و ثػػػر  اػػػدد 
ة  ألػػا ال ػػط ال سػػطا أاػػداد  ويػػر  ألػػا الفيػػة الظيريػػ انت ػػارىا امػػ  الفسػػـ حيػػ  تظيػػر ةتر ػػز  و

 ةتقدةة والنة  أ ثر ةف الةرحمة الساوقة  الوطنا . الزاانؼ الظير   
 ( 28,27 -الوصف النسجي )شكل 2-5-3--     3

           ةمػػػػػػػـ ازديػػػػػػػاد نةػػػػػػػ  اكعػػػػػػػ اس  ا تةػػػػػػػاؿ ان تػػػػػػػاا  4أظيػػػػػػػر الةقطػػػػػػػع الفويػػػػػػػا لفنػػػػػػػيف طػػػػػػػ ؿ      
      أةػػػا ال ػػػؽ الغمصػػػةا الراوػػػع ألقػػػد ان ػػػت  فػػػزغ  ويػػػر ةنػػػو  وػػػدغ ان تػػػػاا. ال ػػػؽ الغمصػػػةا الثالػػػ  

           زيػػػػػػػاد  نةػػػػػػػ  وػػػػػػػرااـ ال يػػػػػػػ ط الغمصػػػػػػػةية لألعػػػػػػػ اس الغمصػػػػػػػةية, ال ػػػػػػػؽ الغمصػػػػػػػةا ال ػػػػػػػاةس 
 يةية ػػػػػػػف تسػػػػػػػةيتيا وصػػػػػػػ ائ  ال يػػػػػػػ ط الغمصػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة اك لػػػػػػػ   تسػػػػػػػطحيا لت ػػػػػػػ يف صػػػػػػػ ائ 

Gill filaments plates  ظيػ ر ألطػ ر  ػذلؾ يالحػظ وػدغFissures ةييػداو ألػا ىػذه الصػ ائ  ت
و ألػػا اكعػػ اس اكروضػػة ألػػالغيالحػػظ تقػػدـ تةػػايز الغضػػر ؼ      ةػػا لت ػػ يف ال يػػ ط الغمصػػةية . 

. (28-ألا الق س الغمصةا ال ػاةس ل ػ ؿ ت ثؼ  اليا النسيج الةت سط  ( .27-ل  ؿ اك ل 
يالحظ ألا ةا اك ؿ  الثانا .  ذلؾ  ةا يتقدـ نة  الغطاغ الغمصةا  يصو  ةغطياو لمق س الغمص
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. أصػػػوحت ( 27-ل ػػػ ؿالغمصػػػةية ةػػػف القػػػ س الغمصػػػةا اك ؿ  اكة ػػػاطىػػػذه الةرحمػػػة ازديػػػاد نةػػػ  وػػػرااـ 
 .( 28-ل  ؿ نسيج ظيار  ةطوؽ حر  ااكع اس الغمصةية وص ر  ااةة ةحاطة و

 ممم  5جنين طول    6-3-3-
 (29-)شكلالوصف الشكميائي 1--     6-3-3

ةقدةة الفنيف وارز  اػف الةػ  ةػع  ػيس ةحػا  وأف ىذا الفنيف اف الةرحمة الساوقة يتةيز        
امػ  سػط  الفنػيف أ ثػر ةةػا ىػ  اميػو ألػا الةرحمػة  حػاةالت الةالنػيفأصغر .   ظيػ ر انت ػار 

نيا تنت ر ألا ىذه الةرحمة ام  النصؼ الدانا لمزان ػة الذنويػة  ػذلؾ يتةيػز الفنػيف  الساوقة  ةا  اه
نةػػػػ  الزاػػػػانؼ أ ثػػػػر ةػػػػف الةرحمػػػػة السػػػػاوقة  اصػػػػة والنسػػػػوة لمزان ػػػػة الذنويػػػػة حيػػػػ  تتةيػػػػز  وزيػػػػاد 

حاألػة الزان ػة  سػنفواستطالتيا أ ثػر ةػف الةرحمػة السػاوقة   ضػ ا اك ػضة الزان يػة أ ثػر ةػع وػدغ ت
 الذنوية . 

 ( 32,31,30 –شكل  الوصف النسجي)     2-6-3-3-
ـ ازديػػػػاد نةػػػػ  اكعػػػػ اس الغمصػػػػةية اػػػػدا القػػػػ س ةمػػػػ 5طػػػػ ؿ يظيػػػػر الةقطػػػػع الفويػػػػا لفنػػػػيف      

 ف ال ق ؽ الغمصػةية  ف  ي طاو غمصةية  ويذا ي  ف عد ا تةؿ ت   الغمصةا ال اةس حي  ح ي   
اكروضػػة اك لػػ  اػػدا ال ػػؽ الغمصػػةا ال ػػاةس حيػػ  حزاؿ ةضظةػػو غيػػر ة تػػ ا . يظيػػر الةقطػػع 

ألييػػػا لمق سػػػيف الغمصػػػةييف اك ؿ  ت سػػػع صػػػ ائ  ال يػػػ ط الغمصػػػةية  ازديػػػاد ت ػػػ يف ال طػػػ ر ًأيضػػػا
حة ال يػ ط الغمصػةية لمقػ س يأةا ص  .  الثانا أ تةييداو لزياد  ت  يف  ي ط غمصةية أ ثر ادداو 

الغمصػػةية لمقػػ س الغمصػػةا  حة ال يػػ طي اف صػػ , الثالػػ  أليظيػػر ألييػػا ودايػػة ت ػػ يف احػػد ال طػػ ر 
ازديػػاد نةػػ  الغطػػاغ الغمصػػةا أيضػػا  30 - طػػ ر ألييػػا وضػػد . يالحػػظ ألػػا  ػػ ؿلػػـ تظيػػر الالراوػػع 

  ضػ ا 31,30-حي  أصو  ةغطياو لألع اس الغمصةية اكروضة اك ل  .  ذلؾ يظير ألػا ال ػ ؿ
( ت ويػراو لمقػ س الغمصػةا 32- ةسػة اك لػ  . يظيػر ألػا ل ػ ؿاللألع اس الغمصػةية  الغضر ؼ

 .  Gill rakerاك ؿ  الذ  يظير أليو ازدياد نة  الة ط الغمصةا 
 ممم  6.5-6جنين طول     7-3-3-

 (33-)شكلالوصف الشكميائي 1-7-3-3      
يتةيػػز الفنػػيف أليػػو ووػػر ز الػػرأس أ ثػػر اػػف الةػػ  ةػػف الةرحمػػة السػػاوقة ةػػع زيػػاد   ضػػ ا          

أ ثػػر امػػ  ال ػػؾ  حػػاةالت الةالنػػيفة ال ػػـ ةػػع تر يػػز الحػػزاـ ال ضػػا امػػ  الضينػػيف .   ضػػ ا ألتحػػ
س  انت ارىا امػ  فةيػع أفػزاغ الفسػـ . ي تةػؿ ألػا ىػذه الةرحمػة  زياد   ثاألتيا ام  الرأ . الضم  

وزياد  نة  اك ضة الزان ية ألا  ً. تتةيز ىذه الةرحمة أيضاف ت  يف الغطاغ الغمصةا ام  الفانوي
ا السػة ة الوالغػة لةػا ىػ  ة فػ د ألػ ًة ػاويا ً.  ةػا أف الزان ػة ال ػرفية تت ػذ  ػ ال الزان ة ال ت يػة



 النتائج                        الفصل الثالث                                                                                            

 

 
 

 

 

  13 

زان يػػػة   اصػػػة ال انػػػد حػػػد د اك ػػػضة حػػػاةالت الةالنػػػيفلزان ػػػة الذنويػػػة  تفةػػػع . اسػػػتطالة ا ًتقريوػػػا
 .الساوقة ف الةرحمةال سطية ةنيا ةع نة  وداغات اك ضة الزان ية ألييا أ ثر ة

 الوصف النسجي      2-7-3-3
    ةمـ  ض ا غضر ؼ اكع اس  6يظير الةقطع الةستضر  لفنيف ط ؿ            

واضضاألة ال  ذلؾ ظي ر ال اائيف الدة ييف لألع اس الثالثة اك ل  لال رياف الغمصةية  غالألو . 
 (  وينيةا تفةضات Afferent and efferent branchial arteriesالغمصةا ال ارد   الصادر

-,  ودغ ظي ر الضظـ ألا الة ط الغمصةا لمق س الغمصةا اك ؿ ل  ؿ حاةالت الةالنيف
  الثال اك ؿ  الثانا  الغمصةية ساة اط الغمصةية ام  اكع  نة  اك(.  وداية 37,36,35,34

 Taste     . يظير ألا النسيج الظيار  الةغطا لألع اس الغمصةية تةايز الورااـ الذ عية 
bud  أليزداد اددىا ام  اكع اس الثالثة اك ل  ةع وداية الغمصةية ( أةا ال ي ط 37-ل  ؿ

 سيف الغمصةييف اك لييف ة ةف ال ي ط الغمصةية ام  القظي ر ورااـ لت  يف الص ائ  الثان ي
ويف ال اليا الظيارية لم ي ط  Chloride cells( . ية ف تةييز ال اليا ال م ريدية 34-ل  ؿ

الغمصةية و  نيا  اليا  وير  الحفـ ذات ن ا   ر ية  سايت والـز أليؼ لمةم نات الحةضية 
اكلياؼ الضضمية اليي مية لمضضمة الةوضد  (  ذلؾ ية ف تةييز وداية ت  يف 35-ل  ؿ

Abductor skeletal muscle  ويف ع ااد ال ي ط الغمصةية إضاألة لذلؾ تظير اك ضة
 .( 37-الغمصةية ألا وداية ت  ينيا ألا ال ي ط الغمصةية ل  ؿ

 ممم 7.75-8جنين طول     8-3-3-
 (38-)شكلالوصف الشكميائي      1-8-3-3

الةرحمة نقصاف ألا حفـ  يس الة  أ ثر ةف الةرحمة الساوقة ةع ارت اع  يظير ألا ىذه        
ال ـ ال  اكام  , يستةر الحزاـ ال ضا والتةايز ألا الضيف  ي تةؿ الغطاغ الغمصةا ام  

تود   أنيا عطضة س داغ .  ةا يزداد إذ ام  الرأس  حاةالت الةالنيفةع زياد   ثاألة , الفانويف 
سـ  تظير و  ؿ  ط ةزد   أس د الم ف ام   ؿ ةف الفانل الظير    انت ارىا ام  وقية الف

 الفانل الوطنا . 
 الوصف النسجي       2-8-3-3

. تقدـ نة  الغضر ؼ (39-  ؿل ةمـ 7.75-8يظير الةقطع السيةا لفنيف ط ؿ            
ذه الةرحمة  ةا تستةر اكة اط الغمصةية والنة  ام  اكع اس الغمصةية اكروضة . يظير ألا ى

ثان ية ام   ي ط  زياد  ادد  نة  الص ائ  ال, تةايز الطوقة تحت الة اطية لمق س الغمصةا 
 ًإذ تصو  الص ائ  اكعدـ نة ا. التا يستةر نة ىا ةف عةة ال يط الغمصةا  اكع اس اكروضة

. لغمصةا ألت  ف عريوة ةف عةة ال يط ا ًأةا اكحد  ت  ينا. عريوة ةف عااد  ال يط الغمصةا 
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ى  فزغ ة ور لم يط الغمصةا يظير أليو و ض ا الص ائ  الثان ية النا ئة ةف 40) -  ؿل
ة  نة ةف ال اليا الضةادية التا تحصر وينيا  الثان ية ال يط الغمصةا . تظير الص يحة

ال ضيرات الدة ية  ةحاطة وصؼ  احد ةف ال اليا الظيارية الحر  ية . تظير ال اليا ال م ريدية 
  . أاداد أ ثر ةف الةرحمة الساوقة ويف ع ااد الص ائ  الثان يةو

 ممم8.5 جنين طول     9-3-3-
 الوصف الشكميائي والنسجي-     9-3-3

ادا زياد  ط ي ة , ةمـ 8 ةمـ نظيره لفنيف ط ؿ  8.5ي اوو الةظير ال  ما لفنيف ط ؿ         
   ال صؼ النسفا ألي  ف ة اوو لفنيف أةا.  يس الةحا الألا ترا يل الفنيف الة تم ة  صغر 

ظـ ح ؿ غضر ؼ الق س ادا زياد  ت  يف الورااـ الذ عية  نة  الض. ( 42,41-ل  ؿةمـ  8
 . (-43الغمصةا ل  ؿ

  ممم9 يرقة حديثة الوالدة طول     10-3-3-
 وير ادا ا تزاؿ  (ةمـ8.5,8 -والنسوة لةظير الفنيف ي اوو الةرحمة الساوقة لفنيف ط ؿ        

تم ة . أةا والنسوة لم صؼ النسفا ألا ال يس الةحا  زياد  ط ي ة ألا نة  ترا يل الفنيف الة 
ادد ال اليا ( .  زياد  44-لألع اس الغمصةية أليزداد ألييا ادد ال ي ط  الص ائ  الثان ية ل  ؿ

 . ( 45,46-ل  ؿالة اطية ألا الظيار  الة اطية ليا 
 50,49,48,47)-شكلل ممم9 .25ول يرقة عمر يوم واحد ط    11-3-3-

 س الةحا أ ثر ةف الةرحمة الساوقةتتةيز اليرعة ألا ىذه الةرحمة واستقاةتيا  ا تزاؿ ال ي        
. أةا ةف حي  التر يل النسفا لمغالصـ ألي ض  الةقطع الط لا لم يط الغمصةا ( 47-ل  ؿ

ةمـ ي ض  ظي ر  9.25ؿ الةأ  ذ ةف ةقطع فويا ليرعة اةر ي ـ  احد وضد ال حد   وط  
ألا ظيار  ال يط الغمصةا  ت اوو تر يل الص يحة الثان ية لةا ( 50-ل  ؿال مية الضصي ية 

  ى  ة ف د ألا غمصـ السة ة الوالغة .
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 نــــــــــــــــوضح  ذكر سمكة البعوض البالغ نقال مصورة فوتوغرافية ت( : 1شكل )
(De forges,2005) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ن ـــــــــوضح  أنثى سمكة البعوض البالغة نقال مصورة فوتوغرافية ت( : 2شكل )
(De forges,2005) 
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لطبيعي منظر جانبي لرأس سمكة البعوض البالغة لتوضيح الوضع ا: ( 3شكل)
 بعد التثبيت بمثبت بون المائي  X20الغمصمي  لمغالصم بعد إزالة الغطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 X120منظر سطحي لسقف التجويف الفموي لسمكة البعوض البالغة : ( 4شكل)
 بعد التثبيت بمثبت بون المائي 

 

BB    -   Basibranchial                    CB   -   Ceratobranchial 

HB    -   Hypobranchial                   GA1   -   First gill arch  

GA2  -   Second gill arch                 GA3   -  Third gill arch  

GA4   -  Fourth gill arch                  GA5   -  Fifth gill arch  

LGR   -  Long gill raker                    SGR  -  Small gill raker  
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 الكاممة في سمكة لمجموعة الغالصم (.W. M)تحضير كامل : ( 5شكل )
 . X  80عوض البالغة ممون البورق القرمزيالب

 

BLM   -   Black line melanophores     GA1   -   First gill arch  

GA2   -   Second gill arch                GA3   -  Third gill arch  

GA4   -   Fourth gill arch                  GF   -    Gill filament  

 

 

 

 

   ( لمقوس الغمصمي األول في السمكة البالغة(.W. Mتحضير كامل : ( 6شكل )
X160 القرمزي .ممون البورق 

 

BLM  -  Black line melanophores         GA1   -  First gill arch  

GF    -   Gill filament                         GL    -  Gill lamellae 

LGR  -   Long gill raker 
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 أس سمكة بالغة يمر بمنطقة الغرفةفي ر  مقطع طولي)سهمي(: ( 7شكل )
الهيماتوكسمين ممون   X40واألقواس الغمصمية والغطاء الغمصمي الغمصمية

 األيوسين .

Br      -   Brain                             E     -   Eye  

GA1   -   First gill arch                   GA2   - Second gill arch 

GA3   -  Third gill arch                   GA4   -  Fourth gill arch 

GA5   -   Fifth gill arch                   GC     -   Gill chamber 

GFs    -  Gill filaments                    GR     -   Gill raker  

O       -   Operculum 

 

مقطع طولي )سهمي( في رأس سمكة بالغة يمر بمنطقة الغالصم : ( 8شكل )
 األيوسين ممون الهيماتوكسمين x100اتصال الخيوط باألقواس الغمصمية  يوضح

 

A,EBAs  -  Afferent and efferent branchial arteries 

A,EFAs  -  Afferent or efferent filament arteries   

B       -    Bone                         C      -     Cartilage 

GA    -     Gill arch                    GF     -    Gill filament 

GL    -     Gill lamellae                LGR   -    Long gill raker  

MU   -      Muscle                      SGR   -    Small gill raker  

SM    -     Submucousa  
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 ممون الهيماتوكسمين األيوسين. X 800قوة  -8 ( : جزء مكبر من شكل9شكل )

 

EBAs  -  Afferent and efferent branchial arteries 

A,EFAs  -  Afferent or efferent filament arteries  

B       -    Bone                          C     -     Cartilage 

GF     -    Gill filament                 GL    -   Gill lamella 

Mc     -     Melanophores              MU   -  Muscle  

 

 

 

 مستعرض مقطع طولي )سهمي( في رأس سمكة بالغة يظهر مقطع: ( 10شكل )
الهيماتوكسمين ممون  X1500 يوضح أجزاء القوس في القوس الغمصمي الثاني

 األيوسين

A,EBAs  -   Afferent and efferent branchial arteries 

B      -    Bone                              C     -         Cartilage 

GR    -    Gill raker                         MC    -     Mucous cell  

ME    -    Mucous epithelium             MU    -      Muscle  

SM    -   Submucousa                     TB     -   Taste bud 
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األقواس  يوضحمقطع طولي )سهمي( في رأس سمكة بالغة : ( 11شكل )
  :ممون الهيماتوكسمين األيوسين X450الغمصمية 

ABA  - Afferent branchial artery      B    -   Bone 

C       -    Cartilage                     Mp  -  Melanophores 

MCs   -    Mucous cells                ME  -  Mucous epithelium  

MU     -    Muscle                       SM  -  Submucousa  

 

 

 

 

مقطع طولي )سهمي( في الخيط الغمصمي يوضح موقع  جزء من: (12شكل )
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X2500 الخاليا العصيوية والخاليا األخرى

BCa   -   Blood capillaries cell          CC    -   Chloride cell 

E       -   Epithelial cell                   GF     -      Gill filament 

GL     -   Gill lamella                      MC    -      Mucous cell 

PC     -   Pillar cell                        RC     -      Rodlet cell 

UCs   -  Undifferentiated cells             
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الغمصمي يوضح موقع مقطع طولي)سهمي( في الخيط  جزء من: (13شكل )
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين .X2250األخرى ية والخالياالخاليا المخاط

 

BCa   -     Blood capillaries    CC    -    Chloride cell 

E       -     Epithelial cell        GF    -      Gill filament 

GL     -     Gill lamella           MCs   -  Mucous cells 

PC     -     Pillar cell              UCs   -  Undifferentiated cells  

 

 

 

غالصم مقطع طولي )سهمي( في رأس سمكة بالغة مار بمنطقة ال:  (14شكل )
ممون   X2000في الخيوط الغمصمية يوضح ظهور األشعة الغمصمية

 الهيماتوكسمين األيوسين

 

B      -     Bone           Gill ray       

C      -    Cartilage 

CC    -    Chloride cell                  E       -      Epithelial cell  

GF    -    Gill filament                   GL     -      Gill lamellae 
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 مثبت سمثX  120ممم  2( : مظهر شكميائي لجنين طول 15شكل )

 

L   -     Lens                           MEC  -  Mesencephalon  

OC   -   Optic cup                     OV    -  Otic vesicles  

PRC  -  Prosencephalon             RHC  -  Rhombencephalon 

Y      -  Yolk                            T       -  Trunk 

 

 

 

 

 ممم مار في منطقة تكوين 2.5مقطع جبهي في جنين طول  جزء من( :(16شكل 
ممون الهيماتوكسمين X800 يوضح انفتاح الشق الغمصمي األول الغالصم
 األيوسين

 

GA1  -  First gill arch         GA2   - Second gill arch  

GA3  -  Third gill arch        1GS   - First gill slit   

HA    -  Hyoid arch           1RCs  - One row of cuboidal cells 

2RCs - Two rows of cuboidal cells         Y     -  Yolk 
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 مثبت سمث X 120ممم 2.75 ( : مظهر شكميائي لجنين طول 17شكل )

E      -  Eye                         GFR  -  Gill formation region 

OL    -  Optic lobes                PF    -     Pectoral fin 

T      -  Trunk                       Y      -   Yolk 

 

 

 

قة تكوين ممم مار في منط 2.75مقطع جبهي في جنين طول : ( 18) شكل
غمصمي  يوضح تكوين أربعة أقواس غمصمية وبدء تكوين القوس الالغالصم 

 ممون الهيماتوكسمين األيوسينX825 الخامس و بدء تكوين الغطاء الغمصمي 

 

HA    - Hyoid arch              GA1  -  First gill arch  

GA2  - Second gill arch       GA3  -  Third gill arch 

GA4  - Fourth gill arch         GA5  -  Fifth gill arch 

1GS   - First gill slit             OP    -   Operculum primordium 

PH     - pharynx                 1RCs -One row of cuboidal cells 

2RCs  - Two rows of cuboidal cells        

Y      -   yolk       
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ممم مار في منطقة تكوين  2.75( : مقطع جبهي في جنين طول 19شكل )  
ممون  X 850الغالصم يوضح ظهور الوعاء الدموي في المنطقة الغمصمية 

  الهيماتوكسمين األيوسين

 

BV    -  Blood   vessel           GA1  -   First gill arch 

GA2  -  Second gill arch         GA3  -  Third gill arch 

GA4  -  Fourth gill arch          GA5   -   Fifth gill arch 

HA    -  Hyoid arch           1RCs  - One row of cuboidal cells 

2RCs  -   Two rows of cuboidal cells 

 

 

 

  مثبت سمث X 120ممم  3.25( : مظهر شكميائي لجنين طول 20شكل )

Br     -  Brain                              E      -  Eye  

GFR  -  Gill formation region           PF    -  Pectoral fin  

T      -   Trunk                             Y      -  Yolk 
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ممم مارا في منطقة  25.3مقطع جبهي لجنين طول  جزء من( :21شكل )
الغالصم يوضح ظهور األقواس الغمصمية الخمسة والشقوق الغمصمية األول و 

       ممون الهيماتوكسمين األيوسين X 250الثاني و الثالث 

 

Br      -  Brain                             E      -  Eye 

GAs  -  Gill arches                       GC    -  Gill chamber   

GSs  -  Gill slits                           HA    -  Hyoid arch   

OP -  Operculum primordium           PH    -  Pharynx 

 

 

 

 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X 850 21جزء مكبر من شكل  ( :22شكل )

 

FP  -  Filament primordium                   GAs   - Gill arches 

GSs   - Gill slits                                 HA    -  Hyoid arch 

MCA  - Mesenchymal cell aggregation       

OP -  Operculum primordium 

2RCs - Two rows of cuboidal cells        
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 مثبت سمث X 120ممم  3.75( : المظهر الشكميائي لجنين طول 23شكل )

Br      -  Brain                                E     -   Eye  

GFR  -  Gill formation region              PF    -  Pectoral fin  

T      -   Trunk                                Y      -  Yolk 

 

 

 

 

ممم مار بمنطقة الغالصم  3.75مقطع جبهي لجنين طول  جزء من( :24شكل )
ممون  X 825يوضح ازدياد نمو األقواس الغمصمية  وبداءة الغطاء الغمصمي 

 . الهيماتوكسمين األيوسين

 

BVs   -  Blood vessels             GC   -   Gill chamber  

HA    -  Hyoid arch                 OP - Operculum primordium 

1GS   -  First gill slit               2GS  -  Second gill slit 

3GS   -  Third gill slit               GRP  -  Gill raker primordium  
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ممون  X 3500ممم  3.75لجنين طول  24( : جزء مكبر من شكل 25شكل )
 الهيماتوكسمين األيوسين

 

CD   -  Cartilage differentiation     FP   -  Filament primordium 

GA3  -  Third gill arch                GA4  -  Fourth gill arch  

GA5  -  Fifth gill arch        2RCs - Two rows of cuboidal cells 

 

 

 

 

 مثبت سمث X 120ممم   4( : المظهر الشكميائي لجنين طول26شكل )

Br      -  Brain                                     E     -  Eye  

GFR  -   Gill formation region                 PF    -  Pectoral fin  

T      -   Trunk                                    Y      -  Yolk 

 

 

 

 



 

41 
 

ممم في المنطقة الغمصمية  4مقطع جبهي في جنين طول  جزء من( :27شكل )
يوضح زيادة تقدم انفتاح الشق الغمصمي الرابع وبداية انفتاح الشق الغمصمي 

 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X 850الخامس 

 

BV    -  Blood vessel             CD    - Cartilage differentiation  

FFPs - Fissures in filament plate            GAs   -   Gill arches 

GA5  -    Fifth gill arch           GRP  -    Gill raker primordium 

GFPs - Gill filament plates     

MCA - Mesenchymal cell aggregation    

O     -   Operculum 

 

 

ممون الهيماتوكسمين  X  2500(27( : جزء مكبر من الشكل )28الشكل )
  األيوسين

BV    -  Blood vessel             CD   -  Cartilage differentiation 

GA3  -  Third gill arch           GA4  -  Fourth gill arch  

GA5  -  Fifth gill arch            GFP  -  Gill filament plate 

GS    -  Gill slit          MCA  -  Mesenchymal cell aggregation 

RBC  -  Red blood cell  SQE - Stratified squamous epithelium  
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 مثبت سمث X 120ممم   5( : المظهر الشكميائي لجنين طول 29شكل )

Br      -  Brain                              E     -   Eye  

GFR   -  Gill formation region           PF    -   Pectoral fin 

Sb     -   Silver band                      Y      -  Yolk  

 

 

 

 

 

ممم يوضح ظهور الغضروف  5مقطع جبهي في جنين طول  جزء من( :30شكل )
 X 800في األقواس الغمصمية األربعة األولى مع ازدياد نمو الغطاء الغمصمي 

 ممون الهيماتوكسمين األيوسين

BVs   - Blood vessels           C      -  Cartilage   

GA1   -   First gill arch          GA2  -  Second gill arch 

GA3   - Third gill arch           GA4  -  Fourth gill arch 

GA5   -  Fifth gill arch           GC   - Gill chamber 

 GSs   -  Gill silts                  FFP  - Fissure in filament plate 

 O   -   Operculum       SQE -  Stratified squamous epithelium  
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الغضروف في ممم يوضح ظهور  5( : مقطع جبهي في جنين طول 31شكل )
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X  800القوس الغمصمي الخامس

 

BVs   -  Blood vessels                C     -   Cartilage 

GA1  -  First gill arch                 GA2  -  Second gill arch 

GA3  -  Third gill arch                GA4  -  Fourth gill arch 

GA5  -  Fifth gill arch                 GFP  -  Gill filament plate 

 

 

    

( : جزء مكبر لمقوس الغمصمي األول يوضح ازدياد نمو المشط 32شكل )
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X 2000الغمصمي 

 

BV    -  Blood vessel                         C      -   Cartilage 

FFP   - Fissure in filament plate           GA1   -  First gill arch 

GFP   -  Gill filament plate                  GR     -  Gill raker 
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 مثبت سمث X 120ممم  6( : المظهر الشكميائي لجنين طول 33شكل )

AF    -  Anal fin                             Br     -   Brain 

CF   -  Caudal fin                           DF    -  Dorsal fin 

E      -  Eye                                  Grg   -  Gill region 

Sb    -   Silver band                         Y     -  Yolk 

 

 

 

 

ممم مار في المنطقة الغمصمية  6( : مقطع مستعرض لجنين طول 34شكل )
ممون  X  350مية وبدء تكوين الصفائح الثانويةيوضح زيادة أعداد الخيوط الغمص

 الهيماتوكسمين األيوسين

BV    -  Blood vessel                  C     -   Cartilage 

GA1  -  First gill arch                  GA2  -  Second gill arch 

GA3  -  Third gill arch                 GA4  -  Fourth gill arch  

GA5  -  Fifth gill arch                  GF    -  Gill filament 

GLPa  - Gill lamellae primordia      GR    -  Gill raker 

Mp    -  Melanophores                  
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( : مقطع مستعرض لمقوسين الغمصميين األول والثاني في جنين طول (35شكل 
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X1250 ممم  6

 

A,EBAs   - Afferent and efferent branchial arteries  

B     - Bone                                 C        -   Cartilage 

CCs - Chloride cells                       GA1    -   First gill arch 

GA2 - Second gill arch                    GF     -   Gill Filaments 

GLP - Gill lamellae primordium          GR     -   Gill raker 

 

 

يوضح الغالصم عمى ممم   6.5مقطع جبهي في جنين طول جزء من( :(36شكل 
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X250الجانبين 

A,EBA  -   Afferent and efferent branchial artery  

C     -   Cartilage               GA1     -   First gill arch  

GA3  -   Third gill arch        GA2    -    Second gill arch 

GA4  -   Fourth gill arch      GA5    -   Fifth gill arch 

GFs   -   Gill Filaments        GLP  -  Gill lamellae primordium 

GRa   -   Gill ray                 GR   -   Gill raker 
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(: مقطع مستعرض لمقوسين األول والثاني يوضح ظهور العظم في 37)شكل  
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X1250.المشط الغمصمي 

A,EBA- Afferent and efferent branchial artery       

       -   Cartilage B   -    Bone                      C  

GA1  - First gill                   GA2   -   Second gill 

 GR   - Gill raker                  GRa   -   Gill ray  

GF    - Gill Filament              GLP - Gill lamellae primordium 

TB    - Taste bud 

 

 

  .  X120ممم  7.75( : مظهر شكميائي لجنين طول  38)شكل   

 

CF   -   Caudal fin                       DF    -   Dorsal fin 

E    -   Eye                                Grg   -   Gill region 

Sb    -   Silver band                     Y      -   Yolk 
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ممم مار في منطقة الغالصم 7.75 ( : مقطع سهمي لجنين طول 39) شكل  
ممون  X1500يظهر الخاليا المخاطية والبراعم الذوقية في األقواس 

 الهيماتوكسمين األيوسين

 

BV   -   Blood vessel                      C       -   Cartilage 

MC   -   Mucous cell                 SM    -    Submucousa 

TB    -    Taste bud 

 

 

 

ممم يوضح الخيط  8.5مقطع سهمي في جنين طول  جزء من( :40) شكل 
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X2500الغمصمي 

 

BCa -  Blood capillary           CC   -  Chloride cell 

E     -  Epithelial cell             GF    -  Gill filament    

GL    -  Gill lamella              PC   -  Pillar cell 

RC    -  Rodlet cell              SEC  -  Squamous epithelial cell 
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ممم مار في منطقة الغالصم  8.5( : مقطع سهمي في جنين طول 41)شكل 
ممون  .X450الغمصمية بالرأس وظهور العضالت  األقواسيوضح اتصال 

 الهيماتوكسمين األيوسين

A,EBA  -  Afferent and efferent branchial artery 

B       -  Bone                       C      -   Cartilage  

GF    -   Gill filament               GL     -  Gill lamella 

MU  - Muscle   

 

 

 

لغالصم ممم مار في منطقة ا 8.5مقطع سهمي لجنين طول  جزء من( :(42شكل
ممون  .X2500الى صفائح ثانوية  الثالث القوس يوضح تبرعم قمة الخيط عمى

  الهيماتوكسمين األيوسين

 

BCa  -  Blood capillary        CC    -  Chloride cell 

GF    -  Gill filament           GL    -  Gill lamella 

PC    -  Pillar cell               SEC  - Squamous epithelial cells 
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( : جزء مكبر لمقطع مستعرض لمقوس الغمصمي مأخوذ من مقطع (43شكل   
غضروف لبراعم الذوقية وتكوين العظم حول يوضح ا ممم8.5 سهمي لجنين طول 

 .ممون الهيماتوكسمين األيوسين X2500القوس 

A,EBAs   -   Afferent and efferent branchial arteries 

B      -   Bone                           C      -  Cartilage 

GR    -   Gill raker                      Mp    -  Melanophores 

ME    -   Mucous epithelium         TB     -  Taste bud 

 

 

 

 

ممم يوضح  9مقطع مستعرض في يرقة حديثة الوالدة طول  جزء من( :(44شكل 
ممون  .X100في السمكة البالغة  تمايز الغالصم بشكل مقارب لما هو

 الهيماتوكسمين األيوسين

C     -   Cartilage                   GAs   -   Gill arches 

GF    -   Gill filament               GL    -   Gill lamellae  

GR   -  Gill raker                    MC    -   Mucous cells 

MU   -   Muscle                     PH    -   Pharynx 
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الغمصمية  األقواسض في يرقة حديثة الوالدة مار في ( : مقطع مستعر  (45شكل 
 .ممون الهيماتوكسمين األيوسين X800المخاطية  يوضح ظهور الخاليا

 

BV    -    Blood vessel               C     -   Cartilage 

GF    -   Gill filament                 MC   -   Mucous cells 

MU   -    Muscle                       ME   -   Mucous epithelium 

SM   -    Submucousa 

 

 

الخيط الغمصمي مقطع مستعرض ليرقة حديثة الوالدة مار في  جزء من( :(46شكل
ممون الهيماتوكسمين  X1250الذوقية والغضروف  يوضح ظهور البراعم

 .األيوسين

 

A,EBA   -    Afferent and efferent branchial artery        

C       -    Cartilage                     GF       -    Gill filament 

GL     -    Gill lamellae                 GR       -    Gill raker 

GRa    -    Gill ray                       MC       -    Mucous cells 

MU     -    Muscle                       TB       -    Taste bud 
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مثبت .X120ممم    9.25( : المظهر الشكميائي ليرقة يوم واحد و بطول(47شكل
  بون

 

AF   -     Anal fin                   CF   -     Caudal fin 

E    -     Eye                        O    -     Operculum 

Y    -     Yolk  

 

 

 فيه رظهت 9.25 ليرقة يوم واحد في القوس الغمصمي( : مقطع سهمي (48شكل
 ممون الهيماتوكسمين األيوسينX2250  الخاليا المخاطية 

 

C     -    Cartilage                         GR    -   Gill raker 

Mp   -   Melanophores                   MC    -   Mucous cells 

ME   -   Mucous epithelium             SM    -   Submucousa  
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الخيط في يرقة عمر يوم واحد بعد الوالدة مار ب ( : مقطع جبهي(49شكل 
 ممون الهيماتوكسمين األيوسين X2000الكموريدية الغمصمي يوضح ظهور الخاليا

 

BCa    -     Blood capillary      C       -    Cartilage 

CC     -      Chloride cells       GF     -    Gill filament  

GL     -      Gill lamellae         MC    -    Mucous cell 

PC     -      Pillar cell            UCs   -    Undifferentiated cells 

 

 

في يرقة عمر يوم واحد بعد الوالدة مار بالخيط  ( : مقطع جبهي(50شكل 
ممون  X2000الغمصمي يوضح ظهور الخاليا  المخاطية و العصيوية 

 الهيماتوكسمين األيوسين

BCa  -  Blood capillary               CC    -    Chloride cells 

E      -   Epithelial cell                GF    -    Gill filament 

GL   -  Gill lamella                    MC   -    Mucous cell 

PC   -   Pillar cell                      RC   -    Rodlet cells  

SEC - Squamous epithelial cells   UCs - Undifferentiated cells 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ( منظر خارجي في الدجاج المحمي يوضح الفتحات2) شكل
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 3) شكل
 
 
 
 
 
 

 حمي يوضح( نصف الدماغ في الدجاج الم4
OB: Olfactory Bulb, CH: Cerebral Hemisphere 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسيج( مقطع نسيجي يوضح ال5) شكل
 
 

: Cartilage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي فيييييييييييييييييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييييييييييييييييدجاج  النفييييييييييييييييييييييييييييييييينسييييييييييييييييييييييييييييييييييجي يوضيييييييييييييييييييييييييييييييييح لمتجوييييييييييييييييييييييييييييييييييف اأ

 

 



X40 

(H & E 

 Stain) 
NSE: Non Sensory Ep[ithetium, CAR: Cartilage, G:Gland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح 9) شكل
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
NSE: Non Sensory Epithelium, LP: Lami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ( مقطع نسجي يوضح الظهارية 11) شكل
 
 
 
 

NSE: Non Sensory Epithelium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 جاج  المحميظهارية الحسية في الدال يوضح( مقطع نسيجي 12) شكل
SE: Sensory Epithelium, LP: Lamia BM: Basement Membrane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح الظهارية الحسية في الدجاج المحمي 13) شكل
 
(X100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ( مقطع نسيجي يوضح الظهارية الحسية في الدجاج المحمي 14) شكل
SE: Sensory Epithelium, D: Duct of Bowman's Gland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح 15) شكل
 
 
 
 

Basal Cell 

D: Dendrite, A: Axon, OV: Olfactory Vesicle 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



 (X1000( )H & E Stainالمحمي )
BC: Basal Cell, RC: Receptor Cell, A: Axon, D: Dendrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 يوضح الخاليا القاعدية ( مقطع نسيجي 17) شكل
BC: Basal Cell, RC: Receptor Cell ,D: Dendrite 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 ,SC: Supporting Cell, RC: Receptor Cellسيجي يوضح الخاليا( مقطع ن18) 

A: Axon, D: Dendrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح الخاليا الساندة والمستقبمة 19) شكل
 (X1000( )P.A.S Stainالحسية في الدجاج المحمي )

SC: Supporting Cell, RC: Receptor Cell, A: Axon, D: Dendrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( مقطع نسيجي يوضح الصفيحة22) شكل

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 طع نسيجي يوضح ( مق21) شكل
 

  ٍ SE: Sensory Epithelium, LP: Lamina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح 22) شكل
 

 

 



N: Nerve, SE: Sensory Epithelium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ي لمدجاج نفية في التجويف اأنف( مقطع نسيجي يوضح الغدد اأ23) شكل
 
 
 

NG: Nasal Gland, CT: Connective Tissue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (E Stain( مقطع نسيجي 25) شكل
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( منظر خارجي 27) شكل
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع طولي لراس 28) شكل

 

 



 
NT: Nasoturbinals, ET: Endo Turbinals, MT: Maxilloturbinals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Hemisphere 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 (X40( )H & E Stain): Sinus  

Gland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   رن ( مقطع نسيجي يوضح النسيج المكون لمدهميز في اأ31) شكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 34)شكل

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رة لمقطع نسيجي يوضح بك( صورة م35)شكل
 

   رن في اأ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 قطع نسيجي يوضح الظهارية الحسية في ( م36)شكل
SE: Sensory Epithelium, BG: Bowman's  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح الظهارية الحسية في37)شكل
 

, N: Nerve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح الظهارية الحسية في 38)شكل
(X40 

 

 



0( )PAS. Stain) 
SE: Sensory Epithelium, BM: Basement Membrane, N: Nerve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح الخاليا القاعدية المستقبمة في الظهارية الحسية 39)شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح الخاليا الساندة والمستقبمة في الظهارية الحسية 41)شكل

 
 
: Axon, D: Dendrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح الخاليا الساندة والمستقبمة في الظهارية الحسية ( مقطع نسيجي 42)شكل

 

 



 Cell 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ية نفيجي يوضح الظهارية اأ( مقطع نس43)شكل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 44)شكل

en, CAR: Cartilage 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ية  نفتقبمة في الظهارية اأ( مقطع نسيجي يوضح الخاليا الساندة والمس45)شكل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ش
 ية نفة في الظهارية اأيوضح الخاليا القاعدية والمستقبم( مقطع نسيجي 46)ل

 

 



 

RC: Receptor Cell, A: Axon, D: Dendrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( مقطع نسيجي يوضح 47شكل)
 
 
 

Gland 
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 ةاملناقش4-
 

 التركيب العياني  – 1-4
أظهػػػرت ئجػػػبحث الحاػػػث الاػػػبلف  ف ال الػػػـ اػػػف ةػػػكون الحخػػػ ض الحبل ػػػن ججوػػػ ف كػػػف  كةػػػن      

  كجدرجػن اػف الطػ ؿ كػف ا كػبـ  لػف ال لػؼ   ايػث  ًكق ةن قليا Gill arches نأق اس غللكي
ب اخبلػػػن   يظهػػػر  لػػػف يوػػػ ف أط لهػػػب القػػػ س ا  ؿ  أقلػػػراب القػػػ س ال ػػػبكس   جوػػػ ف أرحخػػػن كئهػػػ

ا   حبرة  ف ججكخػبت - ط غير كئجظـ كجقطع اة د الل ف اكجداد ط ؿ وؿ ق س غللكف اخبؿ
 لل ايػب الكائيػن   ياجػ ل وػؿ قػ س اخػبؿ اػف جبئحػ  ا كػبكف الػدا لف  لػف ا كةػبط ال للػكين

Gill rakers ياجػػػػػػػػػ ل اػػػػػػػػػف جبئحػػػػػػػػػ  ال لمػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػبرجف  لػػػػػػػػػف ال يػػػػػػػػػ ط ال للػػػػػػػػػكين   
Gill filaments  أكب الق س ال بكس ابئ  غير اخبؿ  ياج ل  لف ا كةبط ال للكين اقػط اػف  

 الجبئب الك اج  للق س الراحع  ال ياج ل  لف ال ي ط ال للكين  ال ط ا ة د  
 لاػػػد  لػػػـ الحباػػػث لػػػـ يختػػػر  لػػػف دراةػػػبت اػػػ ؿ  جػػػ د اػػػذا ال ػػػط  أاكيجػػػ   لػػػف ا قػػػ اس      

ر ا  لػػف اػػف  لػػؼ اػػذا الئػػ ع كػػف ال طػػ ط    كػػف  ػػاؿ ال للػػكين  لػػذا اػػ ف اػػذة الدراةػػن جخجحػػ
دراةن الكقبطع الئةجين لألق اس ال للكين للدراةن الابلين  جد  ف اذا ال ط  حػبرة  ػف ججكخػبت 

  قد جو ف أاكين  ج د اذة الججكخػبت كػف ال ايػب الكائيػن اػف  Melanocytesلل ايب الكائين 
ال ايػػب جاػػرر كػػبدة اياػػين جةػػب د اػػف ج ةػػع  اكجػػداد  ا قػػ اس ال للػػكين اػػ  اال جقػػبد حػػ ف اػػذة

(   وػػػػذلؾ يخجقػػػػد  ف كػػػػبدة الكائػػػػيف كػػػػبدة راحطػػػػن (Weichert,1970ا   يػػػػن الةػػػػخرين الدك يػػػػن 
(   وػػا اػػذيف اال جقػػبديف كقحػػ ليف كػػف  جهػػن ئظػػر الحباػػث كػػف ايػػث Arey,1974) لأل وةػػجيف

( ذوػر  ف  جػ د (Harder,1975بردر  ج د اذة ال ايب اف أ ابء جئمةين   وكب أف الحباث اػ
ال ايػػػب الكائيػػػن اػػػف أغلمػػػن الوتيػػػر كػػػف ا  اػػػبء اػػػف ا ةػػػكبؾ يخجحػػػر اكبيػػػن لهػػػب كػػػف الاػػػ ء   

 اإلةخبع   بلن ا ةخن ا ؽ الحئمةجين الجف قد جو ف  طرة للكبدة الاين  
قػػػػ اس اػػػػف  ػػػػدد ا كةػػػػبط ال للػػػػكين الك جػػػػ دة  لػػػػف ا  ًأظهػػػػرت الدراةػػػػن الابليػػػػن ا جااػػػػب     

ال للكين   أكب حبلئةحن لل ي ط ال للكين ا جد  ف  دداب كجقػبرب اػف الق ةػيف ا  ؿ  التػبئف تػـ 
يقؿ الخدد اف الق س التبلث تـ يلحح اف الق س الراحع اقلهب  ددا )الجد ؿ(    اف اذا اال جاؼ 

ولكب أجةع  ًااف  دد ا كةبط  ال ي ط ال للكين رحكب يجخلؽ حط ؿ الق س اولكب وبف الق س ط ي
ال للػػكين  ػػدا أكةػػبط اللػػؼ ا  ؿ للقػػ س ا  ؿ ايوػػ ف   لػػف  ػػدد أوحػػر كػػف ا كةػػبط  ال يػػ ط

حةحب وحر اجكهب  زيبدة ط لهب    لاد  لـ الحباث لـ ججطرؽ الدراةبت الةبحقن  لف  ً دداب قليا
 جمليلين    دد ا كةبط  ال ي ط ال للكين الك ج دة  لف ا ق اس ال للكين  حل رة  ااان   
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 ًكةػبحهب فيوػ   داقػ ن الك ج دة اػف ةػكون الدراةػن الابليػنيأكب كف ايث  دد ا ق اس ال للك     
        ونكػػػػع ةػػػػك ججةػػػػبح  فاهػػػػ رى  كػػػػع أةػػػػكبؾ  ظكيػػػػن أ ػػػػ ًلقةػػػػـ كػػػػف ا ةػػػػكبؾ الخظكيػػػػن   ك جلمػػػػب

 الز ػػبئؼ ةػػ وين رجحػػن كػػف Striped bass ( (Morone saxatilis ر الكقلػػـالحاػػ حػػبذ
Perciformes  Groman,1982 )الكػػػػرقط ةػػػػكون الةػػػػلك ف (    كػػػػع Trout  كػػػػف رجحػػػػن
 Laurent,1984)) ( ػبئؼالز  ةػ وين )رجحػن Perchالمػرخ أ اةكبؾ Clupiformesاللبح غيبت 

 اػػػف أةػػػكبؾ    (( Oreochromis  Al-Amoudi and Aguis,1991ون  ةػػػك  
Lophiosilurus alexanderi ((Cardoso et al.,1996 أةػػػػػػػػكبؾ  

 Metynnis roosevelti ((Machado and Fanta,2003 الاليػػب بؾ أةػػكMilkfish   
((Chanos chanos     (Chen et al.,2004) كجةػػبحهن اػػف  ػػدد ا قػػ اس  ايػػث جوػػ ف

قػػد جوػػ ف ا قػػ اس  ًحيئكػػب ج جلػػؼ كػػع أةػػكبؾ أ ػػرى اكػػتا  ال للػػكين  ةػػوؿ ا كةػػبط ال للػػكين 
  ذ  حخػض الخ احػؿ  االجئػبس لألةػكبؾ وبكلػن الػجخظـ الاديتػن الابكلن لل الـ ك جزلن الخػدد اػف 

ج جػػػد تػػػاث أقػػػ اس غللػػػكين وبكلػػػن اقػػػط  ئلػػػؼ غللػػػـ  ااػػػد )القػػػ س الراحػػػع( وكػػػب اػػػف  بحلػػػن 
أ  جكجلػػػؾ تػػػاث أقػػػ اس غللػػػكين اقػػػط وكػػػب اػػػف أةػػػكبؾ  بحلػػػن ا ةػػػكبؾ  Labridaeالويػػػديكيبت 

اجكلؾ ق س غللػكف   Amphipnousس  أكب جئ( Tetraodontidae ا ةئبف )رحب ينالور ين
وػػػػذلؾ جظهػػػػر ال الػػػػـ اػػػػف ةػػػػكون الخلجػػػػـ    ( (Harder,1975 ااػػػػد وبكػػػػؿ )القػػػػ س التػػػػبئف( 

Toadfish  جاجػػ ل  لػػف تػػاث أقػػ اس غللػػكين وبكلػػن  لػػف وػػؿ جبئػػب  جوػػ ف المةػػح   ذك جزلػػن
ال لمف  حيف ال ي ط ال للكين  اةخن  لف ط ؿ ا ق اس ال للكين    أف ال ي ط لئلؼ ال للـ

أطػػ ؿ كػػف ال يػػ ط لئلػػؼ ال للػػـ ا كػػبكف للقػػ س ا  ؿ  التػػبئف لوػػف ال يػػ ط لئلػػؼ ال للػػـ 
 (Hughes,1984) التبلث ف  لف الق سـ ال لمجو ف أط ؿ كف ال ي ط لئلؼ ال لل ا كبكف

 .  
أف ال الػـ اػف أةػكبؾ  تحيئػ( اYadav and Singh,1989أكػب دراةػن يػبداؼ  ةػيئب )      

Pseudapocryples lanceolatus اػػػف  اال جػػػزاؿ يوػػػ ف ةػػػحب اػػػذا  ًجوػػػ ف ك جزلػػػن أياػػػب
جوػػ ف   ذ  لئكػػ  أ اػػبء كج للػػن   ػػذ ا  وةػػجيف كػػف الهػػ اء  ًغالػػـ اػػذة ا ةػػكبؾ ئجيجػػن

 ًال يػػ ط ال للػػكين اػػف الئلػػؼ غللػػـ ال ػػبرجف للقػػ س ال للػػكف ا  ؿ ك جزلػػن للئلػػؼ جقريحػػب
  لػػف  ًاللػػمبحح التبئ يػػن يوػػ ف قلػػيا  س  أف  ػػددكػػع ئلػػؼ ال للػػـ الػػدا لف لػػئمس القػػ ًكقبرئػػن

 جبئب  ااد كف ال يط   
جـ كػع  اذا يئةػ ًا ض كق ةن قلي ف ا ق اس ال للكين اف ةكون الحخ بلينن الائت الدراةيح     

لوػػػف اػػػف أةػػػكبؾ  ظكيػػػن أ ػػػرى يوػػػ ف  ن ا  ػػػرى  ن لكخظػػػـ ا ةػػػكبؾ الخظكيػػػا قػػػ اس ال للػػػكي
كجرالن أوتر  الجف جظهر بط ال للكينالخل ل اف جهن ا كة  اف تلت ًيدادة ًائائبء ًبالق س كئائي
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ب اػف قليرة وك االئائبءالف ذلؾ جو ف ال ي ط ال للكين اف كئطقن  حبإلاباناف اذة الكئطقن   
كػف   Eugeres brasilianus أةػكبؾ  Prochailodus scrofa steindachnerاةػكبؾ

 اػف  Gerreidae  ((Eiras-Stofella and Charvet-Almeida,1998 بحلػن الجريػديبت
  ( Oligoplites palometa ,2000) Eiras-Stofellaأةكبؾ 

 Interbranchial septumوكػب حيئػت ئجػبحث الحاػث الاػبلف ا جػزاؿ الاػبجز حػيف ال للػكف     
حةوؿ وحير  اذة لمن  بكن  ةكبؾ وبكلن الجخظـ الاديتػن لوئهػب ج جلػؼ كػع ا ةػكبؾ لػمبحاين 

   ((Harder,1975لػن كذات ا اجز حيف غللكين وب جو فث اي  Elasmobranchiiبةيـال ي
 أةػكبؾ ال ركػبف  Acipenseridaeن و ةػكبؾ الامػش كػف  بحلػن الامػش احيػ اع الحدخض ا ئػح ل

ـ اللػمبحح ال للػكين قك دكجحايث ج ًحيبا اجز ك جزلن ئة Lepisosteidaeكف  بحلن أح  كئقبر 
 Actinopterygiiا ةػكبؾ الخظكيػن ةػخب ين الز ػبئؼ لػئؼ ة   أكػب اػف لكةبان أحخد و ي ط ار 

الػف ا ةػكبؾ  Chondrosteiكػف ا ةػكبؾ الخظكيػن ال اػر اين  بؿاالئجقػابلن  ةػطين اػف  جكتؿ
  ( 1986 أاكد   كايةفوبكلن الجخظـ الاديتن )

حب كةػػبط  لقػػد أظهػػرت الدراةػػن الابليػػن اف غالػػـ ةػػكون الحخػػ ض كػػز دة  ححػػر زات جةػػكف     
 نجةػػب د اػػف اكبيػػن ال يػػ ط ال للػػكي ئػػ  يف ط يلػػن كبحلػػن   قلػػيرة كدححػػنال للػػكين الجػػف جوػػ ف ح

 أةػوبلهب بجخكؿ  لف ججكيػع الطخػبـ  ج جلػؼ اػف أاجبكه  ذأتئبء جئب ؿ ال ذاء  رركف الا نالرقيق
 يبتكػف  بحلػن ا ةػقكر  (Euthynnus affinis)جحخػب   ػجاؼ الج ذيػن  اػذا يجمػؽ كػع أةػكبؾ 

Scombridae  أةػػكبؾ Green jobfish (Aprion virescens كػػف  بحلػػن )Lutianidae 
 تيبكػػػػػػػف  بحلػػػػػػػن أةػػػػػػػكبؾ الةػػػػػػػيك Bayadh (Carangoides malabaricus) أةػػػػػػػكبؾ 

Carangidae ةػػكبؾ أ Murjan or Asmosy (Prestipomides filamentosus)  كػػف
اػف الكيػػبة  Mulletؾ الحػػ رل  أةػكب  Lutjanidae (Salman et al.,2005) بحلػن الئهػبش

 Rhinomugil corsula (Ojha et al.,1987   )الخذحن 
 ن( كػػػػػف  بحلػػػػػLethrinus mahsena) Mahsena emperorةػػػػػكبؾ   ةػػػػحنئبلح     

 بجوػػ ف ايهػػب ا كةػػبط ال للػػكين قلػػيرة  كمػػردة كةػػجدقن ج طػػف قكجهػػ  Lethrinidaeاإلكحراطػػ ر
حيئكػػب جظهػػر  ًميف  الكةػػبان المبلػػلن حيئهػػب  اةػػخن ئةػػحيبن اػػف لػػأةػػ اؾ أحريػػن كةػػجدقن   جوػػ ف  اقخػػ

 Haemulidaeكف  بحلن أةكبؾ  Naqim (Pomadasys maculatus)بؾ بط اف أةكا كة
 ذات أةػػ اؾ   كػػع قب ػػدة  اةػػخنرة كةػػطان يجوػػ ف لػػ   ذ Pads or Knobsكةػػبحهن للخقػػد 

جظهػر ا كةػبط ا Sicamugil cacasia أكػب اػف ةػكون    (Salman et al.,2005)لػ يرة
جوػ ف ا كةػبط ال للػكين حيئكب   ( Ojha et al.,1987) ال للكين كف ئ ع  ااد قليرة  كدححن



 املناقشة                                                                                                 الفصل الرابع
 

 
 

 

 

 

 
 66 ن

كمقػػ دة لػػذلؾ يخػػ ض  ئهػػب ح ةػػ اؾ وتيػػرة  كػػبدة ك بطيػػن وتيػػرة لجقليػػؿ   O palometaلةػػكون
 (   (Eiras-Stofella,2000 ال طر  لف ال الـ كف الك اد ال ذاحين الدا لن

  جػػػبحث الحاػػػػث الاػػػبلف ك قػػػع ال يػػػػ ط ال للػػػكين  لػػػف الجبئػػػػب ال لمػػػف ال ػػػػبرجفأ اػػػات ئ     
ال للػػكف  يوػػ ف اللػػؼ ا  ؿ الكقبحػػؿ لل طػػبء  ذكئظكػػن حلػػميف  لػػف طػػ ؿ القػػ س ال للػػكف   

 لػػف ا قػػ اس  حيئكػػب اللػػؼ التػػبئف جوػػ ف  ي طػػ  ط يلػػن  اػػذا الجرجيػػب يجوػػرر  ذ   يػػ ط قلػػيرة 
وػؿ  ػيط غللػكف يوػ ف    اجو ف  ك ديػن  لػف ال يػ ط ال للػكين أكب اللمبحح التبئ ين  الحبقين 

ةػخبع غللػكف غاػر اف كاػبط حلػميان  ظكيػن  ج جػد  –  ةػئبد  بحف حةوؿ جيد  لػ   كػ د 
   قػػػػد جوػػػػ ف اػػػػذة الئجيجػػػػن كةػػػػبحهن  ةػػػػكبؾ     ال للػػػػكينالخاػػػػات الكقرحػػػػن اػػػػف قب ػػػػدة ال يػػػػ ط 

بؾ الحخػػ ض ججةػػبح  كػػع كد أف أةػػاقػػد  جػػ  بـ لهػػبالجئظػػيـ الخػػ بايػػنئ كػػع أةػػكبؾ أ ػػرى كػػف نك جلمػػ
   Snow trout (Schizothorax curvifrons) (Mir and Channa,2009) أةػػكبؾ
  R. corsula أةػكبؾ O. mossambicus (Al-Amoudi and Aguis,1991)  أةػكبؾ
    S. cascasia  (Ojha et al.,1987) أةكبؾ

 (Wegner et al.,2006)جكب جػ     وئػر وػذلؾ (Harder,1975اػبردر) الحباػث أةػبر     
 الةػػػػػرا ين ا ةػػػػػكبؾ اػػػػػف أةػػػػػكبؾ  بحلػػػػػنوكػػػػػب  جوػػػػػ ف كلجاكػػػػػن قػػػػػد الػػػػػف أف اللػػػػػمبحح ال للػػػػػكين

Istiophoridae  ةكون أح  ةػيؼ  Sword fish((Xiphias glandius linnaeusبحلػن  كػف 
 ااين (  ا ةكبؾ الAcanthocybium) Billfish أةكبؾ ال ركبف Xiphidae ا ةكبؾ الةيمين 

Wahoo ( Acanthocybium solandri كػػف  بحلػػن ا ةػػقكريبت )Scombridae  أةػػػكبؾ 
جو ف ايهب ال ي ط  /أ  اللمبحح التبئ يػن   ذ  ( كف ا ئ اع الحارين Thunnidae) Tunaالج ئن 

 Tetrapterus xiphiasيئك  الئةػيث الظهػبرل لل يػ ط ال للػكين ةػ ين اػف ةػكون   ذكلجاكن   
يػػجـ ا لجاػػبـ ايهػػب اقػػط  لػػف طػػ ؿ الاباػػن ال لميػػن   ذ  Thunnusلج ئػػن لجػػئس حخػػض أةػػكبؾ ا
يجمؽ كع الدراةن الابلين   اذا كب ال ظهبرة ال ي ط الكجب رة لجابـأالف  حبإلابانلللمبحح التبئ ين 

  
 التركيب النسجي -2-4

         جوػػػػػ في جحػػػػػيف كػػػػػف  ػػػػػاؿ ئجػػػػػبحث الدراةػػػػػن الابليػػػػػن اف الجرويػػػػػب الئةػػػػػجف للقػػػػػ س ال للػػػػػكف     
        اػػذا  Mixed boneكاػػبط حخظػػـ ك ػػجلط Hyaline cartilage كػػف غاػػر ؼ زجػػبجف

      ئةػػػيج  الظهػػػبرل كطحػػػؽ ارةػػػمف   Mucous membraneحػػػد رة كاػػػبط ح ةػػػبء ك ػػػبطف
     جاجػػ ل  Taste buds حػػرا ـ ذ قيػػن   Goblet cellsجج للػػ  ال ايػػب الك بطيػػن الوبةػػين

أكب حبلئةحن    Skeletal musclesأ  ين دك ين    اات ايولين  طحقج  جات الك بطين  لف
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كػػف لػػب  ظكػػف ك ػػجلط كاػػبط ح ةػػبء ك ػػبطف كةػػبح  لل ةػػبء  كجوػػ ف للكةػػط ال للػػكف ايظهػػر
  كئهػػػب  حػػػبلق س ال للػػػكف    اػػػذا يجمػػػؽ كػػػع الوتيػػػر كػػػف ا ةػػػكبؾ الخظكيػػػن   الك ػػػبطف الكاػػػيط

–ابئػػؾ        ةػػج ايا  -بف ايػػراسلحباتػػأكػػب ا  ( Groman,1982) الحاػػر الكقلػػـ أةػػكبؾ ذحػػب
  ئػػػػد دراةػػػػجهكب(Eiras–Stofella and Fank-de–Carvalho,2002) وبراػػػػبل -دل

اقػػد حيئػػ ا اف ظهػػبرة Ariidae ) ) بحلػػن اةػػكبؾ الجػػرل الحاػػرل  Gathorops spixiiلةػػكون
لذ قيػن ا ق اس ال للػكين كػف ئػ ع الئةػيث الكطحػؽ الكوخػب  ياجػ ل  لػف  ػدد قليػؿ كػف الحػرا ـ ا

  . اذا اليئةجـ كع الدراةن الابلين 
أظهرت ئجبحث الحاث الابلف  ف الظهبرة الجف ج طف ال ي ط ال للكين اف اةكبؾ الحخ ض       

جج للهػػب ال ايػػب الول ريديػػن   ايػػب ك بطيػػن   ايػػب  ًجوػػ ف كػػف ئػػ ع ظهػػبرة كطحقػػن  ك ديػػن جقريحػػب
قيقػػػن كو ئػػػن كػػػف ئةػػػيث ارةػػػمف حةػػػيط كةػػػئد  لػػػي ين   أكػػػب ظهػػػبرة اللػػػمبحح التبئ يػػػن اجوػػػ ف ر 

 حبل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الخكبديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ك جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبؾ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئث
 Tench  ((Roncero et al.,1990   أةػػػػكبؾ الةػػػػلك ف الكػػػػرقط  (Isaia,1982) 

 Red(  أةػكبؾ أحػراكيس الحاػر ا اكػرMir and Channa,2009)  S.curvifrons أةػكبؾ
sea bream  (Chrysophrys major)  (Hashimoto et al.,1987 )   حيئكب ج جلؼ اذة

اللمبحح التبئ ين  جظهرS. cascasia   أةكبؾ R. corsula  الئجيجن كع كب ك ج د اف أةكبؾ
ال ايػػب الك بطيػػن جاجػػ ل ال يػػ ط  لػػف  ايػػب ظهبريػػن كطحقػػن جج للهػػب    ذات ظهػػبرة حةػػيطن لوػػف

   كبؾظهػبرة ال يػ ط  اللػمبحح التبئ يػن  ةػ لوف جو ف  ( Ojha et al.,1987)   د ف الول ريدين
Lophiosilurus alexandri   ارةػمين حةػيطن   جاجػ ل ظهػبرة ال يػ ط  لػف تػاث أئػ اع كػف

ح ب اللػمبحأكػ   Globous cellsال ايب اف الظهبرين اال جيبدين   ايب ك بطيػن   ايػب ور يػن 
(   (Cardoso et al.,1996 نيب  كبديػال ا الف حبإلابان ريدين التبئ ين اجظهر ايهب  ايب ول

–niloticus O. (Al وػػػذلؾ جظهػػػر ال ايػػػب الول ريديػػػن اػػػف ظهػػػبرة اللػػػمبحح التبئ يػػػن  ةػػػكبؾ
Amoudi and Aguis,1991)  جو ف ظهبرة اللمبحح طحقجيف كػف الظهػبرة الارةػمين أكػب ظهػبرة

ين  طحقن ال يػ ط الخكيقػن ح ايب ارةم ًال ي ط اججو ف كف  ايب ظهبرين  ك دين  ك طبة  برجيب
 كجو ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كجكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيزة 

(Monteiro et al.,2010 اذا ك بلؼ لكب ا  ك ج د اف ةكون الدراةن الابلين  )   
      جقػػػػع  الحخػػػػ ض اػػػػف غالػػػػـ ةػػػػكون الول ريديػػػػن ت ئجػػػػبحث الحاػػػػث الاػػػػبلف  ف ال ايػػػػبأ اػػػػا     

          اػػػػػػف الك قػػػػػػع غيػػػػػػر كروزيػػػػػػن ات ئػػػػػػ اةالاجػػػػػػـ ذ اللػػػػػػمبحح التبئ يػػػػػػن  جوػػػػػػ ف وحيػػػػػػرة ق ا ػػػػػػد حػػػػػػيف
                   P.s.steindachner أةػكبؾ   (Roncero et al.,1990) ثجػئالأةػكبؾ ع كػ حػذلؾ  ججةػبح

( (Eiras-Stofella and Charvet-Almeida,1998اةػكبؾ فا أكبO. mossambicus  
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 L. alexandriبؾ ك  أةػػO. spilurus  (Al-Amoudi and Aguis,1991) اةػػكبؾ
Cardoso et al.,1996)) قػد    ف ال ايب الول ريدين  اقخن اف ظهبرة اللػمبحح التبئ يػن   واج 

حخػػض        اػػف  ًأظهػرت حخػػض الدراةػػبت  جػػ د ال ايػب الول ريديػػن حك قػػع كةػػبح  لكػب ذوػػر أ يػػرا
الول ريديػن اػف  ا ئ اع كف ا ةكبؾ وبكلن الجخظـ الاديتن الك جلمن   اقػد جػـ ااػص ج زيػع ال ايػب

غالـ أئ اع  ديدة كف ا ةكبؾ ايث  جد أف جلؾ ال ايب الك ج دة اف اللمبحح التبئ ين جو ف 
 Lee etحبل ايػػب الك جػػ دة اػػف اللػػمبحح التبئ يػػن لألةػػكبؾ ذات الجػػئمس الهػػ احف ) ًأوتػػر ةػػحهب
al.,2008ذلؾ اػػف أةػػكبؾ الجػػرل الكػػدرع(  وػػArmored catfish  (Hypostomus cf. 

plecostomus ) Fernandes and Perna-Martins,2000))  جوػػػ ف اػػػف ةػػػكون 
alcalicus O.  ذات  ايػػب ول ريديػػن ابجاػػن اللػػح ن احيحيػػن الةػػبيج حاـز  ججروػػز اػػف المةػػح حػػيف

(  اػػػػذا Maina,1991اللػػػمبحح  قػػػػد ج جػػػد اػػػػف حخػػػػض ا ايػػػبف اػػػػف ظهػػػػبرة اللػػػمبحح التبئ يػػػػن )
 اليئةجـ كع ئجبحث الحاث الابلف   

           وكػػػػػػػب أظهػػػػػػػرت ئجػػػػػػػبحث الحاػػػػػػػث الاػػػػػػػبلف  ف ال ايػػػػػػػب الك بطيػػػػػػػن جقػػػػػػػع اػػػػػػػف ظهػػػػػػػبرة ال يػػػػػػػ ط     
             الػػػػػف حبإلاػػػػػبانكةػػػػػبح  لك قػػػػػع ال ايػػػػػب الول ريديػػػػػن اػػػػػف المةػػػػػح حػػػػػيف اللػػػػػمبحح التبئ يػػػػػن  حك قػػػػػع

            اػػػػػػػػػػػػف ظهػػػػػػػػػػػػبرة ا قػػػػػػػػػػػػ اس  ا كةػػػػػػػػػػػػبط ال للػػػػػػػػػػػػكين  اػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػذلؾ جةػػػػػػػػػػػػبح  اةػػػػػػػػػػػػكبؾ  ج داػػػػػػػػػػػػب
        أةػػػػػكبؾ   Cobitid  (Lepidocephalichthys gunteag) (Singh,1969)اللػػػػػجش

Ch. castanea أةػػكبؾ  Ch. urotaenia (Hamada,1967 ) أةػػكبؾ  P. s. 
steindachner (Eiras-Stofella and Charvet-Almeida,1998) ايراس   اف دراةن–

 .E ةػكبؾ (Eiras-Stofella and Charvet-Almeida,1999)الكيػدا –ةػج ايا  جبرايػت
brasilianus  ظهػبرة ال يػ ط  الكئطقػن  اجظهر ال ايػب الك بطيػن اػف كف  بحلن أةكبؾ الجريدل

جوػػ ف ال ايػب الك بطيػن قليلػن الخػدد اػف ظهػبرة ال يػػ ط  S. cascasiaالحلخ كيػن    اػف أةػكبؾ 
 أكػػػػػػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػػػػػػف أةػػػػػػػػػػػػػػػكبؾ (Ojha et al.,1987)   ال للػػػػػػػػػػػػػػػكين 

  Jeja  (Channa striata) اللػػػػمبحح التبئ يػػػػن اػػػػف ظهػػػػبرة ظهػػػر ايهػػػػب ال ايػػػػب الك بطيػػػػنج 
(Chandra,2004   ) 
حػػيف ال ايػػب الول ريديػػن ً بك قخػػ جج ػػذ ال ايػػب الخلػػي ين وكػػب أظهػػرت ئجػػبحث الحاػػث الاػػبلف اف     
ج جػػػد اػػػف ظهػػػبرة اللػػػمبحح  وكػػػب اف اػػػذة ال ايػػػب ال   ال للػػػكينالك بطيػػػن اػػػف ال يػػػ ط ال ايػػػب   

  وبراػػػػػػػػػػػبل – دل-ا   ابئػػػػػػػػػػػؾايةػػػػػػػػػػػج  -  أكػػػػػػػػػػػب الحباتػػػػػػػػػػػبف ايػػػػػػػػػػػراس الحخػػػػػػػػػػػ ض لةػػػػػػػػػػػكون التبئ يػػػػػػػػػػػن
(Eiras–Stofella and Fank-de–Carvalho,2002) اػػف  الخلػػي ين باقػػد  لػػمب ال ايػػ

  قػػد  يػػن اػػف ظهػػبرة ال يػػ ط ال للػػكينح ئهػػب جقػػع حػػبلقرب كػػف ال ايػػب الول ريد G. spixiiأةػػكبؾ 
 ذات  ًأياػػػبكجطب لػػػن كاػػػ  طن الجػػػبئحيف   اة لػػػمهب حو ئهػػػب  ايػػػب كاػػػ  طن الجػػػبئحيف  لهػػػب ئػػػ  
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             ( أئهػػػػػػب ج جػػػػػػد(Groman,1982 لقػػػػػػد ذوػػػػػػر الحباػػػػػػث ور كػػػػػػبف  ةػػػػػػبيج حاـز أليػػػػػػؼ لألي ةػػػػػػيف 
اػػػف أ اػػػبء  ديػػػدة كئهػػػب الوليػػػن  ا كخػػػبء  الظهػػػبرة الحلخ كيػػػن  الةػػػكين  الػػػف ال الػػػـ حبإلاػػػبان

            الةػػػػابيب  الػػػػدكبغ  الاحػػػػؿ الةػػػػ وف  الخػػػػيف  الحلػػػػلن الةػػػػريبئين  القلػػػػب  الوحػػػػد  ال ػػػػدة الجئبةػػػػلين
أليمن لألي ةيف    جو ف ال ايب الخلي ين كجطب لن كا  طن الجبئحيف  ذات ئ اة كجطب لن  جو ف 

( حػػ ف اػػذة ال ايػػب جوػػ ف ذات Wilson and Laurent,2002 قػػد  لػػمهب الحباػػث  لةػػف )
ب حو ئهػب ذات حػاـز ا  ( اقػد  لػمMattey et al.,1979)  جكب جػ  أكػب كػبجف   كامظػن ككيػزة
  اذا كةبح  لكب ك ج د اف أةػكبؾ ذحػب الحاػر الكقلػـ  كجك  ن ور كبجيئين غبكقن  ئ  ل ابجح كع

Groman,1982)) ج  وكػػػػػػػػػػب جحػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػف دراةػػػػػػػػػػ   حث الدراةػػػػػػػػػػن الابليػػػػػػػػػػنبئجػػػػػػػػػػل ؽبحطػػػػػػػػػػك   اػػػػػػػػػػ
((Groman,1982 الك ػػػبطيف  ف لهػػػذة ال ايػػػب  ظيمػػػن كةػػػبحهن لل ايػػػب الك بطيػػػن اػػػف  اػػػراز   

                                                                             داحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنالظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرة االحج وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ أئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئبد يخجقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
(Wilson and Laurent,2002 ; Eiras–Stofella and Fank-de-carvalho,2002)  

 التكوين الجنيني 3-4-
كلػػـ حػػداءات  2كػػف  ػػاؿ الكقػػبطع الط ليػػن الجحهيػػن لجئػػيف طػػ ؿ   ليػػن بأظهػػرت الدراةػػن الا     

ا قػ اس ال للػكين   أف وػؿ حػداءة كابطػػن حلػؼ  ااػد كػف ال ايػػب الظهبريػن الكوخحػن كػف جكيػػع 
جهبجهػػب  ػػدا حػػداءة القػػ س ال للػػكف ال ػػبكس اػػا جاػػبط حهػػذة ال ايػػب كػػف جهػػن اجلػػبلهب حجةػػـ 

كػػف ال ايػػب ذ  ألػػؿ كػػزد ج ا اجزحػػ  ال ػػبرجف كػػع الةػػكون   كػػف الكاجكػػؿ جػػدا  أف اػػذا اللػػؼ 
أجػػزاء الج ائػػب )جػػبئحف حػػداءة القػػ س ال للػػكف( الكجلػػلن حػػ  ذ  ألػػؿ أديكػػف ظػػبار أكػػب الجػػزء 
الدا لف الك اج  للحلخـ  كػع أجػزاء الج ائػب )ج ائػب حػداءة القػ س ال للػكف( الكجلػلن حػ  ا لػل  

حاف بكػػف ال ايػػب الظهبريػػن حػػد رة قػػد جوػػ ف كػػف ئكػػ اف كجقػػ  ػػاؼأديكػػف حػػبطف  رحكػػب يوػػ ف اػػذا ال
 ف كف ئةيث ظهبرل كطحؽ كوخػب  التػبئف كػف كو   Ingrowthأاداكب كف ا ديـ الظبار للدا ؿ 

الػػػػػذل يجوػػػػػ ف كػػػػػف ئةػػػػػيث ظهػػػػػبرل كطحػػػػػؽ كوخػػػػػب أياػػػػػب   Outgrowthا ديػػػػػـ الحػػػػػبطف لل ػػػػػبرج 
 ف لػب لجدار الجةـ  الذل ةيو   Mesoderm)الك طط(   ي جرؽ اذاف الئك اف ا ديـ الكج ةط 

الةػػػجكرار اػػػذاف الئكػػػ اف حبججػػػبة أاػػػداكب ا  ػػػر يلجقيػػػبف  ئػػػد  ًوػػػؿ حػػػداءة قػػػ س غللػػػكف  ئجيجػػػن
ئهبيجهكػػػب  حػػػذلؾ يلػػػحح القػػػ س ال للػػػكف كاػػػبط كػػػف جكيػػػع جهبجػػػ  حبلئةػػػيث الظهػػػبرل الكوخػػػب 

يف كػػػف ال ايػػػب  يلػػػحح الئةػػػيث حػػػيف ا قػػػ اس ال للػػػكين الكججػػػب رة كزد جػػػب  أل كوػػػ ف كػػػف طحقجػػػ
     الكوخحػػػػن   ئػػػػد ائملػػػػبؿ اػػػػبجيف الطحقجػػػػيف  ػػػػف حخاػػػػهكب جػػػػدريجيب  اػػػػف كئطقػػػػن جالػػػػقهكب يجو ػػػػ ف

ال يكوػػػف جاديػػػد الجػػػزء االديكػػػف الظػػػبار  كقػػػدار الجػػػزء االديكػػػف   الةػػػؽ ال للػػػكف )الك طػػػط( 
الحػػبطف الكػػحطف للةػػؽ ال للػػكف   أف جوػػ يف الةػػؽ ال للػػكف اػػف ةػػكون الحخػػ ض ي جلػػؼ جكبكػػب  
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    Invagination كػػػػب اػػػػ  كج قػػػػع   كػػػػب اػػػػ  اػػػػف كخظػػػػـ المقبريػػػػبت  الػػػػذل يػػػػجـ حجوػػػػ يف ائ ػػػػاؼ 
يقبحلػػػ  ائػػػدالؽ  Branchial grooveكجػػػ ؼ كػػػف ا ديػػػـ الظػػػبار يػػػد ف حب  ػػػد د ال للػػػكف 

Evagination  لحلخػػػ كف اكجػػػ ؼ كػػػف ا ديػػػـ الحػػػبطف يػػػد ف حبلجيػػػبPharyngeal pouch      
 يلجقػػػف اػػذاف االئحخبجػػبف لجوػػػ يف ال ةػػبء ال للػػػكف Branchial pouchأ  الجيػػب ال للػػكف 

Branchial membrane الذل يجكزؽ ليو ف الةؽ ال للكفGill slit  (Balinsky,1981)   
 لاػػد  لػػـ الحباػػث لػػـ يختػػر  لػػف دراةػػن جةػػير  لػػف طريقػػن جوػػ يف الةػػؽ ال للػػكف اػػف أل ايػػ اف 

يػػػن لػػػذلؾ اػػػ ف اػػػذا الجمةػػػير لجوػػػ يف الةػػػؽ قػػػن الجػػػف ذوػػػرت أ ػػػاة اػػػف الدراةػػػن الابلياقػػػبرل حبلطر 
ال للكف اف اذة الةكون  رحكب يالؿ اف أةػكبؾ أ ػرى اػ  ا  ؿ كػف ئ  ػ   لوئػ  ياجػبج  لػف 

كلػػـ اػػف دراةػػن كةػػجقحلين  2ا جػػـ الالػػ ؿ  لػػف كرااػػؿ أ ليػػن أوتػػر اػػف أجئػػ  ألػػ ر كػػف  ذج ويػػد 
   أ رى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ق اس ال للكين اف ةكون الحخ ض لكرااؿ جو يف الةؽ ال للكف    (1)ك طط 
 

                E    - Ectoderm  

                En  - Endoderm 

                M   - Mesoderm 

 

1   -   Ectodermal and Endodermal growths  

2   -   Fusion of the two growths 

3   -   Two rows of cuboidal cells 

4   -   Beginning of the formation of the gill slit  

5   -   Gill slit formation 

  

 

 

                                                                                                      Eg   
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          ف  قػػػػػػت ظهػػػػػػ ر حػػػػػػداءة ال الػػػػػػـ  ةػػػػػػر ن ئك اػػػػػػب ي جلػػػػػػؼ جحخػػػػػػب  لئػػػػػػ ع الةػػػػػػكون   ايػػػػػػث     
      ظهػػػػرت حػػػػداءات ا قػػػػ اس ال للػػػػكين اػػػػف ةػػػػكون الحخػػػػ ض ك اػػػػ ع الدراةػػػػن الابليػػػػن اػػػػف جئػػػػيف

        كػػػػػف  بحلػػػػػن Poecilia sphenopsن الكػػػػػ لف ا ةػػػػػ د كلػػػػػـ    اػػػػػف جئػػػػػيف ةػػػػػكو 2طػػػػػ ؿ 
 (    اػػػف جئػػػيف ةػػػكون الهلحػػػ ت2008كلػػػـ أياػػػب  )الخلػػػفا 2 ئػػػد طػػػ ؿ  Poeciliidaeالوكح زيػػػب 

California halibut (  Paralichthys californicus ئد  )0.1أيبـ حخد المقس حط ؿ  3± 
( كػف  بحلػن الوكح زيػب (P. vivipara  اػف ةػكون الجػ حف   (Gisbert et al.,2002) كلػـ2.7

 2جةبح  جئيف ط ؿ  يخجقد  ئهب رجحن الحطريخ جظهر حداءة ال الـ اف الكرالن التبئين كف الئك  )
اف الكرالن  Chinook salmon  اف أةكبؾ   (Rocha et al.,2010)كلـ لةكون الحخ ض( 

 الق حيػػػػػػػػػ ف  اػػػػػػػػػف أةػػػػػػػػػكبؾ  ( Boyd et al.,2010) كلػػػػػػػػػـ 2.7 ؿ ( حطػػػػػػػػػ12)
 Goby (Ch. annularis)   (Ch. urotaenia) اػف اليػـ  ا  ؿ حخػد جلػحك ةػحوين الخػيف- 

لػذلؾ أةػج دـ جلػحك الةػحوين  اإل لػبب)حةحب جكع الحيض كف الئهر اكف اللخب جاديد  قت 
 اػػف ةػػكون    (Katsurra and Hamada,1986)كلػػـ  3.5وكرااػػؿ لحػػدء الئكػػ (  حطػػ ؿ 

كلػػػـ  4.3± 0.3 حطػػػ ؿ ةػػػب ن  36اػػػف يرقػػػن  كػػػر  (Heteropneustes fossilis)الجػػػرل 
(Puvaneswari et al.,2009)    اػػف أةػػكبؾ كػػف رجحػػن ةػػ وين الز ػػبئؼ ا الخبحلػػن الحلطيػػن 

Cichlidae (Cichlasoma dimerus)  اػػف يرقػػن اليػػـ  ال ػػبكس حخػػد اإل لػػبب ال جػػزاؿ غيػػر
   (Pandolfi et al.,2009)ارة الةحبان 

ا قػ اس  حػداءاتكلػـ لةػكون الحخػ ض كطبحقػن اػف ظهػ ر  2ئػيف طػ ؿ  حذلؾ جو ف كرالن ج     
الجػػ حف كػػف  بحلػػن  (  أةػػكبؾ2008)الخلػػفاالكػػ لف ا ةػػ د ب اػػ  ك جػػ د اػػف ةػػكون ال للػػكين وكػػ

   P. californicus (Gisbert et al.,2002)بؾ ب اػف أةػك  أكػ(Rocha,2010)الوكح زيػب 
  (Katsura and Hamada,1986) ف أةكبؾ الق حي Ch. salmon (Boyd,2010)أةكبؾ 

  أةػػػػػػػػػػػػكبؾ (Puvaneswari et al.,2009)  اػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػكون الجػػػػػػػػػػػػرل
  C. dimerus  كف رجحن ة وين الز بئؼ(Pandolfi et al.,2009)    ايجوػ ف ظهػ ر حػداءات

ا ق اس ال للػكين ايهػب كجػ  ر أوتػر كػف ةػكون الدراةػن الابليػن   وكػب  ف اػذا الجحػبيف اػف ظهػ ر 
 جحبيف اف الخ اكؿ الحيحين  ال راتين    لفال للكين لألئ اع الك جلمن قد يخ د  حداءات ا ق اس

ً جظهػر حػػداءات ا قػػ اس ال للػػكين التاتػػن ا  لػػف اػػف ةػػكون الحخػػ ض حياػػ ين الةػػوؿ جقريحػػب     
كلػـ  اػف اػذة الكرالػن يظهػر  2 وؿ كئهػب كاػبط حلػؼ كػف ال ايػب الظهبريػن الكوخحػن اػف طػ ؿ 

الةؽ ال للكف ا  ؿ حيف الق س الاكف  الق س ال للكف ا  ؿ  اذا كةبح   بحائمج اوجكبؿ دـ 
(     ا ةػػػػػكبؾ كػػػػػف  بحلػػػػػن الحلطيػػػػػن 2008 لكػػػػػب اػػػػػ   ليػػػػػ  اػػػػػف ةػػػػػكون الكػػػػػ لف ا ةػػػػػ د )الخلػػػػػف
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(Haplochromis piceatus )8يظهر الةؽ ا  ؿ  ا ق اس ال للكين ا رحخن اف الكرالن   ذ 
  (Dejong etal.,2009) كلـ اف ةكون الحخ ض2.5 يف ط ؿ كرالن جئ ًالجف جةبح  جقريحب

( أف جةلةػػؿ الئكػػ  الجئيئػػف اػػف ا ةػػكبؾ وبكلػػن الػػجخظـ Morgan,1974لقػػد ذوػػر ك ر)ػػ ف )     
يحػدأ   ذالاديتن كةجكر   ايث يلخب ئك  ا ديـ الحبطف د ر رحيةف اف ئكػ  الكئطقػن ال للػكين   

 يةػجكر   Rainbow troutالةػلك ف الكػرقط القزاػفاف اليـ  الةبدس حخد اإل لبب اف أةكبؾ 
اف  ًحطئيب ًاجف  قت المقس   حخد كرالن الكخيدة جئدلؽ الجي ب الحلخ كين كف ا ديـ الحبطف جبئحيب

ججوػ ف الةػق ؽ ال للػكين الجػف  د  لػ لهب  ئ ااػبت ا ديػـ الظػباروػا الجػبئحيف كػف الحلخػـ   حخػ
ب ا  اف الدراةن الابلين   لبب  اذا يو ف غير كطبحؽ لكحخد اإل  17يوجكؿ جو يئهب  ئد الي ـ 

ججةػػبح  كػػع اراػػين أف ا قػػ اس ال للػػكين اػػف اػػذة الةػػكون جوػػ ف كطلمػػن كػػف ا ديػػـ الحػػبطف لوئهػػب 
الذل حد رة ة ؼ يو  ف ظهبرة ا ق اس ال للكين    الكئطقن ال برجين  الجبئحين كف ا ديػـ  ًظهريب

 يف ظهبرة ال ي ط  اللمبحح ال للكين   الظبار الذل يو ف كةط ؿ  ف جو  
اف ةكون الحخ ض يظهر ايهب حداءة  كلـ 2.75أظهرت ئجبحث الحاث الابلف أف جئيف ط ؿ      

ا  ؿ  ال للػػػكفالػػػف جوػػػ يف الةػػػؽ  ًال ػػػبكس  اػػػبان ال للػػػكفال طػػػبء ال للػػػكف  حػػػداءة القػػػ س 
(    أةػكبؾ الجػ حف كػف 2008ف  حهذا ججةبح  اذة الئجيجن كع ئجيجػن ةػكون الكػ لف ا ةػ د )الخلػ

 De Jong  كػف الخبحلػن الحلطيػن ) Cichlid ةػكون  (Rocha et al.,2010) بحلػن الوكح زيػب 
et al.,2009حيئكػب اػف الةػكون الحياػبء ) (Coregonus clupeafornais) يظهػر ايهػب ائمجػبح

بء كلػػػـ جظهػػػر حػػػداءة ال طػػػ10 كلػػػـ  اػػػف طػػػ ؿ  4.25الةػػػؽ ال للػػػكف ا  ؿ اػػػف جئػػػيف طػػػ ؿ 
( يجوػ ف الةػؽ ال للػكف Platypoecilus) Platyfish(   اف أةػكبؾ Price,1934ال للكف )

أكػب حػداءة ال طػبء ال للػكف  حػداءة القػ س ال ػبكس اجظهػر اػف جئػيف  كلـ1.81 ا  ؿ اف ط ؿ 
 كلـ  اذا ك بلؼ لئجيجن الدراةن الابلين   2.31ط ؿ 

أقػػ اس غللػػكين  5كلػـ  جػػ د  3.25-3 أظهػرت ئجػػبحث الحاػػث الاػبلف اػػف جئػػيف طػػ ؿ          
وبكلن الجو يف  أف الةقيف ال للكييف ا  ؿ  التبئف وبكلف االئمجبح   أكب الةؽ التبلػث الػـ يوجكػؿ 

حػدء  لج طػف القػ س ا  ؿ   وكػب يظهػر اػف اػذة الكرالػن ال للػكفائمجباػ     جكجػد حػداءة ال طػبء 
ن جحػػر ـ ال يػػ ط ال للػػكين كػػف  لػػف  حدايػػط اػػف ا قػػ اس ا رحخػػن ا جوتػػؼ  ايػػب الئةػػيث الكج ةػػ

 جظهػػر اػػف اػػيف (  2008 لف ا ةػػ د )الخلػػف كػػع ةػػكون الكػػؽ ف ا  ؿ   التػػبئف  اػػذا يجمػػالق ةػػي
 Black حرا ـ ال ي ط واليكبت ل يرة كف ا ق اس ال للكين اف أةكبؾ  حراكيس الحار ا ة د

sea bream  (Acanthopagrus schlegeli اف كرالن )كلـ ) 3حط ؿ أيبـ    4Iwai and 
Hughes,1977)  اف أةكبؾ الػزرد الك طػط الجػف ججوػ ف ايهػب حػداءة ال يػ ط ال للػكين  لػف   

 Shadrin and))            كلـ  3.5 اؿ الي ـ ا  ؿ حخد المقس  حط ؿ  ال للكينا ق اس 
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Ozernyuk,2002 (  أكػب الحباػث ويكػؿ  جكب جػKimmel et al.,1995  اقػد الاػظ ظهػ ) ر
  ػاؿ اػذة المجػرة         كلػـ 3.2حداءة ال ي ط ال للػكين اػف كرالػن المقػس  الجػف جوػ ف حطػ ؿ 

 الةػػكون الحياػػبء       يظهػػر وػػذلؾ حػػداءات ئكػػ  ال اػػر ؼ اػػف ا قػػ اس ال للػػكين   حيئكػػب اػػف
(C. clupeafornais) ًجظهػػػر ا قػػػ اس ال للػػػكين ا رحخػػػن  لػػػف جػػػبئحف الػػػرأس ك طػػػبة جزحيػػػب 

كلػـ  12ه ر حداءات حرا ـ ال ي ط ال للكين اف جئػيف طػ ؿ الف ظ حبإلابان للكف حبل طبء ال
Price,1934) اػػف أةػػكبؾ    )Rutilus frissii kutum الكرالػػن الراحخػػن  حطػػ ؿ  جظهػػر اػػف
يظهػػر  Platyfish(  اػػف أةػػكبؾ Jafari et al.,2009( كلػػـ )±6.84-6.5 (0.19-0.16

الق س ا  ؿ   أكب ظه ر حرا ـ ال ي ط  ًكلـ ك طيب 2.5 حط ؿ  15ال طبء ال للكف اف كرالن 
 اػػػذا ك ػػػبلؼ لئجيجػػػن الحاػػػث  Tavolga,1949)كلػػػـ ) 3.57اػػػف اػػػذة ا ةػػػكبؾ ايوػػػ ف حطػػػ ؿ 

 الابلف  
كلـ أزداد اي  ئك  ال طػبء ال للػكف  3.75ل اظ كف ئجبحث الحاث الابلف أف الجئيف حط ؿ      

ؿ  جػزء وحيػر كػف القػ س ال للػكف التػبئف  زيػبدة ايث يظهر ك طػف للقػ س ال للػكف ا    ًقليا
ئك  ال ي ط ال للكين  لػف القػ س ال للػكف ا  ؿ  التػبئف  التبلػث  حدايػن ظهػ ر حػرا ـ ال يػ ط 

الػػف حػػدء جكػػبيز  ايػػب الئةػػيث الكج ةػػط الكجوتمػػن الػػف غاػػر ؼ اػػف  حبإلاػػبان لػػف القػػ س الراحػػع 
ايػب اػف القػ س ال للػكف الراحػع وكػب لػ اظ حػدء ا ق اس ال للكين التاتن ا  لف  حدء جوتػؼ ال 

جوػػ يف حػػرا ـ ا كةػػبط  لػػف القػػ س ال للػػكف ا  ؿ  حهػػذا ججةػػبح  حكػػب ك جػػ د اػػف ةػػكون الكػػ لف 
 اف حػػيفاقػػد ( Kimmel et al.,1995الحباػػث ويكػػؿ  جكب جػػ  ) أكػػب  ( ,2008ا ةػػ د )الخلػػف

يظهػر اػف اػذة الكرالػن جكػبيز  كلػـ لوػف 3.5ظه ر ا كةبط ال للكين اف الزرد الك طط حطػ ؿ 
يلػػػخب جكييزاػػػب  لػػػف الق ةػػػيف   ال اػػػر ؼ  لػػػف ا قػػػ اس ال للػػػكين ا  ؿ  التػػػبئف  ال ػػػبكس 

   ال للػػػكف لج طػػػف القػػػ س ا  ؿ  جػػػزء كػػػفت جكجػػػد حػػػداءة ال طػػػبء التبلػػػث  الراحػػػع  اػػػف اػػػذا ال قػػػ
  قػػػػػػ اسجظهػػػػػر ا كةػػػػػبط ال للػػػػػكين  لػػػػػف ا  Platyfishالقػػػػػ س التػػػػػبئف    وػػػػػذلؾ اػػػػػف أةػػػػػكبؾ 

(   أكػػب كػػف ئبايػػن غاػػر ؼ Tavolga,1949)كلػػـ  3.57 حطػػ ؿ  18اػػف الكرالػػن  ال للػػكين
  Flounder ا قػػػػػػػػػػػ اس ال للػػػػػػػػػػػكين ايظهػػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػػف أةػػػػػػػػػػػكبؾ الما ئػػػػػػػػػػػدر

(Paralichthys olivaceas)    يـ  حخػد المقػس اػف الق ةػيف ا  ؿ  التػبئف  اػف  3.5اف  كر
(    اػػف Suzuki and Kurokawa,1996) لػػث  الراحػػعالتب  اليػػـ  الراحػػع يظهػػر اػػف القػػ س

( يوػ ف ال طػبء Heterotis niloticus) Osteoglossidaeاللةػبف   أةػكبؾ كػف  بحلػن  ظكيػن
 ةػػػػػػػػػػب ن  72ال للػػػػػػػػػكف ك طػػػػػػػػػػف الق ةػػػػػػػػػػيف ال للػػػػػػػػػػكييف ا  ؿ  التػػػػػػػػػبئف اػػػػػػػػػػف يرقػػػػػػػػػػبت  كػػػػػػػػػػر 

(Hermens et al.,2007 )  
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ةػػػكون الحخػػ ض يظهػػر اوجكػػػبؿ  كلػػـ اػػف 4أ اػػات ئجػػبحث الدراةػػػن الابليػػن أف جئػػيف طػػػ ؿ      
الةق ؽ ال للكين ا رحخن  حدء الةؽ ال بكس حبالئمجبح وذلؾ يظهر اف اذة الكرالن حداين جو يف 

لجو يف ال ي ط ال للكين  جوتؼ الئةيث الكيزئويكف اف الق س  ًاط ر اف لميان ال ي ط جكهيدا
 وذلؾ يو ف   ( 2008)الخلف  لةكون الك لف ا ة د ًيحبال للكف ال بكس  يظهر اذا كةبح  جقر 

 3.5ايػث يالػؿ اػف طػ ؿ ; Ch. annularis)  (Ch. Urotaenia كةػبح   ةػكبؾ الق حيػ ف
كلػـ  3.9  ب التبلػث   الراحػع ليوػ ف الةػق ؽ ال للػكين   ئػدكب جلػؿ اليرقػن لطػ ؿيكلـ جتقب الج

ف وػؿ ا قػػ اس قػد جو ئػت أرحخػن أز اج كػف ا قػ اس ال للػكين  يحػدأ ال اػر ؼ حبلجكػبيز اػ يظهػر
 Shen and)    كػف دراةػن ةػيف   ليترلئػد (Katsurra and Hamada,1986)ال للػكين

Leatherland,1978ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبؾ الةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك ف القزاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقط  ) 
 Salmo gairdneri    جظهػػر الةػػق ؽ اػػف ال يػػ ط ال للػػكين اػػف  كػػر تاتػػن أيػػبـ حخػػد المقػػس

كلػػـ  12يػػـ   طػػ ؿ  131اػػف  كػػر  يظهػػر( C. clupeafornais)حيئكػػب اػػف الةػػكون الحياػػبء 
ججوػػ ف أرحخػػن أز اج كػػف ا قػػ اس ال للػػكين ظػػبارة  ليهػػب ال يػػ ط ال للػػكين كػػع ةػػق ؽ غللػػكين 

    (Price,1935)كمج ان  لف جبئب الرأس  ك طبة جزحيب  حبل طبء ال للكف 
         كلػػػػػـ ازديػػػػػبد ئكػػػػػ  ال يػػػػػ ط ال للػػػػػكين  5أظهػػػػػرت ئجػػػػػبحث الحاػػػػػث الاػػػػػبلف اػػػػػف جئػػػػػيف طػػػػػ ؿ      

           لػػػػف ا قػػػػ اس ا رحخػػػػن  زيػػػػبدة ئكػػػػ  ال طػػػػبء ال للػػػػكف ايػػػػث ألػػػػحح ك طػػػػف للقػػػػ س ال للػػػػكف
          ة  ةػػػػكبؾ الكػػػػ لفالراحػػػع  ظهػػػػ ر ال اػػػػر ؼ اػػػػف ا قػػػ اس ال كةػػػػن  جػػػػبءت اػػػػذة الئجيجػػػن كطيػػػػد

          ظهػػػر اػػػف الكرالػػػن ال بكةػػػناج R. f. kutumأكػػػب أجئػػػن أةػػػكبؾ   ( 2008ا ةػػػ د )الخلػػػف 
 ج د ال ي ط ال للكين  لف وؿ ا قػ اس  يظهػر ال طػبء ال للػكف  كلـ (7.2±  (0.12حط ؿ 

يظهػػػػػر ال طػػػػػبء ال للػػػػػكف اػػػػػف أةػػػػػكبؾ    (Jafari,2009)ك طػػػػػف كخظػػػػػـ ا قػػػػػ اس ال للػػػػػكين 
Platyfish كلـ   جةبح  أةكبؾ  3.29  حط ؿ   17لألق اس ال للكين ا رحخن اف كرالن ًك طيب

الخظكين كتػؿ الكػ لف ا ةػ د  الةػلك ف  الوػبرب  الػزرد الك طػط اػف وػ ف الحخ ض حقين ا ةكبؾ 
القػػ س ال للػػكف ال ػػبكس يجوػػ ف ايػػ  جوتػػؼ  ااػػد جئةػػ  كئػػ  قطخػػن غاػػر اين  ااػػدة  لوػػ ف اػػذا 
الجوتؼ يةبح  كف ايث ك قخ   اجك  جوتمبت القرئيبت ال يةػ كين ا رحخػن ا  لػف  الجػف جكػبيزت 

ال للػػػكين ا  ػػػرى اػػػ ف الجوتػػػؼ اػػػف القػػػ س ال للػػػكف يكتػػػؿ  قحػػػؿ غيراػػػب كػػػف جوتمػػػبت ا قػػػ اس
 (   2008ل ية كف  ليس جوتمب  أ ر )الخلف ال ار ؼ القرئف ا

  كلػػػػـ حدايػػػػن ظهػػػػ ر ال ايػػػػب 6.5–6وكػػػػب أظهػػػػرت ئجػػػػبحث الحاػػػػث الاػػػػبلف اػػػػف جئػػػػيف طػػػػ ؿ      
وكػب يظهػػر اػػف  الػف ا ةػػخن ال للػكين  اللػػمبحح التبئ يػػن  حبإلاػػبان الول ريديػن اػػف اػذة الكرالػػن 

  ذاذة الكرالن أياػب   اػ ح ظهػبرة ال يػ ط  ا قػ اس ال للػكين    يػزداد ئكػ  ال طػبء ال للػكف 
جئكػ  ال يػ ط ال للػكين  ا ةػخن   ذ الجػ حف ي طف ال ران ال للكين جبئحب     اذا كةػبح   ةػكبؾ
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كةػػبحهن لجئػػيف طػػ ؿ ال للػػكين  ال ايػػب الظهبريػػن   الول ريديػػن اػػف الكرالػػن التبلتػػن ) الجػػف جوػػ ف 
    اػػػػف ةػػػػكون الػػػػذحب الحاػػػػرل (Rocha et al.,2010)كلػػػػـ لةػػػػكون الحخػػػػ ض(  6.5–6

Dicentrarchus labrax  الحػرا ـ  لػف ال يػ ط ال للػكين ظهػ ر كلػـ  6يرقن ط ؿ  افايااظ
 كػػف ئبايػػن ا يػػبـ امػػف    (Varsamos et al.,2005)الجػػف جكتػػؿ حػػداءات اللػػمبحح التبئ يػػن 

حخػػػد المقػػػس حبإلكوػػػبف كااظػػػن جكػػػبيز ال ايػػػب  36ف الكػػػرقط القزاػػػف  ئػػػد اليػػػـ  أةػػػكبؾ الةػػػلك  
ب الحاػػر لػػ ير بؾ ذحػػالػػف ال ايػػب الول ريديػػن   يااػػظ جةػػبح  أةػػكحبإلاػػبان الظهبريػػن ال للػػكين 

  يػػن الػػف كرالػػنأةػػكبؾ القػػئص كػػف ايػػث جػػ  ر ظهػػ ر اللػػمبحح التبئ   Tilapiaأةػػكبؾ  المػػـ  
  ئػػدكب يلػػؿ طػػ ؿ الجئػػيف اػػف أةػػكبؾ   (Varsamos et al.,2005)اليرقػػن اػػرة الةػػحبان 

كلػـ يلػحح ال طػبء ال للػكف ك طيػب   Ch. annularis ) (Ch. urotaenia ; 4.8-5 فالجػ ح
كلػـ جظهػر ال ايػب الول ريديػن اػف ال يػ ط 5.3 ا ق اس ال للكين   ئد المقس يو ف قيبس اليرقن 
 ط ال للػكين اػف تكبئيػن أيػػبـ حخػد المقػس  ئػػدكب ال للػكين وكػب جظهػر ا ةػػخن ال للػكين اػف ال يػػ

كلػػػـ جظهػػػر حػػػداءات اللػػػمبحح  7حخػػػد المقػػػس  حطػػػ ؿ  11كلػػػـ ا  اػػػف يػػػـ   6يوػػػ ف طػػػ ؿ اليرقػػػن 
    اػػػػػػػػػف الةػػػػػػػػػكون الحياػػػػػػػػػبء  (Katsurra and Hamada,1986)التبئ يػػػػػػػػػن 

(C. clupeafornais )( يجػ  ر ظهػ ر اللػمبحح التبئ يػن الػف كرالػن حخػد المقػسPrice,1934 )
كلػـ  5.4جظهػر اللػمبحح التبئ يػن اػف طػ ؿ  A. schlegeli   اػف ةػكون أحػراكيس الحاػر ا ةػ د

  اػػػػػػػػف اػػػػػػػػذة الكرالػػػػػػػػن حبإلكوػػػػػػػػبف رطيػػػػػػػػن ال ايػػػػػػػػب الول ريديػػػػػػػػن اػػػػػػػػف ظهػػػػػػػػبرة ال يػػػػػػػػ ط ال للػػػػػػػػكين 
(Iwai and Hughes,1977) يجطبحؽ كع ئجيجن الحاث الابلف    اذا ال 
كلػػـ ظهػػ ر جكػػبيز اػػف ال الػػـ  8.5–7.75ف طػػ ؿ أظهػػرت ئجػػبحث الحاػػث الاػػبلف اػػف جئػػي     

الف ال ار ؼ اف الق س ال للػكف   الطحقػن  حبإلابانايث جو ف اللمبحح التبئ ين أوتر جقدكب  
جات الك بطين  ظه ر ال ايب الك بطين  الحرا ـ الذ قين اػف ظهػبرة القػ س ال للػكف  حبإلكوػبف 

 الجػ حفذة الئجيجػن جػبءت كطيػدة كػع ئجيجػن أةػكبؾ رطين ال ايب الخكبدين اف اللمبحح التبئ يػن  اػ
   اػػف أةػػكبؾ  (Rocha et al.,2010)ايػػث جظهػػر ج يػػرات ةػػريخن اػػف الكئطقػػن ال للػػكين 

يػػـ  حخػػد المقػػس( ججوػػ ف ال ايػػب الخكبديػػن اػػف اللػػمبحح التبئ يػػن  15كلػػـ اػػف  8الجػػ حف ) حطػػ ؿ 
لةػػلك ف الكػػرقط القزاػػف (    اػػف أةػػكبؾ اKatsura and Hamada,1986إلةػػئبد الظهػػبرة )
Salmo trutta  التبلػث    ئػد المقػس اػف الظهػبرة ال للػكين   ئػد اليػ ـال ايػب الك بطيػن جظهػر

 Rojo et) حخػد المقػس جػػزداد أ ػداد ال ايػب الك بطيػػن اػف ظهػػبرة ا قػ اس  ال يػ ط ال للػػكين 
al.,1996 الحياػػبء( وكػػب جظهػػر الحػػرا ـ الذ قيػػن اػػف ظهػػبرة ا قػػ اس ال للػػكين للةػػكون  ((C. 

clupeafornais  12اػػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػػرة المقػػػػػػػػػػػػس حطػػػػػػػػػػػػ ؿ ( كلػػػػػػػػػػػػـPrice,1934 اػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػكون    )
Chalcalburnus tarichi pallas  جظهػػػر الحػػػرا ـ الذ قيػػػن اػػػف اليػػػـ  ال ػػػبكس حخػػػد المقػػػس
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Ünal,2001) )  كجكػػػبيزة اػػػف الغيػػػر ن  ال ايػػػب وكػػػب لػػػ اظ جكػػػبيز ال ايػػػب الظهبريػػػن   الول ريديػػػ
 (   (Rojo et al.,1996س يـ  حخد المق 28اف S. trutta) )  أةكبؾ الجرا ت

يػـ   ااػد  كلػـ  اػف كرالػن اليرقػن حخكػر 9.25جلؿ كرالن جوػ يف ال الػـ اػف يرقػن طػ ؿ      
جػبءت كطبحقػن لكػب  حخد ال الدة كرالن كةبحهن لجرويب ال الـ اف الةكون الحبل ن    اػذة الئجيجػن

حيئكػػب اػػف أةػػكبؾ    (Rocha et al.,2010وكح زيػػب )اػػ   ليػػ  اػػف يرقػػن الجػػ حف كػػف  بحلػػن ال
Salmo gairdneri   31يوجكؿ ئك  ال الـ  ئد اليـ ( حخد المقسMorgan,1974)   
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  االستنتاجات
 

غلصككم ب مساكككب قلكك در امتي اككب  كك  وض ككا   أقككاو تملككس كككملب وض اككال وض مضةككب  مكككب  -1
منهككم  امضككب تتم ككد  ااككاي  كك  وكككاي غ كك  منككت   متس كك   أ  اككبوضككا وض لكك     وألمككم مكك  

  . علا ومتيوي  اضه
مر مكك  غوكك ا  داككما  مظككم   ا كك  م ككتل  ا كك و  ككيا    لككا  وضسككا  وضةلصككم  نكككات 2- 

  ككككم ه وضم كككك  . مظكككم   ة ككككم  م ككككم   تت لكككك   هم تككككه  د ككككم م م  ككككب ا كككك وع   اق ككككب 
 وضةلصم  ضلسا  وضةلصم     ت ل  ه وضنكا  عيو ونايو  وضةو ا  اوضاودت . 

تتلككا   هككم خ وض  ككا  وضةلصككم ب مكك   هككم خ و تيول ككب تت للككه وض د ككم وضللا  ي ككب ا  د ككم  3-
وضصككئملا وضنمنا ككب  هكك  مكك  نككاش  هككم خ ظ  ككئ ب  هككم خ  أمككمم م  ككب ا د ككم عصكك ا ب . 

  ك  ب مظ  ب  مض ا  وت وضيما ب اوض د م وضاممي ب وضكمنيخ . 
 كت   ا ملك  2-2.5 كا  ان    ب وض اال   وضةلصم ب    كمل وألقاو ت ه   يو وت 4- 

وضةلصكم ب  ك  انك    كا   وألقاو  لتم   ها   يو وت  وألا  . ونئتمح وض ق وضةلصم 
 مل  .  6  لتم  ونئتمظهم    ان    ا  وض ساق وضةلصم ب  س ب  أمممل   2.75

انك    كا   ظتكا تكي ج  ك  وضنمكاملك  ات 3.25 ها    وع  وض  ا     ان    ا    يأ 5- 
 ت ه   يو وتهم    ان    كا   وضنمنا ب وضصئملا أمم مض مضغ  مل  ظ ث ت ه     هب 8.5

 .مل   8.5 ا  ا لتم  نما م    ان   مل   6
ملككك   6مككك خ  ككك   هكككم خ وض  كككا  وضةلصكككم ب ضانككك    كككا   ألا ت هككك  وض د كككم وضللا  ي كككب  -6

وض د كككم وضم م  كككب  ت هكك   ككك   هكككم خ  أمككماتكككتم   ككك  وض هككا  ضظكككي   قكككب ظي نككب وضكككا يخ 
وضكككا و   أعكككيوي مملككك  اتتكككي ج  ككك  د كككميخ  7.75 ككك  انككك    كككا   أا وضةلصكككم ب  وألقكككاو 

 .ل مضغ      قب عم   ا  اوظي  اي وضا يخ ض بتص  وضا م ظلب م م ه
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 التوصيات
 

لمكونات الغالصم المختمفة   Ultrastructural studiesإجراء دراسات تركيبية فوقية دقيقة1- 
 في سمكة البعوض باستخدام المجير االلكتروني النافذ والماسح . 

إجراء دراسات حول تأثير مبيدات أخرى غير مستخدمة في بحوث سابقة عمى التركيب 2- 
 مكة . النسجي لمغالصم في ىذه الس

 دراسة مدى تأثير المياه المموثة عمى التركيب النسجي لمغالصم  . 3- 
استخدام بعض العقاقير الطبية لدراسة مدى تأثيرىا عمى الغالصم في السمكة البالغة ومدى 4- 

 تأثيرىا عمى نموىا الجنيني  . 
 دراسة كيميائية حيوية لمعرفة المكونات التركيبية الداخمية لخاليا الغالصم المختمفة . 5- 
دراسة التركيب العياني لمغمصم  الكاذب في سمكة البعوض البالغة وكذلك دراسة تكوينية 6- 

 جنينية لو . 
  . دراسة المراحل الجنينية لتكوين الغالصم باالستعانة بالمجير االلكتروني النافذ 7-
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 املصادر العربية
 

 (. حٛاذٛح األطًان .          1986أحًد, ْاشى عثد انزساق ٔ يحٛظٍ, فزحاٌ ضًد )

 . 333 ص:انجشء األٔل , يطثعح انثصزج :      

 

 ( انركٍٕٚ انجُُٛٙ نهجٓاس انعصثٙ انًزكش٘ يٍ    2006انحثٛة , رطم عثد اإلنّ )

 Gambusia affinis نثعةةٕ يزحهةةح انًعٛةةدج حرةةٗ يزحهةةح انةةٕا ج نظةةًكح ا     

(Baird & Girard)       صجايعح تغدا  -كهٛح انرزتٛح نهثُاخ . رطانح ياجظرٛز ,: 

98     . 
 

                (. تعض انرغٛزاخ انفظهجٛح ٔ انُظجٛح انُاجًح عٍ طًٛح 2004, يخرار خًٛض )حثّ

                  .  Gambusia affinis (Baird & Girard)اندٚاسٌُٕٚ فٙ طًكح انثعٕ        

 .   135: , صجايعح انًظرُصزٚح.–كهٛح انعهٕو       
 

                   (. لايٕص حرٙ انطثٙ انجدٚد , 2006حرٙ , ٕٚطف ٔ انخطٛة , احًد شفٛك , )

  642ص:,يكرثح نثُاٌ , 8عزتٙ , ط  -اَكهٛش٘             

 

 راطح عهٗ تعض يزاحم انركٍٕٚ (.  1999انحًداَٙ, ْاَٙ يال هللا حًٕ ٘ )

 . رطانح             Gambusia affinis (Baird & Girard)انجُُٛٙ نظًكح انثعٕ        

 .          179: , ص جايعح انًٕصم -كهٛح انرزتٛح  كرٕراِ      

 

             األيايٛح( انركٍٕٚ انجُُٛٙ ٔانرزكٛة انُظجٙ نهكهٛرٍٛ 1988حًد٘ , تشزٖ احًد )

 .        Gambusia affinis(Baird & Girard)ٔانخهفٛح فٙ طًكح انثعٕ      

 جايعح تغدا  .-كهٛح انرزتٛح /اتٍ انٓٛثى رطانح ياجظرٛز      
 

              يُشٕراخ  , األٔل. اطًان انعزاق ٔانخهٛج انعزتٙ انجشء 1977) او , َجى لًز )اندْ

 . 546 , ص: يزكش انخهٛج انعزتٙ         

 

 ( . انركٍٕٚ انجُُٛٙ نشثكٛح          2004انزأ٘, عثد انحكٛى ٔ انُاصز٘, جُاٌ تزْاٌ )

 انعٍٛ فٙ طًكح انثعٕ  . جًعٛح عهٕو انحٛاج انعزالٛح ,انًجهح انعزالٛح نعهٕو           

  21,ص:  انحٛاج     

 

       انطثٙ  (. انًعجى1982طثح, حظُٙ , ٔاألعضاء اٜخزٍٚ اذحا  األطثاء انعزب , )

                                          عزتٙ . طثعح خاصح . يطثعح انًجًع انعهًٙ انعزالٙ ,  –اَكهٛش٘  -انًٕحد      

 تغدا  .       
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( انرزكٛةةة انُظةةةجٙ نًثةةةٛض طةةةًكح انثعةةةٕ  1990طةةعٛد , يخرةةةار خًةةةٛض يحًةةةد )

Gambusia affinis(Baird & Girard)       ٍٛانثانغح ٔانجُُٛٛح .         فٙ انحانر 

 جايعح تغدا  . -كهٛح انرزتٛح/اتٍ انٓٛثى رطانح ياجظرٛز      

 

 ( انرًاٚش انُظٛجٙ نثعض إَٔاع     2008انعهٙ , عهٙ عثد انهطٛف عثد انحظٍ . )

 ذحد ذأثٛز         Poecilia sphenopsانُظٛج انزاتظ فٙ طًكح انًٕنٙ األطٕ        

      205:, صجايعح انثصزج  -ع يٍ انرغذٚح . أطزٔحح  كرٕراِثالز إَٔا      

 

   ْجزج انخالٚأ ( يُشأ 2002عثد انما ر )كٕاكة يحًد,يخرار خًٛض ٔ انًخرار, 

   Gambusia affinis(Baird &Girard) انجزثٕيٛح األٔنٛح فٙ طًكح انثعٕ     

 جايعح تغدا   -زتٛح/أتٍ انٓٛثى كهٛح انريجهح أتٍ انٓٛثى نهعهٕو انصزفح ٔانرطثٛمٛح .      

 49-57: , ص (24) 15,       

 

 ( .  راطح ذشزٚحٛح               2000)يحًد يخرار خًٛض  ,طعٛدعثد انما ر ٔكٕاكة انًخرار, 

 Gambusia affinisَظةجٛح نهجٓةاس انرُاطةهٙ األَثةٕ٘ نظةًكح انثعةٕ  انثانغةح     

(Baird & Girard)     نهعهٕو انصزفح ٔانرطثٛمٛح . كهٛح انرزتٛح /                                         ٓٛثى . يجهح أتٍ ان 

 72-82: , ص (2) 13, جايعح تغدا  -أتٍ انٓٛثى       

 

 ( . انرزكٛة انكثز٘       2004انًخرار, كٕاكة عثد انما ر ٔ انزأ٘, عثد انحكٛى أحًد )

 ح انثعٕ  انثانغح . يجهح أتٍ انٓٛثى       ٔانُظجٙ نهجٓاس انركاثز٘ انذكز٘ نظًك     

 ( ,                   3 )17, جايعح تغدا  -أتٍ انٓٛثى -نهعهٕو انصزفح ٔانرطثٛمٛح . كهٛح انرزتٛح     

 19-29 :ص      

 

(  راطةةح َظةةجٛح نهغةةدج انُخايٛةةح فةةٙ طةةًكح انثعةةٕ  2003يظةةهى, نُٛةةا طةةهًاٌ طةةانى)

Gambusia affinis (Baird & Girard       كهٛح انرزتٛح/اتٍ . رطانح ياجظرٛز    

 جايعح تغدا  . -انٓٛثى       

 

 ( انرزكٛة انُظجٙ ٔانركٍٕٚ انجُُٛٙ نمهة طًكح         2001انُاصز٘, جُاٌ تزْاٌ )

 كهٛح . رطانح ياجظرٛز   Gambusia affinis (Baird & Girard)انثعٕ      

 تغدا  .جايعح  -انعهٕو نهثُاخ       

 

 ( .  راطح َظجٛح ٔجُُٛٛح نهثُكزٚاص فٙ طًكح     1990نُمٛة , غشٔج  رٔٚش )ا

 كهٛح       . رطانح ياجظرٛز  Gambusia affinis (Baird & Girard)انثعٕ       

  تغدا  .جايعح  –انرزتٛح/اتٍ انٓٛثى      
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I 

  

Summary 
 

       The aim of the present study was to be acquainted with 

gross and microscopic anatomy of the gills of mosquitofish        

( Gambusia affinis) . Also to study their embryonic development 

in different serial stages up to the adult stage . The present study 

showed that the mosquitofish has five ( branchial gill) arches . 

four of them are active and characterized by the presence of 

irregular line along each of them . This line is condensations of 

melanophores .                                                                               

        Each of these gill arches bears two rows of gill rakers on its 

anterior (internal) side whereas its posterior (external) side bears 

two rows of gill filaments( primary lamellae) . Perpendicularly 

each gill filament bears a large number of lamellae ( secondary 

lamellae) . The fifth gill arch is inactive and has no black line 

but bears gill rakers only .                                                            

        Histologically the gill arch is composed of hyaline cartilage 

surrounded by mixed bone , which is covered by a mucous 

membrane . Its epithelium contains mucous cells and taste buds , 

whereas its loose connective tissue contains blood vessels and 

skeletal muscles . The histological structure of the gill rakers is 

similar to that at the gill arch except the absence of cartilage and 

muscles .                                                                                         

        The present study showed that the gill filament is 

composed of a core of loose connective tissue containing 

undifferentiated cells and covered by stratified columnar 

epithelium chloride cells , mucous cells (goblet cells) and rodlet 

cells . The secondary lamellae consist of supporting pillar cells 

and blood capillaries surrounded by simple squamous 

epithelium .                                                                                  

        Also the present study included the study of embryonic 

development of the gills . It showed that in an embryo of 2 mm 

length three gill arch primordia appeared on each side of the 

pharynx and an incomplete fourth one . Each primordium 

appeared nearly oval in shape and its core consisted of 

mesodermal tissue of the body wall .                                             



 

II 

  

       The core is surrounded by one row of cuboidal cells and 

each gill arch primordium is separated from the next one by two 

rows of cuboidal cells .                                                                 

        The embryo of 2.75 mm. Length showed five gill arch 

primordial on each side of the pharynx and the first gill slit 

appeared to be incompletely opened between the hyoid arch and 

the first gill arch primordial .                                                          

         In embryo of 3 mm. Length the first and second gill slits 

were completely opened whereas the third one was still 

incompletely opened . Also this stage showed the formation of 

gill filament buds on the first and second gill arches . In  

addition the operculum primordium appeared at this stage .      

        The embryo of 3.75 mm. Length showed the increase of 

growth of gill filament buds on the first and second gill arches 

and the beginning of their formation on the third and fourth gill 

arches . Also this stage showed the increase of growth of the 

operculum primordium and become covering a large portion of 

the second gill arches . Also at this stage condensations of 

mesenchymal tissue appeared in the first , second and third gill 

arches and the beginning of this condensation in the fourth gill 

arch . In addition the beginning of the formation of gill rakers 

took place on the first gill arch at this stage .                               

          Completion of the formation of the third gill slit and the 

incomplete opening of the fourth gill slit occurred in embryo of 

4 mm. length . The gill filament buds became flattened to form 

gill filaments plates . These plates showed small fissures as a 

sign to form gill filaments .                                                          

          The operculum primordium increased in growth and 

covered the first and second gill arches . Each gill arch appeared 

to be surrounded by stratified squamous epithelium .                 

In an embryo of 5 mm . length the four gill slits appeared 

opened completely and the fifth  one is incompletely opened . At 

this stage the Mesenchyme tissue condensation in the fine gill 

arches were replaced by hyaline cartilage .                                    

           At stage 6- 6.5 mm long embryo the five gill slits are 

completely opened and the secondary lamellae primordial 

appeared on gill filament . Also the chloride cells in gill filament 



 

III 

  

epithelium and the taste buds in the gill arch epithelium 

appeared for the first time at this stage .                                      

           In addition to that the gill rays primordial and the skeletal 

muscles were noticed at the based  of gill filaments at stage 

7.75- 8 mm. Long embryo . Also at this stage the growth of 

secondary lamellae was increased and appeared  to be consisted 

of supporting pillar cells and blood capillaries surrounded by 

simple squamous epithelium . Also the cartilage and mucous 

membrane differentiation , and the growth of gill rakers in the 

gill arches were increased .                                                           

          In an embryo of 8.5 mm . length the rodlet cells started to 

appear in gill filament epithelium . The taste buds appeared 

similar to that of the adult gill . Also some mucous cells were 

noticed in the gill arch epithelium .                                                

           The mucous cells increased in number in gill filament 

epithelium of newborn larva (9 mm. Long) and in larva of one – 

day old after birth ( 9.25 mm. Long) . In general the histological 

structure of the gills became similar to that of the adult fish at 

these stages .                                                                                 
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