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قوس    :المفتاحيةالكلمات 

خيشومي، طول قياسي،  

   .أسماك بحرية

 الملخص  

مختلفة  سماك  أجمعت  الجسم.    القياسي  طولالتمت دراسة العالقة بين القياسات المورفومترية للقوس الخيشومي، و  

للقوس  الطول الكلي    استخدمفي الدراسة الحالية،  ،  .التغذية من البحر األبيض المتوسط قبالة ساحل مدينة مصراتة

،  Scomper scomrus  ،Euthynnus alletteratusلعدد من األسماك البحرية )  الخيشومي والطول القياسي للجسم

Pagrus pagrus  ،Siganus rivulatus  ،Coryphaena hippurus ).    بين تباين  وجود  أظهرت  الدراسة  نتائج 

الدراسة أسماك  لجميع  الجسم  طول  مع  الخيشومي  القواس  طول  ذلك، معدالت  على  عالوة  عالقة   .  وجود  تبين 

الدراسة باستثناء أسماك    الجسم لجميع أسماك  الخيشومي مع طول  القوس  ، S. scomrusارتباط قوية بين طول 

العالقة   العالقة  إليجاد  هذه القياسات    استخدامإلمكانية    تشير البيانات  عكسية.السابقين    بين المتغيرينوالتي كانت 

 في التفريق بين األسماك.  الستخدامهابين شكل وتركيب جهاز األقواس الخيشومية وطبيعة الغذاء، إضافة  

Summary 

This study investigation the relationship between morphometric of gill arch and 

standard length of body. In the currently study was used analyzed the 

morphometric  of gill arch and body length in numberous of marine fishes 

(Scomper scomrus  ،Euthynnus alletteratus  ،Pagrus pagrus  ،Siganus rivulatus  ،

Coryphaena hippurus). The results of study indicated that, the physical dimensions 

of gill arches increased isometrically with fish length of all fishes this study. 

Furthermore, find of positive correlation between length of gill arch and body of 

all fish species, except S. scomrus which showed negative correlation. These data 

suggest that, the possibility of using these measurements to find the relationship 

between the shape and structure of the gill arch apparatus and the nature of food, 

in addition to their use in differentiating between fish. 

 

Key words: Gill arch, Standard length, Marine fishes. 

 

 
  Introductionالمقدمة

وهي نوع،    664بحوالي  أسماك البحر األبيض المتوسط وقدرت    تتنوع      

بين عتبر الشاطئ الليبي من وي، األخرى سماك البحارأمجموع % من 4 شكلت

المتوسط   البحر االبيض  المياه    في    تلك األنواع  يقطن منحيث  أهم شواطئ 

   .[1] نوع 400حوالي  ةالليبياإلقليمية 

والتي  أسماك  تعتبر         عائلة  الكاوالي  األسماك    Clubeidaeتتبع  من 

وهي  م،    55-15المهاجرة التي تسبح بالقرب من السطح وقد تصل الى عمق  

الت حيوانية  األسماك  )من  ارزامبينما    .Carnivorous)  [1]غذية   أسماك 

الدافئة  )التونة(    Thunnidaeعائلة  ل  ةبعاتال بالمياه  مجموعات  في  توجد 

السواحل التغذية  القريبة من  العادي تتبع    .[1]، وهي لحمية  المرجان  أسماك 

وتتواجد  أوهي  )سباريدي(     Sparidaeعائلة  ،  )باقرو( تعيش  قاعية  سماك 

الصخري القاع  بين  ،  قرب  تتراوح  أعماق  من  م،  150  –  10على  وهي 

التغذية  حيوانية  األولى  األسماك  الدرجة  أسماك  من  اقتصاديا  وتعتبر   ،[1]. 

م بالقرب  60تتواجد حتى عمق التي    Siganidaeعائلة  سماك البطاطاأتتبع 

الصخري.   القاع  أسما من  تعتبر  )نباتي   كحيث  التغذية  ، (Herbivorousة 

عاليةو اقتصاديه  قيمه  )لمبوكة(بينما  .  [2]  لها  الدلفين  ضمن  أسماك  تقع   ،

عن   وهي   coryphaenidaeعائلة   بعيدة  عادة  تتواجد  سطحية  أسماك 

، وتعتبر اقتصاديا من أسماك الدرجة الثانية  وهي  ذات تغذية حيوانيةالشاطئ  

[1] . 

الخيشومي         القوس  وتركيب  شكل   Lagocephalusألسماك  دُرس 

sceleratus  حيث تميز ب( شكل نصف هالليCresentric shape) ،   يحمل

خيشومية(  أشواك مشطية   المقعرة  )أسنان  الحافة  الداخلية(  على  منه  )الحافة 
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الحاف المحدبةوخيوط خيشومية على  الخارجية(  ة  القوس  )الحافة   .[3]  لنفس 

حيث  تختلف   األسماك،  مجاميع  بين  الخيشومية  األقواس  اطوال  معدالت 

، Torpedo scadو  Redbelly tilapiaأظهرت دراسة تمت على أسماك  

 .  [4]وجود تباين بين تلك القياسات 

إشارة بعض الدراسات لوجود عالقة بين طول القوس الخيشومي بالنسبة        

، وكذلك ألسماك  Coregonus artedi  [5]لطول الجسم عند دراسة أسماك  

Atlantic menhaden  [6] . 
 

 Materials and methodsالمواد وطرق العمل  

  Study samples  عينات الدراسة

في        متمثلة  التغذية  مختلفة  العظمية  األسماك  من  أنواع  خمسة  جمع  تم 

واللمبوكه   البطاطا،  باإلضافة ألسماك  والمرجان،  وارزام،  الكاوالي،  أسماك 

  أسماك لكل نوع. 10استخدمت  ، حيث)الدلفين(

 

 طريقة العمل 

مصراتة،          بمدينة  األسماك  بيع  محالت  من  الدراسة  عينات  جمعت 

بلمعمل  وارسلت   المائية  العلوم  األحياء  بكلية  الحيوان  علم  أكياس  قسم  في 

معقمة   القياسات  وذلك    ، Sterile polythene bagsبالستك  ألجراء 

( )جدول    (Morphometriesالخارجية  الدراسة  أسماك  أخذ  تم    .(1ألنواع 

( القياسي  وStandard length, SLالطول  في    ذلك(،  البدء  فصل قبل 

الخيشومي من    ةاألقوس  األولى  االقواس    .الدراسة  عيناتالثالث  نقلت 

( إلى  Gill archالخيشومية  فحصها  المراد  التشريح  (  محلول  إناء  به 

( الرئيسية(  Normal salineفسيولوجي  األجزاء  على  ووضعت  للتعرف   ،

 .  [7] %، وذلك حسب ما ذكره منصور وعودة 5في فورمالين 

 

 

 . أسماك الدراسة ونوع الغذاء 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

تشريح   تفحص        مجهر  باستخدام  والفكية  الخيشومية  االقواس 

(Binocular microscope  ونوعه  )A Leica M50 

Stereomicroscope (Germany)  الخارجي الشكل  لتعرف على  وذلك   ،

بعض   وأخذت  الخيشومية،  لألقواس  الشكلية العام  القياسات 

(Morphometric  الى مسطرة  تدريج  على  فرد  معدني  سلك  بواسطة   ،)

سن   اول  بين  المسافة  الخيشومي  القوس  طول  يمثل  حيث  مليمتر  اقرب 

 . خيشومية الى اخر سن خيشومية 

 

 

 التحليل اإلحصائي 

معنوية          مستوى  عند  المعنوي  الفرق  المتغيرات    P<0.05إيجاد  بين 

)ت  مباستخدا الواحد  االتجاه  ذو  األنوفا  ( One way ANOVAحليل 

 . Tاختبار

  Results  النتائج 

)جدول            الحالية  الدراسة  نتائج  أطوال  2أظهرت  معدالت  اختالف   ،)

األقواس الخيشومية في مجاميع أسماك الدراسة، حيث امتلكت أسماك ارزام  

(E.  alletteratus)     طولها معدل  بلغ  خيشومية    1.41± 69.400أقواس 

الكوالي أسماك  في  الخيشومية  األقواس  طول  معدل  كان  بينما                ملم، 

S. japonicas)  )47.00±1.21 ملم، في حين امتلكت أسماك الدلفين     C. 

hippurus)  طول معدل  ذات  خيشومية  أقواس  أما   ±0.37   37.30(  ملم، 

( المرجان  الخيشومية  فقد  (  P. pagrusأسماك  األقواس  طول  معدل  بلغ 

( أقواس S. riyulatusملم، بينما امتلكت أسماك البطاطا )  ±1.25 25.8000

 ملم.  1.23± 22.30خيشومية ذات معدل 
 

الخيشومي 2جدول   القوس  وطول  الهضمية  القناة  وطول  القياسي  الطول  معدالت   .

 . )ملم(، ألسماك الدراسة 
 

 

 

 

 

 

الخيشومية   االقواس  اطوال  بمعدالت  الخاصة  اإلحصائية  النتائج  بينت 

معنوية   طردية  عالقة  بوجود  لألسماك  القياسي  الطول  بمعدل  وعالقتها 

(P≥0.5  فقد أظهرت نتائج التحليل االحصائي لقيم ،)2r    انها كانت تساوي

والمرجان،  ،  0.1296،  0.0667،  0.6692،  0.7158 ارزام،  ألسماك 

،  4، 3، 2، 1)على التوالي، كما هو موضح في االشكال  والبطاطا، والدلفين

الخيشومي    .(5 القوس  الدراسة لوجود عالقة سلبية بين طول  بينما أشارت 

 (. 5)شكل   2r  -0.285طول الجسم، ألسماك الكاوالي حيث كانت قيمة  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع السمك   خطأ قياسي ±متوسط

  الطول القياسي  طول القوس الخيشومي 

 الكوالي  2.62±221.40 1.21±47.00

 ارزام  ±360.207.29 1.41±69.40

 المرجان  ±147.2093.78 1.25±25.80

 البطاطا  3.95  ±180.10 1.23±22.30

 الدلفين  3.47±241.00 0.37 ±37.30
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القوس 1شكل   طول  ومعدل  القياسي  الطول  معدل  بين  العالقة   .  

 (. (E. alletteratus )ملم( في أسماك ارزام الخيشومي
 

 العلمياالسم  االسم الشائع التغذية

سردينة، إنشوقة، 

 قشرياتو
 Scomper scomrus كوالي 

 Euthynnus alletteratus ارزام سردينة واالنشوقة 

قشريات، رخويات،  

 واسماك قاعية 
 Pagrus pagrus مرجان

 Siganus rivulatus بطاطا طحالب بحرية

أسماك، قشريات،  

 والحبار 

الدلفين  

 )المبوكة(
Coryphaena hippurus 
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القوس  3شكل   طول  ومعدل  القياسي  الطول  معدل  بين  العالقة   .

 (.S. riyulatusالخيشومي )ملم( في أسماك البطاطا )

القوس  4  شكل طول  ومعدل  القياسي  الطول  معدل  بين  العالقة   .

 (. (C. hippurusفي أسماك الدلفين  الخيشومي )ملم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Discussionالمناقشة

األواس          أطوال  معدالت  بين  تباين  وجود  الحالية،  الدراسة  بينت 

التي   الدراسة  تلك  مع  تتفق  النتيجة  هذه  المدروسة.  األنواع  في  الخيشومية 

، والتي أشارت  Torpedo scadو  Redbelly tilapiaتمت على أسماك  

الخيشومية   األقوس  أطوال  معدالت  األقواس  [4]الختالف  اطوال  تبايتن   .

 خيشومية بين أسماك الدراسة الحالية يرجع الختالف أنواع األسماك.ال

بين         قوي  ارتباط  وجود  الحالية  الدراسة  بيانات  تحليل  نتائج  أظهرت 

( القياسي  الجسم  وطول  الخيشومي  القوس  أسماك SLٍ  طول  من  لعدد   )

  الدراسة الحالية. حيث كان معامل االرتباط قوي ألسماك الرزام، والمرجان،

إليه   توصل  ما  مع  السابقة  النتيجة  اتفقت  والدلفين.   Link andوالبطاطا، 

Hoff   [5]العالقة بين طول القوس الخيشومي وطول الجسم   ، عند دراسة

 .Friedland et al. كذلك اتفقت مع دراسة Coregonus artediألسماك 

أكدت على زيادة طول القوس الخيشومي مع زيادة طول الجسم    والتي  [6]

)نوع من   Atlantic menhaden( ألسماك  Fork length, FKالشوكي )

(. يُرجع وجود هذا االرتباط إيجابي  Harring familyأسماك عائلة الرنجة 

بين المتغيرين )طول القوس الخيشومي والجسم( للتكيف األسماك مع الوسط  

 البيئي والغذائي لألسماك المدروسة.

بين         )السلبية(  العكسية  العالقة  أظهرت  التي  اإلحصائي  التحليل  نتيجة 

الدراسة   في  الكاوالي  ألسماك  الجسم  طول  مع  الخيشومي  القوس  طول 

إليه   توصل  ما  مع  اتفقت  وجود  Friedland et al. [6]الحالية،  لعدم   ،

من  أنواع  ليرقات  الجسم  طول  مع  الخيشومي  القوس  طول  بين  ارتباط 

. ظهور العالقة االرتباط بشكل غير إيجابي إلسماك  Menhanden  أسماك

الحالية ربما يرجع لكونها أسماك غير بالغة، وهو ما   الكاوالي في الدراسة 

دراسة   إليه  إلسماك   Friedland et al. [6]أشارت  بالغة  غير  ألطوار 

Menhanden . 

 

 

 

ومعدل2شكل   القياسي  الطول  معدل  بين  العالقة  القوس    .  طول 

 .(P. pagrusالخيشومي )ملم( في أسماك المرجان )

 

 

 

القوس  5شكل   طول  ومعدل  القياسي  الطول  معدل  بين  العالقة   .

 (. (S. japonicas الخيشومي )ملم( في أسماك الكوالي
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