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Abstract  
The current study included anatomical study to compare some specific criteria 

for food activity in two types of inequality are feeding fish, shank (Acanthopagrus 
latus), Which inhabits saline water environments and (Barbus luteus) which inhab-
its the fresh water environment, have been studying the filtration area diet for each 
type1

The results of the current study showed some variation in gill parameter include 
the ( Length of gill arch, the number of the gill arch teeth, the thickness of the base 
of the gill richer) that resulted in significantly different at (p≤0.05) in filtration area 
and filtration space when comparing the two types with the noted that the moral 
was in favor of shank fish (Acanthopagrus latus) for the food filtration area, while 
the morale in favor of the fish Barbus luteus for the filtration space in addition to 
the possession of Barbus luteus five gill arch carrying gill richer on the sides of the 
dorsal and abdominal except the fifth arch, which has a single row of gill richer 
abdominal while the Acanthopagrus latus have four  gill arches carrying two rows 
of gill richer which had a long conical shape and had a wide base and a thin end in 
the Acanthopagrus latus while it was short and cylindrical and pointed end and a 
broad base in the Barbus luteus seems to be in line with the nature of the different 
feeding in two kind fish.
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اخلالصة
تضمنت الدراسة احلالية دراسة ترشحيية مقارنة لبعض املعايري املحددة للنشاط الغذائي يف نوعني من األسامك املتباينة التغذية مها 
Barbus( التي يقطن البيئة املائية العذبة،  luteus( الذي يقطن البيئات املاحلة واحلمري )Acanthopagrus latus( الشانك

Filtration( لكل نوع من خالل دراسة املعايري الغلصمية. area( تم دراسة مساحة الرتشيح الغذائي
الغلصمي،  القوس  اسنان  عدد  الغلصمي،  القوس  منها )طول  الغلصمية  املعايري  بعض  تباين  احلالية  الدراسة  نتائج  اظهرت 
سمك قاعدة السن الغلصمي( والذي نتج عنه اختالف معنوي عند مستوى )p≤0.05( يف مساحة الرتشيح وفسحة الرتشيح عند 
املقارنة بني النوعني املدروسني مع مالحظة ان املعنوية كانت لصالح أسامك الشانك بالنسبة ملساحة الرتشيح يف حني كانت لصالح 
أسامك احلمري بالنسبة لفسحة الرتشيح إىل جانب امتالك أسامك احلمري مخسة اقواس غلصمية حتمل اسنان غلصمية عىل اجلانبني 
الظهري والبطني ماعدا القوس اخلامس الذي يمتلك صفا واحدا من االسنان الغلصمية البطنية يف حني امتلكت أسامك الشانك 
اربعة اقواس غلصمية حيمل كل منها صفني من االسنان الغلصمية والتي كانت ذات اشكال خمروطية طويلة وهلا قاعدة عريضة 
وهناية نحيفة يف أسامك الشانك يف حني كانت قصرية واسطوانية الشكل وذات هناية مدببة وقاعدة عريضة يف أسامك احلمري ويبدو 

ان ذلك يتامشى مع طبيعة التغذية املتباينة  يف أسامك احلمري والتغذية احليوانية  يف أسامك الشانك.

الكلامت املفتاحية
الرتشيح، الغذائي، معايري غلصمية.
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1. املقدمة
مظهرية االسنان الغلصمية وكفاءة الرتشيح الغذائي:

تؤدي الغالصم يف األسامك وظيفة ثنائية تتمثل بالتنفس 
عن طريق اخليوط الغلصمية من جهة وبنفس الوقت تعمل 
 ،[1] االخرى  اجلهة  من  الغذاء  دقائق  هروب  منع  عىل 
غلصمية  اقواس  من  عام  بشكل  ترشحييًا  الغالصم  وتتكون 
Gill(  حتمل عىل اجلهة االمامية والداخلية هلا صفني  arch(
تتخذ  بدورها  التي   )Gillrakers( الغلصمية  االسنان  من 
وأطواهلا  اعدادها  يف  وختتلف   ظهري  وأخر  بطني  موقع 
وأشكاهلا تبعا الختالف النوع, أما من اجلهة اخللفية اخلارجية 
Gill fila-( الغلصمية  اخليوط  من  صفني  القوس  فيحمل 

يتكون كل خيط غلصمي من صفيحة غلصمية  إذ   )ment
Sec- تتخللها صفائح ثانوية  Primary lamellae اولية

الغلصمي  القوس  يتكون  ونسيجيا    ondary lamellae
Hyaline حماط  بعظم   cartilage من غرضوف زجاجي
خماطي  بغشاء  حماط  بدوره  وهذا   bone Mixed خمتلط 

Mucous شكل )1( [2]. membrane
             

شكل (1) :االقواس الغلصمية للسمكة و االسنان الغلصمية [2]

غلصمية  اسنان  عىل  وصغارها  البالغة  األسامك  حتتوي 
نوع  الختالف  تبعا  واشكاهلا  وأطواهلا  اعدادها  يف  ختتلف 
األسامك وغدائها، وباالعتامد عىل ذلك يمكن تقسيم جماميع 
االوىل  املجموعة  تتمثل  رئيسيتني  جمموعتني  إىل  األسامك 
planktivorous(بمجموعة االسامك املتغذية عىل العوالق

متطاولة  اشكال  ذات  غلصمية  اسنان  متتلك  التي   )fish
ben-( القاعية  االسامك  وجمموعة  كبرية،  وبأعداد  ونحيفة 

thic(  التي متتلك اسنان غلصمية ذات اشكال مدببة  fish
مسننة وحادة وتتميز بصغر حجمها وكوهنا ذات أعداد قليلة 
يف  ختتلف  السمكية،  املجاميع  معظم  ان  مالحظة  مع   [3]
بعض العوامل املحددة لكفاءة الرتشيح الغذائي للغالصم، 
الفم  وفتحة  الغلصمي  القوس  انطواء  طبيعة  منها  والتي 
االسنان  واجتاهات  الغلصمية  االقواس  واجتاهات  ومداها 

الغلصمية [4].
اوضحت الدراسات التي تناولت طرق وعادات التغذية 
التغذية  وعادات  سلوك  يف  االختالفات  بأن  األسامك،  يف 
يكون مصحوبا باختالف أعداد االسنان الغلصمية وتركيبها 
وبالتايل اختالف مساحة الرتشيح الغذائي للغالصم يف تلك 
األسامك، االمر الذي دفع إىل العديد من الباحثني إىل تقسيم 
االختالف  لطبيعة  تبعا  التغذية  خمتلفة  جماميع  إىل  األسامك 
حتملها  التي  الغلصمية  االسنان  وتركيب  واعداد  اشكال  يف 
منهم  كان  تصنيفية،  صفة  باعتبارها  الغلصمية  االقواس 
األسامك  قسموا  الذين   [5] مجاعته  و   Salman الباحثني 
واشكاهلا  واعدادها  الغلصمية  االسنان  مظهرية  عىل  اعتامدا 

إىل ما ييل:-
التي  األسامك  هي   :Filter–feeders املرشحات   .1
وتتميز  املاء،  من  الغذاء  \دقائق  ترشيح  طريق  عن  تتغذى 
أسامك هذه املجموعة باهنا ذات اسنان غلصمية عديدة وذات 

معدالت طول كبرية تقريبا وذات اشكال متطاولة ونحيفة.
 :Herbivores و Carnivoresو Omnivores .2
ذات  الغلصمية  اسناهنا  بان  املجموعات  هذه  أسامك  تتميز 
أعداد قليلة وذات معدالت طول قصرية وذات اشكال مدببة 

قصرية. 
بعض  تتناول  لكي  احلالية  الدراسة  صممت  لذلك 
من  نوعني  يف  الغذائي  بالنشاط  املرتبطة  احلياتية  اجلوانب 
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وبيئات  تطورية  اصول  ذات  املحلية  العظمية  األسامك 
Acan-( الشانك  أسامك  مها  خمتلفة  غذائية  وعادات  مائية 
Barbus lu-( احلمري  وأسامك   )thopagrus latus
يف  الغذائي  الرتشيح  كفاءة  حتديد  اىل  هتدف  والتي   )teus

النوعني املدروسني من خالل دراسة االسنان الغلصمية. 

2.املواد وطرائق العمل:
  (Samples Collection) 1٫2. مجع العينات
اجريت الدراسة احلالية خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 
دراسة  تم   ،2017 غاية شهر متوز  إىل    2017 شهر شباط  
 )40( وبواقع  الذكر  سابقتي  العظمية  األسامك  من  نوعني 
الشانك من منطقة  أذ تم مجع عينات اسامك  عينة لكل نوع، 
قبل  من  صيدها  بعد  الرزازة  بحرية  من  املتفرعة  الشعيب 
 ،)Gill nets( الصيادين باستخدام شباك الصيد اخليشومية
يف حني تم احلصول عىل أسامك احلمري برشائها من االسواق 
خمترب  إىل  العينات  نقلت  اجلامعة،  موقع  من  القريبة  املحلية  
للعلوم  الرتبية  كلية  احلياة/  علوم  قسم  يف  العليا  الدراسات 
الرصفة بعد وضعها يف حاويات فلينية مليئة بالثلج للحفاظ 
اخلاصة  املخترب، ألجراء احلسابات  إىل  الوصول  عليها حلني 

بالدراسة. 

2٫2. حتضري العينات للدراسة:
 )10( وبواقع  طولية  جماميع  اربعة  إىل  العينات  قسمت 
باستخدام  غم  ألقرب  وزهنا  أخد  جمموعة،  لكل  عينات 
Total الكيل  طوهلا  قيس  ثم  رقمي  الكرتوين  ميزان 

قياس من  باستخدام رشيط  Length )TL( ال قرب سم 
إىل   Lower lip السفىل  الشفة  من  ابتداء  القحفية  النهاية 
طريقة  حسب   Caudal fin الذنبية  الزعنفة  شطري  هناية 

.[6] Trewavas

ومساحة  الغلصمية  االسنان  مظهرية  دراسة   .3٫2
الرتشيح الغذائي: 

درست االقواس الغلصمية لألسامك لتوضيح اختالفاهتا 
الغطاء  ازالة  تم  الرتشيح،  مساحة  وحساب  املظهرية 
الغلصمية  االقواس  واستخراج  اليرسى  للجهة  الغلصمي 
االربعة والقوس الغلصمي اخلامس غري الكامل وتم فصلها 
قناين  يف  وضعت  ثم  اجلاري،  احلنفية  بامء  وغسلها  وترتيبها 
أحد  حلني   )5%( برتكيز  الفورمالني  عىل  حتتوي  بالستيكية 
مساحة  لتحديد   [7] الباحث  اليها  أشار  التي  القياسات 

الرتشيح الغذائي، وكام يأيت شكل )2(: -
يمد . ١ ثم  مرن  سلك  باستخدام  غلصمي  قوس  كل  طول 

املسافة  الغلصمي  القوس  عىل مسطرة مدرجة، ويمثل طول 
بني اول سن غلصمي من اجلهة الظهرية إىل اول سن غلصمي 
.)L( من اجلهة البطنية ولكل قوس غلصمي: ويرمز له بالرمز

غلصمي ٢.  قوس  لكل  الغلصمية  االسنان  عدد  حساب   
 ،)dissecting microscope( ترشحيي  جمهر  باستخدام 

.Nويرمز له بالرمز
له . ٣ ويرمز  قوس  لكل  الغلصمية  االسنان  أطوال  جمموع 

.)I(بالرمز
يقدر معدل سمك قاعدة ثالث اسنان غلصمية يف املنطقة . ٤

املركزية من القوس الغلصمي باستخدام عدسة عينية مدرجة 
 .T ويرمز هلا بالرمز ،Ocular micrometer

متثل . ٥ التي   ،Gap   )G( الفسحة  سعة  معدل  حساب 
باستخدام  قوس  لكل  الغلصمية  االسنان  بني  الفراغات 

معادلة )Gibson )1988 وهي:
G =L –((N-1)  x T)  / (N – 1))

Filtration، التي . ٦ area )F( حساب مساحة الرتشيح
بتطبيق  الغلصمية وذلك  املفتوحة بني االسنان  متثل املساحة 

معادلة )1( [7] وهي:
F =  (∑l  -lmax)  × G……….……(1)
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شكل (2): يبني طريقة حساب معايري القوس الغلصمي املعتمدة يف حساب مساحة 
الرتشيح، حيث (a) متثل عدد االسنان الغلصمية للقوس الغلصمي (b) طول 
السن الغلصمي و (c) معدل الفسحة بني االسنان الغلصمية، استناداً إىل [7].

4٫2. النتائج:
مظهرية االسنان الغلصمية وكفاءة الرتشيح الغذائي: 

اوضحت الدراسة ان االنواع املدروسة متباينة من ناحية عدد 
االقواس الغلصمية إذ لوحظ ان أسامك الشانك متتلك اربعة اقواس 
غلصمية يف كل جانب، ويبدو ان هذه االقواس غرضوفية الرتكيب 
وحماطة بامدة خماطية من اخلارج، وترشحييا يقسم القوس الغلصمي 
إىل ثالثة مناطق رأسية هي املنطقة )A( التي متثل املنطقة العليا من 
القوس الغلصمي والتي تتصل بسقف الفم من اجلهة القحفية ومن 
بعدها  الغلصمي  القوس  انحناء  منطقة  متثل  التي   )B( املنطقة  ثم 
الغلصمي  القوس  من  الطرفية  املنطقة  متثل  التي   )C( املنطقة  تأيت 
من االسفل وهي تتصل بقاع الفم من اجلهة البلعومية مع مالحظة 
إىل  اخلارج  من  الطول  يف  متدرجة  تكون  الغلصمية  االقواس  ان 
االطول  هو  الذي  اخلارجي  الغلصمي  القوس  يكون  أذ  الداخل 
ومن ثم يقل الطول باجتاه املنطقة البلعومية االشكال )3 و 4 و 5(.

شكل (3): األقواس الغلصمية يف أسامك الشانك 
Acanthopagrus latus

شكل ( 4) األقواس الغلصمية يف أسامك احلمري 
Barbus luteus

شكل (5): تقسيم القوس الغلصمي إىل ثالث مناطق حسب املوقع والطول مع بيان زاوية ميول القوس يف أسامك الشانك 
C: منطقة طرف القوس الغلصمي.  واحلمري. A: منطقة رأس القوس الغلصمي، B: منطقة انحناء القوس الغلصمي,



84

سارة سعد عبد األمير ونصير مرزا حمزة

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (79-91)A, 2018

بلغ متوسط معدل طول االقواس الغلصمية االربعة يف أسامك 
الشانك )1.74±28.66( ملم وبمدى )45-15( وان هذا 
عند  طردي  موجب  معنوي  ارتباط  بشكل  يرتبط  املعدل 
معامل  وبلغ  اجلسم  طول  مع   )P<0.05( معنوية  مستوى 
االرتباط )0.96( يف حني مل يظهر وجود ارتباط معنوي بني 
معامل  قيمة  وكانت  الغلصمي  القوس  وطول  اجلسم  وزن 

االرتباط مساوية )0.24( اجلداول )1 و2 و3(.
ويف أسامك احلمري فبلغ عدد االقواس الغلصمية مخسة 
اقواس غلصمية يف كل جانب من منطقة الراس تكون حماطة 
القوس  انحناء  درجة  ان  ويبدو  اخلارج  من  خماطية  بامدة 
الغلصمي تكون أكرب مما هي عليه يف أسامك الشانك إذ تبدو 
الزاوية أقرب إىل القائمة وبلغ متوسط معدل طول االقواس 
الغلصمية مساويا إىل )0.54+20.31( ملم وبمدى )30-
9( وان هذا املعدل يرتبط معنويا وبشكل طردي عند مستوى 
)P<0.05( بوزن اجلسم وطول اجلسم وبلغ مقدار معامل 
0.91( عىل التوايل اجلداول )1 و2 و3(. ; االرتباط )0.99
الغلصمية  االقواس  أطوال  معدالت  متوسطات  معاينة 
مستوى  عند  معنوي  التباين  ذلك  وان  تباينها  إىل  تشري 
)P<0.05( حيث كان مقدار L.S.D مساويا إىل )4.94( 

وكانت املعنوية لصالح أسامك الشانك. 
اوضحت دراسة املجهر الترشحيي اوضحت ان االقواس 
الغلصمية  اخليوط  الظهرية  جهتها  عىل  حتمل  الغلصمية 
Gille(  التي تتم فيها عملية التبادل الغازي يف  Filament(
األسامك اما من اجلهة البطنية فأهنا حتمل االسنان الغلصمية 
مرتبة عىل  الرتكيب  التي تكون غرضوفية   )Gill archer(
مع  واخلارجية  الداخلية  اجلهتني  من  متقابلني  صفني  شكل 
املوجودة  االسنان  أطوال  يف  اختالف  وجود  عدم  مالحظة 
يف  اخلامس  الغلصمي  القوس  ماعدا  نوع  لكل  اجلهتني  عىل 
أسامك احلمري فانه حيمل صفا واحدا من االسنان )اخلارجي 
فقط(  بدل من الصفني, اضافة إىل وجود اختالفات مظهرية 

خمروطية  اشكال  ذات  كانت  حيث  الغلصمية،  االسنان  بني 
احلمري،  أسامك  يف  نحيفة  وهناية  عريضة  قاعدة  وهلا  طويلة 
مدببة  هناية  وذات  الشكل  اسطوانية  قصرية  كانت  حني  يف 
يف  الرتكيب  غرضوفية  اهنا  ويبدو  أسامك  يف  عريضة  وقاعدة 
طويلة  الغلصمية  االسنان  تكون  ما  وغالبا  الشانك  أسامك 
املقارنة  الغلصمي عند  القوس  الوسطية )B( من  املنطقة  يف 
املناطق  يف  الغلصمي  القوس  طريف  عىل  الواقعة  باألسنان 

)A,C(  عىل التوايل. 
بينت نتائج التحليل االحصائي اظهرت تفاوت ملحوظ 
يف قيم معدالت )طول السن الغلصمي ملم، أعداد االسنان 
الغلصمي ملم، طول اطول  السن  الغلصمية، سمك قاعدة 
سن غلصمي ملم( املحمولة عىل األقواس        الغلصمية يف 
النوعني املدروسني  ،إذ بلغ متوسط  طوال السن الغلصمي 
)ملم(، متوسط جمموع أعداد االسنان         الغلصمية االمامية، 
متوسط سمك قاعدة السن الغلصمي )ملم(، ومتوسط طول 
اطول سن عىل القوس                  الغلصمي يف أسامك الشانك 
25.72±0.9;0.71±0.02;1.16±0.03( إىل  مساويا 

فقد  احلمري  أسامك  اما يف  التوايل،  0;1.78+50.08( عىل 
انخفضت معظم هذه القيم وكانت مقاديرها مساوية إىل )1
17.66±0.;15.31±0.25;0.66±0.02;.38±0.04

78(عىل التوايل جدول )1(.
ثالثة  ان  اوضحت  االحصائية  االختبارات  اظهرت 
مستوى  عند  معنويًا  اختلفت  الغلصمية  املعايري  هذه  من 
)P<0.05( عند املقارنة بني نوعي الدراسة والتي اشتملت 
متوسط  الغلصمية،  االسنان  أطوال  جمموع  )متوسط  عىل 
أعداد االسنان ومتوسط طول اطول سن غلصمي(  جمموع 
مستوى  عند  معنوية  الفروقات  تكن  مل  حني  يف  التوايل  عىل 
الغلصمي  السن  قاعدة  لسمك  بالنسبة  املذكور  االحتاملية 
وكانت االرجحية يف زيادة تلك املعايري لسمكة الشانك عىل 

سمكة احلمري بشكل عام جدول )1(.
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اشارت نتائج قيم معامالت االرتباط للمعايري الغلصمية 
التي اشتملت عىل )متوسط جمموع أطوال االسنان و متوسط 
جمموع أعداد االسنان ،متوسط سمك قاعدة السن الغلصمي، 
عند  معنويا  ترتبط  اهنا  إىل  غلصمي(  سن  اطول  وطول 
السمكة  جلسم  الكيل  بالطول   )P<0.05( احتاملية  مستوى 
الشانك  أسامك  يف  االرتباط  معامالت  قيم  وكانت  جهة  من 
كام  التوايل  عىل    )0.97;0.93;0.92;0.88( إىل  مساوية 
اهنا ارتبطت معنويا وعند مستوى احتاملية )P<0.05( بوزن 
االرتباط  معامالت  قيم  وكانت  االخرى  اجلهة  من  اجلسم 
مساوية إىل )0.91;0.90;0.91;0.98(  يف أسامك الشانك 
معامالت  قيم  فكانت  احلمري  أسامك  يف  آما  التوايل،  عىل 
االرتباط للمعايري الغلصمية )متوسط جمموع أطوال االسنان 
قاعدة  سمك  متوسط  و  االسنان  أعداد  جمموع  ومتوسط 
الطول  مع  غلصمي(  سن  اطول  وطول  الغلصمي  السن 
الكيل للجسم مساوية إىل )0.99;0.93;0.90;0.91( عىل 
التوايل يف حني كانت قيمها لالرتباط مع وزن اجلسم مساوية 
2( اجلداول  التوايل  )0.96;0.82;0.82;0.71(عىل  إىل 

و3(.
اظهر االختبار االحصائي اخلاص بمعنوية االختالفات 
اىل  األسامك  بنوع  تأثرها  ومدى  املعايري  تلك  بني  املوجودة 
معاير  ولثالث   )P<0.05( احتاملية  مستوى  عند  معنوياهتا 
غلصمية من املعايري السابقة الذكر ماعدا املعيار الرابع والذي 
عند  معنوي  غري  فانه  الغلصمي  السن  قاعدة  بسمك  يتمثل 

املستوى املذكور عند املقارنة بني نوعي الدراسة جدول )1(.
تم اعتامد املعادلة )1( يف حساب متوسط فسحة الرتشيح 
ومساحة الرتشيح لكال نوعي الدراسة اوضحت ان متوسطات 
فسحة الرتشيح ومساحة الرتشيح متباينة يف االنواع املدروسة 
 )0.44±0.04;23.72±2.2( إىل  مساوية  قيمها  وكانت 
قيمها  بلغت  حني  يف  الشانك  أسامك  يف  التوايل  عىل 
أسامك  يف  التوايل  عىل   )0.76±0.02;11.95±0.05(
بنوع  تأثره  ومدى  التباين  هذا  معنوية  اختبار  وان  احلمري، 
لكال  معنوي  التباين  ذلك  ان  اوضح  املدروسة  األسامك 
قيم  وكانت   )P<0.05( احتاملية  مستوى  عند  املعيارين 

L.S.D )6.35;0.08( عىل التوايل جدول )1(.
مساحة  ان  االحصائي  التحليل  نتائج  اوضحت  كام 
مستوى  عند  طردي  معنوي  ارتباط  اظهرت  الرتشيح 
الطول  مع  املدروسني  النوعني  كال  يف   )P<0.05( معنوية 
إىل  مساوية  االرتباط  معامل  قيم  وكانت  للجسم  الكيل 
التوايل  عىل  واحلمري  الشانك  ألسامك    )0.63;0.65(
اجلسم  مع وزن  املستوى  نفس  عند  معنوي طردي  وارتباط 
يف كال النوعني قيد الدراسة وكانت قيم معامالت ارتباطها 
التوايل،  للشانك واحلمري عىل   )0.73;0.58( إىل  مساويه 
يف حني كان االرتباط غري معنوي لكال النوعني قيد الدراسة 
الواقع بني  الفراغ  مقدار  متثل  التي   G((الرتشيح بني فسحة 
سنني غلصمني متجاورين ووزن اجلسم وطول اجلسم الكيل 

عند مستوى معنوية )P<0.05( اجلدول(2 و3(. 

جدول (1): تأثري نوع األسامك عىل طول ووزن األسامك وبعض املعايري الغلصمية لسمكتي الشانك واحلمري.

املعيار

النوع
الطول 
الوزن (غم)(ملم)

طول القوس 
الغلصمي 

(L)ملم

عدد االسنان 
االمامية لكل 

(N) قوس

جمموع أطوال 
اسنان القوس 

(L) ملم

سمك قاعدة 
السن الغلصمي 

(T) ملم

طول 
اطول سن 
Lmax

(ملم)

معدل 
الفراغ بني 
االسنان 
G)) ملم

معدل 
مساحة 

الرتشيح 
(F) ملم2

الشانك
Acanthopagrus

latus

227.06
±8.71

231.38
±26.39

28166
±1174

25.72
±0.90

50.08
±1.78

0.71
±0.02

0.16
±0.03

0.44
±0.04

23.72
±2.21
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احلمري
Barbus
latus

237.56
±3.56

278.81
±7.61

20.31
±0.54

15.31
±0.25

17.66
±0.78

0.66
±0.02

1.38
±0.04

0.76
±0.02

11.95
±0.50

       L.S.D
 عند مستو

احتاملية
(P<0.05)

24.10
N.S

76.72

N.S
4.942.626.670.06

N.S0.080.086.35

Mean± SE
N=16

(N. S) عدم وجود فروق معنوية 

جدول (2): معامل االرتباط بني الطول الكيل للجسم والوزن وبعض املعايري الغلصمية لسمكتي الشانك واحلمري.

املعايري الغلصمية
النوع

وزن 
السمكة

طول القوس 
الغلصمي

عدد 
االسنان 
االمامية

الفراغ بني 
G االسنان

مساحة 
Fالرتشيح

جمموع 
أطوال  اسنان 

(L)القوس

سمك 
قاعدة السن 

(T)الغلصمي

طول 
اطول سن 
Lmax

الشانك
Acanthopagrus

latus
0.97*0.96*0.93*N.S 0.190.63*0.97*0.92*0.88*

الحمري
Barbus latus0.94*0.99*0.90*0.49 N.S0.65*0.91*0.93*0.99*

جدول (3): معامل االرتباط بني وزن األسامك وبعض املعايري الغلصمية لسمكتي الشانك واحلمري.

املعايري الغلصمية

النوع
طول القوس

الغلصمي (ملم)
عدد االسنان 

االمامية
الفراغ بني 

 (G)االسنان
مساحة 

(F) الرتشيح
جمموع أطوال 
اسنان القوس

سمك قاعدة 
(T) السن

طول اطول سن 
Lmax

الشانك
Acanthopagrus 

latus

0.24
N.S0191*0.28

N.S0.73*0.98*0.90*0.91*

الحمري
Barbus latus0.91*0.82*0.38

N.S0.58*0.71*0.82**0.96

0.50= (P<0.05) اجلدولية حتت مستو (r) علام ان قيمة
(P<0.05) تعني وجود فرق معنوي عند مستو (*)
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3.املناقشة
مظهرية االسنان الغلصمية ومساحة الرتشيح الغذائي:
Gills morphology and food filtration

area
ان  بالغالصم  اخلاصة  احلالية  الدراسة  نتائج  اظهرت 
كال  يف  متباينة   )Gilles arches( الغلصمية  االقواس 
ترتبط  التي  الغلصمية  املعايري  من  العديد  يف  الدراسة  نوعي 
بشكل مبارش بطبيعة النوع قيد الدراسة، يأيت يف مقدمة هذا 
احلمري  أسامك  ان  ظهر  إذ  الغلصمية  االقواس  عدد  التباين 
Barbus  متتلك مخسة اقواس غلصمية يف كل  luteus ]8[
Acanthopagrus( جانب يف حني متتلك أسامك الشانك

luteus( اربعة اقواس غلصمية يف كل جانب، وعىل الرغم 
الغلصمية يف أسامك احلمري عىل  من تفوق أعداد االقواس 
جمموع  ان  اوضحت  املقارنة  الدراسة  نتائج  ان  إال  الشانك 
يف  منه  اعىل  الشانك  أسامك  يف  الغلصمية  االقواس  أطوال 
بالوظيفة  مرتبط  التباين  ذلك  ان  ويبدو  احلمري،  أسامك 
،حيت  مدروس  نوع  كل  يف  الغلصمية  لألقواس  االساسية 
اشارت العديد من الدراسات إىل ان الغالصم يف احليوانات 
عملية  يف  رئيسيا  دورا  تلعب  األسامك  راسها  وعىل  املائية 
املاء  من  االوكسجني  عىل  األسامك  حصول  اي  التنفس 
الذي تعيش فيه وذلك كون هذه االقواس حتمل عىل جانبها 
Gilles  ذات صفائح  filament الظهري خيوط غلصمية
وبالتايل  للتنفس  السطحية  املساحة  زيادة  يف  تساهم  ثانوية 
دورها  إىل  اضافة  االوكسجني  من  عالية  نسبة  عىل  احلصول 
 )Osmoregulation( االزموزي  التنظيم  عملية  يف 
حتديد  يف  الغالصم  فتساهم  االخر  اجلانب  من  اما   ،[1,9]
لألسامك  اهلضمي  اجلهاز  إىل  الداخلة  الغذاء  دقائق  حجم 
عىل  احتوائها  خالل  من  وذلك  التغذية  نوع  حتديد  وبالتايل 
وتركيبها  الغالصم  شكل  وان  جانبيها  عىل  غلصمية  اسنان 
النسيجي يرتبط بشكل مبارش بطبيعة تغذية احليوان وسلوكه 

يمكن  وبذلك   ,[10]  )Feeding behavior( الغذائي 
الشانك  أسامك  يف  الغلصمية  االقواس  أطوال  زيادة  تفسري 
من  تعد  كوهنا  هلا  احلركي  النشاط  زيادة  من  ناجم   بانه 
من  املائية  البيئات  معظم  يف  الواسع  االنتشار  ذات  االسامك 
جهة ومعيشتها يف مياه مرتفعة درجة امللوحة من جهة اخرى 
ويدخل  الضحلة  الساحلية  املناطق  يف  الشانك  يتواجد  إذ 
تؤثر  إذ   [11] ارساب  يف  يتجمع  وهو  االهنار  مصبات  إىل 
اجهادا  تولد  حيث  املائية  الكائنات  نمو  معدل  يف  امللوحة 
ازموزيا عىل األسامك يتطلب امتالكها قدرة عالية يف احلصول 
امتالكها خياشيم  تتمثل يف  املاء  املذاب يف  االوكسجني  عىل 
جيدة التكوين مما يكون له دور اسايس يف حتديد معدل النمو 
التي تتحمل  [12] وبذلك متتلك األسامك  يف تلك االسامك 
مدى واسعا من  درجات امللوحة  )Euryhaline( سلسلة 
عىل  السيطرة  يف  تساهم  التي  الرئيسية  االستجابات  من 
النمو  عىل  والسيطرة  لإلجهاد  واالستجابة  االيوين  التنظيم 
و ما يرتتب عىل ذلك من معدل متثيل غذائي وتنفس حيث 
خالل  من  انتاجيتها  زيادة  إىل  الطاقة  بذل  عمليات  حتتاج 
عملية التمثيل الغذائي و الذي يتطلب بدرجة اساسية وجود 
قادرة عىل احلصول عىل كمية  تنفسية جتعل األسامك  اعضاء 
كافية من االوكسجني املذاب يف املاء والتي تتمثل بالغالصم 
[5] إىل الدور الذي  الباحثني  [13] ،  وبنفس االجتاه أشار 
تلعبه الغالصم يف تنفس األسامك اعتامدا عىل الرتاكيب التي 
توجد فيها والتي تتمثل يف الصفائح الغلصمية الثانوية والتي 
تكون غنية باألوعية الدموية واخلاليا التنفسية إذ تعد املواقع 
األسامك  يف  والدم  املاء  بني  الغازات  تبادل  عملية  يف  الفعالة 
عرب تلك الصفائح. وبذلك متتلك األسامك مساحات تنفسية 
خمتلفة ترتبط بمستوى النشاط احلركي لألسامك والذي يرتبط 
الكائن احلي حيث  يقطنها  التي  البيئة  بطبيعة  بشكل أسايس 
حتتاج األسامك النشطة إىل كميات كبرية من االوكسجني لسد 
متطلباهتا االيضية عىل العكس من األسامك قليلة احلركة التي 
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بشكل  العتامدها  االوكسجني  من  قليلة  كميات  إىل  حتتاج 
بيئتها  يف  بوفرة  تتواجد  التي  الغذائية  متطلباهتا  عىل  مبارش 
والذي يؤدي إىل عدم حرق طاقة كبرية ومعدالت استهالك 
دراسته  ]15[يف  الباحث  أشار  كام  اكثر[14]  اوكسجني 
للعالقة بني املساحة التنفسية للغالصم والعضالت اهليكلية 
يف ثالث انواع من رتبة الصابوغيات )Cuneiforms( إىل 
وجود ارتباط معنوي طردي بني الطول الكيل جلسم األسامك 
السطحية  املساحة  تزداد  إذ  للغالصم،  السطحية  واملساحة 
للخيوط  الكيل  الطول  وهو  هلا  الرئييس  باملكون  واملتمثلة 
يف  مرضوبا  الغلصمية  للخيوط  الكيل  )املجموع  الغلصمية 
إىل  يعود  ذلك  وان  األسامك  طول  زيادة  مع  أطواهلا(  معدل 
الواحد  الغلصمي  القوس  يف  الغلصمية  اخليوط  عدد  زيادة 

والتي تزداد اصال بزيادة طول القوس الغلصمي.
أشار الباحثني [16] يف دراستهم لتقدير املساحة التنفسية 
إىل  Barbus يف حمافظة كربالء  luteus يف أسامك احلمري 
وجود اختالفات واضحة يف قيم معدالت املساحة التنفسية 
الصغرية  الطول  جماميع  امتلكت  إذ  املختلفة  الطول  ملجاميع 
مساحة تنفسية مطلقة صغرية مقارنة بمجاميع الطول الكبرية 
التي امتلكت مساحة تنفسية مطلقة كبرية وكان االثر االكرب 
يف حتديدها يعود إىل معدل الطول الكيل للخيوط الغلصمية 
والتي ترتبط بطول االقواس الغلصمية ،وبشكل عام اظهرت 
النشاط  قليلة  األسامك  من  احلمري  أسامك  ان  البحث  نتائج 
Slow swimming اخلاملة  أو   Sluggish fishes

االوكسجني،  من  عايل  معدل  اىل  حتتاج  ال  fishes.والتي 
لغالصم  التنفسية  للمساحة  دراسته  يف   [17] أشار  حني  يف 
بحرية  يف   Acanthopagrus latus الشانك  أسامك 
الرزازة إىل ان أسامك الشانك يمكن ان تصنف عىل اهنا من 
املتوسط  املدى  أسامك  أو  احلركي  النشاط  املتوسطة  األسامك 
Intermediate fishes or Intermediate swim-

.ming

الباحث  معادلة  اعتمدت  التي  احلالية  الدراسة  نتائج   
االسنان   بني  املوجودة   )G( الفسحة  معدل  حساب  يف   [7]
وجود  إىل  تشري  التي   )F( الرتشيح  ومساحة  الغلصمية، 
فرق معنوي عند مستوى احتاملية )P<0.05( بني النوعني 
الفرق كان  الذكر وان ذلك  السابقني  للمعيارين  املدروسني 
الفسحة  لصالح أسامك احلمري عند اعتامد مقدار  )G( اي 
الشانك  أسامك  لصالح  كان  حني  يف  الغلصمية  االسنان  بني 
عند اعتامد معيار مساحة الرتشيح الغذائي وهذه النتائج تتفق 
[5,18]الذين أشاروا  الباحثني  العديد من  مع ما اشارواليه 
اشكال  يف  عموما  األسامك  تظهرها  التي  اختالفات  أن  إىل 
واعداد وتركيب االسنان الغلصمية نامجة من اختالف طرق 

املعيشة والعادات الغذائية هلذه األسامك.
حيث  من  احلالية  الدراسة  نتائج  اظهرته  ما  عىل  وبناءًا 
كون امتالك أسامك احلمري فسحة ترشيح كبرية عند املقارنة 
التي  الدراسات  نتائج  مع  يتفق  ذلك  وأن  الشانك  بأسامك 
االوىل  الدرجة  يف  نبايت  احلمري  أسامك  غذاء  كون  إىل  تشري 
دقائق  هبيئة  يكون  الذي  الغذاء  عىل  النوع  هذا  يعتمد  ال  إذ 
بصورة رئيسية وانام يعتمد عىل ما تتناوله األسامك من املواد 
اثناء  الفم  عند دخوهلا عن طريق  بكثافتها  متتاز  التي  النباتية 

حركة وسباحة السمكة [20,19].
فسحة  صغر  احلالية  الدراسة  نتائج  اظهرت  حني  يف 
الرتشيح )G( يف أسامك الشانك عند املقارنة بأسامك احلمري 
ويبدو ان ذلك نامجا اصال من ارتفاع معدالت أعداد االسنان 
الغلصمية وزيادة أطوال االقواس الغلصمية إىل جانب زيادة 
الغلصمية يف هذه األسامك وان ذلك  قاعدة االسنان  سمك 
إىل  دراستهم  يف  الباحثني  من  العديد  اليه  اشار  ما  مع  يتفق 
والرخويات  القرشيات  عىل  التغذي  يف  األسامك  هذه  قابلية 
والصدفيات والقواقع واألسامك الصغرية احلجم ويساعدها 
يف ذلك امتالك تلك األسامك اسنان قوية تساعدها يف مسك 

وتقطيع الفريسة [22,21].
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واخلاصة  احلالية  الدراسة  نتائج  بينت  ذلك  جانب  اىل 
بمساحة الرتشيح الغذائي وجود اختالفات يف قيم معدالهتا 
أسامك  امتلكت  ،إذ  الشانك  وأسامك  احلمري  أسامك  بني 
الشانك مساحة ترشيح اعىل من تلك التي ظهرت يف أسامك 
احلمري وكانت تلك االختالفات يف مساحة الرتشيح معنوية 
اساسا  تفرس  ان  يمكن  والتي   )P<0.05( مستوى  عند 
الغلصمية  االقواس  أطوال  يف  املوجودة  االختالفات  عىل 
األسامك  بني  الغلصمية  االسنان  واعداد  أطوال  ومعدالت 
املدروسة والتي تعكس مدى االختالف يف طبيعة التغذية يف 
تلك األسامك حيث متتلك األسامك معدالت متباينة يف مساحة 
مالحظة  مع  احلي  الكائن  تغذية  وطبيعة  تتامشى  الرتشيح 
ومساحة  اجلسم  طول  بني  طردي  معنوي  ارتباط  وجود 
ومساحة  الغلصمية  االقواس  وطول  جهة  من  الرتشيح 
امتالك  إىل  يشري  الذي  االمر  االخرى  اجلهة  من  الرتشيح 
ترشيح  مساحة  االطول  الغلصمية  االقواس  ذات  األسامك 
متتلك  حيث  التغذية  طبيعة  عىل  ينعكس  بدوره  وهذا  اعىل 
Carnivores( التغذية  اللحمي  السلوك  ذات  األسامك 

fishes( مساحة ترشيح اعىل من تلك املوجودة يف األسامك 
Herbivores( أو املتباينة أو  fishes( ذات التغذية النباتية
Omnivores( [5] وذلك يتفق  fishes( املشرتكة التغذية
[23] يف دراسته ألسامك احلمري والذي  الباحث  نتائج  مع 
أشار إىل تباين طبيعة التغذية يف تلك األسامك من متغذية عىل 
النباتات الدنيا إىل متغذية عىل الفتات العضوي واحليوانات 
من  االمام  إىل  قليال  املتقدم  فمها  ويمكنها  الصغرية  املائية 
االجتاه  وبنفس  القاعية   النباتات  عىل  والتغذي  القاع  نبش 
والبيئية  احلياتية  اجلوانب  لبعض  دراستهم  يف   [24] أشار 
يف  التغذية  نشاط  اختالف  إىل  احللة  هنر  يف  احلمري  ألسامك 
هذه األسامك باختالف فصول السنة إذ اظهرت هذه األسامك 
نشاط  اقل  كان  الربيع يف حني  للتغذية يف فصل  نشاط  اعىل 
املعدة  حمتويات  دراسة  واظهرت  الشتاء  فصل  يف  للتغذية 

تأيت  االعىل  النسبة  شكلت  قد  الطحالب  ان  التقاط  بطريقة 
بعدها تدرجيا الفتات العضوي والدايتومات ومن ثم شكلت 
احلرشات والفتات العضوي اعىل قيمة هلا يف فصل الصيف.

 نتائج الدراسة احلالية اخلاصة بأسامك احلمري واملتعلقة 
تشري  الغلصمية  االسنان  ومظهرية  الغذائي  النشاط  بدراسة 
إىل امكانية اعتبار أسامك احلمري من األسامك خمتلطة التغذية 
حيث امتلكت فسحة ترشيح كبرية مع مساحة ترشيح قليلة 
مع  مدببة  هنايات  وذات  طويلة  الغلصمية  اسناهنا  وكانت 
امتالكها  إىل  يشري  الذي  االمر  البلعومية  لألسنان  امتالكها 
جانب من صفات األسامك النباتية التغذية وحيوانية التغذية 
Omnivo-( وبذلك يمكن اعتبارها أسامك خمتلطة التغذية

rous( وأن نتائج الدراسة احلالية تتفق مع نتائج الدراسات 
دراسة  منها  احلمري  أسامك  تغذية  بدراسة  اخلاصة  السابقة 
B من األسامك  luteusاعتبار أسامك إىل  الذي أشار   [18]
من  اكثر  النبايت  الغذاء  إىل  ميلها  مع  القارتة  التغذية  ذات 
الغذاء احليواين وكانت الطحالب عىل راس النباتات السائدة 
املحتويات  تلك  وان  القرشيات  تتبعها  املعدة  حمتويات  يف 
[24] الباحثني  ودراسة  السنة  فصول  باختالف  اختلفت 
Barbus lute-( لبعض الصفات احلياتية ألسامك احلمري
us( أشاروا اىل تباين التغذية يف هذه األسامك حيث اعتمدت 
هذه األسامك اثنا عرش عنرصا من الغذاء خالل مدة الدراسة 
املائية  والنباتات  والطحالب  الدايتومات  عىل  اشتملت 
االقدام  ومتشاهبة  االقدام  وجمذافيه  والقواقع  واحلرشات 
املكونات  تلك  وكانت  الدراسة  فصول  مجيع  خالل  وذلك 
ختتلف باختالف فصول السنة مع مالحظة سيادة املحتويات 

النباتية عىل احليوانية.
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