
خطوات التشريح العملي
لألسماك العظمية 



األسماك العظمية

The Bolti (Tilapia nilotica )سمكة البلطي  

  الصفات الخارجية 

 وبين اليكافحص العينة المعطاة  :

الجسم مضغوط الجانبين على طوله كله :شكل الجسم العام  .

الفم :الرأس في Mouth ثم ,فكان به يحيطان صغير طرفي وهو 
  األنف فتحتا وتقع معدومة العين وجفون كبيرتين وهما العينين
nostril غطاء) الخياشيم غطاء ويوجد العينين أمام الخارجيتان 
 احد ارفع.الرأس جانبي من كل على operculum(الغالصم
 حمراء وهي الغالصم أو الخياشيم وجود وبين الخيشومين الغطائيين

 جانبي من جانب كل في الخياشيم تقع .الطازجة العينات في فاقعة
 الى وتفتح الخيشومية الحجرة تسمى واحدة حجرة داخل في الرأس

Openingواحدة خيشومية بفتحة الخارج branchial.  



الشرج فتحة حتى الخيشوميتين الفتحتين من ويمتد :الجذع Anus

openingتناسلية بولية حلمة وتقع ,للجسم ألبطني الجانب على  

urinogenital papilla فتحة الحلمة هذه على توجد وقد الشرج خلف 

 الفتحة تكون األخيرة الحالة وفي األنثى في فتحتان او الذكر في واحده
 .البولية هي والخلفية التناسلية هي األمامية

الظهرية الزعنفة هي الفردية او الوسطية الزعانف :الزعانف dorsal

fin البطنية أو الشرجية والزعنفة anal or Ventral fin والزعنفة 

 الزعنفتان :هي الزوجية أو الجانبية الزعانف fin Caudal الذنبية

Pectoral الصدريتان fins الحوضيتان والزعنفتان pelvic fins.  



الحراشف Scales

دائرية بحراشف الجسم يغطي cycloid scales عبارة وهي 
 االدمة في مطمورة تبيت رقيقة عظمية دائرية اقراص عن

 من ينكشف بحيث المتراكب نظامها بين. البشرة تغطيها بينما
 تختبئ الحرشفة بقية بينما جوانب ثالث ذو جزء حرشفة كل

 تحت وافحصها حرشفة انزع .امامها الواقعة الحراشف اسفل
 الموجودة الدائرية الخطوط وبين للمجهر الشيئية العدسة
 عمر على ويعتمد سميك الخطوط هذه بعض وان عليها

  .النمو خطوط هي الخطوط هذه السمكة



المظهر الخارجي
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خطوات التشريح
خطوات التشريح: ثانيا 

.ضع السمكة على احد جانبيها في حوض التشريح1.

اقطع بالمقص جدار الجسم من امام فتحة الشرج باالتجاه 2.
.الى اعلى الى ان تصل الى الخط الجانبي

استمر في القطع الى مقدمة الجسم وبمحاذاة الخط الجانبي 3.
.الى ان تصل الى خلف غطاء الخياشيم

اقطع بالمقص الى اسفل بموازاة غطاء الخياشيم حتى تصل 4.
.الى الخط البطني الوسطي

  



خطوات التشريح

استمر في القطع في الناحية البطنية من المقدمة الى ان 4.

.تصل الى النقطة التي بدأت منها

.انزع هذا الجزء من العضالت كذلك غطاء الخياشيم5.

اغسل السمكة بالماء بحيث تغمر السمكة وانزع بحذر 6.

.االجسام الدهنية المحيطة باألمعاء

.دون مالحظاتك في الدفتر7.




