
  Fish classification تصنیف األسماك

نـــوع تقریبـــًا تمثـــل الغالبیـــة العظمـــى مـــن الفقاریـــات  ٢٠،٠٠٠تشـــتمل مجموعـــة األســـماك علـــى 

والمنتشــرة علــى الكــرة األرضــیة ولــذلك فقــد تــم تقســیمها إلــى مجموعــات لكــى ) تقریبــاً نــوع  ٣٧،٠٠٠(

ضـع العلمـاء األسـس والـنظم و یسهل دراستها ومعرفـة صـفاتها ومـن هنـا عـرف علـم تقسـیم األسـماك و 

تبعـًا للغـرض عـن بعضـها وهناك طرق لتصنیف األسـماك تختلـف . التى تتبع لدراسة تقسیم األسماك

وبصـفة . عة عمل المصـنف فتصـنیفها بالنسـبة للبیولـوجى یختلـف عـن عـالم التغذیـةمن التقسیم وطبی

   :فیما یلى عامة یمكن ذكر طرق التقسیم
  

  التصنیف العلمى: أوالً 

  :توضع األسماك فى المملكة الحیوانیة فى الوضع التقسیمى التالى

جــــنس  Familyعائلــــة  Orderرتبــــة   Classطائفــــة    Phylumشــــعبة   Kingdomمملكــــة 

Genus  نوعSpecies   أو ) الجـنس والنـوع(ویستخدم فى كتابة أسم الحیوان إما طریقة األسم الثنائى

 ).األسم والنوع وتحت النوع(األسم الثالثى 

Animal Kingdom 

Phylum      : Chordata           حبلیاتال شعبة  

Subphylum: Vertebrata    الفقاریات شعبةتحت   

  : هى Super classes صفوفالفقاریات إلى أربعة فوق  ةشعبوتنقسم تحت 

وتضــم طائفـة واحـدة األسـماك مازالــت : )Agantha )Jawless fishالالفكیــات  صـففـوق  -١

 .وهى فقاریات أولیة عدیمة الفكوك Class Cyclostomataموجودة هى 

  :ھما صفینویقع تحتھا : Gnathostomata: الفكیات صف فوق  -٢

 األســماكوهــى مــن  :)Cartilaginous fish( Chondrichthyes غضــروفیةاألســماك ال صــف) أ(

 الــراى، نــوع وهــى أســماك مفترســة مثــل القــرش، كلــب الســمك ٨٠٠وتشــمل  Jawed fishالفكیــة 

و تقــع األســماك الغضــروفیة فــى بدایــة التطــور للفقاریــات، وهــى كبیــرة الحجــم،  .)٣، ٢، ١شــكل (

األكبـر حجمـًا وأقـل عـددًا (عظام ویتم إخصاب البـیض هیكلها غضروفى وقد یتكلس لكن الیكون 

فیهـا داخلیـًا ویمیزهـا كـذلك الجلـد الـذى ینتشـر علیـه نتـوءات تشـبه األسـنان ) من األسماك العظمیـة

مســام (توجـد علیهــا فتحـات خیشــومیة منفصـلة  كمــا والتـى تمتــد أحیانـًا كأشــواك علـى ســطح الجسـم

  .اء خیشومى ومعظمها أسماك بحریةعلى الجانب أو تحت الرأس بدون غط) تنفسیة



  
  ـسمك القرش): ١(شكل 

 
  كلب السمك): ٢(شكل 

   
  سمك الراى): ٣(شكل 

ــةالســماك األ ص��ف) ب( وهــى فقاریــات فكیــة تمثــل : Teleostomi or Bony Fish عظمی

وتتمیز األسماك العظمیة بوجود هیكل عظمى ویغطى . من جملة األسماك المعروفة% ٩٠حوالى

خیاشــیمها غطــاء خیشــومى علــى كــل جانــب مــن جــانبى الــرأس ولهــا زعنفــة ذیلیــة، ویغطــى الجســم 

وتضـع اإلنـاث عـادة عـددًا كبیـرًا مـن  Swim bladderعـادة بالقشـور العظمیـة، ولهـا مثانـة عـوم 

ویــتم إخصــاب البــیض خارجیــًا ویغــوص . ضــعه األســماك الغضــروفیةالبــیض صــغیر الحجــم عمــا ت

وتشـــتمل  البـــیض فـــى المـــاء إذا كـــان المـــاء عـــذبًا ویطفـــو علـــى ســـطح المـــاء إذا كـــان المـــاء مالحـــاً 

إلى طائفتین تبعًا لنوعیة الزعانف وقد أنقسمت األسماك العظمیة رتبة  ٤٢األسماك العظمیة على 

  :مختلفتین تمامًا هما

ویمیزهــا وجــود زوج مــن : Class Sarcopterygiiزعــانف الفصصــة أو لحمیــة م أســماك) أ

وٕانحــدر منهــا   Lung fishesومنهــا أســماك رئویــة ) ٤شــكل (الزعــانف الشــبیهه بــاألطراف 

 .البرمائیات



  

   
 أسماك ذات زعانف مفصصة أو لحمیة): ٤(شكل 

رتبــة وهــى أكثــر  ٣٩وتشــتمل علــى : Class Actinopterygiiزعــانف ال أســماك شــعاعیة) ب

عـدة فـوق رتـب أهمهـا وأكثرهـا إنتشـارًا فـوق رتبـة األسـماك  وتشتمل علـى األسماك العظمیة إنتشاراً 

ألـف نـوع بینمـا فـوق  ٢٠والتـى تزیـد عـن ) رتبـة ٣٥( Superorder Teleosteiكاملـة الـتعظم 

  .)تشمل األسماك فصیة الزعانف والرئویة(نوع تقریبًا  ٣٣الرتب األخرى تشكل حوالى 

  :فوق رتب ٣وتنقسم األسماك شعاعیة الزعانف إلى 

وهــى أســماك شــعاعیة الزعــانف : Chondrostei غضــروفیةالیــة معظفــوق رتبــة األســماك ال -١

 .نوع ٣٥وٕاجمالى عددها  )٥شكل ( Sturgeonsأولیة مثل الحفش 

وهى أسماك شعاعیة الزعانف متوسطة، تشمل : Holostei تامة التعظمفوق رتبة األسماك  -٢

 .ع بدائیة حتى اآلنوا وهى ثمانیة أن) ٧ ،٦ شكل(أسماك البوفین وأبو منقار 

ألــف  ٢٠عائلــة، یقــع تحتهــا  ٤٠٨وتشــمل : Teleostei كاملــة الــتعظمفــوق رتبــة األســماك  -٣

 :من األسماك الحیة وأهم رتبها% ٩٦نوع، تمثل 

 مثـــل ثعبـــان الســـمك نوعـــًا مـــن ثعـــابین الســـمك ٥٩٧وتشـــمل : Anguilliformثعبانیـــة الشـــكل   ) أ

  ).٨شكل ( الیابانىو  األمریكىو  ألوروبىا

 الســــالمون والكراكـــــىو  نوعــــًا كـــــالتراوت ٣٢٠تشـــــمل : Salmoniformesأشــــكال الســــالمون   ) ب

 .)١١-٩شكل (

  .نوع كالمبروك ٢٤٠٠وتشمل حوالى : Cypriniformesالشبوطیة ) جـ

 .طسماك القطیة كالقرامینوع، ومنها األ ٢٢٠٠وتشمل حوالى : Siluriformالسلور ) د

شــــكل ( Killifishالكیلــــى أســــماك نوعــــًا ك ٢٣٥وتتضــــمن : Atheriniformesاثیرینیفــــورم ) هـــــ

١٢(. 



   .نوعًأ منها أسماك الصخرى ١١٦٠حوالى  Scorpioniformالعقربیة ) و

ــــوع منهــــا البركــــود ٧٨٠٠حــــوالى : Perciformبرســــیفورم ) ز ــــرخ  barracuda ان ــــورى والف والب

  . )١٣شكل ( والسهمى والشمس وأبو سیف

  

  
  سمك الحفش): ٥شكل (

  

  
  أسماك البوفین): ٦(شكل 

  
  أبو منقارسمك ): ٧(شكل 

  
  سمك الثعبان): ٨(شكل 

  
  سمك التراوت): ٩(شكل 



 
  سمك السالمون): ١٠(شكل 

  
 الكراكى): ١١(شكل 

 
  الكیلىسمك ): ١٢(شكل 

  
  سمك أبوسیف): ١٣(شكل 

  :تقسیم األسماك تبعًا لنوع الغذاء: ثانیًا 

  :وتنقسم األسماك حسب التغذیة إلى ثالثة مجموعات هى

مـن جملـة األسـماك % ٢٦تمثل هـذه المجموعـة حـوالى  Herbivoresأسماك آكلة العشب  -١

ســـواء ( الكائنـــات النباتیـــة المجهریـــة والكبیـــرة العالقـــة بالمـــاء كالـــدیاتومات والطحالـــب وتشـــكل

وغیرهـا مـن البالنكتـون النبـاتى والمـواد النباتیـة المحتویــة  )وحیـدة الخلیـة أو الطحالـب خیطیـة

-١مــن اإلحتیاجــات الغذائیــة لهــذه األســماك هــذا باإلضــافة % ٧٠حــوالى علــى الكلوروفیــل

ولـم تجـد سـوى المـواد الحیوانیــة  تعرضـت للجـوعإال أنـه إذا . حیـوانى فـى صـورة غـذاء% ١٠

وتتمیــز هــذه األســماك بوجــود  .نهــا تأكلهــا لكنهــا التنمــو كمــا لــو غــذیت علــى المــواد النباتیــةإف

أو  ةأســنان خیشــومیة وهــى عبــارة عــن زوائــد طولیــة تتشــابك مــع بعضــها لتكــون شــبه مصــفا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Xiphias_gladius1.jpg


الدقیقة عند دخولها مـع المـاء وتحـول بینهـا وبـین الخـروج شبكة تقوم بحجز الكائنات المائیة 

كمـا تتمیـز  .مرة أخرى عن طریق الخیاشیم كما أنها توجه هذه الكائنات إلى القنـاة الهضـمیة

كمـا األسماك آكلـة األعشـاب بـأن المعـدة واألمعـاء طویلـة نسـبیًا وذلـك بالنسـبة لطـول الجسـم 

قواطــع مــن األســنان عریضــة حــادة ســماك بوجــود وتتمیــز هــذه األ أن األمعــاء كثیــرة التالفیــف

تســتخدمها فــى تقطیــع األعشــاب وقــد تكــون هــذه األســنان مســننة لجمــع وقشــط الطحالــب مــن 

أســـماك  وكـــذلك أســـطح الصـــخور ومـــن األمثلـــة المعروفـــة لهـــذه المجموعـــة أســـماك الســـردین

  . ومبروك الحشائش البورى

من جملة األسماك وتتغذى علـى % ١٢,٥وتشكل حوالى  Carnivores أسماك آكلة اللحوم -٢

ــــات األســــماك والقشــــریات  ــــة ویرقــــات البعــــوض والحشــــرات وبــــیض ویرق ــــة دقیق ــــات حیوانی كائن

األخـرى وقـد  سـماكلحـوم األ والسـرطانات و الجمبرى حدیث الفقـس والقواقـع والمحـارالصغیرة و 

وتتمیز القناة الهضمیة لهذه األسماك بأنها قصیرة والمعـدة  من نفس نوعها أسماكتتغذى على 

وقصـیرة نسـبیًا واألمعـاء مسـتقیمة مرنة تتسع ألكبـر كمیـة مـن الطعـام وكبیرة و واضحة ومحددة 

موعـة جهذه الم أسماكتتمیز كما  موطالقر وقلیلة التالفیف مثل معظم األسماك البحریة وكذلك 

ــًا تتجــه أطرافهــا  بــأن فمهــا واســع عــریض بــه أســنان معظمهــا لــه شــكل مخروطــى مــدبب أحیان

عصـارتها الهضـمیة علـى تركیـزات عالیـة كمـا تحتـوى للداخل للمسـاعدة فـى اإلمسـاك بالفریسـة 

 .من اإلنزیمات

وتشــكل حــوالى : Omnivores) آكلــة للمــواد النباتیــة والحیوانیــة( مختلطــة التغذیــةأســماك  -٣

علـى المـواد النباتیـة والحیوانیـة أیـًا كانـت من جملة األسماك وتتغذى هذه األسـماك % ٦١,٥

یمكنها الحیاة بالتغذیة على علف حیوانى كامل وٕان كان األفضل أن تحتوى عالئقها علـى و 

وتتمیز هـذه المجموعـة مـن األسـماك بـأن أسـنانها ضـعیفة وأحیانـًا غیـر موجـودة . مواد نباتیة

لى تصفیة الكائنـات الحیـة الدقیقـة والنتوءات الخیشومیة كثیرة العدد وطویلة ورفیعة وتعمل ع

مــن المــاء ومعظــم أســماك هــذه المجموعــة تتنــاول أكثــر مــن نــوع مــن الغــذاء وبعضــها شــرهه 

لدرجــة أنهــا تتنــاول كــل مــا یصــادفها مــن نباتــات أو حیوانــات أو مــواد متحللــة وتبتلــع معهــا 

یـان مثـل أحیانًا حبات الرمل والطین وقطع الصـخور الصـغیرة وأشـیاء أخـرى فـى بعـض األح

ومــن . قطــع الخشــب والقمــاش ویعتقــد أن هــذه األســماك تبتلــع أى أشــیاء متحركــة فــى المــاء

مبـروك الحشـائش الـذى و  common carpأسماك المبـروك العـادى أسماك هذه المجموعة 

یتمیز بنهم شدید للنباتات الغاطسة تحت المـاء فیقضـى علیهـا وینظـف القنـوات المائیـة منهـا 

ـــز هـــذه األســـماك بطـــول القنـــاة الهضـــمیة ووضـــوح المعـــدة وســـط بـــین آكـــالت اللحـــوم  وتتمی

 . وآكالت العشب



وهــــى األســــماك التــــى تتغــــذى علــــى المــــواد  Detritivores أســــماك كانســــة أو رمیــــة التغذیــــة - ٤

العضــویة المتحللــة خاصــة النباتیــة منهــا، كمــا تتغــذى علــى الهائمــات النباتیــة  والحیوانیــة والفتــات 

وعــــة تجمــــع بــــین آكــــالت اللحــــوم والمختلطــــة ومــــن أمثلتهــــا ســــمك الصــــخرى أى أن هــــذه المجم

 .المبروك الفضى

ــاع   - ٥ ــات الق ــى حیوان ــذى عل وتقضــى أســماك هــذه المجموعــة : Bottom Pedersأســماك تتغ

معظــم وقتهــا علــى القــاع بحثــًا عــن الغــذاء ومنهــا مــاهو قــابع علــى القــاع مثــل القوابــع والمحاریــث 

وتتمیز هذه المجموعة بأن فتحة الفـم صـغیرة بالنسـبة لحجـم وهى تتغذى على األصداف والقواقع 

الرأس ولها أسنان قویة فى صفوف لطحن الغذاء واألصداف والفم مـزود بعضـالت قویـة لتـتمكن 

السـمكة مـن طحـن الغـذاء الصـلب كمـا تتمیــز بـأن األمعـاء قصـیرة وجـدرانها سـمیكة وتنتمـى لهــذه 

   .المجموعة بعض أسماك موسى

وعادة ما نجد . كان نوعه أیاً ن األسماك إذا جاعت فإنها تأكل كل ما یقدم لها العدید م وهناك

أنــه فــى البیئــة المائیــة المحتویــة علــى أنــواع مختلفــة مــن األســماك تقــدم بعــض األنــواع علــى إلتهــام 

الغذاء المختلـف عـن طبیعتهـا الغذائیـة وتشـجع بـذلك األنـواع األخـرى األقـل أقلمـة للغـذاء المختلـف 

  .فى التغذیة علیه هى األخرى أها الغذائیة لتبدعن طبیعت
  

  :ثالثًا التقسیم تبعًا للسلوك الغذائى

والسلوك الغذائى یعنى البحث عن الغذاء وطریقة إستیعابه وهى تختلف عن العـادات الغذائیـة 

  :ویمكن تقسیم األسماك تبعًا لطریقة الحصول على الغذاء أو طبقًا لطریقة إستیعاب الغذاء إلى

  Predatorsأسماك مفترسة  - ١

وهــى األســماك التــى تتغــذى علــى كائنــات حیوانیــة كبیــرة لــذلك فهــى تتمیــز بوجــود أســنان قویــة 

 shark ومتطــــورة تســــتخدمها فــــى اإلمســــاك بــــالفرائس وحملهــــا ومثــــال ذلــــك معظــــم أســــماك القــــرش

ات إفـراز وتتمیز هذه األسماك بوجود معدة واضـحة محـددة ذ. )١٤شكل (  Barracudaوالباراكودا

أو ) ١٥شـكل (وهناك من األسماك من یهاجم فرائسه بنشاط وقوة مثل سـمك المیـاس . حمضى قوى

من ینتظر مرور فریسته أمامه ثم ینقض علیها لإلمساك بها مثل سمك الوقار كذلك فإن العدید مـن 

ر لیلیـة األسـماك المفترسـة تصـطاد فرائسـها عـن طریـق الرؤیـة أى أنهـا نهاریـة النشـاط والـبعض اآلخـ

النشاط مثل سمك القرش والقرموط األمریكى والتى تعتمد علـى حـواس الشـم واللمـس والتـذوق وكـذلك 

  .أعضاء الحس الموجودة فى الخط الجانبى فى الحصول على فرائسها
 

   Grazersأسماك راعیة  -٢

وهى األسماك التى تحصل على غذائها عن طریق القضم وتبـدأ هـذه األسـماك بالتغذیـة علـى 

البالنكتون والكائنات الحیة التى قد تؤخذ فى صورة فردیة واحدًا تلو اآلخـر وفـى أحیـان أخـرى فـى 



وصـفة الرعـى تمیـز العدیـد مـن األسـماك التـى تتغـذى علـى . صورة مجامیع صغیرة بطریقـة الرعـى

 parrotون أو عل الكائنات الحیة القاعیة فعلى سبیل المثال فإن أسماك أسـماك الببغـاء البالنكت

fish  خاصـة البحریــة منهـا والتــى تتمیـز بوجــود أسـنان مندمجــة فـى الفكــین العلـوى والســفلى مكونــه

مایشــبه المنقــار القــاطع تســتخدمه فــى كشــط أجــزاء مــن الصــخور المرجانیــة ومــاتحتوى علیــه مــن 

لك یوجد نوع خاص جدًا من الرعى وفیه ترعى السمكة على أجزاء سمكة أخرى كما كذ. الطحالب

والــذى یتغــذى علــى قشــور األســماك ) ١٦شــكل ( Indian catfishفــى حالــة القرمــوط الهنــدى 

  .األخرى وذلك بإقتالعها والتغذیة علیها
  

 Strainersأسماك مرشحة أو مصفیة  -٣

وتعتبر عملیة تصفیة أو ترشیح الكائنات الحیة الدقیقة من الماء والتغذیة علیها أحد أنمـاط التغذیـة 

وفـى هـذا الـنمط یـتم . الشائعة فى األسماك حیث یتم ترشیح الغذاء تبعًا لحجمه بغض النظر عن نوعـه

والــذى ) ١٧شــكل ( herringتصــفیة البالنكتــون وٕابتالعــه فــى صــورة مركــز كمــا فــى أســماك الرنجــة 

یث یسبح فاتحـًا فمـه خـالل منـاطق البالنكتـون حیتواجد فى صورة أسراب على طول ساحل األطلنطى 

ــــة خــــالل الصــــفائح  ٢- ١ة أن ترشــــح لغــــابتســــتطیع الســــمكة الو الكثیفــــة  ــــى الدقیق جــــالون مــــن المــــاء ف

ـــذى یكـــون أساســـًا فـــى صـــ ـــة مـــن البالنكتـــون وال ـــع عـــدة ســـنتیمترات مكعب ـــالى تبتل ورة الخیشومســـة وبالت

كـذلك هنـاك بعـض األسـماك التـى لهـا القـدرة علـى ترشـیح األحجـام الكبیـرة  .دیاتومات وقشریات صـغیرة

ـــل بعـــض أنـــواع القـــروش وأســـماك المجـــداف ـــز . مـــن البالنكتـــون خـــالل صـــفائحها الخیشـــومیة مث وتتمی

األســـماك المرشـــحة بوجـــود جهـــاز خیشـــومى متطـــور حیـــث تتـــداخل الصـــفائح الخیشـــومیة معـــًا لتكـــون 

  ).البالنكتون بصفة أساسیة(الغذاء  تصفیةشبه المنخل تستخدمه فى مای
  

 Suckersأسماك ماصة للغذاء  - ٤

ماك الحفش ستقوم األسماك قاعیة التغذیة بإمتصاص الغذاء أو المواد المحتویة علیه مثل أ

Sturgeons  وكذلك األسماك وهى مجموعة من أسماك المائدة التى تتمیز بإنتاج الكافیار

وعادة ماتتغذى هذه األسماك على الطحالب التى تقوم بكشطها من على  .Suckers الماصة

الصخور ثم إمتصاصها، كما تقوم بعض أنواع األسماك الماصة بإمتصاص الطین ومایحویه من 

  .المواد العضویة والكائنات الدقیقة ثم إستخالصها والتغذیة علیها
  

   Parasitesأسماك متطفلة   - ٥

الذى یعیش متطفًال على دم وسوائل الجسم ألسماك ) الالمبرى(ومثال ذلك أسماك الجلكى 

ى أجسام هذه األسماك یغرس فیه فمه الماص وتقوم غدده اللعابیة فأخرى عن طریق عمل ثقب 

بإفراز اللعاب الذى یعمل على سیولة دم العائل وكذلك تحلل أنسجته، وتعتبر الحیتان وأسماك 



فم ولسان سمكة الجلكى والتى تساعدها على التطفل 

تنتقـــل بعـــض أســـماك المیـــاه العذبـــة إلـــى البحـــر لتضـــع البـــیض مثـــل ثعبـــان 

الســمك، وقــد تهــاجر بعــض األســماك مــن البحــر إلــى مصــبات األنهــار حیــث یوجــد المــاء العــذب 

وفـى مصـر تهـاجر أسـماك البیـاض حیـث تتجمـع فـى فصـل 

مــرة أخـــرى إلـــى الشــواطئ بحثـــًا عـــن 

الطعــام، كمــا یمكــن أن تهــاجر األســماك عمودیــًا فــى المــاء بحثــًا عــن الغــذاء وتــرتبط هــذه الهجــرة 

المیـاه الضـحله، وقـد تقســم یمكـن تقسـیم األسـماك إلـى أسـماك میـاه عمیقـة وأخـرى تفضـل الحیـاة  فـى 

األسماك إلى أسماك میاه عذبه وأسماك میاه مالحة وأخرى تعیش فى الماء الشـروب أوقـد تقسـم األسـماك 

كذلك من حیث درجة حرارة الماء الذى تعـیش فیـه إلـى أسـماك میـاه بـاردة وأسـماك میـاه معتدلـة و أسـماك 

إال أن القلیـل مـن أنـواع . فمعظم أنواع األسماك تنتج البیض وتضعه لیلقح خارجیًا لـیفقس بعـد ذلـك

األسماك یستبقى البیض فى المبیض ویلقح داخلیًا ویتأخر التبویض لحین فقـس األجنـة وتمـر الصـغار 

  

فم ولسان سمكة الجلكى والتى تساعدها على التطفل ) ١٨(ویوضح شكل . ًال للجلكى

  ).١٩شكل (على األسماك األخرى وٕامتصاص دمها 

  :رابعًا تقسیم األسماك على حسب هجرتها

  : تنقسم األسماك من حیث الهجرة إلى مجموعتین

  .التنتقل من المیاه األقلیمیة :اسماك مستوطنة

تنتقـــل بعـــض أســـماك المیـــاه العذبـــة إلـــى البحـــر لتضـــع البـــیض مثـــل ثعبـــان  قـــد :أســـماك مهـــاجرة

الســمك، وقــد تهــاجر بعــض األســماك مــن البحــر إلــى مصــبات األنهــار حیــث یوجــد المــاء العــذب 

وفـى مصـر تهـاجر أسـماك البیـاض حیـث تتجمـع فـى فصـل . لتضع البیض مثـل سـمك السـالمون

مــرة أخـــرى إلـــى الشــواطئ بحثـــًا عـــن  الصــیف نحـــو الشــاطئ لوضـــع البـــیض وفــى الشـــتاء تهـــاجر

الطعــام، كمــا یمكــن أن تهــاجر األســماك عمودیــًا فــى المــاء بحثــًا عــن الغــذاء وتــرتبط هــذه الهجــرة 

 .بشدة الضوء والغذاء

  تقسیم األسماك على حسب نوع المیاه التى تعیش فیها

یمكـن تقسـیم األسـماك إلـى أسـماك میـاه عمیقـة وأخـرى تفضـل الحیـاة  فـى 

األسماك إلى أسماك میاه عذبه وأسماك میاه مالحة وأخرى تعیش فى الماء الشـروب أوقـد تقسـم األسـماك 

كذلك من حیث درجة حرارة الماء الذى تعـیش فیـه إلـى أسـماك میـاه بـاردة وأسـماك میـاه معتدلـة و أسـماك 

  تكاثرالالتقسیم طبقًا لطرق 

فمعظم أنواع األسماك تنتج البیض وتضعه لیلقح خارجیًا لـیفقس بعـد ذلـك

األسماك یستبقى البیض فى المبیض ویلقح داخلیًا ویتأخر التبویض لحین فقـس األجنـة وتمـر الصـغار 

  .إلى الخارج عن طریق قناة المبیض

  سمك الباراكودا): ١٤(شكل 

ًال للجلكىالتراوت عائ

على األسماك األخرى وٕامتصاص دمها 
  

رابعًا تقسیم األسماك على حسب هجرتها

تنقسم األسماك من حیث الهجرة إلى مجموعتین

اسماك مستوطنة -١

أســـماك مهـــاجرة - ٢

الســمك، وقــد تهــاجر بعــض األســماك مــن البحــر إلــى مصــبات األنهــار حیــث یوجــد المــاء العــذب 

لتضع البیض مثـل سـمك السـالمون

الصــیف نحـــو الشــاطئ لوضـــع البـــیض وفــى الشـــتاء تهـــاجر

الطعــام، كمــا یمكــن أن تهــاجر األســماك عمودیــًا فــى المــاء بحثــًا عــن الغــذاء وتــرتبط هــذه الهجــرة 

بشدة الضوء والغذاء
  

تقسیم األسماك على حسب نوع المیاه التى تعیش فیها: خامساً 

یمكـن تقسـیم األسـماك إلـى أسـماك میـاه عمیقـة وأخـرى تفضـل الحیـاة  فـى 

األسماك إلى أسماك میاه عذبه وأسماك میاه مالحة وأخرى تعیش فى الماء الشـروب أوقـد تقسـم األسـماك 

كذلك من حیث درجة حرارة الماء الذى تعـیش فیـه إلـى أسـماك میـاه بـاردة وأسـماك میـاه معتدلـة و أسـماك 

  .میاه دافئة

التقسیم طبقًا لطرق : ساً داس

فمعظم أنواع األسماك تنتج البیض وتضعه لیلقح خارجیًا لـیفقس بعـد ذلـك

األسماك یستبقى البیض فى المبیض ویلقح داخلیًا ویتأخر التبویض لحین فقـس األجنـة وتمـر الصـغار 

إلى الخارج عن طریق قناة المبیض
  



  

  سمك المیاس  ): ١٥(شكل 

  
  القرموط الهندى): ١٦(شكل 

 
 سمك الرنجھ): ١٧(شكل 

 
 

    
 فم ولسان سمكة الجلكى): ١٨(شكل 

  
  تطفل سمك الجلكى على األسماك األخرى): ١٩(شكل 

  التقسیم تبعًا لفترات النشاط: اً بعسا



األسـماك تبعـًا لفتــرات تظهـر األسـماك فتـرات نشـاط محــددة كغیرهـا مـن الحیوانـات األخــرى وتنقسـم 

  :نشاطها إلى

 .وتعتمد فى تغذیتها على الرؤیة هذه األسماك نهاراً تنشط  Diurnalأسماك نهاریة النشاط  - ١

یـل للتى تتغذى أثنـاء اك الاسماألتعتمد أكثر نشاطًا فى اللیل و  :Nocturnalالنشاط  أسماك لیلیة - ٢

 .ستى الشم والتذوق فى الوصول إلى الغذاءاعلى ح

  التقسیم على حسب األهمیة اإلقتصادیة :اً مناث

فاألســـماك إمـــا أن تســـتخدم مباشـــرة فـــى تغذیـــة اإلنســـان وذلـــك بالشـــى أو القلـــى أو التملـــیح أو بـــأى 

إســتخدام األســماك مثــل بطــرق غیــر مباشــرة  تســتخدمأو . طریقــة مــن طــرق إعــداد األســماك لإلســتهالك

ألســـماك التـــى یســـتهلكها اوین أعـــالف كـــالســـیالح والـــذى یـــدخل فـــى تأو فـــى تصـــنیع  مســـحوق الســـمك 

ویســـتخدم الســـمك كـــذلك فـــى الزینـــة والریاضـــة وفـــى المقاومـــة البیولوجیـــة للحشـــائش . اإلنســـان بعـــد ذلـــك

  .والطفیلیات وتدخل األسماك فى تحضیر وٕاعداد بعض المستحضرات الطبیة
  

  طبقًا للسلوك اإلجتماعى: ًا تاسع

لتواجــــد فــــى جماعــــات بینمــــا الــــبعض اآلخــــر فكثیــــرًا مــــن األســــماك إجتمــــاعى الســــلوك یمیــــل ل

  .یمیل للوحدة) Black bassكالكراكى البالغ والفرخ األسود (
  

  التقسیم طبقًا للشكل الخارجى: اً شر اع

إلى ) التونة( تختلف األسماك فى أشكالها من الشكل اإلنسیابى: من حیث تكوین الجسم الظاهرى - 

) الراى(أو مفلطحة ) مكرونه(وسهمیة ) نشانح(وثعبانیة ) قوابع(ومبطوطة ) بلطى(المضغوطة 

و رأس الثور وغیرها من األشكال أرنب أو الدیك األ الحصان أو ناك أسماك تشبه البقر أوهو 

  .المختلفة

راز التلـوین فهنـاك أسـماك بیضـاء طـحیـث لـون الجسـم و  حیـث تختلـف األسـماك مـن: من حیث اللون  - 

البرتقـالى أو منقطـة أو مخططـة وغیـر ذلـك  األسـود أو أو روأخرى زرقـاء أو بهـا منـاطق ملونـه بـاألحم

 .مما یمیز األنواع المختلفة عن بعضها

حث تختلف األسماك مـن حیـث مكـان توزیـع الزعـانف : من حیث مكان وشكل بعض الزعانف  - 

أو شــــكل وتركیــــب ) و أمــــام الــــبطن أو صــــدرى أو تحـــت الــــرأسأفــــى وضــــع بطنـــى (الحوضـــیة 

مســتدیرة، مســتقیمة، (أو شــكل الزعنفــة الذیلیــة ) و ثالثــة أجــزاءأین ثنــأو أجــزء (ة الظهریــة فــالزعن

 ).مقعرة هاللیة، شوكیة

و تحــت أفاألســماك إمـا أن تكــون فتحـة الفــم فیهـا ســفلیة : مـن حیــث موقــع فتحــة الفــم وتركیبــه  - 

 .سفلیة أو أمامیة أو علویة
 




