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 الخالصة:

ها بتغذٌة ثالثة أنواع من األسماك فً الجزء الجنوبً من هور الجباٌش للمدة أنِجزت دراسة مظهرٌة القناة الهضمٌة وعالقت    

اختٌرت ثالثة  .كم غرب قضاء الجباٌش7بعٌنات شهرٌة ضمن المنطقة  التً تبعد  4102إلى كانون الثانً  4102من شباط 

أنواع من األسماك مختلفة فً عاداتها الغذائٌة )الشلك، البلطً، الخشنً( لحمٌة ونباتٌة وفتاتٌة التغذٌة على التوالً، قسمت إلى 

مجموعتً طول لمعرفة عالقة الطول بحجم الغذاء المتناول ، تناولت الدراسة عرض وارتفاع فتحة الفم وعالقتها بنوع الغذاء 

الغلصمً، وعدد األسنان الغلصمٌة، وطول القوس البلعومً وعدد األسنان البلعومٌة وطول القناة الهضمٌة  وطول القوس

وعالقتها بطول الجسم الكلً وطبٌعة التغذٌة، ُدرست طبٌعة الغذاء والتغذي، وشدة ونشاط التغذٌة ودلٌل األهمٌة النسبً ومدى 

ً أظهرت أنها عالٌة التخصص الغذائً، وقدر محتوى المادة العضوٌة والسعرات التخصص الغذائً لألنواع الثالثة من األسماك الت

الحرارٌة ومحتوى الرطوبة والمادة الجافة  فً الغذاء الطبٌعً لألنواع الثالثة من األسماك ولمجموعتً الطول، قُدر نشاط انزٌم 

نباتٌة التغذٌة على األسماك لحمٌة وفتاتٌة التغذٌة، كون  الفا امٌلٌز وهو احد األنزٌمات الهاضمة للكاربوهٌدرات إذ تفوقت األسماك

  .الغذاء النباتً ٌحتوي على نسبة عالٌة من الكاربوهٌدرات

   A Morphological study was accomplished of digestive tract in relation to feeding in three fish 

species from the southern part of AL- Chebaysh Marsh. for the period from February 2014 to 

January 2015 with monthly samples within the region, which lies 7 km west of Chybaesh . Three 

species of fish which different in their food habits (Leucescus vorax, Oreochromis aureus, 

Palaniza abu) as carnivorous , herbivorous and detrevorus respectively. The fish divided into 

two groups of length to see a relationship with food size. The width and height of the mouth 

opening and its relationship to food type and gill arch length, and the number of gill rakers , 

and the length of the pharyngeal arch and the number of pharyngeal teeth besides the length of 

the digestive tract and its relation to total body length and nature of food were studied and the 

nature of the food and the intensity and the activity of feeding. The index of relative importance 

and the extent of food specialization of the three species of fish which showed it high food 

specialty. Also the organic matter content and calories and moisture content in the natural food 

for the three species of fish and the two groups of length were determined. Alpha amylase 

enzyme activity, one of digestive enzymes for carbohydrates excelled as herbivorus fish feeding 

on the fish carnivorus and detrivorus, the fact that a vegetarian diet contains a high proportion 

of carbohydrates.                                                                                                                                

Morphology of digestive tract in relation to feeding  in three fish species from the southern part 

of AL- Chebaysh Marsh 

 


