
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيوان عام / النظري

 اول انتاج حيواني

 د. غدير محمود نجم



 حيوان عام /نظري         المحاضرة االولى                                   د. غدير محمود نجم

 تطور علم الحيوان 

 Zooالعلم الذي يختص بدراسة حياة الحيوان فالكلمة االغريقية  هو  Zoologyعلم الحيوان 

علم، بدأت جذور علم الحيوان منذ ظهور االنسان على سطح االرض   Logesمعناها حيوان و 

اخرى بنى االنسان القديم اراءه  وبسبب حاجة االنسان من جهة وغريزة حب االستطالع من جهه

على تخيالت وتطورات غير علمية .ان تطور علم الحيوان جاء نتيجة اكتشاف وتجارب وجهود 

 -عدد كبير من العلماء وتظافر الحضارات المتعاقبة :

 حضارة بالد النهرين 

الرياضيات الحضارة البابلية من الحضارات االنسانية العريقة حيث اشتهر سكان بابل بالعلوم ك

ً من االسماك  03تم معرفة  9191والطب والفلك اذ اثناء فحص الواحا يرجع عهدها الى  نوعا

ض السومرية واالكدية بتصنيف بدائي اذ رتبت الى وتدل االلواح على اسماء حيوانات االر

اسماك تعيش في الماء وذوات مفاصل وافاع وطيور وذوات اربع وقسمت ايضا الى مجاميع 

ووجد  ثل الضباع والكالب واالسود وضمت الحمير والخيل والجمال مجموعة اخرى.صغيرة م

كتابة بالخط المسماري وصف دقيق لتدريب الخيل وانتقاء افضلها للحروب. واعتنوا البابليون 

بالطب البشري والبيطري وشرع قانون تحمل الجراح مسؤولية العملية الجراحية والذي يوجد في 

 شريعة حمورابي.

 ارة وادي النيل حض

برز المصرييون القدماء في الطب وامتاز عهد االهرام بوجود اخصائيين في بعض فروع الطب 

كاالسنان والعيون والجلد والباطنية والتحنيط ودرسوا ادوار االستحالة للضفدع وعدد كبير من 

 كالحنطة.صيل التي تتلف المحاكالديدان والجراد والفئران  من اآلفاتالديدان الطفيلية وعدد 

 الحضارة االغريقية 

هم االوائل الذين قدموا االسهام الحقيقي في علوم الحياة وظهور عدد من العلماء في العلوم 

 وظهور عدد من العلماء في العلوم 

ابو قراط اوائل االطباء االغريق تدرب على يد والدة هرقليدس له مؤلفات في علم التشريح -

 طب الروحاني وعالقته بالمناخ والصحة والسلوك.ووظائف االعضاء والطب وال

ارسطو والدة الطبيب نيقوماخوس طبيب لملك مقدوس وهو اول عالم حيوان)ابو علم الحيوان( -

ويرجع الفضل الية في وضع اسس علم الحيوان من مؤلفاته تأريخ حياة الحيوان بتسعة اجزاء ولم 

 .بدون دم احمر ت ذات دم احمر والفقارياتيقدم نظام تصنيفي لكن صنف الحيوانات الى فقريا

 الحضارة العربية 

اجزاء 7مؤلف اول من وضع كتاب جامعي في علم الحيوان )كتاب الحيوان( بـ 063الجاحظ له -

صحيفة، وصف الحيوان على اساس سلوكها ،بيئتها وتغذيتها  033عدد صفحات الجزء الواحد 



الحيوان منها جراد الحقول والديدان  يؤثر على تكوينويوكد ان الماء والهواء والتربة اهم عامل 

 بينما في الصحراء تكون صفراء واول من قارن بين يد االنسان والجناح.تكون خضراء 

الرازي درس الطب في بغداد واول من نادى بالعدوى الوراثية واول من طبق عمليا علم البيئة -

ث الحرارة والرطوبة والرياح لغرض في الطب ودرس مختلف مواقع المدن واالقاليم من حي

واختار موقع مستشفى في مدينة بغداد ايام الخليفة البويهمي  اكتشاف وعالج مختلف االمراض.

من خالل تعليقة اللحم في مناطق مختلفة وكان يؤمن ان االحياء التي تسبب التعفن تتولد من احياء 

عام اذن العرب قدسبقو الغرب  933 وليس من قطع اللحم ذاتها والجاحظ سبقة بالراي بحوالي

 ومنهم لويس باستور في النظرية بحوالي ثمانية قرون.

ابن النفيس درس التشريح واول من وصف الدوره الدموية الصغرى وصفا دقيقاً واول من اشار 

الى وجد اوعية داخل عضالت القلب واول من اشار الى مرور الدم في االوعية الدموية الشعرية 

 ات مترجمة الى الالتينية.وله مؤلف

 الصفات المميزة للكائنات الحية 

قد تظهر االشياء غير الحية واحد او اكثر من هذه المميزات ولكن ليس جميعها فمثال قد تكبر 

بلورات في محلول مشبع او كمية صغيرة من الصوديوم تتحرك فوق سطح الماء او تطفو 

ياة واسع وغير محدد وقد تكون غير واضحة قطرات من الزيت على سطح الماء، وتعريف الح

فعند تحطيم دماغ الضفدع سيموت ولكن عند اي نقطة التمييز بين الكائنات الحية وغير الحية 

بالضبط ينتقل الضفدع من حالة الحياة الى انعدامها. لذا يجب توضيح مميزات الكائنات الحية 

 ومظاهر الحياة 

  Specific size and shapeالحجم والشكل والنوع 

يتميز البالغ لكل نوع من الكائنات الحية بمظهر وشكل خاص به وهي غير متجانسة مكونة من 

اجزاء مختلفة كل له وظائفه الخاصة، اي ان اجسامنا تتميز بتنظيم نوعي معقد فالخلية هي ابسط 

بالزمي يفصلها قطعة من المادة الحية ولكل خلية تنظيم نوعي اذ لها شكل وحجم مميز لها غشاء 

عما يحيطها وتحتوي على نواة كجزء مختص من الخلية يفصلها عن بقية االجزاء غالف نووي 

وان تنظيم اجزاء الحيوانات في سلسلة متزايدة من المستويات المعقدة فالخاليا تنظم بأنسجة 

 واالنسجة تنظم بأعضاء واالعضاء بأجهزة.

 

 

 

 

 

 


