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 المحاضرة األولى

 

 مقدمة في علم األحياء -

 نبذة تاريخية لنمو علم األحياء

 

يتناول علم األحياء دراسة الكائناا  اليياة ماي حيال ااكلرا وتا يبراا 

وتكوينرااا ونئااوئرا وتاورتااا وتااوار  الاااوا  فيرااا وو ااائ   ع ااائرا 

 . التي تعيش فيرا ترا ببيئتراقوتاريخ حياترا وتوزيعرا وعال

 

قاديم الام مملكتايي تماا نا  اليية حسب النظاا  التاانيوي التقسم الكائ

المملكة الييوانية التي ت م الييوانا  والمملكة النباتياة التاي ت ام النباتاا  

وبناء علم ذلك فأن علم األحيااء يقسام الام علام اليياوان الاذ  يراتم بدراساة 

بدراساة النباتاا  اليياة اضة وعلم النبا  الاذ  يراتم اليية والمنق الييوانا 

يسامم 1969 ما النظا  التانيوي الجدياد الاذ   قتاحاي ويتاا ا  .والمنقاضة

النظا  خماسي العوالم المبني علم  ساس التمييا  بايي الكائناا  اليياة بدائياة 

مازالا  التاي علام قياد الييااة  اليياة التاي النوى وحقيقياة الناوى . فالكائناا 

عياااا  المنقاضااة قسااام  الااام خمساااة عاااوالم وتاااي عاااالم األولياااا  والاليو

 .والواايا  والنبا  والييوان

 

  تمية علم األحياء :  -

 

يكااون علاام األحياااء الا ياا ة األساسااية لعاادد مااي الدراسااا  العلميااة   

المرمة  الاب البئا  والبياا  والايدلة والتمايض والتيسيي ال راعي 

 نوعآ و مآ .

علاام األحياااء مااي خااالل  سااتعمال األنسااان لييوانااا   تت ااأ  تميااة

مختلوة في تجاربي و بياثي العلمية مثا  الوئااان والقااود والكاالن وخناازيا 

مختلوة  غينيا وذبابة الوا رة وال وادع واالرانب للوصول الم تاويا فاوع

ماااي علااام األحيااااء مثااا  علااام و اااائ  االع ااااء الوسااالجية و نتقاااال صاااوا  

يااة وفااي مجااال نقاا  األع اااء وزرعرااا وفااي مجااال تيديااد األمااااا الوراث

مدى فاعلية العقاقيا واألدوية الجديدة المانعة والسايما الم اادة للساا ان 
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خااالل توسااعي فااي دراسااة علاام  قباا   ن يسااتعملرا البئااا وتمكااي األنسااان مااي

الييوان مي معافة  ائنا  مويدة  ثياة تستايع  نتاج مواد نافعة تساعد علم 

ياتااي وتقاادمرا منرااا المالااان واللسلااس والعساا  والئاامع واليايااا ديمومااة ح

 والايش والواو والجلود والعظا  واليليب والبيض والليم وغياتا . 

لقد  ستااع األنسان مي خالل دراساتي الكائناتاليياة المييااة باي  ن يتعاا  

 والكائنا  اليية المماضة . بدقة علم الييوانا  الاويلية 

 

ليياة  تمية  بياة في تيديد عما بقاا  األرا وذلاك  ما  ن لعلو  ا

مي خالل  ستعمال المتيجاا  الييوانية ومعافة نوع الييوانا  التي  ان  

سائدة في اليقب والعااور الجيولولياة المعاوفاة فاي  ثنااء تكاويي األرا 

 ونئوء اليياة وتاورتا     رور الكائنا  الييوانية .

 

ء الكائنااا  الييااة واليوااا  عليرااا مااي لعلااو  اليياااة دور مراام فااي بقااا

األنقاااا ويت ااأ مااي دراسااة نئاوء الكائنااا  الييوانيااة وتاورتااا  ن ثمااة 

 نواعآ مي الييوانا   ان  مولودة في حقبة معيناة ماي اليقاب الجيولولياة 

ثم  ختو  و نقاضا  ألسابان معيناة ويعاد تاذا خساارة لوقادان بعاض  ناواع  

   نواع  ثياة مي الييوانا  مي الكائنا  الييوانا   الديناصورا  وقد بد 

لاذا فاأن اليية بالتناقص تناقاآ اديدآ مما قاد ياسد  الام  نقااضارا وفقادانرا 

علمااي البيئااة والتاااريخ الابيعااي لرااذت الييوانااا   وياا  بالعماا  علاام  بقائرااا 

 واليوا  عليرا . 

 

 

 فاوع علم األحياء: -

 

 يئم  علم األحياء فاوع منرا :         

  : فاوع علم األحياء الخاصة بعالم األوليا  :  وآل

مي  تم تذت الواوع علم البكتايا وتو العلام الاذ  يبيال عاي البكتاياا 

 والوسلجة . حيل الئك  والتا يبمي 

 

 ثانيآ : فاوع علم األحياء الخاصة بالاليعيا   : 

بدراسة مي  تم فاوعي علم االبتدائيا  الييوانية وتو العلم الذ  يرتم        

 االبتدائيا  الاليعية لابارا باالبتدائيا  مي االولي  افة . 

 



 

 ثالثآ : فاوع علم األحياء الخاصة بالواايا  : 

مي  تم فاوعي علم الواايا  وتو العلم الذ  يرتم بدراسة الواايا       

المختلوة مي حيل مظراتا الخارلي وتا يبرا الداخلي وتانيورا وفسالجترا 

  و تميترا .

 

المئااتا ة باايي عااوالم األحياااء الخمسااة رابعااآ : بعااض فاااوع علاام األحياااء 

 وبع را الخاصة بعالم الييوان  : 

 

يبياال تااذا العلاام عااي الايالااب مااي حياال المظرااا  :علاام الايالااب - 

 . والتاا يب والتاني  والوسلجة ومي حيل  تميترا األقتاادية 

 

اسة الئك  الخارلي وتو العلم الذ  يرتم بدر :علم الئك   و المظرا  -ن

للكائنااا  الييااة وفااي بعااض األحيااان يئاام  التا يااب الااداخلي لاابعض 

 األحياء الاغياة  االوليا  والاليعيا  . 

 

يرااتم بتئااخيص الكائنااا  الييااة وتسااميترا حسااب  :علاام التاااني  - 

قاااوانيي وقواعاااد علمياااة خاصاااة وتاتيبراااا وتنظيمراااا ووضاااعرا فاااي 

التااي تااابض بع اارا باابعض  مجموعااا  معينااة  عتمااادآ علاام العالقااا 

ومنرا العالقا  النظاية والتا يبية والتئااييية والخلوياة والكيميائياة 

 والوسلجية والبيئية والتاورية . 

 

يتناول تذا العلم دراساة و اائ   :علم و ائ  األع اء ) الوسلجة (  - 

األع اء واأللر ة المختلوة التي يتكون منراا لسام الكاائي الياي ماي 

لييوية التي تقاو  براا والتغيااا  الوي يائياة والكيميائياة حيل االفعال ا

التي تيد  فيرا ف آل عي التناسق الذ  ياتم بينراا لكاي ياتمكي الكاائي 

 مي القيا  بأفعالي اليياتية الييوية علم خيا ماياا  .

  

يبيل تذا العلام عاي اناواع الخالياا و نقساامرا وع اياترا  :علم الخلية -ج

 يآ وو يويآ .اليية وغيا اليية تا يب

 

يختص بدراسة  ايقة  نتقال الاوا  الوراثية ماي ليا   :علم الوراثة -ح

الاام لياا  وبيااان  ساابان التئااابي واألخااتال  باايي  فااااد تااذت األليااال 



واالسااا التااي تخ ااع لرااا العواماا  وذلااك باألعتماااد علاام القااوانيي 

 الوراثية  و الجينا  بالدرلة األساس .

  

العالقااااة القائمااااة باااايي الكائنااااا  الييااااة يرااااتم بدراسااااة  علاااام البيئااااة : -خ

سااواءآ ان  حيوانااا     نباتااا   و غياتااا مااي األحياااء بع اارا مااع 

البعض اآلخا وبالمييض الذ  تعيش فيي    تأثيا بع را فاي الابعض 

 األخا . 

 

تو العلم الذ  يبيل عي  ص  الكائناا  اليياة  :علم التاور الع و  -د

جيولولياة والنظاياا  التاي و يوية نئوئرا وتاورتا عبا العااور ال

وضع  لتوسياتا واألسبان المسدية الم ذلك واالدلاة التاي تئايا الام 

 حدو  تاور .

  

يخااتص بدراسااة الييوانااا  المتيجاااة او النباتااا   :علاام المتيجاااا  -ذ

فااي المتيجاااة التااي  اناا  تعاايش علاام ساااأ األرا  و تنمااو عليرااا 

م متيجاا  حيال اليقب الجيولولية القديمة ثم  نقاض  وتيول  ال

يرااتم بدراسااة تا يبرااا وتقااديا  عمارتااا و ساابان  نقااضاارا وعالقترااا 

 بالكائنا  اليية المولودة علم ساأ األرا . 

 

يرتم بدراساة  بيعاة األماااا التاي تاايب الكائناا   :علم األمااا -ر

اليياااة النباتياااة  والييوانياااة  و عااضااارا ومسااابباترا ودورا  حياتراااا 

الماااااابة  وتا يبرااااا والتغياااااا  التااااي  ودراسااااة  بيعااااة األنسااااجة

 تاا عليرا    علم األمااا النسيجية . 

 

يبيال فاي دراساة التاا ياب الداخلياة المختلواة للنباتاا   :علم التئايأ -ز

  وذلك عي  ايق  ستخدا   دوا  التئايأ . والييوانا 
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