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 ةالمحاضرة السادس

 

  التاور -

 

يي يتأماا  فااي اصااولي ا وقااد  رااا اثااا ذلااك فااي  اا  االنسااان اال  الساان

يقولاون  لتي وضاعرا حكمااء بابا  واااور وماااا فكاانواالخاافا  الدينية ا

السبب في نئوء االحياء في  ان اثا الكوا ب وااتاا  بع را مع بعض تو

وانرا لم تنئأ اال بالتدريل و انو ياون في خلق االنسان خاافة مي ا االرا

 لاة ماي ن االحيااء فاي بادء تكوينراا لام تكاي اال  تلاة لخاافاترم ويعتقادون ا

ومي ثام اثاا  الابيعاة فاي تلاك الماادة فأنقلبا   ا المادة الاك  لرا والصورة

  .  في حدتا االخيا الاورة البئايةفي ا وار مي النئوء الم ان بلغ

 

يعد حكماء اليونان اول مي نظا في حقيقة الكون نظاة فلسوية تجل  فيرا 

يكمااة والمعافااة ا ولعاا  مافقااد مااي فلسااوترم  ااان سااببآ فااي فقاادان لوانااب ال

 الكثيا مي المذاتب العلمية والمبادىء الولسوية خيا دلي  علام ذلاك ماتناولاي

ا.  . في بيثي عي نئاوء الييااة فاي االرا   610انسكمندر الذ  ولد سنة 

ي ان نئأة المخلوقا  اليياة منساون الام تاأثيا الئاما فاوتاورتا ذذ قال : 

ا وان االرا  انا  فاي عناصا المتجانسة باليا ة الدائمةاالرا وتمي  ال

فلما وقع فع  الئما فاار  العناصاا البدء  ينية ور بة ا ثا مما تي االن 

فقاقيع فتولد  الييوانا   الا بة التي في لوفرا  ا وخال  منرا علم اك 

مغااااة و اناا   .ةغيااا منتظمااصااور ا غيااا انرااا  اناا   ثيوااة وذا  االولاام

و اان الباد مااي ا بقئااة غلي اة تمنعراا ماي التياا  والتناساا  وحوا  الاذا 

ا او ازديااد فعا  الئاما فاي االرا لتولياد حيواناا  نئوء مخلوقا  لديدة

 مكنرا ان تيو  نوسرا وت يد نوعرا.منتظمة ي

 

ا ولاام يخا  مااي التقلباا  التااي االنساان فظرااا بعاد الييوانااا   لراااماا 

لب الم ان ا واخذ ينقل االما الاورة ناقص التا يبق اوفخلا را ا   علي

لااء ارسااو  وبعد م اي مئاا  ماي السانيي. حا  علم صورتي الياضاة

 اااليا لاايعلي مايساامم بنظايااة الخلااق التلقااائي التااي تاانص علاام ان اليياااة 

وعلام تاذا االسااس تنئاأ ديادان الليام ا تظرا باستماار مي ااياء غيا حياة

Evolution



ي التاباة وال اوادع ماي الماادة الخ اااء التاي مي الليام وديادان االرا ما

 وبقياا  تااذت النظايااة مقبولااة مااي بعااضا وغيااا ذلااك تغاااي المسااتنقعا 

حتام اثبا  العاالم االيااالي فاانسيساكو ا الابيعييي الام القاان الساابع عئاا

ان الديادان التاي تنئاأ مي خالل تجاربي التي اوضأ فيراا  ريد  عد  صيترا

اا  البالغااة ي حالااة واحاادة عناادما ت ااع اليئاامااي اللياام المتوسااخ تتولااد فاا

لاك منيا  النظاياة باالتماال وبعد وق  قاايا ماي ذا بيوضرا في ذلك الليم

بويص قااة ماء باالمجرا الاذ  صانعي  1676ا ثم قا  ليونرو  عا  والوئ 

 .لمآ مدتئآ آتآل باالحياء الدقيقةفأ تئ  عا

 

 نظايا  التاور  -

 اص  اليياة: -

 

و ان   اص  اليياة ذتي االنسان منذ القد ل عي ااغ  موضوع البي

المعلوما  لاللاباة قليلاة و انا  االراء التاي تتنااول تاذا الموضاوع تقاع 

علم الاغم مي ذلك  لي وا ار الولسوية والمعتقدا  الدينيةتي  تأثيا االفك

تيم التاي احدث  تغيااا  لذرياة قياساآ بالتااورا  والمواا را  افكار 

 .  ان  سائدة

 

كاااة عااي ي القااان السااادس قباا  الماايالد قاادو انكساايماندر المااالاي ففواا

كائناا  اليياة تام ان خلاق الوورد فاي  تاباي )ا التاور في مملكة الييوان

وفي القاان الساابع قاد  امبيادو ليا بياناآ عاي اصا   .علم اساس فاد (

االنسااان صااور فيااي خيالااي الخاااب فااي تااذا الجانااب الااذ  يباادو انااي  ااان 

امااا لو ايتااوس فقااد نئااا  تابااي عااي . لمورااو  العااا  للتاااورمنيااازآ الاام ا

لابيعاي الابيعة الذ  ت مي اراء وافكار مسيادة لموراو  عملياة االنتقااء ا

 .الذ  يت مي البقاء لالصلأ

 

ان يعاد االناواع ثوابا  يعد بوفون اول موكا يساند موراو  التااور و ا

  قاااد ثااام  ااور موروماااي ماااي خااالل ان فااااائ  الييوانااااا غيااا متغيااااة

صااوا  وخاااائص  بعااد ان اصاابي  لراااانياادر  مااي نااوع واحااد فقااض 

واعتقد بوفون ان  او  اليياة ماي منااخ و عاا  ا مختلوة بماور الوق 

لتغيااا  التاي  اا   وتدليي  ان  تي العوام  االولياة التاي اد  الام ا

 . علم الييوانا 



 علمتئيا الدراسا  الم ولود عدة نظايا  رئيسية عي اص  اليياة 

 : االرا اتمرا

 

 :نظاية الخلق الذاتي او التلقائي - 

 

وتنص تذت لنظايا  التي ناقئ  اص  اليياة. تعد تذت النظاية مي اقد  ا

وان اول ماي . تظراا باساتماار ماي اااياء غياا حياة النظاية علم ان اليياة

ارساااو  اااليا وعلاام اساااس تااذت النظايااة فاالن دياادان  لاااء برااذت النظايااة 

وال ااوادع مااي المااادة ا للياام ودياادان االرا مااي التابااةمااي االلياام تنئااأ 

بول وقد بقي  تذت النظاية تالقي الق. الخ ااء التي تغاي المستنقعا ...الخ

 . سنة 200مدة  ويلة زاد  عي 

 

نتائل تجارباي التاي  انا   1668قد  العالم االياالي فاانسيسكو في العا  

فأوضاأ ا نظاية الخلق التلقاائيديمة بخاوص بمثابة بداية النراية للوكاة الق

ان الديدان التي تنئأ مي الليم المتوسخ تتولاد عنادما ت اع اليئااا  البالغاة 

بيوضرا في ذلك الليم ا وقد ايد عدد مي الباحثيي تذت النتاائل وتوصالوا الام 

 . الق اء علم نظاية الخلق التلقائياستنتالا  عدة مماثلة  ان لرا االثا في 

 

 :خاصنظاية الخلق ال  -ن

  

تانص تاذت النظايااة علام ان اليياااة خلقا  بقاوة خارقااة غياا منظااورة    

اااورة وان   اا  نااوع قاد خلااق با احاادة او علام فتاااا  زمنيااة متتالياةمااة و

وقااد  ااان االعتقاااد سااائدآ برااذت النظايااة الاام  .مسااتقلة عااي غيااات مااي االنااواع

ل مااي خااالانرااا رف اا  ولاام يكتااب لرااا النجاااح  منتااا  القااان التاسااع اال

التاي توتااا ان الييااة االسا التي استند  اليرا نظاياة التااور الع او  

وان الناواع . اأ االرا وتي فاي حالاة تااور مساتمامنذ  رورتا علم س

المختلوااة نئااأ  اول االمااا باااورة بسااياة ثاام تاادرل  فااي التعقيااد ونئااأ  

واحاادة مااي االخاااى مااي خااالل تيااوال  تدريجيااة امتااد  مالياايي الساانيي 

 . ى مي التعقيد في االنواع الااقيةام مدووصل  اق

 

 :النظاية الكونية -ج

را عاي  اياق الاادفة تنص تاذت النظاياة علام ان الييااة وصال  اال

. وقاد اثاار  تاذت النظاياة اتتماماآ  بيااآ فاي القاان التاساع مي  و اب اخاا



عئا ذذ بد  علماء التابة والولكياون يساااون دالئا  تئايا الام عاد  مالئماة 

ا السايما ان ساجال  اليواياا  يياة في العاور التي ما  عليراللاالرا 

وان االرا  انا  فاي فتااة ماا  تلااة ا تسااا عاد  ولاود بقاياا لكائناا  حياة

ولكااي  ثياااآمي الباااحثيي ياااون ان . ناااراة التساامأ بولااود    حياااة فيرااام

 تما :  تذت النظاية غيا مقنعة لسببيي

ا تعاد عاع اليااد  بايي الكوا ابتا  واالا  الالباودة الئديدة والجوا  -1

ء المنتقلااة مااي  و ااب مااا الاام عواماا  مااي الاااعب ان يتيملرااا االحيااا

 . االرا

اصاا  الييااااة الاااذ  تااو تاااالا البااااحثيي ان تااذت النظاياااة التوساااا   -2

صاا  مااي االرا الاام  و ااب لماايعرم ولكنرااا تياااول تغييااا فكاااة اال

 . غيا معاو 

 

  :النظاية الكيمياوية -د

 

النظايااة اي ااآ نظايااة اوباااريي وتولااديي نساابة الاام يالااق علاام تااذت 

العااالمييي اللااذيي اوضاايا ان اليياااة يمكااي ان تكااون قااد بااد   باايقاااة 

التاور الكيميائي التي يمكي فرمرا  ليآ مي خالل القوانيي الابيعياة للعلام 

توتاااا تااذت النظايااة ان . ون اليالااة الاام تاادخ     قااوة غام ااةمااي د

ية للكائنا  اليية تئكل  ماي الغاازا  التاي الما با  الع وية ال اور

 ان  مولودة بالجو البدائي لالرا وتي غازا  الريدروليي والميثاان 

وبخار الماء عي  ايق استعمال ماادر الااقاة الابيعياة مثا  واالمونيا 

ا وقد حاول  ثباا  تاذت النظاياة واالاعة فوا البنوسجية والياارة الباا

 . لا بتجابتي المئرورة بأسمينلي ميتجايبيآ  العالم ستا

 

تو تكويي لو مئابي للجو البادائي لاالرا لقد  ان اساس تجابة ميلا

اذ صاامم لراااز لرااذا الغاااا ومااار م يجااآ مااي الرياادروليي واالمونيااا 

والميثان وبخاار المااء علام اااارة ناتجاة عاي التواياب الكراباائي والتاي 

لمتجمااع فااي مكثاا  وبعااد ماااور اساابوع مااي تيلياا  الماااء اا تمثاا  الباااا 

وقاد توصا  الام ولاود  تأ اد ماي تكاويي    ما باا  ع اويةاالجراز لل

ناواع ماي االحمااا االمينياة وعادد عدة ما با  مختلوة ب منرا اربعة ا

 . لكائنا  الييةمي المواد االخاى المرمة في  يمياء ا

 

 



 :الالمار ية  -

 

النباتاا   عاالميعد المار  ماي اوائا  المئاتغليي فاي علام التااور ا وتاو 

ا وفد اغ  احدى و ائ  التدريا في المتي  الاو ني الاسمي لملك فانسا

ا وقاد تياأ عملاي 1794ي بعاد الثاورة الوانساية سانة الوانسي للتاريخ الابيعا

تذا لي فاصة لياسم الخااو  العاي اة لنظاياة التااور فاي مسلواي الخاباة 

. و اان ذلاك قبا  مي الثورة الوانسية 8با  مي سنة مي ا21االفتتاحية ليو  

الااذ  يمثاا  اباااز اعمالااي وتااو فلسااوة علاام عاادة ساانوا  مااي  رااور مسلوااي 

 .1809الذ  صدر سنة الييوان 

 

. فكاان يعااي ي يعم  مي دون  ل  الم ياو  وفاتايوقد ق م المار  حيات

اليجل لد  افكارت ونظاياتي التي  ان  مجاآل للنقد لما فيرا مي ثغاا  وعلم 

ي ت النظايااا  خاااوة الاام االمااا  تعااد بيااق مايستلااالاااغم مااي ذلااك مثلاا  تااذ

 . ليستيق اسم او لقب ) بي التاور(

  

ان دراسا  المار  عي التاني  اقنعتي ان الناوع غياا ثابا  وانماا تاو 

 ي تلخيص نظايتي بالنقا  االتية:مئتق مي انواعي سبقتيا ويمك

 

 . تستما في النمو والكبا في اليجم للكائنا  اليية ال اء  -1

ة( لادى الكاائي وء اع ااء او تاا ياب لديادة بسابب )رغباة داخليانئ  -2

 . لتلبية االحتيالا 

وذلاك ماي خاالل ان التاا يب قد تكتسب او ت خم او تخت ل او توقد   -3

 . االستعمال واالتمال

اية تيورا  قد تاا  خالل حياة الكائي الياي فساو  تاثراا االلياال   -4

سانيي نتيجاة علام ماا الالقادمة ا بعاد ذلاك يياد  اخاتال  فاي الناوع 

 .تجمع تذت االختالفا 

  

  قابلية االنواع النسبية للتغياا( التاي تاي ثابتاة عدلقد اوضأ المار  )       

فاان الماار  يااى انراا ا ياتراا الني اذا ماتغيا   او  حباوة مسقتة فقض

وثباترااا اسااب الاا اء الجساام واللااون وحا ترااا تتغيااا فااي اليجاام والئااك  وتن

تيالاتراا او يولاد تراا ومرارتراا فاالتغيا فاي بيئتراا يعادل ماي احوسرولة حا 

 ثااا ومااي ثااو  ينااتل عااادا  لدياادة تااسد  الاام اسااتعمال اا احتيالااا  لدياادة

وان ع او ماا اذا تاا  ماي دون اساتعمال . الع اء بعينرا واتمال االخاى



 فقد  اار علماء اليياوان. تري بي االما الم االختواء تمامآفاني يتقلص وقد ين

 تااأثيا الاعااا  فااي القناااة . تغياااا  تساااعد علاام حاادوثرا البيئااةالاام ولااود 

 الر مية.

ومااي اليقااائق المعاوفااة ان الع ااال  التااي تنرااك بالعماا  المتواصاا  

المتبقاي يكاون  تت خم ا و ذلك اذا قاع احد االع اء ال ولية فاان الع او

ياة الئاك    حال مي ناحا علم الاغم مي اني اليتغيا بأعاضة للنمو والكبا

. والنقاااة مياا  البياال فااي تااذا المجااال تااي فائاادة تااذا التغيااا او التا يااب

بالنسبة الم الواد وتذا ايء لم يقم عليي دليا  باأ  ااك   ماا ولام يقاد  دليا  

والوراثااة تاااريخ االنااواع الن فكاااة الابيعااة علاام تااذا الجاا   بااالتغيا عبااا 

الختباااارا  التاااي للااااوا  المكتسااابة مازالااا  فاااي حيااا  التوكياااا المجااااد وا

الاياا  بعااد تغييااا البيئااة اسااوا  عااي ان الاااوا  لاام تنتقاا  الاام االليااال 

 . النقد المولرة الم نظاية المار  وتعد تذت اقوى نقا المتعاقبة ا 

 

 الدارونية: -

 

تيااول  باااى فااي تاااريخ علااو   نقاااة 1858يعااد االول مااي تمااوز عااا  

لااارلا لياا  مسلاا  ا ذذ قااد  فااي ذلااك اليااو   اا  مااي عااالم االرا اليياااة

 – 1830اساساايا  علاام االرا الااذ  نئااا بال ائااي الثالثااة خااالل االعااوا  

واالس التااااي  -لنباااااتي لوزياااا  تااااو ا مياضاااااة دارون والعااااالم ا1833

ا ورساالة 1839المنئورة التي  تبرا دارون  ت من  بعض المسودا  غيا

يال ملخاآ فيرا اراءت ف آل عي ب Asa Grayسبق ان ارسلرا دارون الم 

وقد  تب بيثي تذا ا وارسلي الم دارون لتقويمي 1858   تبي واالس في عا 

الاام  علاام الاااغم مااي انرمااا توصااالمااي دون معافااة مساابقة بمسااودة دارون 

 .ن التاور ييد  باالنتخان الابيعياستنتالا  متئابرة موادتا ا

  

الل تااأثا دارون بافكااار توماااس روبااا  مااالثوس وات ااأ ذلااك مااي خاا

. ومااالثوس رلاا   نيسااة باوتسااتانتي اتااتم االنتقاااء الابيعااي مورومااي عااي

بالعوام  السكانية واثارتا االقتاادية وفي بيثي الموسو  اساسيا  الجماعة 

عاا آراء مختلواة بع ارا مي دون توقيعا  1798الذ  نئا عا  السكانية 

  الذاليم  الم االنانية بالة ومنرا علم سبي  المثال قانون الوقااء الئريا 

ايئآ ويعيئاون عالاة  الغم فيي وابا     عون يمكي ان يقد  للذيي الينتجون

اما اولئك النتاجا اليستيق البقاء اال مي تم اقدر علم افذ ا )ا علم االغنياء

 .ادنم فرم الدر بالرال  واالختواء(الذيي وتبترم الابيعة حظآ 



  

 : نظاية دارون واالس يمكي ايجازتا ان

 د بيي افااد النوع ا وان بعض الواوقا  تور  . ان التغايا مولو  -1

ينتل النوع في    لي  ابناء ا ثا مي تسالء الذيي يبقون الم الااور   -2

ويتكاثاون تام الاذيي يياددون التكاثا  ا فرسالء االفااد الذيي يبقون 

  بيعة الجي  الثاني . 

  ان االفااد الذيي ييملون تغاياا  ا ثا تكيوآ علم البقااء فاي  ااو  -3

 للجي  الثاني . بناء معينة تم الذيي يسرمون بنسبة اعلم في اال

علاام ماادى فتاااا   ويلااة مااي الاا مي تااسد  عمليااة البقاااء االنتقااائي   -4

 ااو  مختلواة وفاي  والتكاثا الم التئت  بيي الكائنا  الع وية فاي

 .   تذت الم تاور االنواع المع ولةالنراية تسد

      

   :تاور الييوانا  الدنيا -

 

تظرااااا الكائنااااا  الييااااة لميعرااااا صااااوا  مئااااتا ة والساااايما عنااااد   

وعاا  المستويا  الج يئية والخلوية للتنظيم وتذا مايئيا الام انيادار المجم

ا اذ ان تنا  فاضية مقبولة مي الناحياة النظاياة الييوانية مي سل  مئتا 

ء تثبي  عالقا  بايي الكائناا  اليياة لميعراا وتميا  االحياايمكي مي خاللرا 

ا وعلينااا نراا المجموعااا  المختلواة لالحياااءاالولام التااي اااتق  وانياادر  م

تتبع الخااو  التاورياة بايي تاذت المجموعاا  بئاك  معكاوس وصاوآل الام 

حثيي فااي موضااوع اااكال االولاام مااي المااواد الييااة وتااذا تااو تااد  البااااال

 . العالقا  التاورية

 

سااااج  نظاااااآ انقااااااا مجموعااااا   ثياااااة مااااي االحياااااء وانعاااادا  

التااي اليياااة فاان الخااو  االولام للتااور المتيجااا  لالااكال االولام ماي 

يمكي الوصول اليرا مي خالل قلي  مي المتيجاا  فاي اليقباة ال منياة التاي 

ا فواي تاي ي ياد عماتاا علام ناا  بلياون سانةوالسبق  العاا الكامبيا  

وتاذا  المتيجاا  تنا  ادلة علم ولود الايالب وحيواناا  اابيرا بالبولاب

والساسال الاذ  يوااا نوساي . ة ولاود الييواناا  متعاددة الخالياامايسيد فكا

 تنا ماسبب قلة المتيجاا  في العاا الكامبيا  ؟

  

ناااا  ان الييوا: ي تاااذا الساااسال يمكاااي تلخيااااي بااااالتيوالجاااوان عااا

ا اليمكاااي حوظراااا بعاااد موتراااا السااايما ان الااااغياة ذا  االلساااا  الناعماااة



مايبدو مي سج  المتيجااا   انا  تعايش فاي البياار الييوانا  الولم علم 

ا ف ااآل عااي  ااون البيااار العواماا  الميللااة والموككااةال اايلة حياال تتوالااد 

التي نئأ  وتاور  فيرا اليياة غيا حاوية علام االماالح المعدنياة بكمياا  

 .ية وضاورية لعملية تكويي المتيجاا  اف

 

ي عاادة استوسااارا  ان علماااء االحياااء مااا انوكااو يياااولون االلابااة عاا

ومااي باايي تااذت االستوسااارا  مااا  تتناااول قاااة التاااور المبكااا لعااالم االحياااء

 :يأتي

 ما امكانا  التاور التي رافق  مجموعا  االحياء االولم ؟   

 وما الاوابض الممكنة بيي المجموعا  المتقدمة مي االحياء ؟  

م احيااء وما الخاوا  التي صاحب  تاور االحياء احادياة الخلياة الا 

 متعددة الخاليا البسياة ؟ 

 

لقااد حاااول العلماااء االلابااة عااي تااذت االستوسااارا   لرااا وغياتااا مااي 

خالل عدد ماي الواضايا  التاي اقتاحا  عباا سانوا   اوال وتنااولوا فيراا 

ا اال ان اغلاب تاذت الواضايا   انا  ا منئاأ الييواناا  متعاددة الخاليااتوسي

 .خيال بيدود االمكانا  المتاحة مجاد

  

 تاور الوقايا   -

 

لقااد وضااع علماااء الييااوان عاادة نظايااا  فساااوا مااي خاللرااا نئااوء 

اليبليا  اال ان  ثياآ مي تذت النظايا  لم يكتب لرا النجاح الفتقارتا االدلاة 

الكافيااة الثبااا  صاايترا الساايما ان معظاام ادلااة اسااال  اليبليااا  قااد اصااابي 

خوة الجسم لاذا يااعب حوظراا التل  وال ياع الن اليبليا  االولية  ان  ر

 متيجاااا  حتااام فااي الظااااو  المثاليااة لكاااي تعتمااد  ادلاااة علاام العالقاااة 

التاورية لدى مجموعا  اليبليا  وفيما ياتي ايجازآ للنظايا  التي تناول  

 نئوء اليبليا  وتاورتا 

 نظاية المواليا  : -  

  

ا وقد ركاة لنظاية التاوقب  ان تت أ اية ف لقد  را  تذت النظاية 

حاااول مااي خاللرااا ليااوفا  ساان  تيلااا ان يثباا  ان للمواااليا  واليبليااا  

اصاا  مئااتا  مسااتندآ الاام التئااابي باايي الوقاااا  فااي اليبليااا  واليلقااا  



يي الكايتينية فاي اليئااا  واوضاأ ماي خاالل تاذت النظاياة ولاود تئاابي با

 . ارل  اليئاا  واضالع الوقايا 

 

 :نظاية الديدان الخا ومية   –ن 

  

افتااااا تبايخاااا  ان الديااادان الخا وميااااة يمكاااي ان تكااااون ساااالوآ 

لليبليا  اذ ان غال  الخا و  فيرا يماث  اليب  الظرا  في اليبلياا  وان 

  . ا تمث  بديآل عي الئقوا الغلاميةالنقا الا سية فير

واعتقد تبايخ  ان اليب  الئو ي المواد في تذت الديدان يمث  نتيجاة 

لاااة الجانبياااة الااام السااااأ الظراااا  وبقااااء زوج ماااي تجاااة اليباااال الم دو

االعاااان الجانبيااة تقاباا  الواااوع الجانبيااة للعاااب القيوااي العااااا وتااو 

 .لعاب التائي المولود في اليبليا ا

 

 نظاية العنكبيا  : –ج 

 

افتاضاا  تااذت النظايااة بعااض الييوانااا  والساايما الييااوان القئااا  

تئااابي المظرااا  باايي تااذا الييااوان ساالوآ للييوانااا  اليبليااة واسااتند  الاام ال

ب لرا النجاح والوقايا  االولم مي صوائيية الجلد اال ان تذت النظاية لم يكت

 ل ع  االدلة عليرا.

  

 نظاية الديدان اليلقية : –د 

  

لقاااد للاااب انتباااات العلمااااء امثاااال دورن وسااامبا وديلسااامان وغيااااتم 

مثا  ولاود اليبليا   ماتمتلكي الديدان اليلقية مي صوا  تقاب  بعض صوا 

ا وولود اع اء حا ة يقيقي والتعقي  ولون الد  االحماالجو  الجسمي ال

ولكاي 1922لانبية وقد الق  تذت النظاية القبول مدة  ويلة امتد  الم عا  

والر   ثياآ مي المئكال  التي لعلترا  ت مي   سابقاترا ماي النظاياا  

تا  مع الدماغ الظرا  الموقع مي بينرا ان اليب  العابي باني الموقع وي

باالرتبااا  حااول البلعااو  الااذ  يمااا مااي خاللااي االنبااون الر اامي ولااو قلباا  

لرااا فاام  رااا  الاادودة علاام نيااو مااا فعاا  تبايخاا  فااي المواااليا  الصاابأ 

 .وتذت صوا  تخال  صوا  اليبليا   االموقعا ودماغ باني

 

 



 نظاية الئو يا  : –ذ 

  

فااي نئااوء اليبليااا   النظايااا  التااي بيثاا  تعااد تااذت النظايااة احااد        

ا فبعد توسع المعلوما  في مجال علام تكاويي اليياوان اصابأ وا ثاتا قبوآل

لليااآ ان اليبليااا  يجااب ان تكااون قااد نئااأ  مااي فاااوع متيولااة الواام ضاامي 

التاااي تمثااا  مجموعاااة ت ااام الئاااو يا  نااااوية اليبااا  المملكاااة الييوانياااة 

لواام ينيااة مرمااة تمي تااا مااي ذوا  اواليبليااا  التااي توضااأ عاادة مظاااتا لن

 . البدائي

ان متيولة الوم البدائي تعد مي المجموعاا  فاي المادة قبا  الكامبياياة 

وتنا  عدة خاو  ادلة تقتاح ان  رور اولم متيجاا  اليبلياا   اان فاي 

او مي مليون سنة وانرا نئأ  مي الئو يا   570الوتاة الكامبياية قب  نيو 

اال ان الئااو يا  اليديثااة التئااابي اليبليااا  . يرماااناااوية اليباا  او مااي  ل

 Calcichordataاليديثة وقد عثا علم متيجا لييوان او ي يالق علياي 

ملياون ساانة  450الاذ   اان مولااودآ خاالل الوتاااة االوردوفيساية  قبا  نيااو 

ا ذذ تمتلااك اااقوقآ التماااواليبليااا  اليديثااة  وتااو يظرااا صااوا  الئااو يا  

  وتي تئبي الوتيا  الخيئومية في الكواسل وتمتلاك خيئومية مغااة بسدائ

ذيآل خل  المخاج وان صوا  التئابي تذت تجعلناا ا ثاا قناعاة بوكااة نئاوء 

 تمتلك تاا يب تماث  اليب  الظرا .واليبليا  مي الئو يا  . 

ويبدو ان تذت الييوانا   ان  تستعم  الوتيا  الخيئومية ألغاااا 

 ليبليا  االولية في الوق  الياضا.ماتوع  االتغذية التااييية علم نيو 

بوكااة نئاوء اليبلياا  ماي ان صوا  التئابي تاذت تجعلناا ا ثاا قناعاة 

 . الئو يا 
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