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 ةالمحاضرة التاسع

 

  Living Organisms Behaviorسلو  االحياء  -

 

  :سلو  النبا  -

        

ا ياة غالباآ مااتكون ثابتاة فاي التاباة ما تو معاو  فان النباتا  الااق

ل الام الزاحة او االنتقاوتتمي  بيا ا   اتاية لكنرا غيا ماتباة بمورو  ا

وقااد تتيااا  االلاا اء الروائيااة مااي النبااا   الساايقان واالوراا . مكااان اخااا

لاذا . الايااح وبوعا  نماو تلاك االلا اءحا ا  نسبية وفي نوا المكاان بوعا  

كيواي    فان السلو  في النباتا  الااقياة اليتعادى  وناي ناوع ماي السالو  ال

عليي فأناي ناالم ز عابي وا وذلك لعد  ولود لراوراثي تتيكم فيي الجينا 

 . يتورموني او بيئمي تأثيا 

 

 

  :سلو  الييوان -

 

قديمااة قااد   و  الييااوان لاايا بالموضااوع الجدياادةا اذ انراااان دراسااة ساال

ا والحااا  فعالياااا  قاااد باااد  انساااان يئااااتد سااالو  اليياااواناالنساااان نوساااي و

علم  بيعة االنساان. لرا سواء عي  ايق الاأ ا  الخاأ الييوانا  واستعم

ن نقول ان التابيق الاييأ يمكي ان يساعد الم درلاة  بيااة علام ويمكي ا

ة ذلااك الم اامار اال ان التابيااق غيااا الاااييأ قااد يااسد  الاام نتااائل وخيماا

فماثآل فاي الوالياا  المتيادة وفاي القاان ا تتااوح ماي الساخاية الام الكارثاة

الماضااي حينمااا  اناا  الخيااول تسااتعم  واساااة للتنقاا  اسااتنبا   اائااق 

اآلن بع اآ ماي  وماي الممكاي ان نجادا نة لتاويض تذت الخياولوادوا  معي

المتأخاة الذيي يسمون بان الاو  يجاب ان يكاون مايعاآ الناس ذو  االفكار 

ة مي ال اور   سا وخاضعآ ياون اني عند تدريب الاو  باورة صييي

 .لماحي او رغبتي

  



مي  االحياء العان سلو  اليبوانا  وصممو عددآتناول  ثيا مي علماء 

فقاد . سالو  علام حادةالتجارن التاي تمكناوا ماي خاللراا مناقئاة اسابان  ا  

ور الرا ة ورد في مسلواترم  ثيا عي سلو  الييوان وربض تذا السلو  بتاا

فقاد تنااول اباي خلادون بيئاة الييواناا  وعالقتراا ا الجسم واع ائي المختلواة

ا الجاح  فكتاب ام. الئمة البيئةبالسلو  ا فقسم الييوانا  بيسب تاورتا لم

وتكلام عاي قاوة ا  رورتاا فاي االبنااء ماي دون االبااءعي توريل الاوا  و

 . يوانا  ناتجة عي الترجيي  البغالالرجيي و تب عي ح

 

اما ابي سينا فقد تيد  عي التماث  والتئابي ا ودرس ذلك فاي الع اال  

ياور والئااييي واالوردة والائة والقلب في حيوانا  مختلواة السايما فاي الا

وتاأثيا تاذت العملياة ودرس ابي سينا عملية الخاام فاي معظام الييواناا  ا 

ا المخااام ياا داد اقباااآل علاام الاعااا  فااي الييااوان مئااياآ الاام ان الييااوان

ويتاسااب  اا  الاادتي فااي امااا ي مااي لساامي ماغااون فيرااا وتكلاام اي ااآ عااي 

تكويي البي ة في الدلاج ودرس تأثيا الخما علم الييوانا  وصيأ  ثياآ 

 . االعتقادا  غيا الاييية في عاات مي

 

لنباتااا  التااي تقتااا  االدريسااي التوزيااع الجغاافااي للييوانااا  وا ودرس

  منااذ القااان الثاااني وساالو  االغتااذاء عنااد بعااض الييواناااا وتتغااذى عليرااا

 . عئا الميالد 

 

 :الجراز العابي والسلو  -

  

تا يااا  للنسااايل يراااا بعاااض الفااي معظااام الييواناااا  متعاااددة الخاليااا ف        

الاام  ا فاالعاااان اليسااية تعماا  علاام االنتقااال او تمياا  الن تنتقاا العااابي

تناااا  ثاااال  و. المناقاااة الما  ياااة التاااي تاااادرعنرا االعااااان الميا اااة

فوااي امعائيااة . علاام وفقرااا الجراااز العااابي الما اا   اائااق مبدئيااة يبناام 

. عاابيةا تانلاك حلقاة ماي االلياا  الالجو  والئو يا  وعلم وفاق تا يبرا

ا حافاة النااقوس وقاان قواعاد اللاواماوفي قنادي  البياا تماا اليلقاة حاول 

وفي نجم البيا فان اتم حلقة عابية للنسيل العابي تكاون حاول الوام وفاي 

اليالتيي  لتيرما فأن التنسيق العابي ضاعي  اذ عناد قلاب نجام البياا علام 

ولكااي  فااأن االذرع الخمااا تكااون نئاااة. ءوضااعي باابض رااات فأنااي يسااتعيد 

يااوان او اعادتااي الاام ذراعاايي منرااا فقااض تقااو  بالوعاليااة االخياااة فااي قلااب الي

ولما  ان  االذرع متجرة باتجات الجرا   لرا فأن اليياوان ا وضعي الابيعي



تااي التااي تسااياا علاام بقيااة  يوالااي مئااكلة تااي    مناقااة مااي المنااا ق

 . االل اء

 

اذ ان الاخوياا   يكون النوع الثاني مي الجراز العابي الما    في

 تآل مي النسيل العابي الم دولة التاي تسامم بالعقاد تنئاأ فاي عادة الا اء 

وغااآل ماايكون التنسايق او . تاي الاا س والقاد  واالحئااء والجباةمي الجسم 

نتيجااة الجراااز اليا ااي البساايض  التعاااون اليا ااي ضااعيوآ وتااذا االمااا يكااون

ف   بسابب تا يا  اغلاب وفي ر سية القد  التي تملك اع اء حا ية اا لدآ

 . ة علم تنسيق الوعالية باورة اف  العقد في الا س فأنرا قادر

 

  عابي  ولي وعقادة يتكون الجراز العابي في المواليا  مي حب

ا  فأن الجراز العاابي متااور  ذلك في الوقايا  بياة )الدماغ( في المقدمة

 . لقيآمآ حويظرا علم نيو ماتو اليال في المواليا  تنظيا   ثا

 

آ ارتبا ااآ ان تا ياا  النساايل العااابي علاام اااك  دفاااع يكااون ماتبااا

فوااي نياا  العسا  يالحاا  ولااود فاااوص دماغيااة . وثيقاآ باالع اااء اليسااية

نجاد فاي اللباائي توساعآ . العيون وان ازالتراا تعماي اليياوانخاصة ماتباة ب

  ماي ا ثا للج ء االمامي مي الدماغ اذ تكون لي و يوتان فرو يستلم المنبرا

 ا فأن    اذى يياا  فيراا يسابب العماماالع اء اليسية السيما العيون لذا 

. االنواع المعقدة مي الالع اليا ي ذلك فأن تذا الج ء يسياا علم لميع 

وان توسااع الاادماغ ي يااد مااي عاادد الخاليااا العااابية وتااذا يااسد  الاام زيااادة 

ك تمادآ علم ذلواعا عاانامكانية ولود عدة انواع مي االرتبا ا  بيي اال

اساتعادة مي السالو يا  تناا وياايب تاذا فاني مي الممكي  رور تنوع  بيا

عليااي ياا ال دماغااي او يليقااي االذى يظرااا  فااالج ء الثااانيا الئااواء مااي االذى

العمم في البدء ويوقد بع اآ ماي امكانيتاي السالو ية و لماا  اان الادماغ   باا 

 التعلم. لم تعلم انواع معقدة مي  ان الييوان قادرآ ع

 

 

   :السلو  الواا  والمتعلم  -

تئاايا الدراسااا  الاام ان تنااا  انما ااآ مااي الساالو  قااد تكااون موضااع   

وتوصااال  ا لابيعااة وانتخاااان صاااناعي فااي المختبااااانتخااان  بيعاااي فاااي ا

االبيااا  اليديثااة الاام تميياا  االدوار التااي يسديرااا  اا  مااي تااذت االنااواع مااي 

 . لسلو  المتعلم او المكتسبالسلو  والتي تمث  السلو  الواا  وا



 

  :السلو  الواا  :اوآل

سالو  معايي ان السلو  الوااا  الاذ  يمثا  الوضاع الماورو  النجااز      

وتو سلو  تلقائي يتم استجابة لياف  معايي ويمكاي ا يكون اائعآ في الابيعة

ا اتاااال مااع بقيااة االفااااد مااي ان ييااد  حتاام وان وضااع الييااوان مااي غياا

المثاال تناا   ثياا ماي االنماا  السالو ية المعقادة للجمااع  ا فعلم سبي نوعي

ا ة الييوانا  وبناء االعئاش تعد فااية النرا تنج  باايقة م بو ة بوس

 .التي تابم بأنع ال

  

وان السلو  الذ  تساتعملي بعاض ال واحا  ماي السايالي فاي حا اة 

 لراا ا و ذلك سلو  االقليمية لم االعلم وت ة في عاوا المغازلةالا س ا

وعموماآ فاان مثا  ا ااد التي فقس  ونم  باورة مع ولةتنمو عادة مع االف

وخالل ماحلة ا لواا  تمث  التعلم التاور  للنوعتذت االنواع مي السلو  ا

حالاة  التاور فان  ثياآ مي انواع السلو  الميددة وراثيآ تتجمع تدريجيآ فاي

 .  ونرا مناسبة لمواقع لديدة

 

و الييتااج لتماايي   اوال خالل حياة الواد وتاويظرا السلو  االواا

لاذا فراو لا ع لانمض ماي اعماال سالو ية تقليدياة او نماض ا لكي ياابأ  اامآل

لعماا  ثاباا  يااتم بولااود اليااواف  المناساابة ومثااال ذلااك االنظمااة ذا  العالقااة 

وان نماض الوعا  , لمغازلة والتريس للتوتيش عاي ملجاأبالياول علم الغذاء وا

اد او لمادى معقاد واساع ماي ن ا ثاا ماي اساتجابة ليااف  مواالثاب  قاد اليكاو

ا فمثآل انثم القااد الناضاجة تتسالق اغااان االااجار باتجاات ضاوء اليواف 

الئما وتنتظا مدة قد تدو  سنوا  لييي ماور حيوان لبون فتدر  الغاي 

لتسقض علام لسامي ويكاون تناا اليااف  رائياة حاامض البيوتاياك ثام تساتقا 

ا   خا ومرا فاي الجلاد المتاااص الاد فمء للم ي  وتدخعلم الجسم الدا

ورائية حامض وعليي فان العملية تم  بثالثة ميو ا  ممثلة بأاعة الئما 

تمثاا  تااذت علاام التااوالي حااواف  مختاااة بأنجاااز فعاا  ا البيوتايااك والياااارة

 ثاب  ) بااية و يمياوية ولمسية ( . 

 

 فقدان السلو  الواا  عند االنسان  -

ولكاي ذلاك اليعناي اناي يولاد ماي ا النسان غالبيتي سلو ي الوااا قد اف  

درا  الكامنااة فوااي صااواتي الموروثااة يولااد عاادد مااي القاادون تااذا الساالو  ا 

ت اامي  ثياااآ مااي الو ااائ   ا و لرااا علاام اسااتعداد النالماتباااة بتا يباتااي



  قااد حااان والن تااسد  دورتااا مجاااد ان يقااار االنسااان ان الوقااا المختلوااة

 د ا تسب االنسان حايتي مي خالل فقداني عددآ مي العقد الغاي ية . وقا لذلك

سااالو  الوااااا  الاااذ  يتمثااا  ان االنساااان عناااد والدتاااي يكاااون لدياااي نماااض ال

 وعلاام الاااغم مااي انا تااو نمااض حيااو  لتغذيااة الاواا  الولياادوا بالاضاااعة

ة الام تعلام  ايقاة فاني مع ذلك فاي حالاا االنسان مخلوا ذو قدميي بابيعتي

 في الوضع الي يتكي  معي تكويني.  يالمئ

 

 ي اليتياادد ا القااآ بااا  مااي نجااد ان ساالوا وعلاام النقاايض مااي ذلااك

ا والاذ  يراا عاي اليياوان ذ  السالو  الوااا وتاي نقااة يختلا  فا ليناتي

و ا  انساان يولاد وتاو يمتلاك ماا ا  . يتأثا فقض بعوام  ماتباة باالظاو 

الام اناواع مختلواة ماال  تيولرااعابية تستقب  المنبرا  وتيللرا وتوساتا و

 استجابا .

 

التااي تكااون مااي بي ااة مخااابة ا اسااتثناء حاااال  التااوائم المتماثلااةوب

وتاذا يعناي فاي حاد ا ان مختل  مي ولرة النظا البنيويةا فان    انسواحدة

ذا وياااتبض تااا ي القاادرا  نوساارا علاام ولااي التيدياادذاتااي انااي لاايا تنااا  لدياا

لاااة الووواحااادة حيااال تكاااون الموروثاااا  ماااي فواااي العائا التوااااو  بتكوينناااا

ولنبآ الم لنب مع  ولد دائمآ اختالفا  بيي الذرية.الكاوموسوما  واحدة ت

اولاي التئاابي الجسادية الواضاية تولاد فاوقاا  ااساعة فاي القادرة الذتنيااة 

وتاذت . ثا علم الااغم ماي اناي قاد تولاد اي اآ اختالفاا  لسادية رئيساة بالم

ة دائمآ ميتملة رغم اني قد يالح  في عوائا  معينااالختالفا  االخياة تكون 

 . ولود مالمأ سائدة في عدة اليال

 

 

  :السلو  المتعلم :ثانيآ

الساااتجابة يمكاااي ان يعاااا  السااالو  الماااتعلم علااام اناااي التياااول فاااي ا       

ولنأخذ علم سبي  المثاال العااوور المخااض الاذ  . السلو ية  نتيجة للخباة

فقد لاوح  ا ن وقايب الئبي بالعاوور البنغالييكومو ني في استااليا الذ  

مختبايآ ان العاافيا المخااة يمكي ان تيت ي بيوضآ للعاوور البنغالي 

الم حيي الوقا وتابم الاغار الم حيي الن ل وبعد الن ل نجد انرا تسد  

عناادما تئااعا بنغااالي حتاام فااي رقاااة الغاا ل للااذ ور ساالو  العاااوور ال

وتاذا سالو  ماورو  اال ان ا االنثم المستعدة لذلك الت اوج معباليالة الم 



غناء الذ ور يكون مماثآل لغنااء االن الاذ  احت اي البايض والاذ  تاو ماي 

 . افيا المخااة سيكون سلو آ متعلمآالعا

 

وتعد الذا اة احد لوانب عملية التعلم وتاي عملياة ادخاال المعلوماا  

لتخاا ن بئااك  مااي غ وماورتااا خااالل االلراا ة اليسااية ذذ تاساا  الاام الاادما

بة للياواف  نوسارا فاي االاكال بييل يسمأ لراا ان تساتعم  لتياويا االساتجا

وتااذا النااوع مااي خاا ن المعافااة يمكااي ان يتجمااع تاادريجيآ ا اوضاااع لدياادة

لام اساتجابا  مكيواة بتغياا ويابأ متيورآ مي تناا يكاون اليياوان قاادرآ ع

 . الياال 

 

ساالو  الواااا  والساالو  البااد االاااارة الاام ان تنااا  تااداخآل باايي ال

ان تاذيي الناوعيي ماي السالو  سيما فاي الييواناا  اال ثاا تعقيادآ. المتعلة ال

التبادل فاي السالو  غيا قابليي للوا   ليآ ا ولقد تا   االتتما  حاديثآ علام 

 نتيجة التعلم. 

 

اا ا التعلاايم ا االاااتاالعتيااادا ومااي ااااكال الساالو  المااتعلم التابااع

 . المتباا ا التعلمسلو  االستكئافيبالمياولة والخاأا ال
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