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  Metabolismااليض 

هي مجموعة الفعاليات الكيميائية للخلية والتي تودي الى نمو الكائن الحيوان لمحافظة على بقائه 

 respirationوالتنفس  absorptionواالمتصاص   Digestionوإصالحه ويتضمن الهضم 

تعاني الخاليا من التغيير باستمرار عن طريق اخذ مواد جديدة تحولها كيميائيا  excretionواالبراز 

الى مواد اخرى بطرق مختلفة ثم تبنى مواد خلوية جديدة وتحول الطاقة الكامنة في جزيئات 

معدل ب ض بعض الكائنات الكاربوهيدرات والدهون والبروتينات الى طاقة حركية وحرارة، تتأي

عالي كالبكتريا وتنخفض في السبورات حيث يصعب كشفهويعتمد معدل االيض على العمر 

والجنس والتغذية ونوعيتها والصحة العامة وكمية االفراز للغدد الصم اي معدل االيض يتغير حتى 

 ضمن النوع الواحد.

يات الكيميائية التي تتحد من مواد وهي العمل  anabolicويوصف االيض على انه عمليات بنائية 

بسيطة لتكون مواد معقده ينتج عنها طاقة ومواد خلوية جديدة ثم النمو وكذلك عمليات الهدم 

Catabolic  .وهي عملية تفكيك وتجزئة تلك المواد الخلوية وتحدث العمليتان باستمرار 

 

  Growthالنمو 

ادة في حجم الخاليا او زيادة في عدد الخاليا هو الزيادة في الكتلة الخلوية ويمكن ان يكون زي

اوكليهما، والنمو يقتصر على العمليات التي تزيد من كمية المادة الحية في الجسم مقاسة بكمية 

النتروجين او البروتين الموجود وليس الزيادة الحاصلة في حجم الخاليا نتيجة االنتفاخ بسبب اخذ 

ينتهي بمرحلة معينة وكل عضو يعمل بوظيفته في نفس الماء. وفي الحيوان يكون النمو محدد 

 الوقت يستمر بمراحل النمو.

  Reproductionالتكاثر 

ال تتايض وال تتحرك  Virusesالرواشح  القابلية على التكاثر ضرورة من ضروريات الحياة فابسط

لعلماء انها اعتبرها ا  Mutationوال تنمو ولكن بسبب قدرتها على التكاثر ومعاناتها الطفرات 

حية لقد كان االعتقاد سابقاً ان الذباب ينشا من اللحم المتعفن والديدان تنشا من شعر الخيل والضفادع 

 من الطين بظاهره التولد الذاتي .

لقد قام العالم االيطالي فرانسسكو ريدي وضع قطعة لحم في ثالث قناني االولى غير مغطاة والثانية 

الدقيق والثالثة مغطى بورق البرشمان، تعفنت القطع الثالثة ولكن  مغطاه بقطعة قماش من الشاش

اليرقات ظهرت في القنينة المفتوحة وظهر القليل على الشاش ولم تظهر في القنينة الثالثة اي ان 

اليرقات لم تظهر من اللحم المتعفن ولكن فقط من البيوض المطروحة من الذباب المنجذب الى اللحم 

ج كل كائن حي ذرية من نفس نوعه وهذه االفراد الجديدة قد تنتج من جزء من بسبب رائحته. ينت

الكائن الحي الكبير ويدعى بالتكاثر الالجنسي او يتكون من اتحاد خليتين تنتجان من نفس النوع 

 وهذا يدعى بالتكاثر الجنسي.



 Irritabilityاالستثارة 

الحافز معينة في البيئة تدعى التغيرات ب الكائنات الحية قابلة لالستثارة فهي تستجيب لتغيرات

Stimuli  تتغير الحوافز بتغير الشدة للضوء والحرارة والضغط او الطبيعة الكيميائية للهواء او

الماء ، فتستجيب بعض الحشرات الطائرة للضوء او تبحث الحيوانات على الظل في الجو الحار 

 رسة.او تهرب عند سماع صوت الصياد او الحيوانات المفت

في االنسان والحيوان خاليا متخصصة لتستجيب ألنواع معينة من الحوافز فمثال الخاليا المخروطية 

القطبية في شبكية العين تستجيب للضوء وخاليا االنف والبراعم الذوقية في اللسان تستجيب للحوافز 

 الكيميائية وان خاليا اخرى في الجلد تستجيب لتغيرات درجة الحرارة والضغط .

 Movementالحركة 

ان حركة الحيوانات واضحة جدا منها ما يزحف او يسبح او يركض او يطير وهناك حيوانات ال 

تتحرك كاإلسفنج والمرجان وبعض الطفيليات لكن معظمها لها اهداب وأسواط او هالب ليحرك ما 

لص العضلي لتقيحيطه ليجلب لنفسة الغذاء والضروريات االخرى لحياته وقد تكون الحركة نتيجة ل

 او نتيجة لضرب االهداب او التسرب البطي لكتلة المادة الخلوية كالحركة االميبية.

 Evolutionوالتطور Adaptationالتكيف 

لبيئته هي من المميزات التي تجعله يتغلب على تغيرات البيئة فالبحث  قدرة الحيوان تكييف نفسة

عن بيئة مالئمة لكل نوع او التحوير ليكون مناسب بصوره افضل لما يحيطه، قد يتضمن التحوير 

تغيرات سريعة تعتمد على استثارة الخاليا او عمليات طويلة االمد كافية لحدوث الطفرة اي تغيرات 

لحي الجينية فيصبح متطور وتنتقل التغيرات الى االجيال المتعاقبة لبقاء النوع في مادة الكائن ا

 ومواجهه البيئات المتغيرة.

 فروع علم الحيوان  

 : يهتم بدراسة التركيب وينقسم الى  Morphologyعلم الشكل 

 التركيب الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة  Anatomyعلم التشريح -1

 التركيب بواسطة المجهر للخاليا والمواد بين خلوية Histologyعلم االنسجة -2

 تركيب الخاليا وعالقته بالوظائف cytologyعلم الخلية -3

 دراسة وضائف االعضاء للكائن الحي كالهظم وامتصاص الغذاء Physiologyعلم الوظائف 

 تصنيف وتسمية الحيوانات باالعتماد على اسس منظمة Taxonomyعلم التصنيف 

 دراسة التفسير للتشابه واالختالف الموجود بين االبوين وذريتهما Geneticeعلم الوراثة 

 دراسة تكوين الكائن الحي من البيضة المخصبة الى البلوغ والنضج  Embryologyعلم االجنة 

 دراسة عالقة الكائن الحي بالمحيط وقدرة بقائة في الظروف المختلفة. Ecologyعلم البيئة 



 دراسة مظاهر الحياة القديمة وتنجز من بقايا المتحجرات الحية  Paleontologyعلم المتحجرات 

 طرق واليات التغير للتكيف البيئي للحيوان ومراحل تطورها واصولها Evolutionعلم التطور 

 دراسة السمات التكيفية للحيوان في ضل التغيرات البيئية Behavior علم السلوك 

دراسة التنظيم الجزيئي للعناصر كيميائيا وفيزيائيا  Molecular biologyجزيئي علم الحياة ال

 ووظيفيا ووراثياَ.

 

 

  

 


