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الفصل الرابع: التغذية والهضم  يف الكائنات 
الحية غري ذاتية التغذية 

تحتوي املواد الغذائية التي نأكلها، مثل: الفواكه، الخرضوات، اللحوم وُمْنَتجات الحليب، عىل مواد عضوية، 
ماء وأمالح معدنية أيًضا. هذه املواد رضورية لألداء السليم للجسم وهي ُتستخدم كمصدر الستخراج طاقة 
لعمليات كيميائية، كامدة خام لبناء أنسجة الجسم ورضورية لحدوث عمليات مختلفة يف الجسم بشكل 

سليم.
 من املعروف أن الكائنات الحية غري ذاتية التغذية، يجب أن تحصل عىل املواد العضوية من الغذاء الذي 
تأكله. ليك تستطيع الكائنات الحية أن تستغل مكونات الغذاء الحتياجاتها، يجب أن تدخل هذه املواد إىل 
الخاليا. ليك تستطيع مكونات الغذاء، التي هي عبارة عن جزيئات ضخمة ومعقدة، الدخول إىل الخاليا، يجب 
عليها أن تتحلل أواًل إىل جزيئات صغرية. تتحلل الربوتينات إىل حوامض أمينية، معظم الليبيدات إىل حوامض 

دهنية وجليسريول ومتعددة السكريات إىل أحادية السكر.  
عملية الهضم  هي جميع العمليات التي من خاللها تتحلل الجزيئات الكبرية واملعقدة إىل مكونات الغذاء 
وتتحلل إىل جزيئات صغرية تستطيع أن تدخل الخاليا. مع إنتهاء عملية التحليل، يتم امتصاص نواتج عملية 

الهضم عرب خاليا جدران األمعاء إىل جهاز الدم، حيث ُتنقل بواسطته إىل خاليا الجسم. 
ميكن أن منيِّز عملية تغذية الكائنات الحية غري ذاتية التغذية بأربع مراحل أساسية: أكل، هضم، امتصاص 

ودمج املواد يف النشاطات األيضية.    
يف هذا الفصل، نبحث مراحل الهضم واالمتصاص التي تحدث يف الجهاز الهضمي لإلنسان الذي ميثِّل الجهاز 

الهضمي يف الكائنات الحية غري ذاتية التغذية.  

مبادئ مبنى وأداء  الجهاز الهضمي  د1. 
املبنى األسايس للجهاز الهضمي يف اإلنسان هو أنبوب طويل ملتٍو ميتد من الفم حتى الفتحة الرشجية، حيث 
ترتبط به أعضاء أخرى. ُتفرز عصارات هضمية إىل أنبوب الهضم من عدة غدد )اللعاب، البنكرياس والكبد( 
م ال  pH ومواد أخرى. تعرض  ومن خاليا تبطن جدران الجهاز. تحتوي عصارات الهضم عىل إنزميات، مواد تنظِّ

الرسمة د- 1 أعضاء الجهاز الهضمي وأدائها.  

بيولوجيا اإلنسان:
جهاز الهضم.

عالقة مبوضوع

فم، بلعوم، معدة، أمعاء 
دقيقة وأمعاء غليظة

غدد اللعاب، غدة البنكرياس، كبد 
وكيس المرارة 

تحليل الغذاء 
إىل جزيئات صغرية وامتصاصها 

يف البيئة الداخلية
 تساعد يف النشاط الهضمي - ُتفرز    

عصارات هضمية

أعضاء أخرىاألنبوب الهضمي

مكون من :

مثلالذي أقسامه هي

وظيفتهاوظيفتها

الجهاز الهضمي

الرسمة د-1: مكونات الجهاز الهضمي  يف جسم اإلنسان وأدائها. 
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قليالاً من املعلومات...

قليل من األعداد عن الجهاز الهضمي       

طول األنبوب الهضمي حوايل  9 أمتار ومساحة سطحه الداخيل تساوي مساحة ملعب كرة قدم تقريًبا! 
خالل حياة اإلنسان مير عرب هذا األنبوب حوايل  50 طًنا من الغذاء الصلب، وحوايل 300,000 لرت من 

السوائل وعصارات الهضم التي َتْنُتج وُتفرز بواسطة الخاليا والغدد إىل داخله. 

قبل أن نتعرف عىل مبنى الجهاز الهضمي ونشاطه، منيِّز عدة مبادئ يف املبنى والنشاط.  

أ. يتم الهضم خارج الخلية 
الجهاز الهضمي عند اإلنسان وعند كائنات حية كثرية متعددة الخاليا هو عبارة عن أنبوب طويل بدايته 

يف الفم ونهايته يف الفتحة الرشجية. عىل الرغم من أنه 
موجود داخل جسم اإلنسان إال أنه يشكل امتداًدا للبيئة 
املحيطة الخارجية. ملياردات الخاليا الطالئية التي تبطن 

داخل األنبوب تشكل حاجز يفصل بني البيئة املحيطة 
الخارجية وبني البيئة الداخلية للجسم. مير الغذاء 

بعمليات تحليل يف فراغ األنبوب بواسطة إنزميات ُتفرز 
إىل فراغ األنبوب. وحدات البناء األساسية فقط هي التي 
متر عرب أغشية الخاليا املوجودة يف جدران أنبوب الهضم 

إىل الدم، وعندئٍذ تتحول إىل قسم من البيئة املحيطة 
ذ خارج الخاليا مبساعدة  الداخلية. هذا الهضم الذي ُينفَّ

يه هضم خارج الخاليا  إنزميات ُتفرز من الخاليا نسمِّ
)انظروا الرسمة د- 2(. ميكنكم القراءة عن الهضم داخل 

الخلية من الجدول د - 1 فيام بعد.   

ب. أقسام يف املبنى واألداء املختلف 
الجهاز الهضمي مبني من عدة أقسام مختلفة عن 

بعضها يف املبنى واألداء. ويف كل منها تحدث مرحلة 
أخرى من العملية )الرسمة د - 3(. تنفصل أقسام الجهاز 

الهضمي املختلفة عن بعضها بواسطة صاممات. تساعد 
هذه األقسام عىل بناء مباٍن وظروف خاصة يف كل قسم،  
ليك تكون مناسبة لعمليات هضم مختلفة وهكذا يصبح 
نشاط الجهاز كله أكرث نجاعًة. يتم إفراز إنزميات الهضم 

وقت الحاجة فقط، مام يؤدي ذلك إىل زيادة نجاعة 
نشاط الجهاز الهضمي.      

إنزميات ُتفرز إىل  
فراغ  الهضم

مُتتص 
نواتج 

التحليل يف 
الدم

فتحة دخول

ِقطع غذاء

جهاز الهضم

فتحة إلبعاد 
النفايات

ِقِطع غذاء
أثناء التحليل

الرسمة د -2: هضم خارج الخلية يف دودة دائرية )دودة أرض( 

غدد اللعاب
فم

بلعوم

معدة

بنكرياس

األمعاء 
الدقيقة

األمعاء 
الغليظة

الفتحىة الرشجية

الدودوة 
الزائدة

كبد
كيس مرارة

االثنى عرش

         الرسمة د- 3: األقسام يف الجهاز الهضمي: أقسام الجهاز الهضمي ومكانها يف الجسم.
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ج. تحليل الجزيئات الكربى يف الغذاء إىل وحدات البناء األساسية التي تبنيها 
كام ذكرنا، ليك يستطيع الكائن الحي أن يستغل مكونات الغذاء، يجب أن تدخل هذه املكونات إىل  داخل 

الخاليا. لذا يف البداية يجب أن تتحلل الجزيئات الكبرية إىل الجزيئات الصغرية التي ُتبنى منها. 
تحليل الغذاء يف الجهاز الهضمي يشمل عمليتني من التحليل اآليل والكيميايئ.  

التحليل امليانييك )اآليل( هو تقطيع الغذاء إىل ِقطع صغرية دون تغيري الصفات الكيميائية للجزيئات. 
التحليل األيل يزيد من النسبة بني مساحة السطح الخارجي وبني حجم ِقطع الغذاء وهكذا تزداد نجاعة 

عملية التحليل اآليل.  التحليل الكيميايئ هو فك الروابط الكيميائية املوجودة داخل الجزيئات وإنتاج 
ط بواسطة إنزميات خاصة. يف أعقاب  وحدات صغرية. التحليل الكيميايئ للغذاء هو عملية إنزمياتية ُتنشِّ

التحليل الكيميايئ، يوجد تغيري يف املادة وصفاتها. يتحلل متعدد السكريات إىل وحدات أحادية السكر 
وتتحلل سلسلة الربوتني إىل الحوامض األمينية التي ُتبنى منها. 

أمامكم تجربة تجسد مساهمة التحليل اآليل للتحليل الكيميايئ.   

نافذة البحث

ُأدخلت كميات متساوية من سيقان أرز جاف )نسبة السيلولوز فيها عالية( إىل أنابيب اختبار تحتوي 
عىل محاليل فيها نفس تركيز اإلنزيم سيلوالز الذي يحلل السيلولوز إىل وحدات جلوكوز. لكل أنبوبة 
اختبار ُأدخلت سيقان أرز مقطعة، متساوية يف الكتلة، لكنها بأطوال مختلفة. بعد مرور 7 ساعات، تمَّ 

فحص تركيز الجلوكوز يف كل أنبوبة اختبار. ُوصفت نتائج التجربة يف الرسمة د- 4.  

سؤال د -1: 
نوا يف الرسمة د-4 وأجيبوا عن األسئلة اآلتية:      متعَّ

صفوا بحسب املنحنى العالقة بني طول ِقطع سيقان األرز وبني تركيز الجلوكوز الذي نَتَج.    أ. 
ب. ارشحوا نتائج التجربة. 

ما هي أهمية التحليل اآليل للغذاء؟ اعتمدوا يف إجاباتكم عىل نتائج التجربة. ج. 
   

الرسمة د-4:تأثري طول ِقطع سيقان األرز عىل وترية تحليل السيلولوز إىل جلوكوز.
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د. حركة الغذاء يف أنبوب الهضم باتجاه واحد      
أنبوب الهضم محاط بطبقات عضالت ال إرادية من نوعني: عضالت حلقية تحيط 
أنبوب الهضم وعضالت طولية اتجاه أليافها عىل طول أنبوب الهضم. يتقدم الغذاء 
عىل طول أنبوب الهضم بواسطة انقباض العضالت الحلقية املوجودة يف املنطقة 
التي مير فيها الغذاء. "تتقدم" املنطقة املنقبضة يف أعقاب كتلة الغذاء. وهكذا َتْنُتج 
حركة موجية ُتحرك الغذاء يف اتجاه واحد فقط، من الفم باتجاه الفتحة الرشجية.

يها حركة برستالتية )الرسمة د -5(. تحدث الحركة الربستالتية كل  هذه الحركة نسمِّ
الوقت، لكنها تزداد بسبب الضغط الذي يؤثره الغذاء عىل جدران أنبوب الهضم. 

هل يتحرك الغذاء باالتجاه الصحيح عندما يقف شخص عىل رأسه؟ ו 
بعد أن يتم ابتالع الغذاء، حتى لو وقف اإلنسان عىل رأسه، فإن الغذاء يستمر 
بالحركة باالتجاه العادي، ألن حركته يف أنبوب الهضم غري متعلقة بقوة الجذب  

التثاقلية للكرة األرضية.   

ه. تنظيم ومراقبة الجهاز الهضمي  
تتم مراقبة نشاط الجهاز الهضمي، من ضمنها إفراز عصارات الهضم، إفراز 
إنزميات ونشاط العضالت التي تشرتك يف عمليات الهضم وهي تتم بأوقات 
ات تحدث  مناسبة. تتم آليات مراقبة االتزان البدين عىل األغلب إلبطال تغريرُّ

يف البيئة الداخلية. أما عند مراقبة عمليات الهضم، تؤثر آليات تنظيم عصبية 
وهرمونالية قبل امتصاص الغذاء إىل البيئة الداخلية. يف أعقاب التفكري يف الغذاء، أو رؤيته، أو شمه، 

تصل املخ محفزات عصبية. كرد فعل لهذه املحفزات، ُترسل إشارات من الجهاز العصبي إىل أعضاء الجهاز 
الهضمي ليك تقوم بتفعيلها. إضافًة إىل ذلك، عندما يكون غذاء موجود داخل الجهاز الهضمي، فإّن 

محفزات عصبية "محلية" تصل من الجهاز الهضمي إىل الجهاز العصبي وُتنقل عربها إىل أعضاء أخرى يف 
الجهاز الهضمي.

امت كثرية، لذا  تؤثر حاالت  يقع الجهاز العصبي عىل طول الجهاز الهضمي ويتأثر األخري من عوامل منظِّ
نفسية مختلفة )متعلقة بتحفيز الجهاز العصبي( عىل نشاط الجهاز الهضمي مام يؤدي هذا التأثري إىل آالم 

يف البطن، غثيان، إسهال، إمساك وغري ذلك. 
إضافًة إىل التنظيم العصبي، ُتفرز هورمونات من خاليا موجودة يف أنبوب الجهاز الهضمي إىل تيار الدم 
الذي ينقلها إىل جميع أعضاء الجسم وُتستوعب يف أعضاء الجهاز الهضمي. تؤثر هذه الهورمونات عىل 

م آليات مردودية )تغذية مرتدة(  إفراز عصارات هضمية أو عىل حركة الجهاز الهضمي )أو اثناهام( وتنظِّ
موجبة أو سالبة.        

  

سؤال د -2: 
ما هي أفضلية إفراز إنزميات الهضم وقت الحاجة فقط؟     

و. تحتاج عملية الهضم إىل طاقة 
من املهم أن َنْذُكر أنه أثناء عمليات الهضم ذاتها، ال نستخرج طاقة متوافرة من املواد الغذائية. بالعكس 

متاًما: عملية الهضم ذاتها وعمليات امتصاص النواتج هي عمليات تحتاج إىل طاقة. وأيًضا تدفق الدم 
والليمفا-  الذي يساعد يف نقل املواد الغذائية من الجهاز الهضمي - يحتاج إىل طاقة ُتبذل يف انقباض 

عضالت القلب وعضالت أخرى يف الجسم. ميكن القول: يوجد "بذل طاقة" يف عملية الهضم.    

بيولوجيا اإلنسان: 
حفاظ عىل االتزان البدين وآليات 

مردودية )تغذية مرتدة( موجبة  

وسالبة.

عالقة مبوضوع

انقباض 
عضالت حلقية

كتلة غذاء

اتجاه حركة الغذاء

انقباض عضالت حلقية

الرسمة د -5: حركة كتلة غذائية عىل طول 
أنبوب الهضم. يتحرك الغذاء نتيجًة النقباض 

أنبوب الهضم.
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توسع

آليات هضم يف مجموعات مختلفة من الكائنات الحية   

الحية خالل  الكائنات  التي تطورت يف مجموعات مختلفة من  الهضم  آليات  الجدول د- 1   يعرض 
النشوء واالرتقاء. 

جدول د- 1: آليات الهضم يف مجموعات مختلفة

الوصفمبدأ األداء - املبنىمثال*املجموعة

بكترييا

وفطريات

هضم خارج الخلية: إفراز 

إنزميات هضم من الخاليا إىل 

الخارجية. املحيطة  البيئة 

الغذاء.  عىل  الخاليا  من  هضم  إنزميات  ُتفرز 

يتحلل الغذاء ومتتص الخاليا نواتج الهضم.   

أحادية الخلية 

)براميسيوم(
هضم داخل الخلية يف فقاعة  

غذاء. يتم ابتالع الغذاء 

بواسطة عملية االبتالع.

الغذاء عىل شكل  "ابتالع" جزيئات كبرية من  يتم 

خلية.  بغشاء  مغلفة  فقاعة  حوله  وَتْنُتج  قمع 

غشاء  يتحد  الخلية،  يف  الفقاعة  حركة  خالل  من 

الفقاعة مع الليزوزيم الذي هو عيض داخل الخلية 

الغذاء  تحليل  يتم  هضم.  إنزميات  عىل  ويحتوي 

واإلنزميات.  الغذاء  عىل  تحتوي  التي  الفقاعة  يف 

الهضم  نواتج  وتنتقل  الحركة  يف  الفقاعة  تستمر 

الفقاعة  الخلية.  إىل سيتوبالزم  الفقاعة  عرب غشاء 

إىل  تقرتب   ، فضالت  مواد  عىل  اآلن  تحتوي  التي 

غشاء الخلية تتحد معه وُتطلق الفضالت إىل خارج 

الخلية )إخراج(.    

متعددة الخاليا

 بسيطة

)هيدرا(

دمج بني الهضم خارج الخلية 

داخل كيس )فراغ( والهضم 

داخل الخلية يف فقاعة غذاء.  

توجد فتحة واحدة لكيس 

الهضم - بلعوم، حيث يتم 

فيها ابتالع الغذاء وعربه أيًضا 

يتم إفراز الفضالت.  

يبدأ هضم الغذاء يف كيس الهضم بواسطة إنزميات 

كاماًل  ليس  الهضم  تحيطه.  التي  الخاليا  من  ُتفرز 

ُتبتلع  نسبًيا  كبرية  غذاء  ِقطع  هي  التي  ونواتجه 

عملية  تستمر  االبتالع.  بعملية  الخاليا  بواسطة 

الهضم داخل الخاليا يف فقاعة غذاء. 

ال فقريات

)دودة(

هضم خارج الخلية فقط. 

أنبوب هضم له فتحتني: فم عربه 

تدخل مواد غذائية وفتحة إفراز 

الفضالت.   مواد  تخرج  عربها 

حركة الغذاء يف اتجاه واحد.

يف  تتم  حيث  أقسام،  إىل  م  ُمقسَّ الهضم  أنبوب 

الغذاء  ابتالع ومضغ  يتم  كل قسم عملية خاصة: 

"معدة"  يف  ُيطحن  الحوصلة،  يف  ُيخزِّن  الفم،  يف 

األمعاء  أنبوب  طول   عىل  ومُيتص  ُيهضم  عضلية، 

إنزميات  ُتفرز  اإلفراز.  فتحة  عرب  الفضالت  وُتفرز 

الهضم من خاليا يف جدران األمعاء.     

فقاعة غذاء

نواة

ليزوزوم

غذاء

دخول الغذاء  
كفقاعة

إطالق فضالت 
وبقايا )إخراج(

أنبوب هضم

فتحة
 دخول

فتحة إلبعاد 
الفضالت

بلعوم

ذراع 

غذاء

خاليا ُتفرز

كيس هضم
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الوصفمبدأ األداء - املبنىمثال*املجموعة

فقريات

)طيور(
كام هو األمر يف الالفقريات 

متعددة الخاليا، لكن نالحظ 

تطور يف املبنى، تقسيم 

الوظائف ووسائل تنفيذها. 

يف مجموعات مختلفة، توجد 

مالءمات خاصة بحسب نوع 

الغذاء. 

يبدأ الجهاز الهضمي يف الفم وينتهي يف الفتحة 

الرشجية. نالحظ فيه أقساًما واضحة ومختلفة 

عن بعضها. ُتفرز إنزميات الهضم إىل أنبوب هضم 

مبني من خاليا وغدد يف جدرانه. 

*انتبهوا: نسبة الكرب بني الكائنات الحية يف الرسومات ال تعكس نسبة الكرب يف الواقع.

نتعلم من جدول د - 1 أن املشرتك يف عملية الهضم عند جميع مجموعات الحيوانات هو مبدأ تحليل 
جزيئات كبرية إىل جزيئات صغرية. توجد فروق بني املجموعات يف مستويات التقسيم وتخصص الجهاز 

الهضمي وامتصاص الغذاء.  

سؤال د - 3: 
يف عملية النشوء واإلرتقاء من كائنات حية أحادية الخلية إىل متعددة الخاليا املتطورة، طرأ 

ارتفاع أيًضا  يف كرب الحيوانات ومعظم الخاليا يف الجسم ال يوجد لها اتصال مبارش مع الجهاز 
الهضمي.    

الخاليا  الجسم يف متعدد  الغذاء إىل جميع خاليا  ما هي املشكلة املوجودة يف عملية وصول 
وكيف تمَّ حلها؟    

سؤال د - 4:  
يحتوي اليزوزوم يف اآلميبا )أُحادية الخلية( باألساس عىل إنزميات تُحلِّل بروتينات)بروتئازوت( 

وعىل محلِّالت نشا )عميالز(. ما هو نوع الغذاء ، بحسب رأيكم، الذي ال تستطيع اآلميبا أن 
تستغله؟   

  
سؤال د -5: 

معينة  فطريات  أن  ُوجد  خلية.  جدار  ذات  التغذية  ذاتية  غري  حية  كائنات  هي  الفطريات 
تستطيع أن تنمو عىل مادة عضوية تحتوي عىل كميات كبرية من السيلولوز والهيميسيلولوز.   
ارشحوا املالءمة بني نوع الهضم املوجود يف الفطر )هضم خارج الخلية( وبني مكون غذائها  أ. 

األسايس.   
مادة اإلدخار يف الفطر هي جليكوجن. صفوا "تحوالت" الكربوهيدرات التي تحدث يف  ب. 

تغذية ومنو الفطر.    

سؤال د-6: 
مباذا يتشابه أداء فقاعة الغذاء يف أُحادية الخلية، أداء كيس الهضم يف الهيدرا وأداء جهاز هضم 

اإلنسان؟  

حوصلة

معدة
معدة  غدد

عضالت
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د2. جهاز الهضم عند اإلنسان
الجهاز الهضمي عند اإلنسان هو مثال ألجهزة الهضم عند الحيوانات املتطورة . يف البنود اآلتية، نتعرف عىل 

مها.  أقسام الجهاز الهضمي، عىل العمليات التي تحدث يف كل واحد منها وعىل اآلليات التي تنظِّ

الهضم يف الفم  د1.2 

املحطة األوىل يف الهضم هي  الفم، والعملية األساسية التي تحدث فيه هي عملية املضغ التي تبدأ  يف 
التحليل اآليل للغذاء بواسطة تقطيعه إىل ِقطع صغرية. املضغ هو عملية إرادية تحدث بواسطة تحريك 
الفك السفيل، حيث تشرتك فيها األسنان،  اللسان وعضالت الفك. اللعاب الذي ُيفرز إىل الفم يساعد يف 

العملية وهو يحوِّل الغذاء إىل عجينة.  

ميكن أن نتعلم من الرسمة د - 6 التي تصف ِنصف الفك )وهذا يعني ُربع مام هو موجود يف الفم( أن 
اإلنسان البالغ عنده 32 سًنا منها 8 قواطع، 4 أنياب و 20 طاحونة.  

يوجد عالقة بني شكل األسنان وأدائها: 
قواطع: أسنان أمامية واسعة وحادة، وظيفتها تقطيع الغذاء.   

أنياب: أسنان حادة تشبه املخروط وقد أِعدت لتمزيق   
الطعام. 

طواحني: أسنان خلفية ذات تاج واسع وعليها سالسل سحق   
دائرية وظيفتها أن متعس وتفتت الغذاء. 

أزواج غدد. معدل  ثالثة  دائم من  بشكل  ُلعاب  الفم  إىل  ُيفرز 
كمية اللعاب بني لرت واحد إىل لرتين يف اليوم. سائل اللعاب مكون 
من %98 ماء، بروتينات)من بينها إنزميات وبروتني موتسني الذي 

ُيكسب اللعاب لزوجة( وأمالح. 

توجد للعاب عدة وظائف. ُيستخدم املاء املوجود يف اللعاب 
اإلذابة الغذاء وهو يساعد عىل استيعاب مذاقات بواسطة 

خاليا الحاسة املوجود يف براعم الذوق )ُحليامت( يف اللسان. 
يؤّدي بروتني املوتسني )املوجود يف اللعاب( واملاء إىل ليونة 

الغذاء ونقله بسهولة من الفم إىل املريء. تشرتك أمالح اللعاب 
يف إبطال مفعول حامضية الغذاء وهي ُتْنِتج بيئة مثالية لنشاطات اإلنزميات املوجودة يف اللعاب. كام 
يساهم إبطال الحامضية يف الحفاظ عىل صحة األسنان. يحتوي اللعاب عىل اإلنزيم عميالز الذي يقوم 

بتحليل كيميايئ أويل ملتعددات سكريات كالنشا والجليكوجني إىل سالسل قصرية. يحتوي اللعاب أيًضا عىل 
اإلنزيم ليزوزيم الذي يحلِّل جدران البكترييا التي تصل مع الغذاء، يهدم قسم منها وهكذا يشكل مادة 
مضادة للبكترييا. كام يساعد اللعاب أيًضا عىل ترطيب اللسان والشفتني التي يستعملها اإلنسان إلنتاج 

أنغام أصوات وللحديث. كام ذكرنا، يشرتك اللسان يف عملية املضغ أيًضا. اللسان هو عضلة تساعد يف خلط 
الغذاء مع اللعاب، يف نقل الغذاء بني أنواع األسنان املختلفة ويف دفع الغذاء باتجاه البلعوم. 

الفمغدة اللعاب

قواطع

طواحني

نيب

مالءمة بني املبنى 
واألداء: 

أنواع األسنان املختلفة 
يوجد لها شكل مختلف 

وأداء مختلف. 

الفكرة املركزية 

الرسمة د- 6: أنواع األسنان يف فك اإلنسان.
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قليالاً من املعلومات...

اللسان وحاسة الذوق 

اللسان هو حاسة الذوق األساسية. معظم مساحة اللسان مغطاة بحليامت ذوق تحتوي عىل خاليا 
حسية. يف أعقاب تالمسها مع جزيئات معينة يف الغذاء، تنقل هذه الخاليا معلومات ُتفرس يف املخ 

"كذوق". يوجد عىل سطح لسان اإلنسان حوايل  10,000 ُحليمة ذوق، وهي ُتهدم وتتجدد كل 
أسبوعني. خالل عدة سنوات، كانت سائدة الفكرة أن اللسان مقسم إىل مناطق مختلفة، يف كل واحد 

منها نحس بطعم آخر: حلو، حامض، مالح ومر. اليوم معروف أن الخاليا الحسيةيف ُحليامت الطعم 
تساعد عىل اإلحساس بأذواق متنوعة. اليوم من املعروف أيًضا أن هناك حاسة طعم خامسة اسمها 
أُمامي وهي تعني باللغة اليابانية "لذيذ". اكُتشف هذا الطعم يف سنة 1908 ومن الصعب تعريفه.  

الطعم اللذيذ )أُمامي( يكسب الغذاء ُبنية وشعور أنه غني "باللحوم" ونشعر بهذا الطعم عندما 
يحتوي الغذاء عىل الحامض األميني جلومتات. املواد الغذائية التي متر بعمليات معالجة )مثل: 

مساحيق الحساء، الصلصلة(، ُيضاف إليها مادة غلومتات أُحادية الصوديوم إلبراز مذاقها.
 أنتم تسألون بالطبع، ماذا يحدث بالنسبة لإلحساس باملذاق الحار؟ الحار ال يعترب مذاق أو طعم، ألن 
الشعور به ال ينبع من معلومات مصدرها من الخاليا الحسية يف ُحليامت الطعم، بل بسبب املذاق 

الحار يف الخاليا التي تقع عىل اللسان والحساسة لآلالم.
 ينبع الشعور بالحرقة من تالمس الخاليا مع مواد مختلفة موجودة يف مواد غذائية حارة مختلفة.       

 

سؤال د -7: 
إحدى املشاكل الشائعة يف الشيخوخة هي انخفاض إفراز اللعاب. ما هي املشاكل، بحسب رأيكم،  
وظائف  عن  معرفتكم  بناًء عىل  إجاباتكم  ارشحوا  الشيخوخة؟  أشخاص يف سن  منها  يعاين  التي 

اللعاب. 

تنظيم الهضم يف الفم    
تؤدي الرؤية، الرائحة، املذاق والتفكري بالغذاء إىل انتقال إشارات عصبية إىل املخ، حيث تؤدي إىل ازدياد 
إفراز اللعاب. كام يؤدي وجود الغذاء يف الفم والعملية اإلرادية للهضم إىل إزدياد إفراز اللعاب يف فراغ 
الفم. يتأثر مدى إفراز اللعاب من عدة عوامل، مثل: الحالة النفسية، الُعْمر عىل األغلب - فكلام ارتفع 
الُعمر ينخفض إفراز اللعاب، كمية املاء يف الجسم - يؤدي الجفاف إىل انخفاض إنتاج اللعاب، والتدخني 

الذي يؤدي إىل انخفاض إفراز اللعاب. 

قصة اكتشاف

كان ايفان بابلوف)Ivan Pavlov 1849-1936( عاملًا وفسيولوجًيا روسًيا، بحث الجهاز الهضمي ويف 
سنة 1904، حصل عىل جائزة نوبل بفضل أبحاثه. اكتشف بابلوف أن الكالب تبدأ بإفراز اللعاب قبل 
أن يصل الطعام فمها كرد فعل ملحفز عصبي مثل الصوت أو منظر يرتبط باقرتاب وصول الطعام. 
إضافًة إىل ذلك، يف إحدى تجاربه املعروفة، قام بابلوف بربط أنبوبة مبعدة الكلب الذي ُدرب عىل 
القدوم لتناول الطعام عندما يسمع دقات جرس. وقد اكتشف أن معدة الكلب تفرز عصارات الهضم   
قبل أن يصل الطعام فمها وهذا يعني ُتفرز العصارات نتيجًة لرؤية أو شم رائحة الطعام فقط. يف 

مرحلة متأخرة أكرث، أفرزت املعدة عصارات عندما سمعت  دقات الجرس فقط. 

هو يخدعني 
مرة أخرى 
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ع توسُّ

هل ميكن التمييز بني حيوانات آكالت النبات وبني حيوانات مفرتسة بحسب مبنى الفك؟  

منذ سنوات كثرية، يدور نقاش بني النباتيون وبني آكيل اللحوم حول املالءمة الفسيولوجية لإلنسان  
نوع  وبني  والفك  األسنان  مبنى  بني  املالءمة  مدى  النقاش هي  نقاط  إحدى  مختلفة.  أغذية  لتناول 
مجموعة  لكل  نالحظ  فإننا  واملفرتسات،  النباتات  آكلت  الحيوانات  فك  مبنى  يف  نا  متعَّ إذا  الغذاء. 
طويلني  فكني  لها  يوجد  النبات،  آكالت  الحية  الكائنات  واألسنان.  الفك  مبنى  يف  مختلفة  مميزات 

ُيْنِتجان فراغ كبري يف الفم، ليك يكون مالمئًا ملضغ حجم كبري من النباتات.

 يف القسم األمامي من الفك، يوجد أسنان قاطعة مناسبة لقطع األوراق. األسنان الطاحنة، يوجد لها 
مبنى مناسًبا ملضغ وتكسري بذور ومكرسات. الفكان عند الحيوانات املفرتسة أقرص من الفكني عند 

آكالت النباتات. عندما ُيغلق مفرتس فكيه، فإن األسنان العلوية والسفلية تقطع اللحوم كاملقص. 
واألسنان  العظام،  اللحمة عن  بقايا  مناسبة ألكل  قاطعة  أسنان  يوجد  الفك،  األمامي من  القسم  يف 

الخلفية حادة ومناسبة لتقطيع ِقطع لحمة من الفريسة ولتكسري العظام )الرسمة د - 7(. 
ن  تختلف أيًضا حركة فك آكالت النبات عن حركة فك الحيوانات املفرتسة: يف الحيوانات املفرتسة تكوِّ
الحركة باألساس إىل أسفل وأعىل، أما يف آكالت النباتات فتكون الحركة إىل الجوانب أيًضا مام يؤدي 

ذلك إىل طحن أفضل للغذاء النبايت باألساس بواسطة األسنان الطاحنة. 

ومرنة،  قوية  الفك  عضالت  األسنان،  أنواع  يف  كبري  تنوع  يوجد  يشء،  كل  يأكل  الذي  اإلنسان  عند 
الفم، أنواع األسنان وحركة الفك إىل مالءمة  أيًضا. ُيشري مبنى  التحرك إىل الجوانب  ويستطيع الفك 

اإلنسان إىل تنوع واسع من التغذية عىل الحيوانات والنباتات. 
 

د2.2  انتقال الغذاء يف املريء 

تدفع عملية االبتالع الغذاء باتجاه املريء ، وهي تزيد بواسطة ذلك الحركة الربيستالتية  للعضالت الحلقية املوجودة 
يف جدار املريء. طول أنبوب املريء حوايل 25 سم. يستغرق انتقال "موجة" بريستالتية من القسم العلوي للمريء 

حتى دخول املعدة حوايل 9 ثواٍن. ال يتم هضم الغذاء يف املريء.   
القصبة الهوائية واملريء قريبان جًدا من بعضهام، لكن القصبة الهوائية قريبة أكرث إىل البلعوم )الرسمة د- 8(، 

لذا هناك خطورة أن يدخل الغذاء إىل القصبة الهوائية وأن يؤدي إىل اختناق.  

مريء

مفرتس )ذئب(آكل نباتات )حصان(

أنياب

مفصل بني 
الفكني

طواحني

قواطع

طواحني

مفصل بني 
الفكني

 الرسمة د-7: فم وأسنان آكالت نباتات )حصان( ومفرتس )ذئب(. 
 انتبهوا، مل نحافظ عىل تناسب الكرب بني الجمجمتني. 



الفصل الرابع: التغذية والهضم يف الكائنات الحية غري ذاتية التغذية  99

الفم  الغذاء من  التي ينتقل فيها  اللحظة  يف 
مراقبة  آلية  تفعيل  يتم  االبتالع،  بيت  إىل 
الهوائية  القصبة  فتحة  تغطية  إىل  تؤدي 
بواسطة لسان املزمار، وهكذا يتم دفع الغذاء 

إىل فتحة املريءالتي بقيت مفتوحة.  

يحتاج الحديث إىل تدفق هواء حّر إىل القصبة 
ال  الشعبي:  املثل  يقول  ذلك  وعن  الهوائية 

كالم عند الطعام. 
رد الفعل الالإرادي للسعال يساعد عىل إبعاد 

الغذاء الذي يدخل القصبة الهوائية.   

يها "الفتحة الفؤادية للمعدة". تقع  تتم مراقبة انتقال الغذاء من املريء إىل املعدة بواسطة عضلة حلقية نسمِّ
العضلة يف فتحة املعدة )انظروا الرسمة د - 9(  وهي ُتفتح كرد فعل لضغط الغذاء عليه. بعد دخول الغذاء 

إىل املعدة، ُتغلق الفتحة الفؤادية للمعدة وهكذا مننع رجوع الغذاء من املعدة إىل املريء. 

إذا حدث خلل يف نشاط الفتحة الفؤادية للمعدة، أو إذا أدى محفز معني إىل ضغط عضلة البطن عىل املعدة، 
فإنَّ الفتحة الفؤادية للمعدة تفتح وُيدفع الغذاء باتجاه عكيس، من املعدة إىل املريء ومنه إىل الفم والتقيؤ.

محفزات التقيؤ هي: طعام غري لذيذ، مواد سامة، رائحة كريهة وحدوث تشويش يف التوازن. 

بالحرقة  الشعور  ينبع  الحموضة.  وهي  املريء  يف  الحركة  اتجاه  تغيري  إىل  تؤدي  إضافّية  ظاهرة  توجد 
تالمس  املريء.  إىل  املعدة  من  املعدة،  عصارة  عىل  تحتوي  سائلية  عجينة  "ترسب"  بسبب  )بالحومضة( 
الحامض مع املريء غري َمْحٍم كام هو األمر يف املعدة، لذا يؤدي هذا التالمس بني الحامض واملريء إىل ُجرح، 

وإىل الشعور بالحومضة )الحرقة(.     

.

الهضم يف املعدة د3.2 

يوجد للمعدة مبنى كالكيس، يتغريَّ حجمها 
بحسب محتواها: حجم املعدة الفارغة هو  
50 مليلرت، وقطرها يف هذه الحالة ال يتجاوز 

كثريًا ُقطر األمعاء الدقيقة. عندما ُيبتلع الغذاء، 
ترتخي عضالت املعدة وتتوسع املعدة حتى 
حجم 2 لرت تقريًبا. جدار املعدة سميك وهو 

مبني من طبقات عضالت: من الداخل إىل 
الخارج - عضالت ُقطرية، عضالت حلقية 

وعضالت طولية )الرسمة د- 9(. يساعد هذا 
الرتتيب عىل خلط الغذاء، ألن اتجاه انقباض 

كل طبقة مختلف. الطبقة الداخلية التي تتوجه 
يها الطبقة املخاطية. هذه  إىل فراغ املعدة نسمِّ

الطبقة مبنية من طيات كثرية مغلفة بطبقات مخاطية فيها غدد غائرة تحتوي عىل خاليا من أنواع مختلفة 
تقوم بعملية اإلفراز.   

بيولوجيا اإلنسان: 
جهاز األعصاب ورد فعل ال 

إرادي.

عالقة مبوضوع
بيت االبتالع

كتلة غذائية

مريء

فراغ األنف

فراغ الفم

لسان املزمار

قصبة هوائية

الرسمة د-8: انتقال الغذاء من الفم إىل املريء.

مريء

الفتحة الفؤادية للمعدة

مخاط

األثنى عرش ثالث طبقات 
عضالت

البواب

الرسمة د-9: مبنى املعدة. 
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 يفرز نوع معني من الخاليا حامض امللح   )HCl( الذي ُيْنِتج  pH منخفض جًدا جًدا بني 1.7 إىل 3. يفرز نوع 
معني آخر من الخاليا إنزميات تحلِّل بروتينات — بروتوئازات، األسايس من بينها هو  ببسني الذي ُيفرز غري 
ن عصارة املعدة، وهي ُتفرز بشكل زائد عند  ال. يفرز نوع ثالث من الخاليا مخاط. هذه اإلفرزات تكوِّ فعَّ
تناول وجبات الطعام. يف كل يوم، تفرز املعدة حوايل 2.5 لرت عصارة معدة. البيئة الحامضية يف املعدة التي 
ال إىل  هي شاذة يف أنبوب الهضم ويف جسم اإلنسان بشكل عام، رضورية لتحويل اإلنزيم ببسني من غري فعَّ
ال. إضافة إىل ذلك، تقيض حامضية املعدة عىل خاليا البكترييا التي دخلت مع الغذاء من بينها بكترييا  فعَّ

تؤدي إىل أمراض وهكذا تساهم يف حامية الجسم من مسببات األمراض.    

تتم يف املعدة النشاطات اآلتية: 
نفس  يف  العضالت  طبقات  انقباض  بواسطة  املعدة  عصارات  مع  وخلطه  للغذاء  اآليل  التحليل  إكامل   .1

الوقت ويف جميع االتجاهات املختلفة. 
استمرار التحليل الكيميايئ - إنزميايت للغذاء باألساس بروتينات بواسطة اإلنزيم ببسني. يحلِّل هذا اإلنزيم   .2
الربوتينات إىل ببتيدات  — سالسل قصرية من الحوامض األمينية. تعمل مع الببسني إنزميات أخرى يف 

املعدة وهي تقوم بهضم الربوتينات، ويوجد أيًضا إنزيم ليباز الذي يبدأ بتحليل الليبيدات.    
تخزين الغذاء قبل نقله إىل األمعاء الدقيقة ونقله بوجبات صغرية نسبًيا إىل األثنى عرش )بداية األمعاء   .3

الدقيقة(.  

ملاذا ال تترضر خاليا جدران املعدة من الظروف "الصعبة" السائدة يف املعدة؟ 
يوجد ثالث آليات تحمي الخاليا من نشاط الربوتوئازات وحامض امللح يف املعدة: 

املخاط قاعدي قلياًل، وهو يحمي جدران املعدة  pH الداخيل للمعدة.   مخاط لزج يغلف الجدران   
    من أرضار الحامض. 

 pH ال   الة، يتم نشاطها فقط يف  الببسني تكون غري فعَّ التي ُتفرز إىل فراغ املعدة وأولها  الربوتوئازات   
املحيطة  البيئة  فيها  تكون  التي  املعدة  جدار  خاليا  بجانب  لذا  املعدة،  فراغ  يف  املوجود  املنخفض 

ال.  قاعدية بسبب املخاط الذي يغلفها، يبقى اإلنزيم غري فعَّ
م بواسطة محفزات عصبية وهرمونالية، حيث يتم  إفراز الحامض واإلنزميات ليس متواصاًل. وهو ُينظَّ  
عند  يظهر  أنه  إال  اآلليات،  الرغم من وجود هذه  فقط. عىل  األكل  وأثناء  الطعام  تناول  عند  اإلفراز 
حوايل 10 باملائة من الناس قرحة يف املعدة، وفقط يف السنوات األخرية، اتضحت األسباب لذلك )انظروا 

قصة اكتشاف يف الصفحة القادمة(. يف املعدة ال يتم امتصاص مواد غذائية تقريًبا. 

إحدى املواد القليلة التي مُتتص يف املعدة هي الكحول. جزيئات الكحول صغرية وذات قدرة كبرية عىل
 الذوبان يف املاء، لذا فهي مُتتص دون حدوث هضم إضايف: يتم امتصاص %20 من الكحول التي تصل

 املعدة َو %80 من الكحول التي بقيت تنتقل إىل األمعاء الدقيقة ومُتتص هناك برسعة كبرية جًدا. عندما
 تكون املعدة مليئة، يوجد تالمس قليل بني الكحول وخاليا جدران املعدة، لذا مُيتص يف املعدة  كحول

 بنسبة قليلة جًدا وتكون وترية نقله إىل األمعاء الدقيقة منخفضة. لذا يثمل اإلنسان برسعة عندما
 تكون املعدة فارغة من الطعام.  

مالءمة بني املبنى واألداء: 
مبنى املعدة مالئم الدائها. 

الفكرة املركزية 
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قصة اكتشاف

ما الذي يسبب قرحة يف املعدة؟ 

يف الدول الغربية، مشكلة القرحة يف املعدة هي مشكلة شائعة. القرحة يف املعدة هو جرح يف 
األنسجة املخاطية الداخلية يف املعدة، وقد تظهر القرحة يف األثنى عرش بنسبة قليلة.  خالل سنوات 

كثرية، فكر األطباء أن الحاالت النفسية، مثل: العصبية واالكتئاب هي العوامل املسببة للقرحة يف 
املعدة. وقد خمنوا أيًضا أن هناك مسببات مختلفة تزيد من القرحة ، مثل: حامضية املعدة، تناول 
مأكوالت فيها فلفل حار بشكل خاص، تناول مرشوبات روحية وقهوة بكرثة. بيَّنت األبحاث إجابة 

مغايرة ومفاجئة. اكتشف طبيبان اسرتاليان، بروفسور باري مرشل )Barry Marshal( والدكتور روبني 
وورن )Robin Warren( أن  البكترييا هيلكوبكرت فيلوري )Helicobacter Pylori( هو املسبب 

األسايس ملرض قرحة املعدة. 
كطبيب متخصص يف علم األمراض يف املشفى، أخذ عينة نسيج من  ورن الذي عمل يف سنة 1979 
القسم السفيل ملعدة ملتهبة، وقد وجد بكترييا مل يعرفها من قبل وقد كان شكلها لولبي، يف نهاية 
القرن التاسع عرش، ُوجدت أدلة لوجود بكترييا لولبية داخل قرحة معدة يف مرىض، واعتربها األطباء 
الحية  الكائنات  العلامء أن املعدة معقمة، ألن  كتلوث عابر، لذا أُهملت. كان االعتقاد السائد عند 
الدقيقة ال تستطيع العيش يف هذه البيئة الحامضية جًدا. عىل الرغم من أن العلامء مل يقبلوا االكتشاف 
الجديد، إال أن ورن ومرشل بدآ يف إجراء تجارب لتنمية هذه البكرتيا يف مستنبت وقد نجحا بعد أن 
بذال جهًدا كبريًا. لكن كان يجب عليهام أن يقدما إثباتات أن هذه البكترييا هي التي تسبب املرض. 
الطريقة املقبولة إلثبات العالقة بني البكترييا واملرض هو حقن البكترييا يف الحيوانات، ليك يؤدي إىل 
حالة مرضية شبيهة.  لكن اتضح أن بكترييا هليكوبكرت فيلوري يستطيع أن يسبب املرض يف اإلنسان 

فقط. 
يف سنة 1984 قام مرشل بخطوة دراماتيكية، فقد رشب بذاته أنبوبة تحتوي عىل حوايل مليون بكترييا 
هيلكوبكرت فلوري.  بعد مرور أسبوع تطورت عنده أعراض قرحة يف املعدة، وبعد مرور 10 أيام أخرى، 
ُوِجَد يف فحص أُجري يف معدته بواسطة أنبوب من ألياف ضوئية أن هناك التهاب يف نسيج معدته، 
وقد كان السبب لذلك بكترييا هيلكوبكرت فلوري، ولحسن حظه شفي مرشل متاًما مبساعدة مضادات 
حيوية واستمر يف أبحاثه املهمة مع رشيكه ورن. بفضل أبحاث ورن ومرشل، من املعروف اليوم أن 

هيلكوبكرت فلوري موجود يف معدة حوايل %50 من سكان العالَم. 
يف معظم الحاالت، ال يؤدي وجود البكترييا إىل أي مشكلة، لكن عند قسم من السكان )حوايل 5% - 
%10(تؤدي البكترييا إىل التهابات وقرحة يف املعدة. الشكل اللولبي للبكترييا وطريقة حركتها تساعدها 
عىل اخرتاق الطبقة املخاطية التي تحمي جدار املعدة وتؤذيها وتحولها إىل حساسة لتأثري الحوامض 

واإلنزميات. 
إضافًة إىل ذلك، قد تؤدي البكترييا إىل التهاب يف القسم العلوي من االثنى عرش. بفضل بحث ورن 
ومرشل، القرحة وااللتهابات يف املعدة مل ُتْبِق أمراض مزمنة وميكن معالجتها اليوم مبساعدة مضادات 

حيوية. يف سنة 2005، حاز الطبيبان عىل جائزة نوبل يف الطب بفضل اكتشافيهام. 

  

سؤال د -8: 
يف السنوات األخرية، تُسوق ُمْنتَجات غذاء مختلفة اسمها "بروبيوتيم" )مشاركة يف الحياة( كُمْنتَجات 

صحية تحتوي عىل بكترييا صحية وهي تُكسب املُْنتَجات قيمة غذائية إضافية.  
أ. بناًء عىل املعلومات املعروفة لكم حتى اآلن عن املعدة، ما هو الشك الذي يراودكم بنجاعة

  هذه املُْنتَجات؟  
ب. ابحثوا يف شبكة اإلنرتنت، ما هو حل املشكلة بحسب  ادعاء املُْنِتجني؟  
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تنظيم الهضم يف املعدة
نشاط املعدة غري متواصل وهو يعمل كرد فعل ملحفزات. كام ذكرنا، اكتشف بابلوف أن رؤية، شم وحتى 
وجود  املعدة.  ونشاط  اللعاب  إفراز  إىل  وتؤدي  عصبية  إشارات  ط  تنشِّ محفزات  بالغذاء، هي  التفكري 
الغذاء يف الفم ينقل محفز عصبي يؤدي إىل إفراز عصارة املعدة بكمية قليلة، ليك تبدأ عملية الهضم 
ط مستقبالت يف جدار املعدة.  مبارشًة عندما يصل الغذاء املعدة. الغذاء الذي يدخل املعدة يوسعها وينشِّ
ُتطلق املستقبالت إشارات تحفز عضالت جدار املعدة واألمعاء عىل االنقباض، حيث تفرز خاليا الغدد 

إنزميات، هورمونات ومواد أخرى إىل فراغ املعدة.    
ط مستقبالت كثرية يف جدار املعدة، مام  وترية تفريغ املعدة متعلقة بحجم الغذاء. الوجبة الكبرية تنشِّ

تؤدي إىل انقباضات قوية وتفريغ رسيع للمعدة. 
عندما ال يكون غذاء يف املعدة، فإنَّ النشاط يقل. مع وصول الطعام إىل املعدة، يبدأ فيها تحليل 

الربوتينات إىل ببتيدات. يؤدي وجود الببتيدات القصرية والضغط امليكانييك الذي ُيْنِتجه الغذاء )الشد( 
إىل إفراز زائد لهورمون الجسرتين من الخاليا املوجودة يف جدار املعدة )يف املنطقة القريبة من البواب( 

ط إفراز عصارة  إىل الدم. يصل الهورمون مع تيار الدم إىل الخاليا األخرى يف جدار املعدة،  وهناك ينشِّ
ال( ويزيد من حركة عضالت املعدة.  املعدة )HCl وببسني غري فعَّ

ازدياد حامضية املعدة )أقل من pH 2( التي تحدث من عصارة املعدة، توقف إفراز هورمون جسرتين 
ويف أعقابه إىل إيقاف إفراز عصارة الهضم )انظروا الرسمة د - 10(. ُيرشف عىل إفراز الجسرتين نظامان 
مسؤوالن عن التغذية املرتدة )املردودية(. من ناحية واحدة - نظام مردوية موجب يقوم برد فعل لوجود 
ببتيدات تؤدي إىل زيادة افراز الجسرتين، ومن ناحية ثانية - نظام مردودية سالب يقوم برد فعل لرتكيز 

عالٍ أليونات الهيدروجني  )pH حاميض جًدا( ويؤدي إىل إيقاف إفراز الجسرتين.
بيولوجيا اإلنسان: 

آليات املردودية )تغذية 
مرتدة(.

عالقة مبوضوع

الرسمة د-10: تنظيم إفراز عصارة املعدة بواسطة آليات التغذية املرتدة )مردودية( 
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د4.2 الهضم يف األمعاء الدقيقة

عندما يرتك الغذاء املعدة، فإنَّ معظمه ال يتحلل. عىل الرغم من أن الغذاء مرَّ بتحليل ميكانييك يف الفم واملعدة 
وتحوَّل إىل عجينة سائلة، لكن التحليل الكيميايئ كان جزئًيا: بدأت يف الفم عملية تحليل الكربوهيدرات ويف 

املعدة بدأت عمليَتْي تحليل الربوتينات والدهنيات. يتم التحليل الكيميايئ األسايس يف األمعاء الدقيقة. 
يه  األثنى عرش، طوله حوايل 25 سم، عرضه مساٍو لعرض 12 أصبًعا  القسم األمامي من األمعاء الدقيقة نسمِّ
ومن هنا جاء اسمه. ُيدفع الغذاء من املعدة باتجاه األثنى عرش بواسطة انقباض عضالت املعدة. حجم األثنى 
عرش أصغر من حجم املعدة، لذا ينتقل الغذاء إىل املعدة بوجبات صغرية. تعمل يف األثنى عرش إنزميات 
هضم كثرية تصله من البنكرياس عرب أنابيب، وإنزميات ُتفرز من جدار األثنى عرش ذاته )انظروا جدول د - 

2(. كام ُتفرز عصارة املرارة وقت الحاجة.      

البنكرياس هو غدة إفراز كبرية يقع تحت املعدة. تعمل هذه الغدة كغدة افراز خارجية، حيث تفرز إنزميات 
ومواد مختلفة عرب أنبوب إىل األثنى عرش وكغدة إفراز داخلية، حيث تفرز إىل الدم مبارشًة هورمونات من 
امن مستوى الجلوكوز يف الدم. يفرز البنكرياس إنزميات كثرية إىل األثنى  بينها انسولني وجلوكجون اللذان ينظِّ
عرش، من بينها: ليبازوت )محلِّالت ليبيدات(، عميالز وبروتوئازات، مثل: تربسني وكيموتربسني. إضافًة إىل 
ُتبطل مفعول حامضية  البيكربونات مادة قاعدية  األثنى عرش،  بيكربونات إىل  البنكرياس  اإلنزميات، يفرز 
العجينة التي تصل من املعدة إىل األثنى عرش وهكذا َيْنُتج يف األثنى عرش pH متعادل )pH 6-7( ورضوري 

لنشاط هذه اإلنزميات.  
عندما يصل األثنى عرش غذاء يحتوي عىل ليبيدات باألساس تريجلتسرييدات، تنتقل إليه عصارة املرارة التي ُتْنَتج 
يف خاليا الكبد ويتم تخزينها يف كيس املرارة حتى استعاملها. تقوم عصارة املرارة بأداء وظيفة مهمة يف بداية 
عملية هضم الليبيدات. جزيئات الليبيدات املوجودة يف الغذاء، ال تذوب يف املاء وهي متيل إىل االتحاد يف عجينة 
يها  الغذاء إىل كرات كبرية ال تسمح إىل التحليل الكيميايئ بواسطة اإلنزميات. تحتوي عصارة املرارة عىل مواد نسمِّ

 أمالح املرارة التي يف جزيئاتها يوجد قسم هيدروفييل )محب للامء( وقسم هيدروفويب )كاره 
تقطيع  إىل  وتؤدي  املرارة  أمالح  مع  الغذاء  عجينة  بخلط  تقوم  األمعاء  جدار  حركة  للامء(. 

الكرات إىل قطرات صغرية. 
ُتغطى هذه القطرات بأمالح املرارة التي متنع اتحادها من جديد. َيْنُتج محلول مايئ فيه تتبعرث 
يها مستحلب )انظروا املرحلة أ يف الرسمة د -  قطرات ميكروسكوبية من الليبيدات التي نسمِّ
11(. إنتاج املستحلب هو عبارة عن تحليل ميكانييك لليبيدات. عندما تكون مستحلب، يكون 
سطح تالمس القطرات مع إنزميات البنكرياس عاٍل جًدا، وهكذا تزاد نجاعة التحليل الكيميايئ 

يها ليبازات.  بواسطة اإلنزميات. اإلنزميات التي تحلِّل الليبيدات نسمِّ
ال متر جميع الرتيجلتسرييدات )الليبيدات األساسية يف الغذاء( تحليل كامل اىل جليتسريول وحوامض 
دهنية، لذا تبقى يف األمعاء مونو جليتسرييدات )جليتسريول مرتبط به حامض دهني واحد(. املونو 
جليتسرييدات، الحوامض الدهنية، الكولسرتول، الفوسفولبيدات والفيتامينات تذوب يف الدهنيات 
وكلها ُتغلف بأمالح املرارة وَتْنُتج قطرات صغرية نسميها ميسيل )انظروا املرحلة ب يف الرسمة د - 

.)11
 توجد للميسيل أهمية يف امتصاص نواتج تحليل الليبيدات إىل الدم، سنتعلم عن ذلك يف البند القادم. 
معجون الغذاء الذي يتم هضمه ُيدفع من األثنى عرش إىل األمعاء الدقيقة الذي تستمر فيه عملية 

الهضم الكيميايئ.

 ُتفرز إنزميات أخرى من خاليا الغدة املوجودة يف جدار األمعاء إىل معجون الغذاء. عىل طول األمعاء 
الرسمة د -11: أ. تحويل كرات الليبيدات إىل الدقيقة،  ينتهي تحليل الكربوهيدرات والربوتينات وقسم من الليبيدات إىل وحدات البناء األساسية.   

مستحلب يف وجود أمالح املرارة. 
ب. أمالح املرارة ُتغّلف نواتج تحليل الليبيدات  

وُتْنِتج ميسيالت.

أمالح املرارة كرات ليبيدات

قطرات مستحلب

ميسيالت

+

أ. تحليل ميكانييك
     خلط وتغليف بأمالح املرارة

ب. تحليل إنزميايت
     وتغليف نواتج بأمالح املرارة

األمعاء الدقيقة
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سؤال د -9: 
البيكربونات وعصارة املرارة ليست إنزميات، لكنها تقوم بوظيفة مهمة لتحليل الليبيدات بواسطة 

إنزميات ليباز أثناء عملية الهضم. ارشحوا أهمية كل مادة من املادتني.   

سؤال د -10: 
ما هي ، برأيكم، حسنات الطول الكبري لألمعاء الدقيقة؟ 

التحليل الكيميايئ عىل طول أنبوب الهضم، بحسب مكان  إنزميات مهمة تشرتك يف  يعرض الجدول د - 2 
إنتاجها ومكان نشاطها ومواد األساس التي تعمل عليها ونواتج تحليلها.   

جدول د -2: اإلنزميات األساسية التي تعمل يف الجهاز الهضمي عند اإلنسان ونشاطها

الةُتفرز إىل:َتْنُتج يف: نواتج التحليلمادة األساس لإلنزمياتاإلنزميات األساسية الفعَّ

جوف الفمغدد اللعاب
عميالز

ليزوزيم

نشا

جدار بكترييا معينة

سالسل سكريات قصرية وملتوز

بكترييا ميتة

املعدة
ببسني

ليباز )بكمية قليلة(

بروتينات

ليبيدات )تريجلتسرييدات( 

ببتيدات 

حوامض دهنية وجليسريول

مونوجليتسرييدات، حوامض دهنية، وجليسريولليبيدات )تريجلتسرييدات(ليبازاألثنى عرشالبنكرياس

سالسل سكريات قصرية وثنائية السكر نشا، جليكوجنيعميالز

ببتيدات قصريةبروتيناتبروتوئازات )تريبسني وكيموتربسني(

نوكلوئوزات 
)RNase ,DNase(

DNA
RNA

نوكلوئوتيدات

األثنى عرش  وخاليا جدار 
األمعاء الدقيقة

فراغ األمعاء 

الدقيقة

مونوجليتسرييدات، حوامض دهنية، وجليسريولليبيداتليباز

أُحادي السكرثنايئ السكرلكتاز، ملتاز سوكراز 

حوامض أمينيةببتيدات قصريةببتيداز

سكر، فوسفور، قواعد نيرتوجينيةنوكلوئوتيداتإنزميات تحلِّل  نوكلوئوتيدات

تنظيم  الهضم يف األثنى  عرش ويف األمعاء الدقيقة

يتم تنظيم النشاط يف األثنى عرش ويف األمعاء الدقيقة مبساعدة هورمونات ُتفرز إىل الدم بواسطة خاليا 
)الرسمة  بينها هام سكرتني وخولتسيستوكينني  املهامن من  األثنى عرش والهورمونان  موجودة يف جدار 
الغذاء  الدم كرد فعل لتالمس خاليا جدار األثنى عرش مع معجون  السكريتني إىل  إفراز  د - 12(. يتم 
الحاميض الذي يدخل من املعدة. يصل السكرتني مع تيار الدم إىل البنكرياس ويؤدي إىل إفراز بيكربونات 
من البنكرياس وهكذا يتعادل ال  pH الحاميض يف األثنى عرش، حيث يؤدي ارتفاع ال  pH يف األثنى عرش 
إىل إفراز سكرتني )تغذية مرتدة سالبة(. إذا وصلت وجبة غذاء حامضية إضافية من املعدة، فإنها تجدد 

إفراز السكرتني. 
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من الجدير باملعرفة أن سكرتني )secrete = إفراز( هو الهورمون األول الذي تمَّ اكتشافه. وقد اكتشفه 
 )Ernest Sterling( وأرنسط سرتلينج )William Bayliss( يف سنة 1902 باحثان إنجليزيان: ويليام بيليس
اللذان بحثا كيفية مراقبة نشاط الجهاز الهضمي. بيليس هو األول الذي أطلق االسم هورمون عىل هذه 

املادة. 
تيار  البنكرياس مع  األثنى عرش. عندما يصل  ِفْعل لوصول غذاء إىل  كرّد   )CCK( الكولتسيتوكينني ُيفرز 
ط إفراز إنزميات هضم من البنكرياس وعصارة مرارة من كيس املارة إىل األثنى عرش. تؤدي  الدم، فإنه ينشِّ

محفزات، مثل: الطعم والرؤية إىل إفراز كبري إلنزميات الهضم، كام هو األمر يف املعدة.  
إضافًة إىل املوصوف يف الرسمة، يؤدي الكولتسيتوكينني إىل إغالق عضلة البواب بني املعدة واألثنى عرش، 
حيث تؤدي هذه العملية إىل تباطؤ تفريغ املعدة وتزيد من نجاعة الهضم. كام يثبط الكولتسيتوكينني 

إفراز الجسرتين يف املعدة.  

  

د5.2 اإلمتصاص يف األمعاء الدقيقة  

باملوازاة إىل نشاط إنزميات الهضم، تتم يف األمعاء الدقيقة  عملية امتصاص نواتج تحليل الغذاء إىل تيار الدم 
وإىل الليمفا. إحدى مميزات األمعاء هي مساحة امتصاصه الكبرية. معدل طول األمعاء الدقيقة عند اإلنسان 
البالغ حوايل 7 أمتار  وقطره حوايل 3 سم. بحسب هذه املعطيات، نتوقع أن تكون مساحة السطح الخارجي 
لألمعاء الدقيقة حوايل 0.6 مرت مربع. لكن يف الواقع، املساحة الداخلية لألمعاء الدقيقة هي 200 - 500 مرت 

مربع وذلك أكرب من مساحة ملعب تنس! 

مالءمة بني املبنى واألداء: 
يساهم السطح الخارجي 

الكبري لألمعاء يف امتصاص 
الغذاء بنجاعة. 

الفكرة املركزية 

الدورة الدموية

كبد

معدة
كيس

 املرارة

+

الجهاز العصبي
املركزي

تفكري
رؤية
طعم
رائحة

معجون غذاء حاميض

+
بيكربونات

+
+

سكرتني

CCK

CCK

سكرتني

-
  pH تعادل

حاميض

بنكرياس

++

عصارة املرارة

-
+

تثبيط
تنشيط

إفراز

+

إنزميات هضم

رش
ى ع

ألثن
ا

+

الرسمة د-12: تنظيم عصبي وهورمونايل إلفراز البنكرياس واألثنى عرش
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كيف تَْنُتج مساحة امتصاص كبرية كهذه؟ 
نوضح الفرق بني مساحة االمتصاص املوجودة يف الواقع وبني املساحة الداخلية املحسوبة مبساعدة الرسمة  
د - 13. يوجد طيات كثرية يف املساحة الداخلية لألمعاء الدقيقة. يوجد عىل الطيات بروزات صغرية وطويلة 
يها  َخمالت، حيث تصلها شعريات دم وشعريات  وهي َتربز باتجاه فراغ األمعاء الدقيقة. هذه الربوزات نسمِّ
ليمفا. سطح الَخمالت مغلَّف بطبقة خاليا طالئية. وفيها ثالثة أنواع من الخاليا: خاليا ُتفرز مخاط، خاليا ُتفرز 
إنزميات وخاليا االمتصاص التي متتص الغذاء املهضوم إىل الدم والليمفا. يوجد عىل كل خلية امتصاص حوايل  
يها  َخمالت دقيقة. الَخمالت والخمالت الدقيقة ُتكربِّ مساحة السطح الخارجي  1,000)!( برزة صغرية نسمِّ

ملنطقة االمتصاص بشكل كبري جًدا.  

الدموية قريًبا جًدا من خاليا  تدخل شعريات دم وليمفا إىل كل َخملة )الرسمة د - 13(. تصل الشعريات 
االمتصاص، مام يزيد ذلك من نجاعة االمتصاص.  

نواتج الهضم التي هي جزيئات صغرية، مثل: السكريات األحادية، الحوامض األمينية، الحوامض الدهنية، 
الجليسريول، الفيتامينات واألمالح املعدنية، تنتقل من فراغ األمعاء الدقيقة إىل داخل خاليا االمتصاص يف 
جدار األمعاء ومنها إىل شعريات الدم أو إىل أنابيب الليمفا املوجودة بالقرب منها )انظروا الرسمة د - 14(.  

نواتج الهضم باستثناء نواتج تحليل الليبيدات، تدخل إىل خاليا االمتصاص املوجودة يف جدران األمعاء بواسطة 
ال من خالل  ناقالت أغشية الخاليا. يتم استيعاب قسم منها عكس اتجاه منحدر الرتاكيز خالل عملية َنْقل فعَّ

ال.    بذل طاقة. أما نواتج هضم أخرى، فهي تدخل إىل خاليا االمتصاص من خالل َنْقل غري فعَّ

املرارة  أمالح  مبساعدة  َتْنُتج   ،11  - د  الرسمة  يف  رأينا  كام  أكرث.  معقد  الليبيدات  تحليل  نواتج  امتصاص 
متسيلة تحتوي عىل نواتج تحليل الليبيدات، عىل ليبيدات أخرى )مثاًل: كولسرتول( وعىل فيتامينات تذوب 

يف الدهنيات. 

َخمالت دقيقة

خلية امتصاص  

خلية امتصاص

وريد

رشيان

خلية طالئية

أنبوب ليمفا

مقطع يف طول القاعدة

فراغ األمعاء الدقيقة 

أنسجة جدار 
األمعاء

َخمالت

األمعاء الدقيقة 

الرسمة د -13: املبنى الداخيل لألمعاء الدقيقة. 
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 عندما يكون تركيز املواد الليبيدية يف املتسيالت املوجودة بالقرب من الَخمالت عاٍل بشكل كاٍف، فإنها ترتك 
املتسيالت وتنتقل بديفوزيا )عملية انتشار( وفًقا ملنحدر الرتاكيز إىل داخل خاليا االمتصاص )انظروا الرسمة 
د - 14(. داخل خاليا االمتصاص يتم بناء تريجلتسرييدات وفوسفولبيدات جديدة من مونوجليتسرييدات 
يه خيلوميكرون، ُينقل  وحوامض دهنية. يتم تغليف هذه املواد داخل خاليا االمتصاص يف بروتني خاص نسمِّ
هذا املبنى بعملية إفراز خارجي، من خالل بذل طاقة إىل أوعية الليمفا التي يتم ترصيفها يف نهاية األمرإىل 

األوعية الدموية.  .  

امتصاص ماء 
كمية السوائل التي متر عرب أنبوب الهضم يف ظروف عادية حوايل 9 لرتات يف اليوم. حوايل لرتان منها رشاب 

وغذاء، وحوايل 7 لرتات إضافية من عصائر ُتفرز من جميع أقسام الجهاز الهضمي. من كل الكمية التي 
تدخل ، فقط حوايل 100 ملل من السائل ترتك الجهاز الهضمي عرب الرباز. أم بقيت السائل فيتم امتصاصه 

عىل طول األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة أيًضا. يتم امتصاص املاء عرب الخاليا الطالئية لألمعاء بطريقة 
الة من خالل األسموزا. يتم امتصاص املاء يف أعقاب امتصاص نواتج الهضم - سكر أحادي، حوامض  غري فعَّ

زة  أمينية وأيونات أمالح، حيث تؤدي للمحلول داخل خاليا االمتصاص والسوائل خارج الخلية أن تكون مركَّ
نسبة ملحلول فراغ األمعاء.    

 

الخلية — مبنى ونشاط: 
انتقال عرب أغشية.

عالقة مبوضوع

علم البيئة: 
مالءمة للحياة يف اليابسة — 
القدرة العالية عىل امتصاص 
املاء من الجاز الهضمي  إىل 

الدم.

عالقة مبوضوع

الرسمة د-14: طرق امتصاص نواتج  الهضم.

متسيلة

حوامض
أمينية  جوكوز 

وجلكتوز
فروكتوز

ببتيدات قصرية

مونوجليسرييدات حوامض
دهنية

سكر أحادي

انتشار

افراز خارجي

نقل 
ال فعَّ

نقل غري 
ال فعَّ

خيلوميكرون

نقل 
ال انتشارفعَّ

حوامض
أمينية  

تريجلتسرييدات

انتشارانتشار

خاليا امتصاص
عىل سطح الَخمالت

أوعية دموية وليمفا 

مقطع طول قاعدة

فراغ األمعاء 
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 قليل من املعلومات...

جلوتن، َخمالت ومرض التسلياك  

يف سنة 1888، وصف الطبيب اإلنجليزي صامويل جي  )Samuel J. Gee( ظاهرة غذائية غريبة: عالج 
طفلة أكلت أغذية متنوعة، لكن عىل الرغم من ذلك، عانت هذه الطفلة من إسهال، انخفاض يف الوزن 
ي هذا املرض تسلياك )من اليونانية  − البطن(. اكُتشف مسبب املرض بطريقة  ونقص يف التغذية. ُسمِّ
التسلياك  مبرض  مصابون  أطفال  بدأ  عندما  الثانية،  العاملية  الحرب  أثناء  ذلك  كان  وقد  عشوائية،  
بالشفاء.  اتضح أنه بسبب الحرب مل يأكل هؤالء األطفال ُمْنَتجات تحتوي عىل حبوبيات )نجيليات(. 

نات الحبوبيات. وقد أدت هذه املعلومات إىل االفرتاض أن هذا املرض متعلق بأحد مكوِّ

نات بروتني جلوتن املوجود يف   اتضح فيام بعد أن هذا املرض يحدث بسبب حساسية ملكوِّ
الحبوبيات مثل: القمح، الشعري، سنبلة الثعلب والشوفان. يتطور عند املصابني مرض التسلياك كرّد 

ِفْعل مناعي يؤدي إىل إضمرار خاليا 
الَخمالت والخاليا الطالئية يف األمعاء 
الدقيقة كام هو موصوف يف الرسمة 
د - 15. يؤدي إضمرار الَخمالت  إىل 

انخفاض مساحة السطح الخارجي 
لألمعاء، ويف أعقاب ذلك يؤدي إىل مشاكل 

كبرية يف امتصاص املواد الغذائية. تؤدي 
مشاكل االمتصاص إىل نقص يف التغذية، 

فقر الدم، هشاشة العظام، مشاكل 
عصبية، مشاكل يف الخصوبة، تثبيط 

)إعاقة( النمو وغري ذلك. 
ميكن ترميم املخاط مبساعدة تغذية ال 

تحتوي عىل جلوتن بتاًتا.  مرض التسلياك 
هو مرض شائع نسبًيا وهو ُيصيب حوايل 

%0.3 - %1 من سكان العالَم يف معظم الدول واملجموعات األثنية التي ُبحث فيها.   

د6.2 نشاطات يف األمعاء الغليظة 
فيه طيات،  يوجد  األول حوايل مرت واحد، هو واسع وال  الدقيقة، طول  األمعاء  الغليظة أقرص من  األمعاء 

َخمالت أو َخمالت دقيقة. 
تصل األمعاء الغليظة جميع بقايا الغذاء التي مل يتم امتصاصها يف األمعاء الدقيقة وخاليا ميتة من جدار 
األمعاء وكائنات حية دقيقة موجودة فيه. تساعد الظروف السائدة يف األمعاء الغليظة عىل منو كائنات حية 
أمراض.  إىل  تؤدي  بكترييا  تطور  التنافس  من خالل  )تعيق(  تثبط  ألنها  لإلنسان،  مفيد  منها  قسم  دقيقة، 
إضافة إىل ذلك، ُتْنِتج الكائنات الحية الدقيقة عدة فيتامينات من بينها فيتامني K وفيتامني  B12 اللذان يتم 
ُتحلل  مل  التي  الغذائية  املواد  الغليظة هضم  األمعاء  يستمر يف  الدم.  إىل  الغليظة  األمعاء  امتصاصهام من 
جميعها يف األمعاء الدقيقة، وذلك من خالل إنزميات تصل مع بقايا الغذاء. مساحة األمعاء الغليظة أصغر 
بحوايل 30 ضعًفا من األمعاء الدقيقة، مام يؤدي ذلك إىل نجاعة أقل يف امتصاص املواد الغذائية. أما امتصاص 
املاء من األمعاء الغليظة إىل الدم فهو ناجع جًدا ورضوري للحفاظ عىل موازنة املاء يف الجسم. يتم استيعاب 

ال ألمالح مختلفة باألساس صوديوم.     ال يف أعقاب نقل فعَّ املاء بشكل غري فعَّ

األمعاء الغليظة

علم البيئة: 
عالقة متبادلة — 

مشاركة من نوع تكافل.

عالقة مبوضوع

فراغ األمعاء الدقيقة

َخمالت سليمةَخمالت مصابة

الرسمة -15: إضمرار َخمالت يف األمعاء الدقيقة يف مرض التسلياك   
وانخفاض مساحة االمتصاص. 
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التوسع(. ُتخزَّن بقايا  عندما يكون امتصاص املاء غري سليم، فإنَّ ذلك يؤدي إىل إسهال أو إمساك )انظروا 
الغذاء التي  مل ُتهضم يف األمعاء الغليظة وُتفرر من الجسم كرباز. حيث تكون هذ البقايا مخلوطة بصبغيات 
املرارة )مواد ُتكسب الرباز لوًنا معيًنا ومصدرها من نواتج تحليل الهيموجلوبني ومن مكونات أخرى يف كيس 
املرارة(، بكترييا، إفرازات مختلفة وقليل من املاء الذي مل يتم امتصاصه. تضغط جميع هذه املواد يف األمعاء. 

تنظيم النشاط يف األمعاء الغليظة 
يتم دفع بقايا الغذاء والكائنات الحية الدقيقة بحركة بريستالتية بواسطة عضالت األمعاء الغليظة 

إىل طرفه املستقيم، حيث يؤدي ضغط الرباز يف هذا املكان إىل حدوث محفز عصبي ينقل معلومات 
إىل العضالت الحلقية التي ُتغلق الفتحة الرشجية والتي تعمل بشكل إرادي، حيث يؤدي ارتخاء هذه 

العضالت وانقباض عضالت األمعاء إىل خروج الرباز. 

يف األمعاء الغليظة، تنتهي  "حملة" الغذاء. يف البند التايل، نبنيِّ ما يحدث ملكونات الغذاء بعد أن يتم 
امتصاصها عرب األمعاء إىل الدم وإىل الليمفا.    

 

ع توسُّ

مشاكل يف امتصاص الغذاء — إسهال وإمساك 

كام ذكرنا، عندما تكون عملية امتصاص السوائل غري سليمة من أنبوب الهضم، فإن اإلنسان يعاين  من 
إسهال أو إمساك . اإلسهال هو وضع فيه ُيفرز املاء بكميات فائضة يف الرباز. تحدث معظم حاالت 
اإلسهال يف أعقاب تلوث بواسطة كائنات حية دقيقة، مثل: البكترييا، الفريوسات أو الطفيليات. فهذه 

الكائنات الحية تفرز مواد سامة تؤدي إىل اإلسهال بطريقتني أساسيتني:       
يهدم الُسم مضحات األيونات يف أغشية خاليا األمعاء ويؤدي إىل عدم دخول أيونات )مثل: الكلور،    .1
الخاليا  هذه  يف  األسموزي  الرتكيز  يكون  لذلك  نتيجًة  االمتصاص.  خاليا  وبوتاسيوم(إىل  صوديوم 

منخفًضا، وال يتم امتصاص متكرر للامء من األمعاء إىل الدم.       
الطالئية لألمعاء، حيث يؤدي  الخاليا  ن أغشية  التي تكوِّ لليبيدات  الكيميايئ  املبنى  الُسم  يهاجم   .2
الُسم إىل هدم الخاليا. يف أعقاب ذلك، املاء الذي يصل األمعاء ال يتم امتصاصه. عىل األغلب، ينتهي 
اإلسهال بعد يوم إىل يومني، عندما تتجدد خاليا االمتصاص. يف حالة استمرار اإلسهال دون معالجة، 

فهناك  خطر لحدوث جفاف حتى املوت.   

يحدث أحياناًا إسهال يف أعقاب تناول مضادات حيوية. ملاذا؟    
يف الجهاز الهضمي السليم عند اإلنسان، يوجد حوايل 400 نوع من البكترييا املفيدة. البكترييا املفيدة 
د الجسم حامية ضد بكترييا ضارة بآليات مختلفة، مثل: تنافس عىل مكان عيش البكترييا الضارة،  تزوِّ
البكترييا  إنتاج مكونات تستوعب  الضارة،  للبكترييا  إىل مستوى غري مريح  الحامضية  تغيري مستوى 
الضارة وغري ذلك. املضادات الحيوية التي تعمل ضد البكترييا، ال متيِّز بني بكترييا "جيدة" َو "ضارة"، 
لذا خالل العالج باملضادات الحيوية، تتم إبادة بكترييا مفيدة أيًضا موجودة يف الجسم بشكل دائم. 
يف هذا الوضع، تستطيع البكترييا الضارة أن تستغل املكان والغذاء الذي "بقي" وأن تتكاثر. يف أعقاب 
ذلك، يترضر النشاط السليم يف الجهاز الهضمي، لذا عندما يجب عىل هؤالء املرىض تناول مضادات 
أقراًصا تحتوي عىل بكترييا  الفرتة  يتناولوا يف نفس  حيوية فرتة زمنية طويلة، يويص األطباء لهم أن 

مفيدة. 
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اإلمساك هي ظاهرة، ال يتم فيها تفريغ األمعاء الغليظة بشكل مرتَّب وهي تتم بفارق زمني طويل، 
كل ثالثة أيام وأكرث. كلام ازدادت املدة الزمنية، يتم امتصاص كمية ماء كبرية ويصبح الرباز أكرث 

قساوًة وجفاًفا. يحدث اإلمساك لعدة أسباب: قلة الرشب التي تؤدي إىل الجفاف وقساوة الرباز، 
غذاء فقري باأللياف، مام يؤدي إىل أن ال يكون حجم الفضالت كاٍف، ليك يحفز جدران األمعاء عىل 

الحركة الربيستالتية، التامسك الزائد يف قضاء الحاجة )الذهاب إىل املرحاض( وقلة النشاط الجسامين.      
يوجد أيًضا إمساك ينبع من مشاكل فسيولوجية، مثل: اإلنسداد يف األمعاء الدقيقة أو الغليظة، ُشق 

يف الفتحة الرشجية أو البواسري، حيث تؤدي إىل آالم واإلمتناع عن إخراج الرباز. 

د3. العمليات األيضية لنواتج الهضم 
ُتنقل نواتج الهضم التي تمَّ امتصاصها مبساعدة الدم والليمفا إىل خاليا الجسم، وهي تشرتك هناك يف عمليات 
حياتية تشتمل عىل آالف التفاعالت الكيميائية. ميكن تقسيم هذه العمليات إىل  عمليات بناء مواد معقدة 
من مواد بسيطة  وإىل عمليات تحليل مواد معقدة إىل مواد بسيطة. جميع عمليات التحليل والبناء يف الخاليا 

يها   تبادل مواد )عمليات أيضية(. نسمِّ

الكبد − مفرق طرق مركزي يف عمليات تبادل املواد يف الجسم د1.3 

قبل أن تصل املواد باقي خاليا الجسم، فإنَّ معظم املواد التي يتم امتصاصها يف األمعاء تنتقل عرب الكبد. يف 

كل دقيقة، يصل الكبد حوايل 1.5 لرت دم بواسطة أوعية الدم والليمفا.  

ذكرنا الكبد يف سياق إنتاج عصارة املرارة التي تساعد عىل تحليل الليبيدات بنجاعة. لكن الوظيفة األساسية 

إىل خاليا  بطريقها  األمعاء  امتصاصها يف  تمَّ  التي  الهضم  نواتج  وتخزين  معالجة  مرور،  للكبد هي محطة 

الجسم. قسم من نواتج الهضم التي تصل الكبد، تستمر مع تيار الدم إىل خاليا الجسم دون أن يحدث تغيري 

فيها. قسم آخر مير بتغيريات يف الكبد، وبعد ذلك فقط، تعود املواد إىل الدورة الدموية وبواسطتها تصل خاليا 

الجسم. يتم تخزين قسم من نواتج الهضم يف خاليا الكبد دون تغيري، أو بعد أن متر بتغيري. ُتطلق النواتج 

التي تمَّ تخزينها بحسب الحاجة إىل تيار الدم الذي بواسطته تصل جميع الخاليا.     

تحدث يف الكبد عمليات كثرية من بينها:  

1.  قسم قليل من الجلوكوز الذي يصل الكبد مير عربه إىل تيار الدم دون تغيري. معظم الجلوكوز الذي يصل 

الكبد، ُيستخدم لبناء الجليكوجني  - مادة إدخارية  ُتحفظ يف الكبد. أما ما تبقى ُيستخدم لبناء دهنيات 

ُتخزَّن يف الكبد أو ُتنقل للتخزين يف خاليا دهنية. 

متر نواتج هضم الليبيدات معالجة، ليك تتم عمليات مختلفة يف خاليا الجسم مثاًل: بناء أغشية.     .2

من الحوامض األمينية، يتم بناء بروتينات بالزما الدم )مثاًل: األلبومني( وبروتينات رضورية لعملية تخرث   .3

آخر  أميني  إىل حامض  أميني معني  تحوِّل حامض  أن  الكبد  إنزميات  تستطيع  فيربونيجن(.  )مثاًل:  الدم 

)باستثناء 8 حوامض أمينية رضورية(. الربوتينات التي تصل الدم يف أعقاب موت خاليا الجسم، تتحلل 

يف الكبد، وَتْنُتج من عملية التحليل حوامض أمينية تستمر إىل خاليا الجسم. ميكن أن ُيستخدم فائض 

الحوامض األمينية لبناء ليبيدات.  

مصنع   مرسور
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املواد الضارة التي قسم منها نواتج طبيعية من تحليل الغذاء، متر يف الكبد تغيريات كيميائية تحولها إىل   .4
غري ضارة. مثاًل: اآلمونيا التي مصدرها من تحليل حوامض أمينية يف خاليا الكبد، هي مادة سامة للجسم. 
ترتبط اآلمونيا يف الكبد مع  CO2 وَتْنُتج يوريا، وهي مادة سامة تنتقل بواسطة تيار الدم إىل الكليتني وُتفرز 

يف البول. املخدرات، الكحول وأدوية معينة، متر بتغيريات يف الكبد، حيث يحوِّلها إىل مواد غري ضارة.   
 B12 َو D ,A  :إضافًة إىل تخزين الجليكوجني والدهنيات يف الكبد، يتم أيًضا تخزين فيتامينات، مثل  .5
وأمالح معدنية، مثل: الحديد والنحاس. عندما ينخفض تركيزها يف الدم، تتحول املواد املخزونة يف 

الكبد إىل متوافرة وُتتيح للجسم االستمرار يف البقاء ملدة زمنية معينة دون تزويد خارجي لهذه املواد 
الغذائية.  

ميكن أن نجسد تنوع نشاط الكبد بنكتة شائعة عند طالب الجامعات الذين يدرسون الطب: إذا ُسئل طالب 
عن مكان حدوث عملية معينة يف جسم اإلنسان وهو ال يعرف اإلجابة عنها،  فإنه يجيب يف "الكبد"، ألنه 

هناك احتامل كبري جًدا أن تكون إجابته صحيحة. 
ليك نفهم األهمية الكربى ألداء الكبد، يجب التذكر أن مكونات الدم التي تصل من األمعاء إىل الكبد ليست 
ثابتة وهي متعلقة مبكونات الغذاء وبوترية استهالكه. يوجد لنشاط الكبد مساهمة مهمة يف الحفاظ عىل 
استهالك  تنظيم  للكبد هي  املهمة  املساهامت  إحدى  ثابتة.  داخلية  بيئة  الحفاظ عىل  ويف  الدم  مكونات 
الطاقة متواصلة. كام فهمتم، يف  الحاجة إىل  الغذاء ليس متواصاًل، لكن  تزويد  أن  الرغم من  الطاقة. عىل 

البداية، يستعمل الجسم املواد املتوافرة. 
وعندما يكون نقص يف  عندما يكون فائض من املواد، يتم بناء مواد إدخارية ُتستعمل كمخازن للطاقة،  
ذها الكبد مهمة جًدا للجسم، ودون هذه العمليات السليمة، ال  الغذاء ُتستغل املخازن. العمليات التي ينفِّ

يستطيع اإلنسان أن يعيش أكرث من 24 ساعة. 
أو  القلب  األمر يف  )ليس كام هو  الكبد  بأداء  يقوم  أن  أو جهاز يستطيع  يوجد عضو اصطناعي  اليوم ال 

الكليتني(.  

 

ع توسُّ

اشرتاك الكبد يف الحفاظ عىل مستوى الجلوكوز يف الدم 

عندما يرتفع تركيز السكر يف الدم يف أعقاب وجبة غذائية، يفرز البنكرياس هورمون انسولني الذي 
يزيد من دخول الجلوكوز إىل الخاليا وباألساس إىل خاليا العضالت والخاليا الدهنية. يف الكبد، يحوِّل 
األنسولني فائض الجلوكوز إىل جليكوجني ويحوِّل الجلوكوز إىل دهنيات. بني الوجبات وأثناء الصوم، 
عندما يكون مستوى الجلوكوز يف الدم منخفض، يتم تثبيط )إعاقة( إفراز األنسولني من البنكرياس،  
ويبدأ إفراز هورمون جلوكجون من البنكرياس. يؤدي الجلوكجون إىل تحليل الجليكوجني املوجود يف 
ع الجليكوجني يف الكبد لتزويد الجسم يف الجلوكوز ملدة  الكبد وينطلق جلوكوز إىل الدم. يكفي مجمَّ

10 - 13 ساعة.  
عندما يحدث نقص كبري يف الجلوكوز، مثاًل: عندما تبذل العضالت جهًدا كبري، فإنَّ الكبد يستطيع أن 
ُيْنِتج الجلوكوز من حامض الحليب الذي َيْنُتج يف العضالت أثناء بذل الجهد الجسامين، من الجليسريول 
أيًضا. يف  النشاط بواسطة هورمون جلوكوجون  يتم تفعيل هذا  أمينية موجودة فيه.  ومن حوامض 
أعقاب وجبة إضافية، يرتفع مستوى السكر يف الدم، ويتم بناء مخزن الجليكوجني من جديد وهكذا 

دواليك. يعمل هذان الهورمونان بواسطة التغذية املرتّدة السالبة)املردودية السالبة(.  

نشاط العضالت يف الجهد 
الجسامين: 

انظروا الفصل الخامس يف 
صفحة 155. 

للمزيد عن 
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مالءمة بني مبنى الكبد وأدائه 
يه نظام بواب الكبد. أنابيب  جميع املواد التي مُتتص يف األمعاء الدقيقة تصل الكبد بواسطة جهاز خاص نسمِّ
الدم والليمفا التي تصل من األمعاء الدقيقة ومن املعدة يتم ترصيفها إىل وريد البواب الذي يدخل الكبد. 
يتفرع وريد البواب يف الكبد إىل شبكة قنوات يتدفق فيها الدم ويتالمس مبارشًة مع خاليا الكبد، كام نالحظ 
ذلك يف الرسمة د- 16. تدخل املواد من الدم إىل خاليا الكبد وتخرج من الخاليا إىل الدم. تتحد القنوات مع 
أوردة دقيقة، وهذه األوردة تتحد مع وريد كبري )وريد الكبد( ينقل الدم إىل القلب. إضافًة إىل وريد بواب 

الكبد، يصل الكبد رشيان أيًضا، ليك ينقل األكسجني إىل خاليا الكبد.    

سؤال د -11: 
كيف يساعد مبنى نظام بواب الكبد يف أداء خاليا الكبد؟  

د2.3 عمليات أيضية )تبادل مواد( يف الخاليا
كام ذكرنا، ُتنقل نواتج الهضم مع تيار الدم وُتستوعب يف الخاليا. ال تبقى هذه املواد داخل الخاليا كام 
وصلت، بل تشرتك مع مواد موجودة يف الخلية، يف عمليات بيوكيميائية مختلفة. يف كل خلية من خاليا 
الجسم، تحدث آالف عمليات البناء والتحليل وفًقا الحتياجات الخلية بشكل متواصل ويف نفس الوقت. 

تحتاج النشاطات العادية يف الخاليا والجسم إىل تزويدها بالطاقة بشكل مستمر. تستطيع الخاليا إستخراج 
الطاقة من الكربوهيدرات، الدهنيات والربوتينات التي تستطيع أن تستبدل الواحدة باألخرى بشكل جزيئ. 

ُتفضل معظم األنسجة يف الجسم الجلوكوز، لكن يفضل القلب وعضالت الهيكل حوامض دهنية. 

الرسمة د -16: عىل اليمني: مبنى ميكروسكويب ملقطع يف نسيج الكبد. عىل اليسار: نظام بواب الكبد. انتبهوا! مل ُنشري يف الرسمة إىل 
الرشايني التي تنقل أكسجني إىل الكبد.   

وريد من املعدة
وريد 

من األمعاء

وريد  البواب

وريد الكبد الذي 
ينقل إىل القلب

سلسلة خاليا 
الكبد

قناة لتجميع سائل 
املرارة

فرع من وريد 
البواب

فرع من رشيان 
الكبد

فرع من أنبوب 
املرارة

وريد البواب

شبكة قنوات

 وريد مركزي

قنوات 
مفتوحة
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يف حالة نقص كبري يف الجلوكوز، مثاًل: الصوم أو عندما تكون املواد الغذائية فقرية يف الكربوهيدرات، تستطيع 
معظم خاليا الجسم أن ُتْنِتج طاقة من بروتينات ودهنيات، لكن خاليا الجهاز العصبي، تستطيع أن تستخرج 
الكبد بتحويل حوامض أمينية وحوامض  طاقة من الجلوكوز فقط. يف حالة نقص كبري يف الجلوكوز، يقوم 
دهنية إىل جلوكوز ليك يزوِّد خاليا الجهاز العصبي احتياجاتها. تشمل عملية استخراج الطاقة معظم مكونات 
وظيفية  بروتينات  لبناء  الغذائية  نات  املكوِّ من  قلياًل  قساًم  الخلية  تستعمل  ذلك،  من  الرغم  عىل  الغذاء. 
ولتبديل أقسام من الخاليا. يجب التذكر أن جميع املواد التي تبني خاليا الجسم تكون يف عملية تجديد 
مستمر. مثاًل: الحوامض األمينية التي حصلنا عليها يف الوجبة  الغذائية األخرية، ميكن أن ُتدمج يف الربوتينات 
التي تبني غشاء الخلية أو يف اإلنزميات الجديدة التي ُتْنِتجها الخاليا. الحوامض الدهنية التي مصدرها من 
الزبدة التي أكلناها قبل يومني، ميكن أن ُتدمج يف أغشية الخاليا الجديدة ويف مخاط املعدة، ليك تستبدل 

نات أخرى يف الخاليا.  الخاليا التي ُهدمت. وكذلك األمر بالنسبة ملكوِّ

سؤال د -12: 
ي عادًة الكبد "مصنع الجسم". ارشحوا السبب.    نسمِّ

سؤال د -13: 
عندما منضغ خبزًا مدة طويلة، فإننا نشعر بطعم حلو يف الفم؟ ارشحوا السبب.    

سؤال د-14: 
بعد أن نأكل وجبة دسمة، فإننا نشعر بشبع. من أي قسم يف الجهاز الهضمي ينتقل ، بحسب  أ. 

رأيكم، هذا الشعور؟ ارشحوا. 
ب. ملاذا نشعر بالتعب بعد أن نتناول وجبة دسمة؟ 

سؤال د-15: 
يساهم كل من الفتحة الفؤادية للمعدة والبواب، املوجودان يف مدخل املعدة ويف الخروج منها، يف 

الحفاظ عىل الظروف الخاصة السائدة يف املعدة. ارشحوا، كيف.    

سؤال د-16: 
ما هي أفضلية مساحة السطح الخارجي الكبرية لألمعاء الدقيقة؟ تطرقوا إىل العمليات األساسية 

التي تحدث يف األمعاء؟  

سؤال د - 17: 
أّي أقسام يف الجهاز الهضمي تشرتك يف الحفاظ عىل توازن املاء يف الجسم؟ يف أي حاالت يحدث 

تشويش يف عملها؟

سؤال د - 18: 
مباذا يختلف مبنى األمعاء الدقيقة عن مبنى األمعاء الغليظة؟ 

سؤال د-19: 
توجد عالقة مشاركة من نوع تكافل بني  البكترييا يف األمعاء الغليظة وبني اإلنسان. ما هي الفائدة 

التي يَْجنيها كل واحد من الرشيكني؟   
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سؤال د -20: 
ما هي أفضلية "توزيع الوظائف" عىل املناطق املختلفة يف الجهاز الهضمي؟  

سؤال د -21: 
إذا أُصيب شخص يف الجهاز الهضمي، فإنّه يستطيع أن يعيش سنوات كثرية مبساعدة تغذية الجسم 
الجهاز  إىل  الحاجة  العالج  هذا  "يجتاز"  كيف  )انفوزيا(.  غذائية  مواد  مبحلول  الدم  إىل  مبارشًة 

الهضمي؟ ما هي املواد التي يحويها محلول االنفوزيا؟   

سؤال د-22: 
استعينوا بالرسمة د - 14، ثم صفوا األغشية التي متر عربها مواد غذائية من أنبوب الهضم حتى 

وصولها خاليا الجسم. 

سؤال د-23:  
وجبة الطعام لعائلة وسام تشمل أرز كامل مع عدس، ستيك دجاج وسلطة خرضوات.  

ما هي مكوِّنات الغذاء األساسية يف كل نوع طعام؟  أ. 
وا يف دفاتركم جدواًل بحسب املثال اآليت، ثم لخصوا فيه مراحل التحليل )اآليل  ب. حرضِّ

واإلنزميايت( للمكوِّنات التي ذكرمتوها يف القسم األول من السؤال، وعملية استيعابها وعمليات 
التنظيم التي تشرتك يف مراحل الهضم املختلفة.    

اكتبوا عنوانًا للجدول.   ج. 

العضو يف الجهاز 

الهضمي

آليات التنظم التي تعملاستيعابتحليل كيميايئتحليل آيل 

مكون الغذاء يتم بواسطة

األسايس 

اإلنزيم

املحلِّل

ناتج 

التحليل

يوجد / ال يوجد

إْن ُوِجَد، ما الذي يتم 

امتصاصه؟

عصبي / هورمونايل

فم

بلعوم

معدة

أمعاء دقيقة

أمعاء غليظة



الفصل الرابع: التغذية والهضم يف الكائنات الحية غري ذاتية التغذية  115

د4. الهضم يف الحيوانات املجرتة

كلنا نعرف املاعز والجامل التي تجوب الصحراء والتي تتغذى باألساس عىل أشواك جافة تحتوي عىل 
الهند،  نائية يف  مناطق  أبقار يف  التي يصعب هضمها. ورمبا سمعتم عن  األلياف  كبرية من  كميات 
تتغذى عىل نفايات الورق يف الشوارع. فكروا أيًضا يف حيوانات مجرتة ذات وزن كبري تتغذى فقط عىل 

نباتات صعبة الهضم، مثل: أبقار املراعي التي يصل وزنها 400 - 500 كغم، جرافة وزنها
 800-1200 كغم، الجاموس اإلفريقي  800-900 كغم أو َجمل  400-500 كغم. 

ما رأيكم، كيف يساعد هذا الغذاء "الفقري" هذه الحيوانات الكبرية جًدا أن تعيش وُتْنِتج حليًبا؟ 

الخس هو مثال لغذاء نبايت مكون من أوراق. لو تغذى اإلنسان عىل الخس فقط، لكان يجب عليه أن يأكل 
د احتياجاته للطاقة فقط، دون أن نأخذ بالحسبان احتياجات غذائية   حوايل 11 كغم خس يف كل يوم ليك يزوِّ
إضافية. )من كل 100 غرام خس، يستخرج اإلنسان حوايل 18 كالوري. معدل الطاقة التي يحتاجها اإلنسان 

العادي حوايل 2000 كالوري يف اليوم(.    
بقرة املرعى التي تزن حوايل 500 كغم، تحتاج حوايل 15,000   كالوري يف اليوم. لو افرتضنا أن البقرة تتغذى 
فقط عىل عشب فيه ُسعرات حرارية مامثلة للخس، لكان يجب عليها أن تأكل حوايل 83 كغاًم خًسا يف كل 

يوم !!!  
كغم  أو حوايل 20-17  أعشاب طازجة  كغم  تأكل حوايل 60-40  كغم،  تزن حوايل 500  التي  املرعى  بقرة 

أعشاب جافة يف كل يوم.

سؤال د -24: 
ما هو املكوِّن النبايت األسايس يف الخس الذي ال يُهضم يف الجهاز الهضمي عند اإلنسان؟ ما هو مصري 

هذا املكون األسايس يف نهاية عملية الهضم عند اإلنسان؟
   

لإلنسان، الحتاجت هذه  أخرى مامثلة  نباتات  املجرتة وآكالت  الحيوانات  الهضم عند  كانت محدودية  لو 

الحيوانات إىل كميات كبرية جًدا من الغذاء وإىل مساحات مراٍع كبرية جًدا. يف هذا البند، نتعرف عىل مبنى 

غنية  أغذية  استغالل  الهضم عىل  يساعد جهاز  كيف   ، ونبنيِّ املجرتة،  الحيوانات  عند  الخاص  الهضم  جهاز 

باأللياف وصعبة الهضم؟ وكيف تكتفي بأغذية فقرية يف الربوتينات؟

د1.4 مبنى وأداء الجهاز الهضمي يف الحيوانات املجرتة  
تستطيع الحيوانات املجرتة أن تستهلك كميات غذاء كبرية جًدا خالل وقت قصري وأن تستمر يف معالجته 

بعد مرور زمن كبري منذ تناوله. حجم الجهاز الهضمي عند الحيوانات املجرتة كبري جًدا وهو يشكل حوايل 
%25-%35 من وزن الحيوان املجرت البالغ. وللمقارنة، يشكل الجهاز الهضمي يف األنسان حوايل %8 من وزنه. 
ل 60%-70%  يف الجهاز الهضمي عند الحيوانات املجرتة، يوجد مكوِّن خاص وهو نظام األقسام  الذي يشكِّ
من حجم الجهاز الهضمي. يساعد هذا الجهاز عىل معالجة كميات كبرية من الغذاء وعىل حدوث عمليات 

هضم خاصة  وامتصاص قسم من نواتج الهضم.

هذه وجبة 
الفطور فقط...
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وبنكرياس  الكبد  املرارة،  الدودية،كيس  الزائدة  الغليظة،  األمعاء  الدقيقة،  األمعاء  عرش،  األثنى  البلعوم، 
الحيوانات املجرتة، جميعها تشبه مبنى وأداء أعضاء الجهاز الهضمي عند اإلنسان. ووظيفة الفم يف الحيوانات 
املجرتة تشبه وظيفة الفم عند اإلنسان، لكن مبنى الفك وشكل األسنان عند الحيوانات املجرتة مالئم للغذاء 

النبايت )انظروا بند د 1.2، صفحات 96 - 98(.  

سؤال د -25: 
أدائها؟ ميكنكم  مع  تتالءم  كيف  النباتات؟  آكالت  عند  الفك  ومبنى  األسنان  مبنى  مييِّز  الذي  ما 

االستعانة بالرسمة د - 7.   

االجرتار ...     
األويل  املضغ  يف  قصرية.  زمنية  فرتة  الغذاء خالل  من  كبرية  كميات  املجرتة  الحيوانات  تستهلك  ذكرنا،  كام 
للغذاء، َتْنُتج كرات من الغذاء فيها كمية ُلعاب كبرية تحتوي عىل أمالح معدنية كثرية. تدخل كرات الغذاء 
مبساعدة الحركة ال .... للبلعوم إىل القسم األول من الجهاز الهضمي الذي 
يه كرًشا. الغذاء املخزون يف الكرش، يتم دفعه إىل الفم بوجبات صغرية،  نسمِّ
أكرث من األوىل، من خالل  يتم مضغه مرة أخرى ملدة طويلة وأساسية  ليك 

إفراز كمية ُلعاب كبرية.
اجرتاراًا  يه  نسمِّ أخرى  مرة  باللعاب ومضغه  الفم وتشبيعه  إىل  الغذاء  دفع   
وهو يتم بواسطة عكس الحركة الربيستالتية يف البلعوم. يساعد االجرتار عىل 
الهضم األسايس والناجع للغذاء. البقرة التي ُتدر حليًبا، تفرز كمية ُلعاب يف 
ابتالع  يتم  الثاين،  املضغ  َبعد  اليوم.  لرتًا يف  الواحد حوايل 75 إىل 150  اليوم 
باللعاب ويعود إىل الكرش كقطع غذاء صغرية وهكذا تزداد  الغذاء املشبع 
نجاعة التحليل. يبقى الغذاء يف الكرش حوايل 9 إىل 12 ساعة. ِقطع الغذاء 
التي من الصعب مضغها، قد تبقى مدة زمنية أطول تصل إىل 24-48 ساعة. 

االجرتار يكسب الحيوانات املجرتة أفضلية من ناحية النشوء واالرتقاء، ألنها تستطيع أن تأكل برسعة  كميات 
كبرية من الغذاء دون أن تبقى مدة زمنية طويلة يف مكان، قد تكون فيه حيوانات مفرتسة تشكل عليها خطرًا.   

نظام أقسام الهضم عند البقرة     
نتعرف عىل نظام أقسام الهضم عند البقرة )الرسمة د - 17( كمثال للنظام املوجود عند معظم الحيوانات 
ى هذه األقسام باللغة الشعبية  جهاز املعدات )عىل الرغم  ن من أربعة أقسام. ُتسمَّ املجرتة. هذا النظام مكوَّ
من أن ثالث منهنَّ ليست معدات كام نوضح ذلك فيام بعد(.  األقسام هي: الكرش، الشبكية، الورقية ومعدة 

حقيقية أو األنفحة )معدة عصارات(. 

الكرش  هو القسم األول يف تسلسل تدفق الغذاء وهو األكرب من بني أقسام الهضم. قد يصل حجم كرش 
بخلط  يقوم  عضو عضيل  هذا  وأكرث(.  لرتًا   150-100 )حوايل  من حجم جسمها  حتى  25%-35%  البقرة 
الغذاء  وفيه عشرية هائلة ومتنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، مثل: البكترييا، كائنات حية أحادية الخلية 
وفطريات. عىل الرغم من أن خاليا الكرش ال تفرز إنزميات هضم، إال أنه تبدأ فيها عمليات تحليل كيميائية 

للغذاء وتتم فيها عمليات امتصاص أيًضا. 
الكرش مالئم لالمتصاص بفضل آالف الربوزات الغنية بأوعية الدم )حلامت( املوجودة عىل الجدار الداخيل 

للكرش )الرسمة د - 17(.
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كيف يحدث تحليل كيميايئ للغذاء يف الكرش، عىل الرغم من أن خاليا الكرش ال تفرز إنزميات هضم؟ ما هي 

املواد التي مُتتص فيه؟ ما هو "رس" الحيوانات املجرتة الذي يساعدها أن تعيش عىل األعشاب فقط؟ 
ل عن خاصية عمليات الهضم يف الكرش وعن العمليات األيضية )تبادل املواد(  فيام بعد، نتعلَّم بشكل مفصَّ

الخاصة يف الحيوانات املجرتة. 
تنتقل سوائل الكرش التي يف داخلها قسم من الكائنات الحية الدقيقة وغذاء غري مهضوم ونواتج هضم مل مُتتص 

يف الكرش، إىل األقسام اآلتية بواسطة انقباض عضالت الكرش.       .

سوائل  الشبكية  انقباض  يدفع  فقط.  قليلة  تحليل  عمليات  تتم  القسامن،  هذان  يف  والشبكية —  الورقية 
الكرش، الكائنات الحية الدقيقة وِقطع الغذاء إىل الورقية املبنية من ورقات ذات حلامت امتصاص. متتص 
الحلامت إىل تيار الدم كل من املاء، اآلمونيا ونواتج مرافقة لعملية الكائنات الحية الدقيقة التي تذوب يف 

املاء. 
املعدة الحقيقة هي القسم الذي تنتقل إليه بقايا الغذاء الذي مل يتم هضمه حتى اآلن باإلضافة إىل كائنات 

حية دقيقة. 
وبني  فيها  تحدث  التي  العمليات  بني  التشابه  بسبب  القسم  هذا  إىل  حقيقية"  "معدة  التسمية  أُعطيت 
 )pH(  العمليات التي تحدث يف معدة اإلنسان. املعدة الحقيقة أصغر من األقسام السابقة ودرجة الحامضية
فيها من  3-4. يف هذا القسم، يبدأ الهضم بواسطة إنزميات ُتفرز من جدار املعدة كام هو األمر يف الجهاز 
الهضمي عند اإلنسان. بعد أن يبقى معجون الغذاء يف املعدة الحقيقة، ينتقل معجون الغذاء الذي يحتوي 

عىل كائنات حية دقيقة أيًضا إىل امتداد األنبوب الهضمي: األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة. 
 

األثنى عرش واألمعاء الدقيقة 
أما  لكربيهام،  نسبي  بشكل  اإلنسان  عند  األثنى عرش  طول  يشبه  املجرتة  الحيوانات  يف  األثنى عرش  طول 
طول األمعاء الدقيقة يف الحيوانات املجرتة أطول من طول األمعاء الدقيقة عند اإلنسان )يصل يف األبقار إىل 
حوايل 20  -  25 مرتًا(، لكنه يشبهه باملبنى وبالعمليات التي تحدث فيه. تستمر يف األمعاء عملية التحليل 
إىل  البنكرياس  من  ُتفرز  إنزميات  مبساعدة  والكربوهيدرات  الليبيدات  الربوتينات،  تحليل  يتم  اإلنزمياتية. 

מעי

بلعوم

شبكية

ورقية

معدة حقيقية )أنفحة(

الكرش

غذاء يصل من الفم  

غذاء يصعد من الكرش  

ابتالع الغذاء مرة أخرى واستمرار عملية الهضم 

أمعاء

الرسمة د -17: عىل اليمني: مبنى جهاز هضم البقرة. عىل اليسار: حلامت يف الكرش. 
انتبهوا إىل األسهم التي تصف مسار الغذاء يف جهاز هضم البقرة.
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األثنى عرش ومن الخاليا املوجودة يف جدار األمعاء.   
 كام هو األمر عند اإلنسان، فإنَّ عصارات املرارة التي َتْنُتج يف الكبد، ُتحلِّل بشكل آيل الليبيدات وهكذا تزيد 
التي  السكريات  ومتعددات  بروتينات  الدقيقة  األمعاء  يف  تتحلَّل  لليبيدات.  اإلنزميايت  التحليل  نجاعة  من 
مصدرها يف الكائنات الحية الدقيقة ذاتها ومواد مل ُتهضم يف الكرش. يف األمعاء الدقيقة، يتم امتصاص نواتج 
تحليل الغذاء، مثل: الحوامض األمينية، الحوامض الدهنية، الفيتامينات واألمالح املعدنية وكميات قليلة من 
الجلوكوز. ُتنقل نواتج التحليل التي يتم استيعابها بواسطة الليمفا والدم إىل الكبد. ومن الكبد تصل نواتج 

التحليل بواسطة جهاز الدم إىل جميع خاليا البقرة.   

األمعاء الغليظة 
كام هو األمر عند اإلنسان، ففي األمعاء الغليظة يف البقرة أيًضا، تعمل كائنات حية دقيقة وهي تفرز إنزميات 
تقوم بتحليل غذاء وبقايا خاليا كائنات حية دقيقة. لكن العمليات التي تحدث يف األمعاء الغليظة، يوجد 
لها معنى غذايئ ثانوي من الناحية الكمية بسبب الحجم الصغري لألمعاء وقدرته املحدودة عىل االمتصاص. 
كام هواألمر عند اإلنسان، يف األمعاء الغليظة يف البقرة، يتم امتصاص األيونات )صويوم وبوتاسيوم( بنجاعة 

ويف أعقابها املاء.     

د 2.4 العمليات الخاصة التي تحدث يف الكرش 
خاليا الكرش ال ُتفرز إنزميات. إضافًة إىل ذلك، يف فحص اإلنزميات التي تفرزها خاليا البقرة يف سائر أعضاء 
متعدد سكريات   - )سيلولوز وهيميسيلولوز  األلياف  تحليل  قادرة عىل  إنزميات  نجد  الهضمي، مل  الجهاز 
ًنا مركزًيا يف جدران خاليا النباتات. يتحلل معظم  ل مكوِّ إضايف موجود يف جدران خاليا النبات( التي تشكِّ
الغذاء الذي تأكله البقرة يف الكرش )بني %40 إىل %80( بفضل مليارات الكائنات الحية الدقيقة  التي 
تعيش فيها وُتْنِتج وُتفرز عدد كبري من اإلنزميات. اإلنزميات املهمة من بني هذه اإلنزميات هي  السيلولوزات 
)ُتحلِّل سيلولوز( وهيميسيلولوزات )ُتحلِّل هيميسيلولوز(. تتحلل األلياف من خالل تحليل متعدد املراحل 
عميالزات  وُتفرز  ُتْنِتج  الدقيقة  الحية  الكائنات  أُحادية.  سكريات  وهي  تبنيها  التي  البناء  وحدات  حتى 
وبروتوئازات يف الكرش. إضافًة إىل السكريات األحادية، يؤدي تحليل جدار الخلية بواسطة الكائنات الحية 

الدقيقة يف الكرش إىل اطالق مواد أخرى موجودة داخل الخلية النباتية.        

سؤال د -26: 
ات النسبة املئوية للامدة الجافة التي بقيت من غذاء نبايت أكلته  قاس باحثون، يف كرش بقرة، تغريرُّ

البقرة، وقد تمَّ القياس خالل فرتة زمنية معينة. عرضنا نتائج التجربة يف الرسمة د - 18.   

الرسمة د -18: النسبة املئوية للامدة الجافة التي بقيت من الغذاء )الذي  تمَّ أكله( خالل بقائه  يف الكرش.
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ات التي حدثت يف النسبة املئوية للامدة الجافة يف الغذاء )الذي تمَّ أكله( خالل  صفوا التغريرُّ أ. 
ات.    مكوثه يف الكرش. ارشحوا هذه التغريرُّ

 ب. ما هو، بحسب رأيكم، مصري أحاديات السكر التي نَتَجت من تحليل متعددات السكريات  
ذته الكائنات الحية الدقيقة يف الكرش؟   الذي نفَّ

"اختفاء" أحاديات السكر
باملوازاة إلنخفاض محتوى األلياف يف الكرش نتيجًة لتحليلها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة، نتوقع أن يطرأ 

ارتفاع يف تركيز أحادي السكر املتوافر للبقرة، لكن األمر ليس كذلك. 
جميع أحاديات السكر، مبا يف ذلك الجلوكوز الذي َيْنُتج من تحليل األلياف،  ومتعددات السكريات األخرى 
التي تمَّ تحليلها مثل النشا، ال مُتتص يف كرش البقرة بل مُتتص بواسطة الكائنات الحية الدقيقة املوجودة يف 

الكرش.
مواد  لبناء  ُيستعمل  وهو  جلوكوز.  إىل  السكر  أحاديات  معظم  تتحول  الدقيقة،  الحية  الكائنات  خاليا  يف 
مختلفة يف أجسامها والستخراج الطاقة املطلوبة لبقاء وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة. يتم استخراج الطاقة 

من الجلوكوز داخل خاليا الكائنات الحية الدقيقة خالل عملية التخمر التي تعترب عملية  ال هوائية.  

يف عملية التخمر، ال يتحلل الجلوكوز بشكل كامل وهذا عكس التنفس الخلوي الهوايئ. نجد بني نواتج 
التخمر حوامًضا دهنية قصرية متطايرة فيها كميات طاقة كبرية جًدا. ُتفرز الحوامض الدهنية املتطايرة 

من خاليا الكائنات الحية الدقيقة إىل الكرش وهي مُتتص 
بسهولة عرب جدار الكرش إىل جهاز دم الحيوان املجرت، ومن 

هناك إىل جميع خاليا الجسم، كام نرى ذلك يف الرسمة 
د  - 19.  

الحيوان  خاليا  يف  املتطايرة  الدهنية  الحوامض  ُتستعمل 
املجرت الستخراج الطاقة خالل عملية التنفس الخلوي الهوايئ 
الغازات،  لبناء دهنيات، سكريات وبروتينات.  وكامدة خام 
ثاين أكسيد الكربون وامليثان التي هي نواتج عملية التخمر 
ُتبعد الغازات  الكائنات الحية الدقيقة ُتفرز إىل الكرش.  يف 
وُتفرز  الدم  إىل  ُتستوعب  أنها  أو  ونفخ،  تفهقات  بواسطة 

خالل التنفس.    

نالحظ أن الحيوانات املجرتة ال تتغذى عىل أحاديات السكر 
التي تحصل عليها نتيجًة لتحليل األلياف املوجودة يف 

الغذاء، بل تتغذى عىل الحوامض الدهنية املتطايرة التي 
ُتفرز كنواتج مرافقة لعملية استخراج الطاقة )التخمر( يف 

خاليا الكائنات الحية الدقيقة. تساهم الحوامض الدهنية املتطايرة حوايل %60 من مجمل الطاقة التي 
يستخرجها الحيوان املجرت من الغذاء! أما باقي الطاقة التي نسبتها %40 ، فتزودها مكونات الغذاء التي 
"متلصت" من تحليل إنزميات الكائنات الحية الدقيقة، أو أنها ال تتحلل يف هذه الظروف، ومن مكونات 
نات هذين املصدرين بواسطة إنزميات ُتفرز من الجهاز  الكائنات الحية الدقيقة ذاتها. يتم تحليل مكوِّ
الهضمي للحيوان املجرت وُتستغل نواتج التحليل للنشاطات الحياتية للحيوان املجرت. َيْنُتج من ذلك أن 

البقرة تتغذى من الكائنات الحية الدقيقة ذاتها أيًضا.

التخمر وعمليات استخراج 
الطاقة يف الخاليا:   

انظروا الفصل الخامس يف بند 
ه  3.4, صفحات 156-150 .

للمزيد عن 

أوعية دموية

فراغ الكرش

بكترييا 
الكرش

سيلولوز

جلوكوز

سيلوالز

حوامض دهنية 

متطايرة

يف جدار الكرش

امتصاص

فراغ 
البطن

الرسمة د -19: تحليل سيلولوز بواسطة إنزميات بكترييا )سيلوالز(  وامتصاص الحوامض 

الدهنيةاملتطايرة  يف كرش الحيوان املجرت. 
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سؤال د -27: 
نواتج  الكرش  إىل  تُفرز  الدقيقة،  الحية  الكائنات  بواسطة  الكرش  يف  تتم  التي  التخمر  عملية  يف 
الحوامض  املجرت  الحيوان  يستغل  امليثان.  وغاز  متطايرة  دهنية  حوامض  مثل:  مختلفة،  مرافقة 
استغالل.  دون  املجرت  الحيوان  جسم  خارج  إىل  ينطلق  فإنه  امليثان،  غاز  أما  املتطايرة،  الدهنية 

ارشحوا العبارة اآلتية:  
"الحقيقة أن غاز امليثان يُستعمل كغاز لالحرتاق هي برهان لذلك أن عملية التخمر هي عملية غري 

ناجعة للكائن الحي )من ناحية الطاقة(".   

 قليالاً من املعلومات ...

أبقار، كائنات حية دقيقة وارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية 

عملية التخمر التي تحدث يف خاليا الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش يف كرش البقرة، يوجد لها 
ل حوايل  %14 من غازات الدفيئة  جانب بيئي أيًضا. غاز امليثان)CH4( الذي َيْنُتج يف هذه العملية ُيشكِّ
)معظمها ثاين أكسيد الكربون( التي تعترب من املواد األساسية املسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الغالف 

ي  لجو حول ا
ة  لكر األرضية.ا

 

ينبعث امليثان إىل الغالف الجوي نتيجًة لعملية التخمر يف الكائنات الحية الدقيقة املوجودة يف أكوام 
تحتوي عىل روث الحيوانات. من الجدير باملعرفة أن جمع املعطيات حول مكونات غازات الغالف 

الجوي قبل ألف سنة، تّمَّ بواسطة فحص فقاعات هواء كانت محصورة يف جليد ُعمره معروف.    

ما هو مصدر الربوتينات للحيوانات املجرتة؟  
تحتاج جميع الحيوانات إىل بروتينات ليك تزوِّدها بحوامض أمينية تحتاجها لبناء بروتينات يف أجسامها ولبناء 

مواد ُتْنِتجها مثل الحليب. 
كام تعلَّمنا، تتغذى الحيوانات املجرتة يف الطبيعة عىل غذاء نبايت ليس غنًيا بالربوتينات كام هو األمر يف غذاء 
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الرسمة د -20: ارتفاع تركيز امليثان يف الغالف الجوي خالل السنوات املختلفة
ل وحدة واحدة من بليون )مليارد( وحدة تمَّ فحصها PPB* هي قيمة ُتشري إىل الرتكيز النسبي ملادة معينة ُتشكِّ
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التي  الجامل  الحيوانات املجرتة يف مناطق فيها غذاء قليل بشكل خاص، مثاًل:  الحيوانات املفرتسة. تعيش 
د الحيوانات ذاتها بنقص الربوتينات يف غذائها؟ مصادر الحوامض األمينية  تعيش يف الصحراء. كيف، إذن، تزوِّ

التي تستخدمها الحيوانات املجرتة لبناء الربوتينات تختلف عن تلك املناسبة لحيوانات أخرى. 
فقط  %30-%40 من الحوامض األمينية التي تستخدمها الحيوانات املجرتة مصدرها من الربوتينات املوجودة 
يف الغذاء )مل يتم تحليلها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة(. املصدر األسايس للحوامض األمينية التي تستعملها 
الحيوانات املجرتة هو بروتني البكترييا.  بروتني البكترييا  هو تسمية لجميع الربوتينات التي تبني الكائنات 

الحية الدقيقة، من بينها اإلنزميات، بروتينات الغشاء وببتيدات يف الجدار.  

ينتقل قسم من الكائنات الحية الدقيقة التي تتكاثر يف الكرش مع معجون الغذاء من الكرش وتصل املعدة 
الدقيقة،  الحية  الكائنات  من  جافة  مادة  كغم   5 إىل   2 بني  ينتقل  يوم  كل  يف  املجرت.  للحيوان  الحقيقية 
حيث يكون  %45-%60 منه بروتينات. َيْنُتج من ذلك أن الكائنات الحية الدقيقة وعىل األغلب الربوتينات 
الدقيقة من  الحية  الكائنات  انتقال  الرغم من  العائل لها. عىل  املوجودة فيها تشكل غذاًء للحيوان املجرت 
الكرش إىل سائر أعضاء جهاز الهضم، إال أن تعداد عشرية البكترييا يف الكرش يبقى ثابًتا تقريًبا، وذلك بفضل 

وترية تكاثرها العالية.
   

يتم بناء بروتينات البكترييا من مصدرين أساسيني )الرسمة د - 21(: 
بروتينات يف غذاء البقرة: تتحلل هذه الربوتينات بواسطة اإلنزميات بروتوئازات التي تفرزها الكائنات  أ. 

الحية الدقيقة. متتص البكترييا الحوامض األمينية الناتجة يف عملية التحليل لبناء الربوتينات.     
ب. مركبات نيرتوجينية ليست بروتينات: تحتوي الكائنات الحية الدقيقة يف الكرش عىل إنزميات خاصة  تقوم 
بإنتاج جميع الحوامض األمينية من مركبات النيرتوجني التي ليست بروتينات، مثال:  اآلمونيا  )NH3(، من 
خالل استعامل هيكل كربوين َيْنُتج من تحليل الهيدروكربونات الذي تقوم به الكائنات الحية الدقيقة.     

مدورة النيرتوجني يف الحيوانات املجرتة
َتْنُتج  تحلِّل الكائنات الحية الدقيقة الربوتينات املوجودة يف غذاء الحيوانات املجرتة، وخالل هذا التحليل، 
مواد مرافقة من بينها اآلمونيا الذي تستخدمه الكائنات الحية الدقيقة كمصدر لبناء الربوتينات املوجودة 
فيها. فائض اآلمونيا الذي ال ُيستغل يف الكرش إلنتاج بروتينات البكترييا، مُيتص إىل الدم ويتحول يف الكبد إىل 
يوريا وُيضاف إىل اليوريا التي َتْنُتج يف جسم البقرة نتيجًة للعمليات األيضية التي تتم عىل بروتينات الجسم.       
املوجود يف جزيئات  النيرتوجني  تتم خسارة  البول وهكذا  ُيفرز يف  الكليتني وهو  اليوريا عرب  مير قسم من 
الكرش.  إىل  ُينقل  هناك  ومن  الدم  إىل  الكبد  عرب  اليوريا  من   آخر  قسم  وينتقل  مطلق.  بشكل  اليوريا 
تحلِّل الكائنات الحية الدقيقة، املوجودة يف الكرش، اليوريا إىل آمونيا وتستخدمه كامدة بناء أساسية إلنتاج 
بروتيناتها - بروتني البكترييا. تعترب عملية مدورة النيرتوجني )من اليوريا( رس نجاح بقاء الحيوانات املجرتة يف 

ظروف تغذية فقرية يف الربوتينات ويف ظروف حياة قاسية وصعبة.       

بروتينات البكترييا وبروتينات من الغذاء التي مل تحلِّلها البكترييا يف الكرش، ُتنقل إىل املعدة الحقيقية  وهناك 
تحلِّلها الربوتوئازات )كام هو األمر عند تحليل الربوتينات يف معدة اإلنسان(. يستمر تحليل الربوتينات إىل 

حوامض أمينية يف األمعاء الدقيقة أيًضا. 
البكترييا - مُتتص  الحقيقة ونواتج تحليل بروتينات   الحوامض األمينية، نواتج تحليل الربوتينات يف املعدة 

جميعها يف األمعاء الدقيقة إىل تيار الدم وبواسطته تصل إىل جميع خاليا جسم الحيوان املجرت. 
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تلخيص، تعيش الكائنات الحية الدقيقة  مبشاركة من نوع تكافل مع الحيوانات املجرتة. كل مشرتك يجني 
فائدة من هذه املشاركة: 

تتغذى الحيوانات املجرتة يف الطبيعة عىل أوراق وسيقان فقط، عىل الرغم من أن جهازها الهضمي مثل سائر 
الثدييات األخرى، ال ُيْنِتج إنزميات تهضم األلياف. تتحلل األلياف بواسطة الكائنات الحية الدقيقة. "يستفيد" 
الحيوان املجرت من النواتج املرافقة لعملية التخمر التي تتم بواسطة الكائنات الحية الدقيقة. باإلضافة إىل 
ذلك، عىل الرغم من قلة الربوتينات يف الغذاء النبايت للحيوانات املجرتة، إال أن الحيوان املجرتة تحصل عىل 
ُتْنِتج  األيضية،  العمليات  من  كجزء  الدقيقة.  الحية  الكائنات  ذه  تنفِّ الذي  التحليل  من  األمينية  الحوامض 
الكائنات الحية الدقيقة فيتامينات من نوع B، حيث متتصها الحيوانات املجرتة فيام بعد يف أنبوب الهضم. 
باإلضافة إىل ذلك، تكاثر عشائر الكائنات الحية الدقيقة مينع يف معظم الحاالت من تكاثر بكترييا ضارة يف 

الجهاز الهضمي، وهكذا تساهم الكائنات الحية الدقيقة يف الحامية من األمراص.

تلخص الرسمة د - 21 العمليات املركزية التي تحدث يف الجهاز  الهضمي عند الحيوانات املجرتة . 

ط

الرسمة د-21: عمليات الهضم األساسية يف الحيوانات املجرتة
انتبهوا: يعربِّ التقاء األسهم من اآلمونيا، أحادي السكر، والحوامض األمينية عن بناء بروتني البكترييا من حوامض أمينية و /أو من 

مصدر نيرتوجني ليس بروتيًنا ومن هيكل كربوين.    
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يجب الّتذّكر أن الكائنات الحية الدقيقة، ال يوجد لها "مصلحة" يف تحليل الغذاء لفائدة الحيوانات املجرتة. فهي 
تحلِّل الغذاء لذاتها ليك تنمو. وهكذا تستغل املواد املغذية املوجودة يف غذاء الحيوانات املجرتة، مبا يف ذلك 
أمالح معدنية ومركبات النيرتوجني التي تساعد الكائنات الحية الدقيقة يف بناء بروتينات وفيتامينات. تستفيد 
الكائنات الحية الدقيقة من تزويد مستمر يف املواد الخام ومن ترصيف النواتج املرافقة التي َتْنُتج خالل قيامها 
بالعمليات األيضية )التي هي عبارة عن "فضالت" الكائنات الحية الدقيقة(. ُتفرز هذه النواتج املرافقة من جسم 
الكائن الحي الدقيق، حيث مُيتص قسم منها يف جدران الكرش والقسم اآلخر يستمر يف أنبوب الهضم.     ُتحفظ 
الحفاظ عىل مجال ثابت للظروف مهم   .pH لل  يف الكرش عادًة ظروف ثابتة لدرجة الحرارة ومجال ضيق 
جًدا  لنشاط الكائنات الحية الدقيقة اإلنزمياتية التي تعترب رضورية لبقاء الكائنات الحية الدقيقة وتكاثرها.  

 

سؤال د -28: 
ال   pH يف معدة اإلنسان منخفض )1.7-3( وهذا يعني حاميض. ما هي أهمية ذلك؟    أ. 
ب. ماذا يحدث لو كان ال   pH يف كرش البقرة يشبه ال  pH يف اإلنسان؟ عللوا ادعاءاتكم.

سؤال د -29: 
يؤدي النقص امللحوظ يف الربوتينات أو مبركّبات النيرتوجني، مثل: اآلمونيا أو اليوريا، يف غذاء البقرة 

أو الكرش، إىل تباطؤ يف عملية تحليل جميع أنواع الكربوهيدرات. ارشحوا هذه الظاهرة.  

سؤال د -30: 
أبقار عىل أوراق صحف مع إضافات غذائية. منت األبقار جيًدا ودرت  يف تجربة معينة، تغذت 

حوايل  20 لرتًا من الحليب يف اليوم الواحد. 
أ. ارشحوا، ملاذا ميكن استغالل ورق الصحف كمكوِّن أسايس يف تغذية البقرة؟  

ب. ما هي اإلضافات الغذائية التي يجب إضافتها إىل البقرة التي تتغذى عىل ورق الصحف؟ 

سؤال د -31: 
أمامكم قامئة صفات: أنياب طويلة وحادة، فك قوي حركته عمودية )كاملقص(، وجود كائنات حية 
دقيقة تُحلِّل السيلولوز يف الجهاز الهضمي، أمعاء دقيقة قصرية، فك يتحرك بشكل عريض. جدوا 

الصفات التي متيِّز ثدييات نباتية والصفات التي متيِّز ثدييات مفرتسة. 

سؤال د -32: 
قارنوا بني مبنى ووظيفة الجهاز الهضمي عند اإلنسان والحيوانات املجرتة. تتطرقوا إىل:    

مبنى الجهاز. أ. 
ب. القدرة عىل تحليل السيلولوز. 

املواد التي تُستعمل الستخراج الطاقة.  ج. 
املواد التي تُستعمل كمصدر مواد بناء أساسية للربوتينات.   د. 

سؤال د -33: 
أبقار الحليب التي تُعالج باملضادات الحيوية عرب الفم، تعاين أحيانًا من صعوبات يف الهضم ومن 

انخفاض يف إنتاج الحليب. ارشحوا.  
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سؤال د -34: 
نواتج  باألساس عىل  تتغذى  لكنها  النباتات،  املجرتة عىل  الحيوانات  تتغذى  اآليت:  االدعاء  ارشحوا 

العمليات األيضية للكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل جهازها الهضمي. 

سؤال د -35: 
أمينية.   بروتينات - حوامض  لبناء  الخام  املواد  البقرة إىل كمية كبرية من  الحليب، تحتاج  إلنتاج 
صفوا ثالثة مسارات مختلفة بواسطتها تحصل البقرة عىل الحوامض األمينية التي تحتاجها لبناء 

بروتينات. 

سؤال د -36: 
يتغذى اإلنسان عىل حليب ولحم األبقار. الطاقة املوجودة يف الغذاء مصدرها من الشمس. صفوا 

ات واالنتقال الكيميايئ الذي يحدث فيها.    مراحل هذه السلسلة الغذائية بحسب التغريرُّ

توسع

الهضم يف حيوانات نباتية غري مجرتة  

نة  الثديات غري املجرتة التي تتغذى عىل نباتات، مثل: األرانب، الوبر والحصون، يوجد لها معدة مكوَّ
من قسم واحد، وهذا يعني ال يوجد لها كرش. يتم تحليل متعددات السكريات )باألساس ألياف( 

املوجودة يف الغذاء النبايت يف أعضاء أخرى تشبه الكرش، وفيها كائنات حية دقيقة قادرة عىل تحليل 
األلياف. يف األرانب يتم ذلك يف  األمعاء الزائدة باألساس )القسم األول والواسع يف األمعاء الغليظة(، 

ويف الحصان يتم يف األمعاء الغليظة والزائدة الدودية أيًضا. تقع هذه األعضاء بعد املعدة واألمعاء 
الدقيقة،  لذا الكائنات الحية الدقيقة التي متوت ال ُتستغل مبارشًة كمصدر ملكونات الغذاء كام هو 
األمر يف الحيوانات املجرتة، بل ُتفرز خارج الجسم مع البعر )الروث(.  يتغذى قسم من الحيوانات 

النباتية عادًة عىل البعر، وهكذا تستغل فيتامينات وبروتينات الكائنات الحية الدقيقة. يف الحرشات 
النباتية، مثاًل: حرشة األرَضة آكلة األشجار، يوجد مشاركة مع بكترييا تحلِّل األلياف املوجودة يف 

جهازها الهضمي. 
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نجاعة التغذية يف بقرة الحليب د5. 

تحتل إرسائيل رقاًم قياسًيا عاملًيا يف إنتاج الحليب: مبعدل 12,000 لرت حليب للبقرة الواحدة يف السنة   
)2010(. يجب تقدير هذا اإلنجاز الخاص، بسبب اإلنتاج العايل الذي يتم يف ظروف بيئية محيطة  
وأقليمية صعبة جًدا. ميكنكم تقدير هذا التحصيل الزراعي الحديث يف إرسائيل بناًء عىل املعطيات 
تنمو يف حظرية  التي  األبقار  أما  الواحد،  اليوم  لرتات حليب يف   8-4 الربية حوايل  البقرة  َتِدررُّ  اآلتية: 

حديثة، فإنها َتِدررُّ مبعدل  30 لرتًا من الحليب يف اليوم الواحد.
 يف بداية القرن ال   20، كانت َتِدررُّ البقرة الواحدة التي تعيش يف حظائر إرسائيل حوايل 1,000−300 
لرت حليب يف السنة. يف سنوات الخمسينيات من القرن ال  20، كانت َتِدررُّ البقرة الواحدة يف السنة 
حوايل  3,000-5,000 لرت، ويف بداية القرن ال 21، أصبح معدل كمية الحليب الذي َتِدررُّه البقرة الواحدة 

يف السنة حوايل 12,000 لرت. 

سؤال د -37: 
لوا إجاباتكم.  هل يستمر ، بحسب رأيكم، ازدياد إنتاج الحليب يف نفس الوترية؟ علِّ

إنتاج الحليب بواسطة بقرة الحليب
الوالدة، ويستمر كلام كان موجود محفز  اقرتاب  البقرة بشكل طبيعي عند  ع   الحليب يف رَضْ إنتاج  يبدأ 
الرضاعة الذي يقوم به العجل. يف قطعان بقر الحليب، يف العالَم الغريب، يقوم املزارعون بالفصل بني العجول 
وأمهاتهم بعد الوالدة مبارشًة، ويتم تبديل محفز الرضاعة بحلب البقرة من مرتني إىل ثالث مرات يف اليوم 
وحتى أكرث من ذلك. يتم تسويق الحليب للرشب وإلنتاج ُمْنَتجات حليب مختلفة. كمية الحليب التي َتِدررُّها 
البقرة اليوم أكرث من كمية الحليب املطلوبة للعجل ويستمر حلب األبقار عدة شهور أكرث من زمن الرضاعة 

املقبول. 
العامالن األساسيان املسؤالن عن إنتاج كمية حليب أكرث عند أبقار املزرعة باملقارنة مع األبقار الربية هام: 
عمليات العناية الوراثية للقطيع املعد للحليب، كمية وجودة الغذاء الذي تتناوله البقرة. يف هذا البند، نبحث 
العامل الثاين فقط، لكن بودنا أن نذكر أنه أثناء عمليات التحسني والرعاية يتم اختيار األبقار التي تتحىل 
بالصفات الوراثية اآلتية: أبقار ُتْنِتج كمية كبرية من الحليب، لديها شهية كبرية وقدرة الهضم عندها عالية.   

د1.5 أنواع الغذاء لتغذية حيوانات مجرتة 

تتغذى الحيوانات املجرتة يف املزرعة عىل نوعني من الغذاء تختلف عن بعضها بكمية الطاقة التي تحتويها:  

غذاء غليظ )خشن(، هو غذاء غني باأللياف ويحتوي عادًة  عىل كمية طاقة قليلة. يتم تحضريه عىل األغلب 
من أوراق وسيقان النباتات. وأحياًنا يحتوي عىل قشور بذور مجروشة. األغذية الغليظة هي: العشب الطري، 
عشب مجفف يحتوي عىل رطوبة منخفضة، القش )أقسام نبات جاف يبقى بعد الحصاد( وعشب حامض 
)عشب طري مرَّ بعملية تخمر يف ظروف ال هوائية.  انخفاض pH الغذاء يف أعقاب التحميض، يؤدي إىل إبادة 

البكتبرييا الضارة، وهكذا يتم الحفاظ عليه(. 
األلياف مهمة لتزويد الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش يف الكرش بالطاقة ولتحفيز الحركة الربيستالتية 

للجهاز الهضمي التي تخلط محتوى الكرش وُتتيح إطالق الغازات التي َتْنُتج فيها.

إرسائيل
12,000 لرت

الواليات املتحدة
10,100 لرت

االتحاد األورويب
8,000 لرت

اسرتاليا
5,124 لرتًا

األرجنتني
4,183 لرتًا

روسيا
 3,120 لرتًا

الصني
2,264 لرتًا

الرقم القيايس العاملي إلنتاج الحليب السنوي 
للبقرة  يف إرسائيل
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غذاء مرّكز: هو غذاء فقري باأللياف لكنه غني بالربوتينات، بالدهنيات وبكربوهيدرات سهلة الهضم. يحتوي 
ز عىل كمية طاقة عالية. يتم تحضريه عىل األغلب من بذور غنية يف النشا، مثل: بذور الشعري،  الغذاء املركَّ
الحنطة، الشمندر، الذرة، السورجوم ومن بذور غنية بالربوتينات والدهنيات، مثل: بذور القطن والكانوال. 
نات النباتات التي ُتستعمل للتغذية.  نستعمل يف هذا الفصل املصطلحات التي يستعملها املزارعون حول مكوِّ

عندما نذكر بذور، فإننا نقصد البذور التي تشمل القرشة.
   

 

قليالاً من املعلومات...      

طعام حالل للحيوانات املجرتة يف عيد الفصح   

كائنات حية  لعشائر  مميزة  معينة ومكونات  البقرة مستوى حامضية  غذاء يف كرش  نوع  كل  ُينْتِج 
دقيقة تحلِّل املكون األسايس يف نفس نوع الغذاء. يؤدي التغيري يف مكونات الغذاء إىل تغيري مستوى 
نات عشائر الكائنات الحية الدقيقة. إذا تمَّ تبديل الغذاء  الحامضية يف الكرش ويؤدي إىل تغيري مكوِّ
بوترية رسيعة، ال يتوفر وقت كاٍف ليك تتكون عشرية الكائنات الحية الدقيقة املناسبة ملكونات الغذاء 
الجديدة. نتيجًة لذلك، ال يتم هضم نسبة مئوية معينة من الغذاء، لذا يحدث خلل يف توازن الطاقة  

عند البقرة وينخفض إنتاج الحليب. 
تحصل  الذي  الغذاء  بتبديل  املزارعون  يقوم  الحالل،  منطلق  ومن  أسابيع،  بعدة  الفصح  عيد  قبل 
الذرة  يعتمد عىل  األبقار، من غذاء يحتوي عىل حنطة، شعري وحبوبيات )مختمرة( إىل غذاء  عليه 

والسورجوم )التي تعترب غذاء حالاًل لعيد الفصح(. 
نويص إذن البدء بتغيري الغذاء بشكل تدريجي وخالل عدة أسابيع، ألن هناك حاجة إىل الوقت ليك 

تتكون عشائر الكائنات الحية الدقيقة املناسبة لتحليل الغذاء الجديد.   

د 2.5 نجاعة إنتاج الحليب — التوازن الحساس 

حتى القرن ال  20 ، حصلت األبقار عىل غذاء غليظ فقط. يف بداية القرن ال   20، اكتشف املزارعون أنه عند 
ز إىل غذاء الحيوانات املجرتة، فإن ذلك يزيد من وترية منو األبقار ومن إنتاج حليبها. يؤثر نوع  إضافة غذاء مركَّ
ز عىل النسبة بني محتوى الدهنيات والربوتينات يف الحليب الذي ُتْنتجه البقرة. يف املزرعة التي  الغذاء املركَّ
هدفها إنتاج كمية حليب كبرية تحتوي عىل دهنيات وبروتينات، من خالل الحفاظ عىل األرباح، يجب أن 
يأخذوا بالحسبان جميع املكونات عند تخطيط الوجبة الغذائية للبقرة. تحوَّل بناء الوجبة الغذائية للبقرة إىل 
ِعلم. يقيض املزارع اليوم معظم وقته أمام الحاسوب لتخطيط الوجبة الغذائية املناسبة لبقرة الحليب، حيث 
يأخذ بالحسبان جميع مكونات الغذاء املمكنة وتكلفتها بشكل دقيق، كام أنه يأخذ بالحسبان احتياجات 
ز ومن حوايل %30 من  األبقار وفًقا لوضعها. وجبة غذاء بقرة الحليب مكونة من حوايل %70 من غذاء مركَّ

غذاء غليظ.   

أمامكم عدة أمثلة لتحسني نجاعة تغذية بقرة الحليب:      

َتْنُتج بروتينات الحليب من الحوامض األمينية  التي مُتتص يف األمعاء الدقيقة. كام رأينا، قساًم كبريًا من   .1
الربوتينات املتوافرة للبقرة مصدرها من بروتينات البكترييا. َيْنُتج من ذلك أن ازدياد نشاط الكائنات 
الحية الدقيقة يف الكرش  إىل املستوى املثايل يؤدي إىل ازدياد إنتاج بروتينات البكترييا وُيتيح ارتفاع 

إنتاج الحليب وجودته. يؤدي إْغناء الوجبة الغذائية بالكربوهيدرات املتوافرة، باألمالح املعدنية 
ومبصادر نيرتوجني غري بروتينية إىل ازدياد إنتاج بروتينات البكترييا. باإلضافًة إىل ذلك، يؤدي استعامل 

مركبات النيرتوجني غري الربوتينية )حوامض البول، اليوريا واآلمونيا( املوجودة يف زبل الطيور، الذي
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نات التي تساهم يف ازدياد كمية بروتني يعترب نفايات زراعية، إىل انخفاض تكاليف الغذاء. إضافًة إىل املكوِّ
البكترييا، يقوم املزارعون بإغناء غذاء

أبقار الحليب بربوتينات ال تحّللها الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش يف الكرش. تتحّلل هذه الربوتينات يف
 أمعاء البقرة وهي ُتستغل بنجاعة كبرية جًدا إلنتاج الحليب أيًضا.

 
   

2.  تحتاج البقرة إىل كمية طاقة كبرية جًدا إلنتاج الحليب. إذا مل تتوفر طاقة كافية يف وجبة الغذاء، فإن 
البقرة تستخدم مصادر الطاقة املخزونة يف جسمها. ليك تحصل البقرة عىل غذاء غني يف الطاقة،  فمن 

األفضل أن نزيد يف وجبتها الغذائية من نسبة الغذاء املرّكز بسبب الكمية الكبرية ملكونات الطاقة 
ن الغذاء الغليظ تحتاجها البقرة إلنتاج كمية حليب  املوجودة فيه.  لكن اتضح أن األلياف التي تكوِّ

ز بكميات كبرية من الدهنيات  كبرية. هناك طريقة أخرى لرفع قيمة طاقة الغذاء وهي اغناء الغذاء املركَّ
التي قيمة طاقتها أكرب ب  2.3 أضعاف من قيمة طاقة الكربوهيدرات والربوتينات. لكن اتضح أن 

كمية دهنيات كثرية يف الغذاء، تؤذي نشاط الكائنات الحية الدقيقة يف الكرش. تتحلل الدهنيات إىل 
جليسريول وحوامض دهنية ذات سالسل طويلة، ال تستغلها البكترييا وال مُتتص يف جدار الكرش. إضافًة 
إىل ذلك، ترسب الحوامض الدهنية عىل األلياف وهكذا متنع من البكترييا أن تحلِّلها. أحد الحلول اليوم 

هو إضافة دهنيات ال تحللها الكائنات الحية الدقيقة يف الكرش. ُتبطل هذه الطريقة تأثريه السلبي، 
ها مختصو  لكن ُتتيح تحليله يف املعدة الحقيقية ويف األمعاء  كام ُتتيح امتصاصه. هذه الدهنيات يسمِّ

التغذية "دهنيات محمية". 
  

ط جدران  ا إىل تحفيز ينشِّ 3. األلياف هي مكون رضوري لنشاط البكترييا الجيد يف الكرش. وهي تؤدي أيًضُ
الليجنني،  وباألساس  كبرية،  بكميات  األلياف  تحتل  أخرى،  ناحية  الهضمي. من  الجهاز  الكرش وعضالت 
حجاًم كبريًا من الكرش ملدة زمنية طويلة وهكذا تقلل من الوجبة الغذائية التي تستهلكها البقرة ونتيجًة 
لذلك يقل إنتاج الحليب. استعامل العلف حديث السن الذي فيه كمية الليجنني قليلة نسبًيا، يزيد من  
نجاعة تحليل األلياف ويقرص من زمن مكوث الغذاء يف الكرش، ونتيجًة لذلك يزيد من استهالك الحيوان 

املجرت للغذاء ومن إنتاج الحليب. 
تلخيص، عند بناء وجبة غذاء، يجب الحفاظ عىل توازن حساس بني الغذاء املرّكز وبني الغذاء الغليظ ويجب 

ات الكثرية.  االمتناع من التغريرُّ

استعامل نواتج صناعية وزراعية مرافقة يف تغذية الحيوانات املجرتة
 ميكن تغذية الحيوانات املجرتة مبواد غذائية رخيصة ال يستهلكها اإلنسان، وهكذا نزيد من أرباح املزارع. 
زّة. وهي  يها مواًدا غذائية وسطية أو ِنصف مركَّ تنتمي هذه األغذية إىل نوع ثالث من األغذية التي نسمِّ

ز.    تحتوي عىل مواد غذائية وطاقة أكرث من املواد الغذائية الغليظة، وأقل من الغذاء املركَّ
أفضلية استخدام الغذاء الرخيص مضاعف: بيئي واقتصادي. التكاليف األساسية للمزارع الذي يريب أبقار 
الحليب تنبع من الكمية الكبرية للغذاء املطلوب لتغذية األبقار. استعامل النواتج الزراعية أو الصناعية 
املرافقة كمصادر رخيصة للطاقة والربوتينات تزيد من أرباح املزارع. فيام ييل عدة أمثلة لنواتج مرافقة 

ُتستعمل يف تغذية الحيوانات:  
بذور قطن  كاملة − بذور القطن هي نواتج صناعية مرافقة ملعالجة ألياف القطن إلنتاج النسيج. يف   
السنوات األخرية، ازداد يف العالَم استعامل بذور القطن لتغذية األبقار. تشّكل بذور القطن غذاًء مركزًا بسبب 
احتوائه عىل كميات عالية من الدهنيات والربوتينات. أفضلية بذور القطن باملقارنة مع بذور أخرى، مثل: 

الذرة أو السورجوم هي وجود ألياف بكميات كبرية يف قرشة البذور.

علم البيئة: 
تأثري اإلنسان عىل البيئة 

املحيطة.

عالقة مبوضوع
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ل بذور القطن حوايل %25 من وجبة غذاء أبقار الحليب. يف البالد، بسبب تقليص تنمية القطن  أحياًنا تشكِّ
يف السنوات األخرية، يوجد أيًضا انخفاًضا يف استعامل بذور القطن لتغذية األبقار.   

بقايا خرضوات مختلفة، مثل: الجزر، الشمندر وقشور الحمضيات التي ترتاكم يف عمليات صناعية عند   
معالجة الخرضوات والفواكه.  

نخالة − مخلوط قشور بذور الحبوبيات )النجيليات( التي َتْنُتج كناتج مرافق عند طحن البذور )مثاًل: عند   
طحن بذور قمح إىل طحني(. 

جفت الزيتون − ناتج مرافق لعملية عرص الزيتون إلنتاج الزيت. وهو يحتاج إىل معالجة إضافية، مام   
يؤدي إىل انخفاض األرباح عند استعامله.   

نواتج مرافقة من الحيوان:
ماء الجنب− ناتج مرافق يف صناعة األجبان، وهو يحتوي عىل نسب مئوية منخفضة من الدهنيات   

وعىل ِنسب مئوية عالية من الربوتينات. استعامل ماء الجنب شائع بشكل خاص يف تنمية العجول.  لكن  
اليوم، ال نغذي الحيوانات مباء الجنب تقريًبا، ألن نقل كميات كبرية من السوائل وحفظها يف حاويات 

يكون باهظ الثمن.   .
زبل الطيور − ناتج مرافق لتنمية الطيور. يتكون زبل الطيور باألساس من بُراز الطيور، من بقايا غذاء   
نقدمه للطيور، من القش الذي نضعه عىل أرضية األقنان ومن الريش. زبل الطيور هو مصدر رخيص 
واآلمونيا  اليوريا  الطيور،  ُبراز  مصدره  الذي  البول  حامض  مثل:  يروتينات،  ليست  نيرتوجينية  ملركبات 

الناتجان من تحليل حوامض البول بواسطة بكترييا مختلفة.   

ُيقلل استغالل زبل الطيور )يشتمل القش الذي نضعه عىل أرضية األقنان( الذي ُيستعمل لتغذية الحيوانات 
الكبري لنفايات األقنان. لكن  التكاليف، كام أنه يحل مشكلة بيئية محيطة كبرية وهي الحجم  املجرته من 
استعامل زبل الطيور يحتاج إىل حذر كبري جًدا بسبب وجود كائنات حية دقيقة مسببة لألمراض يف النباتات 
واألبقار، لذا من املهم أن مير الزبل بعمليات تطهري. كام أن زبل الطيور يحتوي عىل بقايا أدوية ومعادن، 
لذا يجب فحصه وفًقا للمصدر الذي يصلنا منه. بودنا أن نذكر أنه عند تغذية الحيوانات  املجرتة، يجب 
تحديد كمية مركبات النيرتوجني غري الربوتينية، ألن زبل الطيور هو أحد مصادر هذه املواد. والسبب لذلك 
هو ميل مركبات النيرتوجني غري الربوتينية أن تتحلل إىل آمونيا وإذا امُتصت اآلمونيا برتاكيز عالية يف الدم 

فإنها تكون سامة. 

نافذة البحث

وجبة الغذاء املقبولة لتغذية الجدي هي مخلوط مكون من بذور وحبيبات مختلفة. اقرتح الباحثون 
غذاء  من  لقسم  كبديل  الطيور  زبل  يستعملوا  أن  اقتصادية  مشاكل  من  يعانون  الذين  للمزارعني 
الجدي. ليك نفحص تأثري النسبة املئوية لزبل الطيور يف وجبة غذاء الجدي عىل ارتفاع الوزن، أُجري 

الفحص اآليت:   
ُوزع 42 جدي إىل 7 مجموعات، وقد كان ُعْمر كل واحد منها 40 يوًما ومعدل الوزن هو 17 كغم. 
زبل  من  مختلفة  مئوية  نسبة  تحتوي عىل  غذاء  وجبة  أسابيع عىل   8 كل مجموعة خالل  حصلت 

الطيور. .  
تعرض الرسمة د - 22 ازدياد معدل وزن الجدي يف املجموعات املختلفة بعد مرور 8 أسابيع.  

يستغلوننا 

حتى النهاية 



ا
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سؤال د -38:
ارشحوا، ملاذا تستطيع الحيوانات املجرتة أن تستعمل زبل الطيور كمصدر للنيرتوجني، أما  أ. 

الحيوانات ذات املعدة الواحدة ال تستطيع أن تستغله؟  
للنيرتوجني،  رخيًصا  كونه مصدًرا  إىل  إضافًة  الطيور،  زبل  واحدة الستعامل  أفضلية  اذكروا  ب. 

واذكروا سيئة واحدة له.  
بناًء عىل معطيات الرسم البياين، صفوا وقارنوا تأثري تبديل قسم من وجبة الغذاء عىل وزن  ج. 

الجدي. تطرقوا إىل العالجات املختلفة يف التجربة.    
بناًء عىل نتائج التجربة املعروضة يف الرسم البياين، أي نسبة مئوية من زبل الطيور توصون  د. 

املزارع أن  يستعمل يف وجبة الغذاء؟  ارشحوا إجاباتكم. 

  رصاع 

رفاه للحيوانات أم رفاه للمزارعني؟ 

رأينا يف بند د2 أن نجاعة إنتاج األغذية من الحيوانات يف املزرعة تعتمد 
أيًضا عىل استغالل مواد غذائية رخيصة، مثل: أنواع نفايات مختلفة من 

الحيوان والنبات )التي تعترب غري صالحة لألكل عند اإلنسان( كمصادر 
طاقة وبروتينات رخيصة وناجعة للحيوانات. موضوع تغذية الحيوانات يف 
املجال التجاري والصناعي هو مثال لنهج هدفه الربح االقتصادي يف املركز، 

وهدف املزارعون أن يجنوا أرباًحا عظمى من خالل استثامرات صغرى. 
ُيطبق هذا النهج يف املكان الصغري جًدا الذي تعيش فيه هذه الحيوانات، 

حيث يسيطر املزارع عىل جهاز تكاثرها، ويوجد فيه عدد عامل قليل وغري 
ذلك. 

أنها أغراض وممتلكات دون األخذ  الحيوانات عىل  النهج إىل  يتطرق هذا 
بعني االعتبار احتياجات ومعاناة هذه الحيوانات. هل استمتاع اإلنسان من 
غذاء الحيوان يستحق هذا النهج؟ وهل ورغبة املزارعني يف الربح االقتصادي 

تستحق هذا النهج؟ )أكملوا يف الصفحة القادمة(.
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سؤال د -39: 
ادخلوا إىل اإلنرتنيت واعرضوا تربيرات )ُحَجج( لكل من أصحاب الشأن اآلتيون: منظَّامت حقوق 

الحيوان، مريب األبقار، مستهلكو اللحوم، منظامت البيئة املحيطة. 
اكتبوا  موقفكم املعلَّل لهذا الرصاع.   

املواضيع األساسية يف الفصل

الغذائية إىل  املواد  التي تتحلل فيها جزيئات كبرية ومعقدة من  العمليات  الهضم هي مجموع  عملية   
جزيئات صغرية قادرة عىل دخول خاليا الجسم.  

الجهاز الهضمي عند اإلنسان مبني كأنبوب طويل محاط بطبقات من العضالت الالإرادية. يشمل األنبوب   
التقسيم إنتاج ظروف خاصة يف كل قسم من أقسام    ُيتيح هذا  أقساًما مختلفة تفصل بينها صاممات. 
عصبية  تنظيم  آليات  بواسطة  الهضمي  الجهاز  يف  املختلفة  األقسام  نشاط  تنظيم  يتم  الهضم.  أنبوب 

وهورمونالية.  
ُتفرز إىل أنبوب  َتْنُتج فيها مواد  يرافق أنبوب الهضم أعضاء )غدد ُلعاب، بنكرياس، كيس مرارة وكبد(   

الهضم وتشرتك يف عمليات الهضم.   
هضم الغذاء يف جهاز هضم اإلنسان هو هضم خارج الخلية، تتم فيه عمليات تحليل آلية وكيميائية. يتم   

التحليل الكيميايئ بواسطة إنزميات. 
نات الُلعاب  يتم التحليل اآليل للغذاء يف الفم بواسطة عملية املضغ التي تقوم بها األسنان. تساعد مكوِّ  
الكيميايئ  التحليل  عملية  يف  وللبدء  هضمه  الستمرار  الغذاء  وإعداد  تحضري  عىل  الفم  يف  ُيفرز  الذي 

للكربوهيدرات.    
ينتقل الغذاء من الفم إىل املعدة عرب أنبوب املريء بواسطة حركة بريستالتية للعضالت الحلقية املوجودة   

يف جدار املريء.  
التحليل  عملية  إكامل  عىل  العضالت  طبقات  انقباض  يساعد  عضيل.  تخزين  كيس  عن  عبارة  املعدة   
اآليل. الخاليا املوجودة يف مخاط املعدة، تفرز "عصارة املعدة" التي تحتوي عىل إنزميات تحلِّل بروتينات 

وتحتوي عىل حامض يساعد عىل نشاط اإلنزميات ويعقم الغذاء.
من  هورمون جسرتين  إلفراز  فعل  وكرد  عصبية  ملحفزات  فعل  كرد  املعدة  وانقباض  إفراز  تنظيم  يتم   
خاليا موجودة يف جدران الخاليا. تتم مراقبة إفراز الجسرتين بآلية تدمج بني املردودية )التغذية املرتدة( 

اإليجابية واملردودية السالبة.   
األمعاء الدقيقة هي عبارة عن أنبوب طويل وملتٍو. يتم معظم التحليل الكيميايئ يف بداية األمعاء الدقيقة   
- األثنى عرش. يرتبط أنبوبان باألثنى عرش: من البنكرياس ُتفرز إنزميات مختلفة تعمل يف بيئة قاعدية، 

ومن كيس املرارة ُتفرز عصارة املرارة التي َتْنُتج يف الكبد وتحوِّل الدهنيات إىل مستحلب.     
تربز يف فراغ األمعاء الدقيقة طيات مغلفة بخاليا طالئية.  قسم من خاليا الطبقة الطالئية، تفرز إنزميات   
هضم، وخاليا أخرى عليها َخمالت متتص الغذاء. الَخمالت والَخمالت الدقيقة تزيد بشكل كبري جًدا من 

مساحة السطح الداخيل لألمعاء الدقيقة وهكذا تصبح عملية امتصاص الغذاء ناجعة.  .
تدخل معظم نواتج الهضم خاليا االمتصاص بواسطة حامالت موجودة يف أغشية الخاليا. يتم استيعاب   
ال. ويتم امتصاص املاء بواسطة الضغط  ال وقسم منها بواسطة نقل غري فعَّ قسم منها بواسطة نقل فعَّ

األسموزي الناتج يف أعقاب امتصاص نواتج الهضم.  
تصل نواتج الهضم الكبد بواسطة أنابيب الدم والليمفا ) نظام بواب الكبد(.   
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يتم تنظيم نشاط األمعاء الدقيقة بواسطة هورمونات. األساسية منها: الخوليتسيتوكنني والسكرتني، اللذان   
ُيفرزان بواسطة خاليا موجودة يف جدار األثنى عرش كرد فعل لوصول الغذاء. 

األمعاء الغليظة هو أنبوب له مساحة امتصاص صغرية، حيث يساعد عىل امتصاص املاء واألمالح بشكل   
الغذاء ويتم دفعها نحو  بقايا  الغليظة  ُتخزَّن يف األمعاء  الغذائية.  للمواد  امتصاص محدود  ناجع ويتم 

 .B12 َو K  اإلفراز، ليك يتخلص الجسم منها. كام توجد فيه كائنات حية دقيقة ُتْنِتج فيتامني
تصل نواتج الهضم الكبد عرب الدم والليمفا. مير قسم من نواتج الهضم معالجة يف الكبد، قسم منها ُيخزَّن   
وُتفرز  اإلفراز  يصل جهاز  منها  تغيري، وقسم  دون  الجسم  باقي خاليا  إىل  ينتقل  منها  الكبد، وقسم  يف 

بواسطة البول.  
من  نقص  حاالت  ويف  الدهنية  والحوامض  الجلوكوز  من  متوافرة  كيميائية  طاقة  الخاليا  يف  ُتستخرج   

الحوامض األمينية أيًضا.  
التي تصل الخاليا بعمليات أيضية، مثل: عمليات بناء، عمليات تحليل واستخراج  تشرتك نواتج الهضم   

طاقة.  
  الهضم يف الحيوانات املجرتة

يساعد الجهاز الهضمي الخاص للحيوانات املجرتة عىل استغالل أغذية غنية باأللياف والسيلولوز وفقرية   
يف الربوتينات والدهنيات، كام يساعد عىل استغالل ُمْنَتجات مرافقة ُينتجها اإلنسان أثناء عملية معالجة 

ة لإلنسان. تتوفر هذه الصفات بفضل وجود كائنات حية دقيقة ُتحلِّل السيلولوز.  املواد الغذائية املعدَّ
حجم الجهاز الهضمي عند الحيوانات املجرتة كبري، معظمه مبني من أربعة اقسام. الكرش هو القسم   
األكرب واألول الذي يصله الغذاء، توجد فيه عشرية متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تستطيع أن 
تحلِّل متعددات سكريات مختلفة، من بينها السيلولوز الذي ال يستطيع اإلنسان تحليله كسائر حيوانات 

كثرية أخرى، وال تستطيع هضمه.       
السكريات  متعددة  تحليل  من  َتْنُتج  أحادية  الكرش عىل سكريات  يف  الدقيقة  الحية  الكائنات  تتغذى   
بها  تقوم  التي  التخمر  عمليات  أثناء  متطايرة  دهنية  َتْنُتج حوامض  املجرت.  الحيوان  غذاء  املوجودة يف 
ناته يف جسم البقرة.   البكترييا وهي ُتستخدم كمصدر طاقة أسايس للبقرة ومادة خام إلنتاج الحليب ومكوِّ
تستطيع الحيوانات املجرتة أن تعيش من غذاء فقري بالربوتينات بفضل استغالل بروتينات الكائنات الحية   
الدقيقة املوجودة يف الكرش، حيث تستطيع أيًضا إنتاج جميع الحوامض األمينية من مركبات نيرتوجني 

غري بروتينية.      
تستطيع الحيوانات املجرتة أن متدور فائض اآلمونيا. مُيتص فائض اآلمونيا من الكرش إىل دم البقرة ويتحول   
إىل يوريا يف كبد البقرة. ُيعاد قسم من اليوريا إىل الكرش وتستغله الكائنات الحية الدقيقة إلنتاج بروتينات 

البكترييا.   
غذاء البقرة عامل مهم يؤثر عىل كمية وجودة إنتاج الحليب.   

الدقيقة ولحركة  الحية  الكائنات  الغليظ عىل كمية كبرية من األلياف وهو مهم لنشاط  الغذاء  يحتوي   
الجهاز الهضمي. الغذاء املرّكز غني بالربوتينات، الدهنيات وبكربوهيدرات سهلة الهضم وفقري بالسيلولوز. 

ز عىل كمية طاقة كبرية.     يحتوي الغذاء املركَّ
زة يف وجبة غذاء أبقار الحليب إىل نشاط الكائنات الحية  يؤدي التوازن بني املواد الغذائية الغليظة واملركَّ  

الدقيقة مبستوى مثايل، كام يؤدي إىل ازدياد إنتاج البقرة.   
ميكن أن نزيد من أرباح املزارع من خالل استعامل أنواع نفايات زراعية مختلفة كمصدر رخيص للطاقة   

والربوتينات. ُيستخدم زبل الطيور، عىل سبيل املثال، كمصدر ملرّكبات نيرتوجني ليست بروتينات.  
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املصطلحات املهمة يف الفصل

جهاز الهضم   كائنات حية غري ذاتية التغذية
مراكز عصبية يف املخ إنزميات هضم  

َخمالت وَخمالت دقيقة جلوكوز، مستوى يف الدم
امتصاص هيبوثاالموس  

عميالز  تنظيم عصبي وهورمونايل 
فم  مريء 

تحليل آيل وكيميايئ تبادل مواد ) عمليات أيضية(
ببسني   كبد  

بروتوئازاتكولسرتول
براز  كيس املرارة  

أنبوب الهضم  بنكرياس
معدة  ليباز  

لعاب  ليبيدات
أسنان  مخازن الطاقة
خاليا امتصاصعصارة هضم  

عملية إنزمياتيةأمالح املرارة 
ال    حركة بريستالتيةنقل فعَّ

ال  األثنى عرشنقل غري فعَّ
مركبات نيرتوجني ليست بروتيناتاألمعاء الدقيقة    

األمعاء الغليظة

مصطلحات تعلَّمناها يف سياق الحيوانات املجرتة

كائنات حية دقيقةتغذية بقرة الحليب 
نظام أقسام )أجهزة معدات(اجرتار

أليافبروتني بكترييا   
مشاركة من نوع تكافل كرش 

سيلوالزوت   غذاء غليظ 
ز    يوريا  غذاء مركَّ

سيلولوز غذاء فقري يف الربوتينات  
تخمر يف الكرشمدورة نفايات عضوية 

مل ُتخطئي!
سيلولوز ...مرة أخرى 

كيف يستطيع 
مع معدة واحدة؟  اآلخرون العيش 


