
 أ	
ابتالع				98,	116

		 	 اتزان بدين 			10,	19,	53,	54,	93,	140,	149,	150,	

171	,155 	
اجرتار				116,	117

أحادية السكر 		19-18,	118,	120-119,	122

استخراج طاقة				113-112,	119,	134,	157-140

اضطرابات يف تناول الطعام				197-196

انخفاض يف الوزن )تنحيف( 			169,	196-195

ألياف )غذائية(				23,	110,	118,	122,	125,	127,178-177,	194

A	كوإنزيم	انظروا أيًضا:				A		أستيل كوإنزيم

أقسام هضم   انظروا أيًضا: كرش، جهاز هضم، حيوانات مجرتة,	

160	,158	,150	,144	,140	,62	,58	,51	,47	,46				)O2(	أكسجني

أكتني				139

ايثانول				151,	157

إنزميات هضم				92,	94,	95,	100,	103,	104,	105,	108,	117,	

118 	 	

إشارات هورمونالية				173-172

إشارات عصبية				172,	173

إنسولني				103,	111,	173,	191,	194-193

ألبومني				29,	30,	32,	110

127	,122	,121	,111	,48				)NH3(أمونيا

اندوسبريم				177

إنزميات، عوامل تؤثر عىل النشاط				72,	100

امتصاص	

		 -	امتصاص غذاء			 يف اإلنسان:		100,	106,	107,	110-108,	189;	 	

													يف الحيوان املجرت:	116,	117,	118,	121,	122 	 	

-	امتصاص ماء			يف اإلنسان:		107,	108,	110; 	

													يف الحيوان املجرت:	118,	122 	 	

		 أمالح معدنية / أمالح				11,	40-38,	76-74,	77,	79,	80,	107,	

205-204	,177	,118	,111 	 	

-	نقص وفائض				75,	76,	77,	84,	205-204 	

-	استيعاب			84,	85,	139-138 	

استهالك غذاء 			175-171

إخراج				94,	107

أمراض نقص				189,	202,	205

أمراض قلب وأوعية دموية				193

آليات التغذية املرتدة )مردودية( 93

إسهال				108,	109

أسنان				96,	98,	116

استيعاب الضوء  		

- مالءمة ل				52-51 	

-	مرحلة				62-60 	

		 	,140-135	,134	,84	,60	,47,13				)ATP(	أدنوزين ثالثيس الفوسفات

157	,149	,148	,147	,146-144	,141 	 	

انتشار )ديفوزيا( 			62,	84,	107

أومجا	3,	6				26,	194

اسموزا				84,	107

			ب

برشة				52,	54,	83

بري بري 			33

بيوت تنمية 			73

بناء مواد معقدة				138

بيووقود/ بيو غاز 			68,	156,	157

بيكربونات				103,	105

بدانة			12,	169,	170,	181,	192-189

بذرة/بذور 			22,	126,	127,	177

بكترييا    انظروا: كائنات حية دقيقة

بروتينات				32-29,	110,	112,	113,	148-147,	169,	187

-	عند الحيوانات املجرة				118,	120,	121,	122 	

-	يف التغذية				12,	180 	

-	من نيرتوجني غري بروتيني				121,	122,	127,	128 	

-	نقص				30,	120				انظروا: بروتينات أيًضا 	

-	كائنات حية دقيقة				121,	122,	126 	

بنكرياس				103,	105,	111,	117,	173,	194	

بيئة محيطة، عوامل،  انظروا: عوامل بيئة محيطة )خارجية(

-	خارجية				91 	

-	داخلية				12,	41,	91 	

ببتيدات				122

بسرتة				154

ببسني				100

بروتوآزات				100,	103,	118,	121

براز				107,	109,	110,	178

	 ت
تجانس وتباين				12,	16,	30,	47,	51,	56,	134,	141

تأثري الدفيئة				71,	120

	تخرث				32

تحويل طاقة 			46

دليل املصطلحات 

ب
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تغذية				12-10

- نجاعة التغذية يف بقرة الحليب 			128-125 	

تنظيم

-	يف جهاز الهضم				93,	97,	102,	105-104,	109 	

-	استهالك الطاقة				111 	

-	استهالك الغذاء				175-171 	

تسميد				80-79,	81

تحميض خيار				153

تبادل غازات				52,	53,	54,	83,	135-134

تبادل مواد		113-110,	147,	148,	158

تبادل مواد )عمليات أيضية( أسايس			167-166,	168,	169

تأكسد	–اختزال				61,	145

تريجلتسرييدات				25,	27,	103,	107,	173,	191

تربسني				103

تصلب رشايني				178,	181,	193

تهييج )إثارة(				60

تنفس، انظروا تبادل غازات

تنفس خلوي				134,	135,	158-134

تنفس خلوي هوايئ				135,	140,	150-142,	160-157	

تنفس خلوي ال هوايئ				140,	150,	157-156

تكافل				67,	122,	124

تركيب ضويئ				

- مالءمة النبات إىل...				55-51 	

- والتنفس الضويئ				160-157 	

ل اإلنسان			74-73 -	تدخُّ 	

-	وترية، نسبة 			53,	55,	59,	70-69,	72 	

-	مراحل				64-60 	

-	عملية				51-46,	64-60,	74-69 	

-	نواتج				47,	49,	58,	62,	67-65 	

تحليل )ميكانييك، كيميايئ( 			92,	96,	100,	103,	116,	117,	118,	121

تثبيت كربون، مرحلة				55,	64-63

تركيز اسموزي				23,	27,	29,	30,	39,	109

تفعيل				136,	138

تغذية				176-175,	194

- يف عامل فيه نقص  		188-187 	

-	يف عامل فيه وفرة 				190-189 	

-	نباتية،  انظروا: غذاء من النبات 	

تخمر				119,	140,	150,	156-151,	157

تيلوكوئيد				56

تخزين، يف الخاليا، يف األعضاء، انظروا: مواد إدخارية			

		
		ث

ثنايئ السكر 				20-19,	122

رشه الشهية العصبي				197

ثغور				39,	54-53,	55,	72

)CO2(	ثاين أكسيد الكربون

-	يف الحيوانات املجرتة				119,	120 	

-	يف التنفس				135,	144,	156,	158 	

-	يف الرتكيب الضويئ		48,	53,	54,	55,	70,	71,	158 	

-	يف عملية التخمر				151,	152 	

    ج

جلوتن				108

جلوكجون				103,	111

جلوكوز				18,	107,	110,	112,	119,	134,	138,	141,	146

-	يف مستوى الدم			19,	21,	103,	111,	113,	147,	172,	173,	194 	

جليسريول				27,	28,	111,	127

جليتسرييدات				25,	27,	103,	107,	173,	191

جليكوجن				21,	23,	110,	138,	191

جليكوليزا				141,	146,	156

جلكتوز				18

جسرتين				105

جريلني				172,	173

جذور				84-83

جوع، شعور		172,	173

جوع				30,	148,	149,	171,	172,	173,	187,	188

جهاز الهضم				

-	يف اإلنسان، انظروا: هضم، يف اإلنسان				 	

-	مجرتة				118-115,	122 	

جهاز النقل يف النبات				54-53

    ح

حبوبيات )نجيليات(				177

حمية قليلة الطاقة )نحافة(				25,	180,	182,	195,	196,	197	חום				ראו:	

102	,100				)HCI(	حامض ملح

حامض الفريوبيك				141,	146,	153,	156

-	تأكسد حامض الفريوبيك، مرحلة				143,	146 	

حوامض أمينية				30,	107,	110,	111,	118,	121,	122

حوامض النواة				19,10

حوامض دهنية				26-25,	27,	28,	113,	118,	127,	180,	193

-	من نوع ترانس				181 	

-	تطاير				119,	122,	156-155 	

حامض الحليب				111,	153,	154,	155,	157

حامض البول			127,	128

حليب، إنتاج ونجاعة				125,	128-126

حيوانات مجرتة				

-	جهاز الهضم				118-115 	

-	تغذية				129-125 	

حامالت				106,	139-138,	141,	145

حامل إلكرتونات 				60,	145
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151	,146	,145-144	,143	,61				)NADP ,NAD(	حامل هيدروجني

حلامت				117-116

حاميض			125

حركة بريستالتية				93,	98,	109,	110,	116,	125

حجر بناء/حجارة بناء				12,	16,	18,	21,	25,	30,	92,	121,	148

حوامض أمينية				30,	107,	110,	111,	118,	121,	122

 خ

خاليا طالئية 			106,	107,	108

خرضوات وفواكه 			179-178

خمالت وخمالت صغرية جًدا				106,	108

خشب				53,	54

خاليا β				انظروا:	بنكرياس

خاليا غدة				102,	103

خاليا حسية				97,	172

خاليا امتصاص				106,	109

خاليا دهنية				110,	173,	191

خاليا حارسة				53

خيلوميكرون				107

  د

دهنيات، حوامض				26-25,	27,	28,	113,	118,	127,	180,	193

دهنيات				27,	112,	113,	142,	149				انظروا أيًضا: ليبيدات

-	تخزين، مخازن				110,	170,	173,	190,	191,	195 	

-	يف التغذية				180,	181 	

		 مساحة السطح الخارجي - حجم، نسبة	51,	52,	57,	83,	92,	105,	106,	108,	

143	,142 	 	

دفيئة				73

دورة كلفن				55,	64-63

دورة كريبس				144,	146,	148,	156

  ر

رابط ببتيدي  		32

ريبوز				19

   ز

زراعة				

-	ازدياد الرتكيب الضويئ يف ...				74-73 	

-	مدورة نفايات عضوية يف...				80 	

- نجاعة إنتاج الحليب 			127-126 	

-	عضوية وعادية			81,	82,	184 	

زيت				27,	180

     س 
سيلوالز			118

سلياك				108

سلسلة نقل إلكرتونات		145

سيلولوز، ألياف				21,	23,	65,	118,	177

سبات شتوي				142,	149

سوء تغذية				30,	189-187

سكرتني				105

سكروز				19,	65

سكريات، انظروا: كربوهيدرات، أحادية السكر،	 ثنائية السكر،  متعددة 

                      السكريات	181,	194-193

سرتوئيدات				25,	28

سرتوما				56,	63

    ش
شعريات ماصة 			83

   ص  صش

صبغية				52,	56,	57	

 
صوم وجوع مستمر				113,	149		  انظروا أيًضا، جلوكوز، مستوى الدم 

   صص ز

ط ض
أضوء				47,	51,	52,	57,	64,	69

-	كمصدر طاقة				47,	61-60 	

د  ط
طول املوجة			59-57

		 طاقة				13		انظروا أيًضا:	 عمليات تستهلك طاقة،  عمليات ُتطلق طاقة 

	

-	طاقة كيميائية				13,	47,	60 	

-	طاقة ضوئية				13,	47,	60,	160 	

-	طاقة حرارية					13,	134,	138,	141,	160 	

-	طاقة تفعيل				138 	

-	تحويل طاقة					13,	47,	61-60,	134,	139,	160 	

-	استخراج طاقة					113-112,	119,	134,	157-140 	
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-	موازنة طاقة					169,164,	183,	195	 	

-	انتقال طاقة					13,	134,	144,	160 	

-	قيمة الطاقة					165 	

-	مكونات استغالل الطاقة					10,	169-166 	

طيف				59-57

د  ع

عضوية، مواد				11-10,	13,	37-17,	46,	47,	80,	134

عامل محدد				70-69,	73,	74,	77

عوامل بيئية محيطة )خارجية(				73,	74-69

عمليات تستهلك طاقة 			64,	93,	136,	137,	139-138

عمليات ُتطلق طاقة				135,	136,	137

عمى الليل				36

عصارة معدة 			99,	100,	102

عصارة هضم 				90,	97

عضالت				13,	28,	93,	99,	109,	111,	139,	154,	155,	171

عالقة متبادلة				67,	122,	124

عميالز				96,	103,	118

عدم تحمل الالكتوز				20

					غ

غري عضوية، مواد				11-10,	44-38,	46,	48,	177

غري ذايت التغذية، كائن حي، تغذية				11,	12,	16,	46,	90

غذاء				90	,11,	168,	184	

-	رسيع				189,	190 	

-	نقص				30,	113,	187-188			 انظروا أيًضا: جوع، صوم 	

-	من الحيوان			180,	189 	

-	من النبات	)غذاء نبايت(				115,	180				 انظروا أيًضا: نباتيون 	

-	استهالك				175-171 	

-	حيوانات مجرتة				121,	128-125 	

    ك

كحول				100,	111,	151,	152,	157

β–كاروتني 			36

كلفن، دورة				55,	64-63

كريبس، دورة			144,	146,	148,	156

كاروتني َو β	كاروتني				36

كومبوست				80

كربوهيدرات			24-17,	47,	112,	122,	177

كربون				17,10,	23,	30,	160

كبد				112-110

كحول اثييل				151,	152

كولسرتول				28,	106,	180,	181,	193

172	,105				)CCK(	 كولسيتوكنني

كيموتربسني				103

كيس املرارة، انظروا مرارة			

كلوروفيل				46,	52,	58-57,	60,	62	

-	طيف االبتالع والنشاط				58,	59 	

كلوروبالستيدات				52,	56

كرش			116,	123-118,	122

كوإنزيم 	A، أستيل				143

كوتيكوال		52,	53,	54

كائن حي، ذايت التغذية					12-11,	46,	48

كائنات حية دقيقة	)مبا يف ذلك خمرية وبكترييا(

		 -	يف الحيوانات املجرتة				118,	119,	121,	122,	123,	124,	125,	 	

155	,127	,126 	

-	يف الجهاز الهضمي عند اإلنسان				100,	101,	108,	109 	

-	يف خدمة اإلنسان					153,	154,	156 	

       

       ل       

ليجنني				177

ليزوزوم				94

ليزوزيم				96

ليمفا 				106,	107,	118

ليباز				100,	103

		 ليبيدات				28-25,	100,	103,	107-106,	110,	118,	122,	147,	

180 	

ليبتني				173,	174

الكتاز				20

لكتوز			20

لسان				97-96

لعاب				96,	97,	116

لحاء				53,	54,	65

    ف

فقدان الشهية العصبي				197

فروكتوز				18,	173

فيتامينات				33-73,	801,	111,	811,	771,	871-971

- نقص أو فائض يف ... 			35,	36,	37,	203-202 	
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	202	,36				A	فيتامني	- 	

202	,35	,28				D	فيتامني	- 	

فوسفات	)Pi(، مجموعة				28,	136,	138,	139

فوسفور				38,	204

فسفرة				137-136,	138,	139

فسفرة تأكسد				146-144,	156

فم				98-96,	116

فوسفوليبدات				25,	28,	107

فتحة رشجية				109

فقاعة غذاء			94

					ق

قرحة يف املعدة    101

قطع غابات 			84,	17

قيمة طاقة )كلوري(    27,	179,	182,	197

قيمة غذائية				177

    م

مضادات حيوية			109

مريء				99-98,	116

		 	 مالءمة بني املبنى واألداء 			32,	54-49,	84-83,	96,	98,	

143	,117-116	,112	,105	,100																						 	

	مضغ				96,	98

		 مواد إدخارية				18,	21,	22,	23,	27,	65,	66,	67,	110,	111,	

177	,138	,137												 	

مواد عضوية				11-10,	13,	37-17,	46,	47,	80,	134

مواد غري عضوية				11-10,	44-38,	46,	48

		 	 محصول،	زيادة اإلنتاج، انظروا: زراعة، زيادة عمية الرتكيب الضويئ يف	...		

		 مخازن طاقة 			27,	111,	137,	172,	173	انظروا أيًضا: مواد إدخارية	

موازنة طاقة				169,164,	183,	195					

موازنة ماء						42-41,	53,	72,	108

		 	 مبنى وأداء، مالءمة		32,	54-49,	84-83,	96,	98,	100,	

143	,117-116	,112	,105																	 	

ماء الجبنة 			128

مدورة				79,	80,	81,	121,	137,	145,	151

ميوزين				139

ميتوكوندريا			143-142,	145,	146

ماء				

-	يف التغذية				11,	177 	

-	يف النقل				53-52,	54 	

- كناتج يف التنفس الخلوي 			144 	

-	موازنة			42-41,	53,	72,	108 	

-	يف العمليات األيضية				42,	144 	

-	يف اإلمتصاص 				107,	108,	118,	122 	

-	استيعاب وفقدان يف النبتة  		52,	53,	54,	55,	84 	

-	تحليل يف الرتكيب الضويئ				60,	62 	

ميسيل				106

ملتوز				20

منحدر تراكيز				84,	107,	138,	145

مصدر طاقة				18,	29,	47

مرارة، كيس، عصارة، أمالح 			90,	91,	103,	105,	106,	109,	118

مركز الجوع  		171,	172

مركز الشبع		171,	172

مضخات				84,	139-138,	145

مردودية، سالبة وموجبة 			93,	102,	111

156	,120	,119				)CH4(	ميثان

مضادات تأكسد 			36,	179

مرافقة				135,	137-136,	138,	145,	149

مستقبالت				97,	102,	155,	172,	173					

معدة				102-99,	172,	173				

ماركة غذاء				183-182

مستحلب 			103

مركبات نيرتوجني غري بروتينية 			121,	122,	127,	128

مخاط				99,	101,	108

مكونات الغذاء			16,	90,	113,	122,	182,	183,	189

متعدد السكريات 		24-21,	118,	177

    ن

نظام البواب 			112

نتح				53,	54,	72,	84,	

ال				106,	139-138 نقل فعَّ

ال				106 نقل غري فعَّ

וنفاذية اختيارية				138
نيرتوجني				10,	30,	38,	57,	76,	121

-	من مصدر غري بروتيني				121,	122,	127,	128 	

نسبة مساحة السطح الخارجي إىل الحجم				51,	52,	57,	83,	92,	105,	106	

143	,142	,108,																																																

	نخالة				128,	177
نشوء وارتقاء 			94,	116

نشا				21,	23-22,	65,	122,	138

نباتية				30,	34,	124,	189,	195

55				CAM	نباتات

نباتات مفرتسة				85

-	عند الحيوانات املجرتة				117,	121,	122 	
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نظام بيئي 			47,	48,	71,	120,	160

نسيج إسفنجي 			52,	54

أنسجة نقل يف النبات				54-53

نسيج عمودي				52,	54

نسيج دهني، انظروا: دهنيات، خاليا دهنية 

نشاط جسامين 			155,	168,	184-183,	194,	195

    ه

هضم، انظروا أيًضا: تحليل )ميكانييك، كيميايئ(			

-	يف اإلنسان )مبنى، أداء(				94,	95,	100-99,	102,	105-103 	

-	يف الحيوانات املجرتة				124-118 	

-	تنظيم				93,	97,	99,	102,	105-104 	

- خارج الخلية وداخل الخلية				91,	94,	118 	

-	مبادئ 			95-90 	

هرم الغذاء			182-176

هشاشة عظام 			35

هورمونات				103,	105,	111,	173-172

هيبوثاملوس				171,	172

هميسيلولوز				118

    و

ورقة				54-51

وزن الجسم				169,	170				انظروا أيًضا:	نحافة، بدانة

-	فائض يف الوزن، اظروا أيًضا: بدانة			 	

وزن جاف				17

	

    ي

يوريا				111,	121,	721

مصطلحات باللغة األجنبية				
		 	,146-144	,141	,140-135	,134	,84	,60	,47,13    ADP	,ATP

157	,149	,148	,147 	 	

197	,191	,187	,170				BMI

CAM,	نبايت			55

CH4				انظروا: ميثان

				CO2

-	يف عملية الرتكيب الضويئ 			48,	53,	54,	55,	64-63,	70,	71,	158 	

- يف الحيوانات املجرتة				119,	120 	

-	يف عمليات التخمر				151,	152 	

- يف التنفس				135,	144,	156,	158 	

193				LDL ,HDL

102	,100				HCl

146	,145-144	,143	,141				NAD ,NADH

NADP .NADPH )حامل هيدروجني(				61,	63

NH3				انظروا: آمونيا

O2				انظروا: أكسجني

				pH

-	يف الكرش 			117,	123 	

- يف جهاز الهضم				100,	103 	

-	يف الرتبة				77 	

باحثون 			
انجلمن، تئودور				59-58

هلمونط، فان				50-49

وورن، روبني ومرشل، باري		101

بابلوف، ايفان				98-97

باسرت، لويس 		154-153

بريستل، جون 		51-50

كامن وروبن				62

كلفن، ملفن 			63



מפתח 228


