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  كة المواد من وإلى الخالياحر
  

  التغذیة في الثدییات

. تعتبر طرق التغذية لدى الثدييات و الحيوانات الفقارية من نوع التغذية الكاملة           
آكلـة  (الحيوانات العاشبة و تختلف الحيوانات في نوع المادة التي تتغذى عليها فهناك    

  Carnivores)اللحوم  آكلة  (الحيوانات الالحمة     و هناك     Herbivores )األعشاب
) أي التي قرنت بين تناول المواد النباتية و تناول اللحـوم           (الحيوانات القارنة و هناك   

Omnivores   و في جميع األنواع السابقة نالحظ حدوث تغيرات و         .  و منها اإلنسان
تحورات في بناء جسم الحيوان و كذلك في تركيب جهازه الهضمي بما يمكنـه مـن                

  .قته الخاصة بهالتغذي حسب طري
  :Herbivores) آكلة األعشاب(الحيوانات العاشبة 

تتغذى هذه الحيوانات على المواد النباتية التي تمتـاز بوجـود خاليـا ذات جـدران                
للحيوانات ) القواطع(لهذا السبب فإننا نجد أن األسنان األمامية . سليلوزية صعبة الهضم

 و حادة لتمكنها من قطع أوراق النباتات العاشبة مثل الحصان و المواشي كبيرة و قوية      
فإنها تكون كبيرة و مسطحة لتمكنها مـن        ) األسنان الطاحنة (أما الطواحن   . بشكل جيد 

غير أن أكثر التحورات شيوعاً في هذه الحيوانات هو         . طحن المواد النباتية بشكل جيد    
 جزء مخصص وجود مجموعة كبيرة من الكائنات الدقيقة التي تعيش معيشة تكافلية في    

من القناة الهضمية و لها القدرة على هضم المواد المعقدة مثل السليلوز و تحويلها إلى               
و لذلك نجد القناة الهضمية فـي الحيوانـات         . مواد بسيطة التركيب يستطيع الحيوان اإلستفادة منها      

  تعريضه لعمل    لك إلبطاء مرور الطعام و    ذالعاشبة أكثر طوالً و أكثر وزناً مما هي في اللواحم و            
التكافلية أطول فترة ممكنة و كذلك فإن أجهزة الهضم في العواشب غالباً            ) الكائنات الدقيقة (البكتيريا  

  .ما تحوي غرفة خاصة تسمى باألعور تستخدم إلتمام عملية تخمير الطعام بفعل البكتيريا التكافلية
 هـذه  و التي تضم حيوانات كألبقار و األغنام نجد أن الجهاز الهضمي في              المجترات في  

 الكميات الضخمة من الـسيليلوز و التـي يتناولهـا          ت قد تحور بشكل خاص لإلستفادة من      الحيوانا
فعند إبتالع البقرة للطعام فإنها تقوم بطحنه في الفـم  ، حيث تتكون المعدة من أربعة غرف ، الحيوان

 حيـث توجـد البكتيريـا       )الشبكة(ثم المعدة الثانية     )الكرش(المعدة األولى    ليدخل   أوالً ثم تبتلعه  
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التعايشية التي تتغذى على السيليلوز و تحطمه إلى سكريات بسيطة و تنتج أيضاً أحماضاً دهنيـة و         
  . فيتامينات و مواد أخرى يستفيد منها الحيوان المجتر

عام على هيئة كرات صغيرة إلى الفم لتقـوم         يقوم الحيوان المجتر بشكل دوري بإعادة الط      
و عنـد ابـتالع   . بطحن األلياف مرة أخرى لتصبح في متناول عمل المزيد من البكتيريا المتعايشة         

 حيث يجري امتـصاص     )ذات التالفيف (المعدة الثالثة   الحيوان للكرات مرة ثانية فإنها تذهب إلى        
و هي المعدة الحقيقية للمجترات و التي تـتم      ) المنفحة(المعدة الرابعة   الماء منها ثم تمر أخيراً إلى       

و بعد هضم الطعام في المعدة      . فيها عمليات الهضم بواسطة األنزيمات التي يفرزها الحيوان بنفسه        
و من الجدير بالذكر أن المجترات تقوم أيضاً بهضم         . يمر إلى األمعاء حيث تتم عملية االمتصاص      

  ستفيد من محتوياتها و تحافظ بذلك على عدد ثابت منهاجزء من البكتيريا المتعايشة و ت
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