
41 
 

  كة المواد من وإلى الخالياحر
  لتغذية في الكائنات الحيةا

والغذاء هو المادة .تم علم األغذية بدراسة الغذاء وعمليات التغذية في الكائنات الحية يه
  :التي يحصل منها الكائن الحي على 

  .لطاقة الالزمة لتسيير العمليات الحيوية ا-1
   .مو والبناء واإلصالح في الجسلمواد الخام التي يستخدمها لعمليات النما -2
  :واع التغذية نأ
  :وعان رئيسيان من طرق التغذية  ناكنه
التي تميز بشكل خاص النباتات الخضراء و ) : Autrophy(تغذية الذاتية لا

  .والطحالب وبعض أنواع البكتيريا الضوئية 
ظم هى تميز الحيوانات والفطريات ومعو ) : Heterotrophy(غذية غبر ذاتية ت 

  .ريا يالطالئعيات وأنواع عديدة من البكت
ستطيع أن يقوم بتصنيع ي ) Autotrophic organism(تغذية الكائن الحي ذاتي لا

غذائه من المواد عضوية معقدة باستخدام مواد غير عضوية وبسيطة التركيب عن 
ناء طريق استغالل الطاقة الشمسية كما يحدث في النباتات الخضراء  أثناء عملية الب

      :  المعادلة التاليةيتضح ذلك ف يphotosynthesisالضوئي 
6   CO2+6H2O→C6H12O6 6O2  

هذا النـوع مـن   و) Heterotrophic organism (:كائن الحي غير ذاتي التغذية لا
وفي الواقـع  . الكائنات الحية تحصل على غذاءها من المداد العضوية بصورة جاهزة      

و غير مباشـر علـى    اة غير ذاتية التغذية تعتمد بشكل مباشر        فإن جميع الكائنات الحي   
وتنقـسم أسـاليب التغذيـة الغيـر ذاتيـة          . غـذائها   علـى   في  الحصول    ت  النباتا

Heterotrophyلى ثالثة أنواع  إ:  
هذا النوع من أساليب التغذية الغير ذاتية شائع         و - :)Holozoic(تغذية الكاملة   ال -أ

س مراحل  مية التغذية من األميبيا وحتى اإلنسان ويتضمن خ       في الكائنات الحية غير ذات    
:  
  .فيه يتم أخذ المادة الغذائية إلى داخل فجوة في جسم الحيوان  و:بتالع ال ا-1
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ي داخل الفجوة الغذائية يجري تكسير المواد العضوية المعقدة إلى مواد            ف :هضم  لا-2
  .بسيطة ذائبة في الماء 

  .يث يقوم الكائن الحي بأخذ المواد المهضومة وتوزيعها داخليا  ح:متصاص الا-3
  .تم دمج المواد الغذائية المهضومة في بروتوالزم الخاليا ييث ح:لتمثيل ا-4
  .لتخلص من المواد العضوية وطرحها خارج الجسم ا-5
   : Saprophyticتغذية بالترمم ال -ب
الفطريات وعند أفراد مملكة المونيرا ظهر هذا األسلوب في التغذية عند أفراد مملكة        وي

 التغذية يقوم الكائن الحـي بفـرز        منفي هذا النوع    . التغذية   من البكتيريا غير ذاتية   
أنزيمات هاضمة على األجسام الميتة أو على البقايا العضوية حيث يهضم الغذاء بهذه             

يتميز أسلوب .ي الطريقة ثم يمتص المواد المهضومة الذائبة إلى داخل خاليا الكائن الح
كاملة حيـث   لا لية بعكس أسلوب التغذية   خالتغذية بالترمم بأن عملة الهضم تتم خارج ال       

تتم عملية الهضم داخل جسم الكائن كان وحيد الخلية كما في األميبيا أو متعدد الخاليا               
وتلعب الكائنات الحية الرمية التغذية دورا هاما في تدوير المـواد      . كما في الحيوانات    

  .ي الطبيعة ف
   :Parasitic nutritionالتغذية بالتطفل  -ج
في داخل جسم كائن حي آخـر يـسمى بالعائـل           و  ل هو كائن حي يعيش على أ      يطفال

ويحصل منه الطفيل على المواد العضوية والغذائية مسببا في الوقت نفسه ضررا بهذا             
لفطريـات المتطفلـة   العائل مثل البكتيريا المرضية والطفيليات التي تصيب اإلنسان وا   

  التي تصيب النباتات باألمراض 
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