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مفهوم التغذية

الغذاءوهضماخذعمليةهي.

التغذيةعضويةالحيواناتكلheterotrophsأخرىعضويةكائناتعلىتتغذىأي

.الغذائيةمتطلباتهاعلةىلللحصولميتةأوحيةكانتسواء

المأكوالتمتنوعوتسمىعامهتغذيةذوالحيواناتبعض((euryphagousحيث

.كياالمريواالبوسوموالذئاباإلنسانوأمثلتهااألغذيةمنواسعمدىعلىتتغذى

األكلمتخصصةوتسمىتخصصاأكثراألخرىالحيواناتبعض(stenophagous)

الصغيرةالصقوربعضوأمثلتهااألغذيةمنمحددمدىعلىتتغذىحيث

Everglades kiteالقواقعمنفقطواحدنوععلىتتغذىحيث



مكونات وتفاعالت الكائن مع البيئة في التغذية
(Raubenheimer et al,2009)



 Feeding mechanismميكانيكية التغذية

 ى آليات متنوعة تستخدمها الحيوانات كي تمكنها من الحصول علوهناك عدة طرق

.الغذاء 

بنفس الوقت تستخدم العديد من الحيوانات أكثر من إستراتيجية سواء بأوقات مختلفة أو

.Habitatاعتمادا على مدى توفر المادة الغذائية أو طبيعة الموطن 

العاشباتثل تستهلك بعض الحيوانات كمية كبيرة من الغذاء لكن ذو قيمة غذائية قليلة م

Grazersمكنها ولذلك طورت هذه الكائنات  آلية خاصة تتمثل بوجود معدتين حيث ت

.من الحصول على طاقة كافية من المحتوى الغذائي المنخفض

 طورت بعض المفترساتpredators خاصة تمكنها من استهالك كمية تكيفات

الثعابين كبيرة من الغذاء بنفس الوقت مثل األسود والقطط الكبيرة مقارنة بأنواع من

.الكبيرة



ميكانيكية التغذية ممكن أن تقسم اعتمادا على :

 طريقة االبتالعIngestion: اهمهاهناك ميكانيكيات مختلفة:

  التغذية بالترشيحFilter-feeding

 التغذية بالترسيبSuspension and Deposit Feeding

 التغذية السائلةFluid feeding

 السائبةالتغذيةBulk feeding

 التغذية بالشفطRam feeding and suction feeding

 طريقة الهضمDigestion   :

 هضم خارج خلويExtra-cellular digestion

 االبتالع الخلويPhagocytosis



Filter feedingالتغذية بالترشيح  

 إستراتيجية أكثر شيوعا في المواطن المائية خصوصا المحيطات.

رة من الماءيتم فيها استخدام األجهزة التشريحية بمثابة مصافي إلزالة المواد الغذائية الصغي.

ة والحبليات توجد في العديد من  الشعب الحيوانية المختلفة مثل  الرخويات والديدان المختلف

وغيرها الفالمينجومثل بلح البحر والمحار واألسفنج ولعض الحيتان وطائر 

 هناك خمس آليات:

اعتراض مباشرdirect interception 

االنحراف بالقصور الذاتيinertial impaction 

 ترسب الجاذبيةgravitational deposition

 ترسب الجسيمات المتحركةmotile-particle deposition

 الجذب الكهربائيelectrostatic attraction 

يوانات التي تلعب  هذه اإلستراتيجية أن دورا مهما في تصفية المياه، وبالتالي تعتبر هذه الح

.تستخدم هذه اآللية ب مهندسين للنظام اإليكولوجي
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musselالتغذية بالترشيح في بلح البحر



التغذية بالترسيب والتعليق

Deposit and Suspension Feeding

المنطقةتسكنالتيالحيةالكائناتأنواععلىكبيربشكلتؤثرالركيزةوتكوينحجم.

بالرواسمناألغذيةواستخراجبالقاعالحفرخاللمنعادةالترسيبمغذياتوتغذى.

منالركيزةتتكونوعندمامنخفضاالبيئياالضطرابيكونعندماهذايحدثوعادة

.(ميتةعضويةمادة)وفضالتدقيقهطميةجزيئات

البحرخيار،القواقعالمحار،البحر،سرطانالبحر،ثعبان:أمثلة

والعوالقماتالجسيوتركيزاللتقاطصممتمتخصصةتراكيبتمتلكبالتعليقالمغذيات

منالركيزةونوتتكأكبراالضطرابفيهايكونالتيالمناطقفيتهيمنفهيولذلكالنباتية

.أكبررمليةحبيبات

لحلقيةاالبحريةالديدانوبعضالمرجانية،والشعابالبحرية،النعمانشقائق:أمثلة



Deposit and Suspension Feedingالتغذية بالترسيب والتعليق 
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وت من سوائل آلية يقوم فيها الحيوان باالستفادة الغذائية من سوائل كائنات أخرى تتفا

.النباتات واللحاء والدم 

التي تدفع الكائنات التي تعتمد على هذه الميكانيكية يجب أن تعتمد على بعض القوة

.حركة السائل من خالل بعض تراكيب التغذية الموجودة بالفم

تتوقف على عدة عوامل االليةهذة:

الصفات الفيزيائية للسائل المتحرك

 الشكل الهندسي لتراكيب التغذية الموجودة بالفم

طبيعة القوة المتولدة لعملية الدفع

 آلية منتشرة في الحشرات والطيور وقد تكون تطفلية أو ال.

 البعوض ، النمل، الفراشة: أمثلة

Fluid feedingالتغذية السائلة 



(عصارة لحاء النباتات)التغذية السائلة 

(الرحيق)التغذية السائلة 

(الدم)التغذية السائلة 



يا من أغلب الحيوانات بما فيها اإلنسان هي مغذيات ضخمة أي تأكل قطع كبيرة نسب

.المواد الغذائية بمساعدة في تراكيب تشريحية مختلفة

 نها من هي المخالب، المكابس، أنياب سامة، فكين، أسنان والتي تمكالتكيفاتأهم هذه

.قتل فرائسها أو تمزيق قطع اللحم أو النباتات

 نت أكبر بكثير من الثعابين ال يمكن ان تمضغ الطعام لذا تقوم بأبتالع الفريسة كليا حتى لو كا: مثال

(مرونة الفك السفلي)قطر الثعبان 

Bulk feedingالتغذية الضخمة    



Bulk feeding (Secor, 2008)الضخمة   التغذية 



 التغذية االندفاعيةramسةالتقاط الفريسة دون توليد شفط أو التالعب بالفريهي .

.يسةيحدث كما في بعض أنواع األسماك حيث تسبح مع فتح فمها الفتراس الفر

 أسماك التونة ، أسماك قرش الحيتان :أمثلة.

 المص اوتغذية الشفطsuction م من هو النمط األكثر شيوعا في التقاط الفريسة ويت

يجة لتدرج خاللها التوسع السريع في تجويف الفم ومن ثم تندفع المياه إلى الفم نت

.الضغط

 معظم األسماك العظمية : أمثلة

 تغذية العضbitingك على ويتم من خاللها التوسع السريع في تجويف الفم وغلق الف

الفريسة 

 سمك القرش االبيض الكبير: أمثلة

Ram, suctionالتغذية باالندفاع والشفط و والعض  and biting feeding



(Farrell, 2011) suction التغذية بالشفط Ramالتغذية باالندفاع 

 bitingالتغذية بالعض
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