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 بؼط اٌخؼازٌف اٌخاصت بؼٍُ اٌعٍىن

 

٘ٛ سد فعً اٌؾ١ٛأبد رغبٖ ِؤصشاد ِؾدذدح  اٚ اٌرش٠مدخ اٌزدٟ رغدزغ١ت :  Animal Behaviorظٍىن اٌذٍىاْ 

 ثٙب اٌٝ اٌج١ئخ اٌّؾ١رخ ثٙب .

٘ٛ اٌعٍُ اٌزٞ ٔمَٛ ِٓ خالٌٗ ثذساعخ عٍٛن اٌؾ١ٛاْ ٚاعجبثٗ ٚٚظ١فزدٗ اٌؾ٠ٛ١دخ ٚددبدح :  Ethologyاالٌزىٌىجً 

 وٍّخ الر١ٕ١خ رعٕٟ ِضاط اٚ سٚػ اٌغّبدخ ( . Ethosمّٓ اٌج١ئخ اٌرج١ع١خ اٌزٟ ٠ع١ؼ ف١ٙب اٌؾ١ٛاْ . ) 

ع١خ اٌّٛافدددددفبد اٌؾدددددى١ٍخ ٚاٌزؾدددددش٠ؾ١خ ٚاٌفغددددد١ٌٛٛ(:  Biological) اٌبفففففاٌىٌىجً  Adaptationاٌخىٍفففففف 

ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍؾ١ٛاْ ٚاٌزٟ رعٛد ثبٌّٕفعخ اٌعبِخ ٚخ١دش ٚفدبٌؼ ٚلبث١ٍدخ ٘دزا اٌؾ١دٛاْ ٌٍعد١ؼ فدٟ 

 ث١ئخ ِؾذدح .

ِغّٛدخ اٌقفبد اٌمبثٍخ ٌٍزٛاسس ٌذٜ اٌؾ١ٛاْ ٚاٌزٟ رخذَ لبث١ٍخ (:  Genetic adaptationاٌخىٍف ) اٌىزارً 

١ٕدخ   ٚ٘دزٖ لدذ رؾدًّ اٌزت١دشاد اٌزرٛس٠دخ خدالي ددذح اع١دبي ٚاٌزدٟ ردذدٝ اٌّغّٛدخ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٌٍعد١ؼ فدٟ ث١ئدخ ِع

 االٔزخبة اٌرج١عٟ اٚ اٌؾقٛي دٍٝ اٚ اوزغبة ِٛاففبد ٚساص١خ ِع١ٕخ ٚاٌزٟ رغّٝ االٔزخبة ثٛاعرخ االٔغبْ.

٘دٟ اٌمدذسح ٚد١ٍّدخ اٌزعدذ٠ً ٌٍؾ١دٛاْ ِد  ٔفغدٗ ِٚد  (:  Physiological adaptationاٌخىٍف ) اٌفعٍىٌىجً 

 ؽ١ب  االخشٜ ِٚ  اٌج١ئخ اٌف١ض٠بئ١خ اٌخبسع١خ.اال

اٌزعدذ٠الد اٚ اٌزؾدٛساد اٌزى١ف١دخ اٌٛظ١ف١دخ ) اٌفغد١ٌٛٛع١خ ( اٌر٠ٍٛدخ االِدذ ٚاٌزدٟ :  Acclimatizationااللٍّفت 

٠ٕزظ دٕٙب ص٠بدح فٟ اٌمبث١ٍخ دٍٝ اٌزؾًّ ٌعٛاًِ االعٙبد اٌغ٠ٛدخ اٌّعمدذح اٌزدٟ ٠زعدشك ٌٙدب اٌؾ١دٛاْ ثؾدىً ِغدزّش 

 )دبدح رؾذ اٌظشٚف اٌؾم١ٍخ(. 0 ِٚزعذد

اٌزت١ددشاد اٌزى١ف١ددخ ٌالعددزغبثخ اٌددٝ ِزت١ددش عددٛٞ اٚ ث١ئددٟ ِفددشد ) دددبدح ٠ٕددزظ فددٟ اٌتشفددخ :  Acclimationاٌخففللٍُ 

 إٌّبخ١خ (.

اٌزت١دش فدٟ االعدزغبثخ اٌىّدٟ اٌزدذس٠غٟ ٚاٌدزٞ لدذ ( :   general: ) ػاَ  Habituationاٌخؼىٌد ) اٌخسوٌط ( 

 عزغبثخ وٕز١غخ العزّشاس٠خ اٚ رىشاس اٌزؾف١ض.٠مٛد اٌٝ فمذاْ اال

٘دٛ اٌدٕمـ اٌزدذس٠غٟ ثبالؽغدبط اٌدزٞ ٠شافدك رىدشاس ِؾفدض ِؾدذد ( :  specificاٌخؼىٌد ) اٌخسوٌط ( ) خاص  

 ٌغض  ِؾذد ِٓ اٌغغُ ٚاٌزٞ ٠غشٞ رىشاس رؾف١ضٖ.

عددٛدح عددبثمب اٚ اؽجددبه اٚ ٘ددٛ اوزغددبة العددزغبثخ عذ٠ددذح اٚ اٌزت١ددش إٌددٛدٟ ٌالعددزغبثخ اٌّٛ:   Learningاٌففخؼٍُ 

 رغ١ًٙ االعزغبثخ اٌغبثمخ ثٛاعرخ اٌّؾفض اٌغذ٠ذ.

٘ددٟ د١ٍّددخ أزمددبي االعددزغبثخ اٌغددبثمخ اٌّٛعددٛدح افددال اعددزغبثخ :  Conditioningحىٍٍففف اٌذاٌففت ) االطففخسا  ( 

اٌزم١ٍذ٠دخ ِد  اٌىدالة ؽدٛي د١ٍّدخ افدشاص  ٌّؾفض ِؾدذد اٌدٝ اٌّؾفدض اٌغذ٠دذ. ِٚضدبي دٍدٝ رٌده ٘دٛ رغدبسة ثدبفٍٛف

اٌٍعبة. ؽ١ش اْ رمذ٠ُ اٌرعبَ اٌٝ اٌؾ١ٛاْ ٠ؤدٞ اٌٝ افشاص اٌٍعبة ٌٚىٓ رمذ٠ُ اٌرعبَ ِد  رىدشاس اعدزخذاَ إٌّجدٗ ) 

اٌغشط ( عٛف ٠غعً ِٓ اٌؾ١ٛاْ ٠مدَٛ ثدبفشاص اٌٍعدبة دٕدذ عدّبر اٌغدشط اٌدزٞ ٌدُ ٠ىدٓ ٠غدزغ١ت ٌدٗ فدٟ اٌجذا٠دخ 

 ثذْٚ رمذ٠ُ اٌرعبَ.
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 لاي ظبذأه وحؼاٌى ....

 " وٌعلٌىٔه ػٓ اٌسوح , لً اٌسوح ِٓ أِس زبً وِا أوحٍخُ ِٓ اٌؼٍُ إال لٍٍال "

 
 صدق هللا اٌؼًٍ اٌؼظٍُ

 (85االظساء )

 

 

 Modern Ideas on Life's Originاالفىاز اٌذدٌزت ػٓ اصً اٌذٍاة 

 

 
 

ٚال ٠ّىٕٕب ٕ٘ب رزج  ٌٚٛ ثؾىً ِخزقش اٌخرٛاد اٌّخزٍفخ ٌزرٛس اٌؾ١بح ٌٚىٓ ٠ّىٕٕب اٌمٛي أٙب اثزذأد ِٓ اٌّٛسصدخ 

Gene  صددُ ؽ١ٛأددبد ٚؽ١ددذح اٌخ١ٍددخsingle-celled animals  صددُ ؽ١ٛأددبد ِزعددذدح اٌخ١ٍددخmany-celled 

animals اٌؾ١بح ِّىٕخ فٟ اٌجؾش صدُ ثعدذ رٌده دٍدٝ  ٌزؾًّ اٌؾ١ٛأبد اٌّعمذح اٌزشو١ت ٚاٌٛظ١فخ. ٚدٕذِب افجؾذ

 فٟ وً االرغب٘بد ٌزغزّش فٟ أزبط االؽىبي اٌّخزٍفخ.  radiatedاالسك رؾععذ 

: هً اٌؼىاًِ اٌّعؤوٌت ٌٍخؼبٍس ػٓ اٌصفاث. أها حّزفً ٍِىأٍىٍفت اٌذٍفاة واٌخفىازد ففً ٌىِٕفا Genesاٌجٍٕاث 

 ىزها الوي ِسة ػٍى وىوب االزض.هراوٌبدو أها ٌؼبج هرا اٌدوز ِٕر بدء اٌذٍاة وظه
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 Evolution of Mammalsٔشىء وحطىز اٌٍبائٓ 

 
 :  First Stageاٌّسدٍت االوٌى 

ٚاٌؾ١دٛاْ  Spiny Anteater(   آوً إًٌّ ذو االطىانإْ اٚهأ اؽىبي اٌٍجبئٓ رٍه اٌزٟ رؾجٗ اٌؾ١ٛاْ اٌّغّٝ ) 

 اٌّغّٝ

 . ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠الؽظ ا٢رٟ:  Platypusبالحٍبىض  ٠ٚرٍك د١ٍٗ ا٠نب Duckbill (  ِٕماز اٌبط)

اْ اٌؾ١ٛاْ ٠ج١ل ٚاْ اٌج١نخ رٛمد  خدبسط اٌغغدُ وّدب ٘دٛ اٌؾدبي ِد  االؽدىبي اٌٛاهئدخ ِدٓ اٌؾ١ٛأدبد ِضدً . 1

 اٌضٚاؽف.

وّددب فددٟ اٌضٚاؽددف  Cloacaاٚ  Ventادنددب  اٌٙنددُ ٚاٌزجددٛي ٚاٌزٕبعددً رفددش  اٌددٝ ِٕفددز اٚ فغددٛح ِؾددزشوخ . 2

 ٚاٌر١ٛس.

ًَ ِؾً اٌؾشاؽف اٌزٟ رترٟ عغُ اٌضٚاؽف.. 3  اٌؾعش ا٢ْ ؽ

 اٌؾغبة اٌؾبعض ٠فقً اٌزغ٠ٛف اٌجرٕٟ دٓ اٌزغ٠ٛف اٌقذسٞ.. 4

 اٌذِب  ٌُ ٠زغعذ ثؾىً د١ّك فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ.. 5

الٔضدٝ ٚرمدَٛ ثدبفشاص عدبئً ٠دزُ ٌعمدٗ ِدٓ لجدً ٚرٕزؾدش دٍدٝ إٌّرمدخ اٌجر١ٕدخ ٌ  primitiveاٌتدذد اٌٍج١ٕدخ ثذائ١دخ . 6

 اٌقت١ش.

 
 

 

 :Second Stageاٌّسدٍت اٌزأٍت 

ٚؽ١دٛاْ   Kangaroo  اٌىٕغفسِضدً ؽ١دٛاْ   Marsupials باٌجسابٍفاثرزّضدً  اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ ررٛس اٌٍجبئٓ

 ٚرّزبص ٘زٖ اٌّؾٍخ ِٓ ررٛس اٌٍجبئٓ ثب٢رٟ :   Opossum االوبىظىَ

صدُ رٕزمدً اٌدٝ عدشاة ) ود١ظ (  very immature stateاٌقتبس ررشػ ِدٓ اٌدشؽُ ثؾبٌدخ  ١دش ِىزٍّدخ رّبِدب . 1

pouch .ٟٕدٍٝ عذاس ِٕرمخ اٌجرٓ ٌألَ ؽ١ش رىًّ ّٔٙب اٌغ١ٕ 

دٍّدب ثدبْ ؽ١ٛأدبد اخدشٜ ِدٓ  ١دش اٌٍجدبئٓ لدذ رىدْٛ  viviparous وٌفىةةاٌؾ١ٛأبد فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ رىدْٛ . 2

 ٌٚٛدح ) الرج١ل ( ِضً ثعل اٌضٚاؽف ٚاالعّبن ) ثعل اٌضعبث١ٓ ٚعّه اٌمشػ (.

 ٚاٌغٙبص اٌجٌٟٛ اٌزٕبعٍٟ.رّزٍه فزؾبد ِٕفقٍخ ٌٍغٙبص اٌٙنّٟ . 3

 . distinctly four-chambered heartاٌمٍت ٌٗ اسثعخ رغب٠ٚف ٚامؾخ . 4

Spiny Anteater                                                                             Platypus                                      
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 :Third Stageاٌّسدٍت اٌزاٌزت 

ٚرز١ّدض ٘دزٖ اٌّشؽٍدخ   placental mammals  اٌٍبفائٓ ذاث اٌّشفٍّتإْ اٌّشؽٍخ اٌع١ٍب ِٓ اٌؾ١بح ٘دٟ ِشؽٍدخ 

 ثب٣ٌرٟ :

 اٌغ١ٕٓ ٠جمٝ ٌفزشح اهٛي فٟ سؽُ االَ ٠ٚزتزٜ ثٛاعرخ أغغخ اٌّؾ١ّخ.. 1

 . more convoluted brainاٌذِب  اوضش رغعذا اٞ اْ رالف١فٗ وض١شح . 2

   two rowsوضش ررٛساَ ٌتشك اٌشمبدخ ِٚشرجخ دٍٝ إٌّرمخ اٌجر١ٕخ دبدح دٍدٝ ؽدىً خرد١ٓ اٌتذح اٌٍج١ٕخ ا. 3

ٌىددٓ فددٟ االؽددىبي اٌع١ٍددخ ِددٓ اٌؾ١ٛأددبد فددبْ اٌتددذد اٌٍج١ٕددخ رىددْٛ فددٟ إٌّرمددخ اٌقددذس٠خ )     رعٍَددُ ِددٓ ٘ددٟ ٘ددزٖ 

)   Ungulates اٌذففافس اٌذٍىأففاث ذواثاٌؾ١ٛأددبد ؟؟؟ (. إْ االؽددىبي اٌؾ١ٛا١ٔددخ اٌزددٟ رّضددً ٘ددزٖ اٌّشؽٍددخ ٘ددٟ 

Hoofed animals ) ًاٌخٍفففىي ِضدددHorses  واٌّاطفففٍتcattle  َواالغٕفففاSheep واٌخٕفففاشٌسSwine  

 Wolvesواٌفرئا   Dogsواٌىفال   Catsاٌمطفط ِضدً  Carnivoresاٚ ِبرغدّٝ ثدالوالد اٌٍؾدَٛ واٌّفخسظاث 

واٌسئٍعفٍاث ) االوٌٍفاث  Squirrelsواٌعفٕاجب  Ratsاٌجفسذاْ ِضً  Rodentsواٌمىازض  Tigersوإٌّىز 

 )Anthropoids  ( ْؽددددج١ٗ االٔغددددب ) ًِضددددApes ٌبففففىْ گواGibbons  واٌغففففىزٌالGorilla  واالوزأففففه

Orangs واٌشّبأصي Chimpanzees  االوٌٍاث  ٚاخ١شا ِٓ ( ْاالٔعاPrimates .) 

 

 
 

   The Theory of Evolutionٔظسٌت اٌخطىز 
 

 byاْ ٍِخـ رعش٠ف ٘زٖ إٌظش٠خ ٘ٛ اْ االٔٛار اٌّخزٍفخ ٌٍٕجبربد ٚاٌؾ١ٛأبد اٌّعبفشح لذ ٔؾأد ثؾىً رٕبصٌٟ 

descent  ثعل اٌزؾ٠ٛش ِٓ االٔٛار اٌّٛعٛدح عبثمب  ِٚpre-existing types  . 

رددٟ  ثٕؾددٛ  ٌمددذ عددبُ٘ اٌعذ٠ددذ ِددٓ االؽددخبؿ اٌّؾددٙٛس٠ٓ ٚثنددُّٕٙ اٌفالعددفخ إٌٙددذٚط ٚاال ش٠ددك ثددبٌزعش٠ف اٌج

  ;االٔٛار ٌٚىٓ ال ِغبي ٌزوشُ٘ اال ٌٍزعش٠ف ثؾىً دبَ ثبٌٕظش٠خ 

 : French Naturalistدٍُ هج١عخ فشٔغٟ Buffon  (1707 – 1788  :) بىفىْ. 1

 ) اٌرفشح ( ِٓ اٌزأص١ش اٌج١ئٟ اٌّجبؽش. Mutabilityلبَ ثزٛع١  فىشح اٌزؾٛي اٚ اٌزؾ١ٌٛخ   أ. 

Kangaroo                                                                                    Opossum 
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 . Pangenesisثخقٛؿ فىشح ؽ١ٌّٛخ اٌزى٠ٛٓ  Darwinو ةازوْ  Lamarkالِازن ٘ٛ اٌّّٙذ ٌىً ِٓ  . 

 Survival of  ٚ   اٌجمدب  ٌألفدٍؼ  Struggle for Existenceاٌّّٙذ الفىدبس   اٌقدشار ِدٓ اعدً اٌجمدب  س. 

the Fittest .اٌزٟ عب  ثٙب اٌعالِخ داسْٚ ف١ّب ثعذ   

رّبؽ١ب ِ  افىبسٖ ثخقٛؿ   اٌزت١ش ٔز١غخ اٌعٛاًِ اٌج١ئ١خ   فمذ رجٕٝ االدزمبد ثبْ ِب٠غدّٝ ثبٌقدفبد اٌّىزغدجخ ة. 

Acquired characters .لبثٍخ ٌٍزٛاسس ٟ٘ 

( Pangenesis ٔظسٌففت اٌىزارففت وهففً ِففٓ ٔظسٌففاث ةازوْ دٍففذ حمففىي بففاْ جٍّففغ خالٌففا اٌىففائٓ اٌذففً حطٍففك : 

فً ازجاء اٌجعُ بذسٌفت وحخىفارس باالٔمعفاَ وحخجّفغ ففً بىٌتفاث حختفّٓ ٔخٍجفت جعٍّاث ٔالٍت ٌٍىزارت حطىف 

 ٌرٌه جعٍّاث ِعخماة ِٓ اجصاء اٌىاٌد وٍها. (

 

هج١دت ٚؽددبدش أى١ٍدضٞ ٚ٘ددٛ عدذ عددبسٌظ Erasmus Darwin  (1731 - 1802  : )  ازاظفّىض ةازوْ. 2

 وض١شح فٟ ِغبي اٌزرٛس:داسْٚ ٚلذ رٛفٟ لجً ٚالدح عبسٌظ داسْٚ ثغجعخ عٕٛاد ٌٚٗ ِغبّ٘بد 

 ٘ٛ اٚي ِٓ اوذ دٍٝ اٌفىشح اٌمبئٍخ ثبْ اٌزرٛس ٠عًّ ِٕز اٌؾ١بح اٌجذائ١خ.  أ. 

اْ االؽىبي اٌغذ٠ذح ِٓ اٌؾ١بح ٟ٘ دجبسح دٓ ) هبلبد وبِٕخ ِض٘شح اٚددذ افال فدٟ ِغدشٜ اٌؾ١دبح ِدٓ لجدً   .

 . (اٌخبٌك ٚرغزذدٝ اٌٝ وبئٕبد ؽ١خ ثنشٚسح اٌزألٍُ ِ  اٌظشٚف اٌج١ئ١خ

 

دددبٌُ هج١عددخ فشٔغددٟ ٠ّٚىددٓ اٌمددٛي أددٗ ٚاٌددذ اٚ اة ٔظش٠ددخ اٌزرددٛس  Lamark  (1744- 1829 : )  الِففازن. 3

 اٌؾذ٠ضخ :

ٌزؾدًّ  Phyletic Treeاٚ ؽدغشح اٌؾدعجخ   Classification Schemeاٚي ِٓ اعزٕجو اٌّخرو اٌزقد١ٕفٟ  أ.  

 وً إٌجبربد ٚاٌؾ١ٛأبد.

ِدٓ ِىٛٔدبد راد لشاثدخ  Branching Seriesأبد ؽدىٍذ عالعدً ِزفشددخ ٘ٛ اٚي ِٓ اؽبس اٌٝ اْ   اٌؾ١ٛ . 

 رٕزغت اٌٝ ثعنٙب اٚ رشِٟ ثظالٌٙب ثخرٛاد ِزذسعخ  

 ) دبَ ٚالدح داسْٚ ( ٚرؾزًّ دٍٝ :  1809ٔظش٠زٗ اٌزرٛس٠خ الزشؽذ دبَ س. 

٘دٛ اٌغٙدبص اٌعقدجٟ . اْ اٌج١ئخ ثؾىً ِجبؽش فٟ إٌجبربد ٠ٚؾىً  ١دش ِجبؽدش فدٟ اٌؾ١ٛأدبد ِٚدٓ خدالي ٚعد١و 1

 رغجت رت١١شاد فٟ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ.

 اعضا  ِٓ اٌىبئٓ اٌؾٟ رمٛد ثعذ رٌه اٌٝ ررٛس٘ب اٚ ظّٛس٘ب. use or disuse. اْ اعزعّبي اٚ دذَ اعزعّبي 2

   رىْٛ لبثٍخ ٌٍزٛاسس. Acquired Characteristics. اْ ِب رذدٝ   ففبد ِىزغجخ 3

 somethingج١ئخ ٟ٘ اٌّغجت االعبعٟ ٌٍزت١ش ( ٚلبي :   اْ ؽ١ئب ِب خبسعٟ . الِبسن ارفك ِ  ثٛفْٛ ثبْ: ) ا4ٌ

External   دٓ اٌىبئٓ اٌؾٟ ٠مَٛ ثغٍت اٌزت١شاد 

 

ٚ٘ددٛ دددبٌُ اؽ١ددب  فشٔغددٟ Geoffroy Saint Hilaire   (1772 – 1844  : )  جٍفففسي ظففٍٕج هٍٍٍففس. 4

French Zoologist : 

ت١شاد اٌزٟ رؾذصٙب اٌج١ئخ رٕزمً ٚساص١ب ٌٚىدٓ  اْ ٘دزٖ اٌزت١دشاد رٕدزظ فدٟ لبَ ثزأ١٠ذ سأٞ الِبسن ِٓ ؽ١ش اْ اٌز أ. 

 ١ٌٚظ فٟ اٌؾ١ٛأبد اٌجبٌتخ .   Embryonic or Germinalاٌظشٚف اٌغ١ٕ١ٕخ اٚ اٌغشص١ِٛخ 

 Germinal Variation اٌخبفخ ثبٌزتب٠شاد اٌغ١ٕ١ٕخ   Weisman واٌصِٓٚ٘ٛ ثزٌه فمذ ٚم  ثذا٠خ فىشح  . 

 Evolution   اٌخطىز ِٓ خالي اٌغٍفساث اٌىبٍفسة او اٌطففساث)  ثاٌخبفخ  DeVrieزي ڤةي شح ِٚغججبرٙب ٚفى

by means of large jumps or mutation  .) 

 

 ١ٍEnglish Naturalistدضٞ گددبٌُ هج١عدخ أs DarwinCharle   (1809- 1882  : )  ازٌفط ةازوْچ. 5

 " : The Theory of Evolution ٔظسٌت اٌخطىز" ِعشٚف وٛٔٗ فبؽت 

  ِٚضٍّددب لددبي  Gradual Progressive Changesاٌخغٍففس اٌخطففىزي اٌخففدزٌجً ٘ددٛ اٌّؤعددظ ٌفىددشح     أ. 

اْ ٌجؼً اْ طهسة او ِجد ةازوْ اٌسئٍعٍت ٌٍط الٔه اوخشف اٌخطىز وٌىٓ الٔه اظخطاع     Butlerاٌىبرت ثزٍش 

   ِٓ إٌاض اْ ٌؤِٕىا بها 

 ٔمبه :اْ ٔظش٠برٗ رزأٌف ِٓ اسثعخ  . 

 . اْ االؽ١ب  اٚ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ رخزٍف اٞ أٙب ١ٌغذ ِضً آثبئٙب.1     

ِزٛاسصددددخ    اٞ أٙددددب رّددددشس اٌددددٝ االخددددالف   حىففففىْ او لففففد حىففففىْ. اْ ٘ددددزٖ االخزالفددددبد اٚ اٌزت١ددددشاد 2     

Descendants . 

 Struggle for ء صففساع ِففٓ اجففً اٌبمففا . ٚثغددجت د٠ٕب١ِى١ددخ اٌزىددبصش فددٟ ع١ّدد  االٔددٛار فددبْ ٕ٘بٌدده 3     

Existence  .فٟ اٌرج١عخ 

. اْ افنً ِٓ ٠زى١ف ٌٍع١ؼ فٟ ث١ئخ ِؾذدح ٘ٛ دٍٝ االوضش اٌمبدس دٍدٝ االعدزّشاس ثدبٌع١ؼ ٚدٍدٝ رٌده فٙدٛ 4    

 االلذس دٍٝ اْ ٠زشن ٚسائٗ ِعظُ االع١بي اٌمبدِخ.
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 1900ٌُٚ ٠عبد اوزؾبفٙب ؽزٝ اٌعبَ  1865    رزًوش اْ ِٕذي ٔؾش افىبسٖ ؽٛي اٌٛساصخ فٟ اٌعبَ                

 

 : Evidence for Evolutionاالةٌت ػٍى اٌخطىز 
 

( ٔدٛر ِدٓ اٌؾ١ٛأدبد  800,000 (ؽم١مخ ٚعدٛد  Classification or Taxonomy: . اٌخصٍٕف او اٌخمع1ٍُ

( ٔدٛر ِعدشٚف ِدٓ إٌجبردبد  250,000فمدو. ٚٚعدٛد )  Phyla( ؽعجخ  11اٌزٟ رُ ٚففٙب ٠ّىٓ اْ رشرت اٌٝ ) 

 ( ؽعت   وٍٙب ٚدٍٝ ؽىً ٠ؾجٗ اٌؾغشح اٌّزفشدخ. ٠4ّىٓ اْ رزٛصر اٌٝ اسثعخ ) 

ودً االعٕدخ ٌٚىدً االٔدٛار رجزدذأ دٍدٝ ؽدىً اللؾدخ :  Comparative Embryology. ػٍفُ االجٕفت اٌّمفازْ 2

اْ اعٕخ االٔدٛار اٌع١ٍدب ِدٓ ٚرزرٛس دٍٝ ٔفظ اٌخو ِٓ اٌزرٛس. ٚ  Single-Celled Zygotesراد خ١ٍخ ٚاؽذح 

 اٌؾ١ٛأبد فبٔٙب رّش ثؾىً عش٠  خالي اٌّشاؽً االخ١شح ِٓ االؽ١ب  االدٔٝ ِٕٙب فٟ عٍَُ اٌزرٛس.

ؽم١مدخ اْ اٌدذِب  ٚاٌمٍدت ٚاالدندب  االخدشٜ رؾد١ش :  Comparative Anatomy. ػٍفُ اٌخشفسٌخ اٌّمفازْ 3

اٌٍجددبئٓ رّزٍدده ٔفددظ ا١ٌٙىددً اٌعظّددٟ ِضددً صدددبٔف  اٌددٝ ررددٛس رقددبدذٞ ِددٓ االدٔددٝ اٌددٝ االٔددٛار االدٍددٝ ٚاْ وددً

 اٌؾٛد   عٕبػ اٌربئش   اٌشعً االِب١ِخ ٌٍؾقبْ ٚرسار االٔغبْ وٍٙب ِزؾبثٙخ ثبٌؾىً اٌعبَ ٚاٌزّفقً.

ؽم١فخ اد االٔغبْ خدالي ؽ١بردٗ اٌغ١ٕ١ٕدخ رٕؾدأ ٌدٗ ِغّٛددخ ِدٓ :  Vestigial Structures. اٌخساوٍب االرسٌت 4

ٚلٕبهش ٚر٠ً ص رب  ِٓ اٌؾعش اٌىض١ف ٚوٍٙدب رخزفدٟ لجدً اٌدٛالدح. ٚاْ االٔغدبْ  Gill Cleftsاٌؾمٛق اٌتٍق١ّخ 

ٚرشاو١ت ثذائ١خ ٟ٘ اوضش ررٛسا ٚٚه١ف١ب فدٟ اؽدىبي  Appendixاٌجبٌغ ٌذ٠ٗ دنالد ٌالرْ ٚاٌز٠ً ٚصائذح دٚد٠خ 

 اٌؾ١بح اٌٛاهئخ.

غشح رجدذٚ ثؾدىً رردٛسٞ ِدٓ االعدفً اٌدٝ ؽم١مخ اْ ثمب٠ب اٌؾ١ٛأبد اٌّزؾ:  Paleontology. ػٍُ االدفىزٌاث 5

 االدٍٝ فٟ هجمبد اٌمؾشح االسم١خ.

ؽم١مخ اْ االٔٛار رّٕٛ ثؾىً أفقبٌٟ ِزضا٠دذ فدٟ اٌؾدىً دٍدٝ :  Zoogeography. ػٍُ اٌجغسافٍت اٌذٍىأٍت 6

 ؽىً دٚائش ِزجبدذح ِٓ ٔمرخ االفً. 

 

 :  Blood Tests. فذىصاث اٌدَ 7
 

Closely Related Animals------------------------------------------›  Small Incompatibility 
                                                              Cellular Agglutination  

 

Distantly Related Animals ---------------------------------------› Great Incompatibility 
                                                       Cellular Agglutination 

 

ؽم١مخ اْ وً اٌغالالد ٌٍؾ١ٛأبد اٌؾم١ٍدخ :  Observations and Experiments. اٌّشاهداث واٌخجاز  8

٘دٟ فدٟ  عٕخ اٌّبم١خ ٚاْ اٌعذ٠ذ ِدٓ اٌغدالالد اٌغذ٠دذح 200 ٌلذ رُ رر٠ٛش٘ب دٓ هش٠ك االٔزخبة خالي ؽٛاٌٟ ا

 هش٠مٙب اٌٝ إٌؾٛ .
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 (.Nervous Systemالجهاز العصبي )

 
 وظيفة الجهاز العصبي.

 
 هناؾ العديد مف المهاـ التي يقـو بها الجهاز العصبي في الجسـ منها:

والبيئة الخارجية له والعمؿ عمى تعديؿ توازف الجسػـ وععادتػه الػى الحالػة الطبيعيػة عنػد حػدو   الحيوافإدامة االتصاؿ ما بيف  .1
 اي خمؿ فيه نتيجة لمتأثيرات الخارجية عميه.

يعمػػؿ الجهػػاز العصػػبي عمػػى ربػػط ععاػػات الجسػػـ المختموػػة فيمػػا بينهػػا وتنسػػيؽ العمػػؿ مثػػؿ ارتبػػاط الجهػػاز العصػػبي بالجهػػاز  .2
 ي الجسـ.الهامي والغدد الصمات ف

تنظيـ نشاط ععاات الجسـ المختموة مثؿ التحكـ بتقمص وانبساط العاػتت وعمػؿ القمػ. .... الػ  مػف العمميػات الحيويػة فػي  .3
 الجسـ.

 اقسام الجهاز العصبي
 

 مف ناحيتيف: الحيوافيتـ تقسيـ الجهاز العصبي في 
مػػف الناحيػػة التشػػريحية الػػى جهػػاز عصػػبي مركػػزي لوالػػوي يتاػػمف الػػدماغ والحبػػؿ الشػػوكي    وجهػػاز عصػػبي محيطػػي  االولىى 

 لوالوي يشمؿ االعصا. القحوية والشوكية التي تنشأ مف الدماغ والحبؿ الشوكي .
لمجهػػازيف العصػػبييف المركػػزي الجهػػاز العصػػبي البػػدني   ويشػػمؿ تمػػؾ العناصػػر العصػػبية  اوالا مػػف الناحيػػة الوظيويػػة الػػى  الثانيىىة

والمحيطي المشتركة في عممية نقؿ كت المعمومات الحسية االدراكية والتدراكيػة مػف الػرعس واالطػراؼ والجػدار الجسػمي الػى 
مراكػػز العمميػػات المتئمػػة داخػػؿ الجهػػاز العصػػبي المركػػزي وكػػولؾ المشػػتركة فػػي السػػيطري الحركيػػة لمجهػػاز العاػػمي االرادي 

فهػػػو الجهػػػاز العصػػػبي الحشػػػوي لالمسػػػتقؿ    والػػػوي يشػػػمؿ التراكيػػػ. العصػػػبية لمجهػػػازيف العصػػػبي  ثانيىىىاا ا لالمخطػػػط . عمػػػ
المركػػزي والمحيطػػي والمشػػتركة فػػي نقػػؿ المػػدخؿ الحسػػي الػػوي عػػادي مػػا يكػػوف ال إدراكػػي مػػف االجهػػزي الحشػػوية الػػى الجهػػاز 

 الترادية لالناعمة  والعامة القمبية والغدد. العصبي المركزي وكولؾ مع النشاطات الحركية المسيطري عمى العاتت
 تركيب الجهاز العصبي.
  وبمػػا اف الختيػػا وظيويػػة والتركيبيػػة لمجهػػاز العصػػبييتػػألؼ الجهػػاز العصػػبي مػػف الختيػػا العصػػبية والتػػي تعػػد هػػي الوحػػدي ال

حيػػ  تقػػـو هػػوي الختيػػا بتجهيػػز  Glial cellsالعصػػبية لػػيس لهػػا القػػدري عمػػى التكػػاثر لػػوا فهػػي تعتمػػد عمػػى ختيػػا سػػاندي تسػػمى 
 الختيا العصبية بالعناصر الارورية وما تحتاجه لمبقات.

  axonتتػػألؼ مػػف جسػػـ الخميػػة ويخػػرل مػػف جسػػـ الخميػػة امتػػداد موػػرد يسػػمى بػػالمحور ل خميىىة بصىىبيةبشػػكؿ عػػاـ فػػاف كػػؿ 
رعػة مػف جسػـ الخميػة تػدعى بالزوائػد الشػجيرية   وهنػاؾ امتػدادات متوات العصػبية بعيػداع عػف جسػـ الخميػةالوي يقـو بتحويؿ االشػار 

  حي  تقـو بنقػؿ االشػارات العصػبية الػى جسػـ الخميػة والمحػور. وتسػمى الختيػا العصػبية حسػ. منػاطؽ تواجػدها dendritesل
  عند تواجدها امف منطقة الجهاز العصبي المركػزي لالػدماغ والحبػؿ الشػوكي  وتسػمى Neuroneفتسمى بالمحاور العصبية ل

   عند وقوعها خارل الجهاز العصبي المركزي.Fiber Nervusبااللياؼ العصبية ل
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عمػػى نػػواي والتػػي تحتػػوي بػػدورها عمػػى النويػػة وعمػػى  Perikaryonوالػػوي يسػػمى اياػػاع بالػػػ  جسىىم الخميىىة العصىىبيةيحتػػوي 
RNA  ويحتوي جسـ الخمية العصػبية اياػاع عمػى سػايتوبتـز والػوي يسػمى  Neuroplasm وري عمػى المايتوكونػدريا ويحػوي بػد

  والشبكة االندوبتزميػة. تسػمى اجسػاـ الختيػا العصػبية تبعػاع لموقعهػا فػي الجهػاز Nissl bodiesوجهاز كولجي واجساـ نسؿ ل
العصبي   فاوا وقعت اجساـ الختيا العصبية في الجهاز العصػبي المركػزي لالػدماغ والحبػؿ الشػوكي  يطمػؽ عميهػا اسػـ النػو  او 

 . عػػاديع تقػػع اجسػػاـ Ganglion  امػػا اوا وقعػػت خػػارل الجهػػاز العصػػبي المركػػزي تسػػمى بالعقػػد ل Nucleiالعصػػبية لالنويػػات 
الختيػػا العصػػبية فػػي الػػدماغ   الحبػػؿ الشػػوكي   عقػػد الجػػور الظهػػري   عقػػد االعصػػا. القحويػػة وفػػي العقػػد المتحػػدي مػػع الجهػػاز 

 المحرؾ الحشوي.
  اال في بعض المنػاطؽ يكػوف خاليػاع مػف هػوا الغػتؼ Mylelin Sheathلنخاعي لبالغمد ا محور الخمية العصبيةيحاط 

    وتنحصر فائدي هوا الغمد النخاعي في انػه يكػوف كطبقػة عازلػة تسػاعد Raniver nodesوتسمى هوي المناطؽ بعقد رانوير ل
 عمى انتقاؿ النباات العصبية ومنع تسربها.

  وتصػطب  هػوي االجسػاـ Nissl bodiesية   فػالمحور خػالي مػف اجسػاـ نسػؿ لهناؾ فرؽ ما بيف المحور والزوائد الشػجير 
بصبغات مختموة بينما الزوائد الشجيرية تحتوي عمى هوي االجساـ   كولؾ فاف الزوائد الشػجيرية متورعػة بينمػا المحػور ال يتوػرع اال 

 لزوائد الشجيرية.قر. نهايته   وايااع فاف لكؿ خمية عصبية محور واحد بينما هناؾ العديد مف ا
 كيف يتحسس الجهاز العصبي.

  قد تكػوف هػوي المسػتقبتت بالجمػد لاحسػاس حػراري receptorيستمـ الجهاز العصبي التأثير عف طريؽ وجود مستقبتت ل
 او كيميػػائي  او مسػػتقبتت بػػالعيف لعػػف طريػػؽ النظػػر  او مسػػتقبتت فػػي المعػػدي تعطػػي االحسػػاس بػػالجوع او الشػػبع وبالتػػالي فػػاف

  تقػػـو بتجميػػع المعمومػػات وتنقمهػػا الػػى افعاػػات المنوػػوي preceptorهػػوي المسػػتقبتت تقػػـو بنقػػؿ الحػػافز الػػى اعاػػات منظمػػة ل
  .effectorل

 (Nerve Impulseكيفية حدوث النبضة العصبية )
 

هػي عبػػاري عػف تغيػػرات فيزيائيػة كيميائيػػة تنتقػؿ بواسػػطة الختيػا العصػػبية يصػاحبها تغيػػرات كهربائيػة تمتػػد  النبضىة العصىىبية
 عمى طوؿ الخمية العصبية.
هػػي اي تغيػػر فػػي بيئػػة الخميػػة العصػػبية لحػػراري   كيميػػائي ...الػػ   بحيػػ   (Nerve Stimulatesالحىىا ز العصىىبي )

يػػيدي التغيػػر فػػي بيئػػة الخميػػة العصػػبية الػػى تغيػػر فػػي نواويػػة   .Action Potentialيغيػػر مػػف الجهػػد الوعػػاؿ لمخميػػة العصػػبية ل
الصػوديـو   حيػ  تبػدع قنػوات فػي جػدار الخميػة العصػبية باالنوتػا  والسػما  لمصػوديـو بػالنووو الػى  فيونػاتجدار الخمية العصبية 

    ممػػا يػػيدي الػػى جعػػؿ جػػدار Depolarizationداخػػؿ الخميػػة العصػػبية   وتػػيدي هػػوي الحالػػة الػػى ازالػػة حالػػة االسػػتقطا. ل
 الخمية العصبية يحمؿ شحنة سالبة مف الخارل ومف الداخؿ يحمؿ شحنة موجبة بسب. زيادي تركيز ايونات الصوديـو الداخمة.

ممػي فولػت ويسػمى هػوا  11وتستمر حالة دخوؿ ايونات الصوديـو الى داخؿ الخمية العصبية حتى يصؿ جهد الخمية الى +
  والػػػوي هػػػو عبػػػاري عػػػف النباػػػة Action Potential  ويػػػيدي ولػػػؾ الػػػى حػػػدو  الجهػػػد الوعػػػاؿ ل Thresholdالػػػػ الجهػػػد ب

العصػػػبية التػػػي تحػػػد  نتيجػػػة لزيػػػادي نواويػػػة ايونػػػات الصػػػوديـو وازالػػػة اسػػػتقطا. الخميػػػة العصػػػبية وحػػػدو  تغيػػػر فػػػي جهػػػد الخميػػػة 
 ممي فولت. 11العصبية الى +
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 Current Impulseالخميػػػة العصػػػبية وتنتقػػػؿ النباػػػة عمػػػى شػػػكؿ تيػػػار يسػػػمى تسػػػتمر النباػػػة العصػػػبية عمػػػى طػػػوؿ 
 مف الثانية. 511\1وبسرعة 

بعػػد حػػدو  الحػػافز العصػػبي تنغمػػؽ قنػػوات الصػػوديـو وال يسػػمق بنوػػووي وتنوػػتق قنػػوات ايونػػات البوتاسػػيـو ويبػػدع بػػالخرول الػػى 
 كانت عميه.خارل الخمية العصبية محاوالع اعادي الخمية العصبية الى ما 

اف النباة العصبية هي عباري عف معمومات ترسؿ مف خمية عصػبية الػى اخػر  ويكػوف انتقػاؿ المعمومػات فيمػا بػيف الختيػا 
    وولؾ لعدـ وجود اتصاؿ تشػريحي بػيف ختيػا الجهػاز العصػبي   حيػ  عنػدما تنتقػؿ Synapseالعصبية عف طريؽ اشتباؾ ل

ي النباػػة تسػػتمر عمػػى طػػوؿ محػػاور الخميػػة العصػػبية وعنػػدما تصػػؿ الػػى نهايػػة محػػور النباػػة العصػػبية عمػػى شػػكؿ تيػػار فػػاف هػػو
  فتعمػػؿ النباػػة العصػػبية عمػػى زيػػادي نواويػػة ايونػػات الكالسػػيـو Presynapseالخميػػة العصػػبية فػػي منطقػػة مػػا قبػػؿ االشػػتباكية ل

  الموجػودي فػي الحويصػتت Neurotransmitters  النواقؿ العصبية لExocytiosisوتيدي زيادي نواويته الى زيادي طر  ل
  وبعػد ولػؾ تنتقػؿ هػوي النواقػؿ العصػبية Synapsis cleft  الػى التجويػؼ االشػتباكي لSynaptic vesleclesاالشػتباكية ل

  وكما هو مواق في الشكؿ ادناي   وهوا يعني وصػوؿ المعمومػات الػى الخميػة Postsynapsisالى منطقة ما بعد االشتباكية ل
االخر  وعندها يتـ حصوؿ تغيرات في الخمية العصبية حس. نوع الناقؿ العصبي.العصبية 

  تصػػنع فػػي الختيػػا العصػػبية وتصػػؿ Monoamineالنواقػػؿ العصػػبية هػػي عبػػاري عػػف مػػواد وات تراكيػػ. احػػادي االمػػيف ل
ر عف طريؽ نهاية االعصا.  الى مواقع التأثي

 وتقسـ النواقؿ العصبية حس. ما تحدثه مف تغيرات:
والناقػػؿ  AChوالػوي يرمػز لػه  Actyl Cholinناقػؿ عصػبي محوػز وسػريع لمخميػة العصػبية مػا بعػد االشػػتباكية مثػؿ  .1

 .NEوالوي يرمز له بػ  Norepinepherineالعصبي 
والناقؿ العصػبي  GABAويرمز له بػ  Gama Amino Butyric Acidناقؿ عصبي يكوف فعمه مثبط سريع مثؿ  .2

Serotonin.
  .Neuropeptideمحوز بطيت مثؿ الببتيدات العصبية ل .3
 .Morphine Like Activityمثبط بطيت مثؿ المواد المشبهة بالمورفينات ل .4



 النواقل العصبية
 دورا   تمعب عصبية كنواقل تعمل التي العضوية المركبات مف عدد عمى الحيواف جسـ يحتوي 

 ببعضيا تتصل الدماغ في العصبية الخاليا فإف عامة وبصورة العصبي، الجياز عمل في ميما  
 ُتطمق خميتيف، بيف الموجودة العصبية التشابكات في العصبية النواقل ىذه حركة طريق عف

 المقابمة، العصبية الخمية في مستمـ الى العصبية الخمية طرؼ في غدد مف يةالعصب النواقل
 .الكيميائي العصبي الناقل نوع عمى يعتمد تأثير فيحدث

 :العصبية النواقل مف رئيسياف نوعاف يوجد
 :المحّفزة -1

 العضمية الخاليا تقّمص اشارة مثل كيربائية، اشارة وىي الفعل، جيد اطالؽ عمى تعمل
 :المثّبطة -2

 .الُمطمق الفعل جيد منع عمى تعمل

 عصبية نواقل ثماف سنذكر لكننا ،دماغال في عصبي ناقل مئة مف أكثر عف االبحاث كشفت
 :جيدا   ومدروسة معروفة رئيسية

 ويضيق القمب دقات سرعة زيادة يحفز، واالثارة العالي التوتر حاالت في ُيفرز :أدرينالين -1
 وجرياف لمعضالت الدـ جرياف في زيادة فيحدث اليوائية المجاري  ويوسع الدموية االوعية

 .الشخص انتباه في وزيادة لمجسـ عالي نشاط الى يؤدي وبذلؾ، الرئتيف في االوكسجيف
 عمى كذلؾ يعمل، والذاكرة التعميـ، التفكير عف المسؤوؿ الرئيسي الناقل :كولين أسيتايل-2

 العصبي الناقل ىذا انتاج عف المسؤولة المناطق يصيب الذي الضرر، العضمي النشاط تفعيل
 وتحسيف باالنتباه كذلؾ الناقل ىذا يرتبط، الدماغ ألمراض المصاحب الذاكرة فقداف بحاالت يرتبط

 .االستيقاظ عند الحسي االدراؾ
 دورة وينظـ، النفس عف والرضا بالسعادة الشعور في يشارؾ انو المعتقد مف :سيروتونين-3

 ،الدقيقة االمعاء حركة وينظـ الميالتونيف مع بالمشاركة النـو
 فإف لذا، النفسية االضطرابات وبعض القمق، بالكآبة غالبا   ترتبط الواطئة السيروتونيف مستويات

 .السيروتونيف الفراز كمحفز تعمل لمكآبة المضادة االدوية
 عمى االدريناليف مع باالتشراؾ ويعمل العصبية واالستجابة االنتباه ىعم يؤثر: أدرينالين نور-4

 .النفسي ”اليرب او القتاؿ“ سموؾ تحفيز
 في العصبية االشارات اطالؽ بمنع يقـو، الدماغ في الرئيسي المانع العصبي الناقل ىو: جابا-5

 التركيز تحسيف الى العصبي الناقل ليذا العالية المستويات تؤدي، المركزي  العصبي الجياز
 .منو منخفضة بمستويات القمق يرتبط بينما، واالرتياح الذىني
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، االيجابي والتحفيز االدماف حاالت في وكذلؾ، والرضا بالمتعة الشعور في يشترؾ :دوبامين-6
 بالكائف تؤدي مرغوبة تصبح اف الممكف مف الدوباميف افراز الى تؤدي التي السموكيات فإف لذلؾ
 .والجنس بالطعاـ كالمرتبطة سوية السموكيات ىذه تكوف  اف ممكف، ادمانية بصورة تكرارىا الى

 ىو االشكاؿ ىذه مف الفعاؿ الجزء، االقل عمى شكل 02 بػ الناقل ىذا يوجد: إندورفين-7
 ىذا ُيطمق، امينية احماض عدة مف طويمة سمسمة مف الناقل ىذا يتكوف ، الصورة في الظاىر

 النفس عف بالرضا شعور مكونا   الجنسي والنشاط االلـ، االثارة، التماريف اثناء الدماغ مف الناقل
 .واالبتياج

 كالتعمـ االدراكية بالوظائف ويرتبط، الدماغ في شيوعا   االكثر العصبي الناقل ىو :جلوتامات-8
 ساما   يعتبر منو عالي تركيز، العصبية الوصالت وانتاج نمو عمى كذلؾ ويعمل والذاكرة

 ينتج مما الناقل ىذا مف كبيرة كميات افراز تسبب اف الدماغية لالضطرابات ويمكف، لالعصاب
 .العصبية الخاليا موت عنو
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(. Reflex -Neuroاالنعكاس العصبي )
هػػو االسػػتجابة التمقائيػػة والتشػػعورية لمعاػػو المتػػأثر الػػوي قػػد يكػػوف عاػػمة او ،ػػدي لمتحويػػز المناسػػ.   الوعػػؿ االنعكاسػػي 

عصػػبيتيف واحػػدي خميػػة حسػػية لمسػػتقبمة  واالخػػر  خميػػة عصػػبية حركيػػة  خميتػػيفيشػػتمؿ عمػػى سمسػػمة مػػف مكونػػة عمػػى االقػػؿ مػػف 
يكوف القوس االنعكاسي بسيطاع حي  اف القوس االنعكاسي متكػوف مػا بػيف خميػة  قد (reflex arcقوساا انعكاسياا )ويكوناف معاع 

مستقبمة وخمية متأثري   ويوجد مثؿ هػوا القػوس االنعكاسػي فػي المنػاطؽ القريبػة مػف بعاػها الػبعض   امػا فػي حالػة كػوف المسػافة 
  امػػا فػػي حالػػة االتصػػاؿ مػػا بػػيف  كاسػػي احػػاديي ولػػؾ وجػػود قػػوس انعمػػا بػػيف الختيػػا المسػػتقبمة والختيػػا المتػػأثري طويمػػة فيسػػتدع

.عف طريؽ وجود قوس انعكاسي متعدد النويات العصبية في الجهاز العصبي المركزي واالعصا. المحيطية فيكوف ولؾ
االرتباط العصبي العضمي

(Neuromuscular Junction)
االخر  المرتبطػة بالجسػـ   حيػ  اف كػؿ عاػمة فػي الجسػـ تكػوف مػزودي  بافجهزييعد ابسط مثاؿ الرتباط الجهاز العصبي 

مف عص. واحػد   ويتوػرع العصػ. فػي داخػؿ العاػمة مكونػاع نػوع مػف الشػبكة العصػبية  بأكثربعص. واحد وقمما اف تكوف مزودي 
دو  الحػػافز العصػػبي الممتػػدي عمػػى طػػوؿ االليػػاؼ العاػػمية   بحيػػ  تصػػؿ االعصػػا. الػػى كافػػة الختيػػا العاػػمية   وفػػي حالػػة حػػ

الػػوي يػػيدي الػػى تقمػػص عاػػمي لسػػوؼ تحػػد  نوػػس الخطػػوات السػػابقة الػػوكر بالنسػػبة لحػػدو  النباػػة العصػػبية  وعنػػد وصػػوؿ 
  عػف طريػؽ الصػويحة النهائيػة Achالنباة العصبية الى نهاية محور الخمية العصبية يتـ افراز الناقؿ العصػبي االسػتيؿ كػوليف ل

فػػػي الصػػػوري ادنػػػاي حيػػػ  يػػػتـ افػػػراز الناقػػػؿ العصػػػبي االسػػػتيؿ كػػػوليف الػػػوي يكػػػوف متخصػػػص   وكمػػػا هػػػو مواػػػق Endplateل
الممتدي لمعاتت الهيكمية ميدياع الى حدو  تقمص عامي كنتيجة الستجابة حافز عصبي. لألعصا.
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 :ك )كيف تبدأ االستجابة السموكية(مكان نشوء السمو  -1

ولقد وضع  قبل أن نبدأ بكيفية نشأ وتطور االستجابة السموكية يجب أن نعرف معنى السموك
المتعممة وغير المتعممة القابمة  Responses ىو كل االستجاباتو  العمماء ابسط تعريف لو  

البيئية وغير   Stimulusؤثراتردًا عمى الملممالحظة والقياس، التي تصدر عن الكائن الحي 
. إذ أن االستجابة السموكية الكائن الحي في لحظة معينة يواجياالتي  البيئية الخارجية والداخمية

تبدأ نتيجة التحفيز بمؤثر وىذا بدوره ينقل إشارة إلى الدماغ ومنيا تبدأ االستجابة السموكية التي 
ىو  Allostasisالصول إلى حالة االتزان أو ما تسمى  تعمل مع االستجابة الفسيولوجية في

 أو فسيولوجية تغيرات خالل من التوازن، أو ،االستقرار يحقق القصير الذي المدى عمى التكيف
 HPA في محور اليرمونات تغيير طريق عن يتم أن يمكن وىذا السموكية

(Hypothalamic–Pituitary–Adrenal،) تأثير  ان ،الالإرادي العصبي والنظام
ىذا كمو سيعطي أشاره إلى الدماغ  Abuseوسوء المعاممة  Trauma، والصدمة  ةامل البيئيو الع

عطاء فكرة لمكائن عن التيديد إ من خالل  Perceived Stressوالذي يعمل عمى تصور اإلجياد 
إضافة إلى ىذه العوامل فان ىناك ما يسمى  Vigilanceأو الحذر  Helplessnessأو العجز 

والتي  التطور والخبرة ،  Genesومنيا الجينات    Individual Differencesالفروق الفردية 
تعمل عمى اتجاىين األول مع الدماغ لتساعده في تصور اإلجياد والثاني يعمل عمى االستجابة 

التي تتمثل بتغيرات اليرمونية وخاصة في محور  Physiologic Responsesالفسيولوجية 
HPA ىنا سيبدأ دور االستجابة السموكية  لإلجياد، بعد تصور الدماغBehavioral 

Response  والتي تتمثل برد الفعل التي تصدر من الكائن مثلFight  or Flight  اليروب أو
بداء سموك متماثل مع حالة التيديد التي يواجيا الكائن الحي، وىذا االستجابة السموكية و  القتال ا 

Behavioral Response  مع االستجابة الفسيولوجيةPhysiologic Responses  سوف تقود
والذي  Adaptationالتكيف  االتزان والذي منو يصل الكائن إلى Allostasisيسمى إلى ما 

ىو تالؤم الكائن الحي مع كل ظروف الوسط الذي يعيش فيو، بحيث يستطيع يعرف عمى انو   
التعامل مع ىذه الظروف بنجاح، واستغالل الموارد الموجودة ، والعيش بتناغم مع كل المؤثرات، 

 . التكاثرى البقاء والقدرة عم  وزيادة

 :تشريح وتركيب الدماغ -2

 الدماغ بين اختالف ىناك أن نفيم ان يجب الدماغ تفاصيل في الدخول قبل     
(Brain )والعقل (Mind ،)اما السموك، تنسق التي الجسدية الييكمية الكتمة ىو الدماغ أن اذ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic%E2%80%93pituitary%E2%80%93adrenal_axis
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159834&vid=39
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 اما بالدماغ ترتبط Memory الذاكرة ان نالحظ ليذا، التفكير ي حدث الذي المكان ىو العقل
 بالعقل. فيرتبط Cognition االدراك

( والدماغ Telencephalonدماغ من خمسة اقسام رئيسة ىي الدماغ النيائي )اليتألف 
و  Mesencephalon( )Van Tienhovenوالدماغ المؤخري )( Diencephalonالميادي )

Juha ،1691( والدماغ المتوسط )Metencephalon والدماغ النخاعيني )
(Myelencephalon .) المخ في الدماغ المتطور بشكل كامل من جزئين ىما الدماغ  يتألف

تق من الدماغ النيائي، ويشمل الدماغ النيائي والدماغ الميادي وان نصفي كرة المخ االثنتين تش
بينما يشمل الدماغ النخاعيني النخاع  Ponsوالجسور  Cerebellumالمؤخري كل من المخيخ 

 . Medulla Oblongata المستطيل

الجسور والنخاع  فيتألف من الدماغ المتوسط، Brain Stemاما جذع الدماغ 
Medulla وان االختالف العام بين دماغ الطيور  واناتالحي. وىناك تباينات تركيبية بين انواع

المتطور في الطيور اذ يوجد توسع في االجزاء  Optictectumوالثدييات ىو الغطاء البصري 
الداخمية لنصفي كرة المخ اكثر من االجزاء السطحية عمى عكس الثدييات وليذا فان الدماغ 

الذي ىو عبارة عن مجموعة   Straitumاالمامي لمطيور يتميز بالتطور الالفت لمنظر لممخطط 
واقنية ليفية )المادة البيضاء( بينما القشرة )المادة السنجابية(عبارة عن طبقة خفيفة نسبيا عدد  نوى

 مقارنتيا مع مثيالتيا في الثدييات.

حاجز بين  ىو الحاجز الدموي الدماغي( Blood-Brain Barrier) ان ما يسمى
يتكون الحاجز من غشاء  الجياز العصبي المركزي في بالدماغ الخاص وسائل خارج الخموي الدم

الشعيرات  ويتواجد الحاجز بامتداد لمخاليا النجمية قاعدي سميك، باإلضافة إلى نيايات قدمية
ويتكون من موصالت محكمة ال تتواجد في باقي الشعيرات الدموية. ان الخاليا البطانية  الدموية

تعد كواحدة من أجزاء الحاجز فيي تعمل عمى منع انتشار بعض المواد المجيرية مثل البكتيريا 
، بينما تسمح لبعض الجزيئات السائل المخي الشوكي وبعض الجزيئات الكبيرة المحبة لمماء إلى

، ثاني أكسيد الكربون ،األكسجين :األخرى الصغيرة الكارىة لمماء باالنتشار إلى السائل )مثل
عبر  الكموكوز لبعض نواتج االستقالب مثل بالنقل الفعال اليرمونات(، وتقوم خاليا الحاجز

ىذا الحاجز يعمل بالعممية  الحاجز لتدخل إلى السائل المخي الشوكي وتقوم بدورىا بتغذية الدماغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%8A_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%8A_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
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في أوعية الجياز العصبي  الخاليا البطانية االختيارية التي تقوم بيا الموصالت المحكمة بين
إلى الدماغ ويتكون من خاليا عالية الكثافة  المذابات المركزي ، والتي تقوم بمنع دخول بعض

تقوم بمنع بعض المواد من المرور من مجرى الدم خالل الخاليا البطانية في شعيرات الدماغ 
حماية  عمىالحاجز الدموي الدماغي  يعملأكثر من شعيرات األعضاء األخرى في الجسم. 

ذات حجم كبير  واألجسام المضادة المضادات الحيوية وبسبب أن بكتيرية أي عدوىالدماغ من 
قد  يب الدماغ يسبب مضاعفات خطيرةأو مرض يص عدوى ال يمكنيا اختراق الحاجز، فإن أي

 ،تغير من سموك الفرد

الوظائف بالمرتبطة  Behavioral Activities  ان الفعاليات والمظاىر السموكية
كاإلحساس بالحزن وااللم والسعادة واالبتياج، ىي وظائف   Emotional Activitiesاالنفعالية 

او ما  Limbic Systemتنظميا اقسام الجياز العصبي المركزي والتي تسمى بالجياز الطرفي 
يتكون من  مجموعة معقدة من التراكيب الدماغية  تقع  Paleomammalian Brainيسمى 

لمستقل ولكن مجموعة من التراكيب والتي عمى جانبي المياد باتجاه المخيخ وىو ليس بالنظام ا
( والدماغ المتوسط Diencephalon( والدماغ الميادي )Telencephalonىي الدماغ النيائي )

(Metencephalon يقوم ىذا الجياز بأداء مجموعة وظائف متنوعة تشمل كال )
ويبدو أنو مسؤول أساسًا عن  وحاسة الشم ،والذاكرة طويمة األمد الحافز ،السموك ،العواطف من

يتكون من عدة اقسام وكل قسم لو وظيفة محدد و  الحالة العاطفية ولو عالقة وثيقة بتشكيل الذاكرة
وليا دور في الشم او حاسة الشم  Olfactory Bulbs فالقسم االول ىو البصيالت الشمية

معمومات من االعمى  وىي تتمقى Outputوالمخرجات حسية  Inputوتعد احد المدخالت الحسية 
 .Amygdalaالى االسفل مثل من منطقة الدماغ الى الموزة 

وىو الجزء الميم لتشكيل الذاكرة طويمة  Hippocampusالقسم الثاني ىو قرن امون اما 
االمد والحفاظ عمى االدراكية وفي حال تمف ىذا الجزء ال يستطيع الفرد بناء الذاكر ويعيش بدون 
خبرة او تعمم، اضافة الى ذلك فيو يجمع االشارات الحسية الواردة الى الجياز الطرفي وينقميا 

ق بسموك خزن الطعام  ، وايضا لو وظيفة وىي الى مناطق اخرى. كذلك لو دور في الطيور يتعم
 وىذا يساعد الطيور عمى القيام في اليجرة من موسم االخر.  Homingتحديد االتجاه او الوجو 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://mohtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85
http://mohtawa.org/index.php/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85
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تسيطر عمى سموك الفرد وتنظم انفعاالتو مثل  Amygdalaالقسم الثالث فيو النواة الموزية   
ة، والحركة التي ترافق الشم وتناول الطعام الغضب ، والحركة االارداية ألجزاء الجسم المختمف

ان النواة الموزية دور ميم في تنظيم  كالمحس والمضغ والبمع، وكذلك تييج الفعاليات الجنسية
، كذلك فان ليا دور عظيم في تنظيم الذاكر  Depressionواالكتئاب  Anxietyسموك القمق 

التي تخزن وفي اي مكان تخزن في ووظائف التعمم وىي المسؤولة عن تحديد ماىي الذاكرة 
 ، التعمم المرتبط باإلشارة السمعيةالدماغ، حدوث أي ضرر في النواة الموزة يؤدي الى ضعف 

 Anterior Thalamicالقسم الرابع لمجياز الطرفي فيو نواة تحت المياد االمامية  
Nuclei  وىي مجموعة من النواة في نياية المياد الظيريThe Dorsal Thalamus  وليا

وتشارك في التعمم والذاكرة العرضية  Alertnessدور ميم في التعديل من التأىب او اليقظة 
Episodic Memory . 

تحمل  Cوىي حزمة من محاور عصبية عمى شكل حرف  Fornixالقسم الخامس فيو القبو 
 Mammillaryالى الجسم الحممي  Hippocampusاالشارات العصبية من قرن امون 

Bodies   ان لمقبو دورًا ميمًا في عممية تشكيل الذاكرة وان الضرر في منطقة القبو يؤدي الى و
 ظيور امراض الفصام والزىايمر. 

ويقع في نيايات االقواس االمامية  Mammillary Bodyالقسم السادس ىو الجسم الحممي
 Septalاما القسم السابع فيو  النواة حاجزة  .ارك في عمميات الذاكرة االدراكيةلمقبو، ويش
Nuclei  ،والقسم الثامن ىو تعد ىذه المنطقة ىي منطقة السرور والبيجة في الكائن الحي

لذاتية ومنيا معدل نبضات وىي التي تنظم الوظائف ا Cingulate Gyrusالتالفيف الحزمية 
والقسم التاسع ىو تالفيف قرون امون الدم وعمميات االنتباه واالدراك.  وضغطالقمب 

Parahippocampal Gyrus  ويكون لو دورًا ميمًا في تشكيل الذاكرة المكانيةSpatial 
Memory  .العاشر  القسموالتي عمميا ىو زيادة اثارة شبكات الخمية وبالتالي تشكيل ذاكرة اقوى

وىي مناطق ارتباط تربط بين مناطق  Limbic Cortexىو منطقة القشرة في الجياز الطرفي 
المخ االخرى وبين مراكز الجياز الطرفي الخاصة بالسيطرة عمى االنفعاالت وسموك وتعبيرات 

او تسمى  The Neocortical القشرة المخية الحديثة القسم الحادي عشر فيو.الفرد
Neopallium  الحسي لإلدراكوىي تتكون من ستة طبقات ليا دور ميم في الوظائف العميا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Septal_nuclei
http://en.wikipedia.org/wiki/Septal_nuclei
http://en.wikipedia.org/wiki/Septal_nuclei
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Sensory Perceptionتوليد االوامر الحركية ، Generation of Motor Commands ،
وىو فص كبير يتكون من كتمة  Thalamusاما القسم االخير فيو  .والمغة او التفاىم بين االفراد

الى المخ   Spinal Cordينقل االشارات الحسية من الحبل الشوكي  غرمادية لخاليا الدما
Cerebrum والعكس . 

ان الجياز الطرفي يقوم بالسيطرة عمى الكثير من الوظائف الذاتية فتنبيو يؤدي الى تغيرات في 
ضغط الدم وسرعة التنفس وحركات الجياز اليضمي اذ يكون لو دور كبير في الحركات التي 

والعض والمضغ والبمع وان احداث ضرر في  Lickingوالمعق  Sniffingية كالشم تتعمق بالتغذ
ول الطعام الجياز الطرفي او احد اجزاءه وخاصة النواة الموزية يؤدي الى زيادة الشيية في تنا

لو دور كبير في السموك االنفعالي كالخوف والغضب والفرح والبيجة و  ، وتغير سعة حدقة العين
والحزن، فقد لوحظ عند اتالف النواة الموزية في القرود سوف يقل خوفو من رؤية الثعبان الذي 

الغضب عمى دورًا ميمًا في السيطرة  ، ولو بل يقترب منو ويحاول امساكو بيدهيخافو بالعادة 
Rage  الشجار واليجوم وتييج في الجياز الودي الذاتي مع توليد ومن مظاىر الغضب ىي

 اصوات زيادة في افراز المعاب وحركات في الفم والمخالب تييئ الحيوان لميجوم. 

ان االنفعاالت والدوافع التي ترافق العمميات الجنسية والتعابير المنسقة بتصرفات كال الجنسين 
ذه العمميات بمدى تعمم الفرد وخبرتو وبالظروف ينظميا الجياز الطرفي وفي االنسان تتأثر ى

االجتماعية والنفسية وان ازالة القشرة المخية لمرجل تؤدي الى تثبيط الفعاليات الجنسية، وان 
احداث ضرر في منطقة النواة الموزية يؤدي الى تييج الفعاليات الجنسية لدى الفرد، اذ ان احداث 

حيوانات يؤدي الى تييج في الفعاليات الجنسية ضرر في منطقة الجسم الحممي في بعض ال
 عند احداث Maternityلدييا. يالحظ ضعف في الوظائف االنفعالية التي ترافق عاطفة االمومة 

 Amygdalaان لمجياز الطرفي وخاصة النواة الموزية ، و ضرر في بعض مناطق الجياز الطرفي
في  ىاماً  بين االفراد وبالتالي تعمب دوراً  Trustworthinessدورًا ميمًا في تقيم وتحديد الثقة 

بين االفراد  اذ ان ليا دور  Impressionsواالنطباع  Social Behaviorالسموك االجتماعي 
حقيقي في تقيم ومعرفة وجوه االفراد واعطاء الثقة لفرد دون فرد اخر وان احداث ضرر في ىذه 

ن حولو ويصبح ذو انطباع غريب ويفقد المنطقة سوف يجعل الفرد عديم الثقة باألفراد الذي
 Socialاالجتماعية وبالتالي ليذه المنطقة دور ميم في تطور العمميات االجتماعية  

Processing  .بين االفراد 
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  Introduction to Animal Behaviorٍقدٍخ عِ سي٘ك اىحٞ٘اُ 
انَإال انن٘ ٚزٕاهك فٙ االمْبٌ ْٕ نًبما قبو االََابٌ قجام انزابهٚـ ثبفزٛابه اَإان يمُٛاخ ياٍ انؾٕٛاَابد ن اوٗ    

رلعُٛٓب يٍ ثٍٛ آالف االَٕان يٍ انؾٕٛاَبد انًٕعٕكح فٙ ثٛئزّ فٙ منك انٕقذ. ٔؽزٗ ٕٚيُب انؾبٙو فبٌ انْمٕة 

ؽزفاب  ثٓاب يؾٕٛاَابد يُينٛاخ   اال آَاب الرٖاجؼ يلعُاخ انجلائٛخ ٚقٕيٌٕ ثباليَاب   ثاجم٘ ٕا به انؾٕٛاَابد ٔاال

ثْكم ؽقٛقٙ. ٔنًبما نى ٚزى رلعٍٛ ؽٕٛاَبد افوٖ غٛو انًٕعٕكح ؽبنٛب فاٙ انزابهٚـ انقالٚى ن اٌ االعٕثاخ ههاٗ ْانِ 

انزَبؤالد ٚمزجو يٍ االؽغٛبد انمهًٛخ انًضٛوح ٔانًًٓخ . ًٔٚكٍ انؾٖٕل ههٗ ثم٘ االعٕثخ نٓنِ انزَبؤالد ياٍ 

 ل كهاٍخ ٍهٕ  ْنِ انؾٕٛاَبد .فال

 Highly حٞ٘اّاابد امزَبعٞااخ ثكاانو مجٞااسرًزاابى انؾٕٛاَاابد انًلعُااخ  ي ٔانزااٙ رْااًم انهجاابئٍ ٔاناٛاإه   ثكَٕٓااب 

Social   ٔانؾبناخ االٍازضُبئٛخ هاٍ  ٍجبٍٞع ٍْظَخ رحذ اىظاسٗ  اىبجٞيٞاخٔاٌ َظبئوْب أ اقبهثٓب رقٕو ثزْكٛم .

انقاااٜ يضاام انقاااٜ انًُينٛااخ ٔانًُاإه ٔانفٓاإك ٔاالٍاإك ...... انااـ   ئال اٌ ْاانِ  منااك ْاإ انقاااٜ انًلعُااخ ي فٖااٛهخ

انؾٕٛاَاابد رًزاابى ثٕعاإك هالقاابد اعزًبهٛااخ قٕٚااخ ٔيزااإهح ثااٍٛ االو ٕٔاا بهْب. يًااب رًزاابى انؾٕٛاَاابد انلاعُااخ 

اٌ ؽٕٛاَابد  غٛو رهك انزاٙ رماِٛ رؾزٓاب ثْاكم ٛجٛماٙ ٔنانا فًاٍ انًؾزًامثقبثيٞزٖب عو اىزنٞف ىيظسٗ  االخسٙ 

 Native aptitudeيؾلكح نلٚٓب ْنِ انقبثهٛخ ٔثننك ركٌٕ هُالْب االْهٛاخ ي يإْهاخ   نهزالعٍٛ أ االٍازئُبً انانارٙ

for domestication    . 

 

   Patterns of Behaviorاَّبط اىسي٘ك 

 
 ٛٛاو رهاك انااوو أ يٍ انؾٕٛاَبد اٍبنٛت يؾلكح الكاء ٔ بئف يمُٛاخ ٔياٍ انُابكه اٌ رقإو ثزSpecies نكم َٕن 

اّبس اىنالة رقً٘ ثزْظٞف مساؤٕب ث٘اسابخ عَيٞاخ اىييام ٍَاب ٝحناك اّينبسابد  االٍبنٛت . فمهٗ ٍجٛم انًضبل فبٌ 

. اٌ ْنِ اناوٚقخ أ انَهٕ  نّ عنٔهِ انقلًٚخ ؽٛش اٌ اعلاك انكالة ْٙ انانئبة انزاٙ اىجساء اىزغ٘ط ٗاىزج٘ه ىدٙ

 هٗ . ٔن وٗ االثقبء ههٗ رهك االيبيٍ َظٛفخ فبٌ االو رقٕو ثٓنا انَهٕ .رمِٛ فٙ انً بهاد انًؾفٕهح رؾذ اال

ي انكبرت ٚزؾلس هٍ انكالة انًوثبح فٙ كافم انًُبىل ٔنكٍ انكالة انَابئجخ رقإو ثاُفٌ ْانا انَاهٕ  ؽٛاش           

. ايب انًبّٛخ ٔاالغُبو فٓٙ رمِٛ فٙ انًُبٛق  يالة انفالؽٍٛ ٔانًُبٛق انقؤٚخ   –رقٕو ثؾفو ي بهاد فٙ انزوثخ 

انًفزٕؽاااخ ي يواهاااٙ   فٓاااٙ نَٛاااذ ثؾبعاااخ اناااٗ يضااام ْااانِ اناوٚقاااخ القٖااابء انفٚاااالد أ انَاااهٕ  االقٖااابئٙ 

Eliminative Behavior  . 

 

: ماكء ٍاْظٌ ٍاِ اىساي٘ك اىارٛ َٝزيال اٗ ىأ   Definition of Behavior Patternsريسٝف اَّبط اىسي٘ك 

 اٗ ٍحددح ٗرحدد طجٞيزٔ ٗزاثٞب ٗىنِ َٝنِ اُ ريده ٕرٓ اىبجٞيخ ثبىزدزٝت اٗ اىزييٌ . ٗظٞنخ خبصخ

An organized segment of behavior having a special  function . Its nature is 

determined by heredity , but can also be modified by training and learning. 

ثبنزْوٚؼ االٍبٍٙ ٔانمًهٛبد انؾٛبرٛخ نهؾٕٛاٌ ٔننا فبَٓاب صبثزاخ أ يَازقوح ثْاكم يجٛاو ثم٘ اًَبٛ انَهٕ  رورجٜ 

extremely stable  ٌرؾااذ  ااؤف انزاالعٍٛ ٔؽزااٗ يااا االَزقاابة انًكضااف . فبنكهاات ٔانجقااوح ٔانُمغااخ ههااٛٓى ا

ههٗ مناك ْإ انَاهٕ  َٚزقليٕا اًَبٛ ٍهٕيٓى  االٕهٛخ يًٓب يبَذ انجٛئخ غٛو ٛجٛمٛخ انزٙ ٕٚٙمٌٕ فٛٓب. ٔيضبل 

 . sexual behavior of cowsانزُبٍهٙ فٙ االثقبه 

 

 :  Causes of Behaviorاسجبة اىسي٘ك 

اٌ انٕ ٛفخ االٍبٍٛخ نهَهٕ  ْٙ نزًكٍٛ انؾٕٛاٌ يٍ رؾٕٚو ي رملٚم   َفَّ َزٛغخ نجم٘ انًز ٛواد فٙ انظاؤف 

فبَٓاب رؾابٔل عبْالح االفاالد ياٍ   Stanchionثٜ ٍٕاء يبَذ فبهعٛخ او كافهٛخ. فًضال هُل ؽغي انجقوح فٙ انًاو

َفَٓب َزٛغخ ْنِ انمًهٛاخ ٔنكُٓاب ثمال فزاوح ر ٛاو ياٍ ٛوٚقزٓاب ٔرٓالب ٔرجالب ثباليام ٔانْاوة  ثاٚناءانًوثٜ ٔقل رقٕو 

اسازجبثخ  ٔانان٘ ٚقإك اناٗ  Primary Stimulusٍحناك اسبساٜ اٗ اٗىاٜ ثْاكم اهزٛابك٘.  اٌ انَاهٕ  َٚاجقّ 

ٚقٕك انٗ ًَاٜ ٍاهٕيٙ ثابنوغى ياٍ   Releaserاىَبيم ( . فبنًؾفي االٍبٍٙ أ انًًَٗ ي  a responseٍحددح 

نلٖ ٕ به انلٚك انؤيٙ هُل ٍاًبن ٕإد انزؾانٚو ياٍ االو ًٚكاٍ اٌ  االخزجبء فممغٛبة انقجوح انًَجقخ. فًضال 

ل رؾنٚوٚاخ ياٍ ٚؾفي ثٖٕد آفو يضم اناوو ههٗ انْجب  ثْٙء ؽلٚل٘. ٕٔ به انكالة ٖٚله هُٓاب هكٔك افماب

ا٘ ٕٕد هبٍل أ ٙغٛظ. ايب انإٛه فٓٙ رؾزبط انٗ إٕاد رؾنٚوٚخ يًٛيح أ فبٕخ ثبنًقبهَخ يا انهجبئٍ يًاب 

 ٚلل ههٗ آَب اقم قبثهٛخ نزؾٕٚو ٍهٕيٓب ثبنزمهى. ٔننا فبٌ انَهٕ  نّ اٍجبثّ انمبيخ انزبنٛخ: 

ٗاىارٛ ٝحادد  General hereditary organization of the Species. اىزْظاٌٞ اىا٘زاثٜ اىيابً ىيْا٘  1

 َّظ اىسي٘ك.

 . ٗم٘د اٗ عدً ٗم٘د اىَحنك االسبسٜ اىرٛ ْٝزج ا ىسي٘ك.2

Presence or absence of primary stimulation which produced the behavior 

ؽالٔس ٚغت ٔعٕك َٕن ياٍ انز ٛاو فاٙ انظاؤف ٍإاء فاٙ ثٛئاخ انؾٛإاٌ انقبهعٛاخ أ فاٙ كافام عَاًّ ن اوٗ 

  انَهٕ  أ ا ٓبهِ.
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فبنؾٕٛاَابد راُظى ٍاهٕيٓب ياٍ فاالل هًهٛاخ انازمهى ٔرزٖاوف اٍازُبكا اناٗ ياب رمهًزاّ ياٍ :  Learning. اىزييٌ 3

 .  previous experienceانقجوح انَبثقخ 

 

 Daily and Seasonal Cycles ofاىسالسااو اٗ اىاادٗزاد اىٍٞ٘ٞااخ ٗاىنلاايٞخ ىيسااي٘ك 

Behavior   
رؾااذ انظااؤف االهزٛبكٚااخ انًزغبََااخ فاابٌ انؾٕٛاَاابد رًٛاام انااٗ انقٛاابو ثَااهٕيٓب انٛاإيٙ ْٚااكم يُاازظى ٔفااٙ ثماا٘ 

ُ اىيبدحاالؽٛبٌ فبٌ منك ٍججّ  ٌ٘ . ٔفاٙ اؽٛابٌ يضم رغًا االثقبه قاوة ثابة انؾظٛاوح هُال اقزاواة يٕهال انؾهات رن

ؽٛاش اٌ ثما٘ انفمبنٛابد ركإٌ َبّااخ هُال  رجلل انُٓابه ٔانهٛام ٔانمكاٌيضم ظسٗ  ثٞئٞخ  افوٖ فبٌ منك ٍججّ 

فلاو انفغو ٔان ؤة ٔاقم هُال يُزٖاف انُٓابه أ يُزٖاف انهٛام.  ياننك فابٌ انؾٕٛاَابد ر ٛاو ياٍ ٍاهٕيٓب ياٍ 

. ٔقال ٚمإك ٍاجت مناك عيئٛاب اناٗ ر ٛاو  اؤف انًُابؿ أ اناقاٌ. . فبنؾٕٛاَابد   Season to seasonٟخاس 

ٚكٌٕ اناقٌ ؽبها ٔاقم فمبنٛخ فٙ انهٛم هُل انجؤكح. يًب اٌ انَهٕ  انزُبٍاهٙ انوهٕٚخ ركٌٕ فمبنخ فٙ انهٛم هُليب 

نّ هالقخ ثزٕقٛذ يٕهل انٕالكح ٔانمُبٚاخ ثابنًٕنٕك ياا رؾَاٍ انظاؤف انًُبفٛاخ فًاضال فاٙ انوثٛاا رزؾَاٍ كهعابد 

بد انؾقهٛاخ أ راى انؾواهح ٔرزإفو االهاالف نهؾٕٛاَابد. ٔنإ اٌ ْانا اناًُٜ ياٍ انَاهٕ  قال راى رؾإٚوِ فاٙ انؾٕٛاَا

اٛبنخ يٕاهٛلِ نٖٛجؼ غٛو فٖهٙ  هٍ ٛوٚق االَزقبة نهؾٖٕل ههٗ فٖٕثخ هبنٛخ. ٔههٗ انوغى يٍ منك  فابٌ 

 .  يمظى ْنِ انؾٕٛاَبد الريال رظٓو كٔهاد فٖهٛخ يُزظًخ يٍ انَهٕ  انزُبٍهٙ

 

   The Physiological Basis of Behaviorاالسبس اىنكٝ٘ى٘مٜ ىيسي٘ك 

 
 Physiologicalٔنانا فبَاّ ٚزٚاًٍ ههاٗ ٔ ٛفاخ فَإٛنٕعٛخ   Activityفيبىٞاخثًاب اٌ انَاهٕ  ْإ هجابهح هاٍ 

Function   

                                                                                                 

   Environmental modification of Behaviorاىزح٘ٝس اىجٞئٜ ىيسي٘ك 
اٌ االرغابِ انماابو نهزااإه ْاإ ًَإ كهعااخ هبنٛااخ يااٍ انزكٛاف فااٙ انَااهٕ . ٔيًااب الؽظُاب اٌ قبثهٛااخ انزكٛااف ْااٙ اؽاال 

انٓبيااخ نالَاإان انًلعُااخ يااٍ انؾٕٛاَاابد. ٔانزؾاإٚو انَااهٕيٙ ٚزاابنف يااٍ يغًٕهااخ يااٍ االًَاابٛ انَااهٕيٛخ   انَااًبد

أ َقٔ فٙ االٍازغبثخ انضبثزاخ نًؾفاي يؾالك . ٔرَاٛو ياا مناك انقبثهٛاخ ههاٗ انازمهى ياٍ انقجاوح. انجلٚهخ ٔهلو ٔعٕك 

 ُْٔبنك صالصخ ٛوو نلهاٍخ انزمهى :

 Conditionedاالساازجبثخ اىَكااسٗطخ ٔرَااًٗ :  Classical Conditioning. اىبسٝقااخ اىنالسااٞنٞخ 1

Response  ثاابفي٘  ٔرَااًٗ اٚٚااب ٛوٚقااخPavlov   انااٗ يٕعاالْب انماليااخ انؤٍااٙ ثاابفهٕف    ََااجخ 1927ي

 . ؽًُٛب يبٌ ٚلهً هًهٛخ افواى انهمبة فٙ انكالة

 Trial andاىزجسثاخ ٗاىطبا  ٔرَاًٗ ٛوٚقاخ  Operant Conditioning االشازساط اىنيابه اٗ اىَا ثس  .2

Error  طسٝقاخ سانْس ٔرَاًٗ اٚٚابSkinner   انان٘ يابٌ    ََاجخ اناٗ هابنى انَاهٕ  االيوٚكاٙ ٍاكُو 1938ي

 .  Skinner Box  فٙ يب هوف ثُٖلٔو ٍكُو  Ratsٚقٕو ثلهاٍخ انَهٕ  فٙ انقٕاهٗ ي انغوماٌ 

ٔقاال نٕؽظااذ ْاانِ انؾبنااخ هُاال  Socializationثبالمزَبعٞااخ أ يبرَااًٗ  Imprinting. اىااْقا اٗ اىبجااع 3

. ٔقال الؽاه ْانِ  Ethologyكهاٍاخ انؾٕٛاَابد فاٙ ثٛئزٓاب اناجٛمٛاخ فاٙ ياب هاوف فًٛاب ثمال ثبٍاى ههاى االٚضإنغٙ

هُال  1935فاٙ انمابو  Konrad Lorenzانًَأنخ ههًبء انَهٕ  االٔهثٌٕٛ ٔيبٌ يٍ أنٓى انمابنى يإَواك نإهَي 

 . Wild Geese كهاٍخ االٔى انجو٘ 

 

   Developmental Changes in Behaviorاىزغٞساد اىزب٘زٝخ ) ٍع اىَْ٘ ( ىيسي٘ك 
رٕناال أ رفقااٌ ثؾبنااخ غٛااو يبيهااخ أ ثؾبنااخ غٛااو َبٙااغخ ٔناانا فاابٌ ٍااهٕيٓب  Vertebratesياام انؾٕٛاَاابد انفقبهٚااخ 

 Suckling inفااٙ انهجاابئٍ اىسضاابعخ يضاام  ْاإ نٚااًبٌ ثقبئٓااب ٔاٍاازًواهْباالٔنااٙ ي هُاال اناإالكح أ انفقااٌ   
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Mammals  ) فٙ اناٛإه ٗاىْقس ) اىزقبط اىحج٘ةPecking in Birds  َٓاب االفاوٖ فبا. اياب االًَابٛ انَاهٕيٛخ

رزإه يا اٍزًواه انؾٛبح ثبٍبنٛت يضم انزمهى ٔانًؾبيبح. فبنهمت فٙ ٕ به انؾٕٛاَبد غبٚزّ انزٕإام االعزًابهٙ 

Social contact  ريياٌٞ اّىاٚ اىنٖاد ىلاغبزٕب مٞنٞاخ اىزادزٝت يا انفٖٛهخ يننك ًُٚٙ ٔٚاإه انَُاٛظ انمٚاهٙ ي

فاٛالؽه اٌ انًُإ انمٚاهٙ ٔيٓبهارٓاب انؾويٛاخ اقام  confined animals . اياب انؾٕٛاَابد انؾجَٛاخ  عيٚ اىلاٞد

 رإها يٍ يضٛالرٓب انجوٚخ. 

ٚاازى رٕاهصااّ يًااب ْاإ ٔاٌ ل قاالهح انَااهٕ  رزااإه يااا هًهٛااخ انًُاإ ٔٚاازى رُظًٛٓااب ٔرورٛجٓااب ثٕاٍاااخ  اٌ انَااهٕ  ال 

 انمٕايم انٕهاصٛخ ٔهًهٛخ انزمهىل.

"Capacity for Behavior is developed through the process of growth and is organized 

by hereditary factors and the process of learning". 

ْاٙ يؾبعغاخ هلًٚاخ انًمُاٗ. فبنَاهٕ  ًُٚإ ٔٚزاإه رؾاذ ٍزا٘ازس أ ٍنزسات ٔننا فبٌ انًؾبعغخ ثابٌ انَاهٕ  

 رأصٛو انمٕايم انٕهاصٛخ ٔانجٛئٛخ ٔال ٚمًم اؽلًْب ثًميل هٍ اٜفو.

 

  Genetic Differences in Behavior٘زاثٞخ ىيسي٘ك االخزالفبد اى
انَهٕ  هبكح أ ههٗ االغهت ٚزمهاق ثبنزمالٚم نهًز ٛاواد ثابنظؤف انجٛئٛاخ ٔاٌ انغايء االهظاى ياٍ ر ٛٛاو انَاهٕ  

ٍججّ االفزالفبد فٙ انًؾفياد انجٛئٛخ ٔؽزٗ هُليب ٚكٌٕ انزؾفٛي يُزظى ٔيزَبٔ٘ فابٌ االٍازغبثبد انفوكٚاخ ركإٌ 

 species toفبناانيو رقزهااف اٍاازغبثزّ هااٍ االَضااٗ ُْٔبنااك افاازالف فااٙ اٍاازغبثبد االَاإان انًقزهفااخ  يقزهفااخ.

species  ٔافزالف ٍالنخ هٍ ٍاالنخstrain to strain  ٔيضابل مناك انلٚكاخ انًمبهياخGame Cock  فٓاٙ ايضاو

 species toَٕان انًقزهفخ قٛبٍب انٗ كٚكخ انَالالد االفوٖ. ايب االفزالفبد ثٍٛ اال aggressivenessهلٔاَٛخ 

species  فٛمٕك منك انٗ يٕقمٓب ٙاًٍ انًًهكاخ انؾٕٛاَٛاخTaxonomic position  فابنإٛهAvian species 

انزٙ ركٌٕ ايضو ركٛفب نهاٛواٌ رؾزبط انٗ عَى ٕ ٛو ٔٔىٌ ففٛف ٔي اٗ ثبنوِٚ انقفٛف ٔهِٚ اناٛاواٌ. اياب 

فزًزابى ثٕعإك  Terrestrial and Nocturnalٙاٛخ َٔٓبهٚاخ انهجابئٍ انزاٙ ْاٙ فاٙ يمظاى االؽٛابٌ ؽٕٛاَابد اه

اهٚبء انؾٌ يضم انْى ٔانًَا ٔانُظو ٔر اٗ ثبنْمو انن٘ َٚاًؼ ثبالرٖابل أ االٍزْامبه. اياب انُظاو فٓإ اقام 

 رإها يٍ انإٛه ؽٛش ٚكٌٕ نلٖ انإٛه ْبيب علا يضم انٖقٕه ٔانَُٕه.

 

  Behavioral Systemsّظَخ اٗ طسائم اىسي٘ك ا                                        

 
اٌ انؾٕٛاَبد رزٖوف ثْكم يقزهاف انٕاؽال هاٍ اٜفاو ؽَات انُإن انان٘ رُزًاٙ انٛاّ. فجُابء االهْابُ رقإو ثاّ 

انإٛه  يننك رقٕو ثّ انقُبىٚو ٔاالهاَت ٔنكٍ الرقٕو ثّ االَٕان االفوٖ. ثم٘ اًَبٛ انَاهٕ  يزاإهِ عالا فاٙ 

ب ٙامٛفخ أ غٛاو ٔاٙاؾخ أ غٛاو يٕعإكح. ٔههاٗ اٚاخ ؽابل فابٌ يمظاى انؾٕٛاَابد رظٓاو َٕن يماٍٛ ٔثمٚآب ايا

 انًظبْو أ انٕ بئف انضًبَٛخ أ انزَمخ يٍ اَظًخ انَهٕ  ْٔٙ يبٜرٙ :

  Agonistic Behavior ( Combat ). اىسي٘ك اىيدائٜ )  اىقزبىٜ  ( 1

   Allelomimetic Behavior ( Gregarious Behavior ) . سي٘ك اىَحبمبح 2

 Care-giving and Care seeking ( Mother- Young ). سااي٘ك ٍااْ  اٗ طياات اىسعبٝااخ 3

Behavior  

   Ingestive Behavior ( Eating & Drinking ). اىسي٘ك االغزرائٜ 4

  Eliminative Behavior. اىسي٘ك االقلبئٜ 5

  Investigative Behavior. سي٘ك اىزقلٜ ) فض٘ىٜ ( 6

  Sexual Behavior. اىسي٘ك اىجْسٜ 7

  Shelter – Seeking Behavior. سي٘ك طيت اىَ ٗٙ 8

 

 : Agonistic Behaviorاىسي٘ك اىيدائٜ ) اىقزبىٜ ( 

ٓاب ٔهكٔك االفمابل االفاوٖ انزاٙ ن اىقزبه , اىٖسٗة ) االثزيبد ( ) اىَسبفخ ثاِٞ اىحٞ٘اّابد ( ْٔٚزًم ههٗ اٜرٙ : 

هالقخ ثب٘ َٕن يٍ إَان االىيبد. ٔرالؽه ْنِ انظبْوح هبكح فٙ ميٕه انؾٕٛاَبد ٔفٖٕٕب انؾٕٛاَبد انؾقهٛاخ 

ثٍٕاابٛخ  Regulated  يًااب ًٚكااٍ اٌ رْاابْل فااٙ االَاابس فااٙ  ااؤف يمُٛااخ. ْٔاانِ انظاابْوح رااُظى ي رٚااجٜ   

  . فبنانيٕه  Testosterone نٌ اي فاٙ انانيٕه ْويإ Androgensانٓويَٕبد انغَُٛخ انًَاًبح االَالهٔعُٛبد 

هبكح يبركٌٕ ْبكئخ علا ٔيَابنًخ. فمًهٛاخ االفٖابء يمُبْاب انؾٖإل ههاٗ ميإه  Castrated Malesانًقٖٛخ 

ٛٛمخ فٙ انًبّٛخ ٔانقٕٛل ٔانقُابىٚو. فابنضٛواٌ انًزقبرهاخ رقإو ثُاجِ االهٗ ثؾٕافوْاب االيبيٛاخ ٔرغاأه صاى رٚاا 

ثبنزُبٛؼ كافمخ انٕاؽل اٜفو. ٔانضٛواٌ انًوثبح ٍٕٚخ َبكها يب رزقبرم ٔفٙ ثم٘ هؤٍٔٓب رغبِ اؽلْب اٜفو صى رقٕو 

االؽٛبٌ فبٌ يغًٕهخ يٍ انضٛواٌ قل رقٕو ثفوى اؽلْب ٔرقٕو ثُاؾّ ٔرقٕكِ اناٗ انًإد اما ناى ٚمايل هُٓاب. يًاب اٌ 

 هًهٛخ فهٜ صٛواٌ َبٙغخ ٔغوٚجخ ٍٕٚخ رإك٘ انٗ انزقبرم فٙ يمظى االؽٛبٌ.
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٘ االَاابس انملائٛااخ ي ّوٍااخ   انزااٙ هاابكح ياابٚزى َجاانْب ايااب ثْااكم هاابو فبالَاابس ركاإٌ ْبكئااخ ٔيَاابنًخ قاال رٕعاال ثماا

 ر ثٞس االّزطبة.فٖٕٕب اثقبه انؾهٛت ْٔنا ٚمٕك انٗ 

___________________________________________________ 
 (  ٗرقبرو ثٞساُ اىجبٍ٘س فٜ ٍحبخ اىْلس اٗ ٍسزْقيبد اىجبٍ٘س فٜ اىنسخ 13ٗ  9 لٞجخ ) گ*** اٍىيخ عِ ثٞساُ ٍحبخ 

 

يًب ٕٚعل رأصٛو ٔهاصٙ نهَهٕ  انملائٙ يًاب ٚالؽاه مناك ياٍ انزغابهة ههاٗ اَإان افاوٖ :  شساسخ االّبس اى٘اىدح

انجبن اخ رزقبرام  قل رى كهاٍازّ ؽٛاش نإؽه اٌ انانيٕه Ratsيٍ انؾٕٛاَبد. اٌ انزأصٛو انٓويَٕٙ نهقزبل فٙ انغوماٌ 

فبَٓب رٖجؼ غٛو هلائٛخ. ٔنكُٓب اما كهثاذ  قجو اىْض٘ج اىجْسٜ Castratedمسٙ اخلبئٖب فًٛب ثُٛٓب ٔنكٍ اما 

ههٗ انقزبل صى عوٖ افٖبئٓب ثمل انجهٕغ فبَٓب رقٕو ثابنموا  أ انقزابل اٚٚاب يًاب ٚالل ههاٗ اٌ انٓويإٌ َٚابهل أ 

اٌ انقزاابل فااٙ االَاإان االفااوٖ هاابكح يااب ٚاازى فااالل فزااوح انزاايأط    نهقزاابل.  Primerٍحااسك  اٗ فزٞااو ٚؾفااي ي 

Mating    ْم ًٚكٍ اٛالو يٖاهؼ االىيخ االَضٕٚخ ههٗ منك الٌ اننيٕه الرزقبرم ثم رمِٛ ثَالو ثملو ٔعإك ي

 .   االَبس

 . ٔقل راإك٘ انْواٍاخ اناٗ االفزاواً  نهقزبل يضم انلعبط انُٓل٘ ي انٓوارٙ Linesفٙ انلٔاعٍ رى اٍزقلاو فإٛ 

cannibalism  ايااب انقزاابل فااٙ االغُاابو انغجهٛااخ .Mountain Sheep  انًَااًبحBighorn  فقاال َْااأد نززؾًاام

انٖليخ انمبنٛخ انُبعًخ هٍ انزُبٛؼ انْلٚل ثبنوؤًٔ ي ًٚكٍ ٍاًبن ٕإد انزُابٛؼ نًَابفبد ثمٛالح  . يًاب رزقبرام 

  .  Haremؽٕل انْابٛٗء نهؾٖإل ههاٗ ايجاو هالك ياٍ االَابس ي ؽاوٚى  Elephant Sealميٕه انفقًخ انفٛهٛخ 

ثم٘ ميٕه انؾٕٛاَبد رؾبٔل ْيًٚخ اننيو اٜفو ٔنكٍ ثم٘ اننيٕه الركف ؽزٗ يٕد اننيو اٜفاو رقوٚجاب يضام 

ٙ . ٔفاٚازى ثبٍازقلاو اٍاُبَٓب ٔاهعهٓاب نهاوفٌ Equidaeافواً انُٓو ٔثم٘ انٕهٕل. انقزبل فٙ انفٖاٛهخ انقٛهٛاخ 

اُ اىقبيابُ اىيبىٞاخ االّزابج رحا٘ٛ عياٚ اثقابز ٔرب فٙ انَاالالد اال اٌ انًالؽاه ُْبنك رفب يبّٛخ انؾهٛت فقل ٚكٌٕ

.   Tame Cows with Zero Flight  ٕبدئخ ٍٗسبىَخ ٗسٖيخ االّقٞبد ٍع عدً ٗم٘د اىَسبفبد ثاِٞ االفاساد

 . Excellent Temperamentيًزبىح ٔهبكح يبركٌٕ االثقبه انمبنٛخ االَزبط ماد يياعٛخ عٛلح  أ 

 
 

 :  Allelomimetic Behaviorسي٘ك اىَحبمبح ) اىزقيٞد ( 

 

ٔٚقٖل ثّ رقهٛل االفواك ثمٚٓب نجم٘ . فمُل قٛبو اؽل افواك انًغًٕهاخ ثمًام يماٍٛ فابٌ االفاواك اٜفاوٍٚ ٚقٕيإٌ 

يٓاى عالا فاٙ انؾٛابح انجوٚاخ ثبرجبهّ ٔهُليب ٚقٕيٌٕ ثبرجبن االٔل فابٌ االٔل َٚازًو ثبنفمام االٕاهٙ. ْٔانا انَاهٕ  

هُل رؾو  االثقابه َؾإ انًؾهات  ذ  ؤف انزلعٍٛ فًضال. ٔرؾهلاء ٔرٕفٛو انؾًبٚخ الفواك انقاٛا نهكْف هٍ اال

انًٛكبَٛكٙ يٍ انًوهٗ فبَٓب رقٕو ثٓنا انَهٕ  ؽٛش رجلب ثقوح ثبنؾويخ رغبِ انؾظٛوح صى ٚقإو ثقٛاخ االفاواك ثبنًْاٙ 

ٚٚاب ٔياٍ ايضهاخ انًؾبيابح أهائٓب ٔهُل ؽويخ االفواك ٔهاء انجقوح االٔنٗ فبَٓب رَزًو انٗ ٔعٓزٓب َؾإ انًؾهات . 

  Groupثااٍٛ افااواك انًغًٕهااخ هُاال االياام انغًاابهٙ Competitionٔانًُبفَااخ  Stimulationْاإ انزؾفٛااي 

 Feeding  ًٗثبىزساٖٞو االمزَابعٜ . ؽٛش رؾفي انًغًٕهخ ثمٚٓب انجم٘ ؽٛاش ٚقإك مناك اناٗ يبَٚاSocial 

Facilitation  .اٌ ْنِ انظابْوح يًٓاخ عالا فاٙ . ْٕٔ انفمبنٛخ انُبعًخ هٍ ٔعٕك االفواك اٜفوٍٚ يٍ انًغًٕهخ

آَب راإك٘ اناٗ ىٚابكح اٍازٓال  االهاالف ٔىٚابكح االَزابط قٛبٍاب اناٗ انزوثٛاخ أ انز نٚاخ انفوكٚاخ يغبل انزوثٛخ ؽٛش 

Individual Feeding . 

ٔٚقٖاال ثااّ  Gregarious Behavior ثسااي٘ك اىقبيْااخ اٗ اىزجَااعٔيااٍ ايضهااخ ٍااهٕ  انًؾبياابح اٚٚااب يبَٚااًٗ 

 ٔ انًغًٕهخ ان وٚي٘ نلٖ ثم٘ االَٕان  يضم انًبّٛخ ٔاالغُبو ٔثم٘ انإٛه.ركٍٕٚ انقاٛا ا

"Gregarious Behavior = Refer to the Flocking or Herding Instinct of certain Species " 

رجقاٗ  ْٔنا انَهٕ  نّ هالقخ ٔٛٛلح ثَهٕ  انًؾبيبح ؽٛش اٌ انؾٕٛاَابد رؾابيٙ أ رقهال ثمٚآب اناجم٘ ٔنانا فبَٓاب

قوٚجااخ يااٍ ثمٚاآب   ٔاما يبَااذ قوٚجااخ يااٍ ثمٚاآب فبَٓااب رزؾااو  ههااٗ ّااكم يغًٕهااخ يزؾويااخ ثبٍاازقلاو ٍااهٕ  

فٓاٙ  ٔنانأايضو هٙب ٔاهرٛبؽاب  less fearfulركٌٕ اقم فٕفب انًؾبيبح. ٔفٙ ْنِ انؾبنخ فبنؾٕٛاَبد فٙ يغًٕهخ 

Bighorn Sheep 
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ٕٛاَبد انزاٙ رماِٛ فاٙ يغابيٛا أ قامابٌ فبنؾ اؽٍَ ٕؾخ ٔرأيم ثْكم افٚم ٔثننك ٚكٌٕ اَزبعٓب افٚم اٚٚب.

ٖٔٚٛجٓب انقٕف ٔاالْزٛبط اٌ ْٙ هيناذ أ  Depressionٔااليزئبة  Lonelinessقل رٖجؼ أ رْمو ثبنٕؽلح 

  افوكد هٍ يغًٕهزٓب أ انقاٛا انن٘ رمٕك نّ.

 

 :  Shelter-Seeking Behaviorسي٘ك طيت اىَ ٗٙ 

ًٚكاٍ اٌ ٚزاأرٗ ياٍ اعَابك انؾٕٛاَابد  Shelterنٓاب . ٔانًاأٖٔ خ انًوٚؾاخ يم انؾٕٛاَبد رًٛم انٗ انهغٕء انٗ انجٛئ

االفوٖ أ يٍ انؾظٛوح أ االّاٛبء اناجٛمٛاخ يضام االّاغبه. ٍٔاهٕ  ٛهات انًاأٖٔ يٓاى عالا ن اوٗ انزكٛاف اناٗ 

به ثابنوي٘ انجٛئخ انفٛيٚبئٛخ. فًضال رقٕو االغُبو ثبنزكلً هُل ْجٕة انمٕإاف انجابهكح فاٙ انْازبء. يًاب رقإو االثقا

فٕها انٗ انظهخ فٙ انؾظبئو هُل انًاو أ رزكلً انمغالد هُل ٔٙمٓب فٙ انًٌْ ٕٛفب. ٔقال ٚكإٌ انهغإء اناٗ 

 انغؾٕه أ االّغبه انمبنٛخ ْٕ ٍهٕ  انٓوة ٍٔهٕ  ٛهت انًأٖٔ فٙ آٌ ٔاؽل.

 
 

 : Ingestive Behavior اىسي٘ك االغزرائٜ 

اٌ ْنا انَهٕ  نّ هالقخ ثكم َٕن يٍ إَان ان ناء أ اٚخ يٕاك ي نٚخ يضم انًٕاك انٖاهجخ أ انَابئهخ. فزُابٔل ان اناء 

فبىسضابعخ فاٜ اىيجابئِ ّٔوة انًبء أ انَٕائم ْٕ ٍهٕ  اغزنائٙ. ٔٚقزهف انَهٕ  االغزنائٙ يٍ َٕن انٗ آفاو  

. ٔرقزهااف ٛوٚقااخ االغزااناء يااٍ َاإن ٜفااو. فبناالعبط ٔاناالٚك انؤيااٙ رَاازمًم انُقااو أ اغزاارائٜ ٕااٜ اٗه سااي٘ك

انامابو ثبٍازقلاو يُقبهْاب انماوٚ٘ ٔانُابهى . االثقابه   Scoopأ ر اوف  Nippleاالنزقبٛ ايب انجٜ فبَٓاب رقٚاى  

 نفٓااااٙ رأياااام صااااى رٚاااااغا ن ااااوٗ ا Ruminationٔاالغُاااابو ٔانًاااابهي فٓااااٙ رَاااازقلو اٍااااهٕة االعزااااواه 

Regurgitation  ي اهبكح انهقًخ   ٔانًٚغ صى االثزالن . ٔرًزبى ْنِ انؾٕٛاَبد ثبيزاليٓب نهًمالح انًويجاخ انًكَٕاخ

اياب يٍ اهثمخ اعياء. ايب ٛوٚقخ انوهٙ فهكم اٍهٕثّ ٔفق ؽغى انغَى ٔانزكٍٕٚ انقبٓ ثّ فٖٕٕاب يُاقاخ انفاى. 

ثمًهٛاخ انًٚاغ ؽٛاش اٌ  ثما٘ قااا انمظابو ٔالرقإوفٖٛهخ انكالة ٔانقاٜ فٓٙ رهازٓى قااا يجٛاوح ياٍ انهؾاى ياا 

ْٔٙ اٚٚب الرأيم ثفزواد يزقبهثاخ ام قال رًاو ههٛٓاب اٚابو .  Lateral chewing اٍُبَٓب الرًَؼ ثبنًٚغ انغبَجٙ 

 قجم اٌ رزُبٔل ٔعجزٓب انغلٚلح ؽٛش اٌ ٛمبيٓب يويي ثبنًٕاك ان نائٛخ ي انهؾٕو  .

 

 : Eliminative Behaviorد ( اىسي٘ك االقلبئٜ ) اىزطيص ٍِ اىنضال

اٌ ْنا انَهٕ  نّ هالقخ ثبنجٛئخ انمبيخ انزٙ يبَذ رمِٛ فٛٓب اٍالف انؾٕٛاَبد فٙ انجوٚاخ. ْٔانا انَاهٕ  غٛاو ْابو 

  ٔقل ٚكٌٕ نّ اًْٛخ فاٙ انكاالة  Omnivoresٔآيالد انهؾٕو ٔ االهْبة Herbivores نلٖ آيالد االهْبة  

ههااٗ ايبيُٓااب أ اقبنًٛٓااب  Markingفٚااالرٓب ٔنكُٓااب رَاازقلو انجاإل نهلالنااخ ٔانقاااٜ ؽٛااش اٌ انقاااٜ رقاإو ثاالفٍ 

Territories  ايب انكالة فزمهى ايبيٍ يمُٛاخ ثٕاٍاٜ ثٕنٓاب ٔرَاًٗ ْانِ االيابيٍ يٕاقاا انوائؾاخ .Scent spot   

بنَاهٕ  انغَُاٙ ؽٛش اٌ اننيٕه رقٕو ثوفا اؽل االهعم ٔانزجٕل ههٗ االيبيٍ انقبئًخ ٔاٌ ْانا انَاهٕ  ناّ هالقاخ ث

نهنيٕه. ٔاٌ اَبس انكالة رقٕو ثهماق فٚاالد عوائٓاب انٖا ٛوح ثمال ٔالكرٓاب ْٔانا انَاهٕ  ْابو عالا نالثقابء ههاٗ 

َظٛفخ نؾٍٛ َٕٚط ٔيجو انغواء ٔرمٕكْب ههٗ انز ٕٛ فبهط انً ابهح ٔقال راى َقام ْانا  Lairsانغؾٕه أ انً بهح 

  بهْب فٙ انً بهاد.انَهٕ  يٍ اٍالف انكالة ْٔٙ اننئبة انزٙ رهل ٕ

انًبّٛخ ٕٔٛٛه انًبء ٔاالغُبو ٔانًبهي فبَٓب رزقهٔ يٍ فٚاالرٓب فاٙ انماواء انًفزإػ نكَٕٓاب رماِٛ فاٙ االيابيٍ 

انًفزٕؽخ. ٔنجم٘ انؾٕٛاَبد ٛوو افوٖ نهزقهٔ يٍ انفٚاالد يضام ثما٘ اناٛإه انزاٙ رقإو ثبنزقابٛ فٚاالد 

ٔيضٛو يٍ افاواؿ اناٛإه فاٙ االهْابُ رَاهك   Swallowَٕٕ افوافٓب ٔرقٕو ثويٛٓب فبهط انمِ يضم ٛبئو انَُ

اٍهٕثب يؾلكا نهزقهٔ يٍ فٚالرٓب ؽٛش آَب رقف صى رزواعا انٗ انقهف صى رقانف ثفٚاالرٓب فابهط انماِ ثَاهٕ  

اٚٚااب نااّ هالقااخ  Textureغوائااي٘ ْلفااّ االٍبٍااٙ ْاإ االثقاابء ههااٗ انمااِ َظٛفااب. اٌ َاإن ٔٛجٛمااخ انفٚااالد 

يبيٍ ٔثٛئخ انؾٕٛاٌ ٔٛوٚقخ االكاهح فٖٕٕب هُل يقبهَاخ االثقابه ياضال ياا االغُابو أ انقٛإل ثبنَهٕ  َٔظبفخ اال

 ......انـ.

 

 8A -8Dٝزٌ دزاسخ رنبصٞو اخسٙ عِ سي٘ك االغزراء ٗاالقلبء ٗاىَحبمبح ٗاىسي٘ك اىجْسٜ فٜ اىلنحبد اىَل٘زح *** 
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 اىَ٘ض٘  ثبىزنلٞو الحقب*** سٞزٌ دزاسخ ٕرا :  Sexual Behaviorاىسي٘ك اىجْسٜ 

 

ٚقزهف انَهٕ  انغَُٙ ٔاًَبّٛ ثٍٛ االَٕان انًقزهفخ. ٔاٌ االفزالفبد انغَاًبَٛخ ٔانزْاوٚؾٛخ رغمام ياٍ انزايأط 

ثااٍٛ االَاإان انًقزهفااخ هًهٛااخ ٕاامجخ أ يَاازؾٛهخ اؽٛبَااب. ٔٚقزهااف ْاانا انَااهٕ  اؽٛبَااب ؽزااٗ ٙااًٍ انُاإن انٕاؽاال 

انزايأط فاٙ انالٚك انؤياٙ ٔانالعبط ٔاناجٜ ثْاكم ٔاٙاؼ. اياب انهجابئٍ ففاٙ فبنإٛه يضال ُْبنك افزالف فاٙ ًَاٜ 

فًُٜ  انَهٕ  انغَُٙ يزْبثّ . ايب االغُبو ٔانًبهي فبَٓب رزيأط فًٛب ثُٛٓاب نكاٍ َزٛغاخ  Bovidaeانمبئهخ اانجقوٚخ 

ل ٚكٌٕ ْانا انَاهٕ  انزيأط ركٌٕ ؽٕٛاَبد هقًٛخ. ٔنٓنا انَهٕ  اًْٛخ يجٛوح فٖٕٕب فٙ انؾٕٛاَبد انؾقهٛخ. ٔق

يًٍٕٙ أ غٛو يًٍٕٙ ٔاٌ نننك هالقخ ثبنؾًم ٔانٕالكح فٙ أقبد يمُٛخ يٍ انَُخ ؽٛش رٕفو انظؤف انًالئًخ 

 ٔرٕفو االهالف.

 

 :  Care-giving ( Epimeltic ) Behaviorسي٘ك ٍْ  اىسعبٝخ 

جابئٍ فابٌ انوهبٚاخ انزاٙ رقاليٓب االو نٓنا انَهٕ  اًْٛخ فبٕخ ن وٗ ثقبء ٔاٍزًواه انؾٕٛاَبد انٖا ٛوح. ٔفاٙ انه

انٗ انٖ به ْٕ انْكم االيضو ّٕٛهب. ٔفٙ يمظاى اناٛإه فابٌ انانيٕه رَابهل فاٙ انوقابك ٔؽٚاٍ انجاٛ٘ ٔر نٚاخ 

 Maternalاىساي٘ك االٍاٍٜ٘ االفواؿ. ايب انؾٕٛاَبد انلاعُاخ فابٌ ْانا انَاهٕ  ٚكإٌ ؽٖاوٚب ثبالَابس َٔٚاًٗ 

Behavior  .هْب ثبنوٙاابهخ ٔاٌ فزااواد انوٙاابهخ ٔهاالك يوارٓااب ٚزفاابٔد يااٍ َاإن ٔياام انهجاابئٍ رَااًؼ نٖاا ب

ٜفو . فبقهٓب فٙ اَضٗ االهَت ؽٛش رئه ٕ بهْب يوح ٔاؽلح فٙ انٕٛو ٔرًَؼ نٖا بهْب ثبنوٙابن نفزاوح كقابئق 

يؾلٔكح. ٔههاٗ انمكاٌ ياٍ مناك فابٌ انقااٜ ٔانكاالة رقٚاٙ أقابد ٕٛٚهاخ ياا ٕا بهْب قال راإل انٛإو ثكبيهاّ 

االٍبثٛا االٔنٗ ثمل انٕالكح. ٔثبالٙابفخ اناٗ االهٙابن فابٌ ْانا انَاهٕ  ْٚازًم ههاٗ ثُابء أ اَْابء فٖٕٕب فٙ 

 انن٘ رقٕو ثّ انإٛه ٔثم٘ انهجبئٍ يضم االهَت ٔانقُيٚو  يننك انوقابك ٔانؾٚاٍ  Nest-Buildingاالهْبُ 

Brooding Behavior  فٙ انلعبط ٔانالٚك انؤياٙ ٔرُظٛاف ٔنماق انغاواءPuppies انكاالة ٔانقااٜ. اٌ فا ٙ

هًهٛخ انزلعٍٛ انزٙ ًٚبهٍٓب االََبٌ فبَّ اًَب ٚقٕو ثالٔه اهاابء انوهبٚاخ نؾٕٛاَبراّ ياٍ اهٙابن ٔر نٚاخ ٔرُظٛاف 

 ٔرٕفٛو انفوّخ .......انـ.

 

 :  Care-Soliciting ( Et-epimeltic ) Behaviorسي٘ك طيت اىسعبٝخ 

ٌ الرَزاٛا االهزُبء ثُفَٓب ثْاكم يبيام ٔنانا فبَٓاب ثؾبعاخ يبٍاخ اٌ يمظى انؾٕٛاَبد انٖ ٛوح ثمل انٕالكح أ انفق

علا نوهبٚخ ايٓبرٓب   نكٍ ثم٘ انؾٕٛاَابد رٕنال أ رفقاٌ ثْاكم رَازاٛا  االهزًابك ههاٗ َفَآب ثْاكم يبيام يضام 

افواؿ ثم٘ انإٛه ٔانلعبط فٙ ؽبل يالئًخ انظؤف انغٕٚخ. ٕ به انؾٕٛاَبد رُبك٘ ثبٕإارٓب ٛهجاب نهًَابهلح 

ٔانؾًاالٌ   Bawlثٖٕد هبٍل ٔثبنؾبػ هُل االَيهبط   ايب انمغٕل فزيهاق Chirpًضال : افواؿ انلعبط ريقيو ف

. اٌ يموفاخ ْانِ االٕإاد ناّ اًْٛاخ يجٛاوح فاٙ روثٛاخ  Whine or Yelp ٔانغواء رمٕ٘ أ رُؾات  Bleatرض ٕ 

بؽٛبَب رَزقليّ انؾٕٛاَبد انجبن اخ ٔههبٚخ ٕ به انؾٕٛاَبد. اٌ ٍهٕ  ٛهت انوهبٚخ نٌٛ يقٖٕها ههٗ انٖ به ف

اٚٚب. ْٔنا انَهٕ  يٓى نجقبء انُٕن فٙ ؽٕٛاَبد يضٛوح ٔنكم َٕن َلاءاد يقزهفخ رَزقليٓب هُل انقااو أ انغإن 

أ انزٕإااام أ َاااالاءاد نالرجااابن ٔانز نٚااااخ َٔاااالاء االقزاااواة يااااٍ ّاااٙء يمااااٍٛ.....انـ ٔقاااال َٚاااًٗ منااااك ثه ااااخ 

 .  Animal Languageانؾٕٛاَبد

 

 :  Investigative Behaviorي٘ك اىزقلٜ س

يم انؾٕٛاَبد رًزهك ثم٘ انفٕٚل ٔرًٛم انٗ انزقٖٙ فٙ ثٛئزٓب. ٔانزقٖاٙ ٚازى ياٍ فاالل انُظاو ٔانْاى ٔانزانٔو 

  Plainsٔانًَبن ٔانهًٌ. ٔانؾٕٛاَبد انزٙ رمِٛ ههٗ ّكم قامبٌ يجٛاوح ٔانزاٙ ركإٌ ثٛئزٓاب انًُابٛق انًفزٕؽاخ 

ٔانٖؾوأٚخ ٚكٌٕ انزقٖٙ هُلْب ثبٍزقلاو هَٕٛٓب. ايب انكالة ٔاالهاَت فبَٓب رَزقلو إَفٓب ثْكم يجٛو. ٔيضابل 

انزقٖٙ نلٖ انًبّٛخ ْٕ ثقٛبيٓب ثبالقزواة يٍ انْٙء ان وٚت ٔآمآَب يٕعٓخ انٗ االيبو ٔهَٕٛٓب يوييح رغبِ منك 

ٔهُال ٕٔإنٓب  quiverنْاٙء ياا اهرمابُ فزؾابد االَاف ا sniffingانْٙء. ٔهُل ٕٕٔنٓب يٍ انْٙء رجلب ثْى 

ٔاما يبٌ انْٙء ٕ ٛوا ٔقبثم نهزالهات فقال رقإو  lickingانٗ ْنا انْٙء ان وٚت فبَٓب رَزجلل انْى ثمًهٛخ انهمق 

 ثقًّٚ أ ؽزٗ اثزالهّ.

  Behavior Disorder (Maladaptivity)اضبساة اٗ عٞ٘ة اىسي٘ك ) ضيف اىزنٞف ( 
ل ْنِ انظبْوح فٙ انًغبيٛا انجوٚخ ٔنكُٓب رؾلس ثْكم ايجو فٙ انؾٕٛاَبد انًلعُاخ. ٔهٛإة انَاهٕ  َبكها يبَْبْ

 ًٚكٍ ا ٓبهْب ثبنزغوثخ رؾذ ثم٘ انًزاهجبد :

. اىحٞ٘اُ ٝجت اُ ٝ ثس عيٞأ ) رحاسٝ( ( ثكانو مجٞاس ث٘اسابخ اىزادزٝت اٗ ث٘اسابخ رحنٞاك قا٘ٛ خابزمٜ اٗ 1

 . High Motivation داخيٜ 

 (. In Captivity. اىحٞ٘اُ ٝجت اُ ٝنُ٘ غٞس قبدز عيٚ رنبدٛ ٍلدز اىزحنٞك ) ٍحزجك 2

 .Inability to Adapt. عدً اىقدزح عيٚ اىزنٞف عيٚ ٕرا اىزحنٞك 3
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فمُليب ٕٚٙا انؾٕٛاٌ فٙ ؽبناخ ٕامجخ عالا  ي يَازؾٛهخ   فبَاّ ٚؾابٔل انزكٛاف ههاٗ قاله يبَٚازاٛا. ٔاٌ  اؤف 

ٕٛاَبد انلاعُخ ْٙ انًزاهجبد االٍبٍٛخ نمٕٛة انَهٕ . ٔهٛإة انَاهٕ  ٚؾالس ياا ا٘ نهؾ Captivityاالؽزغبى 

ٔياٍ ايضهاخ .  Sexual Behaviorَّاظ اىساي٘ك اىجْساٜ ًَٜ ياٍ اًَابٛ انَاهٕ  ٔنكاٍ ياٍ ايضوْاب ّإٛهب ْإ 

االساااازَْبء ٔ   Homosexualityاىسااااي٘ك اىجْسااااٜ اىَىيااااٜ اٙاااااواة أ هٛاااإة انَااااهٕ  انغَُااااٙ ْااااٙ : 

Masturbation  ٔ اىزكاٗج ٍع ّ٘  ٍطبىفInterspecific Mating Reactions  . 

قال ُٚازظ اّاكبل غوٚجاخ ياٍ انَاهٕ  فاٙ االَإان انزاٙ رًزهاك  Isolationاالَميال ٔفٖم انؾٛإاٌ هاٍ يغًٕهزاّ 

. ُْٔبنااك ّااكالٌ هبياابٌ نماالو انقاالهح أ هٛاإة انزكٛااف  Strongly Allelomimeticٍااهٕيب قٕٚااب نهًؾبياابح 

Maladaptivity  : 

. االساازجبثخ ثكاانو صااحٞ  ٗىنااِ االساازجبثخ ر٘ماأ اىااٚ اشااٞبء اخااسٙ اٗ حٞاا٘اُ اخااس ثاادال ٍااِ االساازجبثخ اىااٚ 1

اىَحنك االصيٜ. ٍٗىبه ذىل اُ زفع اٗ اخبفخ اىجقسح ثبىيلب قد ٝق٘دٕب اىٚ زفس زفبقٖب فٜ اىقبٞع ثادال ٍاِ اىاسد 

اٗ اىيااداء  Displaced Behaviorاالحالىااٜ اىسااي٘ك . ْٔاانا انَااهٕ  َٚااًٗ عيااٚ اىكااطص اىقاابئٌ ثبالخبفااخ

 . Displaced Aggressionاالحالىٜ 

. فَىال عْد اّغَابس   Inappropriate Pattern of Behavior. االسزجبثخ ثَْظ غٞس ٍالئٌ ٍِ اىسي٘ك 2

 دٝل ٍيِٞ ثبىقزبه فبّٔ قاد ٝز٘قاف ثكانو ٍنابمٜء ٗٝجادن ثابىْقس عياٚ االز  ٗم ّأ ٝغزارٛ ٕٗارا اىساي٘ك ٝساَٚ

. ٔانًضاابل اٜفااو ْاإ ْااي انااوبً فااٙ اناالعبط انًؾزغااي فااٙ  Displacement of Behavior إحاااله اىسااي٘ك

ثقااواد غٛاو يوئٛاخ ياٍ انًابء. ٔانًضابل االهزٛابك٘ نمالو انقالهح ههاٗ  tossingاقفبٓ يزقبهثخ ٔيأَّ ٚقٕو ثويٙ 

أ اىحسماخ اىَق٘ىجاخ ) اىَناسزح ( انزكٛف فٙ انؾٕٛاَبد انًؾغٕىح ٍٕاء يبَذ ؽٕٛاَابد ثوٚاخ او يلعُاخ ْإ ؽبناخ 

فااٙ ؽظبئوْااب  Weaveٔيااٍ ايضهزٓااب فااٙ انقٛاإل ؽٛااش آَااب رزًبٚاام .  Stereotyped Movementانًَااًبح 

Stalls  يًب اٌ انكالة رلٔه .Spin  ٘أ روي٘ ثْكم كائوRuns in Circles   هُال اصبهرٓاب. ٔثما٘ انكاالة

نفزاوح  lonesomeٓب فٙ انجٕٛد نٕؽلْب ّٔامٕهْب ثبنٕؽالح ٔاالصبس هُل روي Rugsرقٕو ثقٚى انفوّخ االهٙٛخ 

 ٕٛٚهخ فٙ انجٛذ.
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   Group Formationذكْيي الوجاهيع 

 
ٍؼظٌ اّ٘اع اىغي٘ك رَٞو اىٚ عؼو اىحٞ٘اّبد ٍغزَؼخ ٍبػذ اىغي٘ك اىؼذائٜ. فغي٘ك غيت اىَأٗٙ ٗغيت اىشػبٝةخ 

 رنِ٘ٝ اىَغبٍٞغ.اٗ ٍْحٖب ٗاىغي٘ك اىغْغٜ ٗعي٘ك اىَحبمبح ميٖب رق٘د اىٚ 

 

 : Homogeneous Groupالوجاهيع الورجاًسح اّ الورشاتِح 

ثَب اُ َّػ اىغي٘ك ٝخزيف ثِٞ اىغْغِٞ ) رم٘س ٗاّبس ( ٗثِٞ اىحٞ٘اّبد اىصغٞشح ٗاىجبىغخ ٗىزا فز٘عذ حبىخ ٍٞة٘ه 

ش  اُ اىةزم٘س حٞة Mountain Sheepىزنةِ٘ٝ ٍغةبٍٞغ ٍزبةبثٖخ ٍةِ ادفةشاد ٗاىَضةبه ػيةٚ رىةل  ادبْةبً اىغجيٞةخ 

رْفصو ػِ ادّبس ثؼذ فصو اىزضاٗط. ٗقجو اى٘ددح فبُ ادّبس رقً٘ ثزنِ٘ٝ ٍغَ٘ػخ ى٘حذٕب, صةٌ ثؼةذ اىة٘ددح فةبُ 

 اىَ٘اىٞذ رنُ٘ ٍغبٍٞغ ثَغبفبد ىٞغذ ثبىٞؼٞذح ػِ اٍٖبرٖب. 

 : Heterogeneous Groupالوجاهيع الوخرلفح 

 : ٕٗزٓ رنُ٘ اسثؼخ اشنبه ٍِ اىَغبٍٞغ ٕٜٗ مبٟرٜ

 ٕٗزٓ ٍِ إٌ اىَغبٍٞغ. ٍِٗ اٍضيزٖب اىفٞيخ ٗاىقطػ ٗادبْبً اىغجيٞخ . –صغبس  –. ٍغَ٘ػخ ادّبس 1

ٕٗةةزٓ اىَغَ٘ػةةخ رنةةُ٘ ّةةبدسح فةةٜ اىحٞ٘اّةةبد ٗقةةذ رْ٘عةةذ فةةٜ اىةةزئبة  –صةةغبس  –رمةة٘س  –. ٍغَ٘ػةةخ ادّةةبس 2

 Gnu  (Wildebeest .)ٗاىنالة اىجشٝخ ٗحٞ٘اُ اىْ٘ 

 ٕٜٗ ٍغَ٘ػخ ّبدسح فٜ اىحٞ٘اّبد اىؼيٞب ٗقذ رببٕذ فٜ ثؼط ادعَبك. –س صغب –. ٍغَ٘ػخ اىزم٘س 3

 Breedingٕٜٗ اىحبىخ اىطجٞؼٞخ ىَؼظٌ ادّ٘اع ٗخص٘صب خاله ٍ٘عةٌ اىزةضاٗط  –اّبس  –. ٍغَ٘ػخ اىزم٘س 4

Time.ٗرالحع فٜ اىَبشٞخ ٗادبْبً ٗاىغضدُ ٗاىؼبئيخ اىخٞيٞخ . 

زح٘ٝش عةي٘ك اىحٞ٘اّةبد ّةضٗد ػْةذ سبجةخ اٗحبعةخ ادّغةبُ. فَةضال رةٌ اعةزجؼبد اٍب ادعزئْبط ) اىزذعِٞ ( فقذ قبً ث

اىزم٘س فٜ قطؼبُ اىذعبط اىجٞبض ٗقطؼبُ ٍبشٞخ اىحيٞت حٞش اعزؼٞط ػْٖةب ثةبىزيقٞا ادصةطْبػٜ فةٜ اىَبشةٞخ. 

 مزىل اصاىخ اىصغبس ثؼذ اى٘ددح ٍجبششح فٜ اىَبشٞخ.

 

   Social Relationshipsالعالقاخ االجرواعيح 

 
ظةةَِ اىَغةةبٍٞغ اىحٞ٘اّٞةةخ ادعزَبػٞةةخ فةةبُ اىحٞ٘اّةةبد اىزةةٜ ٝحةةزفع ثٖةةب ٍغزَؼةةخ عةةشٝؼب ٍةةب رنةةُ٘ ثؼةةط اىؼةةبداد 

Habits  ىغشض ادعزغبثخ ىجؼعٖب اىجؼط. ٗػيٚ ظ٘ء رىل فبُ عي٘مٖب ٝصجا ٍْزظٌ ٍٗز٘قةغ ٗاُ ٕةزا اىغةي٘ك

ٗاُ ثؼةط اىؼالقةبد ادعزَبػٞةخ Social Relationship. العالقةح االجرواعيةح ثِٞ افشاد ٕزٓ اىَغَ٘ػخ ٝغَٚ 

 اىٖبٍخ ٕٜ اٟرٜ:

 : Care-dependency Relationships . عالقاخ االعرواد في طلة الرعايح1

ٗػبدح ٍبرنُ٘ ٕزٓ اىؼالقخ ثِٞ ادً ٗصغٞشٕب. ٗفٜ ادبْبً ٗاىَةبػض فةبُ اىصةغبس ٝغةَا ىٖةب ثبىجقةبء ىفزةشح غ٘ٝيةخ 

 عذا ٗرغزَش ٗرذًٗ حزٚ اىجي٘ؽ. ٗىزا فبُ ٕزٓ اىؼالقخ رصجا ق٘ٝخ

 : Dominance-Subordination Relationships. عالقاخ السيطرج ّالخضْع 2

ٍشح فؼيٚ ادبيت اَّٖةب ٝغةزغٞجبُ ثؼةشاك خفٞةف اٗ  ػْذٍب ٝزقبثو حٞ٘اّبُ بشٝجبُ ٗثبىغبُ ٍِ فصٞيخ ٗاحذح دٗه

ٗىةزا فةبُ  Habitشذٝذ ّٗزٞغخ ىزىل فبُ احذَٕب ٝخغش ٗاٟخش ٝف٘ص. ٗاُ ٕزا اىغي٘ك عشػبُ ٍبٝزقيص اىةٚ ػةبدح 

إى ُةهٍ العالقةح ُةي احذ اىحٞ٘اِّٞ دائَب ٖٝبعٌ اٗ ٖٝذد اٍةب اٟخةش ) اىخبظةغ ( فبّةٔ ٝخعةغ اٗ ٝزغْةت اىَ٘اعٖةخ. 

ّذقةةةةْد الةةةة  السةةةةلْ  الِةةةةاد   اّ الوسةةةةالن  Competitionّالوٌافسةةةةح  Conflictلح الٌةةةة اع الحةةةةش لوشةةةةك

Peaceful Behavior.  اد أّ ر٘عذ ىذٙ ثؼط اىحٞ٘اّبد ػبدحHabit  .ٍٖبعَخ احذٕب اٟخش ميَب رزقبثو 

 

 

 :Sexual Relationships. العالقاخ الجٌسيح   3

ىغِٞ ٗقةةذ رنةةُ٘ ٕةةزٓ اىؼالقةةخ ظةةؼٞفخ ٗبٞةةش ٗاظةةحخ ٍضيَةةب رنةةُ٘ فةةٜ ٕٗةةزٓ اىؼالقةةخ ٕةةٜ ثةةِٞ اىةةزم٘س ٗادّةةبس اىجةةب

 .  Carnivoresاىحٞ٘اّبد اىزٜ ربنو قطؼبُ مجٞشح ٗقذ رنُ٘ ق٘ٝخ ّغجٞب مَب ٕٜ اىحبه فٜ اىحٞ٘اّبد اىَفزشعخ

 :Leader-follower Relationships. عالقاخ القائذ ّالراتع 4

ٞخ ٗاىخٞةة٘ه. ٗػةةبدح رزجةةغ اىصةةغبس اٍٖبرٖةةب ْٕٗبىةةل ٍٞةةو درجةةبع ٕٗةةزٓ اىؼالقةةخ ٍَٖةةخ فةةٜ ادبْةةبً ٗاىَةةبػض ٗاىَبشةة

. مزىل ر٘عذ ٕةزٓ اىؼالقةخ فةٜ اىطٞة٘س ٍضةو اىةجػ ٗادٗص  Leadersاىحٞ٘اّبد اىنجٞشح اىزٜ قذ رنُ٘ ٕٜ فٜ اىقٞبدح 

. ٗفةٜ اىنةالة فبّٖةب رحةذس ثؼةذ اشةٖش قيٞيةخ ٍةِ  Migrationٕٗزٓ اىظبٕشح ٍَٖخ خص٘صةب فةٜ حةبدد اىٖغةشح 

ج وسةةةواّفةةةي قطيةةةع الفيلةةةح فةةةاى االًصةةة  الكثيةةةرج الدح ػْةةةذٍب رنةةةُ٘ اىغةةةشاء قةةةبدسح ػيةةةٚ اىغةةةؼٜ ٗساء ادً. اىةةة٘د

Matriarch الصةاا  ّتٌاذِةا  قةْد القطيةع الوكةْى هةي االًةاز ّاتٌائِةاالحاكوح اّ الرئيسيح ( ُي الري ذ ) االم

ٕٗةزا ٝحةذس اٝعةب فةٜ ادعة٘د.  الهكر هع القطيع إال عٌةذ الرة اّض. حيس عذم ّجْد الهكْ  هع القطيع ّاليرْاجذ

-Alphaفاى القائذ ُةي االًصة  الكثيةرج الوسةواج   African Wild Dogsّفي قطيع الكالب الثريح االفريقيح  
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Female   اخةةشٙ اد فةةٜ حبىةةخ رةةشك ٗببىجةةب دٝغةةَا ثةةبىزضاٗط ٍةةغ اّضةة.ٗىنةةِ اىقطٞةةغ ٝز٘اعةةذ فٞةةٔ اىةةزم٘س اٝعةةب ٚ

 .ضٚ اىغذٝذح ىيقطٞغ ٗرأعٞظ قطٞؼٖب اىغذٝذادّ

 
 

 : Relationships between different Species. العالقاخ تيي االًْاع الوخرلفح   5

فٜ ثؼط اىحبدد اىخبصخ فبُ اىؼالقخ قذ رْبأ ثِٞ اّ٘اع ٍخزيفخ ٍِ اىحٞ٘اّبد ٕٗزٓ اىؼالقخ ٍَٖخ عذا ٍِ اىْبحٞخ 

رشثٞخ اّ٘اع ٍخزيفخ ٍِ اىحٞ٘اّبد ع٘ٝخ ٍضو رشثٞخ ادبْبً ٗاىَبػض اٗ اىغةبٍ٘ط ادقزصبدٝخ حٞش ٝزٌ ادحزفبظ اٗ 

ٗادثقبس اٗ ادبْبً ٗاىَبشةٞخ اٗ اىةجػ ٗاىةذعبط ..... اىةي. َٗٝنةِ اّبةبء ٍضةو ٕةزٓ اىؼالقةبد اصةطْبػٞب ٍضةو رفقةٞظ 

ٍةغ اثْبئٖةب اىصةغبس ْٕٗبىل حبدد بشٝجخ قذ رحذس فٜ حغض اىحٞ٘اّةبد ٍضةو اػطةبء قطةخ ثؼط اىجػ ٍغ اىذعبط. 

ثؼط اىفئشاُ فبّٖب رغزغٞت ثبخز ٕزٓ اىفئشاُ اىٚ صْذٗقٖب اٗ ػبٖب ٗرحبٗه ٍؼبٍيزٖب ٗمأّٖب احذ اثْبئٖب. اٗ حبىخ 

 .رجْٜ ىيج٘ح ) اّضٚ ادعذ ( دحذ اىغضدُ اىصغٞشح اىزٜ فقذد اٍٖب ٗىفزشح ٍحذدح

 

  The Process of Socializationعوليح ذكْيي الحالح االجرواعيح 

 
  Socialization in Birds ( Imprinting )االجرواعيح في الطيْ  ) الطثع ( 

  

كةةًْراد  . ٗمةةبُ اٗه ٍةةِ اشةةبس اىةةٚ ٕةةزٓ اىظةةبٕشح اىؼالٍةةخ  Imprintingتةةالٌقا اّ الطثةةع ٗرغةةَٚ ٕةةزٓ اىحبىةةخ 

. اٍةةب  Jackdaws ٗاىةةضاؽ  Geeseٍةةِ خةةاله خجشرةةٔ ٍةةغ ادٗص  1935فةةٜ اىؼةةبً  Konrad Lorenzلةةْ ً  

اىزٛ مبُ ٝقً٘ ثزشثٞخ ٗسػبٝةخ اّة٘اع ٍةِ اىطٞة٘س ادٗسثٞةخ اىجشٝةخ.  Oscar Heinrothاّسكا  ُايٌرّز اىؼبىٌ 

حٞش دحع اُ ادفةشا  اىزةٜ رشثةٚ ٍةِ قجةو ادّغةبُ رصةجا ٍْؼيقةخ ثةٔ ٗرغةزغٞت ىةٔ مَةب ىة٘ اّٖةب رغةزغٞت دثْةبء 

زٓ اىطٞة٘س رغةزغٞت اٝعةب دثْةبء ّ٘ػٖةب ٗىنةِ ٝالحةع . ٕٗ اىزضاٗط ٍغ اىَشثٜعْغٖب حزٚ اّٖب رقً٘ ثشدٗد افؼبه 

اّٖب رفعو اىَْبٜء اٗ اىَشثٜ اىجبشٛ ػيٚ اثْبء عْغٖب. اُ ٕزٓ اٟصشح ادعزَبػٞخ رزنُ٘ ثبنو عشٝغ ٗىزا فبُ 

. ٕٗزٓ اىظبٕشح رحذس فٜ اىجػ اىَذعِ ٗادٗص اىَذعِ  Imprintingعوليح الطثع اّ الٌقا ى٘سّض اغيق ػيٖٞب 

ادٗىٚ ثؼذ اىفقظ ٗرحذس ٍغ ادّغبُ اٗ ٍةغ َّة٘رط ٍزحةشك  3 -2ىذٝل اىشٍٜٗ . ٗرحذس خاله ادٝبً ٗاىذعبط ٗا

 ٗحزٚ ٍغ ادشٞبء اىغٞش ٍزحشمخ ) اىغَبد (.
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  Socialization in Domestic Mammalsاالجرواعيح في اللثائي الوذجٌح 

 

ٗىةٚ حٞةش رحةذس فةٜ ادبْةبً خةاله اىؼبةشح اٝةبً اُ اىيجبئِ رظٖةش ّفةظ اىظةبٕشح مَةب فةٜ اىطٞة٘س خةاله ادٝةبً اد

اعبثٞغ ادٗىٚ دّٖب ر٘ىذ ثحبىخ بٞش مبٍيخ ) ٍغَعخ اىؼُٞ٘ (. ٗاُ ٕزٓ اىظبٕشح  7 - 3ادٗىٚ. ٗفٜ اىنالة خاله 

ٍَٖةةخ عةةذا ٍةةِ اعةةو اعةةزَشاس ثقةةبء اىحٞ٘اّةةبد اىصةةغٞشح ٗسػبٝزٖةةب , ٗىنةةِ ٍةةِ ٍغةةبذٕب اُ اىحٞةة٘اُ اىَشثةةٚ ثٖةةزٓ 

فٜ اىَغزقجو . فيقذ ىة٘حع فةٜ ادبْةبً اىَشثةبح  Breederا ٍِ اىصؼت رح٘ٝئ اىٚ اة اٗ اً عيٌٞ اىطشٝقخ قذ ٝصج

ػيةةٚ قْْٞةةخ اىشظةةبػخ ٍةةِ اىصةةؼت عؼيٖةةب اً ٍشظةةؼخ صةةحٞحخ. مَةةب اُ ٕةةزا اىْةة٘ع ٍةةِ اىحٞ٘اّةةبد ٝصةةجا حٞ٘اّةةب 

 Attachmentاق عوليح االلرصةثبنو دائَٜ حٞش ٝبنو رىل خطشا مجٞشا ػيٞٔ. اُ  Timidسػذٝذا ) خ٘اف ( 

 .                                                                                                                           Critical Periodحلح الحياج االّل  اّ االيام االّل  ذسو  الفررج الحرجح رفي ه

            

 ( فررج الطثع الري ذجعش هي الحيْاى اجرواعيا هع اقرتائَ ّهع هحيطَ ٗرؼشف ػيٚ اّٖب )   

 (The time of imprinting which make animals social to their relatives and their 

surroundings  ) 

 

   Locality and Behaviorالوْضع اّ الوحيظ ) الوحليح ( ّالسلْ  
فٜ ٍؼظٌ ادحٞبُ فبُ اىحٞ٘اّبد رَٞو اىٚ اُ رصجا ٍزؼيقخ ثجقؼخ ٍؼْٞخ ٗػبدح ٍبرنُ٘ اىَنةبُ اىةزٛ ٗىةذد فٞةٔ اٗ 

اىَنبُ اىزٛ قعذ ٍؼظٌ حٞبرٖب ٕٜٗ صغٞشح فٞٔ. ٕٗزٓ اىحبىخ رصا حزٚ ٍغ اىحٞ٘اّةبد اىزةٜ درَٞةو اىةٚ رنةِ٘ٝ 

 قذ ربَو ػيٚ ادٍ٘س اىزبىٞخ : ػالقبد اعزَبػٞخ ٍضو ػبئيخ اىقطػ. اُ اىَحٞطٞخ اٗ اىَحيٞخ

 :Home Rangeًطاق ) حذّد ( الوعيشح اّ الثيد . 1

ٕٗ٘ اىَنبُ اىزٛ ٝشرجػ ثٔ اىحٞ٘اُ اٗ ٝزؼيق ثٔ ٗٝغةزَش ثةبىؼٞق قشٝجةب ٍْةٔ. ػيَةب ثةبُ اىزةذعِٞ ٗحغةض اىحٞ٘اّةبد 

 ثبدعٞغخ بَٞش ٍِ ٕزٓ اىظبٕشح.

 : Homing and Orientation. العْدج ال  الثيد ّذحذيذ الْجِح اّ االذجاٍ 2

ٗٝالحع فٜ ٝؼط اىحٞ٘اّبد اىزٜ رْقو ٍِ ٍنبّٖب اٗ ثٞزٖب اّٖب رجزه مو اىغٖةذ اىةالصً ىيؼة٘دح اىةٚ ٍنبّٖةب. فةبىقطػ 

بٞش ٍؼشٗفةخ ىٖةب ٗدٍٞةبه ػذٝةذح. ٗاىنةالة رقةً٘ ثةزىل ثبةنو مجٞةش.  قبدسح ػيٚ اىؼ٘دح اىٚ ثٞزٖب ثَشٗسٕب ثبساض  

 Homingاىظبٕشح اىَؼشٗفخ ىذٙ سامجٖٞب.اٍب غٞ٘س اىغجبقبد اىَغَٚ ثحَبً اىضاعو  ٗاىخٞ٘ه ٗاىحَٞش رقً٘ ثٖزٓ

Pigeons  فيٖب اىقذسح ػيٚ اىؼ٘دح اىٚ ثٞ٘رٖب ٍِ ٍغبفبد ثؼٞذح عذا ) ثِٞ اىجيذاُ ( ٗرغزخذً فٜ اىغجبقبدSport 

Phenomenon  اىَخزيفةةخ ىيحٞةة٘اُ. . اُ ػَيٞةةخ اىؼةة٘دح ٗرحذٝةةذ ادرغةةبٓ ٝؼزَةةذ ػيةةٚ اىْةة٘ع ٗادػعةةبء اىحغبعةةخ

 Usualخبصخ ٗىنةِ ثبعةزخذاً اىحة٘اط ادػزٞبدٝةخ  "Special " Sense of  Directionٗدر٘عذ حبعخ ارغبٓ 

Sense  فبىطٞ٘س َٝنِ اُ رغزخذً اىبَظ اٗ اىْغً٘ اٗ ش٘إذ اٗ ٍضبثبد اسظٞخ ٍؼشٗفخ ىةذٖٝب. َٗٝنةِ ىقةذسرٖب .

ىقةةةذسح ٍةةةِ غٞةةةش ٟخةةةش. ٗقةةةذ ٝنةةةُ٘ اىحقةةةو اىَغْبغٞغةةةٜ ػيةةةٚ اىؼةةة٘دح اُ رَْةةةٚ ثبىزةةةذسٝت ٗمةةةزىل رخزيةةةف ٕةةةزٓ ا

Magnetic Field  ىالسض رٗ ػالقخ ثٖزا اىَ٘ظة٘ع. اٍةب اىيجةبئِ ٗاىزةٜ رؼةٞق فة٘ا عةطا ادسض فٖةٜ ٍحةذدح

ثقةةذسرٖب قٞبعةةب اىةةٚ اىطٞةة٘س اىزةةٜ رغةةزطٞغ اىطٞةةشاُ ٗادسرفةةبع فةةٜ اىغةة٘. فبىيجةةبئِ رحةةبٗه اُ رحةةذد غشٝقٖةةب ثبرجةةبع  

 زٜ ٍبذ فٖٞب اٗ اُ رجقٚ رزغ٘ه فٜ اىَْطقخ ىحِٞ اٝغبدٕب ىيَنبُ اىزٛ رْبذٓ. اىََشاد اىغبثقخ اى

 

 :Migration. الِجرج 3

ٗاّٖب رزحشك ٍِ ٍنبُ ٟخش ثةبخزالف  Two Home Rangeاُ اىؼذٝذ ٍِ اىحٞ٘اّبد ٝنُ٘ ىذٖٝب ّطبقِٞ ىيؼٞق 

Gnu  (Wildebeest  )ُ اىْة٘ ٗحٞة٘ا Geeseٗادٗص  Wild Ducksاىَ٘اعٌ. ٗادٍضيةخ ػيةٚ رىةل اىةجػ اىجةشٛ 

اىزةٜ رٖةبعش ٍةِ مْةذا اىةٚ  Monarch Butterflyٗحٞ٘اّبد اخةشٙ مضٞةشح ٍْٖةب اىحبةشاد ٍضةو اىفشاشةخ اىَينٞةخ 

 .   Winter Hibernationاىَنغٞل قبغؼخ آدف ادٍٞبه ٍِ اعو اىَجٞذ اىبز٘ٛ

دٍٞبه ٍضو اىٖغةشح ٍةِ اىَْةبغق اىغجيٞةخ اىٖغشح ىٖب ػالقخ ثَالئَخ اىطقظ ٗٗفشح اىطؼبً. ٗقذ رأخز اىٖغشح ثؼط ا

اىٚ اىحق٘ه اىَفز٘حخ اٗ قذ رأخز آدف ادٍٞبه مَب ٝحذس ٍغ اىفشاشخ اىَينٞخ اٗ ٕغشح اىطٞ٘س اىجشٝخ ادٗسثٞخ اىةٚ 

ٗحٞ٘اُ اىْة٘ ٗحَةبس اىضٝجةشا ........اىةي.  Ravenٗاىضاؽ  Starlingاىبشا ادٗعػ ٗافشٝقٞب ٍضو غبئش اىضسصٗس 

ٞبُ فبُ اىٖغشح اىزٜ رغينٖب حٞ٘اّةبد ٍؼْٞةخ رقة٘د حٞ٘اّةبد اخةشٙ ىَزبثؼزٖةب ثغةجت رغةزٝزٖب ػيٖٞةب ٗفٜ ثؼط ادح

 ٍضو ٍزبثؼخ ادع٘د ٗاىفٖ٘د ىقطؼبُ اىْ٘ ٗاىحَٞش اى٘حبٜ ٗاىغضدُ ػْذ ٕغشرٖب.

 :Territoriality. االقليويح 4

ً ثحَبٝةخ ٗاىةذفبع ػةِ ٍْةبغق فةبُ ثؼةط اىحٞ٘اّةبد رقة٘  Home Range ٞبةخاىةٚ ظةبٕشح ّطةبا اىَؼثبدظةبفخ 

الوقاطعةةح ُةةي الوٌطقةةح تحةةذّد شاترةةح حيةةس اى )  ٗ. اقليوِةةااٗ  Territoryحةةذّدُا اّ هقاطعرِةةا ٍؼْٞةةخ رغةةَٚ 

 (. خش في حذّدُاذالحيْاى الوقين فيِا يقْم توِاجوح ا  حيْاى غرية ي

animal will : " Is an area with a fixed boundary which the resident Territory

attack a stranger if it enter in it." 
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ٗثؼط اىحٞ٘اّبد رذافغ ٗرقبرو حزٚ اىَ٘د دفبػب ػِ ٍقبغؼزٖب ٗاىجؼط اٟخش دٝقةً٘ ثةبٛ ّبةبغ رغةبٓ ٍقبغؼزةٔ. 

ٗادقيَٞٞخ فةٜ اىيجةبئِ اىَذعْةخ راد إَٞةخ قيٞيةخ ٍبػةذا فةٜ .  ًطاق الوعيشحٍِ  اصار كصيراٗاىَقبغؼخ ػبدح رنُ٘ 

ٗادقيَٞٞةخ فةٜ اىطٞة٘س   .ٍٞال ػيٚ اىغةبّجِٞ 20الة دّٖب رْحذس ٍِ اىزئبة اىزٜ ٝنُ٘ ّطبا ٍؼٞبزٖب امضش ٍِ اىن

رقةً٘ ثبىةذفبع ػةِ اىَْطقةخ اىزةٜ  Sitting Henاىذاعْخ راد إَٞةخ قيٞيةخ اٝعةب, ٗىنةِ ٝالحةع اُ اىذعبعةخ اىشاقةذح 

َةبػض ٗاىخٞة٘ه فبّٖةب درظٖةش ٍةٞال ىيةذفبع ػةِ ٍْةبغق رشقذ فٖٞب ثحذٗد ٗص٘ه ٍْقبسٕب. اٍةب اىَبشةٞخ ٗادبْةبً ٗاى

 ٍحذدح.

 

  Practical Applicationالرطثيقاخ العوليح الًواط السلْ  ّتعض االهْ  الورعلقح تالسلْ  
َٝنِ دساعخ عي٘ك اىحٞ٘اّبد ٗثبنو ٍ٘ظ٘ػٜ ٍِ خةاله ٗصةف اَّةبغ اىغةي٘ك اىَبةزَيخ ػيةٚ ادّة٘اع اىزغةؼخ 

مو ّ٘ع ٍةِ اىحٞة٘اُ ىةٔ َّطةٔ اىخةبا ٍةِ اىغةي٘ك ٗاىةزٛ َٝنةِ اُ ٝحةجػ اٗ ٝعةخٌ  ٍِ اىزنٞف اٗ اىزؼذٝو. ٗاُ

س ادَّةةبغ  َ٘ رحةذ ظةةشٗف اىزةذعِٞ. اُ ادّزخةةبة ٗاىزةةذعِٞ ىةٌ ٝقةةٌ ثبٝغةبد اَّةةبغ عذٝةةذح ٍةِ اىغةةي٘ك اد اُ رىةل حةة

اىزةٜ رْزغٖةب  Releaserاىقذَٝخ ىيغي٘ك. ٗاُ فٌٖ اَّبغ اىغةي٘ك ٝةيدٛ اىةٚ فٖةٌ اىَحفةضاد اىشئٞغةٞخ اٗ اىَطيقةبد 

ٗاُ ٕةةزٓ اىَحفةةضاد اٗ اىزفةةبػالد ادعبعةةٞخ َٝنةةِ اُ رنةةُ٘ ٍشرجطةةخ ثَحفةةضاد اخةةشٙ ّٗزٞغةةخ ىةةزىل فةةبُ اىغةةي٘ك 

. ٗاُ فٖةٌ اَّةبغ اىغةي٘ك ٝقة٘د اىةٚ ػْبٝةخ ٗاداسح  Learningٝزغٞش اٗ ٝزحة٘س ث٘اعةطخ ػَيٞةخ ٝطيةق ػيٖٞةب اىةزؼيٌ 

ىزحغةِٞ اىغةزاء   Social Facilitationاىذاعْةخ. فَةضال اعةزخذاً اىزغةٖٞو ادعزَةبػٜ  افعو ٗاّزبط اػيٚ ىالّ٘اع

 Period of Socializationاىَغةةزٖيل ٗرحغةةِٞ اىضٝةةبدح اى٘صّٞةةخ. مَةةب اُ اعةةزخذاً فزةةشح ادسرجةةبغ ادعزَةةبػٜ 

عزَةبػٜ. اُ اعةزؼَبه ىزؼضٝض قذساد اىزؼذٝو ىيحٞ٘اُ ىزنٞٞف ّفغةٔ ىيَحةٞػ اىغذٝةذ اىَبةبثٔ اىةٚ فزةشح ادسرجةبغ اد

ىضٝةةبدح ادّزبعٞةةخ ٗرنضٞةةف اىزةةذعِٞ دّةة٘اع عذٝةةذح ٍةةِ اىحٞ٘اّةةبد. ٗثبعةةزخذاً ظةةبٕشح  Imprintingظةةبٕشح اىطجةةغ 

دػبدح اٝ٘اء اىحٞ٘اّبد اىذاعْخ فٜ اٍةبمِ اخةشٙ ٗرقيٞةو اىغٖةذ اىةزٛ رزؼةشض ىةٔ  Home Rangeّطبا اىَؼٞبخ 

بغ اىغةةي٘ك فةةَٞنِ رقيٞةةو اىغةةي٘ك اىؼةةذائٜ ٗصٝةةبدح اّزةةبط اىجةةٞط اىحٞ٘اّةةبد. ٗثبعةةزخذاً ادّزخةةبة ػيةةٚ اعةةبط اَّةة

. ٗاىزجنٞةش ثبىْعةظ اىغْغةٜ ٍةِ خةاله رحغةِٞ  Broodinessثبدّزخبة ظةذ اىشػبٝةخ ادٍٍ٘ٞةخ اىزةٜ ٕةٜ اىشقةبد 

 اىزغزٝخ ٗرغٞٞش ظشٗف اىجٞئخ.
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  Behavioral Adaptationتىُف اٌسٍىن  -اٌفصً اٌراةع

 
ٖٓ آٌبٗبد اُؾ٤وٞإ اُو٠ ٓودٟ اثؼود  extendإ اُعِٞى ٛٞ اؽد اظب٤ُت اُز٤ٌق اُلؼبُخ ُدٟ اٌُبئٖ اُؾ٢ ك٢ٜ رٔد 

ٖٓ اُزلبػالد اُلع٤ُٞٞع٤خ اُداخ٤ِخ ك٢ ععٔٚ. كبُؾ٤ٞاٗبد ٣ٌٖٔ إ رزٞصَ ا٠ُ اُز٤ٌق اُع٢ًِٞ ٖٓ خالٍ رغ٘وت 

اُؼٞآووَ أُغٜووودحب ٝاُجؾوووش ػووٖ أُووواٟٝب ٝاٗابةٝظوووبئَ اُؾٔب٣ووخ اُاووو٘بػ٤خ ٝرؼووود٣َ ٝ ووغ اععوووبٜٓب ٝاظوووب٤ُت 

ٖ اُـراة ٝأُبة ٝاخز٤بزارٜب اُـرائ٤خ. إ روٞا٢ُ اٝ رؼبهوت ادؽوداس اُزو٢ رو  ١ رؾسًبرٜب ًٝرُي رـ٤٤س اظزٜالًٜب ٓ

ٝاُٜسٓٞٗوبد  CNS ا٠ُ ٛرٙ ادظزغبثبد ػب ح ٓبرٌٕٞ ٓؼوودح ٝراوزَٔ ػِو٠ رلوبػالد اُغٜوبش اُؼاوج٢ أُسًوص١ 

٤ٞاٗوبد اُؾو٤ِوخ ٝهدزاد اُغعْ اُؾس٤ًخ ٝاُزؾعع٤خ ٝاُخجسح اُعوبثوخ. إ ادكوٌبٍ أُخزِلوخ دٗٔوبس اُعوِٞى كو٢ اُؾ

 Behavioral Capacitiesٝا٤ُ٥ووبد اُلعوو٤ُٞٞع٤خ اُزوو٢ رووزؾٌْ ثٜووب ٓزؼوود ح ٝٝاظووؼخ. ًٔووب إ اُووودزاد اُعوو٤ًِٞخ 

رٌٕٞ ٓزٞاشٗخ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓغ أُٞاصلبد اُا٤ٌِخ ُِؾ٤ٞإ. ُٝرُي كود آٌوٖ ا٣غوب  ػودح ظوالدد ٓوٖ اُؾ٤ٞاٗوبد 

وخُرىي  Fighting Bulls اٌثُرراْ اٌّمتتٍرجؾود  اٝ ٓؼو٤ٖ ٓضوَ اُؾو٤ِخ اٝ اُداع٘خ ػٖ سس٣ن ادٗزخوبة ُعوِٞى ٓ

واٌىرر ا اٌّصصصصررج ٌصصتررع الشررتة ا  ررصت   Game Cocksواٌدَىررج اٌّرتةوررج  Rodeo Horsesاٌرودَررى 

وورر ا اٌر ررٍ ٌ  ٕررتَ واٌّىا ررٍ وورر ا اٌصررُد ا وَى ررد اتٌُررت ورر ا اٌسررتتلتح وٌٍّرررىلُٓ وِىفررى ٍ اٌتصررر 

اٌصُىي واٌد  ُٓ ًٔب ٣غس١ ردز٣ت ؽ٤ٞاٗبد اخسٟ ًض٤سح ٓضَ فجراح ...... اٌخ (. وو ا وشف اٌّصدةاح واٌّص

ثؼضٜب ؿ٤س ٓدعٖ. ٝك٢ اُؾو٤وخ كبٕ اُو٤ٔخ ادهزاب ٣خ ُِؾ٤ٞاٗبد اُداع٘خ رؼٞ  ثبدظبض ا٠ُ هدزرٜب ػِو٠ اًزعوبة 

اُعو٤ًِٞخ ُِؾ٤وٞإ  ادظزغبثبد أُزخااخ اُز٢ ٣ٞ  ادٗعبٕ اُؾاوٍٞ ػ٤ِٜوب. ٝٛ٘وب ظوٞف ٗزاوسم اُو٠ اُزـ٤وساد

ٗز٤غخ ادظزغبثخ ا٠ُ أُؾلصاد اُج٤ئ٤خ ٝظٞف ٗوزاس ك٢ ذُي ػ٠ِ ظِٞى ادؿزراة ٝاُسػ٢ ٝكوسة أُوبة ٝٝعٜوخ 

 Investigativeٝظووِٞى اُزواوو٢  Living Spaceٝؽسًزووٚ ٝٗاووبم أُؼ٤اووخ  Postureاٝ ٝ ووغ اُؾ٤ووٞإ 

Behavior  ِْٝاُزؼLearning. 

 

І سٍىن ا  صذاء .Alimentary Behavior 

 

 Visceral Activitiesإ ػ٤ِٔخ ر٘ظ٤ْ اُـراة ٝأُبة أُز٘بٍٝ ًٝٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓغ ر٘ظ٤ْ ًوَ اُلؼب٤ُوبد ادؽاوبئ٤خ 

٣زاِووت  Thermoregulation. كووبُز٘ظ٤ْ اُؾووساز١ ٌغرررد دَّىِررج ترىابْ وشتررتح اٌدتٌررج اٌداخٍُررج ٌٍدُرىاْٛوٞ 

بد كبٕ ٛرا ادظزٜالى ٛٞ اُر١ ٣وّٞ ثبُع٤اسح اُزبٓخ ػِو٠ ر٘ظ٤ْ أُبة ٝاُـراة أُعزِٜي. ٝك٢ ثؼض اٗٞاع اُؾ٤ٞاٗ

 اُز٘ظ٤ْ اُؾساز١.

 

A-  أّتط اٌصغذَجFeeding Patterns : 

 Locatingٝرؾد٣وود ٌٓووبٕ اُـووراة  Searchingظووِٞى ادؿزووراة ٣اوؤَ كؼب٤ُووبد ٓزؼوود ح ٜٓ٘ووبل اُجؾووش ػووٖ اُـووراة 

. ٝٛ٘بُوي ثؼوض اٗوٞاع اُؾ٤ٞاٗوبد Prehensionصوْ ادُزٜوبّ اٝ ر٘وبٍٝ اُـوراة   Preference ٝاُزلض٤َ ٝادخز٤وبز

 اُز٢ ؽٞزد اُجؼض ٖٓ ٛرٙ اُلؼب٤ُبد ٝاصجؾذ ُد٣ٜب سسم ٓزخااخ ٖٓ اٗٔبس ادؿزراة ًٝب٥ر٢ل

ظبٛسح ٓٞعٞ ح كو٢ أُبكو٤خ ٝر٘زاوس كو٢ ثؼوض اُعوالدد :  (Geophagia ا  Eating  Earth. اوً اٌطُٓ 1

٤ط ُٚ ػالهخ ث٘وص اُؼ٘بصس أُؼد٤ٗخ ك٢ ادػالف اُز٢ ٣ز٘بُٜٝب اُؾ٤ٞإ. ) ٛورٙ اُؾبُوخ ٛو٢ ٤ُعوذ ٣ٝجدٝ إ ذُي ُ

 ٢ٛ ظبٛسح اًَ اُا٤ٖ ثعجت ٗوص اُؼ٘بصس أُؼد٤ٗخ ٓضَ اُلعلٞز (.  Picaُؽبُخ ا

 *** رٞعد ك٢ ادٗعبٕ ٝخاٞصب ادسلبٍ ؽبُخ اًَ اُغص اٝ اُاجبك٤س اٝ اُا٤ٖ خبٝح.           

 

 
 

 
Geophagia 
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ٝراووبٛد ٛوورٙ (ا  صررراة اٌىررت ا:  Pseudo-Rumination( ا  Coprophagia. اوررً اٌرررو  او اٌغررت   ا 2

اُز٢   B-Complexِروتتح  ُصتُِٓ ؽ٤ش رٌٜٔ٘ب ٛرٙ اُؾبُخ ٖٓ اُؾاٍٞ ػ٠ِ اُجؼض ٖٓ   ةأباُظبٛسح ك٢ ا

 أُغٜس٣خ ثؼد اػب ح اظزٜالى كضالرٜب. ٝادٓؼبة اُـ٤ِظخ ثٞاظاخ ادؽ٤بة  Caecumرا٘غ ك٢ أُاسإ ادػٞز 

  Primitive Feeding Habits in Dogs. اٌرتداح اٌغذا ُج اٌتدا ُج  ٍ اٌى ا 3

  Hoarding in Rodents. خزْ ا  ذَج  ٕد اٌمىاةد 4

ُِجؾووش ػووٖ اُد٣وودإ  Rooting in Swine. اٌدفررر ا إٌررتف (  ررٍ اٌىاررً ةتسررصصداَ اٌّصطررُ ٌرردي اٌصٕررتبَر 5

 ٝأُٞا  ادخسٟ أُأٞزح ك٢ اُا٤ٖ. ٝاُغرٝز

دروصاٍ ٓضوبز  Nutritional Wisdomاٌدىّرج اٌغذا ُرج إ اُلٌوسح اُوبئِوخ ثوبٓزالى اُؾ٤ٞاٗوبد اُداع٘وخ ٓب٣عو٠ٔ 

ُِغدٍ. كؼ٠ِ ظج٤َ أُضبٍ كبٕ أُبك٤خ اُز٢ رـرٟ ػ٤ِوخ ٗبهاخ ثبٌُبُع٤ّٞ ٝاُلعولٞز رووّٞ ثوضوْ اُاولبئؼ أُؼد٤ٗوخ 

سإ اُؾد٣د٣خ ٝاد٤ًوبض ٝاُزو٢ درز٘بُٜٝوب اُؾ٤ٞاٗوبد ادخوسٟ. ٓوٖ ٗبؽ٤وخ اخوسٟ كبُٔبكو٤خ اُزو٢ ٝاُؼظبّ ٝزٓب  ادك

رسػو٠ كو٢ ٓسػو٠ ٣٘واوٚ ػ٘اووس اُلعولٞز در٤ٔوَ اُو٠ اكضو٤ِخ كوو٢ ر٘بُٜٝوب ٌُِٔٔوالد اُؾب٣ٝوخ ػِو٠ اٌُبُعوو٤ّٞ اٝ 

بٗزخوبة ادػاوبة اُـ٤٘وخ ثٜورا اٌُبُع٤ّٞ ٓغ اُلعلٞز. ًٔب إ ادؿ٘بّ اُز٢ رؼوب٢ٗ ٓوٖ ٗووص اُاوٞ ٣ّٞ كبٜٗوب رووّٞ ث

اُؼ٘اس ثـض اُ٘ظس ػٖ ٓدٟ ٗٞػ٤خ رِي ادػابة. ٝػِو٠ اُؼٌوط ٓوٖ ذُوي كوبٕ ادؿ٘وبّ اُزو٢ رزوبػ ُٜوَ اُلسصوخ 

ثبٗزخبة ٗٞع اُـراة اُر١ رز٘بُٝٚ دروّٞ ثبخز٤بز اُ٘ٞع اُر١ ٣وٞكس اؽز٤بعبرٜوب اُـرائ٤وخ ػ٘ودٓب رٌوٕٞ ؽبِٓوخ ُزوٞ ّ اٝ 

 ٔؼد٤ٗخ. رؼب٢ٗ ٖٓ ٗوص ك٢ اُؼ٘بصس اُ

B-  ٍ أّتط اٌرGrazing Patterns : 

ٓساد ثب٤ُّٞ. ٝاُسػ٢ أٌُضق ٣جد  ػ٘د ثصٝؽ اُلغس ٣ٝزجبسوا ػ٘ود اُـوسٝة ب   5- 4أُبك٤خ ٝادؿ٘بّ روّٞ ثبُسػ٢ 

ٝإ اسٍٞ كزسح ُِسػ٢ رؾدس ػ٘د اُاجبػ اُجبًس اػزٔب ا ػ٠ِ أُٞظْ ًٝرُي ث٤ٖ كزسح آخس اُٜ٘بز ٝهجَ اُـوسٝة. 

٣وب ح ٓودح اُسػو٢ ٝػ٘دٓب رزغبٝش  زعخ اُؾسازح ك٢ اُٜ٘بز  زعخ ؽسازح اُغعْ أُس٣ؾخ كبٕ اُؾ٤ٞاٗبد ر٤َٔ اُو٠ ش

ٝادعزساز. ٝثاوٌَ ػوبّ كوبٕ اُوا٤وغ ٣ؼٔوَ ثاولخ  Idlingا٢ِ٤ُِ. ٝرزخَِ كزساد اُسػ٢ كزساد ُِزوا٢ ٝاُزغٞاٍ 

ٝؽدح ٝاؽدح ؽ٤ش إ ٓؼظْ اكوسا  اُوا٤وغ رو٘ـٔط ثو٘لط اُؼٔوَ كو٢ ذاد اُٞهوذ. كبٓوب إ ٣ٌوٕٞ زػ٤وب اٝ رغوٞاد اٝ 

ظ ػٖ ظاؼ اُزسثخ دٜٗوب رؼزٔود ثبُدزعوخ ادظوبض ػِو٠ ُعوبٜٗب أُبك٤خ درعزا٤غ اُسػ٢ ثبهَ ٖٓ ٗاق اٗاعزساز. 

 Cleft Upper Lipاُلؼبٍ ك٢ ُق ادػابة ٝظؾجٜب ا٠ُ  اخوَ اُلوْ. آوب ادؿ٘وبّ كبٜٗوب رٔزِوي كولخ ػ٤ِوب ٓاووٞهخ 

اُز٢ رعٔؼ ثبُسػ٢ اُوس٣ت ٖٓ ظاؼ ادزض ؽ٤ش إ ادػاوبة رواوغ ثٞاظواخ اُوٞاسوغ اُعول٠ِ ُِلوي اُعول٢ِ ٓوغ 

. إ ٝظب ح اُلي اُؼ١ِٞ اُـ٤س ؽب١ٝ ػ٠ِ اُوٞاسغ ٓغ ظؾت اُس ض ثاٌَ خل٤ق ا٠ُ ادٓبّ ٝادػ٠ِ ؽاسٛب ػ٠ِ

اُٞهذ اُر١ ٣وض٤ٚ اُؾ٤ٞإ ثبُسػ٢ ٣خزِق اخزالكب ًج٤سا اػزٔب ا ػ٠ِ ًضبكخ اُ٘جبربد ٝازرلبػٜب ٝٗٞػ٤زٜب. كبٌُضبكخ 

١ ا٠ُ ش٣ب ح ٝهذ اُسػ٢. ٝك٢ ٓب٢ِ٣ عدٝد ٣ٞ وؼ اُؼب٤ُخ روَِ ٖٓ اُٞهذ اُالشّ ُِسػ٢ب آب اُ٘ٞػ٤خ اُس ٣ئخ كز  

 أُوبزٗخ ث٤ٖ ظِٞى اُسػ٢ ك٢ ادؿ٘بّ ٝأُبك٤خل

Comparative Grazing Behavior in Cattle and Sheep                                                 

             ( average values over 24 hr. period ) 

Sheep Cattle Pattern  

4-7 4-7 No. of grazing periods  

 

Grazing 

 

9-11 4-9 Total grazing time 

6-15 3-6 Grazing distance( km) 

0.5-1.0 6-12 Dry-matter grazed / head ( kg ) 

0.5-1.0 1.0-2.0 Dry-matter grazed / 100 kg live weight ( kg) 

    

15 15-20 No. of rumination period    

Rumination 

 
8-10 4-9 Total rumination time ( hours) 

500 360 No. of boli regurgitated 

80 50 No. of chews / bolus  

    
                        These values are subject to variations according to type, breed and age of animal; 

climate; 

                         botanical and chemical composition of pasture; and managerial factors. 

 

٣ٝالؽظ ٖٓ اُغدٍٝ إ ػد   ٝزاد اُسػ٢ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝأُعبكخ أُواٞػخ ُـسض اُسػ٢ ٝػد  ًزِخ ) ُؤخ ( اُاؼبّ 

bolus   عٔؼٜب (boli  أُؼب  اعزسازٛب ك٢ ا٤ُّٞ ٝػد  ٓساد أُضؾ ٌَُ ُؤخ ع٤ٔؼٜوب اػِو٠ كو٢ ادؿ٘وبّ ػٜ٘وب )

 ك٢ ادثوبز.

 :  Selective Grazing. اٌر ٍ ا خصُتة1ٌ
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ُؾ٤ٞاٗووبد ػ٘وود اُسػوو٢ ثبٗزخووبة اٝ اخز٤ووبز اٗووٞاع ٓخزِلووخ ٓووٖ أُساػوو٢ ٝاعووصاة ٓؾوود ح ٓووٖ اُ٘جووبد اُٞاؽوود روووّٞ ا

ولرد اطٍرك  ٍرً أصصرتا ٔرىد واارد ِرٓ  رزء إٌترتح ٝٓساؽَ ٓخزِلخ ٖٓ اُ٘ضٞط ٖٓ اُ٘ٞع اُٞاؽد ٖٓ اُ٘جبربد. 

ٔررىد وااررد ِررٓ إٌتتتررتح  ررٍ ( واخصُررتة   Progressive Defoliationا اٌصجرَررد اٌّصرررت ُ  ةا وثررر طررراوث 

 ا اخذ صفىث اٌشٍء او بةدته ( ا لش  بةدث اٌّر ً (. Creaming ةاٌّرا ٍ 

أُبك٤خ ٝادؿ٘وبّ رووّٞ ثبخز٤وبز اُ٘جبروبد اُخضوساة هجوَ اُغبكوخ ٝادٝزام هجوَ اُعو٤وبٕ ؽ٤وش اٜٗوب ادًضوس كبئودح ٓوٖ 

اظوزٜالى ٤ًٔوخ اًجوس ٓوٖ اُجوسٝر٤ٖ ٤ًٔٝوخ اهوَ ٓوٖ اُ٘بؽ٤خ اُـرائ٤خ ك٢ ًض٤س ٓوٖ ادؽ٤وبٕ.  د إ ذُوي هود ٣ووٞ  اُو٠ 

. ٝٛ٘بُووي ػٞآووَ ظوو٤ٌُٞٞع٤خ ٝكعوو٤ُٞٞع٤خ اٌُبزث٤ٛٞوودزاد اُعووس٣ؼخ اُزؾِووَ ػ٘وود اُسػوو٢ كوو٢ أُساػوو٢ أُؾعوو٘خ

 Nutritionalٓعو ُٝخ ػوٖ اُسػو٢ ادخز٤وبز١. ٝٛ٘بُوي  دئوَ ه٤ِِوخ اُزو٢ ر ٣ود إ ذُوي رؾسًوٚ اُؾٌٔوخ اُـرائ٤وخ 

Wisdom  اُ٘جبربد اُـ٤٘خ ثؼ٘اس اُاٞ ٣ّٞ ٝإ ٓضبٍ اخز٤بزNa  هجَ أُبػص ٢ٛ ؽبُخ خبصخ عودا. كبُٔوبػص ٖٓ

ٝروزووبد ػِوو٠ اُاووغ٤ساد ٝادؿاووبٕ ٝادٝزام  Browsing animalsؽ٤ٞاٗووبد رسػوو٠ ػِوو٠ ادٝزام اُ٘جبر٤ووخ 

ّت رُج ٌٍّذاق اٌّر  ٕد اٌّت ز ا ًٍ ِٕهت  رٍ اٌ Threshold صتج اٌصدًّ ٝاُز٢ ػب ح ٓبرٌٕٞ ٓسح أُرام ٝإ 

ٝإ  زعوخ ادظزعوبؿخ ُِ٘جوبد اُزو٢ رزواصس ثؼٞآوَ وٌىٕهت الً ِرٓ اٌجّرتي. اْ  صترج اٌصدّرً َرصُ تمرَرارت وةاشُرت. 

ٓزؼوود ح ٓضووَ اٌُٜ٘ووخ ٝاُاووٌَ اُخووبزع٢ ُِ٘جووبد ٝرس٤ًجووخ ٝ زعووخ اُؼاووبز٣خ ٝاُخاووٞٗخ ٝٝعووٞ  اُاووؼ٤ساد ٝٗعووجخ 

ٌٞٗوبد اُؼضو٣ٞخ ٝؿ٤وس اُؼضو٣ٞخ ُِزسثوخ ًِٜوب رو صس اُع٤وبٕ اُو٠ ادٝزام ٝ زعوخ أُؼبِٓوخ ثبُعؤب  اُؾ٤وٞا٢ٗ ٝأُ

ػِوو٠  زعووخ اُسػوو٢ ادخز٤ووبز١. ًٔووب إ اُسػوو٢ ادخز٤ووبز١ ٣ٌٔووٖ إ ٣زوواصس ثووبُخجسح اُسػ٣ٞووخ اُعووبثوخ ُِؾ٤ٞاٗووبد . 

ٓؾوود ح ٓووٖ اُ٘جبرووبد ٝاُزوو٢ ُٜووب روواص٤س ًج٤ووس ػِوو٠ اُسػوو٢  ألٗووٞاعكخووالٍ أُسؽِووخ هجووَ اُلاووبّ رزٌووٕٞ خجووسح خبصووخ 

. ٝٓغ رودّ اُؼٔس كبٕ اُؾ٤ٞاٗبد رجد  ثبُزاهِْ ػ٠ِ اٗٞاع عد٣دح ٖٓ ٗجبربد أُساػ٢. ُٝود ٝعد إ ادخز٤بز١ اُالؽن

ؽٞاض اُاوْ ٝأُِوط ٝاُزورٝم ًِٜوب روسرجر ثوبُسػ٢ ادخز٤وبز١. اُؾ٤ٞاٗوبد اُؾو٤ِوخ رووّٞ ثوسكض أُسػو٠ أُِوٞس 

ن اخوسٟ ثاوٌَ ًض٤وق ٝدرسػو٠ كو٢ ثجساشٛب ٝثُٜٞب. كبُخ٤ٍٞ ر٤َٔ ا٠ُ اُزجسش ك٢ آبًٖ ٓؾد ح ٝرسػ٠ ك٢ ٓ٘وبس

أُ٘بسن أُِٞصخ ثبُسٝس. آب أُبك٤خ كززوجَ اُؾابئش أُِٞصوخ ثلضوالد ادؿ٘وبّ ٌُٜٝ٘وب روسكض اُسػو٢ كو٢ آوبًٖ 

زهٞ  ادؿ٘بّ. ٣ٌٖٝٔ ُِؾ٤ٞاٗبد ثاٌَ ػبّ إ رزوجَ اُسػ٢ كو٢ ادٓوبًٖ أُِٞصوخ كو٢ ؽبُوخ ٓؾدٝ ٣وخ أٌُوبٕ ٝػودّ 

 ٝعٞ  خ٤بز آخس.

 

 :Distance Traveledاٌّمطى ج  . اٌّست ج1

رخزِق أُعبكخ أُواٞػخ ُِسػ٢ ثبخزالف اُظوسٝف اُغ٣ٞوخ ٝسٞثٞؿساك٤وخ أُ٘اووخ ٝٗوٞع ٝظوالُخ اُؾ٤وٞإ. كلو٢ 

ادهابز اُز٢ رزجب٣ٖ ك٤ٜوب ٤ًٔوبد ادٓاوبز أُزعوبهاخ ٓٔوب ٣غؼوَ ٗٔوٞ اُ٘جبروبد ٓٞظو٤ٔب كوبٕ اُؾ٤ٞاٗوبد روسؿْ ػِو٠ 

اُـوراة. ٝادؿ٘وبّ رووّٞ ثواوغ ٓعوبكبد اًجوس ٓٔوب رواؼوٚ أُبكو٤خ ٝأُوبػص. ًورُي اُزسؽبٍ ُٔعبكبد ًج٤سح ثؾضب ػوٖ 

رٞعد كسٝهبد ك٢ أُعبكبد أُواٞػخ ث٤ٖ اُعالدد أُخزِلخ  ٖٔ اُ٘ٞع اُٞاؽد. كٔضال إ ٓبك٤خ اُجساٛٔب رسػو٠ 

( ٝأُبكو٤خ  Bisonُلزساد اسٍٞ ٝرواغ ٓعبكبد اًجس ٖٓ أُبك٤خ ادٝزث٤خب ًٔب إ ٛغ٤ٖ اُغبٓٞض ادٓس٣ٌو٢ ) 

 ٣وّٞ ثبُسػ٢ ك٢ كزسح اُازبة ثاٌَ اًجس ٖٓ أُبك٤خ ادٝزث٤خ ك٢ ً٘دا. ) ػَِ ذُي ( . Cattalo  اُر١ ٣اِن ػ٤ِٚ 

 
 

 

 : Grazing and Transmission of Parasites. اٌر ٍ وأصمتي اٌطفٍُُتح 3

إ رغ٘ووت اُؾ٤ٞاٗووبد اُسػوو٢ كوو٢ أُساػوو٢ ٝادػاووبة أُِٞصووخ ثووبُسٝس هوود ٣ؼ٘وو٢ ٓووٖ عٜووخ اخووسٟ رغ٘ووت اٗزوووبٍ 

 .اُال٤ِ٤بد ٜٝٓ٘ب ٣سهبد ا٤ُ٘ٔبرٞ  اٝ اُد٣دإ اُخ٤ا٤خ

Bison in Distance Traveled 
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 :Drinking.  را اٌّتء 4

ٓوغ  زعوخ ؽوسازح أُبة أُعزِٜي ٣ؼزٔد ثدزعخ ًج٤سح ػ٠ِ أُبة أُلوٞ  ٖٓ اُغعْ ٝاُر١ ثدٝزٙ ذٝ ػالهخ ٓجبكسح 

تددَد وُّج اٌّرتء اٌصرٍ تصٕتوٌهرت اٌدُىأرتح اٌّجصررث َرىدٌ اٌرً أصفرتد اٌّرتدث اٌجت رج اُاوط ٝػٞآَ اخسٟ. 

اٌّسررصهٍىج ؤسررتج اٌّررتء اٌررً اٌّررتدث اٌجت ررج. تددَررد وُّررج اٌّررتء اٌّصٕررتوي َمررىد اَ ررت اٌررً خفرر  وُّررج اٌرٍررف 

إ ادٗوٞاع أُخزِلوخ ٓوٖ اُؾ٤ٞاٗوبد ُود٣ٜب آ٤ُوبد ا وةةُرج. اٌّسصهٍه  رٍ ِت رُج اٌترااّرت ةتٌّمتةٔرج ِرع اٌّت رُج 

٣عووزلب  ٓووٖ أُووبة أُٔضووَ  Kangaroo Ratر٤ٌووق ٓخزِلووخ ُِزـِووت ػِوو٠ ٗوووص أُووبةب ؽ٤ووش إ عووسذ اٌُ٘ـووس 

Metabolic Water  ثٌلبةح ػب٤ُخ ٖٓ خالٍ رخل٤ض أُبة أُزجخس ثدزعخ ًج٤سح ٣ٝوّٞ ثزس٤ًص اُجٍٞ ثاٌَ ًج٤وس

 عدا.

 

C- ث  ًٍ اٌغذاء واٌّتء اٌّسصهٍه  اٌسُطرControl of Feed and Water Intake : 

إ اُؾ٤ٞاٗبد اُجبُـخ ػب ح ٓبرؾبكظ ػ٠ِ اٝشاٜٗب ثٔعزٟٞ ٓؼ٤ٖ ُٝع٘ٞاد ػد٣دح اؽ٤بٗوب ثوبُسؿْ ٓوٖ اُزـوب٣س اٌُج٤وس  

٘لرح كو٢ اُؾ٤ٞاٗوبد ك٢ اُابهخ أُعزٌِٜخ. ُٝرا كوبٕ اُـوراة أُعوزِٜي ٣غوت إ ٣ٌوٕٞ هود روْ ر٤٤ٌلوٚ ٓوغ اُابهوخ أُعوز

اُجبُـخ. ٝػ٠ِ ٗلط أُ٘ٞاٍ كبٕ اُؾ٤ٞاٗوبد اُ٘ب٤ٓوخ ر٘ٔوٞ ثٔؼوددد ٓؼِٞٓوخ زؿوْ اخوزالف اُابهوخ أُعوزٌِٜخ ا٣ضوب. 

ُِـوراة أُعوزِٜي ه٤بظوب اُو٠ ادؽز٤بعوبد اُـرائ٤وخ خوالٍ كزوسح  Adjustmentٝٛرا ا٣ضب هد ٣ا٤س ا٠ُ ٝعٞ  رؼد٣َ 

 خص سج٤ؼخ اُزـ٤ساد اُز٢ رؾدس ٗز٤غخ اُزـر٣خل                                                                           اُ٘ٔٞ. ُٝود ٝ ؼذ ػدح اكزسا بد ك٢ ٓب٣

ل ٝرلزسض إ اُلؼَ اُد٣٘ب٢ٌ٤ٓ ُِـوراة ٛوٞ ش٣وب ح  Thermostatic Hypothesis. اكزسا ٤خ اُز٘ظ٤ْ اُؾساز١ 1

 اُغٜد اُؾساز١ ك٢ اُؾعْ ثاٌَ ًبَٓ.

ًِٞووٞش ٓووٖ گل ٝرؼزٔوود ػِو٠ ٝكووسح ٝاظووزخداّ ظووٌس اُ Glucostatic Hypothesisا و٤خ ٓٞاشٗووخ اُعووٌس . اكزس2

 ظٞائَ اُغعْ.

ل ٝرؼزٔوود ٛوورٙ ادكزسا وو٤خ ػِوو٠ رس٤ًووص Lipostatic Hypothesis. اكزسا وو٤خ ٓٞاشٗووخ اُوودٕٛٞ كوو٢ اُغعووْ 3

 اُز٢ ردٝز ك٢ اُغعْ ٝاُز٢ رزاصس ثبُدٕٛٞ أُخصٝٗخ. Circulating Metabolitesػ٘بصس اُزٔض٤َ اُـرائ٢ 

 ل Concentration of Serum Amino Acids. رس٤ًص ادؽٔبض اد٤٘٤ٓخ ُٔاَ اُدّ 4

٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ إ ػ٤ِٔخ ر٘ظ٤ْ اظزٜالى أُٞا  اُـرائ٤خ ُٜوب ػالهوخ ٓوغ ٓٞاشٗوخ أُوبة كو٢ اُغعوْ ؽ٤وش إ اُؾ٤ٞاٗوبد 

زٜالى اُؼِووق اُغووبف اٝ روِووَ ٓووٖ اظووزٜالى اُؼِووق ثاووٌَ ًج٤ووس. ًوورُي كووبٕ اُزوو٢ رؾووسّ ٓووٖ أُووبة رزٞهووق ػووٖ اظوو

 اُؾ٤ٞاٗبد اُز٢ د٣ودّ ُٜب اُـراة كبٜٗب راسة ه٤ِال ٖٓ أُبة اٝ دراسة ػ٠ِ ادسالم.

 

  Feed Intakeاٌغذاء اٌّصٕتوي 

(  CNSج٢ أُسًوص١ ) إ اُغٞع ٝاُا٤ٜخ ٝادكجبع ٝاُز٢ ُٜب ػالهخ ثز٘بٍٝ اُـراة ًِٜب ٖٓ ٝظبئق اُغٜبش اُؼاو

ب اذ إ ادعٜصح اُلع٤ُٞٞع٤خ اُؼاج٤خ اُخبصخ ثز٘ظ٤ْ اُـراة أُز٘بٍٝ ٓؼوودح ٝراو٤س اُوددئَ ػِو٠ ازرجبسٜوب ثبُـودح 

 Inhibitoryٝٓوووغ اعوووصاة اخوووسٟ ٓوووٖ اُغٜوووبش اُؼاوووج٢ ٝٓوووغ آ٤ُوووخ اُزضجووو٤ر  Hypothalamusرؾوووذ أُٜوووب  

Mechanism اًوص ادكوجبع ُالظوزغبثخ اُـرائ٤وخ اُزو٢ ُٜوب ػالهوخ ثٔسSatiety Centers   إ أُ٘اووخ اُغبٗج٤وخ .

رؼزجوووس ٓسًوووص ادؿزوووراة ٝإ أُ٘اووووخ اُجا٤٘وووخ اُٞظوووا٠   Lateral Hypothalamusُِـووودح رؾوووذ أُٜوووب  

Ventromedial   ٢ٛ ٓسًوص ادكوجبعSatiety Center  إ اُزؾل٤وص اٌُٜسثوبئ٢ .Electrical Stimulation  

أُٜب  ك٢ اُوار ر  ١ ا٠ُ ش٣ب ح اظزٜالى اُـراة ك٢ ٣ّٞ اُزؾل٤وصب آوب رؾل٤وص أُ٘اووخ ُِٔ٘اوخ اُغبٗج٤خ ُِـدح رؾذ 

اُجا٤٘وخ اُٞظوا٤خ ٓوٖ اُـوودح اػوالٙ كبٗوٚ ٣وو  ١ اُو٠ رو٤ِوَ اُـوراة أُز٘ووبٍٝ ب ٝإ رخود٣س ٛورا اُغووصة ٣ووٞ  اُو٠ اُـووبة 

ٗووبس ٓؾود ح كو٢ اُغوصة اُخِلو٢ . إ اظزئاوبٍ   Gastric Dilationاُزضجو٤ر ادؿزورائ٢ اُ٘وبعْ ػوٖ رٔد٣ود أُؼودح 

Posterior  ٖاُـدح رؾذ أُٜب  ٣  ١ ا٠ُ رـ٤ساد ٝا ؾخ ك٢ اظزٜالى اُـراة ٓغ ٝعٞ  اخزالكوبد كبظوؼخ ثو٤ ٖٓ
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 Experimentalاٗوٞاع اُؾ٤ٞاٗوبد كو٢ ٛورا اُغبٗوت. ٝإ اُعؤ٘خ اُ٘بعٔوخ ػوٖ ؽبُوخ ٓس و٤خ اٝ رغسثوخ عساؽ٤وخ 

Lesion  رؾوذ أُٜوب  ٝاُـودح اُ٘خب٤ٓوخ  ُِٔ٘اووخ اُجا٤٘وخ اُٞظوا٠ ٓوٖ اُـودحPituitary Gland   رؼوٞ  ثبُدزعوخ

 .  Hyperphagiaك٢ ؽبُخ رع٠ٔ  Overeatingادظبض ا٠ُ ادكساس ك٢ ر٘بٍٝ اُـراة 

  Water Intakeاسصه ن اٌّتء 

ح ب  د ثبُسؿْ ٖٓ إ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ اُع٤اسح ػ٠ِ اظزٜالى أُبة اٝ اُـراة كو٢ اُـودح رؾوذ أُٜوب  رووغ كو٢ ٓ٘اووخ ٝاؽود

اٜٗووب رؼٔووَ ثاووٌَ ٓ٘لاووَ ٝٓعووزوَ اُٞاؽوودح ػووٖ ادخووسٟ. كبُخال٣ووب اُزوو٢ رعووزغ٤ت اُوو٠ ٓزـ٤ووساد رس٤ًووص أُووبة كوو٢ 

 ظٞائَ اُغعْ ردػ٠ 

٢ٛٝ رؼَٔ ػ٠ِ رضج٤ر اٝ رع٤َٜ اظزٜالى أُبة ٝكوداٗٚ ٖٓ ا٤ٌُِخ. ٝٛرٙ   Osmoreceptors  ِسصمت ح تٕت ذَج

ٖٓ اُـدح رؾذ أُٜب . ًٔب را٤س ثؼض اُددئَ ػ٠ِ ٝعٞ  ػ٘بصس   Anteriorاُخال٣ب ٓٞعٞ ح ك٢ اُغصة اُداخ٢ِ 

كو٢ اعوصاة اخوسٟ ٓوٖ اُغٜوبش اُؼاوج٢. إ اظوزٜالى أُوبة ٣زواصس  Osmosensitive elementsرؾعط ر٘بكر٣وخ 

 Premammillaryا٣ضب ثٔ٘بسن اخوسٟ كو٢ اُـودح رؾوذ أُٜوب  ؽ٤وش إ رؾل٤وص اٝ رود٤ٓس كو٢ أُ٘اووخ أُعؤبح 

Area  ثؼض اُص٣ب ح ك٢ اظزٜالى أُبة. إ اُخال٣وب أُعؤبح ثبُٔعوزوجالد اُز٘بكر٣وخ ُٜوب ػالهوخ ا٣ضوب ثز٘ظو٤ْ  ٣عجت

٣ صس ػ٠ِ اُـراة أُعزِٜي. ٝهود ٝعود   Osmotic Pressureاُـراة أُعزِٜي ٝإ ا١ رـ٤٤س ك٢ اُضـر اُز٘بكر١ 

٘وبٍٝ اُـوراة ٣ٝضوجر كوسة أُوبةب آوب كو٢ أُوبػص ٣ؾلوص ر Preoptic Hypothalamusإ رجد٣د أُ٘اوخ أُعؤبح 

 زكغ  زعخ ؽسازح أُ٘اوخ ٗلعٜب كز  ١ ا٠ُ ٗز٤غخ ٓؼٌٞظخ.
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ІІ-  ٛسي٘ك اىتْظٌٞ اىحرارThermoregulatory Behavior  

ـراْ ِعمرُ ل١ٍّراخ اٌرٕمر١ُ اٌؽرشاسٞ ـرٟ اٌؽ١ٛأراخ راخ  Thermoneutralityظّٓ ِٕطمح اٌرعادي اٌؽرشاسٞ 

 Physicalذررررررررررُ ِرررررررررٓ  ررررررررر ي  ١ٌررررررررراخ ـ١ض٠ا ١رررررررررح   ظغرررررررررذ٠ح    Homeothermicاٌؽرررررررررشاسج اٌصاتررررررررررح 

ٚلٍث١ررح  Muscular Changes. ـا١ٌ٢رراخ اٌفغرر١ٌٛٛظ١ح ذؾررًّ ذؽ١ررشاخ لعرر١ٍح   Physiologicalٚـغرر١ٌٛٛظ١ح

. اِرا ا١ٌ٢راخ اٌعغرذ٠ح ـرؾرًّ اٌرؽف١رض اٌر اسادٞ ٌ ٔعىاعراخ  Metabolicٚا٠عر١ح  Cardiovascularٚلا ١رح 

ٚذعررذ٠ خ عررٍٛو١ح اساد٠ررح اٚ غٛل١ررح   Involuntary activation of Somatic Reflexesاٌخ٠ٍٛررح 

Voluntary Behavioral adjustments   ُاِررا اٌرعررذ٠ خ اٌغررٍٛو١ح ـرؾررًّ   ذعررذ٠ خ ـررٟ ٚظرر  اٌعغرر .

اٌغررٍٛن ٚذعررذ٠ خ و١ّررح ٚٔٛل١ررح ـررٟ اٌؽررزال ٚاٌّررال اٌّغرررٍٙه ٚذعررذ٠ً أّرراغ اٌفعا١ٌرراخ إٌٙاس٠ررح اٚ ا١ٍ١ٌٍررح ّٚٔررػ 

 وّا ـٟ اٌعذٚي اٌراٌٟ   Parental Behaviorاالتٛٞ 

Behavioral Patterns and Thermoregulation in Mammals and Birds 
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Patterns 

Body Flexure 

Huddling 
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Excessive Drinking 
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ؼرذج ٌٌٚاْ اٌعضل اٌذا ٍٟ  CNSاْ ٘زٖ اٌرؽ١شاخ اٌغٍٛو١ح ذرُ اٌغ١ط ج ل١ٍٙا تٛاعطح اٌعٙاص اٌعصثٟ اٌّشوضٞ 

. ٕٚ٘اٌه دال ً ذؾ١ش  ىيتْظٌٞ اىحرارٛ Sensory Receptorاىَستيٌ اىتحسسٜ ذؽد اٌّٙاد ٠عرمذ تأٗ اٌععٛ 

اٌٝ اْ دسظح ؼشاسج اٌعٍذ اوصش ا١ّ٘ح ِٓ دسظح ؼشاسج اٌذِاغ ٌثرذل االعررعاتح اٌىاـ١رح ٌرؽ١رشاخ دسظراخ اٌؽرشاسج 

 ٚاْ اٌعٍذ ٚاعطػ اٌعٙاص اٌرٕفغٟ ٚاٌؽذد اٌصّال ٌٙا ذأش١ش ٚاظػ ـٟ ٘زا اٌّعاي . 

 

 -A اىتؼدٝالث ) تح٘ٝر ( اىسي٘مٞت ىتسٖٞو فقداُ اىحرارة Behavioral Adjustment to facilitate 

Heat loss    

اْ اٌؽ١ٛأاخ اٌؽم١ٍح ٟ٘ ؼ١ٛأاخ راخ أؾطح ٔٙاس٠ح ـٟ لاداذٙا, ـٟٙ ـعاٌرح ـرٟ إٌٙراس ٚذ١ّرً اٌرٝ اٌشاؼرح ٌر١ . 

ا ٘ٛ اٌؽاي ذؽد اٌمشٚؾ االعرٛا ١ح اٚ ؽرثٗ االعررٛا ١ح. ٚـٟ ـرشاخ اٌؽش اٌؾذ٠ذ ـأٙا لذ ذصثػ ؼ١ٛأاخ ١ٍ١ٌح وّ

ـاْ  Postureـٟ اٌطمٛط اٌؽاسج. ِٚٓ   ي ذؽ١١ش ٚظ  اٌعغُ  Fightingٚلذ ٠ ؼظ أخفاض ـٟ ؼذج اٌرماذً 

اٌؽ١ٛاْ ٠غرط١  اْ ٠ؽ١ش إٌّطمح اٌغرطؽ١ح اٌفعاٌرح ٌٍرثرادي اٌؽرشاسٞ ِر  اٌث١مرح اٌّؽ١طرح ترٗ. ٚاْ ٘رزا اٌرؽ١١رش ـرٟ 

اٚ   Radiationح اٌعغررُ   اذعا٘اذررٗ   عررٛؾ ٠ررإشش لٍررٝ االٔرمرراي اٚ اٌرثررادي اٌؽررشاسٞ تٛاعررطح االؽررعا  ٚظررع١

 . Conductionاٚ اٌرٛص١ً  Convectionاٌؽًّ 
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 : Mammalsاىيبائِ  

ذَ تصفح لاِح ـاْ اٌؽ١ٛأاخ ١ِاٌح اٌٝ االٌرعال اٌٝ االِاوٓ اٌرٟ ذإِٓ ٌٙرا اٌشاؼرح ـّرص  اٌؽ١ٛأراخ اٌعث١ٍرح ذغررخ

االِاوٓ اٌصخش٠ح وّصذاخ ٌٍش٠اغ اِا اٌؽ١ٛأاخ اٌؽم١ٍح ـٟٙ ذٕؾرذ إٌّراغك اٌّمٍٍرح تاالؽرعاس ٚار ي اٌؽمرا ش 

اٌّغمفح. االؼٕاَ ذ١ًّ اٌٝ ؼّا٠ح سؤٚعٙا تاٌمً ٚـٟ ؼاٌح لذَ ذٛـش٘ا ـأٙا ذؽ١ش ِٓ ٚظٙرٙرا لثاٌرح اؽرعح اٌؾرّظ 

ا ذرعٕررة االؽررعا  اٌؽررشاسٞ لررٓ غش٠ررك اٌرؽز٠ررح ا١ٍ١ٌٍررح ِرر  ذم١ٍررً اٌؽشوررح ٚاٌشلررٟ. اِررا اٌٍثررا ٓ اٌصررؽشا٠ٚح ـأٙرر

ٌٚىٛٔٙررا الذغرررط١  اْ ذرأٚٞ اٌررٝ اِرراوٓ  Camelsٚاالعررشاؼح ـررٟ إٌٙراس ـررٟ ظؽررٛس ذؽرد االسض. اِررا اٌعّراي 

ذؽررد االسض وّررا ٘ررٛ اٌؽرراي ـررٟ اٌمررٛاسض ٚاالسأررة ٚاٌصعاٌررة ـأٙررا الذماتررً اؽررعح اٌؾررّظ ٚتررزا ذمررَٛ ترعررش٠ط 

ٌررٝ اؽررعح اٌؾررّظ. اٌؽ١ٛأرراخ راخ اٌعٍررذ إٌررالُ اٚ اٌؽ١ررش ِؽطررٝ تاٌؾررعش تىصاـررح ِصررً اصررؽش ظررضل ِررٓ اظغرراِٙا ا

ـررٟ االٚؼرراي اٚ اٌّررال ٚؼرررٝ ـررٟ   Wallowing باااىتَرؽـأٙررا ذمررَٛ ـررٟ اٌطمررظ اٌؽرراس  اىجاااٍ٘و ٗاىاْااا ٝر

بحفار اىتربات ذمرَٛ  اىاْاا ٝر االِاوٓ اٌٍّٛشح تراٌثٛي ٚاٌفعر خ. ٚـرٟ تذا٠رح ٚظرٛد اٌرشترح إٌالّرح اٚ اٌشغثرح ـراْ

Rooting   االعررٍمال ـرٟ  –ٚذغرٍمٟ ـٟ اٌؽفش اٌثاسدج.   ٚذفعً رٌه ا٠عا اٌى ب إٌّض١ٌح اٌّشتاج  اسض اٌث١رٛخ

اٌّال اٚ اٌٛؼً لٕذ اسذفا  دسظاخ اٌؽرشاسج  . اِرا ـرٟ ؼاٌرح ٚظرٛد اٌّرال ـراْ اٌخٕراص٠ش ذمرَٛ تراٌؽفش لٕرذ ؼاـراخ 

ذعٍررُ اٌخٕرراص٠ش اْ ذعرر  أٛـٙررا لٍررٝ صررّاَ ِؾرراسب ا١ٌّرراٖ ـررٟ االؼررٛاض ٌرّش٠ررػ اظغرراِٙا ترراٌط١ٓ. ٚلررذ ٌررٛؼظ 

 اٌؽما ش ٌىٟ ذرشن اٌّال ٠ف١ط ـٟ اٌؽم١شج ٠ٚثشد٘ا تع١ٍّح اٌرثخ١ش. 

 

*** اىتَرؽ باى٘حو اٗ اىطِٞ ىٔ ف٘ائد اخرٙ غٞر اىتبرٝد فَاا ٕاٜ و ٗتقاً٘ بااىل اىؼدٝاد ٍاِ اىيباائِ ٍلاو اىفٞيات 

 اع ...... اىخ.ٗٗحٞد اىقرُ ٗاىجاٍ٘و ٗاىاْا ٝر ٗاىضب

 
 

اٌرزٞ ٠ّرٍره ؽرعشا غر٠ٛ  لٍرٝ اٙرشٖ ٚظٛأثرٗ ـأرٗ   Raccoonورزٌه ـرٟ اٌطمرظ اٌؽراس ـراْ ؼ١رٛاْ اٌشاورْٛٚ 

٠غرٍمٟ لٍٝ اٙشٖ ِ  ـشد اسظٍٗ االستعح ِعشظا عطػ اٌرثطٓ اٌؽراٚٞ لٍرٝ ؽرعش لصر١ش ؼ١رس ٠عّرً رٌره لٍرٝ 

ذم١ٍررً إٌّطمررح اٌعاصٌررح ٚص٠ررادج اٌّغرراؼح اٌغررطؽ١ح اٌ صِررح ٌٍرثخررش ٚاٌؽّررً ٚاالؽررعا . اِررا اٌمررٛاسض اٌصررؽشا٠ٚح 

Desert Rodents ٕعاب االسظٟ ِصً اٌغGround Squirrels   ـأٙا ذمعرٟ ظرضلا ِرٓ اٌّٛعرُ اٌؽراس تؽاٌرح

اٗ Aestivation  اىتصاٞٞ  ٚذغرّٝ ٘رزٖ اٌؽاٌرح  lethargic or torpid stateؼ١رش ـعاٌرح اٚ ؼاٌرح ِرٓ اٌخرذس 

ْ ٚـٟ ٘زٖ اٌؽاٌح ـراْ ؼرشاسج اٌعغرُ ذرٕخفط اٚ ذىرْٛ تذسظرح ِم٠ٛرح ٚاؼرذج الرً ِرٓ ؼرشاسج اٌّؽر١ػ , ٚا اىادر.

ٚعشلح اٌرٕفظ ٚوً ِغر٠ٛاخ اٌع١ٍّاخ اٌفغ١ٌٛٛظ١ح ذ١ًّ اٌٝ االٔخفاض. اِرا   Metabolic Rateِعذي اال٠ط 

ـرغررخذَ صلأفٙرا اٌخٍف١رح اٌط٠ٍٛرح ظرذا   اسظرً ِؽرٛسج    Fur Sealـٟ إٌّاغك اٌؾّا١ٌح ـاْ اٌفمّح راخ اٌفرشال 

فررا  دسظررح اٌؽررشاسج ؼ١ررس أٙررا ؼ١ٛأرراخ ٌؽررشض اٌرٕمرر١ُ اٌؽررشاسٞ  رر ي ـرررشج ٚظٛد٘ررا لٍررٝ االسض ٚلٕررذ اسذ

 تؽش٠ح.

اْ سدٚد االـعاي ذعاٖ االظٙراد اٌؽرشاسٞ لرذ ٠خرٍرؿ تر١ٓ اٌغر الخ ظرّٓ إٌرٛ  اٌٛاؼرذ ِرٓ اٌؽ١ٛأراخ. ـغر الخ 

َ ـررٟ ؼرر١ٓ ٔعررذ اْ  ˚ 21 – 2اٌّاؽرر١ح االٚست١ررح الذؽررراض اٌررٝ ذؽرر٠ٛش عررٍٛوٙا ظررّٓ دسظررح اٌؽررشاسج اٌٛالعررح ترر١ٓ 

 Heat Stressَ . ٚلٕذ ذعشض اٌّاؽ١ح االٚست١ح اٌٝ االظٙاد اٌؽرشاسٞ  ˚ 27 – 8ٌه ت١ٓ ِاؽ١ح اٌثشاّ٘ا ٠ىْٛ ر

 Drooling ٚعر١ ْ اٌٍعراب  Pantingاىيٖاا  عالاخ   ـاْ رٌه ٠ذـعٙا اٌرٝ  10 – 7َ ٌّٚذج °  38  اوصش ِٓ 

ذغررط١   Jerseyٚص٠ادج اعررٙ ن اٌّرال. ٚتعرّٓ اٌغر الخ االٚست١رح ـراْ عر ٌح اٌعرشصٞ  Sweatingٚاٌرعشق 

 .  Holstein Breedذؽًّ اٌطمظ اٌؽاس اٌشغة اوصش ِٓ ع ٌح اٌٌٙٛؾرا٠ٓ

 

 : Birdsاىطٞ٘ر 
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ا٠عرا. ٚاٌرثخرش ِرٓ  اْ دسظح ؼشاسج اٌط١ٛس الٍٝ ِٓ اٌٍثا ٓ ٚلرادج ِرا ذرؽّرً دسظراخ ؼرشاسج الٍرٝ ِرٓ اٌٍثرا ٓ

  ي اٌرٕفظ ٘ٛ اٌعاًِ االعاط ٌٍفمذاْ اٌؽشاسٞ ـٟ دسظاخ اٌؽشاسج اٌعا١ٌح. اٌرثخش ِٓ اعطػ اٌعغرُ اٌخاسظ١رح 

٠ىاد ٠ىْٛ ِعذِٚا تغثة لاصي اٌش٠ؼ ِٚ  رٌه ـاْ اٌط١ٛس ذغرط١  اعرخذاَ  ١ٌاخ ِرعذدج ٌؽشض ذثش٠ذ اظغاِٙا 

٘ٛا ١ح ِمٍٍح, االذعاٖ تعىظ اؽرعح اٌؾرّظ ٚ فرط س٠ؾراخ اٌعٕراغ ِٕٙا ـشد س٠ؼ اٌشأط ٚاٌمٙش ٌخٍك ـشاؼاخ 

اٚغأ ِٓ اٌز٠ً ٌعًّ ـشاغ ٘ٛا ٟ ساورذ. ٚذؽرد ارشٚؾ االظٙراد اٌؽرشاسٞ ـراْ اٌرذظاض ٠ثعرذ  Primariesاال١ٌٚح 

اظٕؽرٗ ل١ٍ  لٓ اٌعغُ ١ٌغّػ ٌٍٙٛال تاٌذٚساْ ؼٛي إٌّاغك اٌعاس٠ح ِٓ اٌش٠ؼ   ذؽد اٌعٕاغ ٚاٌعٛأرة   ٚـرٟ 

اْ اٌعراصي اٌغر١ّه   االؼ١اْ ذغرٍمٟ لٍٝ االسض ِر  ِرذ اٌرشأط ٚاٌشلثرح اٌرٝ االِراَ اٚ ذشلرذ ـرٛق اٌررشاب. تعط

ٌٍش٠ؼ اٌمٙشٞ ٚاٌٙٛال اٌشاوذ ـٛلٗ ٠ؽٛي دْٚ ذٛؼً اٌؽشاسج اٌٝ اٌط١رش ـرٟ ؼر١ٓ اْ ظرؽػ س٠رؼ اٌصرذس لٍرٝ 

ِرر  اٌفررُ اٌّفرررٛغ ٚاٌٍٙرراز ٘ررٟ ا٠عررا االسظرر١ح ٠غررالذ لٍررٝ ـمررذاْ اٌؽررشاسج اٌررٝ اٌرشتررح اٌثرراسدج. اٌشوررٛد اٚ اٌخررذس 

اٌفر١رح ؼاٌثرا ِرا  Albatrossاٛا٘ش ا شٜ ذ ؼظ لٍرٝ اٌط١رٛس . ٚـرٟ اٌطمرظ اٌؽراس ا٠عرا ـراْ غ١رٛس اٌمطرشط 

ذ ؼظ ظاش١ح لٍٝ سوثر١ٙا ترٛاصْ ِ  سـ  الذاِٙا لٓ االسض ِّا ٠غًٙ ِٓ ـمذاْ اٌؽشاسج اٚ ذثذ٠ذ٘ا ِٓ الذاِٙا 

١ح اٌذ٠ِٛح اٌىص١شج ٌىرٓ رٌره ٌرٗ ذرأش١ش لىغرٟ لٕرذ اٌغرثاؼح ؼ١رس اْ لرٛج ذثش٠رذ راخ االٚل Webbed Feetاٌىف١ح 

ِشج اوثش ِٓ لٛج ذثش٠ذ اٌٙٛال لٕذ ٔفرظ دسظرح اٌؽرشاسج ٚ٘رزا ٠صرػ ـرٟ إٌّراغك االعررٛا ١ح  50 – 20اٌّال ٟ٘ 

 لٕذِا ذىْٛ دسظح ؼشاسج ِال اٌثؽش الً وص١شا ِٓ دسظح ؼشاسج اٌعغُ. 

 

B- تساٖٞو اححتفااب بااىحرارة اىتح٘ٝراث اىساي٘مٞت ىBehavioral Adjustment to Facilitate Heat 

Conservation                                                                                

 Degree ofدرجااات ػااادً اىْضااا٘م اٗ احمتَااااه اىفساااٞ٘ى٘جٜ ػْاااد اىااا٘حدة ٕ٘اٌررره ـشٚلررراخ ؽاعرررعح ـرررٟ 

Physiological Immaturity  .ٚـرٟ ؼاٌث١رح أرٛا  اٌؽ١ٛأراخ ـراْ اٌٌّٛرٛد ىالّ٘اع اىَاتيفت ٍاِ اىحٞ٘اّااث

 Trueاٌعذ٠ذ ٠ىْٛ ظع١ؿ اٌغ١طشج اٚ اٌرٕم١ُ اٌؽشاسٞ ٚاْ اٌٛلد اٌ صَ ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌؽشاسج اٌصاترح اٌؽم١م١ح 

Homeothermy ٌٚرذ٠ٙا ِماِٚرح ٌٍثرشد  ٠عرّذ لٍٝ ٔٛ  اٌؽ١ٛاْ. ـخٕاص٠ش ؼ١ٕ١را ذٌٛرذ ٔغرث١ا تؾرىً اوصرش ٔعرٛظا

 2 – 1ذرؽمرك تعّرش   Homeothermyاـعً ِٓ اٌمطػ ٚاٌعشراْ. اِا االٔغراْ ـراْ ؼاٌرح االعررمشاس اٌؽرشاسٞ 

الورغراب اٌؽرشاسج ٘رٟ اؼرذ االعرا١ٌة اٌفعاٌرح ـرٟ  Huddlingعٕح. اْ ل١ٍّح اٌرىذط اٚ االٌرصاق اٌٛاؼذ تا٢ ش 

الؾاػ ِصً اٌمطػ ٚاٌى ب ٚاالسأة ٚاٌخٕاص٠ش ٚاٌعشراْ ٚاٌفمشاْ  االٔٛا  راخ اٌّٛا١ٌذ اٌّرعذدج ٚاٌرٟ ذٌٛذ ـٟ

ؼررٝ لٕرذ اٌثٍرٛغ ـرٟ اٌخٕراص٠ش ـٙرٟ  Communal Huddlingٚؼرٝ تعط اٌط١رٛس. ٚلرذ ذغررّش ؼاٌرح اٌرىرذط 

ذرشاوُ اٌٛاؼذ ـٛق ا٢ ش اٚ لشب ا٢ ش٠ٓ ـٟ ؼاالخ اٌؽشاسج إٌّخفعح تراٌشؼُ ِرٓ اٚصأٙرا اٌعا١ٌرح. اٌؽ١ٛأراخ 

لذ ذعأٟ ِٓ ٘ واخ وص١شج ـٟ ِٛا١ٌذ٘ا ـٟ اٌّٛاعُ اٌثاسدج ٚلٕذ اٌرٛالدج  Monotocousاٌٛالداخ اٌّرعذدج راخ 

 ِّٙح ٌٙزا اٌؽشض. Huddlingـٟ اٌعشال ٚؼاٌح االٌرصاق 

 
 

ذذ٠ش اٙٛس٘ا اٌٝ اٌش٠ػ ٚلٕذ ٘ثٛب اٌعٛاصؿ ـأٙا ذ١ًّ  اِا اٌؽ١ٛأاخ راخ اٌؽاـش ٚ صٛصا االؼٕاَ ـأٙا     

اٌٝ ظشؾ ٔفغٙا ِ  اٌش٠ػ ؼرٝ ذعذ ِىأا ذؽرّٟ ـ١رٗ اٚ ِصرذ ٌٍش٠راغ. ٚتؾرىً لراَ ـراْ اٌؽ١ٛأراخ ذ١ّرً اٌرٝ اْ 

  Boxباسااتاداً دااْدٗن ساانْر  ذرررعٍُ و١ف١ررح اٌرى١ررؿ تغررٍٛوٙا ِرر  ؼاظرٙررا اٌررٝ اٌؽررشاسج. ٚلررذ ذررُ ا رثرراس رٌرره 

Skinner  اْ اٌعررؽػ لٍررٝ لرٍررح اٚ صس ٠ّررٕػ اٌؽ١ررٛاْ ِصررذسا اٚ دـمررا ِررٓ اٌؽررشاسج. ـاٌخٕرراص٠ش ذعٍّررد ؼ١ررس

تغشلح و١ف١ح اٌعؽػ لٍٝ لرٍح تأٛـٙا ٌٍؽصٛي لٍٝ اٌٙٛال اٌؽاس. ٚلرذ ٌرٛؼظ اصد٠راد لرذد ِرشاخ اٌعرؽػ لٍرٝ 

ُ تاٌعؽػ لٍٝ لرٍرح  . وّا اْ اٌؽ١ٛأاخ اعرطالد اٌرعٍ Learningاٌعرٍح ِ  أخفاض دسظاخ اٌؽشاسج   اٌرعٍُ 

 Hypothalamusال٠ماؾ اٌّشٚؼح اٌرٟ ذٕرط ذ١اسا ؼ١ش ِ  ُ ِٓ اٌٙرٛال. ٚلرذ ٚظرذ اْ ذثش٠رذ اٌؽرذج ذؽرد اٌّٙراد 

 ٠إدٞ اٌٝ ص٠ادج ـعا١ٌح اٌعؽػ لٍٝ اٌعرٍح ٌٍؽصٛي لٍٝ اٌؽشاسج.

Communal Huddling In Birds 
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ٗفساٞ٘ى٘جٜ تجاآ اىبارٗدة اىؼاىٞات   Adjustmentٕا٘ تؼادٝو اٗ تحا٘ٝر ساي٘مٜ    Hibernation ٗاىساباث

ـفررٟ ِشؼٍرح لثررً اٌغررثاخ ـراْ دسظررح ؼرشاسج اٌعغررُ ال٠ّىررٓ تقاً٘ باأ بؼاح اىحٞ٘اّاااث ساث احسااتقرار اىحارارٛ. 

اٌّؽاـمح ل١ٍٙا الٍٝ ِٓ دسظح ؼشاسج اٌّؽ١ػ ٚاْ ِعذي اال٠ط ٠صً اٌٝ ؼاٌح لذَ اٌمذسج لٍرٝ اٌّؽاـمرح لٍرٝ 

ٙ ن اٌطالرح ٠رٕخفط تؾرىً وث١رش. اِرا اٌٍثرا ٓ راخ اٌفرشٚ ٚاٌط١رٛس ـٍٙرا ٚاْ اعر Poikilothermsؼشاسج اٌعغُ 

اٌمذسج لٍٝ ذؽ١١ش ؼطا ٙا اٌعٍذٞ تؾىً  ٌٟ ٌؽشض ص٠ادج لذسج اٌعضي اٌؽشاسٞ ِٚرٓ شرُ ذم١ٍرً اٌؽرشاسج اٌّفمرٛدج. 

اٌؾرذ٠ذ ؼ١س اْ أرصاب اٚ ٚلٛؾ اٌؾعش اٚ اٌفشٚ ـٟ اٌٍثا ٓ ٚٔفؼ اٌرش٠ؼ ـرٟ اٌط١رٛس ٠ ؼرظ  ر ي ـررشج اٌثرشد 

Cold Stress  ؼ١س ٠ٕرط لٓ رٌه  ؼثظ غثمح ِٓ اٌٙٛال اٌؽاس ؼٛي اٌعٍذ ٚ  ي اٌؽطال اٌىص١رؿ ١ٌعّرً وعراصي

اظاـٟ ٌرم١ًٍ اٌؽشاسج اٌّفمٛدج. وّا ذمَٛ ٘زٖ اٌؽ١ٛأاخ تّٛاظٙح اٌش٠ػ اٌثاسدج تٛظٛ٘ٙا ٌىٝ ذثمٟ لٍٝ غثمح ِرٓ 

ال ذضاغ تاٌٙٛال اٚ اٌرش٠ػ اٌؾرذ٠ذج   لىرظ اٌؽرشاسج اٌعا١ٌرح اٌٙٛال اٌؽاس ِّغىح ـٟ دا ً ـشٚج اٌعغُ اٚ ؼطالٖ ٚ

اٚ اٌؾّظ ٌذٜ اٌعّاي  . ٚـٟ االظٛال اٌثاسدج ـاْ اٌذظاض ذمؿ عاوٕح ِىرٛسج لٍرٝ ٔفغرٙا ِر  ٔفرؼ س٠رؼ اٌصرذس 

ٚلٕذ سظٛ  ؼاٌح اٌط١ش اٌٝ اٌؽاٌح اٌفعاٌح ـاْ اٌش٠ؼ ٠عٛد اٌٝ ٚظعٗ اٌطث١عٟ تإٌضٚي اٌٝ االعفً شُ ٠رٕفؼ ِرشج 

 شٜ لٕذ ٚلٛؾ اٌط١ش. ٚـٟ ا١ًٌٍ ٚلٕذِا ذىْٛ ؼاٌح اال٠ط لٍٝ الً ِغرٜٛ ـاْ اٌش٠ؼ ٠ىْٛ ِٕفٛؽا تاٌىاِرً ا

 ٠ٕٚاَ اٌط١ش ِعمُ اٌٛلد ٚاظعا اٌشأط ذؽد اٌعٕاغ ؼ١س اْ رٌه ٠مًٍ ِٓ اٌؽشاسج اٌّفمٛدج تؾىً وث١ش.

   Hypothalamusذؽد اٌّٙاد ***   لذ ذعرثش ٚع١ٍح ٌشـ  دسظح ؼشاسج اٌشأط اٚ اٌذِاغ اٚ اٌؽذج     

 

   Parental Behavior & Thermoregulationاىسي٘ك احب٘ٛ ٗاىتْظٌٞ اىحرارٛ 

 & Incubationاْ اٌرٕمرر١ُ اٌؽررشاسٞ ِررٓ  رر ي تٕررال االلؾرراػ ـررٟ اٌٍثررا ٓ ٚاٌؽعررأح ٚاٌشلرراد ـررٟ اٌط١ررٛس 

Broodiness ٌرح االعررمشاس اٌؽرشاسٞ ؼررٝ ٟ٘ اِصٍح ٚاظرؽح ٌٍرٕمر١ُ إٌرٛلٟ ٌٍغرٍٛن االترٛٞ ٌٍٛصرٛي اٌرٝ ؼا

ذرّىٓ اٌؽ١ٛأاخ اٌصؽ١شج اٚ اٌّٛا١ٌذ ِٓ ذط٠ٛش ا١ٌ٢رح اٌخاصرح تٙرا ٌٍٛصرٛي اٌرٝ ؼاٌرح االعررمشاس اٌؽرشاسٞ. اْ 

٘زا إٌّػ ِٓ اٌغٍٛن ِٙرُ ٚظرشٚسٞ ِرٓ اظرً اٌّؽاـمرح ٚاالتمرال لٍرٝ إٌرٛ  ٚذّىر١ٓ اٌؽ١ٛأراخ اٌصرؽ١شج ِرٓ 

 اٌع١ؼ ٌؽ١ٓ اٌىثش.

  Nest Buildingبْاء احػطاش 

ل١ٍّح تٕال اٌعرؼ ِرٓ لثرً االَ ذؽرذز ا٠عرا ـرٟ اٌخٕراص٠ش ٚاالسأرة ٚاٌمرٛاسض. ـراَ اٌخٕض٠رش ِرص  ذمرَٛ تا ر١راس 

٠َٛ لثً اٌٛالدج ِ  ِؽاٌٚح االتمال لٍٝ ِىاْ اٌعؼ ٔم١فا ٚظاـا. ٚـٟ  3 – 1ِٕطمح ِٕاعثح ٌثٕال اٌعؼ   ي ـرشج 

ٚاٌمؼ ٌّغاـاخ ١ٌغد تاٌم١ٍٍح ـٟ ـّٙرا شرُ ذمرَٛ تؽفرش ٚٔرثؼ اٌررشاب  اٌؽمٛي اٌّفرٛؼح ـاْ االٔصٝ ذمَٛ تؽًّ اٌرثٓ

صأعح وَٛ ِٓ اٌمؼ شُ ذؽفش ـٟ ٚعػ اٌىَٛ ٌرٕاَ ـ١رٗ. ٚذمرَٛ تالرادج تٕرال اٌعرؼ ـرٟ اِراوٓ ا رشٜ ٌرم١ٍرً ـشصرح 

-Lowاورؾاؾ ِىاْ اٌعؼ. ٚذمَٛ االٔصٝ تاٌذـا  لٓ ِٕطمح اٌعؼ تؽشوح ٘ع١ِٛح ٚتصرٛخ ٔثراغ  ؾرٓ ٚاغرٟل 

pitched barking grunts  ٞاِا االسٔة ـأٙا ذثٕٟ لؾا ِٓ اٌرثٓ ٚلثً اٌٛالدج ذمَٛ ترؽ١ٍؿ اٌعؼ تاٌؾرعش اٌرز .

ذأ زٖ ِٓ ظغّٙا. ٚاْ اٌفرشج تر١ٓ ٚظر  اٌررثٓ ٚذؽ١ٍفرٗ تاٌؾرعش لرذ ذغررؽشق  ِرٓ لرذج عرالاخ اٌرٝ ش شرح ا٠راَ لثرً 

 اٌٛالدج. 

اْ ٔٛل١ح اٌعؼ االِِٟٛ ٠عرّذ لٍٝ لٛاًِ ٚساش١ح ٠ٚخرٍؿ ِٓ ع ٌح اٌٝ ا شٜ. اْ تٕال اٌعؼ ٠ّىرٓ ذفع١ٍرٗ ِرٓ 

  ي ذثش٠ذ ِؽ١ػ اٌعغُ ٠ّٚىٓ ذصث١طٗ ِٓ   ي سـ  ؼشاسج اٌعغُ. ٚلذ ٚظذ اْ تٕال اٌعرؼ ٠صرثػ تذسظرح ؼرشاسج 

ٟ دسظراخ اٌؽرشاسج إٌّخفعرح ٠ىرْٛ ِعرؽٛغا َ ِالذا ِ  االِٙاخ اٌشظ  . اٌعؼ اٌزٞ ٠رُ تٕالٖ ـر ˚ 27لذس٘ا 

ِٚؽاوا تؾىً ظ١ذ اِا اٌزٞ ٠رُ أؾالٖ ـٟ دسظراخ اٌؽرشاسج اٌعا١ٌرح ـ١ىرْٛ ِرٕراشش ٚؼ١رش ِعرؽٛغ. ٚـرٟ اٌثرشاسٞ 

ـاْ االلؾاػ ذعًّ وّ ر اٚ ِأٜٚ ِرٓ اٌّفرشعراخ ِٚىراْ ٌٍٕرَٛ  ر ي ـررشاخ اٌشاؼرح ِٚىراْ السظرا  ٚسلا٠رح 

 اٌصؽاس.

 

   Incubation & Broodiness اىحضِ  ٗاىرقاد 

ٕ٘اٌه ا١ّ٘رح وث١رشج ٌرٕمر١ُ دسظرح اٌؽرشاسج ٚاٌشغٛترح ٌٍثر١ط تعرذ ٚظرعٗ ـرٟ اٌط١رٛس. ـراخَ ذمرَٛ تأرخراب ِٛلر  

ٚظ  اٌث١ط ٚلادج ِا٠ىْٛ ـٟ ِىاْ تع١ذ لٓ االٔماس ِٚمًٍ اٚ ذمَٛ تذـٕٗ ـرٟ اٌرشترح. ٚـرٟ اٌؽ١ٛأراخ اٌّغرّاج 

Megapodes  ٟاٌرشترررح ٠ٚررررُ ذرررذـمرٙا تٛاعرررطح اؽرررعح اٌؾرررّظ اٚ ؼرررشاسج االسض ـأٙرررا ذمرررَٛ ترررذـٓ ت١عرررٙا ـررر

Volcanic activity  ّٝاٚ اٌؽشاسج إٌاظّح لرٓ ذؽٍرً تما٠را إٌثاذراخ. ٚـرٟ اٌعرٕظ اٌّغرAlectura  ـراْ اٌرزوش

٠مَٛ تؽفش ؼفشج ـٟ وَٛ ِٓ اٚساق االؽعاس اٌّرغرالطح ـرٟ اسض اٌؽاترح شرُ ٠مرَٛ ترذط سأعرٗ ـرٟ وِٛرح االٚساق 

ٌفؽص دسظح ؼشاسج اٌىَٛ شُ ٠مَٛ تاظاـح ِٛاد ـٛق اٌعرؼ ِّرا ٠شـر  ِرٓ دسظرح ؼرشاسج اٌعرؼ اٚ ٠مٍرً ٚإٌثاذاخ 

ِٓ ـمذاْ اٌؽشاسج اٚ ٠مَٛ تاصاٌح تعط اٌثما٠را ِرٓ لّرح اٌىرَٛ ِّرا ٠خفرط ِرٓ دسظرح اٌؽرشاسج   االعرشا  تاٌفمرذ   

ـراالَ ذررشن اٌعرؼ ِرشج اٚ  Mallardٌؽشض اٌّؽاـمرح لٍرٝ دسظرح ؼرشاسج ِ  ّرح. اِرا اٌرثػ ِرٓ إٌرٛ  اٌّغرّٝ 

ِررشذ١ٓ تررا١ٌَٛ ٚارا وأررد لش٠ثررح ِررٓ اٌّررال ـأٙررا ذعٍررة ِعٙررا تعررط اٌشغٛتررح اٌررٝ اٌثرر١ط ـررٟ س٠ؾررٙا. اْ اٌٛلررد 

اٌّصشٚؾ ٌٍشلٛد لٍٝ اٌث١ط ٠عرّرذ لٍرٝ دسظرح اٌؽرشاسج اٌّؽ١طرح ـىٍّرا أخفعرد دسظرح اٌؽرشاسج وٍّرا غاٌرد 

ـاْ تعرط اٌط١رٛس الذشلرذ لٍرٝ اٌثر١ط ترً ذمرؿ ـٛلرٗ ٚالذ ِرظ  ـرشج اٌشلٛد لٍٝ اٌث١ط. ٚـٟ اال٠اَ اٌؽاسج ظذا

٠ٍعرة دٚسا ٘اِرا ـرٟ ذؽر٠ٛش عرٍٛن اٌط١رش ذعراٖ   Thermoregulationظغرّٙا ترٗ. ٌٚرزا ـراْ اٌرٕمر١ُ اٌؽرشاسٞ 

 اٌث١ط.
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 Broodبقغ اىحضِ اٚ رقغ اىحضِ  تاْ أرماي اٌؽشاسج ِٓ ظغُ اٌط١ش اٌٝ اٌث١ط ٠رُ ِٓ   ي ِا٠غّٝ 

Patches ٟ٘ٚ  ِٕاغك ذم  لٍٝ اٌعضل اٌثطٕٟ ِٓ ظغُ اٌط١ش ٚاٌرٟ ذصثػ لاس٠ح اٚ  ا١ٌح ِٓ اٌش٠ؼ   ي

 Adaptation of)   6-15اّظر اىطنو  ـصً اٌرىاشش ٚذؽٛٞ لٍٝ اٚل١ح د٠ِٛح ِٕرؾشج تؾىً ٚاع . ***

Domestic Animals-E.S.E Hafez ) 

 

  
 

ث١ط اٌٝ اسذفا  دسظاخ اٌؽشاسج ِّرا ٠ؾرىً  طرشا لٍرٝ ّٔرٛ اٌعٕر١ٓ ٌٚرزا ٔعرذ اْ ٚـٟ تعط االؼ١اْ ٠رعشض اٌ

اٌط١ررٛس اٌصررؽشا٠ٚح اٌرررٟ ذعرر  ت١عررٙا لٍررٝ االسض ـأٙررا ذمررَٛ ترم١ٍررً اٌثرر١ط تاظغرراِٙا ٌرم١ٍررً اسذفررا  ؼررشاسج 

 . Overheating of Embryoاٌع١ٕٓ 

 

ІІІ-  ّٜطان اىَؼٞطت ٗسي٘ك اىتقصLiving Space & Investigatory Behavior   

 

 ٠ّىٓ ذمغ١ُ اٌؽ١ٛأاخ اٌذاظٕح اٌٝ صٕف١ٓ س ١غ١١ٓ اعرٕادا اٌٝ ٔطاق اٌّع١ؾح  

 ِصً اٌّاؽ١ح ٚاالؼٕاَ . -  Free-ranging animals. ؼ١ٛأاخ ؼشج اٌّع١ؾح1

ِصً اٌذٚاظٓ ٚاٌؽ١ٛأراخ اٌّخرثش٠رح ٚاٌؽ١ٛأراخ إٌّض١ٌرح  – Confined animals . ؼ١ٛأاخ ِم١ذج اٚ ؼث١غح 2

 اال١ٌفح.

ٚـٟ اٌمشٚؾ اٌثش٠ح اٌطث١ع١ح ـاْ ِعمُ أٛا  اٌٍثا ٓ ذىْٛ ِعا١ِ  ِٕرمّح ٚاٌرٟ ذ١ًّ اٌٝ اٌّؽاـمح لٍٝ ِغاـح 

لٍرٝ , ٚذؽرذد ٘رزٖ اٌّغراـح  Herd Distanceٍساافت اىقطٞاغ  تِؽذدج تر١ٓ ٘رزٖ اٌّعرا١ِ  ٚذغرّٝ ٘رزٖ اٌّغراـح 

اعرراط اْ وررً ِعّٛلررح ذعرر١ؼ ـررٟ ِغرراؼح اٚ ِماغعررح  اصررح تٙررا ٚاٌرررٟ ٠رررُ ؼّا٠رٙررا ِررٓ اٌررذ  ل. اْ وررً اٌؽ١ررض 

اٌّرٛـش ظّٓ ؼذٚد اٌّماغعح ٠رُ اعرخذاِٗ ٚ٘ٛ ظشٚسٞ ِٓ اظً اٌرىراشش ٚاٌّع١ؾرح. اْ ٘رزا اٌّٛلر  اٚ اٌّغراـح 

ـرٟ اٌٍثرا ٓ ٚاٌط١رٛس. ـراٌى ب ِرص   Home Rangeحدٗد اىَسنِ اٌرٟ ٠ع١ؼ ـ١ٙا اٌؽ١ٛاْ ٠ٚرعٛي ـ١ٙا ذذلٝ 

ذٙرراظُ اٞ وٍررة   ررش ـررٟ ؼررذٚد ِغرراوٕٙا ٌٚىٕٙررا لررذ ذرعاِررً تطش٠مررح أوصررش ٚدا ِرر  ٔفررظ اٌىٍررة ـررٟ  رراسض ؼررذٚد 

ِٚعمرُ اٌؽ١ٛأراخ ذىرْٛ ِعرا١ِ   Acresئ٠ىرش  120ِغاوٕٙا. ـٟ االؼٕاَ ـاْ ؼرذٚد اٌّغرىٓ ذىرْٛ لرادج تؽرذٚد 

. ٚـرٟ اٌؽ١ٛأراخ اٌؽم١ٍرح ـراْ ٔطراق  Matrilinearlyِ  تٕاذٙا ٚتٕاخ تٕاذٙا   ِرماستح ِٓ ٔاؼ١ح ظٙح اخَ   اخَ 

اٌّع١ؾح ٠ؽذد تٛاعطح االع١عح ِالذا ـٟ ؼاالخ اٌّشالٟ اٌطث١ع١ح اٌٛاععح ٚؼرٝ ـٟ ٘زٖ اٌؽاالخ ـاْ اٌؽ١ٛأاخ 

اْ اٌرعرشؾ لٍرٝ ذ١ًّ اٌٝ االؼرفاا تؽذٚد ٌٍّغىٓ ذرعٛي ـ١ٙا ِرٓ  ر ي ِّرشاخ  اصرح ذىٛٔٙرا  ر ي ذعٛاٌٙرا. 

ٚاْ اٌخ١رٛي ذمٙرش ِر١  ؽرذ٠ذا ٌٍعرٛدج اٌرٝ ؼرذٚد  Visual Cuesؼذٚد اٌّغىٓ ٠رُ تٛاعطح ؼٛاط اٌؾرُ ٚإٌمرش 

ِغاوٕٙا ٠ّٚىٕٙا اْ ذعٛد اٌٝ ِغاوٕٙا ِٓ ِغاـاخ تع١ذج. ٌٚىً ٔٛ  ِٓ اٌؽ١ٛأراخ ٌٚىرً عر ٌح اؼر١اظراخ ِصا١ٌرح 

ٛد اٌٝ ذماذً اٌؽ١ٛأراخ ِر  تععرٙا اٌرثعط  صٛصرا ِر  ٠م overcrowdingٌٕطاق اٌّع١ؾح ؼ١س اْ االصدؼاَ 

ٚاالصدؼراَ ٠رإدٞ اٌرٝ اٌعرشٚغ ٚاٌعرشض ٚاالٔرضالق ِر  عرٍٛن ؼ١رش  Bunk Spaceلٍح اٌّىاْ اٌّخصرص ٌكورً 

 ِشؼٛب ـ١ٗ ِصً لعُ اٌز٠ً ـٟ اٌخٕاص٠ش ٚاالـرشاط ـٟ اٌذٚاظٓ ٚأوً اٌصٛؾ ........اٌخ.

اٌح ذؽ٠ٍٛٙا ِٓ اِاوٓ عىٕا٘ا اٌرٟ ذعشـٙا اٚ اتعاد٘ا لرٓ سـالٙرا ـرٟ ٚاٌؽ١ٛأاخ ٠ص١ثٙا اٌٍٙ  ٚاالظطشاب ـٟ ؼ

اٌمط١  اٚ ؼرٝ ذؽ١١رش اٌّؾرشؾ اٚ اٌّشترٟ اٌرزٞ ٠مرَٛ تشلا٠رٙرا, ٚ٘رزٖ اٌّغرأٌح ِّٙرح ظرذا ـرٟ اداسج اٌمطعراْ لٕرذ 

تاعرىؾراؾ  . لٕرذ ٔمرً اٌؽ١ٛأراخ اٌرٝ اِراوٓ ظذ٠رذج ـأٙرا ذثرذأاظشال ل١ٍّاخ إٌمً ٚاٌؾؽٓ ٚذؽ١١ش ؼما ش اإل٠ٛال

ت١مرٙررا اٌعذ٠ررذج تاعرررخذاَ لررذساذٙا اٌؽغرر١ح اٌرررٟ ٠ّرٍىٙررا إٌررٛ  اٌعا ررذج ٌررٗ. ـاٌؽ١ٛأرراخ اٌىث١ررشج ذعرّررذ ـررٟ عررٍٛوٙا 

االعرمصا ٟ لٍٝ ؼاعرح إٌمرش اِرا اٌىر ب ٚاالسأرة ـأٙرا ذغررخذَ ؼاعرح اٌؾرُ اٌّرطرٛسج ٌرذ٠ٙا. ٌٚرزا ٠عرة ِرٕػ 

Brood Patches In Birds 
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ا اٌعذ٠ذج ٚاٌرعشؾ لٍٝ االـشاد اٌعذد ـٟ اٌمط١ . ٌٚىْٛ اٌعاداخ اٌؽ١ٛأاخ اٌٛلد اٌ صَ ٌرمصٟ ٚاعرىؾاؾ ت١مرٙ

Habits  ٟاٌع١ذج اٚ اٌشد٠مح ذرىْٛ   ي اال٠اَ اٌم١ٍٍح اٚ االعات١  االٌٚٝ ـٟ االِاوٓ اٌعذ٠ذج ِٚ  االـشاد اٌعرذد ـر

اٌعذد ـٟ اٌمط١    ِص  اٌمط١  ٌٚزا ـاْ اداسج اٌمط١  اٌع١ذج ـٟ ِصً ٘زٖ اٌؽاالخ ذؾىً ِذ   ِّٙا ٌرى١ؿ االـشاد 

  . ٚاْ اٌفغؽح اٚ اٌّعاي اٌّخصرص لٍرٝ اٌّعٍرؿ ذىرْٛ  Dominantsاعرثعاد االـشاد اٌؾشع١ٓ اٚ اٌّغ١طش٠ٓ 

 راخ ا١ّ٘ح اوثش ِٓ و١ّح اٌعٍؿ اٌّرٛـش  صٛصا ـٟ االٔٛا  اٌرٕاـغ١ح ِصً اٌخٕاص٠ش ٚاٌذٚاظٓ.

ِصً االؼٕاَ ٚاٌّاؽ١ح. ٚـٟ عر الخ ِع١ٕرح ِرٓ  ِعشٚؾ ـٟ تعط االٔٛا ) تج٘ٝر (  Campingسي٘ك اىتاٌٞٞ 

ْ ِا٠غرّٝ  ٛا عرٍٛن اٌرخ١ر١ُ ت  ِرشاغ اٚ ِغرشغ اٌّث١رد   ذعرشؾ  Bedding Habits تاالؼٕراَ ٚاٌّاؽر١ح ـأٙرا ذىر

Camping Behavior  ؼ١س اْ االؼٕاَ ذخ١ُ لٍٝ االساظٟ اٌّشذفعح ل١ٍ  ـرٟ اٌطمرظ اٌثراسد اٚ لرشب ِصرادس

 ؼفرش اٌرخ١ر١ُاٌطمظ اٌؽاس. ٚلٕذ لذَ ذٛـش اٌمً ـاْ االؼٕاَ ذمَٛ تؽفش اِراوٓ ذغرّٝ  ا١ٌّاٖ اٚ ذؽد اٌم ي ـٟ 

Camping Holes   ِْٛٚٛال  اٌرخ١١ُ ذخرٍؿ ؼغة غٛتٛؼشاـ١ح اٌّشالٟ اٌّٛظٛدج, ـاالساظٟ اٌّشذفعح ذىر .

٠خرٍرؿ تر١ٓ عر الخ ِفعٍح ـٟ إٌّاغك راخ اٌر ي , اِا االؽعاس ـٟٙ اٌّفعٍح ـٟ االِراوٓ اٌّفرٛؼرح. ٚاٌرخ١ر١ُ 

٠رىرذط ـرٟ ِىراْ اٌّث١رد ِّرا ٠رإشش لٍرٝ  Manureاالؼٕاَ. ٚتغثة ٘زا اٌغٍٛن ـاْ اٌعضل االوثش ِٓ اٌفعر خ 

 ذٛص٠  اٌعٕاصش اٌؽزا ١ح ٌٍٕثاخ ـٟ اٌّشلٝ. وزٌه ـاْ ِىاْ اٌرخ١١ُ ٠ىْٛ ِشوضا ٌٍطف١ٍ١اخ ٠ٚشلاذٙا.

 

VI-  ٌاىتؼيLearning   

 

. ـٍىً ٔٛ  ِرٓ اىتنٞفٜ فٜ اىسي٘ك ّتٞجت ىابرة ٍؼْٞت سابقت امتسبٖا اٗ تؼيَٖا اىحٞ٘اُٝقصد باىتؼيٌ ٕ٘ اىتغٞر 

اٌؽ١ٛاْ أّاغ ِع١ٕرح ِرٓ اٌغرٍٛن ذّىٕرٗ ٌٍرى١رؿ ذعراٖ اٌّرؽ١رشاخ ـرٟ دا رً ٚ  راسض ت١مررٗ. ـراٌؽ١ٛاْ لٕرذ ٚالدذرٗ 

مرُ أرٛا  اٌغرٍٛن اال رشٜ ٠ىْٛ ِضٚدا تم١ٍرً ِرٓ االّٔراغ اٌغرٍٛو١ح اٌّرطرٛسج ِصرً اٌشظرالح ٚاٌٍعرة. ئال اْ ِع

ـأٙا ذرطٛس ذؽد ذأش١ش اٌرؽف١ض تعذ اٌٛالدج ٚذرأشش تذسظح وث١شج تراٌرعٍُ. ٚتصرفح لاِرح ـراْ عرٍٛن اٌؽ١رٛاْ ذمرشسٖ 

تعط اٌعٛاًِ اٌٛساش١ح , ئال اْ رٌره ٠ّىرٓ ذؽر٠ٛشٖ اٚ ذعذ٠ٍرٗ تراٌرعٍُ ٚاٌررذس٠ة. ٚاٌؽ١ٛأراخ ٠ّىٕٙرا اٌثرذل تراٌرعٍُ 

رّش غ١ٍح ـرشج تما ٙا. اْ اٌرعاسب اٌرٟ اظش٠د ؼٛي ِٛظٛ  اٌرعٍُ ٚاٌرٟ اعرخذَ ـ١ٙا تٛلد ِثىش ِٓ ؼ١اذٙا ٚذغ

ـعا١ٌح اٌذِاغ اٌىٙشتا ١رح ذؾر١ش اٌرٝ اْ اٌررعٍُ ٠ؽرذز ـرٟ اِراوٓ ِرعرذدج ِرٓ اٌرذِاغ ٚتٛلرد ٚاؼرذ. ٚاٌررعٍُ ٚل١ٍّرح 

ذم١ٕرراخ اعاعرر١ح اعرررخذِد  ذىرر٠ٛٓ اٌررزوش٠اخ ٠رررأٌؿ ِررٓ لررذج ـعا١ٌرراخ ـغرر١ٌٛٛظ١ح ٚو١ّ١ا ١ررح ؼ٠ٛ١ررح. ٕٚ٘اٌرره ش شررح

 ٌذساعح اٌرعٍُ ٚاٌمٛا٘ش راخ اٌع لح تزٌه ٟٚ٘ وا٢ذٟ  

  Classical ( Pavlovian )Conditioning. اىتنٞ  ) احضتراط ( اىنالسٞنٜ اٗ اىتقيٞدٛ ) بافي٘ف ( 1

 

اٌىٍة ـرٟ ذعراسب عثك ٚاْ ذىٍّٕا لٓ ٘زٖ اٌمٛا٘ش ٌٚىٓ ٠ّىٓ ذٍخ١ص رٌه تا٢ذٟ   لٕذ ذمذ٠ُ اٌطعاَ ٌٍؽ١ٛاْ   

تاـٍٛؾ   ـأٗ ٠ثذأ تاـشٌض اٌٍعاب. ذمذ٠ُ اٌطعاَ ٠ّىرٓ ِشاـمررٗ تفعرً   رش ِصرً صرٛخ اٌعرشط. ـراٌعشط ـرٟ تذا٠رح 

االِش ال٠إدٞ اٌٝ تذل اـشاص اٌٍعاب ٌٚىٓ تعذ ذىشاس ِشاـمرٗ ذمذ٠ُ اٌطعاَ ِ  صٛخ اٌعرشط ـراْ صرٛخ اٌعرشط 

ٚصرؿ ٌرعشتررٗ ـراْ تراـٍٛؾ اغٍرك لٍرٝ اـرشاص اٌٍعراب لٕرذ ٚؼذٖ عٛؾ ٠إدٞ اٚ ٠ؽذز تذل اـرشاص اٌٍعراب. ٚـرٟ 

اٗ )  Conditioned Response ( Reflex )احساتجابت اىَتنٞفات ) اىَطارٗطت (  تعرّا  صرٛخ اٌعرشط 

 Conditionedٍحفاااك تنٞفاااٜ ) ٍحفاااك ٍطااارٗط (  ـررراٌعشط ٠غرررّٝاحّؼنااااو اىَتنٞااا  اٗ اىَطااارٗط (. 

Stimulus احستجابت غٞر اىَتنٞفت اٗ ) غٞار اىَطارٗطت ٠ُ اٌطعاَ ـمػ ـرغّٝ , اِا ل١ٍّح اـشاص اٌٍعاب ِ  ذمذ

 )Unconditioned Response  . ّٝاىحااافك اىغٞاار ٍتنٞاا  ) اىغٞاار ٍطاارٗط ( اِررا اٌطعرراَ تؽررذ راذررٗ ـ١غرر

Unconditioned Stimulus  . ـاالؽرشاغ اٌى ع١ىٟ ٠مصذ تٗ ل١ٍّح اٌرعٍُ اٌرٟ ٠رُ ـ١ٙا اعرخذاَ ِؽفض عاتك

شط   ٚاٌزٞ ٠إدٞ اٌٝ تذل االعرعاتح   اـشاص اٌٍعاب   ٚاْ ٘زٖ االعرعاتح ٌُ ذىٓ ٌرؽذز ٌٛال اظرشال   صٛخ اٌع

ترر١ٓ اٌفعٍرر١ٓ   صررٛخ اٌعررشط ٚذمررذ٠ُ اٌطعرراَ   اٚ اظررشال ل١ٍّررح اٌرررذس٠ة. ٚلٕررذ   Associationل١ٍّررح اٌررشتػ 

ٚغح ذثرذأ تاٌرٕرالص ذرذس٠ع١ا ٚ٘رزٖ اعرخذاَ اٌّؽفض اٌّؾرشٚغ ٌٛؼرذٖ دْٚ ذمرذ٠ُ اٌطعراَ ـراْ لرٛج االعررعاتح اٌّؾرش

 Extinction of Conditioned ٗاه احسااتجابت اىَطاارٗطت اٗ ) اّقرا(اااٖا ( اٌمررا٘شج ٠طٍررك ل١ٍٙرررا 

Response  ٚاْ اعررررّشاس ذمرررذ٠ُ اٌّؽفرررض ؼ١رررش اٌّؾرررشٚغ   اٌطعررراَ   ل١ٍّرررح ظرررشٚس٠ح ٌؽرررشض ذم٠ٛرررح ٚاداِرررح

 . Reinforcementاىتق٘ٝت االعرعاتح اٌّؾشٚغح ٚ٘زٖ اٌما٘شج ٠طٍك ل١ٍٙا 
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 Operant Conditioning ( Trial and. اىتنٞا  ) احضاتراط ( اىفؼااه اٗ اىَا) ر ) اىتجربات ٗاىاطا  ( 2

Error )  

لٍٝ اٌّؽفضاخ اٌرٟ ذغرمثٍٙا ٚاؼ١أا االعرعاتاخ اٌرٟ ذعّرً تٙرا. ـعٍرٝ  controlـاٌؽ١ٛأاخ ٌذ٠ٙا تعط اٌغ١طشج 

ٌٍؽصرٛي لٍرٝ اٌّرال ٌٍؾرشب   Water Bowlؾؽ١ً لرٍح ٚلرال ؽرشب اٌّرال عث١ً اٌّصاي ٠ّىٓ ٌؽ١ٛاْ اْ ٠رعٍُ ذ

اٚ ٠رعٍُ ذفادٞ صذِح وٙشتا ١ح اٚ ٌٍٙشب ِٓ ِىاْ اٌؽعرض. ٚـرٟ ِصرً ٘رزٖ اٌؽراالخ ـراْ عرٍٛن اٌؽ١رٛاْ ٠ىرْٛ اٚ 

ذؽ١١ش ٍِّٛط ـٟ ت١مرٗ. ٚاٌرعٍُ ـٟ ِصً ٘زٖ االؼٛاي لذ ٠رُ تغرشلح اٚ لرذ ٠ؽرراض اٌرٝ  ٠عرثش لذج اٚ ٚع١ٍح الؼذاز

لذج ِؽاٚالخ  صٛصا لٕذِا ذىْٛ االـعراي اٌّطٍرٛب أعاص٘را وص١رشج اٌرعم١رذ. ٚاٌؽ١ٛأراخ ذررعٍُ تاٌررذس٠ط و١ف١رح 

 .اٌٛصٛي اٌٝ ؼً ِؾىٍح ِع١ٕح ِٓ   ي ص٠ادج وفالذٙا تاعرثعاد اٌؽشواخ اٌؽ١ش ظشٚس٠ح

 *** ٍلاه اىكاؽ ٗسحب قطؼت اىيحٌ اىَتدىٞت     

 
 

   Socialization. اىسي٘ك احجتَاػٜ 3

 

وً ٔٛ  ِٓ اٌؽ١ٛأراخ اٌذاظٕرح ٌرذ٠ٙا ـررشج لصر١شج ٚلرادج ِرا ذىرْٛ ـرٟ تذا٠رح ؼ١اذٙرا لٕرذِا ذثرذأ اٚي االسذثاغراخ 

ِ  اٌّشترٟ  Attachedثطح اٚ ذٍرصك االظرّال١ح ٌٙا تاٌرطٛس. ـاٌؽ١ٛأاخ اٌرٟ ذشتٝ ِٓ لثً االٔغاْ ذصثػ ِشذ

ٚذغرع١ة ٌٗ وّا ٌٛ أٙا ذغرع١ة الِٙاذٙا اٚ اـشاد اٌمط١  اٌزٞ ذٕرّٟ ٌرٗ. ٚاالسذثاغراخ االظرّال١رح ذرىرْٛ تؾرىً 

اعرررٕادا اٌررٝ  Imprintingاىطبااغ اٗ اىاْقص  اغٍرك لٍررٝ ٘ررزٖ اٌمرا٘شج  Lorenzىاا٘رّك عرش٠  تؽ١ررس اْ اٌعراٌُ 

  صاغ صؽ١ش اصرؽش ؼعّرا ِرٓ اٌرضاغ اٌّعرشٚؾ ـرٟ تٍرذٔا ؽررالا   .  Jackdaws  ثشذٗ ِ  االٚص اٌثشٞ ٚاٌضاغ

ٚاٌطث  اا٘شج ِعشٚـح ـٟ اٌط١ٛس ـٟ تذا٠ح ـرشج ؼ١اذٙا تعذ اٌفمظ ِثاؽشج. ـاٌط١ٛس ذرعٍُ اْ ذرث  اٚي ؽٟل وث١رش 

ٕمؼ ل١ٍرٗ تٙرزٖ ٠رؽشن ٠ّٚىٓ اْ ذؾا٘ذٖ ٚذغّعٗ ِصٍّرا ٠ؽرذز ٌٙرا ِر  االَ اٌؽم١م١رح. ٚاٌط١رش اٌصرؽ١ش ٠ّىرٓ اْ ٠ر

٠رصرٛس ل١ٍّرح اٌطثر  وٛٔٙرا  Thrope ارٗ  اٌطش٠مح ِ  اٞ ؽٟل ِ  ُ ِصً ؼ١ٛاْ   رش اٚ االٔغراْ. ٚاٌع ِرح 

ٚاٌٌّٛرٛد اٌعذ٠رذ لٕرذ ضنو سرٝغ ٍٗستقر ٍِ اىتؼيٌ اىاٛ ٝحد  فٜ بداٝت ػَر اىحٞ٘اُ ٍِ احّ٘اع احجتَاػٞت. 

ْ اسذثاغرا ٚش١مرا تاالٔغراْ تراٌشؼُ ِرٓ ِٕؽرٗ  ذعش٠عٗ ٌ ٔغاْ ـمػ ـٟ ا١ِٛ١ٌٓ اٌصأٟ ٚاٌصاٌس ِٓ ٛن ؼ١اذٗ عٛؾ ٠ىر

احرتبااط احجتَااػٜ اغٍك لٍٝ ٘زٖ اٌما٘شج اعُ  J.P. Scottسن٘ث ـشصح اسذثاغ الؼك تاخَ اٌؽم١م١ح. ٚاٌعاٌُ 

Socialization  .  ٟ٘ ٟاىفترة اىحرجات ٚاْ اٌٛلد اٌزٞ ذرُ ـ١ٗ ل١ٍّح اٌطث  اٚ االسذثاغ االظرّالCritical 

Period   ٟـٟ ذطٛس اٌؽ١ٛاْ ٚاْ اٌخثشج اٌّرىٛٔح ـٟ ٘زٖ اٌفرشج ذمشس اِٞ ِٓ االـرشاد عر١ىْٛ اٌمش٠رة االظرّرال
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بدرجااات اىْضااا٘م اْ اٌفررررشج اٌؽشظرررح راخ ل لرررح ِٕٚرررٗ ٠رمرررشس عرررٍٛن االـرررشاد اٌّرؾرررات١ٙٓ ـرررٟ اٌؽ١ررراج اٌمادِرررح. 

ح ـٟ ـرشاخ ِخرٍفح ِٓ ؼ١اج اٌؽ١رٛاْ اٌصرؽ١ش. ٌٚزا ـأٙا ذؽذز ـٟ االٔٛا  اٌّخرٍف اىفسٞ٘ى٘جٜ ىيحٞ٘اُ اىَ٘ى٘د

خااله احساب٘ع احٗه ـفٟ االٔٛا  اٌرٟ ذٌٛذ صؽاس٘ا تؾىً ذاَ ظذا ِصرً رٚاخ اٌؽراـش ـراْ اٌفررشج اٌؽشظرح ذؽرذز 

بؼاد  ال ات اساابٞغ ٍاِ ِٓ ؼ١اذٙرا . اِرا اٌىر ب ٚاٌررٟ ذٌٛرذ صرؽاس٘ا تؽاٌرح ؼ١رش ِىرٍّرح ـراْ اٌفررشج اٌؽشظرح ذثرذا 

 شُ ذثذأ تاالٔخفاض اٌرذس٠عٟ تعذ رٌه. اسابٞغ بؼد اى٘حدة  7 -5تصو سرٗتٖا بؼَر ػَرٕا ٗتَتد ى

ٌٙررا ا١ّ٘ررح ذى١ف١ررح ـررٟ اٌؽ١ٛأرراخ اٌذاظٕررح ـعٕررذِا ٠عررشٞ لررضي  Socializationاْ ل١ٍّررح االسذثرراغ االظرّررالٟ 

اٌٌّٛرٛد اٌؽرذ٠س اٌرٛالدج لررٓ اِرٗ ٚذررُ سلا٠رررٗ ِرٓ لثرً االٔغراْ ـرراْ اٌٌّٛرٛد ٠مرَٛ تٕمررً اسذثاغرٗ االظرّرالٟ اٌررٝ 

اٌّشتٟ اٌعذ٠ذ ٚٔر١عح ٌرزٌه ـمرذ ٠صرثػ ِرٓ اٌصرعة اعررخذاَ رٌره اٌؽ١رٛاْ ـرٟ ارشٚؾ اٌرشت١رح اٌطث١ع١رح. وّرا اْ 

١ح اٌصؽاس  ر ي اٌفررشج اٌؽشظرح ٠ععٍٙرا تؾرىً لراَ اوصرش اعرمٕاعرا ٚاوصرش عرٌٙٛح ٌٍم١رادج اٚ االٔم١راد اٚ االداسج ذشت

 اٌؽم١ٍح. 

 

  Intelligenceاىاماء 

 

. ٠ٚعرثش اٌخٕض٠رش ِرٓ اوصرش اٌؽ١ٛأراخ ٝقصد باىاماء اىقابيٞت ػيٚ اىتؼيٌ ٗاحستجابت باقو فترة ح ٍت ٍِ اىتدرٝب

ٚظٛد ل لح اٚ ذرأش١ش ٌٍٛساشرح لٍرٝ اٌرزوال اٚ لات١ٍرح اٌررعٍُ. ـفرٟ  Tyronتاٝرُٗ ٌمذ ٚظذ اٌثاؼس اٌؽم١ٍح روالا. ٚ

ذعشتح اظش٠د لٍٝ اٌفمشاْ ِٓ   ي ـصً اٌغش٠عح اٌرعٍُ لرٓ اٌثط١مرح اٌررعٍُ ٚ ر ي ـررشج شّا١ٔرح اظ١راي ٚظرذ اْ 

 . اٌّعّٛلح اٌغش٠عح اٌرعٍُ ذمَٛ تٕمً ِٛاصفاذٙا اٌٝ اظ١اٌٙا ٚاٌعىظ صؽ١ػ
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  Pheromones & Behavior الفرومونات والسلوك:

ظمة عمى شكل جزيئات تستخدـ لالتصاؿ بيف تكيمياوية من مواد او مركباتىي الفرومونات 
اذ تنتقل ىذه الجزيئات في اليواء مف الفرد الى مستقبالت خاصة في اعضاء الشـ  الحيوانات

بدائيات النوى وحيدة الخمية  لالتصاؿ بيف يتـ استخداـ الفرومونات لدى فرد اخر مف نفس النوع. 
Prokaryotes  حقيقيات النوى متعددة الخاليا المعقدة وEukaryotes استخداميا بيف الحشرات ،

عف  يكوف تواصل بينياباإلضافة إلى ذلؾ بعض الفقاريات والنباتات  ،قد تـ توثيقو بشكل خاص
اسطة اليرمونات ويمكف اعتبارىا رسل افرازىا بو و  ياطريق استخداـ الفرومونات. يتـ تنظيم

حيواف اخر مف نفس النوع ويمكف  تصنع في حيواف وتؤثر في سموؾ ألنياكيمياوية خارجية 
، الفرومونات المحفزة  لمغذاء وفرومونات ييةتقسيميا الى عدد اقساـ ومنيا فرومونات التنبي

 .ائف السموكية أو الفسمجيةالجنس، وانواع مختمفة اخرى سيتـ تفصيميا التي تؤثر عمى  الوظ

اف التجاذب الذي يحدث بيف الذكر واالنثى اثناء موسـ التناسل يعتبر مثاال لمفعل التنظيمي 
لمفرمونات ومثاؿ ذلؾ دورة الشبق في فئراف التجارب يمكف ُتِغيبيا في حاؿ غياب رائحة الفروموف 

ختل دورة الشبق كما تطوؿ فترة الخاصة بالذكر فعند وضع االناث في اقفاص بعيدة عف الذكور ت
ويمكف اف تعكس ىذه  Lee-Boot Effectخمود او سكوف المبيض وتمسى ىذه الظاىرة 

وىي وضع الذكور في اقفاص قريبة مف االناث. تأثر  Whutten Effectالظاىرة بظاىرة 
عمى الحمل فقد وجد اف الفئراف الممقحة حديثة يمكف اف يمكف اف يتوقف او تفقد  الفرمونات

 Burceحمميا عند تعرضيا لفرمونات ذكور مف ساللة مختمفة وتمسى ىذه الظاىرة بظاىرة 

Effect . 

يمكف اف تقسـ الفرمونات بحسب طبيعة عمميا وتأثيرىا عمى الجياز العصبي في ردة الفعل او 
سموكية الى فرمونات ذات استجابة سريعة في تأثيرىا عمى الجياز العصبي المركزي االستجابة ال

وىي تسبب  Releaser & Signals Pheromonesوتسمى بالفرمونات المحررة او االشارية   
في سموؾ الكائف المستمـ ليا مثال بعض  Short-Term Changesتغيرات ذات مدى قصير 
أكثر  أو ميميف كائنات اخرى مف نفس نوعيا بمسافة لجذب قوية جاذبة الكائنات تستخدـ جزيئات

تدىورت. عمى سبيل المثاؿ  ما سرعاف لذا ىذا النوع مف الفورمونات يثير استجابة سريعة ولكف
الفئراف  في عصبي كناقل  GnRHكالوظيفة الجزيئة لػ  استجابة ما، لينشط العصبي إفراز ناقل

عند االنثى اثناء دورة الشياع حيث تقف االنثى  Lordosis Behaviorاالنحناء  السموؾ لتثير
 وقفة خاصة تكوف فييا مستعدة وليا شكل خاص الستقباؿ الذكر لعممية التمقيح. 
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اما النوع االخر مف الفرمونات ذات استجابة بطيئة في تأثيرىا عمى الجياز العصبي المركزي 
حتاج الى تحفيز مستمر وىي تسبب وت Primer Pheromonesوتسمى بالفرمونات التمييدية 

 خالؿ في سموؾ الكائف المستمـ ليا مف longer-Term Changesتغيرات ذات مدى طويل 
 الغدد مف اليرمونات إلفراز الدماغ إلى إشارات ترسل التي الشمية الحسية العصبية الخاليا تحفيز

المفرزة مف االناث في دورة الشبق تسبب في افراز ىرمونات الجنسية  الصماء، مثال الفورمونات
في دـ ذكور الفئراف والتي تعمل عمى اثارت السموؾ الجنسي لدى الذكور وتسبب ليـ االنتصاب 

 . الشكل والرغبة في الجنس. ولتوضيح عمل ىذه الفورمونات يمكف مالحظة

 
 

والتي تقسـ ىناؾ انواع اخرى مف الفرمونات التي ُتعد مف العوامل االساسية إلتماـ سموؾ الكائنات 
 Aggregation Pheromonesمنيا الفورمونات التجميعية عمى اساس الوظيفة التي تقـو بيا 
 Exo-brevicomin الكيميائيومف االمثمة عميو المركب وغالبا ما تكوف في الحشرات 

(C9H16O2 ) التي تعد مف العوامل االساسية في لمسموؾ التجميعي او سموؾ القطعنة
Gregarious Behavior الزميل  اذ تعمل ىذه الفورمونات عمى اختيار الرفيق اوMate 

 رها على السلوك والهرموناتشكل. يوضح اليه عمل انواع الفورمونات وتأثي

http://www.chemspider.com/Molecular-Formula/C9H16O2
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بعض . وبذلؾ تكوف مجموعة تحمي نفسيا ضد اي حيواف مفترس او ضد اي خطر ييددىا
عندما ُتياجـ مف قبل حيواف  Volatile Substanceاالنواع مف الكائنات تفرز مادة طيارة 

مفترس فيي بمثابة انذار لبقية االنواع مف جنسيا وىذا المادة تسمى بالفورمونات التنبييية 
Alarm Pheromones ومف االمثمة عميو ىو المركب الكيميائي  وىو نوع اخر مف الفورمونات

Tridecanone (O26H13C)  والتي تساعد عمى احداث سموؾ التنبيو لدى الكائنات بأطالؽ
 .تنبييية ُتنذر باقتراب خطر ما Signalsاشارات 

عندما تخدش او  ىاموجودة في النباتات اذ تقـو بعض النباتات بإفراز  فرموناتال ىذهايضًا تكوف  
 Tanninرعى عمييا الحيوانات مما يؤدي الى تحفيز النباتات المجاورة عمى انتاج مادة التانييف تِ 

كبير يحتوي عمى الييدروكسيل ومجموعات أخرى مثل  Polyphenolicوىو مركب 
Carboxyls 055ف الجزيئات وىو ذو وزف جزيئي يتراوح مف مجموعات قوية مع مختم يشكل 

مادة جافة وبيذا تكوف النباتات اقل شيية مف  النبات االوعية ويجعل بتقميصاذ يقـو  0555 –
 . Herbivoreقبل اكمة االعشاب 

والتي تسمى بالفورمونات  لإلقميـنوع اخر مف الفرمونات وىو الفرمونات المحددة ايضًا ىناؾ 
وىي التي تحدد مكاف خاص لؾ فرد يعيش بو ويدافع  Territorial Pheromonesاالقميمية 

عنو ففي الكالب والقطط نالحع وجود ىذه الفرمونات في البوؿ والتي تدؿ عمى المعالـ الخاص 
 Uropygial Glandالغدة الزمكية  بيـ والمكاف المخصص ليـ. اما في الطيور فأف  استخداـ

، اذ تقـو بإفراز الفرمونات التي تساعدىا يكوف لتحديد مكاف االعشاش ومكاف وضع البيض ليا
اما في بعض انواع البرمائيات فأنيا تستخدـ ىذه الفرمونات ألجل بناء  .عمى التعرؼ عمى مكانيا

 وسيمة دفاعية لحدودىا وبالتالي تحمي نفسيا مف اي تيديد او خطر. 

والتي  Sex Pheromonesبالوظيفة الجنسية وتسمى بفورمونات الجنسىناؾ فورمونات متعمقة 
الذكور نحوىا وتشجعيـ عمى التزاوج او  وجذبتشير الى مدى جاىزية االناث لمتزاوج والتكاثر 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكاثر الجنسي وكذلؾ الذكور تنبعث منيا  التي اداء بعض الوظائف
-Dehydro-exoومف االمثمة عميو  وع والجنس والعمرفرمونات تنقل معمومات حوؿ الن

brevicomin (C9H14O2) تكوف قادرة عمى تمييز الجنس  الطيور. اذ نالحع اف بعض انواع
وذلؾ عف طريق افرازات  Olfactory Cuesداخل األنواع الخاصة بو باستخداـ العظة الشمية 

مع االشارات الكيمياوية االخرى التي ويكوف افرزىا مرتبطًا  Uropygial Glandالغدة الزمكية 
 . Mateتستخدـ في اختيار الرفيق 
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في االغناـ  تعد مف اىـ االشارات في التحفيز  الى اف الفرمونات Signoret (1991)اشار 
التفاعل بيف الذكور واالناث يؤدي  اف لمعميات التناسمية اذ Socio-Sexualاالجتماعي الجنسي 

في كال الجنسيف، ففي  LHىرموف  زال فرا Pulsatile Rhythmالى تغير االيقاع النبظي 
وبالتي تحفز عمى  LHتحفز افراز اناث االغناـ تؤثر راحة الصوؼ المنبعة مف الكباش و 

اف االبقار اثناء خروج سوائل منيا سواء كاف البوؿ، الخروج، المعاب، . Ovulationاالباضة 
الحميب او مرحمة الشبق فأف ىذا يؤدي الى تحفيز الثيراف وتظير حالة سموكية عمى الثور وىي 

نتيجة لتحسس  Flehmen Responseاو  Flehmen Behaviorرفع الشفة العميا تسمى 
الثور الفورمونات الموجوده في ىذه السوائل وبالتالي تحفز ىذه الفورمونات الجنسية السموؾ 

. اف الفرمونات الجنسية تعمل عمى زيادة العدائية الثور ويبدا في الرغبة في التناسل دىالجنسي ل
اناث ومنيا تسبب ( بيف االفراد سواء كانوا ذكور اـ Behavior Aggressive)سموؾ العدائي 

 مشاكل االقتتاؿ والتنافس بيف الذكور عمى االنثى واحيانًا العكس ألجل التزاوج.

 Recruitmentىناؾ انواع اخرى مف الفورمونات يطمق عمييا الفرمونات التوظيفية 
Pheromones  كاستخداـ النحل لفرموف يسمىNasonov  وىذا الفورموف خاص يفرز بيف

ي يتـ الحفاظ عمى النظاـ وتوظيف اكبر عدد مف العامالت، لك Worker Bees عامالت اؿ
، وكذلؾ لكي تستدؿ النحمة عمى المستعمر والعثور عمى مدخميا وال تخطأ بيف مستعمرات اخرى 

والتي تفرز مف قبل بعض اناث بعض الحشرات اثناء  Epideictic Pheromonesوفورمونات 
وضع البيض في مكاف ما كإعطاء اشارة الى االناث االخرى اف تضع بيضيا في مكاف اخر. 

ومف االمثمة عميو المركب العضوي   Trail Pheromonesايضًا فرموف ما يسمى 
Benzaldehyde (CHO5H6C)  وغالبا ما يستخدـ مف قبل النمل لتحديد المسار والسير بخط

, مستقيـ نحو ىدفيا ويستمر باإلفراز واذا انقطع سوؼ يتبعثر سير النمل ويكوف بصورة مشتتة

وىو يتكوف مف االحماض  Necromones Pheromonesالنوع االخر مف الفرمونات ىو 
وتنبعث مف  Linoleic Acidsيؾ وحامض المينول Oleic Acidالدىنية حامض االوليؾ 

الكائنات الميتة والمتحممة فيي تسمح لمكائنات االخرى باالستفادة منيا وكذلؾ يمكف لبعض انواع 
 سيميائية الكيميائية المواد ما يسمى توجدالكائنات اف تتعرؼ عمى مكاف افردىا النافقيف. 

Semiochemicals  والتي منيا االلوموناتAllomone  ، والكرموناتKairomone  
وىي مواد كيمياوية  يتـ تنظيـ افرازىا حسب الحاجة وتعتبر وسيمة  Synomone  السينموناتو 

اتصاؿ بيف االنواع المختمفة  اي تفرز مف فرد لتؤثر في سموؾ فرد اخر مف غير جنسو ونوعو 
ويعد  انتاجيا كوسيمة دفاعية السيما انتاجيا مف قبل   Pheromonesعمى عكس الفرمونات 

وكمثاؿ اخر عمييا تحديد  والحشرات Herbivoresشاب النبات لتحمي نفسيا مف اكالت االع

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Signoret%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1892793
http://en.wikipedia.org/wiki/Honeybee
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Synomone
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ففي  نفوذ الحيوانات في الغابة او تقصي الحيوانات المفترسة الماكف الحيوانات االخرى.
 دفاعي مجمع أو مثل افراز مادة مضادة، ىايستفاد الكائف الذي يفرز  Allomoneااللومونات 

 التي رائحة مثل لكائف الذي يستممياتفيد ا Kairomone. اما االفتراس يردع الذي( السيانيد)
فيي تأثر عمى الباعث والمستمـ   Synomone اما  مضيفو، عمى في العثور الطفيمي يستخدميا

 الممقحات بيا تجذب الذي مف النبات المتطايرة المواد مثل اي االستفادة مف كال الطرفيف
 .الحشرية

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Synomone
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Synomone
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Synomone
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 Physiological Mechanisms of Behaviorاٜنٛبث انفظهجٛت الًَبط انظهٕك 

Patterns  

 
ش٘رًَدددددددددددددددلريدددددددددددددددٍر ًَددددددددددددددد كر نضدددددددددددددددهٕ ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نعدددددددددددددددير ٌٜرشٕٚشددددددددددددددديرج ضدددددددددددددددٛ ر ٔرعددددددددددددددد ضرٔ   ر

 No complete physiological explanations are available as yet for any behavioral ))ر

pattern   
رٔفٙرْذ ر ن ؾمرصٕ رَحط قر نٗربعـر ٜنٛ تر ن ضهصٛةرنبعـريٍر ًَ كر نضهٕ رٔك ٜجٙر:

 ر

 : Feeding Behavior. انظهٕك االغتذائٙ 1

عٍر نطع ورٔجعيٚيريكد ٌر نطعد ورٔج عدؼر نطعد ورٔ نح)عد ر)ررٚغًمرْذ ر نضهٕ رعهٗرفع نٛ تريخحه ةريرمر نبعد

ٔ جخدد ار نادد  لرٔ نًقددترٔ شبددح) هرٔصددٛحىرُْدد ريُ ثغددةريٕفددٕ ر شذدد ل ررManipulatingيع نصددةربرب نطعدد ور

Arousalٔجعيٚير شجص ِرDirection رهر

A-  االثبرةArousal  : 

رٔنكٍرجٕشيربعـر شفح  ف ترٔيُٓ ر:ر ٌر نعٕ يمر نًضؤٔنةرعٍر ذ ل رجُ ٔلر نطع ورغٛ ريع ٔفة

إشر ٌرْددذِر ن  فددٛةرشجضددحطٛترر-يددترجاهؾدد تر نًعددي ر ن  لغددةرSensory impulsesهرٔشددٕار عدد ل ترظضددٛةر1

رهررGastrectomyج ضٛ ر ن غبةربحُ ٔلر نطع وريترعًهٛةر ز نةر نًعي ر

فٙر نيورجص ٚبٛ رندىرٚضدحطتر ذبد ترْدذِررإشر ٌرجغٛٛ ريضحٕٖر نضك ر–هرٔشٕارآنٛةرع يةرنً  ثبةريضحٕٖرصك ر نيور2

كٛددار ٌر نكدد لٍر نعددٙرٚاددٕوررQuantitative way ن  فددٛةهرٔظ نٛدد رشجٕشدديرف فددٛةرجاددٕوربغدد ضربط ٚاددةركًٛددةر

ربحُظٛىرعًهٛةر ألكمر ٔر نغ برعهٗر ص سر نخب  ر نعضٛةه

B-  ) تحذٚذ انٕجٓت ) انتٕجّ َحٕ انطعبوDirection : 

ٔٔشدٕاررpeckingُْ نكربعـر نًع ز تر نخ لشٛةر نحٙرجؤذ رعهٗرعًهٛةرجُ ٔلر نطع و:رفعًهٛةر نُا رفدٙر نديش زر

 نيش ش تر شخ ٖر نحٙرجحُ ٔلر نطع ورجؤا٘ر نٗرزٚ ا ر صحٓ) ر نطع وهركً ر ٌرأل ر نقٕءرٔ نظد)ور نٕٛيٛدةرنٓد ر

يدتر ششضد ور شخد ٖررcontactعك صد تر ندح)يشرألرفٙرصهٕ ر نغذ ءرفٙر نصد ا ٌهرٔفدٙرؽدغ لر نكد)برفد ٌر َ

رٔالشةر نع  ل رن)شض ور ٔر نًعٛلريًٓةرشي رفٙركه ر ن ف عةه

C-  ٘عًهٛبث انجٓبس انعصبٙ انًزكشCentral Neural Processes : 

 Ventromedial نًضدًٗر)ر نُدٕ  ر نبطُٛدةر نٕصدطٗربررHypothalamusٔنايرٔشير ٌرشزءر نغدي رجعدثر نًٓد ار

Nucleusٚعحاير ٌرنّرع)ثةر كٛي رفٙر نضٛط  رعهدٗرجُد ٔلر نطعد وهرظٛددر ٌرعًهٛدةر ز ندةرْدذ ر نصدزءرجدؤا٘ر ندٗرر

نٓددذِر نًُطاددةررر Electrical stimulationٔ ٌر نحع ٛددزر نكٓ بدد لٙرOverfeeding شصددحٓ) ر نً دد كرنهطعدد ور

هركًدد ر ٌرجع ٛددزررstop eating ٔر نحٕثددارعددٍر شكددمررSatiationظدد ْ  ر شعددب  ررinduceٚددؤا٘ر نددٗر ظددي خر

نهغي رجعثر نًٓ ارٚدؤا٘ر ندٗرزٚد ا ر صدحٓ) ر نغدذ ءهرٔفدٙر شغُد ورٔ نًد عزرفد ٌررLateral Area نًُطاةر نص َبٛةر

هر يددد رفددٙر ناطدددلرفاددير اٖر ندددٗرظدد ْ  ر شكدددمربغددد  ْةرRuminationْددذ ر نحع ٛدددزر اٖر نددٗر ظدددي خر ششحدد  لر

Voracious Eatingنٕصدطٛةرنهديي ار شيد يٙررهر ٌرعًهٛدةرجع ٛدزر نعزيدةر Median Forebrain Bundleر

 Amygdularهرٔ ٌرجع ٛزر شز ءر خد ٖريدٍر نديي اريردمرSniffing ظيذثرظ نةر شعحً ور ٔرصهٕ ر نغىرنهغذ ءر

Complexاٖر نٗر ظٓ لرصهٕ ر نبعدرعٍر نطع ورٔ نغىرٔ نهعقرٔجُ ٔلر نطع ورأٌر ظي خرزٚ ا رفٙر صدحٓ) رر 

ر نغذ ءه

ر
ر
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 : Drinking Behaviorٕك شزة انًبء طه -2

 

A-  انعًهٛبث انعصبٛتNeural Processes : 

ر

فدٙر َضدصةر نصضدىرْدٙريدٍر نعٕ يدمر شص صدٛةررOsmotic Relationshipsنايرندٕظعر ٌرع)ثد ترجُ فدذر نضدٕ لمر

 نحُ فدذر نًضؤٔنةرعٍر نغ بهرٔجٕشيرخ)ٚ رظض صةرخ ؽةرفٙر نغي رجعثر نًٓد ارجحعضدشر نص د  ر نًُدحسربٕ صدطةر

Osmotically Induced Dehydrationهرٔثيرجىر ثح  ضراندكريدٍرخد)لرال صدةرجدتذٛ  ترظادٍريعهدٕلريهعدٙرر

فٙر نغي رجعثر نًٓ ارفٙر نً عزهرظٛدرٔشير ٌرظاٍركًٛةرفئٛهةريدٍريعهدٕلريهدطر نطعد ور اٖر ندٗر ظدي خرصهضدهةر

 نًُد كقر عطدٗرَ دشر نُحد لسرفدٙر نصد ا ٌررك يهةريٍرصهٕ ر نغ بر نطبٛعٙهركً ر ٌر نحع ٛزر نكٓ ب لٙرندُ شرْدذِ

ٔ نعً وهرٔ ٌر ز نةرْذِر نًُطاةرفٙر نك)بر اتر نٗرلفقٓ ر ناٛ وربغ بر نً ءهركً رجٕشيريُ كقر خد ٖريدٍرغدي ر

 ٔريضدؤٔنةرعدٍرْدذ ر نضدهٕ رٔيدٍرْدذِر نًُهطدقر:ر نًُد كقر نًصد ٔل ررinvolvedجعثر نًٓ ارٔ نيي ارنٓ رع)ثدةر

,رٔ نًُطادةررDorsomedial Hypothalamus Nucleusٛةرنُدٕ  ر نغدي رجعدثر نًٓد ارنهًُطادةر نظٓ ٚدةر نٕصدط

 Anteriorَٔاطةر شنحا ءر ني خهٛةررFornixنًُطاةر نحإسررDescending Column نٕ ثعةربٍٛر نعًٕار نُ زلر

CommissureٔيُطاةررSupra-Optic Regionر ه 

 
 

 

B- انعٕايم انًؤثزة Influencing Factors  : 

 

 نحدٙررVentromedial Nucleusرنشجٕشيري  كزرعؾبٛةريع ٔفةرجعًمرعهدٗر عدب  رظ ندةر نغد بريردمريُطادةر 

رجعًمرعًهٓ رفٙرظ نةر نغذ ءهرٔجٕشيرذ)خرظ شتر ٔرظ ٔ رفضٕٛنٕشٛةرجإوربحربٛلر ٔرجعيٚير نغ بهر

رهMost potentْٔٙر شكر رجتذٛ  رر-ر Loading of Stomachهر يح)ءر نًعي ر1

رهOsmotic State of Bloodنع نةر نحُ فذٚةرنهيورهر 2

هر ٘رثٛد ور نعٛدٕ ٌربع كدةر نغد بر Activity of Drinking and Swallowingهرفع نٛدةر نغد برٔ شبدح) ر3

ر نحٙرصُحعيخرعُٓ رشظا هرFAPيرمرظ نةر

ر

 Mechanism for Control of Drinking آنٛت انظٛطزة عهٗ طهٕك شزة انًبء

Behavior  
 

  Antidiuretic Hormone ( ADH )أال: َظبو ْزيٌٕ يضبد نالدرار

 Lateralفٙر نصزءر نص َبٙريٍرغي رجعثر نًٓد ار Osmoreceptorsيظتقبالث تُبفذٚت جٕشيرخ)ٚ ررجضًٗر. 1

Hypothalamusرررررررررررررررررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ف ٌرانكرٚؤا٘ر نٗرزٚ ا ر ك)قرْ يٌٕريقد ارند)ال لررMild Dehydrationف ٙرظ نةرفاي ٌر نً ءر نخ ٛار. 2

Antidiuretic Hormoneرر(ADHبرٔ ندددذ٘رٚضدددًٗررVasopressinيدددٍر نصدددزءر نخه دددٙرنهغدددي ر نُخ يٛدددةرر

Posterior Pituitaryرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررررر

هرررررررررررررررThirst Centersف َدّرٚع دزري  كدزر نعطدظررStrong Dehydration يد رفادي ٌر نًد ءر نغديٚير)ر نص د  ربر. 3

 يظتتتقبالث تًذدٚتتت ٔرب لٔيح ٚددةرٔٚطهددقرعهٛٓدد ر ٚقدد رر Baroreceptorsيظتتتقبالث طتت طٛت كددذنكرجٕشددير. 4

Stretch Receptors فٙر نغ  ٍٚٛرArtiaنغعٛ  تر نييٕٚةرنهاهد ر ٔر شٔعٛدةر نييٕٚدةرر ٔCardiac Blood 
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Vesselsرنجؤا٘ر نٗرزٚ ا ر ك)قرْ يٌٕر رADHٔيٍرخ)لر نعؾ ر نًعٕ٘ر ن لٕ٘ررvia vagus nerveٚحىرر

ر ظي خرعًهٛةر نغ به

ر
ر

رف َّرٚعًمرك ٜجٙر:ر Renin-Angiotensin Systemاَجٕٛتُشٍٛ  -انزٍَٛرَظبو ثبَٛب:

جإوربكغارظ نةر َخ  ؿرظصىر نً ءر نًحيفقررBlood flow detectorsجٕشيركٕ عارجيفقر نيورفٙر نكهٛةرر.1

ر نًضً  ر

رهرReninفحإورب ك)قر ف  زر ن ٍَٛررHypovolemia ر

رهر Angiotensin-І نٗررAngiotensinogenجعٕٚمري ك ررcatalyzesٔرجع ٛزرٚإور ن ٍَٛربحغصٛتر رر.2

 هرAngiotensin-ІІ نٗرر Angiotensin-Іٚإور َزٚىرآخ ريعٍٛربحعٕٚم. 3

 نددذ٘رٚعًددمرعهددٗر شظح دد ظربعُؾدد ررAldosterone نحعددٕلر شخٛدد رٚاددٕار نددٗر فدد  زرْ يددٌٕر شنئصددحٛ ٌٔر. 4

رWater Retention)ر نذ٘رٚدؤا٘ر ندٗر شظح د ظرب نًد ءررVasopressinرنٔ ف  زر رNa-Retention نؾٕإٚورر

رهرvasoconstriction in small arteriesبرٔٚؤا٘ر نٗرجاهؼر شٔعٛةر نييٕٚةرنهغ  ٍٚٛر نؾغٛ  ر

رعيٚي رف ٌرانكرٚؤا٘ر نٗر ظٓ لر نعطظرٔ نغٓٛةر نٗر نًهطهر Hypovolemiaرنٔ ا رك َثرظ نةر . 5

ر
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 :  Eliminative Behaviorانظهٕك االقصبئٙ  -3

  

 Internal Sensory Factors and Antidiureticعٕايتم انتحظتض انذايهٛتت ْٔزيتٌٕ طتذ االدرار   

Hormone  ر

ر

)ر ندذ٘رٚؾدعير ندٗررCarotid Arteryفٙر نغد ٚ ٌر نضدب جٙررOsmoreceptorsٔشٕاريضحاب)ترجُ فذٚةر. 1

 نحُ فذ٘ر نع نٙرٔجدؤا٘ر ندٗرزٚد ا ر فد  زرْ يدٌٕرفدير شال لر ن أسريٍرش َبٙر ن ثبةربرجحعضشرفغلر نيور

ADHنذ٘رٚحىر ك)ثّريٍر نغي ر نُخ يٛةرعب رغي رجعثر نًٓ اهر  

برنهدديورفدد ٌرانددكرٚددؤا٘ر نددٗرجاهٛددمر فدد  زرْ يددٌٕرفدديررHigh Volume)ررTonicityرن يدد ر َخ دد ؿر . 2

ر ٘رعيور شظح  ظرب نً ءربمر خ  شّهرADH شال لر

 ٚق رٚع زربعٕ يمر خ ٖريٍر نً ح ؿر ٌرجحىر ٚقد ريدٍرخد)لرغدي رجعدثر نًٓد اريردمررADHر ٌر ف  زرر.3

 ٔرجع ٛزر نًٓبمربٕ صطةرْ يدٌٕر شٔكضٛحٕصدٍٛررMilking ٔر نعه ررEmotional Stress نصٓير نع ك ٙر

Vaginal Stimulationرهر

 هRe-absorptionٛةرجؤا٘ر نٗرزٚ ا ر ع ا ر يحؾ ػر نً ءربٕ صطةر نكهرADH ٌرزٚ ا ر ف  زرر.4

 

 

 

 

 

 ADHنيظتٕٖ عبنٙ يٍ ْزيٌٕ طذ االدرار                       عذو افزاس نهًبء + افزاس عبنٙ 

  

High ADH ( Vasopressin )                         No Excretion of H2O + High 

                    Excretion of ADH 

 

  ADHببنًبء (                        يظتٕٖ ٔاطٙء يٍ  طٕائم عبنٛت ) انحٕٛاٌ يًتهٙء

High Fluids ( H2O – filled Animal )                 Low ADH     

                                       

                                        
                                              رررر

 Filledت يًتهئت يثبَررررررررررررررررررررررررررررررررر                                                 

Bladder  

                                                                                   
                                                   Relaxation                      

 انعضهت انعبصزة نهًثبَت                             يثبَت يُتفخت ) يتذنٛت (                

                 Sphincter Muscle                            Distended Bladder  
 يٕجت                          contraction of                  Reflexر  اَقببض                      

 Impulsesاشبراث                                               Bladder Wall    جذار                                

  انًثبَت                      
 

                                                         

 انتبٕل                                         انجٓبس انعصبٙ انًزكش٘                                        

                    micturition                                               CNS  

 
صهٕ ر نحبٕلرعُيراكٕلر نك)برف ٌراندكريد جبلرب نضدهٕ ر نصُضدٙرظٛددرٚادٕور ندذك ربغدىر نًكد ٌريدتر خحٛد لرٔفٙر

ْٔدذ ر نضدهٕ رؽد ةرشُضدٛةرذ َٕٚدةرجعدثرهر شعٛ ءر نٕ ث ةرٔبغكمرعًٕا٘رفٛإورب فتر ظير شلشدمر نخه ٛدةرٔ نحبدٕل

ظٓ رفٙر نذكٕلر نب نغةربعير نُقسر نصُضٙرجتذٛ رْ يَٕٙ,رظٛدر َٓ رغٛ ريٕشٕا رشرفٙر شَ خرٔشرفٙر نص  ءرٔج

هرٔشرٚ جبلرْذ ر نضهٕ ركهٛ رب نٓ يَٕ ترظٛدر ٌرندّرع)ثدةربٕشدٕارظدٕ سررAndrogenرٔ ف  زرْ يٌٕر نذكٕل 

عىرفع نةهرًٔٚكٍر ٌرجإوربٓذ ر نضهٕ ر َ خر نك)برٔنكٍربعدير شد  ءرعًهٛدةرظادٍرْ يدٌٕر ندذكٕل ريدٍربعديرٔشا ر
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نبهٕار)ر صحً  لرعًهٛدةر نعادٍربهرٔناديرٔشدير ٚقد ر ٌرفع نٛدةر نغدىرٔ نحعضدشرنضدحٛ ٔٚي تر شَرٗر نؾغٛ  رٔظحٗر 

رجحتذ ربًضحٕٚ تر نٓ يَٕ تر نصُضٛةهرUrine Steroids نبٕلر

ر
ر

  Sexual Behaviorانظهٕك انجُظٙ  -4

A-  عٕايم االحظبصSensory Factors : 

ر ٌريض ًْةريؾ الر نبٛئةرجكٌٕريٍرخ)لريؾيلٍٚر:

ر ز ترجغصترعهٗر نص ْزٚةر ن زٕٚنٕشٛةرنهحز ٔزههريع1

رهريع ز تريضؤٔنةرٚغكمريب ع رعٍر نحز ٔزه2

ر نًع ز تر نحٙرجؤذ رعهٗر نص ْزٚةر ن زٕٚنٕشٛة:ر-

رفد ٔلٚةرنغد ؿر ا ءر ن ع نٛدثرMorphologicalبيأرجغٛٛ  ترفزٕٚنٕشٛةرٔعكهٛةرْٔٙر نًع ز تر نحٙرجُظىرٔج ر

ر نخ ؽةرب نحك ذ هرٔيٍرْذِر نحغٛٛ  تر شص صٛة:ر

a- ج عٛمرٔظ لار شعق ءر نحٙرجع زربٕ صطةر نغي ر نُخ يٛةه 

b- جصًٛتر ٔرج  كىركًٛ ترك فٛةريٍريُحص ترغيٚةرؽً ءريٍر شعق ءه 

c- جغٛٛ  ترخهٕٚةرن)َضصةر نٓيفٛةرنحكٌٕرش ْز رنهح عٛمربٕ صطةر نٓ يَٕ ته 

 Certainزٚددةر شفدد  ارجغددًمر:ر نعدد  ل رٔ نقددٕءرٔ شفدد ء رٔبٛئدد تريعدديا ر ٌر نًع ددز تر نحددٙرجددؤذ رعهددٗرش ْ

Habitatهرٔيٍر نبٛئ تر نًعديا رْدٕرٔشدٕار عدي ارك فٛدةريدٍر نُدٕ رَ ضدّرٔخؾٕؽد رفدٙر صد  بر نطٛدٕلهركدذنكرر

 Potentialخؾٕؽدد رفددٙر نطٛددٕلرٔبعددـر نهبدد لٍهركددذنكرٔشددٕار ن فٛددقر نًعحًددمررTerritoryجكددٍٕٚر نًا كعددةر

Mateنطٕٛلرف ٌرٔشٕار ن فٛدقرٔبديءِرب عد ل ترصدهٕكٛةريعُٛدةرجادٕار ندٗرب َد يسر ٔريُٓد زر نحدز ٔزهرٔبديءرف ٙرر 

صهٕ ر نحز ٔزرفٙر نذك رٚع زر ف  زر نٓ يَٕ تر نًع دز رن)عقد ءر نحُ صدهٛةريدٍرثبدمر نغدي ر نُخ يٛدةرن)َد خهر يد ر

زٚدد ا ر ن حدد  ر ٔرعددي ر شفدد ء ر نقددٕءرف ددٙر نطٛددٕلرفددًٛكٍر نعؾددٕلرعهددٗرجكددٍٕٚرنهعٛدد يٍرك يددمرفاددلربٕ صددطةر

Illuminationهرٔفٙرك ل ر ندزلزٔلررStarlingsندٕظعر ٌرًَدٕر نخؾدٗررTestisٚكدٌٕر عظدىرنهدذكٕلر نً بد  رر

يتر شَ خرب نًا لَةريتراكٕلري ب  رنٕظيْ هر ي رٔشٕاريٕ ار نعظرٔٔف جٓ ريترٔشٕاريٕثترنهعدظرفد ٌراندكرٚعدززر

ر ٜجٙر:

رٚعُٙرفع نٛةر نغي ر نُخ يٛةهريً رر-هرزٚ ا رظ شتر شب فة1

ريً رٚعُٙرفع نٛةر نًبٛـهر–هرزٚ ا رظ شتر نحُ صمر2

 ي رفٙر نهب لٍرف ٌر نحغٛ  ترفٙركٕلر نٕٛور ٔركٕلر ن ح  ر نقٕلٛةرف َّرٚع زرفع نٛةر نغدي ر نُخ يٛدةرفدٙر نعٕٛ َد تر

يرمررColoniesٛظرفٙريضحعً  ترهركً ر ٌر نغ نبٛةريٍر شف  ار نحٙرجعSeasonal Breeders نًٕصًٛةر نحُ صمر

 نصدد ا ٌرٔ ن ئدد  ٌرٔخُدد زٚ رغُٛٛدد رجعؾددمرعًهٛددةر شب فددةرندديٚٓ رخدد)لرفحدد  ر نظدد)وهرًٔٚكددٍرجغٛٛدد رْددذِر نددئل ر

بٕ صطةر صحخي ور شف ء ر شؽطُ عٛةرٔجغٛٛ رأل ر نهٛمرٔ نُٓ لرعُيرْذِر نعٕٛ َد تهرٔيدٍرجدتذٛ  تر نبٛئدةر ٚقد ر

 ٚ ورعٍرر  4-3 نحٙرجىريعٓ ر نحز ٔزريتراك ريعٍٛرفًٛكٍر ظي خر نغبقرعُيْ رب ح  رهرف شَرٗري رٚعيخرفٙر ن ئ  ٌ

ٔٚضدًٗر Blockade of Pregnancyإعبقتت انحًتم ك ٚقر ظق لراك رغ ٚد رآخد رظٛددر ٌراندكرٚدؤا٘ر ندٗر

ًٔٚكدٍر ظدي خراندكر ٚقد ربٕ صدطةريدٕ ارجدىرنًضدٓ ريدٍرثبدمر ندذك ر Olfactory Stimuliانًحفتش انشتًٙ ربْذ ر

ر ٚ رر)ر ٘رجعًمرل لعحّربه نغ
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 *** ْم ًٚكٍ اٌ تكٌٕ ْذِ انظبْزة ْٙ اطهٕة تكٛفٙ نًُع تشأج االقبرة انضبر نهًجًٕعت ؟؟؟؟

ر:رStimuli Eliciting Mating Behavior نًع ز تر نحٙرجعيخرصهٕ ر نحز ٔزر -

فٙر غه ر شَٕ  ريٍر نعٕٛ َ ترف ٌرعدي ريع دز ترجكدٌٕرا ترع)ثدةرفدٙرنعد رألرفدٙر شعدك لر نًخحه دةرنضدهٕ ر

ٔ نؾدٕتررVisionٔ نحدٙرجغدًمر ن اٚد ررMajor Distance Receptors نحك ذ هر نًضحاب)ترعٍربعير شص صدٛةر

Soundرر(Auditionبرٔ نغىررSmellرر(Olfactoryعهدٗر ن فٛدقر نحُ صدهٙهر يد رربرجعًدمرعهدٗرجعيٚديرٔ نحعد  ر

فحضحخيورفدٙرعًهٛد تر شذد ل رٔ كحًد لر ن عدمر نحُ صدهٙررTactile and Pressureظٕ سر نهًشرٔ نقغلر ٔر نيفتر

Arousal and Consummatoryه يدد ر نعؾددٕلرعهددٗر نًا كعددةررTerritoryنحعدد  رعهددٗر نبٛئددةر نًعٛطددةرر ٔ

رؾمرفٙرر ناطلهف َٓ رجؤذ ربغكمركبٛ رعهٗرصهٕ ر نحُ صمريرهً رٚع

B-  انعٕايم انٓزيَٕٛتHormonal Factors : 

 ٌر شصددحُح زر نعدد ورٚاددٕلر ٌركددمر ن ا لٚدد تر)ري عددي ر نًدد أ ربرفدد ٌر نضددهٕ ر نصُضددٙر نطبٛعددٙر:  Femalesاالَتتب  

رهOvarian Hormonesٚ غمرفٙر نظٕٓلرعُيرعيورٔشٕار نٓ يَٕ تر نخ ؽةرب نًب ٚـر

عحًيرعهٗر ف  ز تر شعق ءر نحُ صهٛةرشظٓ لر نضهٕ ر نصُضٙ,رٔنكٍرًٚكٍر ٌراكٕلر ن ا لٚ ترج: Malesانذكٕر 

ٔيُّر شَحؾ برٔ شٚد)زرٔظحدٗر نادذ رٔٚضدحً ررCastrationٚعيخر نضهٕ ر نصُضٙربعير ش  ءرعًهٛةر شخؾ ءر

 نٓ يدٌٕررنضُٕ ترٔنكٍرفٙر نذكٕلر نب نغةرشُضٛ ر نحٙر ش ٚثرعهٛٓ ر نحص لبرفٙر ناطلرٔ نكد)بهر ٌرعًهٛدةرظادٍ

ٚعٛير نضهٕ ر نصُضٙرنديٖر ندذكٕلر نًخؾدٛةرٔنكدٍررTestosterone نًضًٗر نحضحٕصحٛ ٌٔررAndrogen نذك ٘ر

عُير ع ا رٔجك  لرعًهٛةر نعاٍهركً ر ٌرظاٍر نٓ يَٕد تر نذك ٚدةرفدٙر شَد خرٔ نٓ يَٕد تر شَرٕٚدةرفدٙر ندذكٕلرشر

رحظىرٔك يمركٕلر نٕثثهربغكمرَ شطرٔيُرHeterotypical Displayٚؤا٘ر نٗرعكشر نصُش

C-  انعٕايتم انعصتبٛتNeural Factors :ٌر شز ندةر نص  ظٛدةرنهغدي رجعدثر نًٓد ار Hypothalamic lesionر

نددٕظعر َددّرٚددؤا٘ر نددٗرزٔ لركددمر نضددهٕ ر نصُضددٙرندديٖر نعٕٛ َدد تر نًصحدد  رظحددٗريددترٔشددٕار عقدد ءرجُ صددهٛةرفع نددةر

ٛةهرٔ ٌر عدد ا رزل ر نٓ يَٕدد تر نصُضددٛةرفددٙريُدد كقرٔجعًددمربغددكمركبٛعددٙر ٔريددتر شدد  ءرظاددٍرنهٓ يَٕدد تر نصُضدد

يعُٛةريٍر نغي رجعثر نًٓ ارفٙراكٕلر نص ا ٌرٚؤا٘ر نٗر ظٓ لرصهٕ ر نحز ٔزرظحٗريترغٛ ر شَد خر ٔريدتر عدٛ ءر

ر  Non-adequate Sexual Objectsغٛ رظٛةر

 ماَظز انشك  ر                                                          ***

ٔٚ)ظعريٍر نًخطلر نض بقرٔشٕاريٕ ثتريعيا رفٙر نغي رجعدثر نًٓد ارجعًدمرعهدٗر ظٓد لر نضدهٕ ر نصُضدٙربغدكمر

 عٍرجهكر نًٕ ثتر نًضؤٔنةرعٍرجُظدٛىرعًدمريعدٕلر نغدي ر نُخ يٛدةرٔ شعقد ءر نحُ صدهٛةرIndependentlyيضحامر

Pituitary-Gonadal axixهرفعًدددمر نغدددي رجعدددثر نًٓددد ارْدددٕرعًدددمرجضدددٓٛهٙررFacilitativeرر(Fبرٔجربٛطدددٙرر

Inhibitoryرر(Iبرنهحددتذٛ رعهددٗر نضددهٕ ر نصُضددٙر)ررBبرٔعهددٗرعًددمر ٔرٔظٛ ددةر نغددي ر نُخ يٛددةر)ررPبهرٔ ٌرآنٛدد ترر

نحُظدٛىرعًدمر نغدي ر نُخ يٛدةهرٔ ٌريٕ ثدتر نحُظدٛىر نًٕشدٕا ررFeedback نغي رجعثر نًٓ ارجعًمرب عدمر صدح ش عٙر

رشَٕ  هفٙر نغي رجعثر نًٓ ارجخحهارظض ر 

ر

 Maternal Behaviorانظهٕك االيٕيٙ  -5

  
A-  انًحفشاث انخبرجٛتExternal Stimuli   :نكريع ز ترخ لشٛةرجهعد رأل رفدٙر ظٓد لر نضدهٕ ر ُْ

 شيٕيٙرفًر)ر نًع ز تر نخ لشٛةر نحٙرجتجٙريٍر نؾدغ لرظٛددرندٕظعر ٌر نديش ش تر نؾدغٛ  رٔ نيٚكدةر

ورب ظٓ لرفع نٛ تر يٕيةرعُيرٔفدعٓ ريدتر فد  غراشد زر ٔربدلرٔ نيش ش تر نع فُةرغٛ را تر نخب  رجإ

ؽغٛ  هركذنكرج)ظعرْذِر نظ ْ  رفٙر ن ئ  ٌر,رفعُيرٔفترؽدغ لر ن ئد  ٌريدتر ندذكٕلرٔ شَد خر نٛ فعدةر

ف َٓ رجبيأرببُ ءر شعغ طرٔجإوربصًتر نؾدغ لرخد)لر ٚد ورثهٛهدةريدٍرٔفدتر نؾدغ لريعٓد هرْٔدذ ر نضدهٕ ر

أل ررSensory Modalitiesٕٛلرٔ نهب لٍر شخ ٖهركً ر ٌرنهًُ ازر نعضدٛةرٚ)ظعر ٚق رفٙربعـر نط

رSightيرددمر نُظدد ررSpecies – Specificفددٙر ظٓدد لر نضددهٕ ر شيددٕيٙرْٔددٙرؽدد ةرخ ؽددةربدد نُٕ ر

فد ٌراندكررNesting ٔر نغدىهرفًدر)ر ٌرلاٚدةر َردٗر نعًد ورل ثدي رر Smell ٔ ن  لعدةرSoundٔ نؾدٕتر

ٔعهٗر ن ث ارعهٗر نعظرعُديريغد ال ر شَردٗررLactating Cropبٍر نعٕؽهٙرٚع زر نذك رعهٗر َح زر نه
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رCluckingنهعددظهركًدد ر ٌر ؽددٕ تر شصددحغ ذةرشفدد  غر ندديش زرٚع ددزر شورعهددٗر ؽددي لرؽددٕترخدد ػر

نغ ؿرجُبّٛر شف  غرعهٗريٕثعٓ رظٛدرجاح بر شف  غرب جص ِر نؾٕترفٛكحًمرعًمر نًصًٕعةهر ن اًد تر

رؽغ لْ رعٍرك ٚقر نؾٕترٔ نغىهرٔك)بر نبع رجحع  رعهٗ

B-  َٕٙانتُظتٛى انٓزيتتHormonal Regulation :ٌرعًهٛددةربُد ءر نعددظرفددٙر شل َدد رًٚكددٍر ش  اْدد رر 

ْٔددٕرْ يددٌٕرٚ دد زريددٍر ن ددؼررProlactineبٕ صددطةر نعاددٍر نٓ يددَٕٙهر ٌرظاددٍرْ يددٌٕر نبدد ٔشكحٍٛر

رCluckingرنلرظ نددةر ٚددؤا٘ر نددٗر ظٓدد ر Anterior Pituitary Hormone نخه ددٙرنهغددي ر نُخ يٛددةر

ٔ نعُ ٚددةرب نؾددغ لرفددٙر َدد خر نصدد ا ٌررRetrievingٔ ن ثدد ارفددٙر ندديش زرٔ ظٓدد لرعًهٛددةرشًددتر نؾددغ لر

هرغٛدد ر ٌريدد رٚقدد اارْددذِر نعًهٛددةر ٌر صددحخي وريددٕ ار خدد ٖريرددمر نضددحٛ ٔٚي تررVirgin Rats نبدد ك ر

 نغدي ر نُخ يٛدةرفدئلْ رْد ورفدٙررٔ ن ُٕٛلرْٔ يٌٕر نذكٕل ر ٚق ر اتر نٗر ظي خرَ شر نحتذٛ هر ي رجدتذٛ 

ٔ بحي ءرعًهٛةرجُظٛار نؾغ لهر ي رٔشٕاْد ر ٔرْ يَٕ جٓد رفٓدٙرنٛضدثررLactation ظي خر َح زر نعهٛ ر

 ف ٔلٚةرفٙر نعُ ٚةر نطبٛعٛةربؾغ لر ن ئ  ٌريٍرثبمر ألوه

 

   Lehrman's Schema in Ring Doveيخطظ نٛزيبٌ فٙ انفبيتت انًطٕقت 
 ٌرظاٍرْ يٌٕر شصدح ٔشٍٛرٚدؤا٘ر ندٗربُد ءرر Lehrmanنٛزيبٌ رNaturalistنايرشظعر نب ظدر نطبٛعٙر

 Brood رقعت انحضتٍربفٙر ن  خحةر نًطٕثةرٔٚؤا٘ر نٗرجطٕٚ ر ٔرجكٍٕٚري ٚضًٗررNest Building نعظر

Patch فدٙرعؾد فٛ ر ن ُغدشرFinchesعدٍرك ٚدقرلاٚدةر ن فٛدقرر–هرٔ ٌر نحع ٛدزر نُظدد ٘رMateنعددظرر ٔ

ٔ نبٛـرٚإار نٗر بحي ءرعًهٛةر نعقٍرفٙر ن  خحةر نًطٕثةهرٔ ٌرظاٍرْ يٌٕر نب ٔشضدحٛ ٌٔر ن)ظدقرٚضدب ر

 ن ثددٕارعهددٗر نبددٛـربغددكمريُددحظىهرعًهٛددةر نعقددٍرجددؤا٘ر نددٗرجع ٛددزر َحدد زرْ يددٌٕر نبدد ٔشكحٍٛرفددٙر نعًدد ور

Pigeonsنعٕؽدهةرٔ فد  زرظهٛد ررٔ ٌرْذ ر نٓ يٌٕرٚؤا٘ر نٗرجكدٍٕٚرلثعدةر نعقدٍرفدٙر ن ُغدشرٔجطدٕٚ ر 

رفٙر ن  خحةر نًطٕثةهرEmetic نعٕؽهةرٔ نعض صٛةرجص ِر شكع ورب نحاٛؤر)ر نزقربر
C-  العوامل العصبية المركزية Central Neural Factors   :  ان اجراء عملية تدمير او ايذاء الى مناطق محددد

الرضدداعة ولندداء الاددر وامددترجا  ال دد ار فددا الدددماد تددىدت الددى تالدديط اددا المددلواياب امموميددة ت ريلددا ماددا 

 وتنظيفها ......الخ.

 

   Other Forms of Social Behavior االشكبل االيزٖ نهظهٕك االجتًبعٙ -6
 ٌر شصحص ب ترٔ نح  ع)تريدتر نعٕٛ َد تر شخد ٖرجغدحًمرعهدٗر:  Social Behaviorانظهٕك االجتًبعٙ 

رًَطٍٛ:

ره Affiliationاالَتظبة ربهرفع نٛ ترجؤا٘ر نٗرجصًتر نعٕٛ َ ترعهٗرعكمريص يٛترٔجيعٗرْذِر ن ع نٛ تر1

انعذائٛتت ٔجيعٗررRetreatهرفع نٛ ترجإار نٗر ن ؾمرٔجع  رب عدر نيف  رٔ نعئ َٛةرٔ نٓ ٔبر ٔر نح  شتر2

Agonistic . 

  Affiliationالَتظبة ) االَتًبء انٗ يجًٕعت يعُٛت ( 

ظىر نعٕٛ َ ترج جبلريتربعقٓ ر نبعـرٔفٙر غه ر شظٛ ٌرٚكٌٕر شلجب كريدتر شبدٍٕٚر ٔر شخدٕ ر شعدا ءريع

Siblingsنحكددٍٕٚريصدد يٛتريددٍرَددٕ رٔ ظدديهرٔفددٙر نطٕٛلفدد ٌر نًع ددزر شصدد سرنٓددذِر نضددهٕكٛةرْددٕر نُظدد رر

 Tactileضدشرٔ نهًدشر ٔر نحعرSmellٔ نؾٕتر ي رفدٙر نهبد لٍرفٛقد  ر ندٗراندكرظدٕ سر خد ٖريردمر نغدىر

Responseخؾٕؽدد رندديٖرؽددغ لر نكدد)برٔ ن لٛضددٛ تررPrimatesهرٔيددٍر شيرهددةرعهددٗرانددكرْددٕرؽددٕتر

نهيش شةر نع فُةرٔؽٕتر نبط ٚقهر ي ر نؾغ لر ن  ثضةريٍر شٔزرفًٛكٍر ٌرجصعمريدٍررClucking نيش شةر

ٔ ن  لعددةرٔفددٙرٔ ن اًددةرب صددحخي ور نؾددٕتررImprinting شَضدد ٌر يدد رنٓدد رعُددير ن اددشرعددٍرك ٚددقر نُظدد ر

ر نًصح  ترٚحىر صحخي ور نُظ رٔ نغىرٔ نؾٕته
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ر

Lehrman's Hypothetical Cycle   دٔرة نٛزيبٌ االفتزاطٛت 

ر

  Agonistic Behaviorانظهٕك انعذائٙ 

هر ٌرزٚ ا ر نعئ َٛةرٔظ ْ  ر نًي فعةرعُيرلع ٚةر نؾدغ لرجُٕشديرفدٙر نعيٚديريدٍر شَدٕ  رفدٙر نطٛدٕلرٔ نهبد لٍ

ٔثدديرجكددٌٕرْددذِر نظدد ْ  رخطٛدد  رعهددٗر شَضدد ٌر ا رنددىرٚددحىر شَحبدد ِر نٛٓدد رٔ خددذْ ربُظدد ر شعحبدد لهر ٌر نضددهٕ ر

 نعي لٙرٔ ناح لرنيٖر نذكٕلرفٙريٕ صىر نحز ٔزرظ ْ  رٔ فعةرجإار ندٗرج حٛدثر نًصد يٛتر نحدٙرعد ا ريد جكٌٕر

ٔ فدطرنٓدذ ر نضدهٕ هرظٛددر ٌر عطد ءرريهحئًةرفٙرظ ٔ ر خ ٖريرمر نطٕٛلرٔ نهب لٍهرُْٔ نكرجتذٛ رْ يَٕٙ

جدؤا٘ررCastration نٓ يَٕ تر نذك ٚةرٚزٚيريٍر نعئ َٛدةرفدٙر نعيٚديريدٍر شَدٕ  هركًد ر ٌرعًهٛدةر شخؾد ءر

ٔنكدٍراندكررAgressivness نٗرجاهٛمر نعئ َٛةهرٔعهدٗر نعكدشرفد ٌر نٓ يَٕد تر شَرٕٚدةرجاهدمريدٍر نعئ َٛدةر

)ر ندينقر ٔر نُديربرجادٕوربًا جهدةر ندذكٕلرفادلرعُديررMartin ٌر نًد لجٍرنٛشرب نع نةر نع يدةرظٛددر ٌر َد خرظٛدٕ

نًٓدد رع)ثددةربٓددذ ررForebrainأل ر نغددبقهرٔنادديرٔشددير ٌر نغددي رجعددثر نًٓدد ارٔ نصددزءر شيدد يٙريددٍر ندديي ار

 ٔرجع ٛزرْذِر ششز ءركٓ ب لٛ رٚؤذ رعهٗر نضهٕ ر نعدي لٙرٔ نضدهٕ ر نديف عٙررLesion نضهٕ رظٛدر ٌر ٚذ ءر

رٕٛ ٌهرنهع

ر

   Activityانفعبنٛت  -7
رOrientationٔجعيٚددير نٕشٓددةررAttentionٔ شَحبدد ِررSleep and Arousalْٔددذِرجغددًمر نُددٕورٔ شذدد ل ر

هر ٌرشًٛددتر ن ع نٛدد تررHabituationٔ نحعددٕار ٔر نحدد ٔٚـررInvestigative Behaviorٔصددهٕ ر نحاؾددٙر

رهر CNS ع)ِرنٓ رع)ثةريب ع  رب نصٓ زر نعؾبٙر نً كز٘

ر
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  Genetic Effect of Domesticationاٌزأص١ش اٌٛساصٟ ٌٍزذع١ٓ 

 
بوّٖددوراىلَيٞدداراىسددٜررDomestication(رََيٞدداراتطددس ْوصراٗراىسددع ِٞرر1984)ررPriceراٝددضرپىقددعرَددز  ر

 Captiveتصدددبمربَ٘ بٖدددورٍمََ٘دددارٍدددِراىفٞ٘اّدددونرٍسنٞلددداراىدددٚراتّظدددوُرٗىيبٞ ددداراىَفمددد٘س ر ٖٞدددور

Environmentَِرغزٝقرخيٞػرٍدِراىَسيٞدزانراى٘راةٞداراىسدٜرتفدع رخداهرا ٞدوهرَعٝدع رٍٗديةزانربٞ ٞدارر

رتق٘دراىٚراحعا رتط٘رٝارتسنزررخاهرمور ٞورر

 (: 1981 , 1979ٚعّبػزٗ )  Belyaevرغبسة 
(راىذٛرٝزبٚرٍِرا ور زائٔ.رٗقعرتٌرتزبٞدارٕدذاررVulpes fulva)ررRed Foxحٞثرتٌردراطاراىثليبراتحَزر

َددوًرٗ ددزٙراّساددووراىفٞ٘اّددونر ٞددٔرَيددٚراطددوصرر100اُراىبددزٛر ددٜرحقددورتّسددو راىلددزا رتمثددزرٍددِراىفٞدد٘

رٍ٘اصلونراىلزا رٗىٞضرَيٚراطوصراتّظوُرٗموٟتٜ:

ر%30=ررExtremely aggressive.رَعائٞار عار1

(راّد٘ا رٍدِرر3.رخوئلاراٗرطي٘كراىفٞ٘اّون.رٗقعراظٖزنراىفٞ٘اّونر ٜراىَمََ٘اراىَزبو ر ٜراىفقورةاةدار)ر2

ر%60=ررFearful or Fearfully aggressiveاتطسموبونراىََٞش رتموٓرَعائٞاربا٘ ر

 Displayed a quiet exploratory reaction.راظٖزنرردٗدرا لوهراطسنشو ٞاردُٗرخ٘ راٗرَعائٞار3

without fear or aggression = 10%                                                                              

ر                          

اٗراىَع ْا.رٍِٗرٗقعرموُرٕع راىعراطارٕ٘راى٘ص٘هراىٚرحٞ٘اّونرٍشوبٖار ٜرطي٘مٖوراىٚراىناوراىَظسؤّظار

ٗبلددعررTamest individualsخدداهرََيٞددونراتّساددوورٗاىسزبٞددارٗاىسفظددِٞرىا ددزادراىٖودئدداراٗاىَطٞلددار

اىددٚرحٞدد٘اُر ىدد٘هرٍٗطٞدد رٗ ددبٞٔررwild Fox(رطددْار قددعرّمفدد٘ار ددٜرتف٘ٝددوراىثليددبراىبددزٛرر20َشددزُٗر)ر

 seeking contactهربوتّظدوُربوىنيب.رٗاُراىَمََ٘اراىشعٝع راى٘داَارىد٘حعراّٖدورتَٞدوراىدٚرغيدبراتتصدو

with humansٗتلدد٘ٛراٗرتَدد٘ ر)رتلدد٘ ر(ررwhineٗتفددزكر ٝ٘ىٖددوررwag their tailَْددعراقسددزاورر

ات او رٍْٖو.راُرٕذاراىظي٘كرَيٚراىلنضرتَوٍورٍِرطدي٘كراىثليدبراىبدزٛراىدذٛرٝسٖدزرطدي٘مورَدعائٞورمبٞدزار

وىغراىذٛرٝسٌرصٞعٓرٝفوٗهربطزٝقاراٗربوخزٙراُرٗخ٘ ور عٝعارٍِربْٜراىبشز،رحٞثرٝاحعراُراىثليبراىبزٛراىب

ٖٝزورٍنوُرحمشٓرحسٚرأّرقعرٝقً٘ربنظزراّٞوبٔرٍِرمثدز راىلدطرَيدٚراىقلدحراىفعٝدعٛراىدذٛرٝفسمدشر ٞدٔراٗر

حسٚرأّرٝظسَزربوترتطوًرببووراىقلحرحسٚرٝازرصزٝلوراٗرٍٞسورٍِر دع راتّٖدوك.رمَدوراُراىفٞ٘اّدونراىبزٝدار

 openٍثدوراىاد٘ رٍدِراتٍدومِراىَلس٘حداررPhobiasد رٍدِراىاد٘ راٗراىٖيد راىَصطود رتسٖدزراّد٘ا رٍسلدع

spacesٗاىفزمارٗات ظوًراىبٞعو رٗاتص٘انرٗاىلُٞ٘رٗاىلعطونرٗات ظوًراىنبٞدز رٗخد٘ رٍدِراتّظدوُ.رر

ٗاىثقدارر apprehension ٗاىاشدٞارfearٗاىاد٘ ررanxietyٗاىقيدقررpanicمَورتسٖزرَاٍونرٍدِراىزَدبر

  اراىاور ٞا........اىخ.اىنوٍياربوىبٞ

وابْ عؼابال ِٚاؤصشا ثابٌشنُ ِآ  tamenessٚلذ اعزٕزظ ٘ؤالء اٌجبحض١ٓ اْ االٔزخابة ٌٍي١ٛأابد اٌّشٚ اخ 

 ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛاصفبد اٌغ١ش ِشنٛثخ اٌزٟ ظٙشد ِغ حبٌخ اٌزش٠ٚض اٚ اٌزذع١ٓ ِٕٚٙب:

      

 . wrong seasonعُ اٌخطأ رٕضع عشائٙب عٟ اٌّٛ Tame. اْ اٌضؼبٌت اٌّشٚ خ 1      

 اٞ أّبط عشاء ِخزٍفخ ن١ش ِشنٛثخ. –. ٠ظٙش ػ١ٍٙب عشاء ٌٛٔٗ اعٛد ٚاث١ض 2

ح١ااش ٌااٛحع اْ ٘اازٖ اٌي١ٛأاابد اٌزااٟ ٘ااٟ  hormone profile. حااذٚس رغ١١ااش عااٟ اٌاإّن اٌٙشِااٟٛٔ 3

monoestrus  (once a year ِٛعاا١ّخ اٌزىاابصش لااذ رغ١ااشد ٚاصااجيذ راازٍمع اٚ رزااضاٚط ػٍااٝ ِااذ ) اس

 اٌغٕخ.

. رغ١١ش عاٟ اٌغاٍٛن ٚواب٢رٟ: رغ١١اش عاٟ ٚ اؼ١خ اٌاز٠ً ٚا٢راْ ٚظٙاٛس اٌّخطاُ االثا١ض ِاغ ٚعاٛد ناشح 4

blaze اٌشأط 

Forehead blaze  ٝٚاشؼش االث١ض ػٍٝ االوزبف ٚرغ١١شاد اخشٜ عؼٍذ ِٕٙب الشة اٌٝ اٌىابة ِٕٙاب اٌا

 اٌضؼبٌت.

ٔااذ ِشرجطااخ ِااغ ِغااز٠ٛبد اٌٙشِٛٔاابد اٌغٕغاا١خ وب morphological. اٌزغ١١ااشاد اٌغااٍٛو١خ ٚاٌةااى١ٍخ 5

 neurotransmitterح١ش اْ اٌي١ٛأبد اٌٛد٠ؼخ رّزابص ثٛعاٛد ِغازٜٛ ػابٌٟ ِآ ٘شِاْٛ اٌغاشر١ٔٛٓ 

serotonin .ٟٚ٘زا اٌٙشِْٛ ِؼشٚف ثفؼٍٗ اٌزضج١طٟ ٌٕٛع ِٓ اٌغٍٛن اٌؼذائ 

ر                                                                                                          ر

ر                                                                                                       

 A brief Historical Review of Animalِشاعؼاخ رأس٠خ١اخ ِمزةاجخ ٌذساعاخ عاٍٛن اٌي١اٛاْ 

Behavior 

 Study                                                             

ْٕٗورط٘ رّقً٘ربوطسلزاضرتؤرٝاٜربظٞػرىبلطراىعراطونراىسٜراطظترىليٌرطدي٘كراىفٞد٘اُرٗاى٘صد٘هربٖدور

راىٚرٗقسْوراىفوظز:ر
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اطدسسْس ر ر: Descartes  ( ( RENATI  DES CARTESد٠غاىبسد  –ثذا٠خ اٌمشْ اٌغابثغ ػةاش  ●

 The " اُرا ظوًراىفٞ٘اّونرٗاتّظدوُرتلَدورا َوىٞدورموىَومْدارٗتسفدزكربَ٘ دبرقد٘اِّٞرٍٞنوّٞنٞداربفسدار .ر

bodies of animals and men act wholly like machines and move in accordance with 

purely mechanical laws " .      

                
                 

بلددعردٝظددنورنر ددوُراخددزُٗراٗظددف٘اراُراىظددي٘كر رٕدد٘رَبددور رَددِرردر لددوراحددعا ر ٞشٝوٗٝددارٗمَٞٞوٗٝددار●ر

رٍٗٞنوّٞنٞاربفسار ر.

اىدذٛررMechanistic Viewٗخاهراىقزُٗراىثاةاراىسوىٞار وُراىزأٛرموُرٝسدؤر مربدِٞراىدزأٛراىَٞندوّٞنٜر●ر

تسفددزكراٗرتَددزرخدداهرحٞوتٖددوربددعُٗرادراكراٗرَٗددٜ.ررAutomatonsشددنوراىددٜرٝددعَٜراُراىفٞ٘اّددونرتلَددورب

رٗاىزأٛراٟخزراىَاوىفراىقوئوراُراىفٞ٘اّونرتَسيلرأ نوررٗ ل٘ررٍشوبٔرىَورَٝسينٔراتّظوُ.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

ر

ر–رDarwin's Ideas- 1859- Origin of Speciesاعىبس داسْٚ عٟ أصً االٔٛاع ●ر

 ر
ر

حٞثرارظٖزر ن٘موربَٞنوّٞنٞاراىظي٘كر ٜراىفٞ٘اُرٗاُراىفٞ٘اّونرتشسزكر ٜراىلعٝعرٍدِراىصدلونراىلٞشٝوئٞدا.رٕٗد٘ر

اٗهرٍددِرّددوقتراىسيددوٝزانراىسددٜرتفددع رظددَِراتّدد٘ا راٗراىْدد٘ راى٘احددعر ددٜراىظددي٘كرٗ ددٜراىَسٖددزراىاددور ٜ.رٗاُر

لط.رمَدوراّدٔراٗ دشربشدنور مدٜر رّسزٝداردارُٗراٝقِراُراتّساووراىطبٞلٜراٗراتصطْوَٜرٝزتبطوُربلعَٖوربدب

اٗ ررر" The Descent of Man "اىسطد٘رر ربدعُٗراٝدارٍلز دارٍظدبقاربوى٘راةدا.رٗ دٜرمسوبدٔر رتفدعرراتّظدوُر ر

عٟ اٌي١ٛأبد اٌذاعٕاخ Temperament Traitsاٌّضاع١خ رصفبد ا ورراىٚراُر1871اصوراتّظوُر ر ٜرَوًر

رّزٍااه احغاابط ِٛ ااٛػٟ .رمَددوراّددٔراَسقددعرمَددوراَسقددعراخددزُٗرٍددِراىليَددو راُراىفٞ٘اّددونر رر٘ااٟ صاافخ ٚساص١ااخ

ر ر.رThat Animals have Subjective Sensations and could think ررٚرغزط١غ اٌزفى١ش

رٍثو:رInstinctsْٕٗوىلرَيَو راخزُٗربفث٘ار ٜرٍ٘ظ٘ راىيزائشر●ر

راىظي٘كر ٜراىطٞ٘ررىيزضرتقزٝزراٟتٜ:رحٞثرقوًربعراطار–رHerrick  (1908)١٘ش٠ه▪ررر

ر.رمٞفراُراىيزائشرتسيٞزرٍِرخاهراىقعر رَيٚراىسليٌ.1ررررر

ر.ردر اراىذمو راىسٜرَٝنِراُرتنسظبٖو.2ررررر

 Concluded: The solution, if it comes, can scarcely–رSchroeder (1914)شش٠ٚذس ▪ررر

fail to illuminate, if not the animal mind, at least that of man.                                  

عبٔٗ ٠خفك عٟ اٌظٙٛس ارا ٌُ ٠ىٓ ٌٍي١ٛاْ ػمب  –ارا رُ اٌيصٛي ػ١ٍٗ  -اٌيً  "ا٠غبد                          

 " وّب ٌبٔغبْ 

بٞ سٖدوراىطبٞلٞداراٝقْد٘ارٗ ٜرّٖوٝاراىقزُراىسوط رَشزر وُراىليَو راىيذِٝرقوٍ٘اربعراطارطدي٘كراىفٞ٘اّدونر دٜرر●

راُراىطزٝقاراٗراتطي٘وراىَٞنوّٞنٜرتَٝنْٔراُرٝشزحراٗرٝ٘ظمرموراىظي٘ك.

ر

:ر ٜرٍْسصفراىقزُراىلشزِٝر وُرات نورراىليَٞارَودنرٍز رةوّٞاراىدٚراتطدي٘ور Behaviorismاٌغٍٛو١خ 

َيَدو رَسفع راتٍزٝنٞارٗاُراّسلشتر ٜراى٘تٝونراىرBehaviorismاىَٞنوّٞنٜرىسلظٞزراىظي٘كرٗاُراىظي٘مٞار
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إَيدد٘اراىسددؤةٞزراىدد٘راةٜرَيددٚراىظددي٘كرٗإَيدد٘ارقددعر راىفٞ٘اّددونر ددٜراٝمددودراىفيدد٘هررBehavioristsاىظددي٘كر

 رىَشومورٍلْٞا.

 

 

 

 

 Founder ofِؤعاااااظ عىاااااشح اٌغاااااٍٛو١خ 

Behaviorism  ٛ٘J.B. Watson  (1930 :) 
ر
ر
ر
ر

ر

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزٞ اشبس اٌٝ اْ االخزبعبد ♦                                 

عٟ اٌج١ئخ ٠ّىٓ اْ رٛ ع وً االخزبعبد عٟ اٌغٍٛن 

 . 

" Differences in the Environment can explain 

all differences in Behavior "                   

    

 .رْ ٌُ ٠ؼزمذ اْ اٌٛساصخ ٌٙب رأص١ش ػٍٝ اٌغٍٛنوّب اْ ٚارغٛ ♦                                 

ر

ر

  B.F. Skinner   (1958  )عىٕش                                      

                                                         
ر

 In theا دورر ددٜرمسوبدٔر)رر–ٕٗد٘رَددوىٌرطدوٝن٘ى٘ ٜر ددٜر وٍلدارٕددوروزدر دٜراى٘تٝددونراىَسفدع راتٍزٝنٞددار

Behavior of Organismاٌّيفاض ٚاالعازغبثخ (راُرمدوراّد٘ا راىظدي٘كرَٝندِراُرتلظدزرٍدِرخداهرٍبدعأرر

ر.ررٚوزٌه اٌّؤصش االشزشاطٟ
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" and  Response-Stimulus" All Behavior could be explained by the principles of 

Operant Conditioning" 

 Templeٍد راىلوىَدارر1968ٗ ٜرٍلزضرا وبسٔرَِراىفو اراىٚربف٘ رخوصاربوىعٍوغرىسلظٞزراىظي٘كر ٜراىلوًر

Grandinا ووربؤّرتحو ارىَلز اراىعٍوغر وُرىعْٝورات سزاغراىَديةزراٗراىللدوهررOperant Conditioningر–ر

راىذٛرٕ٘راطساعاًراىيذا رمَنو ؤ راٗرَق٘بارىسعرٝبراىفٞ٘اّونرٗتف٘ٝزرطي٘مٖو.ر

ر                                                    

  Skinner Boxصٕذٚق عىٕش                                                 

 

 

    

 
 

 

                               

                                 
 

رظ٘ راخعزر+رظيػرَيٚرَسيارٍفعد ر=راىفص٘هرَيٚراىطلوًرصٕذٚق عىٕش: 

رظ٘ راحَزر+راىعيػرَيٚرَسياراخزٙربظزَارىسمْبرصعٍارمٖزبوئٞاررررررررررررررررررر

ررConditioned Stimulusات ور راىع٘ئٞار=رٍفلشرا سزاغٜر

طسموبونراىَشزٗغا،رإتراُرٍِراىَآخذرَيٚرصْعٗقرطدنْزراّدٔرْٕٗوىلرطي٘مٞونرٍلقع رَٝنِراُرتلظزرب٘اططارات

طدٌرحٞدثرر30×رر30ا زٛرَيٚراىمدز اُر دٜرَدوىٌرٍصديزراٗربٞ دارٍصديز رٕدٜراىصدْعٗقراىصديٞزراىدذٛرابلدودٓر

تٗ ٘درىلزصارمبٞز رتطساعاًرطي٘مٖوراىطبٞلٜرٗاُراىظي٘كر ٜرٕذاراىصْعٗقرٝشسَورَيٚرا لوهربظٞطارٍثورد  ر

ٚراىطلددوًراٗرتمْددبراىصددعٍاراىنٖزبوئٞددا.رٗتَٝنْْددورتصدد٘ررطددي٘كرٕددذٓراىفٞ٘اّددونرخددور رٕددذارَسيددارىيفصدد٘هرَيدد

راىصْعٗقراىصيٞزرَْعٍورتنُ٘ر ٜربٞ سٖوراىطبٞلٞا.

ر

َيددٚراىسلنٞددزراىليَددٜرباصدد٘ رر Skinnerاُرتددوةٞزرطددنْزر:  Instincts Vs Learningاٌغشائااض ٚاٌاازؼٍُ 

بْشدزرمسوبدوتٌٖراىَلزٗ دارحد٘هررBrelands and Brelandsِٞربلدعرقٞدوًراىبدوحثر1961اىظدي٘كرتبدوغ ر دٜراىلدوًر
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(رٗاُرٕدذٓراىَقوىدارتصدفرمٞدفراُرٍبدودٛ ررThe Behavior of Organismsطدي٘كراىفٞد٘اُراىَظدَو ررررررررر)ر

رBrelandsاصعٍترٍد راىيزٝدش .رىقدعرقدوًراىبوحثدوُررSkinnerian Behavioral Principlesطنْزر ٜراىظي٘كر

بظيظديارٍدِرتمدورورطدنْزر دٜررTrained Skinnerian Behavioristsزٝوُرٍسدعربوُرَٕٗدورَوىَدورطدي٘كرطدنْ

اْ اٌّجابدٞء اٌزاٟ رغازمٝ ِآ اٌؼّاً ٗمسبد٘ارقدوئيِٞ:ر)رر1961ٗقبورَشز راَ٘اًرٍِربفثٌٖر ٜراىلدوًرر1951اىلوًر

حٞد٘اُرر6000ٗبلدعرتدعرٝبرامثدزرٍدِرر1961.ر(رٗ دٜراىلدوًراٌّخزجشٞ ٠ّىٓ رطج١مٙب ريذ ظاشٚف ن١اش ِخزجش٠اخ

 َيتراىلعٝعرٍِراتّد٘ا رٍثدوراىزامدُ٘ٗرٗلدشاهراىزّدارٗاىببيدوٗانرٗاىفٞسدوُر........راىدخرتلدزاضراىَلدورضراٗر

    اىلزٗضر ٜرحعائقراىفٞ٘اُرٗاىسيلشُٝ٘رٗاىَسوحفر......اىخرمسب٘ارٍقوترةوّٞوراىذٛرٝق٘ه:ر

شصاخ ٌّماذاس اٌصاذِخ اٌزاٟ ١ِٕٕاب ثٙاب ٔز١غاخ ) اْ ِؼٍِٛبرٕب اٌغبثمخ عاٟ اٌغاٍٛن ٌاُ رغازطغ اْ ر١ٙاأ ٌٕاب اٌف      

ر(رراخفبلبرٕب

 Our background in behaviorism had not prepared us for the shock of some of our )ر

failures ر(رر

رPlatformٗاحعرٕذٓراتخلوقونرحع ر ٜرتمزباراىع و :ر بلعرتعرٝبربلطراىع و رىي٘ق٘ ربظدنُ٘ر د٘قرٍْصدار

ٞارقبورٍنو  سٖورببلطراىطلوًرموّتراىسمزبارّو فار دٜراىبعاٝدارٗىندِرَْدعرادراكراىدع و رٗبدعئٖورةوّر12ر–ر10ىَع ر

%رٍدِراىدع و راىَدعروربدعأر50 دوُررFood Reward)راىَظدزحر(رٍد رٍنو دؤ راىطلدوًررPlatformبدزبػراىَْصدار

ونراخدزٙرٍثدور%رٍْٖدوربدعأنربوظٖدوررطدي٘م25َٞيٚراىَْصدارٗاُررScratchٝازبتر)رٝفلربَاوىبٔر(راٗرٝبفتر

اىْقزرَيٚراىَْصا.رٗىنُ٘راُرََيٞاراىسعرٝبرٕٜر ش رٍِرَزضرَيٚراىَظزحرٝقً٘ربٔراىع و رٗىذار وُراىلوىَدوُر

حوٗتراّقو راىَ٘قفراٗرٕذٓراىَلعيارٍِرخاهرتط٘ٝزرٍشٝ ربِٞراىظي٘كراىيزٝشٛرٗاىظدي٘كررBreland'sبزٝاّعسر

حٞثراُر ىدلرٝديدٛررRubber Loopٗراّش٘غارٍِراىَطوغرات سزاغٜ.رحٞثرقوٍ٘اربسليٌٞراىع و ربظفبرَزٗ را

َْٗعر ىلرٝقً٘راىع و ربوىقلشرَيٚراىَْصدارٗٝبدعأربدوىزقحررJuke Boxاىٚرَش رٍ٘طٞقٚرٍِرخاهراىارٍ٘طٞقٞار

)ر دٜرحقٞقداراتٍدزراُراىدع و رٝقدً٘ربلليدٔراىيزٝدشٛربدوىبفترٗاىبفدثرَدِراىطلدوًر(رر-خزبشارّٗقزرَيٚراىَْصار–

Scratching and Pecking on Platformٚثٙازٖ  .رةٌربلعر ىلرتبعأربوىفصد٘هرَيدٚراىطلدوً.ررررررررررررررررررررر

رراٌطش٠مخ اِىٓ اعزخذاَ اٌغٍٛن اٌغش٠ضٞ ٌٍذعبط ثبٌيصٛي ػٍٝ اٌطؼبَ

" Making Use of chicken's Instinctive Food-Getting Behavior "                           
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ر 
ر

ر

:رحٞددثرقددوٍ٘اربسليددٌٞراىزامددُ٘رب٘ظدد رقطلددارٍددِراىْقدد٘دررRacconاٍددوراتخلددوقراىثددوّٜر نددوُرٍدد رحٞدد٘اُراىزامددُ٘ر

ٗبَوراُرٕذاراىفٞ٘اُرَٝسوسربوطساعاًرٝعٝدٔرٗاصدوبلٔراتٍوٍٞداررPiggy Bankاىَلعّٞار ٜرقوصارَيٚر نورخْشٝزر

ارٗىندِرَْدعٍوراطدسَزنرََيٞداراىسدعرٝبر دوُرىيسفزٝلرٗتعاٗهرات ٞو ر وُرٕدذٓراىلَيٞدارموّدترطدٖيار دعار دٜراىبعاٝد

اىزامُ٘ٗربعأربلزكراىلَيارقبورٗظلٖور ٜراىقوصارحٞثراُرٕذاراىظي٘كرٕ٘رطي٘كرٍشوبٔرىَدورٝقدً٘ربدٔرٕدذاراىفٞد٘اُر

ٕٗددٜرلزٝددش رىيفصدد٘هرَيددٚراىطلددوً.ررWashing Behavior ددٜراىطبٞلددارٍددِرََيٞددارلظددورىيَددود رقبددورتْوٗىٖددور

طو ٓرََيارةوّٞار دوُراىفٞد٘اُراصدبمرلٞدزرقدودررَيدٚراىدسليٌراٗراىسدعرٝبرحٞدثرقدوًرَْٗعٍورتٌرتعرٝبراىزامُ٘ٗربوَ

ربلزكراىلَانربشنورمثٞفرٗاصبفترحوىسٔرطٞ ارتعرٝبٞورميَورتقعًراى٘قت.رٗقعرموُراطسْسو ربزٝاّعسرموٟتٜ:

االٌٚٝ ِٓ وبْ لذ رُ حجغٗ اٚ اخّبدٖ خبي اٌّشاحً اٌّزمذِخ اٚ  Innate Behaviorاْ اٌغٍٛن اٌفطشٞ ▼ 

اٌزذس٠ت ٚاح١بٔب ٌفزشح ط٠ٍٛخ ِٕٗ. ٌٚىآ ِاغ رماذَ ػ١ٍّاخ اٌزاذس٠ت عابْ اٌغاٍٛن اٌغش٠اضٞ ٌٍيصاٛي ػٍاٝ اٌطؼابَ 

Instinctive food-getting Behaviors   ٟ٠جاااااذأ راااااذس٠غ١ب ثااااابالحبي ِياااااً اٌغاااااٍٛن االشااااازشاط

Conditioned Behavior ٟٚعااٟ ِضااً ٘اازٖ اٌيبٌااخ عاابْ اٌي١ااٛاْ ٠صااجع ن١ااش لاابدس ػٍااٝ اْ ٠زغٍاات اٚ ٠ٍغاا .

 ث١ٓ االشزشاط ) اٌزؼٍُ ( ٚاٌغش٠ضح. Conflictنشائضٖ ٕٚ٘ب رٕةأ االصِخ 

ر
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  Ethologyاالٚضٕنٕعٙ 
Ethos – زٔػ أ يصاط انغًبػخ أ انًغًٕػخ 

Logo – ػهى 

 Study of Animal Behavior inانجٛئبد انطجٛؼٛخ  ٚؼسف ثبَّ انؼهى انر٘ ٚمٕو ثدزاظخ ظهٕن انؾٕٛاٌ فٙ

Natural Environment. 

ٝظٓييه ٙلورٓط٤ٌ٣ييٕٞلٓ٘فييـِٕٞلكيي٢لا٘ويي٤الٓسييكز١ لٝوؼكؼيي٤ك ل للSkinnerكليي٢لوُٞهييذلوُييص١لًييكٕلك٤ييٚلؼييٌ٘طل

ػِييي٠لو٥رفلٓيييٖلوُويييطشوٕلٝوُلعيييطوٕلكيييكٕلػِيييْلور٣ ُٞيييٞ ٢للOperant Conditioningورـيييططويلؤُييي  طل ل

Ethologyسألبكُ٘فٞ لك٢لوٝضبك.٣ل 

 Instinctive or Innateوٕلورٛطٔييكّلورؼييكغلُؼييكُْلزضوؼييولور٣ ُٞييٞ ٢لٛييٞلوُـط٣ييعفلوٝلوُؽييِٞىلوُل ييط١ل

Behavior اٌ اظساز انعهٕن ركًنٍ فنٙ يٕزصنبد  .لح٤ثل٣ؼطوسلػِٔك لور٣ ُٞٞ ٢لGenes  انؾٛنٕاٌ  ٔثطسٚمنخ

زطٕز ٔانُشٕء نكٙ رزؼبيم ينغ ثٛئنبد يؾنداح أ فنسٔف يؼُٛخ فبٌ ْرِ انغُٛبد أ انًٕزصبد لد رؾٕزد خالل ان

ل ل.ثٛئٛخ يؾداح 

لًٝ٘سصفلاأض٣ر٤ولػٖلػِْلور٣ ُٞٞ ٢:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

Whitmann  ٌوػطسيطلوُـطوزيعلوٜٗيكلضزٝزلوكؼيكٍلك ط٣يول(:  1898 (  ٔٚزًنبCongenital Reactionsٝوٜٗيكلل

ل كبطولٝٓٞلٞكولٌَُلٗٞعلٖٓلوُح٤ٞوٕ.

ل

Heinroth  ( 1918ْبُٚسٔس  :)ٕلح٤ثلهكّلبطسض٣بلوكطوخلبًلحس٣ ولوُلوػلبٔؼعٍلًٝكٗذلوضو ٙلٓ كبوول٣ُٞطٔك.

ٝٛيعلٝاحط٣ييللPreeningػٖلوُ ٤ٞضلوُسكُـولٖٓلٗٞػٜكلكٞ سلو٥ا٢:لوٕلوُحطًك لوُـط٣ع٣ولٓ َلامل٤قلوُيط٣ؿل

لٝوُ٘سؿلًِٜكلا زٟلٖٓلهسَلوركطوخلزٕٝلوٕلافكٛسلوُ ٤ٞضلورذطٟ.لShakingوُوؽْل

ل

 كَٕساا نٕزَص ٔ َٛكٕ رًجسگٍ
Konrad Lorenz ( 1939, 1965, 1981 ) and Niko Timbergen ( 1948, 1951 ) 

زاو گثنبالٚضٕوُؽِٞىلرٗٞوعلٓرطِلولٖٓلوُح٤ٞوٗك لك٢لب٤عطٜكلوُ س٤ؼ٤ولٝا ٣ٞطلٓك٣ؽي٠ٔللCatalogedهكٓٞولبلٜطؼول

Ethogram ٝٛييٞلػسييكضفلػييٖلهييٞوزْلًكِٓييولٌُييَلوٗييٞوعلوُؽييِٞىلوُـط٣ييع١لوٝلوُل ييط١لٝؤُييطؼِْلInnate and 

Learned Behaviorل. 

وؼيْٜلبفيٌَلٓ ٤يطلكي٢لػِيْلور٣ ُٞيٞ ٢لبٞليلٚللKonrad Lorenz ( 1965,1981 )وٕلوُؼهٓولًٞٗطوزللُٞضٗعل

.لكؼ٘يسٓكلاهحي للEgg-Rolling Behavior in Greylag Geeseظكٛطفلوٝلؼِٞىلزحط يولوُسي٤هلكي٢لورٝظل

رؼييطط كعلاِيييلوُس٤ىييوللورٝظفلوُطوهييسفلٝ ييٞزلب٤ىييولذييكضالوُؼييؿلكييكٕلٛ٘كُيييلبطٗييكٓللك ييط١لؿط٣ييع١ل٣٘ ِيين

Innate-Instinctive Program Triggeredح٤ثلاطًعلورٝظفلػ٠ِلوُس٤ىول يْلايٜ٘هلُٔيسلػ٘وٜيكلٝٓ٘وكضٛيكلل

كييٞملوُس٤ىييول ييْلاسييسألبسحط ييولوُس٤ىييولبطكيينلوُيي٠لوُؼييؿلاحطٜييك.لُٝوييسلرحيي لُييٞضٗعلوٕلٛييصولوُؽييِٞىلا ز٣ييٚلورٝظفل

وظوُولوُس٤ىولٖٓلوٓكّلورٝظفلٓغلبسزٜكلبٔسلضهسطٜكلككٜٗيكللح٤ثلوٕلHighly Mechanicalب ط٣وول٤ٌٓك٤ٌ٤ٗولػك٤ُول

اؽطٔطلبكًٔكٍلًٗٔلؼًِٜٞكلبسحط ولوُس٤ىول)لوُـ٤طلٓٞ ٞزفلوٝلوُط٢لاْلوظوُطٜكل(لوُي٠لوُؼيؿلٓيٖلاحطٜيك.لٝهيسلويِينل

لٕلػ٠ِلشُيل لًٗٔلوُلؼَلوُ كبذلوٝلوُطوؼدل گُٞضٗعلٝا٘سط

Lorenz ( 1939 ) and Timbergen ( 1948 ) termed this  

" Fixed Action Pattern "FAP" 

 ًَط انفؼم انضبثذ

ل

ل
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ل
ٕلًصُيلوٕلورٝظفلوُطوهسفل٣ٌٖٔلوٕلاحلعلُِو٤كّلبلؼَلزحط ولوُس٤هلػ٠ِلوـ٤ك لوذطٟلٓ َلوُؼِبلگُٝوسلٝ سلا٘سط

ل.لوٕلظكوٛطفلوBaseball)لػِبلوُس٤طفل(لًٝطو لوُس٤عبٍٞللBeer Cans وُمـ٤طف ِFAP٣ٌٖٔلوٕلا ِنلبك١لل

لٝهسلوـكضلا٘سطگٖلوٕلورٝظل٣ٔطِيل لوٗٚل٣فسٚلوُس٤هله٤ِه. ل( اطالق ٔزاصٛخ -يٛكبَٛكٛخ ) ـ٢ لذكضالوُؼؿلبٔك

.لوٕلُٞضٗعلٝلا٘سطگٖلويِوٞولGeese posses  ( a Genetic-Releasing Mechanism)للFAPِلُظكٛطفلو

ل ل(  انًؾفص االشبزارٙ( )  Sign Stimuli)وؼْ لوٍ لوُص١ل٣ ز١لو٠ُلويهملظكٛطف لٖٝٓللFAPػ٠ِلوُف٢  .

لشُيل٣ ز١لو٠ُلويهملؼِٞىلوريؼكّل لككٕ لوكٞوٜٛك لوركطوخلككاحو لوٗ ٠لوُ ٤ٞض لافكٛس لػ٘سٓك لػ٠ِلشُي: ورٓ ِو

 ْلاوّٞلورّلبكيؼكّلوكطوذٜك,لح٤ثلوٕلوُلْلوُلكؿطلوٝلؤُلطٞحلٛٞللMaternal Feeding Behaviorور٢ٓٞٓل

لورـكضف لًٔلطكحللSign Stimuliلٓحلع للact as a switchوُص١ل٣ؼَٔ لبطس٣ٝط وُسطٗكٓلللturn-onوُص١ل٣وّٞ

ل(.للHerrick,1908 ; Tinbergen, 1951(ل)للGenetically determined Programؤُوطضلٝضو ٤كل)ل

ل لورٝظلEthologistsور٣ ُٞٞ ٤ٕٞ لوُلوػلك٢ لوُحس٣ و لوركطوخ لُسٟ لوُـط٣ع٣و لوُٜطٝب لوؼطوكبو ح٤ثلل-كؽطٝو

كٞملض ٝؼٜكلؼٞفلل٣Hawk cardboard silhouetteهح لوٕلاحط٣يله ؼولٖٓلوٌُكضإٞلوُط٢لافسٚلوُموطل

ل لوُمٞضفلل٣triggers ِن لاـ٤٤ط لٝػ٘س لاٜطب. لوٝ لاو ْ لوٓك لوركطوخ لوٕ لًٔك لُس٣ٜك. لوُـط٣ع٣و لوُٜطٝب وؼطوكبو

لكوسلرح لا٘سطگٖللSilhoutteوُفسح٤ول لأٝظف لHirshاأ ٤طلػ٠ِلوركطوخ,لٌُٖٝللػسّلٝ ٞزل1951ُطسسٝلًٝأٜٗك

كفِٞولك٢لوػكزفلٛصٙلوُطوكضبلٝوُحمٍٞلػ٠ِلٗلػلوُ٘طكزل.لُٝصولككٕلوُؼِٔك لك٢لح٤ٜ٘كلـٌٌٞولك٢لل1955ٝ ٔكػطٚ,ل

ل لوُسوذ٤ِولوُط٢لويِنلػ٤ِٜك لوُـط٣عف .ل" Hard-Wired Instinct" انغسٚصح انصهدح االزرجبط ٝ ٞزلٓ َلٛصٙ

وػكزٝولوؼطٌفكفللCanty and Gouldككٕلوُسكح كٕلًكٗط٢لٝلگُٞٝسلل1995ّلٌُٖٝلك٢لٝهط٘كلوُحكوطلٝك٢لوُؼك

لػ٤ِٜكل لوُط٢لحمَ لٗلػلوُ٘طكزل لػ٠ِ لوُحمٍٞ لو٥ذط٣ٖ ل٣ؽط غ لُْ لُٔكشو لٝب٤٘ٞو لوُطوكضبلوٌُهؼ٤ٌ٤و لٛصٙ ٗطكزل

Tinbergen:ل

وػٔكضٛكلوهَلٖٓل)للػ٘سٓكلإٌٞلSilhoutteوٕلوكطوخلورٝظل٣ٌٜٔ٘كلورؼطوكبولو٠ُلوُفٌَلوٝلوُمٞضفلوُفسح٤ول. 1

ل(لو٣كّ.ل7

ل٣وبلوؼطرسوّللٞضفلـسح٤ولبحوْل٣ٌٔ٘ٚلاف٤ٌَللٞضفلظ٤ِولك٢لورؼلَ.. 2

بفٌَلٓرطِقلوػطٔكزولػ٠ِلوُظطٝفلؤُح٤ و!!!لككركطوخلوُط٢ل٣طْلل–ٓلططغلل–وٕلوركطوخلاؽطو٤بلُٔكلاؼطوسٙل. 3

لبفٌَلوٗلطوز١لككٜٗك لوركطوخلوُط٢للو طو لوُطوطبولػ٤ِٜك احكٍٝلوُٜطبلبؼ٤سولػٖلـسالوُموطل)لؤُلططغل(,لوٓك

ل ل( لارلهلو ؽكٜٓك ل) لاو ْ لوٕ لو٠ُ لا٤َٔ لككٜٗك لٓؤٞػو لبفٌَ لٝاوطب لوُوكػسفلcrouchاطب٠ لٛٞ لككُرٞف .

لورؼكؼ٤ولُٜصٙلورؼطوكبو.

ل

لل1997ك٢لوُؼكّل ل٣ؽ٠ٔلڊ Balabanهكّ لوٕلٛ٘كُيلٓك ٕصٛخ انُٕع ) خص  بك طو لاوكضبلػ٠ِلوُ ٤ٞضلكٞ س

Species-Specific )لل لوُمٞ  لاط٤ٗٔك  لوٕ لح٤ث .vocalizationsلٝوُؽٔكٕلل لوُس كا لك٢ لوُطأغ ٝحطًو

Quail٣ؽ٤ طلػ٤ِٜكلبٞوؼ ولٓؤٞػول٤ٔٓعفلٖٓلوُره٣كلك٢لوُسٓكؽ.لٝهسلو سذلشُيلٖٓلذهٍلوػكزفلظضعلذه٣كلل

ٕلك٢لو ٘ولوُس كا,لكٞ سلوٕلوكطوخلٓأذٞشفلٖٓلو ٘ولٓط ٞضفلُِؽٔكلtransplant neural tube cellsػمس٤ول

ٖٓلٗكح٤ولوؿ٤٘ك لوٝللSpecies-Specificوُس كالوُلكهػلؤُعضٝعلك٤ٜكلٛصٙلوُره٣كلوظٜط لذمٞل٤ولوُ٘ٞعل

ل.لbobbing head movementولٞو لوُؽٔكٕلٝحطًولوٝلٛعفلوُطأغل

لل
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ُ٘ٞعلًٝٗٔلؼًِٜٞكلاوطبولػ٠ِلوُوطشوٕلٝوظٜطلٝ ٞزلذمٞل٤ولولFentressو طٟلوُسكحثلل1973ك٢لوُؼكّل

لamputationٝوُط٢لاحطكالو٠ُلوُرسطفلوٝلوُطؼِْ.لح٤ثلهكّلبكذصل طشوٕللـ٤طفلبؼٔطل٣ّٞلٝوحسلٝهكّلبو غل عز٢ل

لوُؼ٤ِٔك ل لٛصٙ لو ط٣ذ لٝهس لبؽُٜٞو. لؤُف٢ ل٣ؽط ٤غ ل٢ٌُ لُِوطش لًكك٢ لوُوسّ لٖٓ ل ع  لٝوبو٠ لورٓك٤ٓو ٌُلٞكٜك

لرلوُوطوح٤ولهسَلوٕل٣ؽط ٤غلوُوطشلوُمـ٤طلوُطؼِْلػِ لوُوطشوٕلبكُـولككٜٗك لولسحذلٛصٙ ٠ل٤ًل٤ولؤُف٢.لٝػ٘سٓك

لبؽِٞى لوُ٘ٞعلح٤ثلاوّٞ لبرمٞل٤و لككُوطشوٕل" Face-Washing Behaviorيعؼ انٕعّ ل"اعوٍلاوّٞ .

لًصُيلككٕلوُوطشوٕلؤُو ٞػول لكٞملوُٞ ٚ. لورٓك٤ٓو لوٝلًلٞكٜك لهسَلٓطٝضلوض ِٜك لبكؿهملػ٤ٜٞٗك لاوّٞ وُ س٤ؼ٤و

بكؿهملوػ٤ٜ٘كلهسَلٓطٝضلوٌُلٞفل)لوُـ٤طلٓٞ ٞزفلولهلرٜٗكلٓو ٞػول(لٝرلاؽط ٤غلوٓطوضٛكلوٌُلٞفلو٣ىكلاوّٞل

لككٕل لُٝصو لأطِيلًلٞكٜك. لور٣كز١لاؽطٔطلبكزو لضٝا٤ٖلٓؽالوُٞ ٚلًٝأٜٗك لوُح٤ٞوٗك لؤُو ٞػو لكٜصٙ ػ٠ِلوُٞ ٚ.

Fentressوؼط٘طللوٕلٛصٙلوُطوطبولا سذلٝ ٞزلٓكل٣ؽ٠ٔلبكُـطوزعلك٢لوُِسكزٖللInstincts in Mammals.ل

ل

  The Science of Behavior Todayػهى انعهٕن انٕٛو 
ل

(لٖٓل كٓؼولو٤ُ٘ي١ٞلورٓط٤ٌ٣يولًطيبلل1963)للJerry HirshككٕللBrelandsبؼسلؼ٘ط٤ٖلٖٓلظٜٞضلٓوكٍلوُسكح كٕل

ح٤يثلوـيكضلوُي٠لوٕ ل"  Individual Differencesرغنبٚساد االفنساا " " ل"ٓوكرلوًسلك٤يٚلػِي٠لو٤ٔٛيولزضوؼيول

لوُلطٝهك لب٤ٖلوركطوزل٤ُؽذلحس ٤ولوٝلبكُمسكولوٝلػكضوولبَلوٜٗكلٗطكالُٔٞوللك لورح٤ك .ل 

" Individual differences are no accident. They are generated by properties of 

organisms "ل

ٝوؼييِٞبللSkinnerian approachٝو٤ُييّٞلكييكٕلػِٔييك لوُؽييِٞىل٣ؼططكييٕٞلبٔؽييكٛٔولوؼييِٞبلوٝليط٣وييولؼييٌ٘طل

ك٢لكْٜلوُؽِٞى.لٝوٕلػِْلورػمكبلوُحس٣ثل٣ ٣سلٗظطفلزوضٕٝلكي٢لوُؽيِٞىل,لح٤يثلوٕللEthologistور٣ ُٞٞ ٤٤ٖل

كٌِٜيكلأطِي:ؼيكملوٝل يصعلوُيسٓكؽللsame basic designوزٓـولوُ ٤ٞضلٝوُِسكزٖلٓس٤٘ولػِي٠لٗليػلوؼيػلوُطمي٤ْٔل

Brain Stemٜيكظلالطػي٢لوٝليطكي٢لل ,Limbic Systemلٓري٤دلل,Cerebellumلهفيطفلؤُيدلل,Cerebral 

Cortexلككُوفطفلوُسٓكؿ٤ول٢ٛل ع لوُطل٤ٌطلٝو٣وكزلوُحٍِٞلُِٔؼىه لوُط٢لاٞو ٚلوٌُكزٖلوُح٢ل,لٝوٕلوُليطملبي٤ٖل.

وُح٤ٞوٗك لٝوُسفطلٛٞلك٢لحوْلٝاؼو٤سو ل)لاهك٤قل(لوُوفطفلوُسٓكؿ٤و,لح٤يثلٛي٢لورػِي٠لكي٢لوُح٤ٞوٗيك لوُطوه٤يول)ل

 (.لPrimatesلوُطز٤ؽ٤ك 

Primates > Dogs, Pigs > Rats & Miceل

ل ل٣ؽ٠ٔ لٓك لُس٣ٜك لوُح٤ٞوٗك  ًٝٗٔللInnate Species-Specificخصٕصٛخ انُٕع انداخهٛخ أ انفطسٚخ ًَٝ

لُط٣ٌٖٞلوٝلاف٤ٌَلوُؽِٞى. لٝوُطؼِْ لوُؽكبوو لٝوُص١ل٣طلكػَلٓغلوُرسطف كسؼهلوٗٞوعلوٝلوٗٔكيلوُؽِٞىلك٢ل وُحطًو

 ) Innate}وٝلٓكل٣ؽ٠ٔللInnateوُطس ٤ٖلإٌٞلٓؽ٤ طلػ٤ِٜكلبفٌَلًس٤طلبٞوؼ ولوُل طفلوُسط٣ولٝاحذلظطٝفل

Hard-Wired ) Programs} ل لٝوُطؼِْ لٝوُرسطف لوُطسض٣ب لوٓك لك ط١. لاؽ٤ِي لوٝ لضبً لبطٗكٓل  و١

Experiencing and Learning.ك٢ٜلظٞوٛطلٜٓٔول سولك٢لوٗٔكيلوذطٟلٖٓلوُؽِٞى  

ك لوٌُس٤طفلٝشو لورزٓـولؤُؼوسفلك٢ٜلوهَلذىٞػكلك٢لوٗٔكيلؼًِٜٞكلو٠ُلٓكل٣ؽ٠ٔلككُوكػسفلورؼكؼ٤ولوٕلوُح٤ٞوٗ

.لوٓكلوُح٤ٞوٗك لوُمـ٤طفلٝشو لورزٓـولوُمـ٤طفلٝورهَلاؼو٤سولك٢ٜلوً طلذىٞػكللInnateبكُـط٣عفلوٝلوُل ط٣ول

لو٠ُل.لكٔ هلككٕلؼِٞىلوُ ٤ٞضلكٜٞلInnate behaviorك٢لوٗٔكيلؼًِٜٞكلو٠ُلوُـط٣عفلوٝلوُل طفل وً طلذىٞػك

و٠ُلؿطوزعٛكللmore hard-wiredوُـط٣ع٣ولبكُٔوكضٗولٓغلوٌُهب.لوٓكلوُحفطو لك٢ٜلوً طلذىٞػكلك٢لؼًِٜٞكل

لؤُمٔٔولزوذ٤ِكلبكُٔوكضٗولٓغلوُ ٤ٞض.لًصُيلككٕلوُح٤ٞوٗك ل٣ٌٖٔلاوؽ٤ٜٔكلو٠ُلل٘ل٤ٖ:

 يضم انهجبئٍ. -ٚغ انٗ انظسٔفاالٔل: ؽٕٛاَبد ذاد ازعخ ػبنٛخ يٍ انمدزح أ انمبثهٛخ ػهٗ انزكٛف انعس

انًمسزح ظبثمب  Instinctive tendenciesْٔٙ رؼزًد ػهٗ انًٕٛل انغسٚصٚخ  – Automaticانضبَٙ: آنٛخ 

Fixed يضم انؾشساد. -نهفؼم ثدال يٍ ػًهٛخ انزكٛف انعسٚؼخ 

ػك٤ُيو.للadapt-abilityػك٤ُيولوٝلهيسضفلا٤ٌيقللplasticityككٜٗكلأطِيلٓ كي٤يوللPrimatesككُح٤ٞوٗك لوُطز٤ؽ٤ولل

ل.predominantly instinctive ( fixity )وٓكلوُحفطو لك٢ٜلؿط٣ع٣ول)لٓوطضفل(لبفٌَلًس٤طل

للللللللللللللللللللللللللللل

 Interaction Between Genetics andانزفبػم ثٍٛ انٕزاصخ ٔانخجسح انعبثمخ 

Experience  

 
بؼهلورـٌكٍلٖٓلوٗٔكيلوُؽِٞىلإٌٞلٓطفكبٜولب٤ٖلورٗٞوعلؤُرطِلولٖٓلوُح٤ٞوٗك لٝبؼىٜكلاٌيٕٞلذكليولبيكٗٞوعل

ٓؼ٤٘ييولكٔيي هلكييكٕلوُسييطوٓللوُؼمييس٤ولوُطيي٢لأٌييٖلوُح٤ٞوٗييك لٓييٖلؤُفيي٢لٛيي٢لٗلؽييٜكلكيي٢لٓؼظييْلوُِسييكزٖ,لوٓييكليوييٞغل

.لبؼييهلوُؽيي٤ًِٞك لspecies-specificكيي٢لوُ ٤ييٞضلككٜٗييكلٓييٖلذمٞليي٢لوُ٘ييٞعللcourtship ritualsوُطييعوٝال

ٝر٣ٞ يسلايأ ٤طلُِرسيطفلوُؽيكبووللvery rigidاٌيٕٞلهكؼي٤ولوٝلليِسول)لؿ٤يطلٓطٗيول(للinnateوُل ط٣يولوٝلوُـط٣ع٣يول

٣ٌٔييٖلاح٣ٞطٛييكلوٝلاؼييس٣ِٜكلبييكُطؼِْللinstinctive behaviorػ٤ِٜييك.لٝوُييسؼهلو٥ذييطلٓييٖلوُؽيي٤ًِٞك لوُـط٣ع٣ييول

learningوٝلبكُرسطفللexperienceرٓ ِولػ٠ِلوُؽ٤ًِٞك لوُ كبطولوٝلوُمِسفل.لٝوrigid behaviorاظزغبثخ ٢ٛ:لل

 Lip)للFlehmann Responseنف انشفخ انؼهٛنب فنٙ انضٛنساٌ ػُند شنى االثمنبز فنٙ ؽبننخ انشنجك انزنٙ رعنًٗ 
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curl response of bullsل(.ل)لوٕلوؼطوكبولُقلوُفلولوُؼ٤ِكلٓٞ ٞزفلك٢لوُؼس٣سلٖٓلشًٞضلوُح٤ٞوٗيك لٓ يَلورؼيٞزل

فننٙ  Lordosis  (kneel down postureٔٔضننؼٛخ انسكننٕع ) انغضننٕ ( انًعننًبح ٝوُ٘ٔييٞضلٝوُر٤ييٍٞل....ل(.ل

,لح٤يثلوٜٗيكلاويّٞلبٔيكلفٙ انًٕانٛند فنٙ انهجنبئٍ sucklingٔانسضبػخ أ انًص ....للانغسذاٌ فٙ أزح انشجك.

لل وٝضوكػولو١لـ٢ ل٣ٞوغلك٢لكٜٔك.لوٕلٛصٙلورٓ ِولًِٜكلاؽ٠ٔل:لل

ل

*** Wired Behavior in Mammals-Hard***  

 

ضل  ٞ ػًهٛنخ ركنٍٕٚ انؼني فنٙ ٓ يَللModified Instinctive Behaviorوٓكلورٓ ِولػ٠ِلوُؽيِٞىلوُـط٣يع١لؤُحي

.لكيكرٗ ٠لكي٢لوٍٝلٝرزفلُٜيكل٣ٌيٕٞلُيس٣ٜكلLearningٔاننزؼهى  Instinctرفبػم ثٍٛ انغسٚنصح ك٢ٜلػ٤ِٔوللانخُبشٚس

ٝاؽيكمللhard-wiredٛي٢للnest buildingُس٘يك لوُؼيؿ.لكؼ٤ِٔيولب٘يك لوُؼيؿللضؿسيول كٓريولٝؿ٤يطلٓؽي٤ طلػ٤ِٜيك

ؼٞفل٣حلعلٛيصٙلوُؼ٤ِٔيو,لٌُيٖلواويكٕللProstaglandinرٕلحوٖلوُسطٝؼطكگهٗس٣ٖللhormonal drivenٛط٤ٗٞٓكل

بفيٌَلػ٤ِٔولب٘ك لوُؼؿلٝاطا٤سٚلاطحؽٖلٓغلاوسّلوُٞرزو .لٝٛ٘كُيلوٓ ِولػ٠ِلبؼهلوٗٞوعلوُؽِٞىلوُطي٢ل٣يطْلاؼِٜٔيكل

ٓيٖللshell fishاويّٞلبكؼيوكيلؤُحيكضل seagullsاَنٕاع طنبئس انُنٕزض :لكٔي هلبؼيهلentirely learnedًكٓيَل

ػِٞلػ٠ِلوُمرٞضلُـطنلكطحٜيكلٝوًيَلٓيكلبيسوذِٜك,لٌُٝيٖلُيٞح لوٕلوُيسؼهلو٥ذيطل٣ويّٞلبط٤ٜٓيكلوٝلوؼيوكيٜكلكي٢ل

٢لبؼيهلوُس٘يسملٌُؽيطٙلٓيٖلهسيَلوُؽي٤كضو لوُفكضعلُطوّٞلوُؽ٤كضو لبٌؽطٛكلوٝلكطحٜك.ل)ل***له٤كّليكزطلوُعوؽلبطٓي

لهطبلورـكضفلوُىٞز٤ول***ل(.

لو٠ُلو٥ا٢:ل٣ٝInnate behaviorٌٖٔلاوؽ٤ْلوٗٔكيلوُؽِٞىلوُل ط٣ولوٝلوُـط٣ع٣ول

ل.prey-killingٝهطَلوُلط٣ؽوللeatingٓ َلوُؽِٞىلوُو٘ؽ٢,لب٘ك لورػفكؾ,لا٘كٍٝلوُ ؼكّلل:closedيغهمخ .ل1

,لوُطػي٢لٝالكلي٤ِٚلوُطي٢لاؼطٔيسلhunting,لٝوُمي٤سلways of preyingوُمي٤سللٓ َليطم: openانًفزٕؽخ .ل2

لػ٠ِلوُرسطفلٝوُطؼِْ.

 

  Complex Interactionsانزفبػالد انًؼمدح ) انزداخم ( 
ل

-٣speciesطؼِْلوٕل٣ـطزلوؿ٤٘طٚلوُركلولب٘ٞػٚلوٝلكم٤ِطٚل)للFinchesُوسلُٞح لوٕلي٤ٞضولٓ َلػملٞضلوُل٘چعل

specific songلحط٠لٝوٕل طٟلا٘فأفلوُمـكضلك٢لل٘كز٣نلٓـِوولأكٓكلل)sound-proof boxsو١لحط٠لوشولُْلل

لوً طل لاـط٣سو ض ِٞ لا  لككاٜك ل٢ٛٝلاـطز لورذطٟلوُسكُـو لبؽٔكعلوُؼمكك٤ط لُٜك لوُؽٔكح لٌُٖٝلػ٘س لآذط. لي٤طو اؽٔغ

لككٕل لُٝصو ك٢لاـط٣سللضو ٢لٝوُطؼِْٗؽسولٓؽكٛٔولوُطأ ٤طلوُٞهكّلبٔحكُٝولاوط٣طلMundinger  (1995  )اؼو٤سو.

لبكُطىط٣بل لوُـط٣ع١لٝهكّ لكم٤ِط٤ٖلٖٓلوٌُ٘كض١لٝوُط٢لأطِيلٗٞػ٤ٖلٖٓلوُطـط٣س ل طٟلاطب٤و لكوس لُٝصو وُ ٤ٞض؛

ب٤ٜ٘ٔك,لٝهسلرح لوٕلوُ ٤ٞضلؤُطبكفلٖٓلٗٞعلوٝلكم٤ِولٝوحسفلاوّٞلبطـط٣سلوُمٞ لوُركقلبٜكلٝرلاوّٞلوركطوخل

لوُركلولبٜك.لٝػ٘سلاىط٣بلوُ٘ٞعلورٍٝلٓغلبطو٤ِسلوُ٘ٞعلو٥ذطلحط٠لك٢لحكُولٝ ٞز لبَلاـطزلاط٤ٗٔطٜك ٛكلؼ٣ٞو 

لوُوسضفلػ٠ِلاؼِْل وُ ك٢ٗلككٕلوُو٤َلوُ٘كالل٣طؼِْلاـط٣سلوُ٘ٞػ٤ٖلٓٔكل٣سٍلػ٠ِلوُطأ ٤طلوُٞضو ٢.لك ٤ٞضلوٌُ٘كض١لُٜك

 ٤ٞضل٣ٌٖٔلاسض٣سٜكلو عو لٖٓلورؿك٢ٗلوُـط٣سولػٜ٘كلٌُٜٝ٘كلا٤َٔلبفٌَلًس٤طلو٠ُلورؿ٤٘ولوُركلولبٜك.لًٔكلوٕلوُ

.لانزؼهى overrideانمدزح انمٕٚخ ػهٗ انغبء أ إثطبل لاالًَبط انًمسزح ٔزاصٛب ندٚٓبُطـط٣سلوؿ٤٘ك لٓرطِلولٌُٖٝل

٣ٌٖٔلوٕلاس َلبكُطؼِْلٌُٖٝلوُح٤ٞوٕل٤ٔ٣َلبؼسلكططفلو٠ُلوُط ٞعللinnateٝك٢لوُِسكزٖلككٕلوٗٔكيلوُؽِٞىلوُل ط٣ول

لوُـ لوٝ لوُل ط٣و لؼًِٞٚ لوٗٔكي لاوكضبلو٠ُ لك٢ لٝوُس كا لوُطوًٕٞٝ لح٤ٞوٕ لاط٣ب لػ٘س لؼكبوك لشًط لًٔك ط٣ع٣و

Brelands.ل

ل

  Noveltyانشٙء انغدٚد أ انغسٚت أ انغٛس يأنٕف 
 

Novelty ل ل) لوُح٤ٞوٕ لب٤عو لك٢ لؿط٣ب لوٝ ل س٣س لـ٢  لو١ ٢ٛIts anything new or strange in an 

animal's environmentلا٘كهه؛ل لك٤ٜك ل٣سسٝ لوُظكٛطف لٝٛصٙ لل(. لوُرٞف لإ كضف لو٠ُ لا ز١ لهس  fearك٢ٜ

provokingوٝلا ز١لو٠ُلو كضفلوُلىٍٞلوٝلوُوكشب٤وللattractivenessلك٘هح لك٢لبؼهلورح٤كٕلوٕلوُح٤ٞوٗك ل.

احكٍٝلوٕلاؽطٌفقلحط٠لورـ٤ك لوُر ٤طف,لٓ َله٤كّلؿعوٍلوُ ٞٓسؽٕٞلبكُطوطبلٖٓلوُلٜسلوٝللؼٞزلبؼهلوُلٜٞزل

لٝوٕلزضوؼو لؤُمٞض. لكٔ هلذ٤ٍٞللكٞملؼ٤كضف لوُط س٤و٤و. لوٝ لوُؼ٤ِٔو لٖٓلوُ٘كح٤و لبؼهلور٤ٔٛو لُٚ لوُظكٛطف ٛصٙ

وُطًٞبلهسلاِٜغلٝاطاوقلك٢لب٤عولؿط٣سولػ٘سلض ٣طٜكلرـ٤ك ل س٣سفلٓ َلكطوـوليكزطفلوٝلاٌؽطلؿمٖلـوطفلٓٔكل

اط٤ٜللػ٘سلٝوؼٜكلك٢لً ٤طولٝلdistressهسل٣وٞزلو٠ُلٛطبٜكلوٝلوؼوكيلضوًسٜك.....لوُد.لٝك٢لؤُكـ٤ولككٜٗكلهسلا٘عػلل

 ٓح٤ًلآذط.لٝك٢لبؼهلورح٤كٕلهسل٣ ز١لشُيلورٗعػكالو٠ُلا٣ٌٖٞلػكزو لؿ٤طل ٤سفلوٝلؿ٤طلٓهزٔولُسٟلوُح٤ٞوٕ.

ل
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  Temperamentانطجغ أ انؾدح أ انًصاعٛخ  

 
وٕلٛصٙلوُظكٛطفل٣ؽ٤ طلػ٤ِٜكلبفٌَلٝضو ٢لك٢لورٗؽكٕلٝوُر٘كظ٣طلٝؤُكـ٤ولٝوُس كالٝوُوطشوٕ.لكسؼهلوركطوزل

إٌٞلهِوولٝذكزلولٝوُسؼهلو٥ذطلإٌٞلٛكززولٝضوب ولوُوأؾل)لٓؽ٤ طفل(لوٝله٣ٞولوُف٤ٌٔو.لٝك٢لًَلوُح٤ٞوٗك ل

لوُ لوُحكر  لاوكٙ لوركؼكٍ لضزٝز لػ٠ِ لا  ط لوُٞضو ٤و لوُؼٞوَٓ لوُ سغلككٕ لحسف لوٝ لككُٔعو ٤و لُِرٞف, ٔؽسسو

temperamentاوطضل عز٤كلػٖليط٣نلورؼطوكبولوُلطز٣ولُِح٤ٞوٕلاوكٙلوُرٞفللfearلككُسكح كٕل.Rogan  ٔLe 

Doux  (1996  )٣وططحكٕلوٕلوُرٞفلٛٞلٗطكالوُوٜكظلوُؼمس٢لٝوُص١لٗفألُـطنلوٌُفقلػٖلوُر طلٝوُص١ل

لوٕلوُسكح كٕل٣وٞزلوُح٤ٞوٕلُم٘غلوؼطوكبطٚلٖٓلو َلحٔ اأ ٤طولPloman  ٔDaniels  (1987  )ك٣ولٗلؽٚ.لًٔك

ل(لك٢لوريلكٍ.لfearfulness)للshynessـس٣سولُِٞضو ولػ٠ِلوُروَل

ل لوُسكحث لBroadhurst  (1960  )وٕ لٓطؼكًؽو لحىكٗو لوٝ لضػك٣و لاوكضب ػ٠ِللcross-fosteringو طٟ

لوٗطركبل طشوٕلأطكظلNon-Reactiveك٢ُلٝوُ٘ٞعلوُـ٤طلوٗلؼلReactiveوُوطشوٕلٖٓلوُ٘ٞعلورٗلؼك٢ُل لاْ لكوس .

لوٝلٝوي٢ لٖٓلورٗلؼكٍلٝاْلوُطعوٝالب٤ٜ٘ٔكل ٍٍ ثٛئخ االو ٔزػبٚزٓب ػهٗ لندزاظخ رأصٛس انٕزاصخ أ رأصٛسبٔؽطٟٞلػك

.لٝػ٘سلزضوؼولوُ٘طكزللُٞح لوٕلاأ ٤طلورّلُْل٣ٌٖلًس٤طولو٠ُلزض ول٤ُوّٞلبطـ ٤ولوُ سغلورٗلؼك٢ُليصاعٛخ انصغبز

وركطوخلشو لورٗلؼك٤ُولوُفس٣سفلؤُطأا٤ولٖٓلو٥بك لورٗلؼك٤٤ُٖ.لككألّلوُو٤ِِولورٗلؼكٍلؤُطعٝ ولٖٓلشًٞضلوٗلؼك٤ُوللُسٟ

ٝظٜٞضلوب٘ك لوٗلؼك٤٤ُٖلُس٣ٜكلُْل { طلبسض ولًس٤طفلػ٠ِلٓعو ٤ولوب٘كزٜكلٌُٖٝلورب٘ك لًكٗٞولوٗلؼك٤٤ُٖلبسض ولوهَل

هكّلبلحكلزٝضلوُٞضو ولك٢لا٣ٌٖٞلوُؽِٞىلكٞ سللBroadhurst  (1975 )لٖٓلوب٘ك لورٜٓك لورٗلؼك٤ُو.لُٝصولككٕ

لوٕلورذطهكك لك٢ليسغلوٝلٓعو ٤ولوُح٤ٞوٕلك٢لوُوطشوٕلاؽطٔطلحط٠لك٢لحكُولاطب٤ولوُمـكضلك٢لب٤عولٝوحسف.

 ♀Non-Reactive × ♂ Reactive → ♂♀( R + N ) = Less R 

                               ♀ R                   × ♂ N             → ♂♀ ( R+ N ) = Highly R 

 

  Measuring Fear-Based Behaviorلٛبض انعهٕن انًجُٙ ػهٗ انخٕف 
ل

كٜٞل٣ظٜطللopen field testٛٞلكحكلوُحوَلؤُلطٞحللfearfulnessوحسٟلوُ طملُو٤كغلوٝلكحكلـسفلوُرٞفل

كك لك٢لزض ولوُرٞفلب٤ٖلوُر ٞيلوُٞضو ٤ولؤُرطِلولٖٓلوُح٤ٞوٗك .لٖٝٓلوُطوكضبلوُط٢لو ط٣ذلك٢لٛصولورذطه

لوبكٕلوُحطبل  wartimeؤُوكٍلٝرؿطونلٓرطِلولٜٓ٘كله٤كغلزض ولوُرٞفلوٝلوُوطأفلُسٟلوٌُهبلك٢لضٝؼ٤ك

Russiaلل(Krushinski٤ُطْلاسض٣سٜكلُطمسالٓىكزفلُِسبكبك لوٝلُطٌٕٞلًهل1960ل)بلاطسغلضوزحولورٗؽكٕ.لُٝوسل

ل٢ٛantitank dogsلوركىَلُطمسالوسلوُسبكبك للmost active dogsٝ سلوٕلوٌُهبلوُ٘ف ولوٝوُلؼكُول سول

كٞ سلوٜٗكلوركىَلك٢لاطسغللless active.لوٓكلوٌُهبلورهَلكؼك٤ُولوٝلٗفكيلfearlessك٢ٜله٤ِِولوٝلػس٣ٔولوُرٞفل

رسّلُطٌٕٞلٓىكزفلُِسبكبك ل٣وبلػ٤ِٜكلوٕلاطـِبلػ٠ِلذٞكٜكلوُ س٤ؼ٢لٖٓلوُسبكبولضوزحولورٗؽكٕ.لككٌُهبلوُط٢لاؽط

لؤُطوٜولبؽطػولاوكٜٛكلح٤ثلاولعلػ٤ِٜكلوٝلزٝر.اسذَلبسوذِٜك.

لوهَل لوُط٢لإٌٞ لوُح٤ٞوٗك لوُسو ٘و لوٗطركبلؼهر لٖٓ لٖٓلذهٍ لا س٤و٤و لػ٤ِٔو لو٤ٔٛو لو٣ىك لوُظكٛطف لُٜصٙ وٕ

ل لا٤ٜوك لوٝ للless agitatedوؼط كضف لوُطبً لٝٛ٘كُيللrestraintذهٍ لوُد. ل...... لٝوُطِو٤ا لػ٤ِٔك لوُ٘وَ لو َ ٖٓ

لُِرٞف: لوكؼكُٜك لضزٝز لاوكٙ لوُح٤ٞوٗك  لوٗٞوع لب٤ٖ لٓحكُٝوللوذطهكك  لػفٞوز٢ لبفٌَ لبكُطًه لاوّٞ ككُٔكـ٤و

وٓكل.ل rdfear of separation from the heككُرٞفلُس٣ٜكلٛٞلذٞفلورٗلمكٍلوٝلوربطؼكزلػٖلوُو ٤غ.لوُٜطٝب

 ك٢ٜلاسو٠لِٓطموولوٝلهط٣سولٖٓلوُوسوضلح٤ثلوٕلُس٣ٜكلذٞفليس٤ؼ٢لٖٓلورٓكًٖلؤُلطٞحولrodentsوُوٞوضنل

natural fear for open spacesلوٓكلوُس كالكؼكزف لٓكل٣طؤسلزٕٝلحطوىلػ٘سلوُطؼكَٓلٓؼٚل.handlingٖٓلهسَلل

,لوشلوٕلوُس كال٣ٌٕٞلذكزلكلُسض ولوٗٚلر٣ؽط ٤غل tonic immobilityانغًٕا انزٕرس٘ ورٗؽكٕ.ل٣ٝؽ٠ٔلشُيل

لاِقلوُوِبل٣ٝؽ٠ٔل ل٣ ز١لو٠ُلؤُٞ لٗط٤وو لهس لُسؼهلوُح٤ٞوٗك لوُسط٣و لُٞح لوٕلورٓؽكىلبكُوٞف لُٝوس وُحطًو.

myopathy.ل

ل

  Biological Basis of Fearاالظط انجبٕٚنٕعٛخ نهخٕف 

 
ف,لٝوُؼٞوَٓلوُٞضو ٤ول٣ٌٜٔ٘كلو٣ىكلوٕلاوَِلوٝلاع٣سلٖٓلاِؼبلوُٞضو ولزٝضولًس٤طولك٢لـسفلضزٝزلوُلؼَلاوكٙلوُرٞ

لوُِ كّل لوٓكيذ لورٗؽكٕ لو ط٣ذلػ٠ِ لبؼهلوُسحٞثلوُط٢ لٝوٕ لوُح٤ٞوٗك لوُسو ٘و. لوُرٞفلك٢ لاوكٙ لوُلؼَ ضزٝز

revealedلل لوُوِن لحكُو لٝضو و لػ٠ِ لاؽ٤ ط لوُط٢ لوُٞضو ٤و لو٤ٌُٔك٤ٌ٤ٗك  لبؼه لوanxietyػٖ لٓ٘ وو لإٕ ِل.

amygduleل٢ٛٝل ع ل(لـ٤طلٖٓلوُسٓكؽل٣وغلك٢لوُوٜكظلوُ طك٢لُِسٓكؽللin limbic systemل٢ٛلؤٌُكٕلل)

" ٔاٌ ارالف االيگدٔال ٚغؼم يٍ flight or fight  " انٓسٔة أ انمزبل  وُص١لٓ٘ٚل٣طْلويهملظكٛطفلوٝلؼِٞى

م يٍ انًعزؾٛم انغسذاٌ انجسٚخ ؽٕٛاَبد ٔاٚؼخ ٔٚمهم يٍ االَفؼبنٛخ ندٚٓب. كًب اٌ ارالف ْرِ انًُطمخ ٚغؼ

ناليگدٔال  lesionاظزغبثخ انخٕف ندٖ انؾٕٛاَبد. ٔلد نٕؽظ ػُد اؽداس ضسز  provokeاؽداس أ اصبزح 

لفبٌ انغسذاٌ رفمد ؽبنخ انخٕف يٍ انمطط.  لوٌُٜطبكز٢ لوُطحل٤ع لؤُ٘ ووللelectrical stimulationٝوٕ ُٜصٙ
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ظ٣كزفلوـًلوُسّلٝاـ٤٤طلوُط٘لػلك٢لوُح٤ٞوٗك ل٣وؼَلٖٓلورٗؽكٕلوٝل٣فؼطٙلبكُرٞف.لوٕلٓؼسٍلوطبك لوُوِبلٝ

ل لالؼ٤ِٜك لوُوطكٍل٢ٛلوؼطوكبك ل٣طْ لوُٜطبلوٝ لactivatedػ٘س لوُلؼك٤ُك لوُهوضوز٣و لٛصٙ لٝوٕلًَ .autonomic 

functionsُٜكلزٝضو لػمس٤وللneural circuitsلك٢لٓ٘ وولورٓگسٝر.ل

لل  Fearfulness and Instinctانخٕف ٔانغسٚصح لل

ل

فجؼض اَبس انؾٕٛاَبد لد رهد ٔنكُٓب رصجؼ ك٢لحكر لٓؼ٤٘ولككٕلوُـط٣عفلٝوُرٞفلهسل٣مسٓكٕلبؼىٜٔكلبسؼه.ل

خبئفخ انٗ انؾد انر٘ الرعزطٛغ فّٛ االلزساة يٍ صغٛسْب أ صغبزْب. ْٔرا لد ٚؼُٙ انٗ اٌ طجؼٓب أ ؽدح 

لٕٚبٌ انٗ انؾد انر٘  fearfulnessٔخٕفٓب  nervous temperamentطجبػٓب أ يصاعٛزٓب انؼصجٛخ 

 ٚزغهجبٌ فّٛ ػهٗ غسٚصح االيٕيخ ندٚٓب.

 Nervous system reactivity changed by theرغٛٛس زا فؼم انغٓبش انؼصجٙ رغبِ انجٛئخ 

environment  

ل

ل لك٢لب٤عولذك٣ٝولوٝلككضؿولٝذك٤ُولٖٓلؤُحلعو لوُحؽ٤و لوُح٤ٞوٗك لوُمـ٤طف لsensory stimulatorsوٕلا٘فأف

ولُٚلاأ ٤طلػ٠ِلا ٞضلٝٗٔٞلوُوٜكظلوُؼمس٢,لح٤ثلوٕلشُيلهسل٣ ز١لو٠ُل ؼَلوُح٤ٞوٕلٓ٘لؼهلوٝلٓط٤ٜوكلؤُرطِل

احس ٚلوُس٤عول٤ًٝقلوٕلوُوٜكظلوُؼمس٢للlong-lastingػ٘سٓكل٣مسالح٤ٞوٗكلبكُـك.لوٕلشُيلٛٞلاأ ٤طلي٣َٞلورٓسل

ـ٢ لٓؼ٤ٖلذهٍلكططفلوُ٘ٔٞلوٝلوُط ٞضللٖٓل٣deprivationطلكػَلٓغلؤُحلعو لؤُرطِلو.لح٤ثلوٕلاأ ٤طلوُحطٓكٕل

نصغبز انغسذاٌ ٚؤا٘  wiskersؽٛش نٕؽظ اٌ رمهٛى شؼٛساد انشفخ ) شٕازة ( ؤُسٌطفل٣ٌٕٞلُٚلو طلزوز٢ٔ.ل

فٙ انديبؽ ثشكم طجٛؼٙ ثعجت  somatosesory cortexانٗ ػدو رطٕز لشسح أ خالٚب انزؾعط فٙ انديبؽ 

ح٤ثلوٕلٗوكلٓسذه لوُطحؽػل٣وؼَلٖٓل.  elimination of sensory inputsاشانخ يدخالد انزؾعط 

لؤُحلعو ل لو٠ُ لاحؽؽك لوً ط لبؼسللhypersensitive to stimulationوُسٓكؽ لحط٠ لوُطأ ٤طو لاؽطٔط لٛصٙ ٝوٕ

ُِوٜكظلوُؼمس٢لاسسألبكُط ٞضللemotional reactivityوػكزفلٗٔٞلوُفٞوضب.لُوسلٝ سلوٕلضزٝزلوركؼكٍلوُؼكيل٤ول

لوُح لذهٍلكططف لوُطهػبل( ل) لوً طللhandlingَٔلح٤ثلوٕلٓسوػسو لوُحكَٓل٣ٌٖٔلوٕل٣وؼَلٖٓللـكضٛك وُوطش

ل لوُو٤كؼ٤و لوُح٤ٞوٗك  لو٠ُ له٤كؼك لؤُلطٞحو لورٓكًٖ لك٢ لورؼطٌفكف لٝه٤ِِو لػكيل٤ك لا٤ٜوك لوٝ  controlػكيل٤و

animalsلوٕلٓسوػسولورٜٓك لوُحكَٓلوٝلو ٜكزٛكل.stressingُس٤عولوُو٤ٖ٘ل٣ٝ ز١ل٣ ز١لو٠ُلاـ٤٤طو لٛط٤ٗٞٓولل

لُلططفل لحِْٜٔ لوُوطشوٕلبٞوؼ و لٖٓ لوُحس٣ ٢لوُٞرزف لوُمـكض لٌُٖٝلٓسوػسو لٓ٘لؼ٤ِٖلوً ط. للـكض شُيلو٠ُلٝرزف

لوُوطشوٕل لح٤ثلوٕ لبكُـ٤ٖ ل٣مسحٞو لػ٘سٓك لُس٣ْٜ لوُؼكيل٢ لورٛط٤كا لاو٤َِ لو٠ُ ل٣وٞز لحك٣ٝو لك٢ لٝٝوؼْٜ هم٤طف

لو لوُؼِٔك  لٝ س لًٔك لٛكززك. لٓعو ك لا ٞض لؤُسوػسو لوٌُظط٣و لوُـسف لحوْ لوٗرلكنلك٢ ك٢لل٣adrenal glandىك

وُوطشوٕلٓغلػ٤ِٔولوُطس ٤ٖ,لوشلوٕلؤُسوػسولُِوطشوٕلوُمـ٤طفلاوَِلٓوسوضلوؼطوكبولوُـسفلوٌُظط٣ولُؼٞوَٓلور ٜكز.ل

ل.لneuroendocrine systemًٔكلوٕلؤُسوػسولؤُسٌطفلهسلا ز١لو٠ُلاـ٤٤طو لًس٤طفلك٢لوُوٜكظلوُؼمس٢لوُـس١ل

 

  Changing reactivity versus tamingٛس زأا االفؼبل ٔظٕٓنخ االَمٛبا ) انٕااػخ ( رغٛ

ل

ٓؼٜكللhandlingوُح٤ٞوٗك لوُسط٣ولوُسكُـول٣ٌٖٔلوٕلامسالٝز٣ؼولٝؼِٜولورٗو٤كزلٝاؼطكزلػ٠ِلؤُسوػسولوٝلوُطؼكَٓل

ٝووا.لوٕل ؼَلوُح٤ٞوٕلوُسط١لوُسكُؾلٝز٣ؼكللlearned behaviorٖٓلهسَلورٗؽكٕلح٤ثلوٕلشُيلٛٞلؼِٞىلٓطؼِْل

tamedؼٞفلُٖل٣ع٣َلوٝل٣٘وكلٖٓلوؼطوكبطٚلُهـ٤ك لوُـط٣سولٝوُوس٣سفلؤُحلعفللsudden novel stimulusل.

 .Tًِٞضوزٝلك٢لوُٞر٣ك لؤُطحسفل)لل-كؼ٠ِلؼس٤َلؤُ كٍلككٕلٝػٍٞلو٤ُ٘كرلوركط٣و٤ولؤُطبكفلك٢لحس٣وولح٤ٞوٕلزٗلط

Grandinلل1994ل لزذٍٞلوُولكلُـطنلوذصلٗٔكشالوُسّلبؼسل ه ولوـٜطلٖٓلوُطسض٣بلح٤ثل( ٝوُط٢لاْلاؼ٤ِٜٔك

ًكٗذلؿ٤طلٓس ٘ولٝا ش١لو ؽكٜٓكلػ٘سلوُطؼكَٓلٓؼٜكلٝاطكغلش٣ُٜٞكل٣ٝوقلـؼطلو ؽكٜٓكلػ٘سلوؼطوكبولوُٜطٝبلٖٓل

ل لٓلك ٢  لؿط٣ب لٓحلع لٝ ٞز لٝػ٘س لوُطسض٣ب لبؼس لٌُٖٝ ٝ ٞزللٓ َلsudden novel stimulusؤُلططؼك .

لـركلكٞملؼوقلوُحظ٤طفلككٕلضزٝزلكؼَله٣ٞولاظٜطلػ٤ِٜكلٝاسسألبكرضا كّلبوسوضلوُحظ٤طفلُـطنلوُٜطب.

ل

  Domestic versus wild animalsانؾٕٛاٌ انًدعٍ ٔانؾٕٛاٌ انجس٘ 

 

وُـط٣سولؤُلك عوله٤كؼكلو٠ُلوُح٤ٞوٗك لؤُوططفللوٕلوُح٤ٞوٗك لوُسط٣ولوُـ٤طلٓس ٘ولاظٜطلوؼطوكبولذٞفله٣ٞولُهـ٤ك 

لٖٓل لبؽسبلوُؽ٘ٞو لوُ ٣ِٞو لٛطبلوؼ٤لو لوؼطوكبو لُس٣ٜك لككُٔوططو لؤُؽطأٗؽو لٝورؿ٘كّ. لؤُكـ٤و لٓ َ ؤُس ٘و

لورٗطركبلٝوُططب٤ولٝوُطحؽ٤ٖ.لٝوٕلاسض٣بلؤُوططو لوُسط٣ول٣حطكالو٠ُلكططفلويٍٞله٤كؼكلو٠ُلوُح٤ٞوٗك لؤُس ٘و.

ل

  Neotenyانطفٕنٛخ انمعًبد 

ل
وُ ل٤ُٞولك٢لوُح٤ٞوٕلوُسكُؾلوٝلهؽٔك لوَُحسَْثلل٢ٛfeaturesلحكُولوربوك لوٝلورحطلكظلبكُٔٞوللك لوٝلوُوؽٔك ل

juvenileلكل٢لبؼهلورح٤كٕلاوط١لػ٤ِٔولورٗطركبلػ٠ِلوؼكغلؤُٞوللك لوُ ل٤ُٞولٓ َلـٌَلوُطأغلوُحس ٢ل.
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juvenile head shapeوُدلاوؼَلٖٓلوُح٤ٞوٕلوً طل كشب٤ولٝؼُٜٞولك٢لوُطؼكَٓلٓؼٚ.لٝؤُر ْلوُوم٤ط...لل....

لوُ٘سكحل لح٤ثل٣هح لوٕلػ٤ِٔو لا ز١لو٠ُلاـ٤٤طلك٢لوٗٔكيلوُؽِٞىلو٣ىك. لهس لوُف٤ٌِو لوٝ ٝوٕلوُطـ٤طو لوُركض ٤و

barking٤ُٝػللافكٛسلك٢لوٌُهبلوُسكُـولؤُس ٘ولٝك٢ل طو لوُصزكبل٤ُٝػلك٢لوُصزكبلوُسكُـول)لٝٛ٘كل٣ومسلبكُ٘سكحل

وُؼٞو ل(.لٝبؼسلزضوؼولػفطفلؼهر لٖٓلوٌُهبلكوسلُٞح لوٕلوُؽهُولوُط٢لوبوذلػ٠ِلوًسطلهسضلٖٓلٓٞوللك ل

ِلٝولGerman Sheperdِلوُصزبلوُؽ٤ًِٞولٓ َلوُؽِٞىلور طٔكػ٢ل٢ٛلوُؽهُولورً طلـسٜكلبكُصزبلٓ َلؼهُولو

Huskies.ل

لل

  r specific traitsOverselection fo االَزخبة انشدٚد نصفبد يؾداح

 

ل لُح٤ٞوٗك لوٝلؼهُولٓؼ٤٘و. لوٝلٓل٤سو ل٣ٌٕٞلٓ ش٣ك لُملولٓؼ٤٘ولهس فًضال اٌ االَزخبة ورٗطركبلؤٌُ قلوٝلوُفس٣س

فٙ انضؼبنت ااٖ انٗ َزبئظ ػكعٛخ ػهٗ ظهٕن االيٕيخ ٔااٖ  calm temperamentانًعزًس نهطجغ انٓبا٘ء 

انٗ يشبكم ػصجٛخ ٔاٌ ْرِ انزغٛٛساد اشاااد يغ كم عٛم عدٚد. ٔاٌ ثؼض انضؼبنت انٕاٚؼخ عدا افٓسد ظهٕن 

 .cannibalized their pupsؽٛش آَب لبيذ ثبفزساض عسائٓب  abnormalلايٕيٙ غٛس طجٛؼٙ

 silentشدٚد الَزبط انؾهٛت ٚؤا٘ انٗ صفبد غٛس يسغٕثخ يضم انصساف انصبيذ ٔفٙ انًبشٛخ فبٌ االَزخبة ان

heat  ٔلهخ انخصٕثخlow fertility  ٔاطبنخ انفزسح انًفزٕؽخopen-prolonged time  ٔصؼٕثخ انؾًم

hard to conceive .ػهًب ثبٌ اَزبط انؾهٛت انؼبنٙ فٙ غبنت االؽٛبٌ نّ ازرجبط يغ انًصاعٛخ أ انطجغ ل

ل.ا٘ء أ االلم اْزٛبعبانٓب

ل

ل  Links between different traitsانصهخ أ االزرجبط ثٍٛ انصفبد انًخزهفخ 

ل

لوُ٘ح٤لول لوُح٤ٞوٗك لشو لوُؼظكّ لوً ط ل٢ٛ لٝؤُكـ٤و لوُر٘كظ٣ط لك٢ لٝٛطٝبك لوُح٤ٞوٗك لوٛط٤ك ك لوً ط لوٕ لُٞح  ُوس

لورض  لإٌٞلوؼ٤لو لٝوٕلبؼهلوُٜوٖلوُؽ٤ٔ٘و لوُ ٣َٞلٝوُطك٤غ. لبؼهلوُ ٤ٞضلشو لوُؼ٤ٕٞلوُعضهك لٝوُوؽْ .َ

لأطِيلٓفكًَلػمس٤و.

ل

إٌ رٕازس انعهٕن ػًهٛخ يؼمدح ؽٛش لٛم : " ثؼدو ٔعٕا يٛكبَٛكٛخ ٔزاصٛخ ٔاؽدح نزكٌٕ يعؤٔنخ ثشكم كهٙ 

 No one genetic mechanism account exclusively for a" ػٍ َٕع يؾدا يٍ انعهٕن. 

particular kind of behavior. 

ل

ل


