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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


