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 المستخلص

بيضة  042جامعة السميمانية باستعمال  -كمية العموم الزراعية -س ومختبرات قسم االنتاج الحيوانينفذت التجربة في مفاق
= معاممة االولى معاممة السيطرة بدون سماع اي T1( بواقع اربع معامالت Ross 308)مأخوذة من قطيع امهات نوع مخصبة 
= المعاممة T4ثالثة سماع صوت االفراخ الفاقسة = معاممة الT3= معاممة الثانية سماع صوت الدجاجة االم, T2صوت, 

بيضة, سمعت  02مكرر الرابعة سماع صوت االفراخ  الفاقسة مع الدجاجة االم, قسم كل معاممة الى ثالث مكررات وكل 
واظهرت ساعة في اليوم,  04دقيقة لكل ساعة في  55يوم ولغاية يوم الفقس اذا يعطى الصوت لمدة  5االصوات من عمر 

مفحص الجنيني الثاني والثالث في صفات النمو الجنيني في ل لجميع معامالت التجربة (P≤0.01)معنوي  تحسننتائج التجربة: 
جميع ة في النسيجي صفاتهاو في المواصفات النوعية لعضمة الفقس  (P≤0.01)مقارنة مع معاممة السيطرة, تفوق معنوي 
 معامالت التجربة مقارنة مع معاممة السيطرة.

 , عضمة الفقس, فروج المحم. رعاية امية, اجنة, تطور جنينيالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

This experiment was carried out at hatcheries and laboratories of Animal Production 

Department - College of Agricultural Sciences - University of Sulaymaniyah, by using 240 

fertilized egg (Ross 308), distributed to four treatments,T1= first treatment control treatment 

without hearing any sound, T2= second treatment hearing the hen call , T3= treatment third 

hearing  chicks hatched call and T4= treatment fourth hearing chick with hen call, each 

treatment divided to three replicates and each repeater 20 eggs, hearing the sound from the 

age of 5 days form incubation and until the day of hatching, the sound was given for a period 

of 15 minutes per hour in 24 hours, the results showing: significantly (P≤0.01)  improvement 

in embryonic development traits for all experimental treatments in embryonic test second and 

third compared with the control treatment, significantly (P≤0.01) improvement in the quality 

specifications for the hatching muscle and histological test for all experimental treatments 

compared with control treatment. 

Keywords: maternal care, embryos, embryonic development, hatching muscle, broiler 

chickens. 
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 المقدمة

التي تساىـ في نمو  العوامؿاىـ احدى و تعد الرعاية االمية 
وتطور اجنة فروج المحـ والتي قد تـ التخمي عنيا في السنوات 
االخيرة نتيجة لتطور عممية الفقس, اذ تحتاج االفراخ الى 

اما مف نوع   الطيور عمى نوعيفاميات  اذ تكوفرعاية االـ 
اي بقاء االـ في العش بعد الفقس  Nidicolousى ميس

بسبب اعتماد افراخيا عمييا في عممية التغذية والحماية وىذا 
وىي افراخ تفقس عمياء  Altricialالنوع مف االفراخ يسمى بالػ 

غير قادرة عمى الحركة وبدوف ريش والمثاؿ عمييا ىو افراخ 
ى مسي (, او مف النوع الثاني الذي83الحماـ والعصافير)

Nidifugous  قصيرة ثـ  لمدةاي ترؾ االـ لمعش بعد الفقس
مغمقة وقادرة عمى  غيرفراخيا ريش وعيونيا  والتعود اليو, 

مثؿ  Precocialالحركة وتممؾ نشاط وتسمى ىذه االفراخ 
النوع تقـو االـ (, في ىذا 38) افراخ الدجاج والديؾ الرومي

قادريف عمى البحث عف الغذاء وتجعميـ صغارىا عمى بتعميـ 
, وىذا التعميـ مف العناصر الغذائية التميز بيف الضارة والمفيدة

 Hen Vocalizationصوت مف الدجاجة االـ  بإصدار يتـ
وبيذا تستطيع االفراخ  يساعد افراخيا في ايجاد الغذاء

الوصوؿ لمغذاء وتصبح اكثر امانًا وىدوءًا وتقمؿ مف سموؾ 
وبيذا تقؿ الطاقة  Exploratory Behaviorاالستكشافي 

(, 83و 23لمبحث عف الغذاء وتحوؿ الى النمو ) ةالمستخدم
وىذا ما يحصؿ في البيئة الطبيعية اذ اف وجود الدجاجة مع 
االفراخ يؤثر عمى سموؾ االفراخ مف ناحية تفضيميا لمغذاء 
وزيادة نشاطيا والتقرب مف االـ يسمى بالتسييؿ االجتماعي 

Social Facilitation (14.)  الفراخ لالـ اوال يقتصر حاجة
احؿ اثناء مر في  فبعد الفقس فقط وانما تحتاج رعاية االـ

الراقدة عمى البيض وشعور  اذ اف وجود االـ ,(88) الفقس
مراحؿ النيائية ال اصدار صوت اثناء عف طريؽبيا  االجنة

الدجاجة االـ عمى شكؿ نداء استغاثة  تسمعومفقس ل
Distress Call  يسمى صوتPhioo  االـبدأ تىنا 

باالستجابة ليذا النداء وتطمؽ صوت مبيج لمجنيف 
Pleasure Calls  والجنيف سوؼ يقطع صوت االستغاثة

ويكوف صامت نتيجة لشعوره بأف ىناؾ مف يرعاه ويحميو 
 يطور الفقس اثناء في الصوتي التحفيز اف(. 83 22)

 تطور االعصابمف  ويعزز االشتباكات العصبية في الدماغ
 واف, (7و 3) الخاليا نواة في يزيد مف تعبير البروتيف وبالتالي

 كثافة يؤدي الى زيادة الصوتية لممحفزات االفراخ تسميع
 فعالية زيادة وبيذا لمختمؼ اعضاء الجسـ العصبية التشابكات

اىـ االعضاء  احد اف .(9و 8)االعضاء  تمؾ ووظيفة
المتطورة في الفقس نتيجة التحفيز الصوتي ىي عضمة الفقس 

Hatching Muscle  وتسمى ايضاMusculus 

Complexus  التي تعمؿ عمى تقوية المنقار لكسر البيضة
تصبة وصمبة وتعطي قوة ناذ انيا تمتمئ بالممؼ وتكوف م

, اما الغرض الثاني (32) البيضةقشرة لممنقار لكي يكسر 
منيا فيي تعمؿ عمى نفخ وتوسع المنطقة المعدية وبالتالي 

( واخيرا فاف في 31تعمؿ عمى تسييؿ امتصاص الصفار)
بالتقمصات ويبدأ  تبدأ مف الفقس عضمة الفقس 32اليـو 
الكاليكوجيف وتتحرر الطاقة عف طريؽ اطالؽ انزيـ  بنضو 

Glycolytic  عممية  إلتماـوبيذا يستغؿ الجنيف ىذه الطاقة
اف الرعاية  .(41و 23, 23, 37, 17) وكسر القشرة لفقسا

نمو  في واضح تأثيراالمية المتمثمة بالتحفيز الصوتي ليا 
واف تطور االجنة يعني  وتطورىا وتطور اجنة فروج المحـ
واف زيادة غراـ وحد بعمر يـو مف اعطاء افراخ بوزف اكثر 

ليذا ىدؼ  .(34غراـ عند التسويؽ ) 311الفقس يعني زيادة 
ىذا البحث عمى تسميع اجنة فروج المحـ الى اصوات مختمفة 

تطور وال نمونتائج في  صوت يعطي افضؿ أفضؿواختيار 
وزيادة في نمو وتوسع عضمة الفقس إلتماـ عممية  جنينيال

في المفقسات  واستخداـ ىذا الصوت الفقس بالشكؿ االمثؿ
 االصطناعية.

 لمواد وطرائق العملا

 -نفذت التجربة في مفاقس ومختبرات قسـ االنتاج الحيواني
 231 باستعماؿجامعة السميمانية  -ة يالزراعالعمـو كمية 

( تـ الحصوؿ عمييا مف Ross 308مخصبة نوع )بيضة 
, تـ استخداـ اربعة احد حقوؿ مربي اميات فروج المحـ

  5معامالت وكانت كالتي
 معاممة االولى معاممة السيطرة بدوف سماع اي صوت  -3
 .االـ الدجاجة معاممة الثانية سماع صوت -2
 .الفاقسة معاممة الثالثة سماع صوت االفراخ -8
الفاقسة مع الدجاجة المعاممة الرابعة سماع صوت االفراخ  -3

 .االـ
بيضة,  21قسـ كؿ معاممة الى ثالث مكررات وكؿ مكرر 

يـو ولغاية يـو الفقس اذا يعطى  5ف عمر سمعت االصوات م
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 اليـو ساعة في 23في  لكؿ ساعة دقيقة 35ت لمدة الصو 
 Chaudhury (9) وحسب الطريقة التي اشار الييا

 Hz 211 -311وبيريرتزية  ,Exadaktylos (35)و
ارتفعت  33وبعد اليـو  الحضفمف  33ىيرتز لحد يـو 

ىيرتز)االستجابة السموكية  011 -311لتصؿ الى  الييرتزية
الصوتية في االجنة تبدأ بالمحفزات ذات التردد  لمترددات
ذات التردد  لممحفزاتتستجيب  33ومف ثـ بعد اليـو  الواطئة

 05وبكثافة صوتية , (23و 32, 33المتوسط او العاؿ )
مراسمة الشخصية تـ الحوصؿ عمى االصوات مف ديسيبؿ, 

عمـ النفس الحيوي  قسـرئيس لألستاذ لمدكتور روبرت 
Department of psychobiology  في جامعة فموريدا

 Florida الواليات المتحدة االمريكية –الدولية 

International University,  وضعت كؿ معاممة بمفقسة
اي استخدمت اربع مفقسات  تركية الصنع منفصؿ عف االخر

استخداـ مسجؿ في الدراسة, سمعت االصوات عف طريؽ 
 – 21( ذات ىيرتزية C20مربوط بسماعة نوع )لمصوت 

في داخؿ كؿ  ةمركبواط  321ىيرتز وبطاقة  3111
بجياز  ةمف نوع المقاـو لمحرارة والرطوبة وموصم الحاضنات

( اذ يعمؿ ىذا الموقت عمى TS-ME 20بموقت نوع )
 .المحددة ولكؿ معاممة الدقائؽالتشغيؿ التمقائي في 

 32و 33, 2اجري الفحص الجنيني بعمر  :الفحص الجنيني
بيضات مف كؿ مكرر لكؿ  8اذ اخذت مف الحضف يـو 

فحص وزنت في ميزاف كيربائي حساس وكسرت في صحف 
شاء والصفار وغبتري وتـ قياس وزف القشرة والجنيف والبياض 

االلنتويس وحسبت ىذه وسائؿ االمنيوني وغشاء والسائؿ 
االوزاف بنسبة مئوية مف وزف البيضة عند الفحص وحسب 

 .(24الطريقة التي اشار الييا )
في المرحمة  :انًىاصفبث انُىعُت نعضهت انفقسقياس 

مفقس تـ قياس مواصفات عضمة الفقس اذ تـ النيائية ل
يـو مف  23بعمر  افراخ ةثالث اخذاستخراج العضمة بعد 

وقص خمفية  واستخدـ الموت الرحيـ بحقيا مكرركؿ ل الفقس
مف الجانب عمى شكؿ بالمقموب و  Tالراس عمى شكؿ حرؼ 

الف عضمة الفقس تتكوف مف  (3كما في الصورة )  Lحرؼ 
اثناف في الخمؼ والثالثة بالجنب وتـ قياس  ثالث فصوص
الى طوؿ  نسبة باستخداـ مسطرة قياسالعضمة  طوؿ وعرض

وتـ استخراج الفصوص الثالث وقياس وزنيا بميزاف  الجسـ
ة وبعدىا تـ حساب سمؾ العضم الى وزف الجسـ نسبة حساس

 .(41و 23, 17وبحسب الطريقة التي اشار الييا )

 
 التقطيع النسيجي عضمة الفقس في افراخ فروج المحم .5 ةصور 

عينات مف التقطيع النسيجي لمعضمة الفقس بأخذ ثالث  اجري
 كؿ فص مف العضمة واجريت عمييا العمميات التالية5

الماء, الترويؽ, التشبيع,  انتزاع العينات, التثبيت, غسؿ
 المقاطع القوالب, صبغ القالب, تقطيع والصب, نحت الطمر

 الييماتوكسيميف بصبغة العينات صبغ5 النسيجية

(Hematoxylin )وااليوسيف (Eosin )5 اآلتية وبالخطوات
 ,%311, االيثانوؿ مف ليتناز  تركيز في العينات وضع
 صبغة عمىومررت بعد ذلؾ . دقائؽ 8 لمدة% 31و% 41

 دقائؽ 3 مدة الحنفية ماء توضع في ثـ, الييماتوكسيميف
 Stock) االيوسيف صبغة في مرتيف وبعدىا تمرر
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alcoholic 1%) الحنفية ماء في مرة 2 ثـ, دقيقة 3 لمدة 
 مف تصاعدي تركيز في تمرر الخطوة االخيرة, دقيقة3 ولمدة

 3لمدة % 311 %,41و% 31 بتركيز االثيمي الكحوؿ
وبعدىا تستخرج وتجفؼ مف الكحوؿ ويثبت غطاء , دقيقة

وحسب  (Canada balsam)الشريحة باستخداـ مادة 
 .Luna (25) الطريقة المشار اليو مف قبؿ

 التحليل االحصائي

اجري التحميؿ االحصائي باتباع الموديؿ الخطي العاـ 
(General Linear Model)  وباستعماؿ البرنامج

( واختبرت 83) 4.13الجاىز االصدار  SASاالحصائي 
 اختبار باستعماؿالفروقات المعنوية بيف المتوسطات 

Duncan و 1.15 معنوية مستوى عند الحدود متعدد 
1.13. 
 والمناقشة النتائج

في الرعاية االمية  تأثير 3الجدوؿ يبيف  :الفحص الجنيني
 لـاذ مف الحضف يـو  2الجنيني عند عمر  والتطور النمو
في نسبة وزف الجنيف نسبة الى وزف  فروقًا معنويةىناؾ  تكف

كذلؾ يوضح  ,البيضة عند الفحص لممعامالت التجربة

انو ال توجد أي فروقات معنوية بيف معامالت  3الجدوؿ 
مة السيطرة في نسبة وزف االمنيوف+ السائؿ, التجربة ومعام
. + السائؿ ووزف البياض والصفار والقشرةوزف االلنتويس

والتطور  النمو في االمية الرعاية تأثير 2الجدوؿ  يوضح
نت ىناؾ االحضف اذ ك مف يـو 33 عمر عند الجنيني

في نسبة وزف الجنيف نسبة الى  (P≤0.05)فروقات معنوية 
وزف البيضة عند الفحص لممعامالت التجربة فقد تفوقت 

 االفراخ صوت= T3و, االـ الدجاجة صوت= T2المعاممتيف 
عمى  (%32.88و  30.00والتي بمغ وزنيـ ) الفاقسة

التوالي, تفوقتا عمى معامؿ السيطرة والتي بمغت 
%(, ولـ تختمؼ ىاتيف المعاممتيف عف المعاممة 38.00)

= صوت االفراخ  الفاقسة مع الدجاجة االـ والتي T4الرابعة 
%( والتي بدورىا لـ تكف تختمؼ عف 35.00بمغت نسبتيا )

غشاء االمنيوف مع السائؿ  نسبة وزف اما معاممة السيطرة.
االمنيوني فمـ تكف ىناؾ أي فروؽ معنوية بيف معامالت 

 التجربة ومعاممة السيطرة.

  من الحضنيوم  7الجنيني عند عمر والتطور في النمو الرعاية االمية  تأثير .1جدول 
 

 عُذ انفحص % كُسبت يئىَت َسبت انً وزٌ انبُضت

 انصفبث

 )غى(

 انًعبيالث

SEM
يعذل  *

 انصفت

يسخىي 

 انًعُىَت
T1 T2 T3 T4 

غ.و. 1.69 0.095 1.74 1.82 1.65 1.60 وزٌ انجٍُُ 
**

 

 غ.و. 3.15 0.482 3.12 3.01 3.35 3.13 وزٌ االيُُىٌ + انسبئم

 غ.و. 5.49 2.092 4.55 5.62 7.36 4.42 وزٌ االنُخىَس + انسبئم

 غ.و. 10.13 1.023 10.98 9.76 9.53 10.26 انبُبض وزٌ

 غ.و. 16.04 1.655 16.85 16.31 14.61 16.38 وزٌ انصفبر

 غ.و. 7.23 0.651 7.55 7.09 6.68 7.60 وزٌ انقشرة

 *SEM.ٍيعذل انخطأ انقُبس : 

 : غُر يعُىٌ.** غ.و.

a, b, c  انحروف انًخخهفت ضًٍ انصف انىاحذ حشُر إنً وجىد فروق يعُىَت بٍُ انًعبيالث عُذ يسخىي يعُىَت :(P≤0.01 و )

(P≤0.05.) 

T1  ,يعبيهت انسُطرة بذوٌ صىث =T2  ,صىث انذجبجت االو =T3 ,صىث االفراخ انفبقست =T4  صىث االفراخ  انفبقست يع =

 فٍ سبعت 24 فٍ سبعت نكم دقُقت 15 نًذة بًعذل انفقس َىو ونغبَت َىو يٍ انحضٍ 5انذجبجت االو. سًعج االصىاث يٍ عًر 

 انُىو.
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 َىو يٍ انحضٍ 14. حأثُر انرعبَت االيُت فٍ انًُى وانخطىر انجٍُُُ عُذ عًر 2جذول 

 انفحص عُذ انبُضت وزٌ انً َسبت يئىَت كُسبت% 

 انصفبث

 )غى(

 انًعبيالث

SEM
يعذل  *

 انصفت

يسخىي 

 انًعُىَت
T1 T2 T3 T4 

 13.66b 16.66a 17.33a 15.66ab 1.527 15.83 0.05 وزٌ انجٍُُ

وزٌ غشااااااااااااب االيُُىٌ+ 

 انسبئم االيُُىٍَ 
غ.و. 11.16 1.527 11.33 10.66 11.33 11.13

**
 

وزٌ غشب  االنُخىَس+ 

 انسبئم االنُخىَسٍ 
7.66b 8.33ab 11.00a 10.66ab 1.581 9.41 0.05 

 7.00a 5.00b 5.33b 5.66ab 0.816 5.75 0.05 انبُبضوزٌ 

 15.00a 14.66a 12.33b 13.66ab 1.00 13.91 0.05 وزٌ انصفبر

 7.02a 7.20a 5.73b 5.72b 0.496 6.42 0.01 وزٌ انقشرة

 *SEM.ٍيعذل انخطأ انقُبس : 

 يعُىٌ  غُر.: و.غ** 

.a, b, c  انحروف انًخخهفت ضًٍ انصف انىاحذ حشُر إنً وجىد فروق يعُىَت بٍُ انًعبيالث عُذ يسخىي يعُىَت :(P≤0.01 و )

(P≤0.05.) T1  ,يعبيهت انسُطرة بذوٌ صىث =T2  ,صىث انذجبجت االو =T3 ,صىث االفراخ انفبقست =T4 يع  = صىث االفراخ  انفبقست

 فٍ سبعت 24 فٍ سبعت نكم دقُقت 15 نًذة بًعذل انفقس َىو ونغبَت َىو يٍ انحضٍ 5انذجبجت االو. سًعج االصىاث يٍ عًر 

 انُىو.

اما نسبة وزف غشاء االلنتويسي مع السائؿ االلنتويسي فقد 
 صوت= T3المعاممة الثالثة  (P≤0.05)تفوقت معنويًا 

%( عمى معاممة السيطرة 33الفاقسة والتي بمغت ) االفراخ
%(, ولـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف 2.00والتي بمغت )

االـ  الدجاجة صوت= T2المعاممة الثالث والمعامالت 
االـ التي بمغت  الدجاجة مع الفاقسة  االفراخ صوت= T4و

%( عمى التوالي والتي لـ 31.00و 3.88نسبت وزنيـ )
معاممة السيطرة. اما نسبة وزف البياض فكانت تختمفا عف 

 صوت= T2لمعاممتيف  (P≤0.05)ىناؾ انخفاضًا معنويًا 
الفاقسة والتي بمغ وزنيـ  االفراخ صوت= T3, االـ الدجاجة

%( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة 5.88و  5.11)
%( , ولـ تختمؼ ىاتيف 2.11والتي بمغت نسبة وزنيا )

= صوت االفراخ  الفاقسة T4عف المعاممة الرابعة المعاممتيف 
%( والتي بدورىا 5.00مع الدجاجة االـ والتي بمغت نسبتيا )

لـ تكف تختمؼ عف معاممة السيطرة. كاف ىناؾ انخفاضًا 
=  T3في نسبة وزف الصفار لممعاممة (P≤0.05)معنويًا 
الفاقسة والتي بمغت نسبة وزف الصفار فييا  االفراخ صوت

%( مقارنة مع معاممة السيطرة والمعاممة الثانية 32.88)

T2 =االـ والتي بمغت نسبة وزف الصفار  الدجاجة صوت
%( عمى التوالي, ولـ تختمؼ معنويا 33.00و 35.11بيما )

= صوت االفراخ T4ىاتيف المعاممتيف عف المعاممة الرابعة 
مع الدجاجة االـ والتي بمغت نسبة وزف الصفار  الفاقسة

%( والتي بدورىا لـ تختمؼ ىي االخرى مع 38.00بيا)
الفاقسة. اما نسبة وزف  االفراخ صوت=  T3المعاممة الثالثة

= T3المعاممتيف  (P≤0.01)القشرة فقد انخفضت معنويًا 
 مع الفاقسة  االفراخ صوت= T4, الفاقسة االفراخ صوت

, 5.28ـ والتي بمغ نسبة وزف القشرة بيما )اال الدجاجة
( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة والمعاممة %5.22و

االـ والتي بمغت نسبة وزف  الدجاجة صوت= T2الثانية 
 8الجدوؿ يبيف  %( عمى التوالي.2.21و 2.12القشرة بيما )

 32 عمر عند الجنيني والتطور النمو في االمية الرعاية تأثير
في  (P≤0.01)الحضف اذ كاف ىناؾ تفوؽ معنوي  مف يـو

 الدجاجة صوت= T2ت التجربة لممعامال نسبة وزف الجنيف
 االفراخ صوت= T4, الفاقسة االفراخ صوت= T3, االـ

 23.51, 23.28والتي بلغ وزنهم )االـ  الدجاجة مع الفاقسة

( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة التي %24.83و



 انهطُفعبذ                                                                               2017/ 48 (5) 1274 :-1263 –يجهت انعهىو انسراعُت انعراقُت 

1268 

%(, اذ تفوقت معنويًا 25.50بمغت نسبة وزف الجنيف بيا )
(P≤0.01)  المعاممةT4 =مع الفاقسة  االفراخ صوت 

, االـ الدجاجة صوت= T2االـ عمى المعاممتيف  الدجاجة
T3 =اما نسبة وزف غشاءاالمنيوف .الفاقسة االفراخ صوت +

االمنيوني فمـ يكف ىناؾ أي تفوؽ معنوي بيف  السائؿ
معامالت التجربة ومعامؿ السيطرة, في حيف كاف ىناؾ تفوؽ 

+ االلنتويس غشاء وزف في نسبة وزف (P≤0.01)معنوي 
 الدجاجة صوت= T2لمعامالت التجربة االلنتويسي  السائؿ

  االفراخ صوت= T4, الفاقسة االفراخ صوت= T3, االـ
, 23.55وزنيـ )نسبة االـ والتي بمغ  الدجاجة مع الفاقسة

( عمى التوالي مقارنة مع معاممة %23.35و  25.25
 السائؿ+ االلنتويس غشاء وزفالسيطرة التي بمغت نسبة 

اما نسبة وزف الصفار فقد  .%(22.33بيا )االلنتويسي 
 صوت= T2معامالت التجربة  (P≤0.01)انخفضت معنويًا 

 صوت= T4, الفاقسة االفراخ صوت= T3, االـ الدجاجة
االـ والتي بمغ نسبة وزف الصفار  الدجاجة مع الفاقسة االفراخ
( عمى التوالي مقارنة %33.33و  38.33, 38.22بيـ )

بيا  الصفارمع معاممة السيطرة التي بمغت نسبة وزف 
المعاممة الرابعة  (P≤0.01), اذ انخفض معنويًا %(30.31)

T4 =االـ مقارنة مع  الدجاجة مع الفاقسة االفراخ صوت
 االفراخ صوت= T3, االـ الدجاجة صوت= T2المعاممتيف 

اما نسبة وزف القشرة فقد  والتي لـ تختمؼ فيما بينيا. الفاقسة
 صوت= T2معامالت التجربة  (P≤0.01)انخفضت معنويًا 

 صوت= T4, الفاقسة االفراخ صوت= T3, االـ الدجاجة
بة وزن القشرة االـ والتي بمغ نس الدجاجة مع الفاقسة االفراخ

( عمى التوالي مقارنة مع %0.31و 0.41 ,2.38بهم )
 .%(3.48معاممة السيطرة التي بمغت نسبة وزف القشرة بيا )

 انحضٍ يٍ َىو 17 عًر عُذ انجٍُُُ وانخطىر انًُى فٍ االيُت انرعبَت حأثُر. 3 جذول

 انفحص عُذ انبُضت وزٌ انً َسبت يئىَت كُسبت% 

 انصفبث

 )غى(

SEM انًعبيالث
* 

يعذل 

 انصفت

يسخىي 

 انًعُىَت
T1 T2 T3 T4 

 25.56c  28.23b 28.50ab 29.38a 0.501 27.92 0.01 وزٌ انجٍُُ

+ غشاااااااب االيُُىٌ وزٌ

 االيُُىٍَ انسبئم

غ.و. 17.42 1.222 18.20 17.56 16.43 17.50
**

 

+ االنُخىَس غشب  وزٌ

 االنُخىَسٍ انسبئم

22.14b 24.55a 25.25a 24.85a  0.805 24.20 0.01 

 16.80a 13.27b 13.14b 11.80c 0.494 13.75 0.01 وزٌ انصفبر

 8.93a 7.13b 6.90b  6.10b 0.539 7.26 0.01 وزٌ انقشرة

 *SEM.ٍيعذل انخطأ انقُبس : 

 ** غ.و.: غُر يعُىٌ.

a, b, c  انحروف انًخخهفت ضًٍ انصف انىاحذ حشُر إنً وجىد فروق يعُىَت بٍُ انًعبيالث عُذ يسخىي يعُىَت :(P≤0.01( و )P≤0.05.) 

T1  ,يعبيهت انسُطرة بذوٌ صىث =T2  ,صىث انذجبجت االو =T3 ,صىث االفراخ انفبقست =T4 يع انذجبجت االو.  = صىث االفراخ  انفبقست

 انُىو. فٍ سبعت 24 فٍ سبعت نكم دقُقت 15 نًذة بًعذل انفقس َىو ونغبَت َىو يٍ انحضٍ 5سًعج االصىاث يٍ عًر 

في صفات النمو الجنيني في  فروق معنويةان عدم وجود 

يرجع الى عدـ اكتماؿ ( 1جدول )المرحلة االولى مه العمر 
تشكؿ الجياز السمعي وعدـ وجود االستجابة لممحفز الصوتي 
اذ اف المنطقة السمعية البدائية لمقدمة الدماغ والتي تسمى 

(Field L)  تبدأ بالتمايز في اليـو الثامف مف الحضف والتي
(. 84تسيطر عمى المدخالت والمخرجات الحسية والسمعية )

الخرى في اف التطور في وزف الجنيف والصفات الجنينة ا
( يرجع الى 8جدوؿ ) ,( واالخيرة2جدوؿ ) ,المراحؿ الوسطى

دور الرعاية االمية والمتمثمة بالمحفزات الصوتية التي تطمقيا 
االـ, فالجياز السمعي يبدأ بالنشوء في اليـو الثاني مف 

مف الحضف اذ  32 – 31الحضف ويتكامؿ ويجيز في اليـو 
في ىذه الفترة يكوف الجنيف قادر عمى االستجابة لممحفزات 

اذ اف (. 33و 2الصوتية والتي تغير مف سموكو قبؿ الفقس )
الجنيف يبدأ بالتحرؾ واالستجابة لممحفزات الصوتية الواطئ 

يـو مف الحضف اذا اف االستجابة السموكية  32عند عمر 
ددات الصوتية الواطئة وبعدىا لمجنيف تتطور في البداية لمتر 

(. اف التحفيز الصوتي يعمؿ عمى 82تتطور لمترد العالي )
والذي ُيعد المكاف  Tonotopicتطور منطقة التوضع النغمي 

الذي يتـ فيو معالجة الصوت اذ يقـو بنقؿ االشارات الصوتية 
تسمى الى الدماغ وتتكوف ىذه المنطقة مف نواتيف احدىما 
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واالخرى تسمى  Magnocellular Nucleus بالنواة الكبيرة
النواتيف  ىاتيفتعمالف  Laminar Nucleusبالنواة الصفحية 

عمى استالـ االشارة الصوتية الخارجية ونقميا الى نواة النخاع 
ليتـ معالجتيا   Dorsal Medullary Nucleusالظيري 

في مرحمة  الصوتي التحفيز اف (.23و 13) واالستجابة ليا
ويزيد مف  االشتباكات العصبية في الدماغ يعزز ويطور الفقس
 في يزيد مف تعبير البروتيف وبالتالي وتطور االعصاب تمايز
 الصوتية لممحفزات االفراخ تسميع واف, (7و 4) الخاليا نواة

لمختمؼ اعضاء  العصبية التشابكات كثافة يؤدي الى زيادة
, اف (4و 3)االعضاء  تمؾ ووظيفة فعالية زيادة وبيذا الجسـ

الزيادة الحاصمة في وزف الجنيف جاء نتيجة لتأثير التحفيز 
الذي يعمؿ  Species-Specificالصوتي وخاصة صوت 

 CREB (cAMP responseمستويات عمى تغير مف 

element-binding protein) لعنصر رابط بروتيف وىو 
 (cAMP) الحمقي سفاتو الف األحادي يفلألدينوس االستجابة

 في دماغ الجنيف فيو يعمؿ عمى تشكيؿ الذاكرة طويمة االمد
  ينظـ بروتيف فيو, (9) ويعمؿ عمى استقرار وضع الجنيف

 السموؾ ينظـ ثـ ومف فعاليتيا, عف أو الجينات عف التعبير
(, فضاًل عف ذلؾ فانو يعد 0)العصبية  لمخاليا اإلجمالي

ما ضروريًا لممرحمة النيائية لتقوية االعصاب او 
وىو الزيادة المستمرة   Long-Term Potentiationيسمى

(. تعمؿ 82ابؾ العصبي في المراحؿ الجنينية )شفي قوة الت
يسمى بعامؿ  عمى المحفزات الصوتية عمى تغير مستوى ما

 Brain-derived) التغذية المستمد مف الدماغ

neurotrophic factor )BDNF (9 ) والذي يعد عاماًل
االعصاب وتشكيميا ودعـ تطور االعصاب في نمو ميمًا 

عصاب الجديد او نشأتيا او ما يسمى ويشجع نمو اال
Neurogenesis  (21) , يعمؿ عمى فضال عف ذلؾ فيو

قرف اموف  المناطؽ الحيوية في الدماغ مثؿ  تفعيؿ
hippocampus  والقشرة الدماغيةcortex  وقاعدة الدماغ

وبيذا يكوف لو دور ميـ في  Basal Forebrainاالمامي 
(, 32نمو وتطور الجنيف نتيجة لزيادة العمميات الحيوية )

فضال عف ذلؾ فأف المحفزات الصوتية تعمؿ عمى تعديؿ 
(, وتعمؿ عمى زيادة 31لجسـ الجنيف )التشكيؿ المظيري 

الخاليا  تطورالذي يشارؾ في  c-fosتعبير البروتيف 
التحفيز  ويعمؿوتمايزىا ويزيد مف تكوف االوعية الدموية 

وهو بروتين مهم  c-junبروتيف تعبير عمى زيادة  الصوتي

الخاليا والتي تسمى مرحلة  لدورة حياةفي المرحل االولى 

G1  وميـ في عممية موت الخاليا المبرمجApoptosis 
تطور في اذ اف تحفيز االجنة بصوت االـ ادى الى  .(2)

ؿ وحجـ النوى في تشكيؿ الجنيف اذ يالحظ زيادة في طو 
وزيادة في النواة  Glialونوى الخاليا الدبقية  الخاليا العصبية
عند تعرضو لصوت االـ وىذه الزيادة قد  (1) السمعية لمجنيف

تكوف دليال عمى تخميؽ البروتيف المساىـ في تطور الخاليا 
زيادة في وزف الجنيف, في حيف اف في  وبالتالي, (31و 2)
لتحسف في الغشاء والسائؿ االمنيوني يعود الى التحسف في ا

وزف الجنيف اذ يعد ىذه السائؿ ميما لمجنيف لكي يمنع تماس 
الجنيف مع قشرة البيضة فضال عف توفير حماية لمجنيف, ليذا 
فأف تحسف ىذه الغشاء وسائمو يعد مؤشرًا ايجابيا لدور 

ز الصوتي في توقير الحماية لمجنيف النامي وعدـ التحفي
 في التحسففي حيف كاف  .(20) التصاقو بالقشرة والبياض

عمى نمو وتطور ايجابيًا  الغشاء االلنتويسي والسائؿ مؤشراً 
الجنيف اذ كمما تطور الجنيف كمما زاد حاجتو الى الغذاء 

لحيوية تزداد الحاجة لطرح نواتج العمميات االيضة وا وبالتالي
السائؿ االلنتويسي ىي اليضـ و يفة الغشاء ظاذ تكوف و 

وامتصاص الكالسيـو مف القشرة وطرح نواتج العمميات 
تظير  (.85و 20) الجنيف منطقةااليضة والحيوية خارج 

سرعة النمو  الدراسات اف لمتحفيز الصوتي دور ميـ في
والتطور الجنيني وىذا ما يمكف مالحظتو في انخفاض مستوى 
البياض وتحويمو الى مادة غذائية ونقؿ االوكسجيف الضروري 

أف االنخفاض في وزف , فضال عف ذلؾ ف(22)لتنفس الجنيف 
عمى تغذية الجنيف وزيادة وزنو,  شرا ايجابياً الصفار يعد مؤ 

 زف القشر مؤشرًا ايجابياً ومف جية اخرى يعد االنخفاض في و 
اخر عمى تطور الجنيف اي اف الجنيف استفاد مف العناصر 

وخاصة الكالسيـو والفسفور والتي تعد ميمة في  المعدنية
 23تشكيؿ ونمو العظاـ وتشكيؿ الشكؿ الخارجي لمجسـ )

 (.20و

 عضمة الفقسالمواصفات النوعية ل
 23 بعمر الفقس لعضمة النوعية المواصفات 3الجدوؿ يبيف 

في  (P≤0.01) اذا كاف ىناؾ تفوؽ معنوي الفقس مف يـو
االـ  الدجاجة صوت= T2نسبة طوؿ العضمة لممعاممة الثانية 

 وبعدىا الرابعة ,الفاقسة االفراخ صوت= T3 تمتيا المعاممة
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T4 =االـ والتي بمغ  الدجاجة مع الفاقسة  االفراخ صوت
( عمى سـ 2.31و  2.41, 8.38اطواؿ العضمة بيـ )

طوؿ عضمة نسبة التي بمغ التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة 
ىناؾ  عرض عضمة الفقسنسبة سـ(, اما  2.51)الفقس بيا 

في نسبة عرض العضمة لممعاممة  (P≤0.01) تفوؽ معنوي
 صوت= T3 االـ, المعاممة الدجاجة صوت= T2الثانية 
 مع الفاقسة  االفراخ صوت= T4 الفاقسة والرابعة االفراخ

, 3.51عرض العضمة بيـ )نسبة االـ والتي بمغ  الدجاجة
( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة سـ 3.88و  3.20

اما , سـ( 1.48عرض عضمة الفقس بيا )نسبة التي بمغ 
 وزف عضمة الفقس فقد كاف ىناؾ تفوؽ معنوينسبة 

(P≤0.01)  في نسبة وزف العضمة لممعاممة الثانيةT2 =

 االفراخ صوت= T3 االـ تمتيا المعاممة الدجاجة صوت
 مع الفاقسة  االفراخ صوت= T4 وبعدىا الرابعة ,الفاقسة

, 3.41االـ والتي بمغ نسبة وزنيـ العضمة بيـ ) الدجاجة
( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة غـ 3.20و 3.88

في حيف كاف  (,غـ 8.21التي بمغ طوؿ عضمة الفقس بيا )
نسبة سمؾ العضمة لممعاممة  (P≤0.01)المعنوي التفوؽ

 صوت= T3 االـ, المعاممة الدجاجة صوت= T2الثانية 
 مع الفاقسة  االفراخ صوت= T4 الفاقسة والرابعة االفراخ

, 2.21بة سمك العضلة بهم )االـ والتي بمغ نس الدجاجة

( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة ممـ 2.11و 2.12
 ممـ( 3.10نسبة عرض عضمة الفقس بيا )التي بمغ 

 َىو يٍ انفقس  21. انًىاصفبث انُىعُت نعضهت انفقس بعًر 4جذول 

 انصفبث
 انًعبيالث

SEM
يعذل  *

 انصفت

يسخىي 

 T1 T2 T3 T4 انًعُىَت

 2.50c  3.13a  2.90b 2.80b  0.115 2.83 0.01 طىل انعضهت )سى(

 0.93b  1.50a  1.26a  1.33a 0.150 1.25 0.01 عرض انعضهت )سى(

 3.70c  4.90a  4.33b  4.26b  0.272 4.30 0.01 وزٌ انعضهت )غى(

 1.06b  2.20a  2.03a  2.00a 0.191 1.82 0.01 سًك انعضهت )يهى(

 انً وزٌ االفراخ* طىل انعضهت وعرضهب كُسبت يئىَت %انً طىل انجسى, وزٌ انعضهت كُسبت يئىَت % 

 *SEM.ٍيعذل انخطأ انقُبس : 

a, b, c  انحروف انًخخهفت ضًٍ انصف انىاحذ حشُر إنً وجىد فروق يعُىَت بٍُ انًعبيالث عُذ يسخىي يعُىَت :

(P≤0.01( و )P≤0.05.) 

T1  ,يعبيهت انسُطرة بذوٌ صىث =T2  ,صىث انذجبجت االو =T3 ,صىث االفراخ انفبقست =T4 اخ  = صىث االفر

دقُقت نكم سبعت  15َىو يٍ انحضٍ ونغبَت َىو انفقس بًعذل نًذة  5انفبقست يع انذجبجت االو. سًعج االصىاث يٍ عًر 

 وطوليا يعود السبب وراء تطور عضمة الفقس وزيادة وزنيا سبعت فٍ انُىو. 24فٍ 
عمى  يعمؿ اذ الصوتي التحفيز دور الى وسمكيا وعرضيا

والتي بدورىا تعمؿ عمى  نمو وتطور الدماغ واالعصاب
تنشيط العمميات الحيوية في الجسـ التي تزيد مف قدر الجسـ 

تؤدي الى  الصوتية اذ اف المحفزات ,(2و 3) عمى التطور
 وبيذا لمختمؼ اعضاء الجسـ العصبية التشابكات كثافة زيادة
واحد ىذه  (.3و 4)االعضاء  تمؾ ووظيفة فعالية زيادة

وف ليا دور جوىري في يكالتي عضمة الفقس  االعضاء ىي
عممية الفقس اذ تعمؿ عمى تقوية المنقار لكسر البيضة اذ 

منتصبة وصمبة وتعطي قوة لممنقار انيا تمتمئ بالممؼ وتكوف 
(, لذلؾ فيمكف االستدالؿ عمى 28لكي يكسر قشرة البيضة )

اف التحفيز الصوتي قد حفز عضمة الفقس وفعميا جاء مف 
دور التحفيز الصوتي في السيطرة عمى الشكؿ الخارجي 
والسوائؿ الجسمية التي تزداد بزيادة وزف الجسـ )الجدوؿ 

اذا اف الزيادة في وزف  ( وبالتالي تطور ىذه العضمة8و2
بقية االعضاء االخرى كعضمة  س عمى الزيادة فيعكالجسـ ت

 فقسساعد الجنيف عمى الوالتي ليا دور جوىري في م الفقس
(. سبب اخر لتطورىا ىو ناتج مف دور التحفيز 23و 20)

االعضاء المناعية وخاصة جراب  التأثير عمىفي الصوتي 
 Thymusوغدة التوثة  Bursa of Fabricia فابريشا

Gland (38 ) اذ  الخاليا الممفاويةتنضيج التي تعمؿ عمى
تمر الخاليا الجذعية فييما وتنضج وبذلؾ تكوف ىناؾ زيادة 
في كمية الممؼ وبالتالي التسييؿ مف امتالء جوؼ عضمة 
الفقس بالممؼ لكي يساعدىا في نقر القشرة ىذا الزيادة في 

 (.37) الممؼ تعمؿ عمى زيادة حجـ ىذه العضمة
 النسيجي لعضمة الفقس الفحص

 الفقس عضمة ألقطار النسيجي الفحص يوضح 3الشكؿ  يبيف
 اذا كاف ىناؾ تفوؽ معنوي الفقس مف يـو 23 عمر عند
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(P≤0.01)  في قطر العضمة لممعاممة الثانيةT2 =صوت 
  االفراخ صوت= T4 الرابعة االـ تمتيا المعاممة الدجاجة
 االفراخ صوت= T3االـ وبعدىا  الدجاجة مع الفاقسة
و  85.40, 31.3والتي بمغ قطر العضمة بيـ ) ,الفاقسة
( عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة التي مايكروف 85.2

في  مايكروف(, 23.20بمغ نسبة طوؿ عضمة الفقس بيا )
عضمة الفقس لجميع توضح المقطع النسيجي ل 2الصورة 

التجربة اذ تبيف بأف ىناؾ اختالؼ في تنسج عضمة معامالت 
اف  الت التجربة مقارنة مع معاممة السيطرة.الفقس لمعام

التغير النسيجي في معامالت التجربة مقارنة مع معاممة 
السيطرة قد يرجع الى زيادة حجـ وتطور الخاليا نتيجة لزيادة 

الذي قد  Embryo Morphologyالشكؿ الخارجي لمجنيف 
تحسف بفعؿ دور التحفيز الصوتي لمجنيف اذ يكوف لمتحفيز 

طور وخصاصة الرعاية االمية دور ميـ في نمو وتالصوتي 
اذ تحصؿ زيادة  (23) ايضيا وفعاليتيا خاليا الجسـ وزيادة

في عضمة الفقس بقدر ستة اضعاؼ في الحجـ الطبيعي قبؿ 
الفقس وىذه الزيادة في الحجـ ىي التي تعطي الجنيف القوة 

( وىذه التمدد في 20و 5لنقر القشرة والخروج مف البيضة )
عضمة والزيادة الحاصمة بيا جاءت مف دور الرعاية االمية ال

المتمثمة بالتحفيز الصوتي الذي يعمؿ عمى التأثير عمى 
اف الرعاية  .(31الشكؿ المورفولوجي والفسيولوجي لمجنيف )

االمية المتمثمة بالتحفيز الصوتي تعمؿ عمى تطور النمو 
يادة اعمى الجنيني وتطور التشكؿ الخارجي لمجنيف وبالتالي ز 

في وزف الجنيف تنعكس عمى الزيادة في وزف االفراخ الفاقسة 
والتي بدورىا تؤدي الى زيادة في الوزف عند التسويؽ, ومف 
جية اخرى تعمؿ عمى تطور عضمة الفقس التي تساعد 
الجنيف عمى كسر القشرة وبالتالي تساىـ في زيادة نسبة 

انية )صوت الفقس, وىذا ما تـ مالحظتو في المعاممة الث
الدجاجة االـ( التي اعطت افضؿ نتائج ايجابية في النمو 
والتطور الجنيني وتطور عضمة الفقس ويمكف الحصوؿ عمى 

http://dr-ىذا الصوت مف خالؿ الدخوؿ عمى الرابط التالي 

abdulateef.simplesite.com/431632635-salwan 
محصوؿ عمى لوبيذا يمكف استخداـ ىذا الصوت في المفاقس 

 ,جنيني وبالتالي تحسف في نسبة الفقسافضؿ نمو وتطور 
وزيادة في وزف االفراخ الفاقسة بالتالي زيادة في الوزف عند 

 .التسويؽ
 

 
 الفقس يوم من 05. يوضح الفحص النسيجي ألقطار عضمة الفقس عند عمر 5شكل 

* SEM : = 5.956معدل الخطأ القياسي= 
 a, b, c  الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية :(P≤0.01 ) 

 85.23معدل الصفة = 
T1  ,معاممة السيطرة بدون صوت =T2  ,صوت الدجاجة االم =T3 ,صوت االفراخ الفاقسة =T4 مع الدجاجة االم. سمعت االصوات من عمر  = صوت االفراخ الفاقسة
 ساعة في اليوم 04دقيقة لكل ساعة في  55يوم من الحضن ولغاية يوم الفقس بمعدل لمدة  5
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