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ABSTRACT 
 

By the time of hatching, the residual yolk sac (RYS) should be completely internalized into the body cavity of 

the chick through the navel, then the navel should be completely closed (healed). After hatching, the RYS 

contents are used for general growth including growth of the small intestine. The aim of this study was to verify 

if there is any effect of navel condition on the growth of small intestinal villi. Jejunum samples from 200 new 

hatched chicks (at the age of 1 up to 5 days), with the average of 20 chicks per day were obtained, and divided 

into 2 groups: healed navels and unhealed navels, which were collected and studied histologically. For the first 

time, this study demonstrated the negative effect of unhealed navel on the growth of small intestinal villi. 

Morphometric Parameters Measurements of small intestinal also demonstrated villi that the height and the 

surface areas of villi were increased in healed navel chicks in comparison with unhealed chicks. 
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 تأثير امتصبص كيص انمح عهى نمو انسغبببث انمعويت عنذ صيصبن انفروج انمهتئمت وغير مهتئمت انطرة 
 

 3مصطفى حالق ،  2موفك جنيذ ، 1غيث حمبدة
 

1
 عبهعخ حوبٍ-كل٘خ الطت الج٘طسٕ  -غبلت هبععز٘س  

2
 عبهعخ حوبٍ. –كل٘خ الطت الج٘طسٕ  -أظزبذ هعبعد فٖ لعن الزشسٗح  
3
 عبهعخ حوبٍ. –كل٘خ الطت الج٘طسٕ  -أظزبذ هعبعد فٖ لعن الزشسٗح  

 

هع الزساة هْعد الفمط ٗدخل ك٘ط الوح الوزجمٖ رغْٗف الجطي عجس ظسح الصْص صن رلزئن العسح ثشكل كبهل. رْظفف هتزْٗفبد كف٘ط 

الوح الوزجمٖ ثعد الفمط هي أعل الٌوْ ثشكل عبم ثوب فٖ ذلك ًوْ الصغبثبد الوعْٗفخ. ِٗفده ُفرا الجتفش الفٔ الزنكفد هفي ّعفْي إٔ رفنص٘س 

صفْص لكفل  20أٗفبم ثوعفد   5صْص هي عوفس ٗفْم ّحزفٔ  200غبثبد الوعْٗخ. عوعذ عٌ٘بد الصبئن هي لتبلخ العسح علٔ ًوْ الص

ْٗم ّلعوذ لوغوْعز٘ي: هلزئوخ ّغ٘فس هلزئوفخ العفسح. أظِفس ُفرا الجتفش ّةّ  هفسح ّعفْي رفنص٘س ظفلجٖ للعفسح الع٘فس هلزئوفخ علفٔ ًوفْ 

الوعفبٗ٘س الشفكل٘خ للصغبثفبد الوعْٗفخ أى ازرففبغ الصغبثفخ ّهعففبحخ  الصغبثفبد الوعْٗفخ كوفب أظِفسد ًزفبئظ ُفرٍ الدزاظفخ هفي خف   ل٘فبض

 ظطتِب أكجس فٖ الص٘صبى الولزئوخ العسح همبزًخ ثبلص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح.
 

 ك٘ط الوح –العسح  –الصغبثبد الوعْٗخ  -الص٘صبىانكهمبث انمفتبحيت: 
 

 تـــانممذم

INTRODUCTOIN 
 

ْٗهبً هي الزتع٘ي. أصجتذ الوفسخبد الزغبزٗخ فٖ 19 ظبعخ ثعد  48روزد عول٘خ فمط الج٘ط فٖ الوفبلط الزغبزٗخ عبيح الٔ حْالٖ 

ْٗهٌب ُرا رعول اّل٘بً يّى التبعخ للفٌ٘٘ي هلج٘خ الطلت الولح فٖ العْق الوتل٘خ، فبلعسعخ العبل٘خ فٖ الزعبهل هع الج٘ط ّالص٘صبى ال 

سالجخ اةياء علٔ أكول ّعَ هوب ٗؤيٕ الٔ خفط عْيح الص٘صبى الٌبرغخ ح٘ش ٗعزجعد فمػ الص٘صبى الزٖ رعبًٖ هي رعوح للفٌ٘٘ي ثو

الععف الشدٗد ّالزشُْبد الغعدٗخ ثبإلظبفخ لعدم االكزساس ّال هجبالح أصٌبء فسش الص٘صبى الفبلعخ اةهس الرٕ ٗعوح ثْصْ  

 ص٘صبى هٌخفعخ الغْيح لوصازغ الزسث٘خ.
 

ٗعبًٖ العدٗد هي الوسث٘ي هي ظبُسح عدم الزئبم العسح )لشسح ًدث٘خ يهْٗخ فْق العسح( فٖ الص٘صبى الفبلعخ حدٗضبً ّالزٖ ال ر حع 

ثعِْلخ هب لن ٗزن للت الصْص أصٌبء عول٘خ الفسش فٖ الوفمط. ٗعزجس هسثْا الدّاعي الص٘صبى الزٖ رعبًٖ هي هشبكل العسح ذاد ًْع٘خ 

الوعزْٓ هي أعل الزفسٗخ فِٖ رعبًٖ اًخفبظبً فٖ الٌوْ ثبإلظبفخ لوعبٗ٘س أخسٓ همبزًخ ثبلص٘صبى العل٘وخ ًظساً زيٗئخ ّرصٌف يّى 

 .Tona, et al ْٗهبً ثبلسغن هي أُو٘خ كل ْٗم هي عوس الصْص 40للفزسح الصهٌ٘خ المص٘سح الزٖ رتزبعِب رسث٘خ الفسّط ّالزٖ رمدز ة

2004) .) 
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رزوضل الْظ٘فخ السئ٘ع٘خ لك٘ط الوح ثإهداي الغٌ٘ي ثبلوْاي العرائ٘خ أصٌبء رتع٘ي الج٘ط ّرعول هتزْٗبد ك٘ط الوح الوزجمٖ ثعد الفمط 

كوخصّى عبُص هي الوْاي العرائ٘خ للص٘صبى الفبلعخ ّٗعبعد العلف الومدم هجبشسح علٔ اهزصبص هتزْٓ ك٘ط الوح الٔ اةهعبء 

أٗـبم هوب ٗز٘ح الفسصخ للــغِــــبش الِعــــوٖ  6-4. رـتــزبط عول٘خ الزتْ  الٔ العلف الصلت هي :Dibner et al. (1998)الدل٘مخ 

 Foye et، فبلزعرٗخ الوجكسح ثعد الفمط ذاد رنص٘س اٗغبثٖ فٖ رتع٘ي الزوض٘ل العرائٖ :Jin et al. (1998)  ل٘صجـح ًشػ ّظ٘فـــــ٘ـــــبً 

al. (2006)  رعزخدم الص٘صبى هعظن الطبلخ ّالجسّر٘ي ثعد الفمط هجبشسح للٌوْ الوعْٕ ُّرا الٌوْ االًزمبئٖ ٗتدس ثعط الٌظس عي

 .Noy and sklan (1999)ّعْي العراء أّ عدهَ 
 

ٌّٗضٌٖ  هي الزتع٘ي عجس العسح ّفٖ الظسّه الوضبل٘خ عٌد الفمط ٗسرد ك٘ط الوح 19ٗدخل ك٘ط الوح رغْٗف ثطي الصْص فٖ الْ٘م 

ي كل٘بً هع الغلد الوت٘ػ ثبلعسح ل٘لزئن ثشكل كبهل هعلمبً فزتخ العسح، رزغعد ّظ٘فخ غشبء ك٘ط الوح ثٌمل الوْاي العرائ٘خ هي الوح للغٌ٘

. ٗـدعــــن كـ٘ط الـوح رـــطـْز أعــٌخ الدعبط خ   كــبهــل هسحــلـــخ الزــخلك الغٌٌ٘ـٖ Romanoff (1960)الٌبهٖ فٖ الج٘عخ 

 .Speake et al. (1998)خــ فــبً للضدٗ٘ــبد ح٘ش ٌٗفصل الغٌ٘ي عي اةم ّٗعزود كبهل الوْاي العرائ٘خ هي هتزْٗبد الج٘عخ 
 

اهزصبص الوح ٗؤهي ًوْ ًّعْط المٌبح الوعدٗخ الوعْٗخ ّثبلزبلٖ ٗعوي ًوْ أفعل ثعد الفمط، رُظِس الْظبئف الف٘عْ٘لْع٘خ 

رخ هي الٌعْط هوب ٗفعس يّز هْاي ك٘ط الوح الوزجمٖ فٖ رعِٖ لعول٘خ الزك٘ف الزدزٗغٖ للطْ٘ز للص٘صبى ْٗهب لفمط يزعبد هزفبّ

 .Esteban et al. (1991) فٖ الزتْ  الٔ العلف الصلت كٌوػ غرائٖ 
 

 :Objective of The Studyهذف انبحث 
ّذاد ًْع٘خ زيٗئخ همبزًخ ثبلص٘صبى ٗصٌف هسثٖ الدّاعي الص٘صبى الزٖ رعبًٖ هي هشبكل العسح كص٘صبى هٌخفعخ الغْيح 

العل٘وخ.ال رْعد إٔ يزاظخ فٖ ظْزٗخ رٌبّلذ هْظْغ الزئبم العسح ّرـبص٘سٍ علٔ اهزصبص ك٘ط الوح ًّوْ الصغبثبد الوعْٗخ عٌد 

ى ص٘صبى يعبط اللتن ثبلسغن هي ّعْي ثعط اةثتبس الزٖ أشبزد أى ُرٍ الص٘صبى رعبًٖ اًخفبظبً فٖ الٌوْ همبزًخ ثبلص٘صب

 العل٘وخ ًبُ٘ك عي ًعجخ الٌفْق الوسرفعخ ّالزٖ رعجت خعبئس الزصبيٗخ كج٘سح عداً لرلك رن رمصٖ هبٗلٖ:
 

 الزع٘ساد الشكل٘خ لك٘ط الوح الوزجمٖ )ّشى ك٘ط الوح ًّعجخ اهزصبصَ(. .1

 الزع٘ساد الٌع٘غ٘خ لألهعبء الدل٘مخ )غْ  ّلطس الصغبثبد الوعْٗخ للصبئن(. .2

 )هعبحخ ظطح الصغبثخ(.الزع٘ساد الْظ٘ف٘خ  .3
 

 انمواد وطرائك انعمم

MATERIALS AND METHODS 

 
 حيوانبث انتجربت:

ّالزٖ لعوذ لوغوْعز٘ي: الوغوْعخ اةّلٔ   308(Rossصْص هي يعبط اللتن هي ظ لخ زّص ) 200أعسٗذ الدزاظخ علٔ 

صْص لكل ْٗم هي عوس ْٗم حزٔ خوعخ أٗبم، أهب الوغوْعخ الضبً٘خ رشول ص٘صبى رعبًٖ  20ّرشول ص٘صبى هلزئوخ العسح ثوعد  

صْص لكل ْٗم هي عوس ْٗم ّحزٔ خوعخ أٗبم  20هي ظبُسح عدم الزئبم العسح ّال رجدٕ إٔ هظبُس هسظ٘خ ّثكبهل حْ٘ٗزِب ّثوعد 

بلط الزغبزٗخ الوْعْيح فٖ هتبفظخ حوبٍ ّرن رعرٗخ هع اعزجبز لتظخ الفمط ُْ العوس صفس للصْص. رن عوع الص٘صبى هي أحد الوف

 الص٘صبى فٖ ك  الوغوْعز٘ي علٔ خلطخ علف٘خ خبصخ ثدعبط اللتن هسحلخ أّلٔ ّروذ هعبهلخ العٌ٘بد ّيزاظزِب ًع٘غ٘بً.

 

 الوكًْبد العرائ٘خ للخلطخ العلف٘خ هسحلخ أّلٔ: :1جذول رلم 
 

 

% الوبيح العلف٘خ  
 

 

 خلطخ علف٘خ هسحلخ أّلٔ

 52.55 ذزح صفساء %

 5..3 كعجخ صْٗب %

 4 شٗذ صْٗب %

% فْظفبد صٌبئ٘خ الكبلعْ٘م  2 

 5..5 كسثًْبد الكبلعْ٘م %

% ه٘ضًْ٘٘ي حس  5.2 

% كلْزٗد الكْل٘ي  5.1 

% خلطخ ف٘زبهٌ٘بد  5.1 

% خلطخ هعبيى ًبيزح  5.1 

% هلح غعبم  5.45 

% هعبي كْكع٘دٗب  5.55 
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 ٗج٘ي: ص٘صبى غ٘س هلزئوخ العسح :2شكم رلم      ٗج٘ي: ص٘صبى هلزئوخ العسح : 1شكم رلم                         
 

 جمع انعينبث:

% لودح 10عوعذ عٌ٘بد ك٘ط الوح ّاةهعبء الدل٘مخ )الصبئن( هي الص٘صبى فٖ االعوبز الوتديح. حفظذ عٌ٘بد اةهعبء ثبلفْزهبل٘ي 

ظبعخ صن خععذ لوسحلخ اإليهبط ثبلجساف٘ي ثعد أى هسزد ثزساك٘ص هزصبعدح هي الكتْ  اإلر٘لٖ صن رن صجِب فٖ لْالت ثساف٘ي.  72

صن رن رتو٘لِب علٔ  ه٘كسّى، 5للتصْ  علٔ همبغع هزعلعلخ ثعوبكخ  microtomeلطعذ لْالت الجساف٘ي ثبظزخدام عِبش الزمط٘ع 

 (.H&Eل٘ي ّاةْٗشٗي )شسائح شعبع٘خ ّصجعذ ثبلِ٘وبرْكع٘

 
 وزن كيص انمح:

غسام لْشى ك٘ط الوح، ّظغل السلن ثشكل صت٘ح الٔ  3000-0.5 ٗعزط٘ع ّشى electronic scalرن اظزخدام ه٘صاى الكزسًّٖ 

 العسام اةلسة الظبُس علٔ شبشخ الو٘صاى. 

 
 اننطبت انمئويت المتصبص كيص انمح:

شى ك٘ط الوح رن حعبة ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح هي خ   الوعبيلخ الزبل٘خ.ثعد أى رن اعدام الص٘صبى فٖ كل هغوْعخ  ُّ ّ 

 ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح خ   الوسحلخ = 
 

 ّشى ك٘ط الوح فٖ ًِبٗخ الوسحلخ –ّشى ك٘ط الوح فٖ ثداٗخ الوسحلخ  

      100x      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّشى ك٘ط الوح فٖ ثداٗخ الوسحلخ                   

 
 ليبش انمؤشراث انشكهيت:

. ّأعسٗذ الم٘بظبد الوخزلفخ هي غْ  Micrometer Eye Pieceرن ل٘بض الوعبٗ٘س الوخزلفخ ثبظزعوب  أياح الم٘بض العٌ٘٘خ الدل٘مخ 

أخرد الم٘بظبد الوزعلمخ ثبلصغبثبد ثعد أى رن رتع٘س  الٌع٘غ٘خ الوصجْغخ ثبلِ٘وبرْكع٘ل٘ي ّاةْٗشٗي.الصغبثخ ّلطسُب علٔ الشسائح 

 شغبثبد ثشكل عشْائٖ هي هي كل شسٗتخ شعبع٘خ.  3)عٌ٘خ(، ّرن ل٘بض هي كل لبلت1 شسائح ًع٘غ٘خ عدي
 

 رن ل٘بض الوعبفخ ث٘ي لوخ الصغبثخ ّلبعدرِب. حطبة طول انسغببت:
 

 رن ل٘بض المطس عٌد هٌزصف غْ  الصغبثخ. نسغببت:حطبة لطر ا
 

: ٗزن حعبة هعبحخ ظطح الصغبثخ الرٕ ٗعجس عي هعبحخ اهزصبصِب هي خ   الزمسٗت لعلن الٌِدظخ حطبة مطبحت ضطح انسغببت

إٔ  =( ²)ه٘كسّى ، ّذلك هي خ   الوعبيلخ الزبل٘خ: هعبحخ ظطح الصغبثخ Di Fiore (1974)ّاعزجبز الصغبثخ كنظطْاًخ 

( h)ّ ًصف لطس الصغبثخ  3.14  (r)= ، ح٘ش  Alongi and Johnson (1998) روضل هعبحخ العطح الغبًجٖ لألظطْاًخ

 ازرفبغ الصغبثخ.

 
 انتحهيم االحصبئى: 

. حعجذ 19اصداز  SPSSّرن رتل٘لِب احصبئ٘بً ثبظزخدام ثسًبهظ  Microsoft excel 2010ثسًبهظ عْلغذ الج٘بًبد ثإظزخدام 

ّاعزجسد الٌزبئظ هعٌْٗخ T-test ّرن رتل٘ل الم٘ن ثبظزخدام اخزجبز (،SD)االًتساه الوع٘بزٓ  ( ±mean)الٌزبئظ علٔ شكل هزْظػ 

 .P < 0.05عٌدهب ركْى 
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 جــاننتبئ

 RESULTS 
 

 وزن كيص انمح: -1

 5عوس ْٗم حزٔ  هي العسح الولزئوخ ّغ٘س الولزئوخ الص٘صبى فٖ ثبلعوس الزمدم هع ٌٗخفط الوح ك٘ط ّشى هزْظػ أى الٌزبئظ أظِسد

هجبشسحً. الحظٌب أى هزْظػ ّشى ك٘ط الوح اًخفط ثشكل هعٌْٕ ث٘ي اةعوبز الوخزلفخ  الفمط ثعد الصلت العلف علٔ الزتْ  عٌد أٗبم

(، كوب الحظٌب ّعْي اًخفبض هعٌْٕ فٖ الْ٘م الخبهط P < 0.05) هلزئوخ العسحظوي الوغوْعخ ًفعِب فٖ الص٘صبى الولزئوخ ّغ٘س 

 (.P < 0.05) فمػ عٌد الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح ثبلومبزًخ ث٘ي الوغوْعز٘ي

 

 
 

 ّشى ك٘ط الوح )غ( :1 مخطط بيبني رلم

 

 :نطبت امتصبص كيص انمح -2

%هي عوس ْٗم ّحزٔ خوعخ أٗبم، أهب 86.7أظِسد الٌزبئظ أى ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح فٖ الص٘صبى الولزئوخ العسح ثلعذ 

%. لن ً حع ّعْي فسّق 78.2الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح فجلعذ ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح لدِٗب خ   اةٗبم الخوعخ اةّلٔ 

 (.(P > 0.05خ ث٘ي الوغوْعز٘ي هعٌْٗخ فٖ ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح ثبلومبزً

 

 
 

 ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح % :2مخطط بيبني رلم 

 

 :طول انسغببت -3
أظِسد الٌزبئظ أى هزْظػ غـْ  الصغبثخ ٗصياي هع الـزمدم ثبلـعوس ّعٌد الزـتْ  علٔ العلف الصلت كوصدز للعراء فٖ ك  

الوغوْعز٘ي. ّلْحع ثبلوــمـبزًــخ ث٘ـي الوغوْعز٘ي ّعْي شٗبيح هـعٌْٗخ فٖ هزْظػ غْ  الصغبثخ فٖ الص٘صبى الوـلزئوخ العسح فٖ 

 (.P < 0.05ح٘ش ) 2ّ4ّ5الْ٘م 
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 غْ  الصغبثخ )ه٘كسّهزس( :3 مخطط بيبني رلم

    

 

 

Day5 Day3 Day1 

 
 ( فٖ الص٘صبى الولزئوخ العسح )فٖ اةعلٔ( ّغ٘س هلزئوخ العسح )فٖ اةظفل(.1،3،5غْ  الصغبثخ فٖ الْ٘م ) (:3) شكم رلم

 
 :لطر انسغببت -4

ّثبلمبزًخ ث٘ي الوغوْعز٘ي  الخوعخ اةّلٔ ثعد الفمط فٖ ك  الوغوْعز٘ي أظِسد الٌزبئظ شٗبيح فٖ هزْظػ لطس الصغبثخ خ   اةٗبم

 (.P < 0.05)لْحع ّعْي شٗبيح هعٌْٗخ فٖ هزْظػ فطس الصغبثخ عٌد الص٘صبى الولزئوخ العسح فٖ الْ٘م الضبًٖ فمػ 
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 هزْظػ لطس الصغبثخ ثعد الفمط )ه٘كسّى( :4 مخطط بيبني رلم

 

       
 

غسٗمخ ل٘بض لطس الصغبثخ ثبظزخدام العدظخ العٌ٘٘خ )عبل٘و٘ي(، لطس الصغبثخ ثعوس ْٗه٘ي عٌد الص٘صبى الولزئوخ العسح  (:4شكم رلم )

 (.100)لْح ركج٘س عبل٘عبز
 

 :مطبحت ضطح انسغببت -5

أظِسد الٌزبئظ رع٘س هزْظػ هعبحخ ظطح الصغبثخ ثعد الفمط فٖ ك  الوغوْعز٘ي الولزئوخ ّغ٘س هلزئوخ العسح، رسافك ُرا الزع٘س هع  

شٗبيح غْ  ّلطس الصغبثخ ّثدء عول اةهعبء الدل٘مخ عٌد االًزمب  الٔ الزعرٗخ علٔ العلف الصلت. الحظٌب ثبلومبزًخ ث٘ي الوغوْعز٘ي 

 (.P < 0.05) شٗبيح هعٌْٗخ فٖ هزْظػ هعبحخ ظطح الصغبثخ عٌد الص٘صبى الولزئوخ العسح فٖ كل ْٗم ّعْي

 

 
 

 (²هعبحخ ظطح الصغبثخ ثعد الفمط )ه٘كسّى: 5مخطط بيبني رلم

 



 

Assiut Veterinary Medical Journal                                                Assiut Vet. Med. J. Vol. 62 No. 151 October 2016, 8-16 

 

14 

 انمنبلشت

 DISCUSSION 

 
ُرا الجتش ُْ أّ  يزاظخ رغسٓ فٖ ظْزٗخ رزٌبّ  رنص٘س اهزصبص ك٘ط الوح علٔ رطْز اةهعبء الدل٘مخ عٌد الص٘صبى الزٖ رعبًٖ 

هي ظبُسح العسح الع٘س هلزئوخ ثعد الفمط ّالزٖ خععذ لٌظبم الزعرٗخ الوجكس. أظِسد الدزاظخ أى رطْز الصغبثبد الوعْٗخ ًع٘غ٘بً كبى 

لٔ العلف الصلت كوصدز خبزعٖ للعراء ّاهزصبص هتزْٓ ك٘ط الوح الوزجمٖ ح٘ش ظِس ُرا الزطْز عل٘بً هزسافمبً هع الزتْ  ع

ّّاظتبً فٖ الجٌ٘خ الٌع٘غ٘خ لألهعبء الدل٘مخ )الصبئن( لكل هي هغوْعخ الص٘صبى الولزئوخ ّغ٘س هلزئوخ العسح هوب ٗش٘س الٔ أُو٘خ 

رطْز اةهعبء الدل٘مخ ّععلِب ّظ٘ف٘خً هي خ   رتف٘ص ًوْ الصغبثبد الوعْٗخ  ّيّز اهزصبص هتزْٓ ك٘ط الوح ّالزعرٗخ الوجكسح فٖ

ّرطْز الجٌٔ الٌع٘غ٘خ الوعْٗخ. رسافمذ عول٘خ رتْ  اةهعبء الدل٘مخ لزصجح ّظ٘ف٘خ خ   اةٗبم الخوعخ اةّلٔ الزبل٘خ للفمط ثصٗبيح 

فٖ ّشى ك٘ط الوح الوزجمٖ. اى الوؤشساد العبثمخ الركس غْ  ّلطس ّهعبحخ اهزصبص الصغبثبد الوعْٗخ الزٖ ٗسافمِب اًخفبض 

هغزوعخ رعكط الزطْز ّالٌشبغ الْظ٘فٖ لألهعبء الدل٘مخ ثعد الفمط عٌدهب ٗجدأ الصْص ثبلجتش عي العراء الوزسافك ثإًكوبغ ّظوْز 

 حغن ك٘ط الوح. 

 
ٗزعسه الصْص علٔ ث٘ئزَ الغدٗدح ّ ٗجدأ رٌبّ   ٗوضل ك٘ط الوح عٌد الفمط الوصدز السئ٘عٖ للوْاي العرائ٘خ للصْص الفبلط حزٔ

العلف عي غسٗك الفن، ٗعجس لج٘ل عول٘خ الفمط عصء هي هتزْٓ ك٘ط الوح لألهعبء الدل٘مخ عجس لٌبح الوح ّ ثفعل الزملصبد الزوعغ٘خ 

ٖ ثنًصٗن التلوِخ الخبص ثبلتبفخ الوعبكعخ ٗصل للغصء العلْٕ )الداًٖ( هٌِب لزجدأ عول٘خ الِعن هي لجل اةًصٗوبد الجٌكسٗبظ٘خ ّ رٌزِ

أظِسد الدزاظخ أى هزْظػ ّشى ك٘ط الوح ثعد الفمط ٌٗخفط هع الزمدم ثبلعوس Geyra et al. (2001) brush border . الفسشبر٘خ 

ًخ ث٘ي ( أٗبم عٌد الزتْ  علٔ العلف الصلت ثعد الفمط هجبشسحً ، ثبلومبز5-1فٖ الص٘صبى الولزئوخ ّغ٘س الولزئوخ العسح هي عوس)

الوغوْعز٘ي ّعدًب أى ّشى ك٘ط الوح فٖ الص٘صبى الولزئوخ العسح ألل هي الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح ثبلسغن هي عدم ّعْي فسّق 

هعٌْٗخ خ   اةٗبم اةزثعخ اةّلٔ ث٘ي الوغوْعز٘ي، ثٌ٘وب ظِس االخز ه خ   الْ٘م الخبهط فمػ هي عوس الصْص، ُّرا هب 

زاظبد الزٖ رٌبّلذ هْظْغ الزئبم العسح ّع لزَ ثزطْز ًّوْ اةهعبء الدل٘مخ، ح٘ش أظِسد ًزبئظ ُرٍ الدزاظخ أشبزد الَ٘ احدٓ الد

أى الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح غ٘س لبيزح أى ركسض ًفط الكو٘خ هي الوْاي العرائ٘خ لوتزْٓ ك٘ط الوح لٌوْ ّرطْز اةهعبء الدل٘مخ 

. عٌد حعبة ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح لك  الوغوْعز٘ي  لن ً حع ّعْي    Kawalilak et al. (2010) كبلص٘صبى الولزئوخ العسح

فسق هعٌْٕ  زغن أى هعد  اهزصبص ك٘ط الوح  لدٓ الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح  كبى ألل ًّسعح أى العجت ٗعْي لتدّس عدّٓ 

دّٓ رزتْ  الطبلخ الوفزسظذ ّظ٘فِب للٌوْ ًتْ ك٘ط هتزتذ اكلٌ٘٘ك٘خ ظججذ اًخفبض فٖ هعد  اهزصبص ك٘ط الوح ًّز٘غخ للع

 .Sander et alهمبّهخ العدّٓ، فبلجكزسٗب الوعججخ اللزِبة العسح )عدّٓ ك٘ط الوح( رع٘س رسك٘ت ثسّر٘ي هتزْٓ ك٘ط الوح الوزجمٖ 

أحد الدزاظبد الزٖ رٌبّلذ  ّرعجت رلف الوْاي العرائ٘خ الزٖ هي الوفزسض اظزخداهِب كوصدز للطبلخ ثعد الفمط ُّرا هب ْٗافك (1998)

، فبلعدٗد هي  Rai et al. (2005)رنص٘س عدّٓ ك٘ط الوح علٔ اًخفبض هعد  اهزصبصَ ّازرفبغ ًعجخ الٌفْق خ   اةظجْغ اةّ  

  Yassin et al. (2009)الدزاظبد أشبزد أى عدّٓ ك٘ط الوح ُٖ الوعجت السئ٘عٖ لٌفْق الص٘صبى فٖ االظجْغ اةّ  ثعد الفمط

 .  Ulmer Franco (2011) % هوب ٗعجت خعبئس الزصبيٗخ فبيحخ فٖ هغب  صٌــــبعخ الدّاعــي10-5ٗصل هعد  الٌفْق ث٘ي ح٘ش 

 

أظِسد ًزبئظ ُرٍ الدزاظخ هي خ   ل٘بض الوؤشساد الشكل٘خ للصغبثبد الوعْٗخ للصبئن ف٘وب ٗزعلك ثطْ  ّلطس الصغبثخ فٖ ك  

الوغوْعز٘ي أى اشيٗبي غْ  الصغبثخ رسافك هع اًخفبض ّشى ك٘ط الوح ّهع الزتْ  فٖ العراء علٔ العلف الصلت ُّرا هب أشبزد 

غ رنص٘س الزعرٗخ الوجكسح علٔ اةهعبء، فبلزعرٗخ الوجكسح ال رعبعد علٔ ًوْ الصغبثبد فمػ اًوب رتفص الَ٘ اةثتبس الزٖ رٌبّلذ هْظْ

، فْعْي العراء فٖ أهعبء الصْص التدٗش الفمط ٗتش علٔ ًوْ الصغبثبد  Dibner and Knight (1999)روبٗص الخ ٗب الوعْٗخ 

ًعْعِب حزٔ رعزكول ّعِزِب ًتْ لوخ الصغبثخ لززن عول٘خ الزغدٗد ّ  الوعْٗخ ّعلٔ رْل٘د الخ ٗب فٖ الخجبٗب الوعْٗخ ّٗعوي

، ثٌ٘وب ٗتفص التسهبى هي العراء اًزبط العز٘سّئ٘داد المشسٗخ ذاد الزنص٘س الوضجػ علٔ الخ ٗب الوٌبع٘خ هوب  Moran (1985)الوعبّظخ

 .Hamdy et al. (1991)ْق ّاشيٗبي ًعجخ الٌف  Decuypere et al. (2001)ٗعجت اًخفبض هعد  الٌوْ العبم

 

ح٘ش كبًذ شغبثبد الص٘صبى الولزئوخ العسح  5، 4، 2الحظٌب عٌد همبزًخ غْ  الصغبثخ ث٘ي الوغْعز٘ي ّعْي شٗبيح هعٌْٕ فٖ الْ٘م 

 أغْ  ّلن ً حع ّعْي فسق هعٌْٕ فٖ لطس الصغبثخ ظْا فٖ الْ٘م الضبًٖ. 

 

الع٘س هلزئوخ علٔ ًوْ الصغبثبد الوعْٗخ، ح٘ش رْافمذ ًزبئظ ُرٍ الدزاظخ هع  أظِس ُرا الجتش ّةّ  هسح الزنص٘س العلجٖ للعسح 

ّالزٖ أشبزد الٔ رنص٘س ّفعبل٘خ اهزصبص ك٘ط الوح الرٕ ٗعد ظسّزٗبً لٌوْ الصغبثبد الوعْٗخ   Noy ّSklanالدزاظخ الزٖ أعساُب 

Noy and Sklan (1999). 

 

العبثمخ أى ازرفبغ الصغبثبد الوعْٗخ ّهعبحخ ظطتِب ٌٗخفعبى كلوب ارغٌِب هي الغصء الداًٖ لألهعبء  أشبزد العدٗد هي الدزاظبد

. أظِس ل٘بض الوْشساد الشكل٘خ للصغبثبد الوعْٗخ ّالزٖ أظلفٌب Marchini et al. (2011)الدل٘مخ ًتْ الغصء اةخ٘س هي اللفبئفٖ 

  ّلطس الصغبثخ ّثبلزبلٖ ازرفعذ هع اشيٗبي غْ  ّلطس الصغبثخ ّثدء رٌبّ  ذكسُب أى هعبحخ ظطح الصغبثخ رزٌبظت غسياً هع غْ

العلف الصلت ّاهزصبص ك٘ط الوح الوزجمٖ عٌد الص٘صبى فٖ ك  الوغوْعز٘ي، كوب الحظٌب فٖ ُرٍ الدزاظخ أى رنص٘س اهزصبص 

العسح اًعكط علٔ هعبحخ ظطتِب ح٘ش ظِس ك٘ط الوح علٔ ًوْ الصغبثبد الوعْٗخ عٌد الص٘صبى الزٖ رعبًٖ هي ظبُسح عدم الزئبم 

ذلك عل٘بً ثومبزًخ هعبحخ ظطح الصغبثخ فٖ ك  الوغوْعز٘ي، أشبزد احدٓ الدزاظبد أى اخز ه غْ  ّلطس الصغبثخ لد ٗؤصس علٔ 

ًَ أى ٗعصش ّشى الغعن ّأياءٍ اإلًزبعٖ هي خ   شٗبيح هعبحخ ظطح الصغبثخ الوزبحخ الهزصبص الوْاي العرائ٘خ اةهس الرٕ هي شب

   Schaefer et al. (2006) .الٌوْ ّالتص٘لخ االًزبع٘خ
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 االضتنتبجبث

CONCLUSIONS 

 
أظِسد الٌزبئظ هي خ   حعبة ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح فٖ ك  الوغوْعز٘ي أى ًعجخ اهزصبص ك٘ط الوح فٖ الص٘صبى الولزئوخ 

 هعد  اظزفبيح هي هتزْٓ ك٘ط الوح.العسح أعلٔ هي الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح هوب ٗعوي أكجس 

 رجّ٘ي هي خ   ل٘بض الوؤشساد الشكل٘خ الوزعلمخ ثبلصغبثبد الوعْٗخ:

 ازرفبغ الصغبثبد الوعْٗخ فٖ الص٘صبى الولزئوخ العسح أعلٔ هي الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح. -

 وخ العسح.هعبحخ ظطح الصغبثخ فٖ الص٘صبى الولزئوخ العسح أعلٔ هي الص٘صبى الع٘س هلزئ -

 

 انتوصيبث

RECOMMENDATIONS 

 

يزاظخ الزع٘ساد الٌع٘غ٘خ لألهعبء الدل٘مخ الوزعلمخ ثزنص٘س الزئبم العسح علٔ ًوْ الصغبثبد الوعْٗخ هي عوس ْٗم ّحزٔ   -1

 عوس الزعْٗك.

 الزنك٘د علٔ أُو٘خ الزعرٗخ الوجكسح ّيّزُب فٖ ًوْ ًّعْط المٌبح الوعْٗخ.  -2

الزنك٘د علٔ عوب  الوفبلط علٔ ظسّزح اظزجعبي الص٘صبى الع٘س هلزئوخ العسح ًظساً لْعْي فسق ّاظح فٖ هعبحخ   -3

ظطح الصغبثخ همبزًخ ثبلص٘صبى الولزئوخ العسح هوب ٌٗعكط علٔ لدزرِب الْظ٘ف٘خ علٔ اهزصبص العراء ثبإلظبفخ للخعبئس 

د هصدز عدّٓ لك٘ط الوح ًبُ٘ك عي ازرفبغ هعد  الٌفْق ّالرٕ أصجززَ االلزصبيٗخ الزٖ رخلفِب   هي ركلفخ هعبلغخ فِٖ رع

 العدٗد هي الدزاظبد.
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