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) لجین ھرمون النمو في صفة وزن المیالد exon 4عالقة الطرز الوراثیة لمنطقة التشفیر الرابعة (
 للماعز المحلي و المستورد

  
    4و یاسر جمال جمیل   3و یاسمین علي ھادي 2و  زید محمد مھدي  1*احمد عبد الرضا مناتي

  5 و  فارس صاحب عمران
  مركز بحوث التقنیات االحیائیة3جامعة دیالى و /كلیة الزراعة 2ء و جامعة كربال /كلیة الطب البیطري  1,4,5

 جامعة النھرین /  
*Corresponding author: amnate@yahoo.com 

 
   الخالصة

یزة و الواطئة ) للحیوانات المتمexon 4 اجریت ھذه الدراسة لمعرفة التراكیب الوراثیة لجین ھرمون النمو (
مولود ماعز  100مولود ماعز محلي و  100في صفة الوزن عند المیالد في الماعز العراقي والقبرصي المستورد ( 

 Best Linear(BLUP قبرصي ) اذ تم تقییم الموالید وراثیا باستخدام طریقة أفضل تنبؤ خطي غیر منحاز 
Unbiased Prediction نى عشرة موالید ولكال الساللتین ثم ربطت القیم الوراثیة ) لتحدید افضل عشرة موالید واد

،  PCR-RFLP) بتقانة exon 4 للموالید بجین ھرمون النمو . تم تحدید التراكیب الوراثیة لجین ھرمون النمو (
لتحدید عدد   HaeIIIوحصل على القطع المحددة  للتراكیب الوراثیة باستخدام الھضم اإلنزیمي بأنزیم القطع 

لصالح المعزات المحلیة ذات  CCاكیب الوراثیة في الساللتین المدروسة. تبین ظھور التركیب الوراثي المتماثل التر
لصالح المعزات القبرصیة ذات   CDاعلى قیم جدارة وراثیة لوزن المیالد في حین كان التركیب الوراثي الھجین 

زات المحلیة ذات اقل قیمة جدارة وراثیة لوزن المیالد ،  كما لوحظ ان المع اعلى قیمة جدارة وراثیة لوزن المیالد
لصالح المعزات القبرصیة ذات اقل قیمة  CDبینما كان التركیب الوراثي الھجین  DDحملت التركیب الوراثي النقي 

في  Dللحیوانات ذات االداء المتمیز في حین ظھر االلیل  C. نجد في الماعز المحلي ظھور االلیل  جدارة وراثیة
للحیوانات المتمیزة وغیر المتمیزة في الماعز  Dو C، بینما نجد ظھور االلیل  لمعزات الغیر المتمیزة في االداءا

 القبرصي لصفة وزن المیالد.
  الكلمات المفتاحیة : جین ھرمون النمو ، طرز وراثیة ، ماعز ، وزن میالد. 

  
The relationship of the genotypes exon4 region of growth hormone gene 

in the birth weight of the local and the imported goat 
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Abstract  
This study was carried out to study the genotypes of the growth hormone gene 

(exon 4) of the animals of high and low birth weight in Iraqi and imported Cyprus goats 
(100 local and 100 Cyprus goats). The birth was genetically evaluated using the BLUP 
(Best Linear Unbiased Prediction) to determine the higher 10 births and the lowest 10 
births, and for the two breeds. The genes of the growth hormone gene (exon 4) were 
determined by PCR-RFLP technique and obtained the specific parts of the genotypes 
using HaeIII enzyme digestion to determine the number of genotypes in the two studied 
breeds. The genotype CC was shown to be in local goats with the highest genetic birth 
weight values, whereas the CD hybrid genotype for the Cyprus goats had the highest 
genetic value for birth weight. It was also observed that local goats with the least genetic 
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value for birth weight carried the pure genotype DD while CD hybrid genetics was of 
least genetic value. In domestic goat, the appearance of the C allele is shown for the 
animals with excellent performance, while the allele D is present in the non-performing 
goats, while the appearance of the C and D alleles for the distinct and non-distinct 
animals in the Cyprus goats . 
Keywords: Growth hormone gene, Genotype , Goat, Birth weight. 
 

 المقدمة
 marker-assisted  عدة على االنتخاب  یعد جین ھرمون النمو من الجینات المھمة و من المعلمات المسا  

selection )MAS لمختلف الحیوانات المزرعیة اذ یسیطر على افراز ھرمون النمو الذي لھ عالقة واسعة بعدد  (
  ). 2003و زمالؤه ،  Geمن الفعالیات الحیویة بالجسم و باألخص النمو( 

المتمیزة وراثیا من األمور الرئیسة في تربیة  یعتبر االنتخاب على اساس القیم المظھریة لحیوانات المزرعة
وتحسین الحیوانات ومقارنة األفراد المتمیزة وراثیا عن غیرھا في تقدیر القیم التربویة للصفات ذات األھمیة 

) ، ونظرا لتطور علم الوراثة الجزیئیة وما لھ من اھمیة كبیرة في اختصار الوقت  2001االقتصادیة ( المصري ، 
 لى نتائج افضل من خالل تحدید الواسمات الوراثیة المرتبطة بجزء أو أكثر من تركیب الحامض النووي والحصول ع

DNAقتصادیة للجینات ذات التأثیر الرئیسي في الصفات اإل)Field،2007 لذا اعتمدت الواسمات الوراثیة (
)Genetic Markers) كأداة مساعدة لالنتخاب (MAS .(  

ثالثة من بین حیوانات المزرعة اھمیة من الناحیة االقتصادیة بعد االبقار واالغنام في یأتي الماعز بالدرجة ال
ملیون رأس في سنة  1.6العالم ، اذ تحتل آسیا المرتبة االولى في تربیة الماعز، وفي العراق بلغ اعداد الماعز بحوالي 

2013 )FAOSTAT،2013ي (االسود الجبلي و المرعز ) اذ یوجد في العراق ثالث سالالت من الماعز المحل
  ). 1993واالسود المحلي) (القس وزمالؤه،

انترونات  4اكسونات و 5ویتألف من  )2000وزمالؤه، Pinton( 19ھرمون النمو على كروموسوم یقع 
)Kioka ،یفرز ھرمون النمو من الفص االمامي للغدة النخامیة ( ).1989وزمالؤه Sheppard  و Ayuk ،2006 (

) و وكذلك انتاج  2017وزمالءه، Depison و 2009وزمالؤه،   Huaمھما وضروري لنمو الحیوانات (والذي یعد 
انتاج الحلیـــــب (  فضال عن صفة)      2016وزمالءه ،  Faragو Azari ، 2012 و  Yousefiالصوف ( 
Marques  2003 ,وزمالؤه ; Malveiro  و  2001 ,وزمالؤهMaria  ، ھرمون متعدد  وھو)  2013و زمالءه

، Ayuk و Sheppard (حامض امینـــــــــي  191او  190كیلو دالتون ویتالف من  22الببتاید یبلغ وزنھ الجزیئي 
. نظرا لندرة الدراسات حول عالقة ھرمون النمو مع صفات النمو في الماعز المحلي في العراق ، لذا یھدف )2006

ن النمو في ساللتي من موالید الماعز المحلي والقبرصي وعالقتھا البحث الى معرفة الطرز الوراثیة لجین ھرمو
 بصفة وزن المیالد.

  المواد وطرق العمل
مولود قبرصي) من موالید محطة بحوث  100مولود محلي و 100مولود من الماعز ( 200تم استخدام 

القة جین ھرمون النمو في صفة المجترات التابعة لدائرة البحوث الزراعیة بغداد/ وزارة الزراعة . بھدف دراسة ع
ساعة من الوالدة وتسجیل كافة المعلومات الخاصة  24وزن الموالید عند الوالدة . اذ تم قیاس وزن المیالد بعد 

سنة الوالدة و عمر  االم ) واجراء  - بالمولود (المجموعة الوراثیة للمولود ، جنس المولود ، نوع الوالدة ،  شھر 
رفة افضل عشرة وادنى عشرة موالید من كل ساللة من اجل اجراء التحري عن جین ھرمون التحلیل االحصائي لمع

للموالید باستعمال  Jugular vein)النمو على ھذه المجموعة المنتخبة ، سحبت عینات الدم من الورید الوداجي (
تحتوي على مادة مانعة لتخثر % ووضع الدم في انابیب 70مل بعد تعقیم المنطقة بالكحول االثیلي  5محقنة طبیة سعة 

م لحین اجراء عملیة  8) وحفظت بالتبرید بدرجة (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid – EDTA  الدم 
من عینات دم  DNAوالذي اجري في مركز التقنیات االحیائیة / جامعة النھرین ، تم استخالص  DNAاستخالص 

لغرض  Primerالكوریة. تم اختیار البادئ  Geneaidز من شركة ) والمجھ Kitالموالید باستعمال عدة قیاس ( 
) كما في الجدول  2009و أخرون ،  Huaاجراء الكشف الجزیئي ومعرفة الطرز المظھریة لجین ھرمون النمو ( 

)1.(  
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 توصیف البادئ لجین ھرمون النمو  ):1(جدول
 TCAGCAGAGTCTTCACCAAC GH F حجم القطعة منطقة التتابع المصدر

Hua etal. (2009) Exon 4 116bp CAACAACGCCATCCTCAC GH R 
  

                   Polymerase Chain Reactionالمتسلسل للبولیمیریز      التفاعل تقنیة
 ) PCR  )lµ25تحت ظروف معقمة في كابینة التعقیم. بلغ خلیط تفاعل  PCRتم تحضیر جمیع المواد الخاصة بـ     

) وبعد ترحیل عینات 3والموضح في جدول ( PCRتم اتباع برنامج الكشف الجزیئي باستخدام تقنیة ) ، كما 2جدول(
 زوج قاعدي. 116%) تم تحدید حجم القطعة المطلوبة والبالغة 2بھالم االكروز ( PCRناتج 

  PCRحجم المواد المستعملة في تقنیة الـ  (2):جدول 

 Master Mix المادة الكیمیائیة
)lµ(  البادئ)lµ(  قالبDNA 

)lµ( ) ماء مقطرlµ( الحجم النھائي  
)lµ( 

  R-1 5 الحجم
F-1 5 13 25 

  
 PCRبرنامج الكشف الجزیئي باستخدام تقنیة  :)3جدول (

 عدد الدورات الوقت درجة الحرارة / م الخطوات ت
1 start Denaturation 94 5 min. 1 

2 
Denaturation  

Annealing  
Extension 

95 30 sec 
دورة تنخفض درجھ  13

 .sec 30 65 لكل دورة 1-الحرارة بمقدار 
72 45 sec. 

3 
Denaturation  

Annealing  
Extension 

95 30 sec. 
 .sec 30 52 دورة   35

72 45 sec. 
4 end Extension 72 7 min.  
5 Finish 4 ال نھائي  

 
 

  الھضم اإلنزیمي لجین ھرمون النمو :
من شركة  restriction enzyme (R.E.)  (Hea III) حضیر العینات للھضم اإلنزیمي بواسطھ انزیم القطعتم ت    

TAKARA   ) م ولمدة ثالث ساعات .  37)  وحضنت بدرجة حرارة   4وحسب الجدول 
  المواد المكونة لتفاعل الھضم اإلنزیمي :)4جدول (

 الكمیة  المواد المستخدمة
Pcr  Product 5 µl 

Buffer 3.5 µl 
R.E. 1.5 µl 

  
  تقنیة الترحیل الكھربائي لعینات الھضم اإلنزیمي

و اجري  (DNA Ladder )من المعلم القیاسي  µl 7من نواتج الھضم اإلنزیمي للعینات و   µl  10تم تحمیل    
 المخفف  TBEمل من محلول   50غم من مادة االكاروز في 1% (إذابة 2االكاروز وبتركیز  ھالم الترحیل على

1X دقائق لحین الحصول على اللون الرائق وترك لیبرد قلیال ویصب  5) وتم تسخینھا بوساطة المایكروویف لمدة
دقیقة ثم  20أمبیراً لمدة  45فولتاً و  40الھالم في حوض الترحیل لغرض التصلب. تم تثبیت قوة التیار الكھربائي 

) لمدة ساعة واحدة ثم غمر الھالم Power supplyلمجھز القدرة (امبیراً  65فولتاً و  70ترفع الفولتیة الى 
تم مالحظة الحزم وتصویرھا باستخدام جھاز التوثیق  UVدقیقة وبجھاز  20لمدة   Ethidium bromideبصبغة

 ).Photo documentation systemالفوتوغرافي (
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       التحلیل االحصائي
  )BLUP-غیر منحاز  افضل تنبؤ خطيالتقییم الوراثي للحیوانات (

 Best Linear Unbiased( أفضل تنبؤ خطي غیر منحاز تم تقییم الموالید وراثیا باستخدام طریقة     
Prediction-BLUP  ثم ربطت القیم الوراثیة للموالید بجین ھرمون النمو ، اذ استعمل األنموذج الریاضي (

 Mixed Model Least Squares and Maximum   المختلط للمربعات الصغرى وتعظیم االحتماالت
Likelihood  )إلیجاد أفضل تنبؤ خطي غیر منحازBLUP للمتغیر العشوائي (الموالید) باستخدام النموذج (

  ) :SAS )2012الریاضي التالي بعد اضافة تأثیر المولود لصفة وزن الجسم عند المیالد وفق البرنامج االحصائي 
Yijkoa = µ+Gi+Sj+Tk+Mo+Da+eijkoa 

Yijkoa  قیمة المشاھدةn  العائدة للمجموعة الوراثیةi  وجنس المولودj  ونوع الوالدةk  وشھر الوالدةo  و عمر االمa.  
µ  المتوسط العام للصفة  

Gi  تأثیر المجموعة الوراثیة للمولود :i .( القبرصي ، المحلي)  
Sj تأثیر جنس المولود : j.(ذكر، أنثى)  
Tk تأثیر نوع الوالدة :k .(مفردة ، توأمیة ، ثالثیة، رباعیة)  

Mo  سنة الوالدة  -: تأثیر شھر o 2013 –، نیسان  2013 - (اذار .(  
Da تأثیر عمر  االم :a  )2- 3  - 4  -  5- 6  - 8  . ( سنوات  

eijkoa  الخطأ العشوائي الذي یفترض أن یتوزع توزیعاً طبیعیاً بمتوسط یساوي صفراً وتبایناً قدره :σ2e . 
  النتائج والمناقشة

زوج قاعدي ولكال  116، اذ بلغت حجم القطعة الناتجة  PCRتم تكثیر جین ھرمون النمو باستخدام تقانة      
تم ھضم قطع منتج  ).2013وزمالؤه، Cobraو  2014وزمالؤه ، Rajni Kumari) (1الساللتین قید الدراسة (شكل

PCR  بواسطة تقانةPCR-RFLP قیید باستخدام انزیم الت.Hae III  
زوج قاعدي) لصالح الموالید المحلیة ذات اعلى  28و  CC )88تبین من نتائج الدراسة ظھور التركیب الوراثي 

زوج قاعدي) لصالح  28و 88و 116( CD) في حین كان التركیب الوراثي 2قیم جدارة وراثیة لوزن المیالد (شكل 
  ). 4لوزن المیالد (شكل الموالید القبرصیة ذات اعلى قیمة جدارة وراثیة 

 DD )116ووجد ان الموالید المحلیة ذات اقل قیمة جدارة وراثیة لوزن المیالد حملت التركیب الوراثي      
زوج قاعدي)  للموالید القبرصیة ذات اقل  28و 88و 116( CD) بینما كان التركیب الوراثي 3زوج قاعدي) (شكل 

 Cفي الساللتین. و لوحظ في الموالید المحلیة ظھور االلیل  Dظھور االلیل )، اذ تشارك 5قیمة جدارة وراثیة (شكل 
 Cفي الموالید الغیر المتمیزة في االداء، في حین كان ظھور االلیل  Dللموالید ذات االداء المتمیز في حین ظھر االلیل 

  د.للموالید المتمیزة وغیر المتمیزة في موالید الماعز القبرصي لصفة وزن المیال Dو 
في ساللة الماعز المحلي حققت اعلى قیمة وراثیة لصفة وزن  CCلوحظ ان الموالید الحاملة للتركیب الوراثي    

اقل في وزن المیالد ، بینما لم یالحظ اختالف في  DDالمیالد في حین كانت الموالید الحاملة للتركیب الوراثي 
 المیالد األعلى واألدنى للقیمة الوراثیة. للموالید القبرصیة في وزن CDالتركیب الوراثي الھجین 

وللموالید القبرصیة بظھور التركیب  CCكانت نتائج الدراسة لموالید الماعز المحلي بظھور التركیب الوراثي   
) في CDو  CC) والذي حصل على تركیبین وراثیین (2009وزمالؤه ( Huaموافقة لما وجده  CDالوراثي الھجین 

 28و88و 116و CCلصالح التركیب الوراثي  88و 28محلیة في الصین اذ بلغت حجوم القطع ال Boarساللة ماعز 
لم تختلف معنویا عن  CCوالذي اشار ان الحیوانات الحاملة للتركیب الوراثي  CDلصالح التركیب الوراثي 

  في صفة وزن المیالد. CDالحیوانات الحاملة للتركیب الوراثي 
وزمالؤه  ,Rajni Kumariوما توصل الیھ  CCلمحلیة بظھور التركیب الوراثي وافقت نتائج الموالید ا    

 Patanwadiو Nelloreفي تسعة سالالت من االغنام الھندیة المحلیة ( CC) اذ وجد التركیب الوراثي 2014(
) اذ كانت نسبة Malpuraو  Magra و Choklaو Avikalinو Bharat Merinoو Garoleو Sonadiو

 Saleha% لجین ھرمون النمو ، بینما وافقت نتائج الموالید القبرصیة على ما وجده CC 100اثي التركیب الور
زوج قاعدي) في ساللتین من الماعز المصري  28و88و 116( CD) بظھور التركیب الوراثي 2012وزمالؤه (

)Barki  وZaribi ) وساللتین من الماعز السعودي (Ardi  و(Masri  ركیب الوراثي النقي اذ لم یحصل على الت
)CC  وDD كما وجد ، (Amie Marini ) التركیب الوراثي الھجین (2012وزمالؤه (CD)(116 زوج  28و88و

) لجین ھرمون النمو والذي وجد طفرتین  Kalahariو  Savannaقاعدي) في ساللتین من الماعز المالیزي (
 GAC( GLYالى  ASPبت بتغیر الحامض االمیني ) االولى تسبEXON 4وراثیتین عند منطقة التشفیر الرابعة (
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 ←GGC عند الموضع (والثانیة تغیر الحامض االمیني 1532ARG  الىTRP )CGG  ←TGG عند الموضع (
1585 .  

   

  
  ): ناتج تكثیر جین ھرمون النمو 1شكل(

  

  
 لجین ھرمون المیالد ترحیل منتج عملیة الھضم األنزیمي لعینات میالد ماعز محلي عالي االداء لوزن): 2شكل(

 في ھالم الترحیل.   28زوج قاعدي) لم تظھر القطعة  28و CC )88النمو ظھور التركیب الوراثي 
  

  
النمو  لجین ھرمون ترحیل منتج عملیة الھضم األنزیمي لعینات میالد ماعز محلي واطئ االداء لوزن المیالد): 3شكل(

  زوج قاعدي). DD )116ظھور التركیب الوراثي 
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النمو  لجین ھرمون ترحیل منتج عملیة الھضم األنزیمي لعینات میالد ماعز قبرصي عالي االداء لوزن المیالد): 4شكل(

 في ھالم الترحیل.   28زوج قاعدي) لم تظھر القطعة   28و 88و CD )116ظھور التركیب الوراثي 
  

 
لجین ھرمون النمو  رصي واطئ االداء لوزن المیالدترحیل منتج عملیة الھضم األنزیمي لعینات میالد ماعز قب): 5شكل(

  في ھالم الترحیل.  28زوج قاعدي)  لم تظھر القطعة  28و 88و CD )116ظھور التركیب الوراثي 
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مستوى  تشكیلتحلیل كمي ونوعي للمتبقیات الصلبة وغبار االرصفة وتقییم مدى تأثیرھما في 
  غرب العراق –الغبار العالق المحتمل في اجواء مدینة الخالدیة 

  
  *2ابراھیم مھدي عزوز السلمانو  1انوار عبود حمود

  العراق / ابن الھیثم/ جامعة بغداد -كلیة التربیة للعلوم الصرفة2و جامعة االنبار  / كلیة التربیة للبنات 1
*Corresponding author: dr.ibrahim.ima@gmail.com 

  
  الخالصة

، في مدینة الخالدیة الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من قضاء  2017طبقت الدراسة الحالیة خالل عام      
تقریباً وتمتد من الشمال الى الجنوب محصورة ما بین حافات  2) كم4,71ة األنبار وتبلغ مساحتھا الرمادي في محافظ

) شرقاً ، o 43، -  49و  o 43،  - 48الھضبة الغربیة والطریق العام، ویكون موقعھا فلكیاً عند تقاطع خطي طول (
یة وكمیة لمكونات غبار االرصفة ) شماالً. وذلك ألجراء دراسة نوع o 33، - 26و o 33، - 22ودائرتي عرض (

والمتبقیات الصلبة للنفایات البلدیة في شوارع المدینة وامكانیة مساھمتھا في زیادة مستوى انبعاث الجزیئات الدقیقة 
العالق.  جمعت عینات غبار الرصیف بشكل عشوائي من عدة مواقع من شوارع  وارتفاع مستوى تلوث الھواء بالغبار

بشریة ( ذات كثافة مروریة، خدمیة و سكنیة) تم تقسیم كل شارع الى ثالثة نقاط جمع،  واخذت مختلفة االنشطة ال
كغم من ھذه المتبقیات، ثم وضعت في اكیاس ورقیة ونقلت الى المختبر. خلطت عینات كل شارع جیداً،  3عینة بوزن 

 250ملم ،  1ملم ، 2ملم،  4ات ذو الفتحASTM   كغم ووضع في غرابیل التربة نوع (1) ومن ثم أخذ منھا وزن 
میكرون وفصلت الى سبعة فئات وزنیة وحجمیة. كذلك أخذت مسحة من جزیئات  25،   65میكرون 150میكرون ، 

الفئة السابعة وفحصت بالمجھر االلكتروني الماسح لغرض التعرف على شكل وحجم وطبیعة الحواف لھذه الجزیئات 
  فصل المیكانیكي والفحص المجھري تبین االتي:ومحتواھا الكلي من المعادن. وبعد ال

أن غبار االرصفة والمتبقیات الصلبة المتجمعة في حواف ارصفة الشوارع تحتوي على جزیئات ذات اقطار  -1
 65مماثلة لجزیئات الغبار العالق والمتراكم وخاصة جزیئات الفئتین السادسة والسابعة ذات االقطار أصغر من 

 ب.مایكرون على الترتی 25و
 103.86أن جزیئات الفئتین المذكورتین تشكل نسبة مھمة من مكونات غبار االرصفة تراوحت بین  -2

 كغم.1غم/كغم كحد ادنى واعلى على التوالي من وزن العینة الكلي البالغ 21.1و  9.64غم/كغم و171.06و
ت اشكال وتركیبات بینت صور المجھر الماسح ان ھذه الجزیئات تحتوي على عدد كبیر من المعادن وھي ذا -3

وحواف مختلفة مما یزید من خطورتھا ویؤكد بأن جزء كبیر منھا ذات منشأ صناعي وعضوي وحیوي تشترك بھ 
 مخلفات المدینة والعوامل البیئیة.

  الكلمات المفتاحیة: المخلفات البلدیة، غبار االرصفة، تلوث الھواء، غربیل التربة ، المجھر الماسح، الغبار.
 

Quantitative qualitative analysis solid residual and street dust to 
evaluate their impact in the formation of the level of potential 

suspended dust in the atmospheric of Alkhalidiyah City- west Iraq 
 

1Anwar A. Hmmod1 and Ibrahim M. Alsalman2*  
1College of Education for Women- Anbar University and 2College of Education for pure 

Sciences (Ibin- Alhaitham) Baghdad University. 
*Corresponding author: dr.ibrahim.ima@gmail.com 

 
Abstract 

    The present study was applied at 2017 in the City of Alkahalidiyah which located at 
the intersection longitude (48  -  ، 43 o و   49   - ، 43) in the East and latitude (22  - ، 33 o و  26  - ، 33 
o) North. For the purpose of Quantitative and Qualitative analysis of components of street 
dust and solid residues from municipal wastes and products of dust storms left in the 
street of the City and the identification of the possibility of turning their molecules and 

mailto:dr.ibrahim.ima@gmail.com
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their contribution to increase the level of emission of particulates and cussed high level of 
pollution with suspended dust. Samples of residues and street dust were collected 
randomly from several locations in many streets of different human activities (traffic 
density, service and residential). Each street was divided into 3 collection points, taking 
the weight of 3 kg of these residues, placed in paper bags and transferred to the 
laboratory. Samples of each street were well mixed, weighing 1kg and placed in soil 
sieve with diameters 4, 2, 1 mm and 250,150, 65, 25 microns, it reached seven different 
size and weight categories, it also took a swab of the 7th grade molecules and examined 
by scanner electron microscope to identify the shape, size and nature of edges and their 
total content of metals. After mechanical separation and microscopic examination, the 
following is shown:  
1- The street dust and solid residuals that collected at the edges of street contain particles 

similar to the particles of suspended and accumulated dust, especially the particles of 
categories 6 and 7 with diameters less than 65 and 25 microns. 

2- The particles of these two categories constitute a very important percentage of the 
street dust between (103.86- 171.06 and 9.64- 21.1gm/kg minimum and highest 
respectively of total sample weight 1 kg.  

3- The photos of scanning electron microscope showed that these particles contained 
large number of minerals, at the same time, they have different forms, combinations 
and edges, which increase their seriousness and confirm that they are of natural, 
artificial, organic or non-organic and biological resources, shared by the wastes of the 
City and environmental factors.  

Key words: Municipal waste, Street dust, Air pollution, Soil sieve, Scanning electron 
microscope, Dust.  

  
  المقدمة

یعرف التلوث بأنھ التغییر الحاصل في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة والذي التستطیع االنظمة البیئیة استیعابھ    
من دون ان یختل توازنھا. والتلوث بھذا المعنى متنوع والمسببات قد تكون احیائیة او كیمیائیة او فیزیائیة مما یسبب 

خبراء منظمة الصحة العالمیة  ). كما أن2000ساط الھواء والماء والتربة  ( السعدون ،انتشار الملوثات المختلفة في أو
یعرفون تلوث الھواء بانھ الحالة التي یكون فیھا الجو خارج أماكن العمل محتوي على مواد تعتبر ضارة باإلنسان و 

سطحیة من الغالف الغازي المحیط بالكرة بمكونات بیئتھ، وعندما نتكلم عن تلوث الھواء فأننا نتكلم عن تلوث الطبقة ال
كیلومتر وتسمي (التربوسفیر)،وھذه الطبقة  18الي 15األرضیة التي تمتد فوق سطح األرض إلي مسافة تتراوح من 

الھامة بالنسبة لمعیشة اإلحیاء وتحتوي على مكونات الھواء وھي األوكسجین واالرجون والنیتروجین وثاني أكسید 
اء وبعض المواد االخري بنسب تختلف على مدي نقاوة الھواء، والمفروض أن ھذه الطبقة من الكربون وبخار الم

الغالف الجوي تحوي ھواء نقیاً اال أنھ نتیجة للنشاط اإلنساني المكثف أدى الى تفاقم مشكلة انبعاث صور مختلفة  من 
ا التلوث من مكان الي أخر ومن األسفل الي الملوثات التي تدخل ھذه الطبقة وتغیر من حالة التوازن فیھا، ویختلف ھذ

األعلى في جمیع االتجاھات بفعل حركة تیارات الھواء وتباین درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وطبیعة االنشطة 
 ,.Yewell,2017 ,Dollard et.al السلمان وآخرونالسكانیة وطوبغرافیة االرض وغیرھا من العوامل. (

عطیات یعتبر تلوث الھواء من أكثر أنواع التلوث البیئي خطورة ویرجع ھذا إلى ) ووفقا لھذه الم  1983,2011
صعوبة التحكم فیھ ، حیث  تنشأ ملوثات الھواء، إما من مصادر طبیعیة كتحلل النباتات والعواصف الترابیة والرملیة 

كعملیات  صناعیة أو من مصادر ) Hansen, & Lebedeff 1988وعملیات التجویة وتعریة االراضى المختلفة (
التصنیع و النشاط الصناعي  و التقني ، فعلى الرغم من استراتیجیات التصنیع التي كانت تھدف في المقام األول إلى 
توفیر كثیر من االحتیاجات للمجتمع كمواد البناء والمواد الكیمیائیة وسائل النقل و المالبس  و مواد التنظیف و غیرھا 

لى الصحة والبیئة ، فالغازات المتصاعدة من المصانع تسبب أضرارا للكائنات الحیة كمصانع إال ان لھا آثار سلبیة ع
الورق والحدید والصلب واالسمنت التي تساھم في ارتفاع نسبة األتربة الناتجة مع دخان  المصانع ومخلفاتھا   ومن ثم 

والذي انعكست آثارھا على اإلنسان یمكن القول ان الصناعات الحدیثة أسھمت في زیادة معدالت تلوث الھواء 
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واقتصاده وفرص عملھ ومما ال شك فیھ ان التلوث الناجم عن التصنیع یرجع إلى رغبة دول العالم الثالث في تنمیة 
( الشمري وااللوسي  مجتمعاتھا دون اخذ االعتبارات البیئیة في الحسبان وما ینجم عنھا من تكالیف اجتماعیة ومالیة

2017،Hara et.al., 2006, .(  
كما تشیر الدراسات الحدیثة الى ان النفایات الطبیة ومحارقھا تعطي مخلفات تحتوي على المركبات االروماتیة     

)PAHsوالزئبق وغیرھا، ھذه العناصر  عادة عند الحرق  والكادمیوم ) وبعض العناصر الثقیلة السامة مثل الرصاص
ة على اختراق رئة االنسان ، وجود ھذه العناصر كانت مصدر قلق لوكاالت تنبعث  بشكل دقائق صغیرة جدا لھا القابلی

 الحمایة  البیئیة والممارسین الصحیین لما لھا من اثار سلبیة على صحة االنسان نظراً لسمیتھا ولثباتھا في البیئة.
Carreras et  al.,2009) ،   ات االروماتیة توزیع وانتشار المركبكما اشارت بعض الدراسات العراقیة الى

)PAHsوالعناصر الثقیلة الناتجة من مصافى النفط باستخدام تقنیة (HPLC   وكذلك تقنیة االمثصاص الذري لتحدید
  .)Ali,2013تراكیز الملوثات (

ومما یزید األمر خطورة احتواء الغبار على جزیئات حجمیة مختلفة االقطار والتراكیب والشكل الخارجي، حیث        
میكرون تحتوي على عدد كبیر من المعادن الثقیلة عند دخولھا 10دراسات بان الجزیئات التي قطرھا اقل من أثبتت ال

للجسم عن طریق الفم والجلد أو الجھاز التنفسي مع الھواء الملوث فانھا تعمل على إصابتھ بعد تراكمھا حیویا بداخلھ 
الصدریة والتھاب الملتحمة وأغشیة العین والتھاب بعدید من األمراض مثل التحجر الرئوي والسعال واألمراض 

الحلق والجزء األعلى من الجھاز التنفسي، وأثبتت العدید من الدراسات بان تلوث الھواء من الناحیة البیئیة والصحیة 
ة یعتبر حالة وبائیة إذا تجاوز المعدل القیاسي للغبار ومختلف الجسیمات الصلبة في ھواء المدن الذي حددتھ منظم

 میكروجرام/السنة كما ذكر الباحثون ( 80/أسبوع من السنة أو  3میكروجرام /م 230بحوالي  WHOالصحة العالمیة 
Guidry, 2017،1992 French, واغلب مدن الوطن العربي تجاوزت ھذه النسب، وان نسبة األمراض قد زادت (

ھذه الدراسة محاولة لرصد مشكلة مھمة اال وھي  لذا تعد .% في البلدان النامیة ومنھا البالد العربیة 80بحوالي 
امكانیة مساھمة المتبقیات الصلبة للنفایات البلدیة وغبار االرصفة في نسب االنبعاث الیومي من االتربة والجزیئات 

  الدقیقة التي یمكن ان تتحول الى جزیئات غباریة في مختلف االرتفاعات في اجواء المدن العراقیة.
تقع مدینة الخالدیة في الجزء الجنوبي الشرقي من قضاء الرمادي في محافظة األنبار، حیث تبعد عن منطقة الدراسة: 
كم) شرقاً ، وإلى الشمال من بحیرة الحبانیة وعلى الطریق العام  24كم) ، وعن مدینة الفلوجة ( 20مدینة الرمادي (

كم) من حي الشھداء حتى حي المعتصم 8 ر طولھا ب (تقریباً ، ویقد 2) كم4,71رمادي _بغداد . وتبلغ مساحتھا      ( 
كم ) ، وتمتد من الشمال الى الجنوب ما بین حافات الھضبة الغربیة والطریق  2-3، ویبلغ متوسط عرضھا ما بین (

) شرقاً ، o 43، -  49و  o 43،  - 48) ، ویكون موقعھا فلكیاً تكون عند تقاطع خطي طول (2016العام (الھیتي، 
  ). 2005) شماالً ( الدلیمي،  o 33، - 26و o 33، - 22عرض (ودائرتي 

یتصف مناخ مدینة الخالدیة بصفات المناخ القاري والذي تتصف بھ محافظة األنبار  العوامل المناخیة لمدینة الخالدیة:
ْم) 3لى (ْم) وفي فصل الشتاء ا(45عموماً، حیث تكون درجات الحراة متباینة زمانیاً حیث تصل في فصل الصیف الى 

) ، حیث تمتاز المدینة بصفات المناخ الصحراوي الجاف السائد في عموم المحافظة حسب تصنیف 1999(الدلیمي،
) ، وكان معدل الحرارة 3.6العالم (دیمارتون) والذي اوضح ان معامل الجفاف في اقرب محطة مناخیة یساوي (

  ).2006)ْم (الفھداوي ،34.8السنوي (
تعد منطقة الخالدیة جزءاً من الرصیف الغیر مستقر وفي نطاق السھل الرسوبي ، الذي یحتوي  البنیة الجیولوجیة :

على تركیبات رسوبیة تعود الى المایوسین األسفل الذي یتكون بشكل عام من حجر الجبس والجبس الالمائي وحجر 
  ).1996الكلس والطین (الدلیمي ، 
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  (وزارة الري ، مدیریة المساحة العامة)2000 لخالدیة لعام خریطة التصمیم االساس لمدینة ا 1 )شكل (
  

  المواد وطرائق العمل
تم تقسیم منطقة الدراسة الى ثالثة اقسام ، القسم االول یمثل المناطق : اوال: العمل المیداني واختیار مواقع الدراسة

لمرور السریع ، حیث تمثلت المناطق السكنیة ، والقسم الثاني شمل الشوارع الخدمیة ، والقسم الثالث شمل شارع ا
السكنیة بثالثة احیاء سكنیة مختلفة ، القدس والشھداء والعمل الشعبي، وتبدأ منطقة الدراسة من بعد جسر الناظم الذي 
یربط مدینة الخالدیة بالمناطق االخرى وتنتھي بالقرب من محطة تعبئة وقود الخالدیة، واختیرت ھذه المناطق لغرض 

  الشارع.  دراسة غبار
  

 ) وصف للمناطق المختارة للدراسة ضمن مدینة الخالدیة.1جدول (
  الوصف                              المنطقة /الشارع             

الشارع       
 الخدمي األول

  

یتمیز ھذا الشارع بوجود تنوع فیھ من حیث وجود ورش صناعیة وسكالت بناء ، ومحالت تجاریة ، وكذلك 
حدادة والنشارة ، ویوجد على احد جوانبھ اشجار مختلفة  وشجیرات الزینة ، حركة المرور فیھ  محالت

  تكون كثیفة . 
الشارع       

  الخدمي الثاني 
یتمیز بوجد عمارات سكنیة ، محالت تجاریة مختلفة ، مجمع طبي ، مستشفى، مدارس ، ورش تصلیح 

كة المرور فیھ مستمرة  في اوقات معینة  ، وتكون سیارات ، یوجد عدد من األشجار المتفرقة ، حر
  الخدمات فیھ متوسطة .

الشارع العام 
كثافة مروریة 

  عالیة) 

یتمیز ھذا الشارع بكونھ الشارع الرئیسي الرابط بین العاصمة والرمادي ، حیث یتمیز بجود اشجار الزینة 
لسیارات المارة علیھ في احد جانبیھ مزروعة على الجانبین ، وحركة المرور كثیفة ، حیث تقدرت عدد ا

  سیارة / ساعة . 300اكثر من 
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شوارع     
األحیاء 
  السكنیة

  
  
  
  

: یشھد حركة عمرانیة واسعة ، حیث ازدادت عملیات البناء في السنوات الماضیة والزالت ،  حي القدس
نباتي في اغلب الخدمات فیھ جیدة في بعض المناطق ، بعض شوارعھ غیر معبدة ، یتوزع  الغطاء ال

 الشوارع ، والحركة المرویة مستمرة وعالیة .
: یكون فیھ الغطاء النباتي متوسط ، وبعض شوارعھ غیر معبدة ، والخدمات البلدیة ضعیفة  حي الشھداء

 .والحركة المروریة متوسطة.
مختلفة، : یشھد اكتظاظ في الحركة وذلك نظراً لوجود مراكز صحیة ومحالت تجاریة  حي العمل الشعبي

  ومحالت صناعیة وكھربائیة ومدارس ومولدات كھربائیة ، الخدمات فیھ متباینة والحركة المروریة كثیفة .
  

لغایة  2016تم جمع عینات غبار الرصیف بشكل عشوائي خالل شھر كانون الثانيثانیا: جمع غبار الشارع وتحلیلھ: 
ن منھا خدمیة ، وشارع مرور سریع (الشارع العام ) ، حیث تم اختیار ثالثة شوارع ، اثنی 2017شھر حزیران 

،اضافة الى ثالثة احیاء سكنیة ، حیث تم اختیار ثالث شوارع من كل حي سكني وتم اخذ العینات منھا ، حیث تم تقسیم 
كیلوغرام وذلك بواسطة  2كل شارع الى ثالث قطاعات ، واخذ من كل قطاع ومن كال الجانبین عینة غبار بوزن 

) ، مع اإلبتعاد عن المواقع الملوثة ببقع الزیت وغیرھا ، ووضعت العینات 2015ومجرفة بالستك (الحسناوي،فرشاة 
داخل اكیاس ورقیة كبیرة بعد عزل األجزاء الكبیرة اي الشوائب البارزة فیھا وإزالتھا من العینة (السلمان واخرون 

،2012.(  
تم خلط عینات كل قطاع مع كي الحجمي والوزني لغبار الشارع) : ثالثا: العمل المختبري (نتائج التحلیل المیكانی

 ASTM   كیلوغرام منھا ، ووضعت في غرابیل التربة نوع (1) بعضھا جیداً لغرض تجانس العینة ، ومن ثم وزن 
میكرون على التوالي ، حیث قسمت العینات الى فئات  25،  65 150،  250ملم ،و  1ملم ، 2ملم،  4ذو الفتحات 

زنیة وحجمیة، حیث تم تسجیل وزن كل فئة بواسطة میزان حساس ووضعت في اكیاس ورقیة صغیرة ، والفئة و
  میكرون .   25السابعة ھي التي تخضع للتحلیل ذات الحجم األصغر من 

حیث تم اخذ ثالث Scanning Electron   Microscopeرابعا: التحلیل بواسطة المجھر األلكتروني الماسح :
وكانت كل عینة من ھذه العینات عبارة عن خلیط ، حیث مثلت العینة األولى حي سكني ، والثانیة شارع عینات ، 

المرور السریع (العام) والثالثة شارع خدمي بقطاعاتھ الثالثة ، وتم اخذ كمیة بحدود الغرام من كل عینة من عینات 
 Ionووضعت العینة في جھاز الطالء بالذھب ( میكرون، 25غبار الشارع من الفئة السابعة ذات الحجم األقل من 

Sputter ثانیة لغرض طالئھا بالذھب تمھیداً إلدخالھا الى المجھر األلكتروني الماسح ، وبعد إنھاء عملیة  20 )  لمدة
) الخاص بالجھاز، Holderالطالء نخرج العینة وندخلھا الى المجھر الماسح وذلك من خالل وضعھا على الحامل (

حیث تم لصق العینة على الحامل بواسطة شریط الصق مَوصل ، وبعدھا یم إدخال الحامل الى داخل مكان خاص 
 15)  بعد أن یتم تفریغ الجھاز من الھواء ، حیث تستغرق عملیة الفحص SEMداخل المجھر االلكتروني الماسح (

  ویر الخاص بالجھاز .  دقیقة ، وبعد ذلك یتم فحص العینة بواسطة السوفت
  النتائج والمناقشة

اظھرت نتائج التحلیل المیكانیكي بواسطة غرابیل التربة نتائج التحلیل المیكانیكي الحجمي والوزني لغبار الشارع : 
ان مكونات غبار الشوارع تم فصلھا الى سبعة فئات وزنیة وحجمیة وان ھذه الفئات كانت بأوزان متباینة وحسب 

) وھذا یعطي استنتاجا أولیا انھا ذات مصادر مختلفة اشتركت فیھا ملوثات منزلیة 2ما یظھر من الجدول (المناطق وك
وصناعیة وطبیة ومخلفات عضویة حیوانیة ونباتیة باإلضافة الى مواد عضویة وال عضویة كمتبقیات ألصباغ مواد 

النجارة والحدادة والخراطة وكذلك  حافظة علب معدنیة مخلفات ورش صناعیة وخدمیة ذات انشطة تتباین بین
مخلفات مواد البناء مختلفة واجراء من المطاط المتھالك كمخلفات إلطارات وسائط النقل المتروكة في شوارع المدینة 
او من جراء االحتكاك والتآكل الیومي لإلطارات كذلك مساھمة مخلفات المحارق داخل المدن وحولھا في تشكیل ھذه 

                  Husain)2003) و ( 2011االستنتاجات تتماشى مع ما ذكره الباحثون، السلمان واخرون ( الملوثات ، وھذه
وعند المقارنة بین قیم كل فئة حجمیة ووزنیة من الفئات السبعة لمواقع الدراسة  .  ,.Carreas et al) 2009و (

ه القیم سجلت تباینات كبیرة بین الشارع العام ذات ونوعیة االنشطة البشریة والمؤثرات البیئیة االخرى، نجد أن ھذ
  )  وكما یأتي:2-8(الكثافة المروریة ) والشوارع الخدمیة وشوارع االحیاء السكنیة وكما مبین في نتائج االشكال من (
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  . ربة)  یوضح معدل قیم الفئات الحجمیة والوزنیة لغبار أرصفة الشوارع بعد فصل مكوناتھ بغرابیل الت2جدول (
  

 72.54غرام) في حي الشھداء السكني ، یلیھ حي العمل الشعبي ( 81.17سجلت ھذه الفئة اعلى معدل (الفئة األولى : 
غرام) ، اما في الشوارع الرئیسیة فقد سجل الشارع الخدمي األول فقد سجل معدل  62.04غرام) ، وحي القدس (

غرام) ، اما الشارع العام فقد سجلت ھذه الفئة معدل ( (15.07 ل غرام) ، اما الخدمي الثاني فقد سجل معد 23.04(
  غرام) . 12.56

 

  
  

  ). التوزیع الوزني (غم/كغم)   لجزیئات الفئة الحجمیة االولى غبار الشارع في مناطق الدراسة.2شكل (
ا في شارع حي الشھداء كانت معدالت ھذه الفئة عالیة لشوارع األحیاء السكنیة ، فقد سجلت اعالھالفئة الثانیة : 

غرام )  35.88غرام) ، اما حي القدس فقد سجلت ( 99.08غرام) ، ویلیھ حي العمل الشعبي ( 124.57والتي بلغت (
غرام) ، اما الشارع الثاني فقد  29.44، اما الشوارع الخدمیة فقد سجلت ھذه الفئة ضمن الشارع الخدمي األول معدل (

 غرام). 9.82اع، اما الشارع العام فقد سجلت ھذه الفئة (غرام) ، وقط29.84سجلت معدل  (

  شوارع األحیاء السكنیة  الشوارع الرئیسیة  الفئة الحجمیة
الشارع   الخدمي الثاني  الخدمي األول  الوزنیة/غم

  العام
حي    

  القدس
حي  العمل     حي الشھداء

  الشعبي
 7254 81.17 62.04 12.56 15.07 23.04  ملم4األولى 

 99.08 7 124.5 39.49 9.82 29.84 29.44  ملم2الثانیة 
 101.2 87.88 25.05 16.8 187.14 38.22  ملم1ثالثة ال

  428.78  305.1 617.97 616.28 369.47 460.58  مك 250الرابعة 
 181.49 210.3 154.16 195.95 252.76 270.14  مك150الخامسة 
 103.86 171.06 128.48 110.95 138.50 170.79  مك 65السادسة 
 9.87 15.2 18.98 21.01 9.64 14.97  مك 25السابعة 
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  التوزیع الوزني (غم/كغم)  لجزیئات الفئة الحجمیة الثانیة غبار الشارع في مناطق الدراسة.). 3شكل(
  

غرام) ، اما 187.14سجلت ھذه الفئة  اعلى المعدالت ضمن الشارع الخدمي الثاني حیث كانت (الفئة الثالثة : 
غرام)، اما شوارع األحیاء السكنیة فقد سجلت ھذه الفئة اعلى  38.22رع الخدمي األول فقد سجلت معدل (الشا

غرام)اما حي القدس سجل  87.88غرام) ویلیھ حي الشھداء ( 101.2المستویات في حي العمل الشعبي وكانت (
 غرام). 16.8غرام) اما الشارع العام فقد كان المعدل ( 25.05(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوزیع الوزني (غم/كغم)  لجزیئات الفئة الحجمیة الثالثة غبار الشارع في مناطق الدراسة. ).4كل (ش
  

غرام) للشارع الخدمي 460.58 ارتفع مستوى ھذه الفئة  ضمن اغلب الشوارع فقد سجلت معدل  (الفئة الرابعة : 
رع األحیاء السكنیة فقد سجل حي القدس اعلى غرام) اما شوا369.47 األول ، اما الشارع الخدمي الثاني فقد سجلت (

غرام) اما الشارع العام  305.1غرام)  الشھداء ( 428.78غرام) یلیھ العمل الشعبي ( 617.97المستویات أذ كان (
  غرام).     616.28فقد سجل (

    
  اطق الدراسة.). التوزیع الوزني(غم/كغم)   لجزیئات الفئة الحجمیة الرابعة غبار الشارع في من5شكل (

غرام) ، اما  270.14سجلت ھذه الفئة اعلى مستویاتھا في الشارع الخدمي األول فقد سجلت معدل (الفئة الخامسة : 
غرام) ، اما شوارع األحیاء السكنیة فقد سجل حي الشھداء اعلى 252.76الشارع الخدمي األول فقد سجلت معدل  (

غرام) ، اما حي القدس فقد سجل  181.49ي العمل الشعبي (غرام) ، ویلیھ ح 210.3المستویات حیث كان (
 غرام) . 195.95غرام) ، اما الشارع العام سجل ( 154.16(



   جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیة العراقیة
   2018 آذار 27 – 27للمدة من  العراق /بغداد  / خامسالالعلمي ة الدولي مؤتمر الوراثة والبیئوقائع كتاب 

 

 
 

15

  
  

  ). التوزیع الوزني (غم/كغم)  لجزیئات الفئة الحجمیة الخامسة لغبار الشارع في مناطق الدراسة.6شكل (
الشارع الخدمي األول، اما الشارع الثاني فقد سجلت ھذه  غرام) عند170.79( معدل سجلت ھذه الفئةالفئة السادسة : 

غرام) ، وحي القدس  171.06غرام) ، اما شوارع األحیاء السكنیة فقد سجل حي الشھداء (138.50الفئة معدل (
  غرام). 110.95غرام) ، اما الشارع العام فقد سجل ( 103.86غرام) ، وحي العمل الشعبي سجل ( 128.48(
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ). التوزیع الوزني (غم/كغم)  لجزیئات الفئة الحجمیة السادسة لغبار الشارع في مناطق الدراسة.7شكل (
غرام) ، اما الشارع الخدمي الثاني 14.97اعلى مستوى عند الخدمي األول بمعدل (  سجلت ھذه الفئةالفئة السابعة : 

غرام) عند شارع حي  18.98فقد سجلت ھذه الفئة ( غرام)، اما شوارع األحیاء السكنیة9.64  فقد كان المعدل (
غرام) ، اما بالنسبة  للشارع العام فقد سجلت  9.87غرام) ، وحي العمل الشعبي ( 15.2القدس ، یلیھ حي الشھداء (

 غرام) .21.01 ھذه الفئة مستوى عالي وھو (
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  لسابعة لغبار الشارع في مناطق الدراسة.). التوزیع الوزني (غم/كغم)  لجزیئات الفئة الحجمیة ا8شكل(

  
  ) لجزیئات غبار الشارع :SEMنتائج التحلیل بوساطة المجھر االلكتروني الماسح(

بینت نتائج التحلیل بالمجھر الماسح عن وجود عدة انواع من الجزیئات الغباریة والمتبقیات الصلبة المفتتة ضمن 
سة ( الشارع العام والخدمي االول والثاني والسكنیة) وكما یظھر في تركیب مكونات كل عینة من عینات مناطق الدرا
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) التي اخذت لنموذج من عینة الفئة االخیرة بعد الفصل المیكانیكي لجزیئات الغبار 4 -1الصور التوضیحیة ( لوحة 
  لكل من ھذه المناطق االربعة.

  

  
  

  من عینة الشوارع السكنیة. ) خلیط1) تمثل صور المجھر األلكتروني الماسح لعینة (1لوحة (
  
  

  
  ) الشارع العام.2) تمثل صور المجھر األلكتروني الماسح لعینة رقم (1لوحة رقم (

  
  ) الشارع الخدمي األول.3) تمثل صور المجھر األلكتروني الماسح لعینة رقم (3لوحة (
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  ي الثاني.) الشارع الخدم4) تمثل صور المجھر األلكتروني الماسح لعینة رقم (4لوحة (

  
  من خالل النتائج المتحصل علیھا من الدراسة الحالیة یمكن وضع االستنتاجات التالیة:

أن المتبقیات الصلبة وغبار االرصفةعبارة عن مزیج غیر متجانس من مكونات وجزیئات مختلفة التركیب  -1
وھذا یتفق مع ماتوصل الیھ . والمحتوى الكیمیائي والشكل الخارجي وھذا ماتبینھ صور المجھر االلكتروني الماسح

بینت عملیة الفصل المیكانیكي بغرابیل التربة أن الجزیئات الصغیرة االقطار والتي تقع ضمن الفئات الباحثون 
 السادسة والسابعة بشكل خاص تقع ضمن الجزیئات التي تشترك في مكونات الغبار العالق والمتراكم.

)كغم لمكونات غبار االرصفة نسبة عالیة وصلت في 1ي (تراوحت نسب الفئات الحجمیة من الوزن الكل -2
غم/كغم للفئة السابعة وھي 21.1غم/كغم وزن جاف بالنسبة للفئة السادسة وحوالي 171.06بعض المواقع الى حوالي

بذلك تشكل خطورة حقیقة في زیادة مستوى االنبعاث ونشوء الغبار المحلي في اجواء مدینة الخالدیة  التي تمثل منطقة 
 )2017، الشمري وااللوسي 2015، الحسناوي والسلمان Husain,2003(  الدراسة.

تشكل ھذه الجزیئات من خالل االحجام التي سجلت والتراكیب التي اظھرتھا صور المجھر الماسح  -3
خطورةعلى الصحة العامة منخالل امكانیة تأثیرھا الخارجي على االجسام الحیة أودخولھا ضمن المجاري التنفسیة 
للحیوانات واالنسان واشتراكھا المباشر أوغیر المباشر بأحداث العدید من امراض الحساسیة وامراض الجھاز التنفسي 

 وكذلك امراض الدم. 
وجود ھذه الملوثات بشكل متراكم في شوارع المدینة المدروسة والمدن االخرى یسبب تشویة المظھر  -4

رار االقتصادیة من خالل وصولھ الى معظم االجھزة واالدوات الخارجي العام للمدن ویتسبب في العدید من االض
والبنایات ومنظومات الكھرباء واالتصاالت وغیرھا مما یؤدي الى اضعاف نشاطھا وقصر عمرھا االفتراضي 

 وتكلیف االدامة وغیر ذلك.
رار مظھریة وجودھذه الملوثات بھذه الكمیات یؤثر في معظم انواع الغطاء النباتي داخل المدن ویسبب اض -5

النقل ومولدات  وفسلجیة مختلفة المستویات مما یضعف دورھا في سحب االكاسید الضارة وخاصة عوادم وسائط
، 2015االحمدي وعبید الدیزل وابخرة المعامل والورش وغیرھا. ھذه االستنتاجات تتفق مع ماتوصل الیھ الباحثون (

 2015Kim et al., 2016, Al-Khashman,2007, Wang et al., 2005, Divrikil etاالمین وزیلح 
al,2003,   من خالل دراساتھم على مواقع مختلفة وتحلیل نماذج مختلفة من الغبار وغبار االرصفة والمتبقیات (

 الصلبة في مدن ومواقع عمل متباینة ذات مصادر تلوث مختلفة تساھم في مستویات االنبعاث بدرجات متباینة ایضا.
  المصادر

العالق ). تقییم نوعیة وكمیة الغبار2011ن، ابراھیم مھدي، علي، سعدة معتوق، المثناني، عبد السالم محمد (السلما -
 - 23( الجنوب اللیبي).المؤتمر العلمي االول لكلیة التربیة للبنات ودوره في تلوث الھواء بمدینة سبھا 

  جامعة الكوفة. العراق.  –كانون االول 25
). أختبار كفاءة بعض النباتات المنتشرة في الجزء الشمالي 2015والسلمان، ابراھیم مھدي ( الحسناوي، أسعد شھید، -

) 2(  28الغربي من مدینة كربالء في ترسیب الغبار وسحب العناصر الثقیلة، مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة،
207-200.  

االشجار وشجیرات جوانب الطرق ). اختبار كفاءة بعض 2017الشمري، عمر فخري، وااللوسي،نصیر شكري ( -
في مدینة تكریت في احتجاز دقائق الغبار ومراكمة العناصر الثقیلة. مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیة، عدد 

  .76 -59آذار ، ص  29-28خاص بوقائع المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعیة من 
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تقییم مستویات التلوث بالدقائق الھوائیة في مصنع بادوش  ).2015األحمدي ،قصي كمال الدین وعبید ، حسین محسن .( -
  ..23(3) الجدید/العراق ، مجلةالرافدین الھندسیة

). تلوث الھواء والمخاطر البیئیة الناتجة عن عوادم المركبات في 2015األمین ، فتحي حسین وزبلح، عوض إبراھیم .( -
   ).1( 2سیة وتقنیة المعلومات ، مدینة مصراتھ ،المجلة الدولیة المحكمة للعلوم الھند

- 1(14). التلوث الھوائي في البیئة العراقیة مسببات ونتائج، مجلة القادسیة للعلوم ،2011الجصاني ، نسرین عواد عبدون .( -
2.(  

لنجف ). العوامل المؤثرة في تولید الغبار المتساقط في المنطقة الصناعیة في مدینة ا2012علي خان ، حسین عبدالمطلب .( -
  .94-78)، 3(5األشرف. مجلة القادسیة للعلوم الھندسیة، 

- Carreras, H. A., Wannaz, E. D. and Pignata, M. L (2009)  Assessment of human health risk 
related to metals by the use of biomonitors in the province of Cordoba, Argentina. 
Environ Pollut; 157: 117-122. 

- Husain K.I .(2003), Separation and Determination of  PAHs in Iraq Enviromintal 
Samples.PhD.Thesis,College of  Education –Ibn Al-Haitham, Baghdad University 104 p. 

- Ali, A ,L(2013). Enviromental Impact Assessment of Kirkuk Oil Refinery. PhD.Thesis 
,College of Science , Baghdad University 185p. 

-Guidry, V (2017). EHS FEST: susceptibility to pollutants varies across the lifespan. NIEHS 
Environmental Health Sciences (EHS) FEST in Durham, North Carolina, 27 Jun. 

-Yewell, J (2017). Global Environmental Health Day emphasizes community involvement. 
Environmental factors, Online for NIEHS News, National Institute of Environmental 
Health 
Sciences,https://www.niehs.nih.gov/news/newsletter/2017/10/commun.impact/glob/in
dex.htm. 

-Divrikli , Umit and Soylak , Mustafa ; Elci , Latif ; Dogan , Mohammed.(2003). Trace 
heavy metal levels in street dust samples from yozgat city center - Turkey , Journal of 
Trace and Microprobe Techniques , 21 , issue 2. 

- Al-khashman , Omar A. (2007) . Determination of metal accumulation in deposited street 
dusts in Amman , Jordan , Environmental geochemistry and health , 29 , issue 3, 197-
207. 

- Kim , Jin Ah ; Park , Jin Hee and Hwang , Won Ju .(2016). Heavy Metal Distribution in 
Street Dust from Traditional and the Human Health Implication, International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 13 (8):820. 

- Wang, Chu-Fang; Chang, Cheng-yuan; Tsai, Su-Fen, and Chiang, Hung-Lung. (2005). 
Characteristics of Road Dust from Different Sampling Sites in Northern Taiwan, 
Journal of the Air & Waste Management Association, 55, Issue 8. 

 

https://www.niehs.nih.gov/news/newsletter/2017/10/commun.impact/glob/in


   جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیة العراقیة
   2018آذار  27 – 27داد / العراق للمدة من / بغ مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

19

تغایر مجتمع الدایتومات الھائمة وتطبیق بعض االدلة  لتقییم نوعیة المیاه ومراقبة تأثیر االنشطة 
  البشریة في نھر دجلة شمال مدینة بغداد
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  الخالصة 
تسجیل نوعاً من  377 2015الى شھر كانون االول 2014تم في الدراسة الحالیة الي امتدت من شھر كانون الثاني     

 7وضمت ( Centralesمنھا للدایتومات المركزیة  4عائلة، تعود 20جنساً، ضمن  49الدایتومات الھائمة تنتمي الى 
 42عائلة ( 16اذ ضمت  Pennales%، في حین كانت السیادة للدایتومات الریشیة 9.55نوعاً) وبنسبة 36أجناس و
ة من المجموع الكلي للدایتومات المدروسة. كما تم قیاس بعض العوامل البیئی 90.45نوعاً) وبنسبة % 341جنساً ،

واالوكسجین المذاب والمتطلب  PO4والملوحة العسرة الكلیة والسلیكا والفوسفات   لماء النھر مثل درجة الحرارة
. كذلك قدرت التراكیز الكلیة لبعض لعناصر الثقیلة مثل الحدید ، الكادمیوم ، الكروم، النحاس ، )الحیوي لالوكسجین 

طبقت بعض االدلة منھا دلیل نوعیة المیاه لغرض معیشة  الرصاص ،النیكل والخارصین في عینات ماء النھر،
درجة  -عامل وھي : 15) اذ اعتمد على WQI CCME, CCME 2007 االحیاء باالعتماد على المودیل الكندي

حرارة الماء والعكورة والمواد الصلبة الذائبة الكلیة واألس الھیدروجیني واالوكسجین الذائب والكلورید، والنتریت 
ت والفوسفات والحدید والكادمیوم والنحاس والرصاص والنیكل والخارصین ، رتبت بحسب األشھر والنترا

كما تم حساب دلیل نوعیة العنصر  CCME ,)2007والمحطات في مصفوفة، وتم حساب قیم الدلیل بحسب طریقة (
Metal quality indice . میة المشخصة بین لوحظ من النتائج وجود فروق واضحة  في عدد االنواع  الدیتو

محطات الدراسة خالل فصول السنة المختلفة، وقد سادت منھا الدیتومات التالیة حسب نوعیة الوسط وشدة المتغیر 
  البیئي، ولذا یعتبر وجود ھذه االنواع  ادلھ حیویة بیئیة على نوعیة المتغیر البیئي.

1- Diatoma vulgare ,2- Fragilaria vaucheriae 3- Achnanthes minutissima 4- Melosira 
varians,5- Surirella angusta,6-Nitzschia linearis, 7- Nitzschia linearis 8- Nitzschia 
palea,9- Navicula cinicta ,10- Navicula gregaria -11- Surirella brebissoni 12- Cyclotella 
ocellata -13- Hannaea arcus 14 Entomoneis paludosa  -15 D. vulgare  fromes  astries  
anormal -16 Cymbella affinis var. excise. 

أضافة الى ذللك أظھرت النتائج وجود اختالفات واضحة  في الخصائص الفیزیوكیمیائیة وتراكیزالعناصر الثقیلة        
دلیل نوعیة المیاه فقد بین ان نوعیة میاه  أما بالنسبة الى .في میاه  النھر بین مواقع الدراسة في مختلف فصول السنة

ي المحطات ،وتكون المیاه غالبا محمیة، اال انھا تكون مھددة او ضعیفة نھر دجلة في منطقة الدراسة كانت معتدلة ف
في المحطة الرابعة شتاءاً، بینما سجلت  79.64وقد تنحرف عن المستوى المطلوب، اذ تراوحت قیم ھذا الدلیل العلیا 

فقد سجل اعلى قیمة لعنصر في المحطة االولى صیفاً.  أما المجموع العام لدلیل التلوث بالمعادن  65.95القیم االدنى  
وجود تباین في  وتؤكد النتائج .Niفي جمیع المحطات في حین كانت اقل القیم تعود لعنصر النیكل  Cdالكادمیوم 

نوعیة وكمیة المؤثرات البیئیة الواصلة للنھر والتي ساھمت بشكل كبیر في تغیر وتفاوت قیم خصائص الماء وظھور 
  ومیة  بین  المحطات والفصول.وسیادة واختفاء االنواع الدایت

  مفتاحیة: الدایتومات، الدلیل البیئي، البیئة المائیة، التلوث، نھر دجلة.الكلمات ال
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Abstract 
       In the current study which spanned from December 2014 until January 2015 about 
377 species of planktonic diatoms were recorded, these species belong 49 genus and 20 
families, 4 of these families belong to centrals diatoms which included 7 genus and 36 
species by 9.55% , while the dominance was pennales diatoms with 16 families, 42 genus 
and 341 species and by 90.45% of  the total number of studied diatoms. Some 
environmental factors of River water were also measured such as (C, Salinity, TH, PO4,  
Silicate, DO, BOD5, as well as the overall concentrations of some heavy metals such as 
Fe, Cd, Cr, Cu, Ni and Zn) were estimated. Some of ecological indices has been used to 
guide the quality of water for the purpose of subsistence living by relying on the 
Canadian model (WQI CCME, CCME 2007). If 15 factors were adopted (C, turbidity, 
TDS, pH, DO, Cl, NO2, NO3, PO4, Fe, Cd, Cu, Pb, Ni and Zn) arranged by months and 
stations in a matrix and the values of the indices were calculated by method CCME 

)2007(  Also the Metal quality indices was calculated. 
 The result observed that there were clear differences in the number of diatoms diagnosed 
between the study stations in different seasons of the year and the following diatoms 
dominated by the type of medium and the intensity of the environmental variable. 
1- Diatoma vulgare ,2- Fragilaria vaucheriae 3- Achnanthes minutissima 4- Melosira 
varians,5- Surirella angusta,6-Nitzschia linearis, 7- Nitzschia linearis 8- Nitzschia 
palea,9- Navicula cinicta ,10- Navicula gregaria -11- Surirella brebissoni 12- Cyclotella 
ocellata -13- Hannaea arcus 14 Entomoneis paludosa  -15 D. vulgare  fromes  astries  
anormal -16 Cymbella affinis var. excise. 
   So the presence of these species considered to be vital environmental evidence for 
judging the quality of the environmental variable. 
   In addition, the result showed clear differences between the values of the physio-
chemical properties and heavy metals in the water among the sites during the seasons, 
and the water quality index for aquatic life was observed that the water of Tigris in the 
study area was moderate in all stations and is often protected. However, it is threatened or 
weak in some months and may deviate from the required level, as the values of this 
supreme guide ranged 79.64 at 4th statin in winter, while the minimum value was 
recorded 65.95 at 1st station in summer. The total amount of metal quality index recorded 
the highest value of Cd element in all stations, while the lowest values were due to Ni 
element, these results confirm difference in the quality and quantity of the environmental 
effects of the river, which contributed significantly to the change and variability of the 
values of the properties of water and dominance and disappearance of the diatomic 
species among stations and seasons. 
Keywords: Diatoms, Ecological index, Aquatic Environment, Pollution, Tigris 
River. 
 

  المقدمة
یعد نھر دجلة واحدا من األنھار المھمة في منطقة الشرق األوسط بصوره عامة وفي العراق بصورة خاصة      
على البیئة العراقیة والسیما االراضي الزراعیة وبیئة المدن  كبیر تأثیر). ولھذا أصبح لھ 1976لصحاف،(ا

والتجمعات السكانیة على ضفتي النھر، ومن ثّم تأثیر ھذه المدن والتجمعات على نوعیة المیاه فیھ ومدى صالحیتھا 
الذي ادى إلى استعمال المیاه بكمیات كبیرة مقابل لمختلف األغراض التطبیقیة . ونظرا للتطور الصناعي والزراعي 

تفادیھا وقد تتراكم تأثیراتھا مستقبال  نال یمكطرح فضالت متنوعة الى مجرى النھر، مسببا بذلك مشاكل بیئیة 
 ةوالكتل) ، ألن للماء القدرة على تنقیة نفسھ مما یعلق بھ من شوائب وملوثات بمساعدة العوامل البیئیة 2011(الجمیلي،
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الحیة لألحیاء المائیة إذا كانت ھذه المؤثرات ضمن قابلیة تحمل المسطح المائي ومكوناتھ الحیة (السلمان 
). كما بینت عدید من الدراسات البیئیة 2015؛الدراجي والسلمان، Atanasov, et al.2013 ؛ 2009والمثناني،

ت علیھ قبل عشرین عاماً سابقة، وأوعزت معظمھا والھیدرولوجیة والجغرافیة اختالف نوعیة میاه نھر دجلة عما كان
أن سبب ھذا االختالف یعود بدرجة كبیرة الى زیادة عدید المدن والتجمعات السكنیة وتنوع االنشطة البشریة على 
طول مجرى النھر، فضال عن التغیر الكبیر في الظروف البیئیة لبیئة النھر ذاتھا نتیجة لقلة االمطار والحصص المائیة 

  ) .2011واردة للعراق من تركیا وسوریا وتنوع عوامل التلوث(الجنابي،ال
الطحالب العصویة أو (الدایتومات) ھي كائنات حیة حقیقة النواة وحیدة الخلیة ذاتیة التغذیة عالمیة   

ات أو بشكل مستعمر Solitary)، تتواجد آالف األنواع منھا في كل قارة، وتكون مفردة 2015االنتشار(البوعجي، 
Colonial  ،ویمكن  استخدام الدایتومات ادلة حیویة على وجود تلوث في البیئیة المائیة الوسط الطبیعي لھذه االحیاء

اذ ان قسم من الدایتومات تكون متحملة للتلوث وعلى العكس فان القسم االخر منھا یكون حساس للملوثات. ناھیك عن 
  ت جدیدة متكیفة لتلك الظروف.أن تغیر الظروف البیئیة یساعد على ظھور سالال

وبعد االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بدراسة تشخیص وتصنیف الطحالب بصورة عامة والدایتومات     
بصوره خاصة وجد ان المنطقة الواقعة شمال العاصمة بغداد من نھر دجلة كانت فقیرة بالدراسات خصوصا في 

دي االوضاع االمنیة ومشكل وصول الباحثین الى  تلك المناطق لذلك جاءت اآلونة االخیرة ، وھذا یعود  الى تر
الدراسة الحالیة لتلبیة الحاجة لمتابعة المتغیرات التي حصلت وتحصل في بیئة ھذا الجزء الھام من بیئة نھر دجلة 

  الخالد.
ن قریة خمسة طویر التابعة تم اختیار ست محطات لجمع نماذج الدراسة من میاه نھر دجلة ابتداء مموقع الدراسة: 

لقضاء الدجیل ضمن محافظة صالح الدین على الجانب االیمن للنھر الى منطقة جسر المثنى قبل دخول النھر مدینة 
.كم وتم اختیار ھذه المواقع 67). ، وقد بلغت مسافة المنطقة المدروسة حوالي 1الكاظمیة ضمن محافظة بغداد (الشكل 

بشریة ولیس على اساس المسافات اذ یمر النھر خالل المناطق السكنیة على الضفتین على اساس تنوع االنشطة ال
فضالً عن المزارع واحواض تربیة االسماك الثابتة والعائمة، فضالً عن بعض المنشآت والمعامل الصغیرة التي تلقي 

كما تؤثر في الخواص الفیزیائیة  بمخلفاتھا الى النھر. تؤثر ھذه االضافات في الطحالب واالحیاء الموجودة ضمن الماء
والكیمیائیة لھ. ولمعرفة التأثیرات المختلفة لھذه االضافات على الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة لمیاه النھروتاثیر ذلك 

  في تواجد واختفاء بعض انواع الدایتومات  تم اختیار ھذه المواقع. 
عة لمحافظة صالح الدین تتمیز ھذه المحطة بقلة المناطق . تقع ضمن قریة خمسھ طویر التاب 1.م -المحطھ االولى

  السكنیة وتھتم بالزراعات الموسمیة من الفواكھ والخضر وتعد قلیلة التلوث مقارنة مع المحطات االخرى.
، تتمیز بوجود احواض تربیة 1- كم من المحطة  7.تقع في ناحیة العبایجي، وتبعد حوالي   2م -المحطھ الثانیة 

فضال عن النشاط الزراعي و طرح میاه الصرف الصحي، كما یتمیز النھر بزیادة العرض ووجود ترسبات االسماك  
  وسطھ، ونمو نبات القصب بصورة كثیفة .

، 2-كم من المحطة 20. اختیرت بعد موقع شركة ابن سینا العامة (قضاء الطارمیة ) حوالي 3م - المحطھ الثالثھ
ار واقفاص تربیة االسماك العائمة، وطرح میاه صرف صحي وصناعي ومخلفات وتتمیز بانتشار حظائر تربیة االبق

  صلبة تجاریة وزراعیة. یتمیز النھر ھنا  باتساعھ وبطئ جریانھ مع نمو كثیف للقصب على الضفتین . 
. اختیرت المحطة  بعد التقاء مبزل مشروع طارق بدجلھ في منطقة الشیخ حمد ضمن قضاء 4.م -المحطة الرابعة

،، یجلب المبزل الفضالت الصناعیة المطروحة من منشأة نصر العامة فضال 3 -كم عن المحطة 10طارمیة بحوالي ال
  عن میاه الصرف الزراعي للمنطقة. 

اختیرت ھذه المحطة بعد التقاء النھر  بذراع دجلھ الذي یجلب الماء من نھر الفرات. تبعد  5م -المحطة الخامسة
. تتمیز بوجود حضائر االبقار قرب النھر مع اكداس من المخلفات البلدیة وفضالت 4-كم عن المحطة29بحوالي  

  المنازل، كما یوجد نبات القصب بصورة كثیفة.
بعد موقع جزیرة بغداد والشركة العامة للغزل  - 5كم من المحطة   8اختیرت على بعد  6.م -المحطة السادسة

  ظ وجود أكداس من النفایات المنزلیة والمطاعم.متر، یالح25والنسیج، وقبل جسر المثنى بحوالي  
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  خریطة لقطاع من نھر دجلة تبین محطات الدراسة. -):1شكل (

  المواد وطرق العمل
سم بصورة شھریة وألربعة مواسم ابتدأ من شھر كانون الثاني  الى شھر  20-30جمعت عینات الماء عند عمق   

لتر بواقع ثالث مكررات، تم اجراء بعض  5البولي اثیلین سعة  ، وضعت العینات في عبوات من2014كانون االول
ساعة من أخذ العینات ،اذ قیست درجة حرارة  24القیاسات مباشرة في الحقل، واالخرى قیست في المختبر خالل 

 بجھاز  ECو Pocket pH-meterباستعمال جھاز  pH) و ºم100-0الماء حقلیاً بوساطة محرار زئبقي مدرج (
Pocket E.C-meter والملوحة كما قیست العسرة الكلیة والسلیكا واالوكسجین المذاب والمتطلب الحیوي لالوكسجین

، وعبر PO4) لقیاس 2007كما اتبعت الطریقة الموضحة من قبل المثناني والسلمان( )2005APHAاعتمادا على  (
لة وھي الحدید ، الكادمیوم ، الكروم، النحاس عن النتائج بوحدات ملغم/لتر. قدرت التراكیز الكلیة لبعض لعناصر الثقی

، الرصاص ،النیكل والخارصین في عینات ماء النھر المحمضة مسبقا بحامض النتریك المركز و جھزت العینات 
. كما حسب دلیل نوعیة المیاه لغرض معیشة االحیاء باالعتماد APHA(2005حسب وحسب الطریقة الموضحة في (

درجة حرارة الماء  - عامل وھي : 15) اذ اعتمد على WQI CCME, CCME 2007 على المودیل الكندي
والعكورة والمواد الصلبة الذائبة الكلیة واألس الھیدروجیني واالوكسجین الذائب والكلورید، والنتریت والنترات 

ات في والفوسفات والحدید والكادمیوم والنحاس والرصاص والنیكل والخارصین ، ورتبت بحسب األشھر والمحط
 Metalكما تم حساب دلیل نوعیة العنصر CCME ,)2007مصفوفة، وتم حساب قیم الدلیل بحسب طریقة (

quality indiex )الذي یحدد مدى التلوث بالعناصر الثقیلة في میاه النھر اعتمادا على، Caerio ,et al.(2005  
مواقع الدراسة وألربعة فصول ابتداء من شھر كما جمعت العینات الخاصة بالطحالب الدایتومیة الھائمة شھریا من 

مایكرومتر ، 20الى شھر كانون االول من نفس السنة باستعمال شبكة  خاصة قطر فتحاتھا  2014كانون الثاني 
)، تّم تشخیص أنواع الدایتومات وذلك بواسطة  تحضیر شرائح Logal solutionوحفظت بإضافة محلول لوكال (

). تم بعد ذلك فحص ھذه الشرائح بالمجھر الضوئي باستعمال قوى 2016النتریك (المكدمي،الدائمیة باستعمال حامض 
، و قد أُعتمد في تشخیص الدایتومات على بعض من المصادر األساسیة العالمیة 400X,100X , 1000X,التكبیر

 ,Germain ;؛ Patrick and Riemer,( 1975, 1966) ;Benson  and   Rushforth,  1975;والمحلیة منھا 
 1981 ;  Hadi  et   al.,   1984 ;Aboal   et  al.,   2003   ; Hassan     et  al.,  2012 ;Munir ,   et 

   al.,    2012  Al-Hassany and Hassan, 2014 .  
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  النتائج والمناقشة
راسة في مختلف فصول السنة كما بینت نتائج قیاس العوامل الفیزیائیة الكیمیائیة، اختالفات واضحة بین مواقع الد   

)،وذلك یعود الى اختالفات المؤثرات البیئیة المختلفة وحجم ونوعیة الملوثات الواصلة للنھر والتي 1مبین في جدول(
  ساعدة بشكل كبیر في تغیر وتفاوت تلك القیاسات في المحطات وخالل الفصول المختلفة. 

  
  .لفصلیة لقیم العوامل البیئیة المدروسة للماء في محطات الدراسة) المعدل والخطأ القیاسي للتغیرات ا1جدول (

  
  العامل

  
  الفصل

  المحطات
 الخطأ القیاسي± المعدل 

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 
  

درجة حرارة 
  الماء

 13.88  الشتاء
±1.51 

14.3 
±1.95 

13.76 
±1.38 

13.43 
±1.73 

14.4 
±1.44 

13.7 
±1.6 

 24.16  الربیع
±2.71 

26.05 
±3.32 

24.8 
±2.7 

24.63 
±2.36 

25.16 
±2.6 

24.55 
±2.11 

 28.54  الصیف
±0.5 

29.16 
±0.58 

27.03 
±1.75 

29 
±0.4 

30.36 
±0.33 

30.06 
±0.29 

 17.42  الخریف
±1.5 

20.16 
±1.75 

16.26 
±1.82 

18.33 
±2.72 

19.93 
±2.75 

20.3 
±2.6 

  
االس 

  الھیدروجیني

 7.27  الشتاء
±0.07 

7.2 
±0.06 

7.34 
±0.23 

7.45 
±0.07 

7.12 
±0.18 

7.07 
±0.2 

 7.3  الربیع
±0.19 

7.22 
±0.05 

7.4 
±0.18 

7.52 
±0.18 

7.63 
±0.09 

7.34 
±0.04 

 7.68  الصیف
±0.11 

7.63 
±0.11 

7.65 
±0.08 

7.51 
±0.11 

7.57 
±0.01 

7.68 
±0.05 

 7.33  الخریف
±0.18 

7.13 
±0.1 

7.1 
±0.22 

7.1 
±0.23 

7.2 
±0.18 

7.09 
±0.11 

  
  

الملوحة/جزء 
  بااللف

 0.55  الشتاء
±0 

0.55 
±0.003 

0.61 
±0.038 

0.75 
±0.07 

0.92 
±0.18 

0.89 
±0.06 

 0.5  الربیع
±0.031 

0.51 
±0.036 

0.53 
±0.02 

0.72 
±0.021 

0.75 
±0.076 

0.75 
±0.075 

 0.43  الصیف
±0.017 

0.5 
±0.063 

0.54 
±0.089 

0.62 
±0.102 

0.89 
±0.17 

0.88 
±0.16 

 0.52  الخریف
±0.048 

0.52 
±0047 

0.6 
±0.021 

0.76 
±0.02 

0.99 
±0.064 

0.97 
±0.055 

  
  

  العسرة الكلیة
ملغم/لتر 
CaCO3 

 322  الشتاء
±23 

334.66 
±29.24 

325.33 
±22.78 

364.66 
±38.19 

434 
±62.64 

408.66 
±46.42 

 277.33  الربیع
±10.66 

277.33 
±13.96 

280.66 
±12.23 

324.66 
±17.37 

408 
±55.56 

385.33 
±60.66 

 241.66  الصیف
±6.69 

259 
±12.66 

261.66 
±15.98 

290.66 
±22.92 

426 
±24.19 

409.66 
±24.74 

 296  الخریف
±15.53 

290 
±25.32 

313.33 
±20.34 

354.66 
±16.58 

556.66 
±42.55 

534 
±33.24 

  
  
  
  السلكا

 3.26  الشتاء
±0.54 

3.13 
±0.45 

3.52 
±0.32 

3.69 
±0.19 

3.44 
±0.28 

3.19 
±0.1 

 3.4  الربیع
±0.17 

3.69 
±0.34 

3.88 
±0.44 

3.93 
±0.38 

3.74 
±0.22 

3.82 
0.26± 
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 3.37  الصیف  ملغم/لتر 
±0.36 

3.39 
0.34± 

3.25 
±0.37 

3.26 
±0.44 

2.84 
±0.56 

3.18 
±0.43 

 4.55  الخریف
0.24± 

4.74 
±0.45 

3.82 
±0.77 

4.18 
±0.81 

3.32 
0.11± 

3.42 
±0.07 

  
  
  

  الفوسفات
  ملغم/لتر

 0.6  الشتاء
±0.11 

0.54 
±0.24 

1.28 
±067 

1.12 
±0.97 

0.52 
±0.51 

0.56 
±0.45 

 0.42  الربیع
±0.13 

0.41 
±0.01 

0.54 
±0.096 

0.6 
±0.17 

0.36 
±0.13 

0.46 
±0.15 

 0.73  الصیف
±0.06 

0.45 
±0.09 

0.4 
±0.26 

0.6 
±0.19 

0.62 
±0.1 

0.54 
±0.13 

 2.51  الخریف
±1.37 

1.43 
±1.07 

0.55 
±0.102 

0.6 
±0.159 

0.28 
±0.178 

0.19 
±0.095 

  
  

االوكسجین 
  المذاب
  ملغم/لتر

 7.57  الشتاء
±0.38 

7.84 
±0.48 

9.13 
±1.33 

8.4 
±0.75 

8.26 
±0.69 

8.08 
±0.59 

 4.93  الربیع
±1.04 

4.49 
±1.17 

4.42 
±1.09 

4.62 
±1.17 

4.24 
±0.93 

4.13 
±0.85 

 3.36  الصیف
±1.02 

2.68 
±0.26 

2.2 
±0.15 

2.7 
±0.25 

2.41 
±0.09 

2.43 
±0.06 

 3.03  الخریف
±0.17 

2.93 
±0.17 

3.06 
±0.29 

2.93 
±0.18 

2.96 
±0.06 

3.06 
±0.06 

  
  

المتطلب 
الحیوي 
  لالوكسجین
  ملغم/لتر

 2.32  الشتاء
±0.74 

2.33 
±0.9 

3.9 
±1.28 

3.26 
±1.31 

3.2 
±0.91 

2.57 
±0.98 

 2.53  الربیع
±1.04 

2.08 
±0.95 

1.91 
±0.79 

1.78 
±0.66 

1.89 
±0.69 

1.55 
±0.33 

 1.88  الصیف
±0.71 

0.88 
±0.22 

1.06 
±0.42 

0.8 
±0.5 

0.71 
±0.15 

0.46 
±0.26 

 0.42  الخریف
±0.12 

0.51 
±0.28 

0.57 
±0.17 

0.41 
±0.19 

0.43 
±0.16 

0.54 
±0.25 

  
جنساً، ضمن  49نوعاً من الدایتومات الھائمة تعود الى  377سجل في الدراسة الحالیة : الدایتومات الھائمة المشخصة

%، في 9.55نوعاً) اذ شكلت نسبة 36اجناس ،7وضمت ( Centralesمنھا للدایتومات المركزیة  4عائلة، تعود 20
من  90.45نوعاً) وبنسبة % 341جنساً ، 42عائلة ( 16اذ ضمت  Pennalesحین كانت السیادة للدایتومات الریشیة 

  الكلي للدایتومات الھائمة. المجموع 
لوحظ من النتائج وجود فروق واضحة  في عدد االنواع المشخصة بین محطات الدراسة في الفصول المختلفة      

نوعاً في حین سجلت المحطة االولى اقل  65) اذ سجلت المحطة الرابعة اعلى عدد لألنواع في الشتاء بلغ 2(جدول 
وعاً ، یتأثر تركیب مجتمع الدایتومات الھائمة في االنھار بعدد من العوامل الكیمیائیة ن 17عدد لألنواع في الصیف بلغ 

والفیزیائیة كدرجة الحرارة واالس الھیدروجیني والمغذیات واالضاءة وسرعة التیار والمفترسات  وھي تعطي سیادة 
)، كما ان ھذه العوامل  Maguire et al.2007؛Moura et al., 2007زمانیة ومكانیة ألنواع معینة من المجتمع (

تتأثر بدورھا بمناخ المنطقة وجیولوجیتھا وتركیبھا  الطوبوغرافي واالضافات الواصلة الیھا من المناطق المجاورة 
). ان الزیادة في انواع الدایتومات في الشتاء و الربیع تعود Pan et al., 1996ومن ثم تؤثر في مجتمع الدایتومات (

المغذیات من نترات وفوسفات وسلكات  التي تصل الى النھر مع میاه االمطار اذ تمیز الربیع بزیادة  الى زیادة تركیز
)، كما ان   Townsend and Thomas ,2002، Kasim, 2011االمطار ومعدالت جیدة من درجات الحرارة 

  .Chiba and Saino, 2002)المغذیات تؤثر بشكل كبیر في التركیب النوعي ووفرة الدایتومات (؛ 
تمیز الصیف بارتفاع درجات الحرارة في جمیع المحطات ونعتقد ان ھذا سبب انخفاض عدد االنواع ،اذ ان غنى 

وعند زیادة درجة الحرارة اعلى من  C  - 25°C°14االنواع والتنوع یزداد بزیادة درجة حرارة الماء ضمن المدى 
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).ومن خالل الدراسة الحالیة یمكن  استخدام Vinson and  Rushforth،1989ھذا المدى ینخفض التنوع (
الدایتومات ادلة حیویة على وجود تلوث بالملوثات البیئیة المختلفة في بیئة تواجدھا ،اذ ان قسم من الدایتومات تكون 

متحملة لظروف بیئیة معینة على العكس فان القسم االخر یكون حساس لمثل تلك الظروف فمثال ان الجنس   
Rhizosolenia یعد من الدایتومات ذات تحمل مدى ضیق من درجات الحرارة وھذا یوكد نتائجنا الحالیة اذ شخص

  Entomoneis paludosaفي الخریف في المحطة السادسة فقط، بینما لوحظ وجود النوع  Rhizosoleniaالجنس 
في مواقع الدراسة اذ شخص مع  في االشھر الباردة واقترن ظھوره مع زیادة الملوحة و النترات وانخفاض الفوسفات

 .Dalu et alالدایتومات الھائمة في اواخر الخریف وخالل الشتاء في اغلب المحطات وھذا یتفق مع الباحث 
(2015).  

في المحطتین الثالثة والخامسة فقط وھذا یدل على زیادة التلوث بمخلفات  Navicula gregariaشخص النوع 
ان ھذا النوع دلیل على زیادة المغذیات في میاه Teittinen, et al.(2015كر ( المنازل وزیادة المغذیات، اذ ذ

  االنھار كما یعد دلیال على التلوث .
في المحطة الرابعة دلیل على وجود تلوث D. vulgare  fromes  astries  anormal  ,ان وجود النوع       

لي للعنصرین في ھذه المحطة  خالل الربیع، وھذا یتفق مع بالعناصر الثقیلة الكادمیوم والخارصین ،اذ وجد تركیز عا
ان ارتباط التلوث بالعنصرین المذكورین یسبب اشكاالً غیر طبیعیة للغالف السلكي  Morin et al.,( 2008ماذكره (

عد على ان تغیر الظروف البیئیة یساet al.  Silva)2015للدایتومات وترتیباً غیر منتظم للتثخنات السلكا . كما ذكر(
ظھور  تغیرات مورفولوجیة في االشكال  السلكیة لجدران الدایتومات مما یؤدي الى ظھور انواع جدیدة لنفس الجنس 

 Cymbella لذلك سمي بالنوع Cymbella affinis Kützوالمثال على ذلك وجود انخفاض في الجھة البطنیة للنوع 
affinis var. excisa (Kütz.) Grunow سابقا بانھ نوع جدید اطلق علیة ، والذي اعتقدCymbella excisa 

Kütz) .Krammer,2002.(  
في المحطة السادسة فقـط  في شھر كانون االول خالل الشتاء اذ ذكر   Hannaea arcusلوحظ وجود النوع 

Patrick and Reimer (1966, 1975)  وھذا ان ھذا النوع یفضل التواجد في المیاه الحامضیة او قلیلة القاعدیة
اي انھ اقرب للحامضیة، وھذا یتفق  6.97یتفق مع نتائجنا الحالیة اذ بلغ معدل االس الھیدروجیني لشھر كانون االول 

 Nitzschiaان النوع  Potapova and Charles (2003. كما أشار Kolayli and Sahin (2009)مع( 
umbonata یة ،وعند متابعة النتائج نجد ان ھذا النوع شخص  یفضل التواجد في المیاه ذات الملوحھ التوصیلیة العال

في المحطة الخامسة خالل الصیف والخریف، وفي المحطة الثالثة خالل الشتاء والخریف اذ امتازت ھاتان المحطتان 
الى ان تواجد ھذا النوع  Chen et al. (2016بقیم مرتفعة للملوحة خالل االشھر المذكورة. بینما یذھب الباحثون (

  یئة الجداول واالنھار یرتبط بشكل كبیر مع طرح الفضالت المنزلیة الى النھر.في ب
انھ  Colijn and Buurt (1975في الشتاء فقط في اغلب المحطات اذ ذكر.( Amphiprora alataشخص النوع 

ي في مزرعة ْم كما ان شدة الضوء العالیة تؤدي الى تثبیط عملیة البناء الضوئ 20-4ینمو في مدى حراري یقع بین 
في المحطة الرابعة خالل الخریف الذي تمیز بارتفاع  Surirella angustaنقیة من النوع نفسھ . وشخص النوع 

تركیز عنصر الكادمیوم اذ یعد ھذا النوع من االنواع الملتصقة المقاومة للتلوث بالمعادن الثقیلة السیما الكادمیوم 
  ) . (Duong et al., 2008والنیكل

شخص في جمیع المحطات عدا المحطة السادسة اذ لم یشخص في  Melosira variainsلنتائج ان النوع  بینت ا  
) ,.1996Peres et alجمیع الفصول وذلك الن ھذا النوع من الدایتومات المركزیة ذات الحساسیة العالیة للمبیدات (

ت ونبات زھرة النیل في تلك المحطة مما سبب اذ یمیل اھالي المنازل القریبة من مجرى النھر لمكافحة انواع الحشرا
حساسا للتلوث بمبیدات االعشاب والحشرات. على العكس من ذلك  M. variainsفقدان ھذا النوع لذلك یعد النوع 

یكون اكثر مقاومة للتلوث بالمبیدات ، اذ  Nitzschia linearisان النوع  et al. (2011)    Roubeixذكر الباحثون
ة السادسة كما شخص في المحطة االولى خالل الشتاء وفي المحطة الثالثة خالل الخریف . ان شخص في المحط

في  Surirella brebissoniاغلب انواع الدایتومات تكون حساسة الرتفاع تراكیز المعادن الثقیلة اذ شخص النوع  
الشھر معتدلة درجة الحرارة ویفضل الربیع فـقط في المحطتین الرابعة والخامسة ، اذ یكثر تواجد ھذا النوع في ا

التواجد في المیاه العذبة القلیلة التلوث بالكادمیوم ویعد من االجناس الحساسة لوجود عنصر الكادمیوم والنیكل  في 
 Achnanthes. االنواع الصغیرة من الدایتومات الریشیة مثل Duong et al. (2006)(2008)الماء وھذا یتـفق مع 

minutissima  وFragilaria vaucheriae  تعد من االنواع الحساسة جدا للتلوث بخلیط من المعادن الثقیلة
و   Diatoma vulgareالمتمثلة بالخارصین والنحاس والكادمیوم كما وجود ھذه المعادن تؤدي الى اختفاء النوعین 

Melosira varians دة تركیز ھذه المعادن في  المـیاه ، اذ لم یشخصا في إذ عد ھذان النوعان دلیالً حیویاً على زیا
  المحطة الثانیة خالل الخریف التي تتمیز بارتفاع المعادن المذكورة.
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تواجد باعداد كثیرة في المحطة الخامسة خالل الخریف اذ تمیزت المحطة  Navicula cinictaسجل النوع     
ھذا النوع من االنواع المتحملة للتركیز الملحي العالي عند توفر  بارتفاع تركیز الملوحة عن المحطات االخرى ، ویعد

جاسم  ؛ (Tibby et al., 2007 العناصر الغذائیة الضروریة لھا كالسلكا والكاربون والنتروجین والفسفور
عدد في المحطة الخامسة ایضا خالل الصیف ویعد  اعلى Nitzschia palea)،بینما سجل النوع 2014والحسیني، 

النوع من االدلة الحیویة لوجود التلوث العضوي في المـیاه)، فضالً عن انھـا تتواجد في المیاه ذات التوصیلـیة  ھذا
 )،  Duong et al., 2006 :Bere and Tundisi, 2010 :2013العالیة وتعد مـقاومة للتـلوث بالمعادن 

Kalyoncu and Serbetci   .  
  

  ة وعدد االجناس واالنواع التابعة لھا ونسبھا المئویة.) عائالت الدایتومات الھائم2جدول (

  الرتبة والعائلة  عدد االجناس  عدد االنواع  النسبة المئویة

  Order. Centrals  

58.33% 21  4 THALASSIOSIRACEAE  

33.33% 12 1 MELOSIRACEAE  

5.56% 2 1 COSCINODISCACEAE  

2.78% 2  1 RHIZOSOLENIACEAE  

 36 7  Total 

  Order: PENNALES  

27.57% 94  11 NAVICULACEAE  

16.72% 57 5 BACILLARIACEAE  

16.42% 56 7 FRAGILARIACEAE  

10.26% 35 1 CYMBELLACEAE  

6.45% 22 1 GOMPHONEMATACEAE  

5.87% 20 1 ACHNANTHACEAE  

4.68% 16 4 SURIRELLACEAE  

3.23%  11 1 CATENULACEAE  

3.23%  11 1 COCCONEIDACEAE  

1.17% 4 1 DIPLONEIDACEAE  

1.17% 4 2 EUNOTIACEAE  

1.17% 4 2 RHOPALODIACEAE  

0.59% 2 1 AMPHIPLEURACEAE  

0.59% 2 1 NEIDIACEAE  

0.59% 2 2 RHOICOSPHENIACEAE  

0.29% 1 1 CLIMACOSPHENIACEAE  

 341 42 Total 

  
والریشیة  Centralsھائمة (المركزیة .) للدایتومات ال.Sp) و االنواع (G) اعداد األجناس (.3جدول (

.Pennales .لجمیع المواقع اثناء مدة الدراسة (  

    الفصل
  الرتبة

 المحطات
St.1  St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 

G. Sp
. G. Sp

.  
G
.  Sp. G. Sp  G. Sp. G. Sp. 

  
  الشتاء

cEN
.  2 4 3  5  2  3  4  9  2  3  3  5  
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pEN
.  14 44  16  46  6  20  21  65  16  39  16  43  

  
  الربیع

cEN
.  3 6  3  7  2  3  4  5  4  7  3  6  

pEN
.  14  55  15  46  13  27  18  44  14  39  14  35  

  
  الصیف

cEN
.  3  3  4  10  3  6  5  12  3  6  3  7  

pEN
.  8  14  14  44  14  37  14  47  16  45  14  35  

  
  الخریف

cEN
.  4  8  2  5  3  7  2  5  5  8  4  5  

pEN
. 19  58  7  13  11  23  10  28  18  47  18  47  

      
) خالل  فصول السنة والتي ظھرت مع المتغیرات التي 16 -1) یبین أھم االجناس السائدة من الدایتومات ( 2( الشكل

تم رصدھا من زیادة في الملوحة أو تراكیز من العناصر الثقیلة أو زیادة في التلوث العضوي وغیرھا من المتغیرا 
حیویة لرصد ومتابعة ھذه المتغیرات في الوسط المائي لبیئة  البیئیة والتي یمكن أن تعتمد ھذه االجناس واالنواع كأدلة

  النھر.

ملغم/ لتر في المحطة االولى خالل  0.038تراوحت قیم الكادمیوم المسجلة بالدراسة الحالیة بین : المعادن الثقیلة
امسة والسادسة الصیف كأعلى معدل وقیم غیر محسوسة في المحطتین االولى والثانیة في الخریف و في المحطتین الخ

في الصیف ،ان زیادة تركیز الكادمیوم في الصیف في المحطة االولى ربما یعود الى كثرة عدد المضخات المائیة التي 
تعمل بالمشتقات النفطیة التي یستعملھا الفالحون في ھذه المحطة لرفع الماء من النھر الى االراضي القریبة وما ینتج 

) او ربما تعود الزیادة الى كثرة Cook, 1977الكادمیوم مع مشتقات النفط ( عنھا من دخان ومخلفات اذ یوجد
استعمال االسمدة الفوسفاتیة من قبل الفالحین التي تصل الى النھر عن طریق انسیاب كمیات كبیرة من میاه الري الیھ 

ة العراقیة تحتوي تركیزاً عالیاً ) ان االسمدة الفوسفاتی2007نتیجة االنحدار الشدید لألراضي الزراعیة، اذ ذكر احمد (
من الكادمیوم ؟، فضالً عن كثرة التجمعات السكانیة والصناعیة وما تطرحھ من میاه المجاري الصناعیة والمنزلیة  

) ان بعض العناصر الثقیلة ومنھا 2012)، ذكر المشھداني (2007والخدمیة التي تصب في النھر( الحمداني ،
في الرواسب عبر االمتزاز او الترسیب في وسط قاعدي ضعیف وھذا ربما یكون سبباً  الكادمیوم تمیل الى التجمع

  .النخفاض تركیز الكادمیوم في الخریف والصیف في اغلب المحطات
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یعد النحاس من العناصر الثقیلة األساسیة ، وأھم مصدر للتلوث بھ ھي المخلفات الصناعیة اذ یدخل  في العدید من   

نتقل من التربة الى الماء عن طریق انجرافھا  بوساطة میاه االمطار اوعن طریق فضالت میاه الري الصناعات وی
ملغم/لتر في المحطة السادسة  0.383).سجلت اعلى قیمة للنحاس بلغتChen et al., 2006والنشاطات البشریة (
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لى النھر  فضالً عن وجود كمیات كبیرة خالل الربیع ربما یعود ذلك الى كثرة الفضالت المنزلیة المختلفة الواصلة ا
) ان تركیز النحاس یزداد بزیادة الفضالت البشریة، بینما ادنى قیمة 2011من مخلفات حدیدیة  ، اذ ذكرت الجنابي (

بان Ali and Abdel-Satar (2005)م لغم/لتر في المحطة الثانیة خالل الربیع ایضا ،. اشار الباحثان  0.033بلغت 
الحرارة في فصلي الربیع والصیف تساعد على زیادة تحرر العناصر الثقیلة من الرواسب في المناطق  ارتفاع درجات

ذات التلوث العضوي، او ربما تعود الى كثرة استعمال المبیدات الحشریة في الربیع من قبل اھالي المنطقة، اذ یدخل  
 Ibrahim and Omar). وجد الباحثان WHO, 2004النحاس في صناعة العدید من المبیدات الحشریة والفطریة (

) ان كمیة میاه الصرف الزراعي وفضالت المجاري والفضالت الصناعیة الواصلة الى میاه قناة االسماعیلیة 2013)
في مصر تسبب زیادة تراكیز المعادن الثقیلة في عمود الماء، وھذا یتفق مع ما وجدناه في الدراسة الحالیة. كما تتفق 

)، سجلت الدراسة الحالیة تراكیز عالیة Al-Obaidy et al.(2010)  2014الیة مع العبیدي واخرون  (نتائجنا الح
ملغم/لتر في المحطة الثالثة خالل الشتاء في حین بلغ ادنى معدل  0.469من عنصر الرصاص اذ سجلت اعلى تركیز 

ز الرصاص في المحطة الثالثة بسبب تحلل ملغم/لتر في المحطة الثانیة خالل الصیف ربما یعود ارتفاع تركی 0.0178
االصباغ المستعملة في طالء اقفاص االحواض الحدیدیة في المحطة او بسبب كثرة استعمال الزوارق التي تعمل 
بالكازولین في ھذا الفصل  من قبل اصحاب احواض االسماك العائمة المنتشرة بصورة كثیفة في ھذه المحطة، اذ ذكر 

) ان حركة الزوارق والمالحة واحتراق الوقود الثقیل تزید من تراكیز المعادن الثقیلة في 2009(الحسیني والمعموري 
الماء ،كما ان حركة الزوارق تسبب حركة القاع الذي یمثل الجزء الخازن للعناصر الثقیلة  وتساعد على انتشارھا الى 

ن ذلك وجود میاه الصرف الصحي الحاویة على ) . فضالً ع2009اجزاء الجسم المائي االخرى (المثناني والسلمان، 
  .)Abdel-Satar, 2005المواد العضویة التي تكون معقدات مع ھذا العنصر ومن ثم تزید من تركیزه (

ملغم/لتر في المحطة السادسة في الشتاء، بینما سجلت قیم  0.323سجلت الدراسة الحالیة اعلى تركیز لعنصر النیكل    
محطة االولى في الربیع وفي المحطتین االولى والثالثة في الخریف ،تعود الزیادة لھذا وفي ال NDغیر محسوسة 

العنصر في المحطة السادسة الى وجود المخلفات والفضالت المنزلیة والتي تعد من المصـادر الرئیسیة المسببة 
ن تركیز النیكل یزداد في ا al. al. (2001) Xue, et)، اذ وجد الباحثون WHO,2005للتلوث بالعناصر الثقیلة (

میاه الجداول بزیادة المدخالت من الفضالت السائلة ومیاه الصرف الصحي والزراعي . لوحظ زیادة في تركیز النیكل 
في جمیع المحطات خالل  الشتاء والصیف في حین تنخفض خالل الربیع والخریف، كما نـجد ان تركیز النیكل سجل 

ة والسادسة طیلة فصـول السنة ربما یعـود ذلك الى زیـادة تركیز االمالح بصورة اعلى القیم في المحطتین الخامس
  .عامة

ملغم/لتر في المحطة السادسة خالل  الربیع في حین سجلت ادنى قیمة  0.335كما سجل اعلى تركیز للخارصین    
رصین في جمیع المحطات ملغم/لتر في المحطة االولى في الصیف ، نالحظ من النتائج ارتفاع تركیز الخا 0.020

خالل الشتاء والخریف في حین سجلت زیادة في تركیز العنصر في المحطتین الرابعة والسادسة فقط في الربیع، ربما 
یعود ذلك الى تأثر المحطتین بفضالت المنازل اذ ان المخلفات المنزلیة ومیاه الصرف الصحي والصناعي الملقاة الى 

)، او ربما یعود  .Xiao, et al)  2013)؛ (2014یسیاً للخارصین (العبیدي واخرون (میاه نھر دجلة تعد مصدراً رئ
)، او 2010الى وجود الفضالت العضویة المطروحة من قبل الحیوانات الموجودة في المحطة السادسة (الحمداني ،

). كما ان Nriagu ،2007لكثرة استعمال المبیدات الحشریة)اذ ان المبیدات تكون مصدراً للخارصین في المیاه(
ارتفاع منسوب المیاه وكثرة االمطار خالل الخریف و الشتاء ساعد على جرف تربة ضفاف النھر ومعھا بقایا االسمدة 

جزء بالملیون من  406الموجودة على االراضي الزراعیة المحاذیة لمجرى النھر اذ ان االسمدة العراقیة تحوي على 
  ) .2007الخارصین(احمد ،

بینت نتائج :   Water Quality Index for Aquatic Life یة المیاه لغرض معیشة االحیاء المائیةدلیل نوع
دلیل نوعیة المیاه لغرض معیشة االحیاء المائیة ان نوعیة میاه نھر دجلة معتدلة في المحطات المدروسة وتكون المیاه 

ى المطلوب، اذ تراوحت قیم دلیل نوعیة المیاه غالبا محمیة اال انھا تكون مھددة او ضعیفة وقد تنحرف عن المستو
في المحطة االولى في فصل الصیف،  65.95في المحطة الرابعة في فصل الشتاء وادنى قیمة  79.64اعلى قیم 

ان قیم  النحاس والرصاص والخارصین  والكدرة ھي المتغیرات التي تجاوزت  المعاییر القیاسیة . )2الشكل(
یم الحدید والكادمیوم والنیكل والفوسفات ودرجة الحرارة والمواد الصلبة العالقة والكلور باستمرار، بینما كانت ق

واالوكسجین المذاب قد تجاوزت المعاییر القیاسیة في معظم األحیان. ومن النتائج نجد ان نھر دجلة ملوث بالمعادن 
ذا یشیر الى ان النھر یتأثر كثیرا الثقیلة أكثر من العوامل االخرى والسیما النحاس والرصاص والخارصین، وھ

باألنشطة البشریة وما تلقیھ من مخلفات مختلفة الى مجرى  النھر التي تؤثر بشكل كبیر في نوعیة المیاه ال غراض 
  .Goher et al. (2014معیشة االحیاء وھذا یتفق مع ما وجده الباحثون( 
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 معیشة االحیاء خالل مدة الدراسة ) التغیرات الفصلیة في قیم دلیل نوعیة المیاه لغرض4شكل(

  
       Water Pollution Indexدلیل تلوث المیاه  -

تعد االنشطة البشریة في المناطق الحضریة من المصادر الرئیسیة للتلوث بالمعادن الثقیلة ویرتبط التلوث بالمعادن      
ة  المائیة في المناطق الحضریة بالمخلفات الصناعیة السائلة والنفایات الصلبة بالكثافة السكانیة العالیة اذ تتأثر البیئ

) بینت النتائج ان المجموع العام لدلیل التلوث بالمعادن سجل اعلى (Olade, 1987والوقود وبقایا االسمدة والمبیدات 
، Niة للتلوث بعنصر النیكل في جمیع المحطات في حین سجل اقل قیمة بالنسب Cdقیمة بالنسبة لعنصر الكادمیوم 

  )4الشكل( 
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  أھمیـة البصـمـة الوراثیـة من الناحیة العلمیة وتطبیقاتـھا قانونیـا
  

  2* و نور سعد محمد1إیناس سعد محمد
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*Corresponding author: dearmother7759@yahoo.com 

  
 الـخـالصــة

 -یتلخص البحث بأھمیة البصمة الوراثیة قانونیاً وعلمیاً ، بالنسبة ألھمیة البصمة الوراثیة قانونیاً تتخلص بما یل ي:      
ثیة من الناحیة الجنائیة. أما إھمیتھا م ن الناحی ة العلمی ة فت تلخص القیمة القانونیة للبصمة الوراثیة وأھمیة البصمة الورا

بمفھوم البصمة الوراثیة من الناحیة العلمی ة والتاریخی ة وماھی ة الط ب الجزیئ ي وأخی راً أھمی ة البص مة الوراثی ة طبی اً. 
لخروق  ات القانونی  ة ویتن اول ھ  ذا البح  ث ط رق وأس  الیب ف  ي كیفی ة التوص  ل للبص  مة الوراثی ة المس  تخدمة ف  ي معالج ة ا

والعلمی  ة بك  ل فروعھ  ا. وإن أب  رز الم  ردودات األقتص  ادیة واألجتماعی  ة واألمنی  ة للبح  ث ھ  ي نش  ر ال  وعي ب  ین أف  راد 
المجتم  ع ومس  اعدة المجتم  ع ف  ي التع  رف عل  ى ماھی  ة البص  مة الوراثی  ة وأھمیتھ  ا قانونی  اً وعلمی  اً ، علم  اً إن مج  االت 

، علمی  اً وخدم  ة المجتم  ع بكاف  ة أعم  اره وإختصاص  اتھ. وی  تم تطبی  ق ھ  ذا البح  ث قانونی  اً  -األس  تفادة م  ن البح  ث ھ  ي:
واألستفادة منھُ في عدة وزارات منھا: وزارة التعلیم الع الي والبح ث العلم ي ووزارة الع دل ووزارة الداخلی ة ووزارات 

  وأماكن قانونیة وعلمیة أخرى.
  

The importance of fingerprint (DNA) and its applications legally 
 

Inas Saad Mohammed1* and Noor Saad Mohammed2 

1 Dep. of Biomedical Engineering, Biomechanics Branch, University of Technology and 
2Law Colleges and Political Science, Al –Iraqia University, Iraq. 

*Corresponding author: dearmother7759@yahoo.com 
 

Abstract 
        It boils down to be the importance of DNA research legally and scientifically, for the 
importance of the DNA legal scrape: - the legal value of DNA and importance DNA in 
criminal. Either important scientifically, boils down to the concept of DNA from a 
scientific and historical what molecular medicine and finally the importance of DNA in 
medical. This paper deals with the methods and techniques on how to reach the DNA 
used in addressing violations of the legal and scientific in all its branches. And to 
highlight the economic, social and security returns to research is raising awareness 
community members and assist the community in identifying what DNA and legally and 
scientifically important, note that use of the research are:-legal, scientific and community 
service all reconstruction and terms. This is applied research and utilization in several 
ministries including: Ministry of higher education and scientific research, the Ministry of 
Justice and the Ministry of the Interior, and other ministries and other scientific and legal 
location. 
Keywords: Fingerprint, DNA, Application, Legally. 
                                                                                                                     

  المـقـدمــــة 
إن التطورات العلمیة التي یشھدھا العالم خاصة فیما یتعلق بالھندسة الجینیة أو البصمة الوراثیة قد كشفت خبایا       

الخالیا البشریة وشخصت بعض األمراض الوراثیة ولقد لعبت دوراً أساسیاً في إثبات النسب وأیضاً الكشف عن ھویة 
ن خالل تحلیل الحامض النووي للعینة التي تم العثور علیھا في مسرح الجریمة ومقارنتھا مع العینة مرتكبي الجرائم م

المأخوذة من جسد المشتبھ فیِھ أو المخزونة في بنوك المعلومات. ویأتي إستخدام البصمة الوراثیة في األثبات الجنائي 

mailto:dearmother7759@yahoo.com
mailto:dearmother7759@yahoo.com
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یب المتطورة للمجرمین في إرتكاب الجرائم. فالــ بضرورة األستفادة من معطیات العلوم الحدیثة لمواجھة األسال
DNA).ھي الشفرة التي تحمل أدق التفاصیل لحیاة األنسان (  

تكمن أھمیة البحث في إیجاد الحلول القانونیة للمشاكل التي تواجھ إستخدامھا في المجال الجنائي  أھمیة البحث :
ألستكمال بعض الجوانب القانونیة بأستخدام البصمة  نتمنى أن یكون ھذا البحث مرشد للمشرع العراقي والعلمي.

  الوراثیة في األثبات الجنائي حیث تساعد القاضي الجنائي العراقي لموكبة التطور.
ینطلق البحث من إشكالیة الصعوبات التي تواجھ عملیة إستخدام البصمة الوراثیة في األثبات الجنائي  إشكالیة البحث :

إعتبار ھا التطور التقني أساساَ لألستدالل وإثبات ونفي التھم والقدرة على إرغام المتھم حیث ھناك تقصي تشریعي في 
للخضوع لھذِه التقنیة في التقصي والتحري وكیفیة أخذ العینة ألن تلك الحقوق مكفول حمایتھا من الناحیة الدستوریة 

على  1971) لسنة 23لجزائیة العراقي رقم () من قانون أصول المحاكمات ا70والقانونیة وھذا مانصت علیِھ المادة (
إنھُ: لحاكم التحقیق أو المقق أن یرغم المتھم أو المجنى علیِھ في جنایھ أو جنحھ على التمكین من الكشف عن جسمھُ 
وأخذ تصویرهُ الشمسي أو بصمة أصابعھُ أو قلیل من دمھُ أو شعرهُ أو أظافرهُ أو غیر ذلك مما یفید التحقیق ألجراء 

  حص الالزم علیھا یجب بقدر األمكان أن یكون الكشف على جسم األنثى بواسطة أنثى.الف
سوف نع الج ھ ذا الموض وع بتقس یم البح ث إل ى مبحث ین حی ث نتن اول ف ي المبح ث األول ماھی ة البص مة  خطة البحث :

احی  ة القانونی  ة ف  ي الوراثی  ة م  ن الناحی  ة اللغوی  ة واألص  طالحیة ، حی  ث نتح  دث ع  ن تعری  ف البص  مة الوراثی  ة م  ن الن
المطلب األول. أمــا في المطلب الثاني نتحدث عن أھمیة وخصائص البصمة الوراثیة من الناحیتین  العلمی ة والقانونی ة 
، امــا في المبح ث الث اني س وف نتط رق ع ن األھمی ة القانونی ة والعلمی ة للبص مة الوراثی ة، حی ث نتح دث ع ن األھمی ة 

ي المطل ب األول وكیفی ة إس تخدامھا ف ي القض ایا الجنائی ة ، أم ا ف ي المطل ب الث اني فس وف القانونیة للبصمة الوراثی ة ف 
  نتحدث عن كیفیة إستخدام البصمة من الناحیة العلمیة. 

إن البصمة الوراثیة تعد تقنیة حدیثة أخذت تلجأ إلیھا الدول للكشف  : المـبحـث األول : مــاھـیــة البـصمـة الـوراثـیــة
فھي إضافةً إلى إستخدامھا في المجال الطبي تستخدم في األثبات الجنائي (د.عباس فاضل و د.محمد عباس  عن الجناة.

) ). وبناءاً على ماتقدم سوف نقوم بتعریف الوراثة والبصمة الوراثیة من ناحیة اللغة والقانون ومن الناحیة 2009، (
  العلمیة.

ءھم ووسیلة إنتقال ھذِه الصفات التي یطلق علیھا الص فات الوراثی ة ھ ي ھي وراثة األبناء الفات من أباتُعرف الوراثة: 
  الجینات والموروثات.

 ) ) 1996أما البصمة الوراثیة فتُعرف إصطالحاً: البصمة ُمشتقة من الفعل بصَم بصماً (إبراھیم مص طفى وآخ رون ، (

ق ول (ف الن أب اهُ یرث ھُ میراث اً) أي ص ار إلی ھ بع د والوراثیة نعت مشتقة من الوراث ة ومعناھ ا ف ي اللغ ة األنتق ال، فم ثالً ن
) ، وقول ِھ  1، وقول ھُ تع الى ((وورث س لیمان داود)) (س ورة النم ل ، آی ة رق م  ) )2000موت مورثھُ (لسان الع رب ، (

  ). 11-10تعالى ((أولئك ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم خالدون)) (سورة المؤمنون ، األیتان رقم 

لبصمة ینصرف مدلولھا إلى بص مات األص ابع وھ ي األنطباع ات الت ي تتركھ ا األص ابع عن د مالمس تھا األش یاء فـا     
وقد توسع في الوقت الحاضر إستعمال البصمة حتى صار یطلق علیھا األثر المنطبق على أي شئ مطلق مما یتمی ز ب ِھ 

  ثبات الجنائي. صاحبھ عن غیره كما ھو الحال في إستخدام البصمة الوراثیة في األ
:في مصر ُعرفت البصمة الوراثیة على  المـطلـب األول : تـعـریـف البـصمـة الـوراثـیــة مـن النـاحیـة القـانـونـیـة

  إنھا: المادة الوراثیة الحاملة للعوامل الوراثیة والجینات في الكائنات الحیة
  .)) 1996( د.رمسیس بھنام ، (

مفھوم للبصمة الوراثیة ألنھُ لم یضع لھا تشریع حیث بقیت األشارة لھا ض مناً فھ ي تع د أما المشرع العراقي لم یضع    
/أ ) م  ن ق  انون أص  ول 213دلی  ل م  ن األدل  ة العلمی  ة حی  ث تك  ون ض  من أعم  ال الخب  رة الجنائی  ة حی  ث نص  ت الم  ادة (

لى إقتناعھ ا ال ذي تك ون ل دیھا على إنھُ: (تحكم المحكمة في الدعوى بناءاً ع 1971) لسنة 23المحاكمات الجزائیة رقم (
م  ن األدل  ة المقدم  ة ف  ي أي دور م  ن أدوار التحقی  ق أو المحاكم  ة وھ  ي األق  رار وش  ھادة الش  ھود ومحاض  ر التحقی  ق 

  والمحاضر والكشوف الرسمیة األخرى وتقاریر الخبراء والفنین والقرائن واألدلة األخرى المقررة قانونیاً ).
إذا إدع ت المدعی ة بأنھ ا  -تحادیة بضرورة األس تعانة بالفحوص ات البیولوجی ة بقولھ ا :فقد قضت محكمة التمییز األ     

إبنة المتوفى وإن المدعي علیھ ھو خالھا ولیس أباھا وإن زوجتھُ لیست أمھا فینبغي على المحكمة تكلیفھ ا باألثب ات وإن 
جیة والعوامل الوراثیة وصوالً إلى الحك م تحیل الطرفین على الجھة المختصة ألجراء الفحوص المختبریة للخالیا النسی

) ). ف أن الخب ره تع رف عل ى إنھ ا إج راء م ادي أو ذھن ي یبدی ھ أص حاب األختص اص 1988، ( 63العادل (ق رار رق م 
العلمي فھي مسألة ذات طبیعة علمیة ال یستطیع القائم بالتحقیق في الجریمة معرفتھا في ضوء معلوماتھ الخاصة س واء 

ألة متص  لة بش  خص الم  تھم أم بجس  م الجریم  ة أو ب  المواد المس  تعملة ف  ي إرتكابھ  ا أو بآثارھ  ا (د.عم  ار أكان  ت تل  ك المس  
  ) ). 2007تركي  ، (
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تل ك الص فات الوراثی ة الخاص ة بك ل إنس ان بعین ھ   -عدة تعاریف وھي: أما من الناحیة العلمیة فقد عرفھا بعض العلماء
  ) ).2002الشفرة الوراثیة (د.الھادي الحسین ، (والتي تحملھا الجینات البشریة ویطلق علیھا 

عبارة عن خارطة الجینات الموروثة والت ي ت دل عل ى شخص یة ك ل ف رد وتمی زه ع ن غی ره والت ي  -وُعرفت على إنھا:
  ).2014یمكن األستدالل بھا على إثبات أو نفي النسب والتحقق من الشخصیة في المجال الجنائي (م.م.إیناس ھاشم ، (

قرین ھ بش ریھ ف ي ف ي مك ان الجریم ة مث ل: قط رات  -ءاً على ما تقدم یمكننا تعریف البصمة الوراثی ة عل ى إنھ ا:وبنا    
العرق، السائل المنوي، الدم، الشعر، اللعاب. فكل مایلمس المرء ومھما بلغت بساطة اللمسة سیترك أث راً مھم اً للبص مة 

بالكشف عن الجریم ة ومرتكبیھ ا فھ ي تس اعد المحق ق ف ي التحقی ق الوراثیة في الطب العدلي التي یمكن األعتماد علیھا 
  للوصول إلى الحقیقة فھي إذن وسیلة من وسائل األثبات القانوني.  

إن البص  مة : المـطل  ـب الثـان  ـي : أھـمی  ـة وخصائ  ـص البـصم  ـة الـوراثـیـ  ـة م  ن الناحیـتی  ـن العـلمی  ـة والقـانـونیـ  ـة
مجال البحث عن الحقیقة من حیث إثبات الجریمة أو نفیھا حی ث تتمت ع البص مة الوراثی ة  الوراثیة تعتبر وسیلة فعالة في

بمجموعة من الخصائص واألھمی ة العلمی ة والقانونی ة ھ ذا م ا أكدت ھُ البح وث الطبی ة والقانونی ة وس وف نق وم بعرض ھا 
  -كاآلتي إلى فرعین:

ھمی  ة فائق  ة ف  ي جمی  ع مج  االت الحی  اة القانونی  ة والعلمی  ة، للبص  مة الوراثی  ة أ الف  رع األول : أھمی  ة البص  مة الوراثی  ة :
  -ونذكر منھا ما یأتي:

تعتبر البصمة الوراثیة أس اس الفص ل ف ي ج رائم الس رقة والقت ل واألغتص اب وباألمك ان إس تعمال أي ش ئ مت روك  -1
) DNAل دنا (عن المجرم في مكان الجریمة مثالً (جزء من جل دهُ، دم ھُ، َعرق ھُ، إل خ) وھ ي تحت وي عل ى ح امض ا

 ویمكن إستخالصھا حتى ولو مَر زمن طویل علیھا.
أدق القرائن في قضایا النسب والبنوة وأیضاً في قضایا األرث وتوزیع التركات واألمالك. وتأخذ المحاكم في أوربا  -2

وذل ك عن دما  م وأطلق علیھا بعد ذل ك إس م الوراث ة الجنائی ة 1958وأمریكا بنتائج التقنیة الوراثیة منذ إكتشافھا عام 
 فصل البروفیسور (ألیك جیفري) في إحدى قفایا الھجرة والجنسیة البریطانیة.

تحدید أصول المواد النباتیة المخدرة والسالالت الحیوانی ة، ألن البص مة الوراثی ة یمك ن م ن خاللھ ا تحدی د س الالت  -3
 صدار شھادات رسمیة لھا.الخیول التي لھا تأریخ عرقي (ساللي) لحفظ الحیوانات النادرة في العالم وإ

لجمیع الموالید لتس ھیل تع ین ھوی ة (شخص یة) DNA) في الوالیات المتحدة حالیاً بتصنیف الحامض النووي الدنا ( -4
 من یخطف منھم لكي یسھل العثور علیِھ.

) DNA) للحیوان ات المنقرض ة بحم ض ن ووي (DNA) لمقارنة الح امض الن ووي ال دنا (PCRتستخدم تقنیة الـ ( -5
س  نة  800ن  ات حی  ة منتمی  ة ل  نفس الفص  یلة الحیوانی  ة وأیض  اً فح  ص ال  دنا م  ن خالی  ا مدفون  ة من  ذ أكث  ر م  ن لحیوا

وتستخدم ھذِه التقنیة في إكتشاف أعداد قلیلة م ن الخالی ا الس رطانیة المتواج دة ف ي مج رى ال دم ویس تخدم ك ذلك ف ي 
جلی  ة وك  ذلك للكش  ف ع  ن األم  راض تش  خیص بع  ض األم  راض الوراثی  ة الت  ي تص  یب األجن  ة مث  ل: األنیمی  ا المن

البكتیریة والفیروسیة لألنسان والحیوان وأیضاً ضمان التجانس بین العضو وجس م الش خص المس تقبل لھ ذا العض و 
 ) ) .2009(د.حسین محمود (

تتمتع لقد أظھرت البحوث الطبیة البیولوجیة إن البصمة الوراثیة  الفـرع الثـانـي : خصـائـص البـصمـة الـوراثـیــة :
  -بمجموعة من الخصائص تجعلھا ممیزة عن غیرھا من من األدلة وھي:

یمكن إستخالص البصمة الوراثیة من اللعاب أو الشعر أو أي أنسجة بشریة فقد أظھرت الدراسات العلمیة إمكانیة  -1
) عام والتعرف على ھویة أصحابھُ 300) من عظام أو بقعة مضت علیھا أكثر من (DNAإستخالص الدنا (

 ).DNA Diagnostic Center , (2009)الحقیقین ( 
وقد إعتمد دلیل البصمة الوراثیة في إثبات العالقة الجنسیة بین الرئیس األمریكي السابق (كلنتون) و (مونیكا)       

 بفحصة بقعة السائل المنوي التي كانت على فستان الفتاة (مونیكا) التي كانت تعمل في البیت األبیض وقد بقي ھذا
) شھراً وقد كان ھذا أقوى دلیل عندما ثبت بعد فحص الدم للرئیس (كلنتون) إنھُ 17السائل على الفستان لمدة (

 ) ).2005یحمل نفس الجین الموجود في السائل المنوي (د.أحمد إحسان طھ تمام ، (
بأستثناء التوائم إختالف البصمة الوراثیة بین األشخاص إذ الیوجد شخصان یحمالن البصمة الوراثیة نفسھا  -2

 )www.ejpd.admin.ch) ،2011المتماثلة فكل شخص ینفرد بخصائص موروثة بأستثناء التوأم  ( (
البصمة الوراثیة ال تتعرض للتلف أو التحلل بتغیر الظروف المناخیة من برد أو حر حتى لو مر علیھا آالف  -3

 , www.11rx.comفرعونیة من عظم األذن (السنین فقد قام أحد العلماء بأخذ البصمة الوراثیة من مومیاء 
(2009).  

 البصمة الوراثیة موجودة في جمیع خالیا الجسم وتظل صامدة حتى ما بعد الموت مئات السنین -4
2008))(www.ericir.sir.edu, . ( 

http://www.ejpd.admin.ch
http://www.11rx.com
http://www.ericir.sir.edu
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على إنھا األنطباعات التي تتركھا األصابع عند مالمستھا إحدى السطوح المصقولة وھي تعرف بصمة األصابع  -5
طبق األصل من اشكال الخطوط الحلمیة التي تكسو األصابع وھي التتطابق إطالقاً حتى في أصابع الشخص 

طابق بصمات اآلباء مع الواحد، بینما یمكن أن تتشابھ بین شخصین أو أكثر كما إنھا ال تتأثر بعوامل الوراثة وال تت
األبناء أو األشقاء حتى لو كانوا تؤام قد تنشأ من بویضة واحدة أو أكثر بل تتنوع البصمات بالنسبة لكل شخص 
تنوعاً الحد لھُ بحیث تتمیز بصمات كل شخص بممیزات خاصة ینفرد بھا دون أي شخص أخر في العالم أجمع. 

ي (بركنجي) حقیقة البصمات ووجد إن الخطوط الدقیقة الموجودة ) إكتشف عالم التشریع التشیك1823ففي عام (
) أشار العالم األنكلیزي (ولیم ھرشل) إلى 1858في روؤس األصابع (البنان) تختلف من شخص آلخر. وفي عام (

 إختالف البصمات بأختالف أصحابھا مما جعلھا دلیالً ممیزاً لكل شخص.
ستبدال تلك العالمات التي تتركھا بصمات األصابع إال بأجراء التشویھ ھذا وال یستطیع األنسان أن یجري عملیة أل

الكامل وإزالة وإستبدال طبقة الجلد التي في أطراف األصابع بحیث أقدم أحد المجرمین ویدعى (جان دیلینجار) عام 
البصمات الموجودة ) بمحاولة إتالف بصماتھ إال إن البصمات التي أخذت لھُ بعد وفاتھُ ومقارنتھا ب1934 – 1933(

في الملف والتي أخذت لھُ عندما ألقي القبض علیھ قبل موتھ أثبتت محاولتھ ألتالف الخطوط الحلمیة لبصماتھ كانت 
  ) )2010(فاشلھ (أ.محمد جالل عیساوي ، 

ذِه ولھذا تختلف البصمة الوراثیة عن بصمة األصابع ألن األخیرة تتواجد فقط على رؤوس األصابع وبالتالي فأن ھ
الخطوط البارزة أو المنخفضة یمكن إزالتھا من خالل إجراء عملیات جراحیة لرفع ھذِه الخطوط وتزال ھذِه الخطوط 

  (البصمات) عند إحتراق أصابع الید فتزول معھا آثار البصمات.
ذي احدثتھُ البصمة الوراثیة إن األنجاز ال المـبـحـث الثـانـي : األھمیـة القـانونـیـة والعـلمـیـة للبـصمـة الـوراثـیــة :

)DNA من قبل العالم األنكلیزي  1984) ثورة ھائلة في عالم األدلة الجنائیة وكان إكتشاف البصمة الوراثیة في عام
) حیث أشارة األكتشافات الطبیة في منتصف القرن التاسع DNA(ألیك جیفریز) عن طریق تحلیل الحامض النووي (

  ).DNAة من خالیا الكائنات الحیة ومنھا األنسان مایعرف بالحامض النووي(عشر بوجود النواة في كل خلی
) ھو المسؤول عن نقل الصفات الوراثیة من األصول إلى DNA) إكتشف العالم (أفري) إن الــ (1944وفي عام (   

   ) ).2003( ,الفروع (د.فواز صالح 
لبین: نتناول في المطلب األول: التكییف القانوني للبصمة وبناءاً على ماتقدم سوف نقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مط   

  الوراثیة وفي المطلب الثاني نتكلم عن التكییف العلمي للبصمة الوراثیة.
أصبح لعلم الوراثة تطبیقات عملیة ھامة في كثیر من  المـطلـب األول : األھمـیـة القـانونـیـة للبـصمـة الـوراثـیــة :

ب الشرعي والتحقیقات الجنائیة من أھم المجاالت التي تستخدم فیھا تقنیات الحمض النووي األمور حیث إن مجال الط
)DNA  إن التقدم في علم الوراثة والبیولوجیا الجزیئیة إضافة إلى التحلیل األحصائي جعل من الممكن تطبیق تلك .(

لى األبوة وإثبات صلة القرابة للتحقق من ) للتعرف عDNAالتقنیات. حیث إستعمل العلماء ھذا التطور الھائل في الــ (
ھویة األشخاص في الكوارث كحوادث الطائرات والحرائق والمقابر الجماعیة حیث یصعب التعرف على الجثث في 

  ھذِه الحالة.
) في تحلیل العینات الجنائیة لتحدید الشخص المشتبھ بِھ في جرائم القتل واألغتصاب من DNAوتستخدم تقنیة الــ (

تطابق بصمتھ الوراثیة التي تنبثق من األثار البیولوجیة الموجودة بمسرح الحادث أو من المجنى علیھ مثل نقطة  خالل
دم أو بقعة سائل منوي أو الشعر المنزوع بجذوره أو اللعاب أو الجلد أو العظام أو أي خالیا أدمیة أخرى (د.إبراھیم 

  ) ).2007( ,أحمد 

فیھ وعلى رأسھا البصمة الوراثیة فلم یعد تحلیل الدم كوسیلة ألثبات النسب فأذا كان من ففي مجال إثبات النسب أو ن   
  ) ).    2006( ,الممكن العمل بِھ كدلیل نفي إال إنھُ الیمكن العمل بھ كدلیل إثبات (أ.أحمد حلمي 

) منھُ على أنھُ: (إن تحدید شخصیة الفرد یكون من 5) نصت المادة (1994الفرنسي الصادر سنة (ففي التشریع    
خالل تحلیل البصمة الوراثیة لھُ، لكنھُ إشترط أن یكون ھذا األختیار مصرح علیھ من قبل القاضي المختص، وبصدد 

   ) ).2009( ,دعوى ألثبات رابطة البنوة (د.حسني محمود 
یرى إنھُ إذا توافرت أدلة   ) )2000( ,فأن المشرع المصري (قانون األحوال الشخصیة المصري  أما في مصر     

جازمة تدل على صحة نسب المدعي من موروثھ أخذ بما توصل إلیھ العلم في مجاالت الطب والھندسة الوراثیة أو 
  وع.الوسائل العلمیة األخرى على أن یخضع في األحوال كلھا إلى تقدیر قاضي الموض

) ) نجد أنھُ وفي األسباب الموجبة أشار إلى ضرورة األستفادة 1979( ,أما في العراق (قانون األثبات العراقي       
من التطور والتقدم العلمي في إستنباط القرائن لكنھُ لم یشر بصورة صریحة إلى اللجوء إلى البصمة الوراثیة بوصفھا 

  ألثبات النسب. وسیلھ علمیة جدیدة یمكن األستناد إلیھا
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) ) / الباب التاسع (إجراءات األثبات) / الفل األول / 1969( ,(قانون المرافعات العراقي  ونـص قانون المرافعات
على: یجري األثبات في الدعاوي الشرعیة باألدلة المنصوص علیھا في قانون األحوال الشخیة  3) / 98المادة (

  دعاوي النسب من إختصاص محاكم األحوال الشخصیة.وأحكام الفقة األسالمي ، غیر إنھُ جعل 
/ الباب السادس في الفصل األول  ) )1959( , (قانون األحوال الشخصیة العراقي وقد نَص قانون األحوال الشخصیة

وھو موقف الشریعة األسالمیة على إن النسب یُثبت بأحد الوسائل الثالث وھي:  )،54) إلى المادة (51من المادة (
  ، األقرار والشھادة أو البینة.الفراش
دم إصدار تاریخ ھذا القانون مقارنةً مع تاریخ إكتشاف البصمة         وإن موقف القانون العراقي واضح وذلك بسبب قِ

  ) وھو لیس بتاریخ حدیث.1984الوراثیة عام (
العراقي (قانون األحوال الشخصیة ) من قانون األثبات العراقي  نجد أنھا أُعطیت الحق للقاضي 104أما المادة (       

  ) ) األستفادة من الوسائل الحدیثة في العلم ألستنباط القرینة القضائیة.1959( , العراقي
وإستناداً للمادة المذكورة آنفاً نالحظ إن ھذِه المادة أعطت مساحة لألستفادة من وسائل العلم المتطورة. أما قانون      

أكد على إن النسب یثبت بأحد األدلة الثالث   ) )1959( , وال الشخصیة العراقياألحوال الشخصیة (قانون األح
  المذكورة آنفاً.

أما موقف القضاء من البصمة الوراثیة، ففي واحدة من اشھر القضایا في الوالیات المتحدة حیث إرتبط إسمھا      
) أمام 1955حتى الموت وذلك في عام ( بالبصمة الوراثیة وھي قضیة (د.سام شبرد) الذي أدین بقتل زوجتھ ضرباُ 

ُمحكمي (أوھایو) بالوالیات المتحدة وفي فترة وجیزة تحولت القضیة إلى قضیة رأي عام فقد ُعِرضت الُمحاكمة عبر 
وسائل األعالم ووسط ھذا الضغط األعالمي أغلق ملف كان یذكر إحتمالیة وجود شخص ثالث وجدت أثار دمائھ على 

) 1965في أثناء مقاومتھ، حیث قضى (د.سام) في السجن عشر سنوات ثم أعیدت محاكمتھُ عام ( سریر المجنى علیھا
) حینما طلب األبن األوحد لــ (د.سام شبرد) فتح 1993وحصل على براءتِھ الذي لم یقتنع بھا الكثیرون إلى حد سنة (

) بأخذ عینة من جثة (شبرد) وأثبت 1998القضیة من جدید وتطبیق إختبار البصمة الوراثیة وأمرت المحكمة سنة (
الطب الشرعي إن الدماء الموجودة على سریر المجنى علیھا لیست دماء (د.سام شبرد) بل دماء صدیق العائلة وأدانتھُ 

) بعدما حددت البصمة الوراثیة كلمتھا  ( ( 2000البصمة الوراثیة. حیث كانت من أطول محاكمات التاریخ في سنة (
2014، (( http://esgnwww.mit.edu.8001.  
أما موقف المشرع العراقي من البصمة الوراثیة ففي قانون أصول المحاكمات الجزائیة (قانون أصول        

) حیث تنص على أنھُ: (لقاضي التحقیق أو المحقق أن 70في المادة ( ) ) )1971المحاكمات الجزائیة العراقي ، (
أو ُجنحى على التمكین من الكشف على جسمھ وأخذ تصویرهُ الشمسي أو  یرغم المتھم أو المجنى علیھ في جنایة

  بصمة أصابعھُ أو قلیل من دمھ أو شعره أو أظافره أو غیر ذلك مما یفید التحقیق ألجراء الفحص الالزم علیھا..). 
لى تلك األجراءات ھنا نالحظ إن المشرع أجاز القاضي أو المحقق إجبار كل من الجاني والُمجنى علیھ بالخضوع إ    

  المذكورة في النص أعاله من أخذ العینات التي تفید الكشف عن الجریمة.
وبناءاً على ذلك إن المجال مفتوح أمام القضاء في إستخدام البصمة الوراثیة كدلیل من أدلة األثبات الجنائي. مع      

في األثبات الجنائي. لكن یمكن إستنتاج ذلك مالحظة إن المشرع لم ینص صراحة على األخذ بالبصمة الوراثیة كدلیل 
/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أنھُ: (تحكم المحكمة في الدعوى بناءاً 213ضمناً حیث نصت المادة (

على إقتناعھا الذي یكون لدیھا من األدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقیق أو المحاكمة وھي األقرار وشھادة 
ومحاضر التحقیق والكشوفات الرسمیة األخرى وتقریر الخبراء والفنیین والقرائن األخرى واألدلة األخرى الشھود 

  المقررة قانونیاً).
وبناءاً على ذلك إن تقاریر الخبراء والفنیین من بین أدلة األثبات التي تصلح أن تكون سبب للحكم في الدعوى     

یدخل ضمن مجال الخبرة التي تستمد منھا المحكمة قناعتھا في الوصول  DNA)الجزائیة وتقریر البصمة الوراثیة (
إلى الحكم حیث إن الدلیل الذي تتكلم عنھُ من أدلة األثبات والنفي الذي یقطع الشك بالیقین ونسبة الخطأ فیھ إذا ما 

  ) ). 2011تمكنت الوسائل العلمیة من الحصول علیھ تكون شبھ معدومة (صباح نجم ، (
بالنسبة للقضاء العراقي ھنالك الكثیر من الدعاوي المھمة التي تصل عقوبتھا إلى األعدام حیث إرتكزت وبشكل أما    

) ومنھا (بعد القبض على المتھم المذكور أقر صراحة بما أسند إلیھ أمام DNAواضح على تقریر البصمة الوراثیة (
والمحامي المنتدب وتعزز األقرار بالتقریر الطبي المرقم  القائم بالتحقیق وقاضي التحقیق وبحضور نائب المدعي العام

الصادر من معھد الطب العدلي في وزارة الصحة والمتضمن (من خالل  14/2/2010) في 110س ش/ 1(م.و.ط/
) تبین بأنھُ لم تنفي ھذِه الفحوصات بنوة الطفل "بدون إسم" DNAفحوصات فصائل الدم والبصمة الوراثیة (

(القرار التمیزي  (ح) "وطأ المحارم" ونفت ھذِه الفحوصات بنوة الطفل "بدون إسم" للمدعوة (س)..)للمدعوین (ع) و 
  ) ).2014، ( 216العدد 

http://esgnwww.mit.edu.8001
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ونستنتج إن القضاء العراقي ال یقف ضد التكنولوجیا الحدیثة وإنما یؤكد في قرارتِھ على ضرورة إستخدامھا كدلیل     
  علمي متطور باألثبات.   

أول مایصادفنا في ھذا المجال ضرورة تحدید معنى  ثــانــي : األھمـیـة العـلمـیـة للبـصمـة الـوراثـیــة :المـطلـب الـ
الخلیة بأعتبارھا الوحدة التركیبیة األساسیة لجمیع الكائنات الحیة ومنھا األنسان، إضافة لكونھا مدخل رئیس لتحدید 

  مفھوم البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة. 
فالخلیة عبارة عن كنلة بروتوبالزمیة محاطة بغطاء شبھ منفذ وتتوسطھا النواة، ویقع بین النواة وجدار الخلیة سائل    

أما النواة فھي عبارة عن جسم كروي محاط  خلوي یسمى السایتوبالزم والذي یضم كل الوظائف الحیویة للخلیة.
النواة والسایتوبالزم ویوجد بداخلھا سائل نووي فیِھ العدید  بغالف نووي فیِھ ثقوب نوویة تسمح بتبادل المركبات بین

من المركبات والجزیئات المختلفة كاألحماض النوویة التي تظھرعلى صورة أجسام صبغیة یطلق علیھا 
بالكروموسومات حیث یحتوي كل كروموسوم من ھذِه الكروموسومات على شریط مزدوج من الحمض النووي 

)(Deoxyribonucleic Acid ) ویرمز لھُ بــDNA ویلعب دوراً مھماً في مجال نقل الصفات الوراثیة وذلك عبر (
الموروثات أو تسمى (الجینات) بأعتبارھا الوحدات المسؤولة عن ھذِه المھمة ویمثل (الجین) أحد حلقات الشریط 

ھذا الشریط مسؤول عن  ویضم مائة ألف موروث أو جین یمثلون الذمة الوراثیة لألنسان. فكل موروث أو جین من
صفة معینة من صفات األنسان كالطول والقصر ولون العین والبشرة والشعر وغیرھا، إضافة عن مسؤولیتھُ في 

  ) ). 2007تحدید الجنس فیما إذا كان ذكراً أم أنثى (د.عمار تركي ، (
ویظھر إختالف یسمح بالتمییز  یبدي تكراراً خاصاً بین الناس عند مواقع معینة DNA)إَن الحامض النووي (      

%) فھي منھم 100) یكون متماثل عن كل الناس أما الباقي من نسبة (DNA%) من الـــ (5،99بینھم وحوالي (
العلماء في مجال الطب الشرعي والتحقیقات الجنائیة. إَن ھذا الجزء یختلف بدرجة عالیة في تكرار األزواج القاعدیة 

علماء من ھذِه خاصیة تغییر ترتیب تلك القواعد النیتروجینیة على طول الحامض النووي  بین األفراد ولقد إستفاد ال
)(DNA ) في إثبات إن لكل شخص حامض نووي(DNA  یختلف عن غیرهُ من الناس وقد یتشابة عدد من الناس في

ولقد إكتشف  لجینات.األنماط الجینیة لبعض الجینات ولكن ال یمكن أن یشترك شخصان في األنماط الجینیة لجمیع ا
م) إن تكرار تسلسل أو تتابع مناطق من القواعد  1984العالمان األنكلیزیان "روي وایت وألیك جیفري" عام (

یختلف من شخص لألخر في الجزء غیر الجیني من  DNA)النیتروجینیة المكونة لجزء الحامض النووي (
) نیوكلیوتید 108×3الحامض النووي ویوجد حوالي (الكروموسوم حیث إن عددھا ملیارات على كل شریط من ھذا 

لكل زوج كروموسومي، ووجدوا إحتمال تطابق تسلسل تلك القواعد في شخصین غیر  DNA)في الحامض النووي (
وارد وال یتطابق ھذا التسلسل في إنسان مع أي إنسان أخر على وجھ األرض إال في حاالت التوأم السیامیة المتطابقة 

بویضة واحدة وحیوان منوي واحد ولھذا أطلق على تسلسل القواعد النیتروجینیة في جزء من الحامض والتي أصلھا 
) إسم بصمة الحمض النووي أو البصمة الوراثیة وفي أحیان أخرى البصمة الجینیة (د.إبراھیم أحمد ، DNAالنووي (

  ) ).2012عد ، ((م.م.إیناس س DNA)وفیما یلي صورة توضیحیة للبصمة الوراثیة ( ) ).2007

  

Figure 1: A total DNA Extracted from Human samples. The seven bands of Isolated 
DNA from Human Blood. Separated by Electrophoresis on 0.8% Agarose Gel 

stained with Ethidium Bromide at 70 volts for 90 min. 
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   االستنتاجات
الوراثی ة توص لنا إل ى إنھ ا عب ارة ع ن وس یلة م ن وس ائل التع رف عل ى األش خاص ع ن من خ الل تعری ف البص مة  -1

 ).DNAطریق مقارنة مقاطع الــ (
م  ن ممی  زات البص  مة الوراثی  ة إنھ  ا م  ن الناحی  ة العلمی  ة تعتب  ر دلی  ل نف  ي وإثب  ات تك  اد تك  ون قاطع  ة بش  رط أن ی  تم  -2

المحاكم للفصل في عدد من القض ایا المدنی ة والجنائی ة.  التحلیل بطریقة سلیمة وذلك ألستخدام البصمة الوراثیة أمام
 فالبصمة الوراثیة لھا ممیزات تجعلھا تفوق كثیراً األدلة التقلیدیة كبصمات األصابع وفصائل الدم.

 الحظنا إن البصمة الوراثیة تدخل ضمن أعمال الخبرة التي تستمد منھا المحكمة قناعتھا في الوصول إلى الُحُكم.  -3
   التوصیات

نقترح أن یكون في كل دولة عربیة وخاصةً العراق مختبرات خاصة ألستخالص البص مة الوراثی ة فنقت رح عل ى  -1
المشرع العراقي ضرورة تأس یس مرك ز ص حي أو مختب ر أو معام ل تخ ص العم ل بھ ذِه الطریق ة أو التكنولوجی ا 

م اكن الم ذكورة م زودة بأحس ن األجھ زة المھمة ألنھا بنظرنا دلیل قاطع لألثبات أو النفي ویجب أن تك ون تل ك األ
ذات التقنیات العالمیة والمواصفات الفنیة القابلة لألس تمراریة وتك ون تابع ة للدول ة وتح ت إش رافھا ورقابتھ ا وأن 

 یُدیر ھذِه األماكن خبراء أصحاب خبرة عالیة ومستوى رفیع.
لجزائیة بالنص بشكل صریح على إعتب ار نقترح على المشرع العراقي أن یقوم بتعدیل قانون أصول المحاكمات ا -2

البصمة الوراثیة دلیل قاطع ھذا إذا كانت ال دلیل الوحی د ال ذي تعتم د علی ِھ المحكم ة أو القض اء للفص ل ف ي الُحُك م 
بأعتبارھا ُحجة قاطعة ولِما لھا أھمیة م ن إثن ات مرتك ب الجریم ة ف ي معظ م القض ایا وألن البص مة الوراثی ة م ن 

وسیلة ال تخطئ في التحقی ق حی ث إن الخط أ وارد ف ي الجھ د البش ري أو عوام ل التل وث فالب د أن الناحیة العلمیة 
یكون مستخدم ھذِه الطریقة على خبرة عالیة وعلیِھ إتباع الخطوات الفنیة لضمان صحة النت ائج م ع حف ظ الوث ائق 

 للرجوع إلیھا عند الحاجة لھا.
جن ة تفتیش یة للعم ل عل ى التأك د م ن م دى إلت زام المختب رات أو نقترح على المشرع العراقي بالنص على تشكیل ل -3

المراكز أو المعامل التي یُستخلص فیھا البصمة الوراثیة من إلتزام بالضوابط الفنیة والعلمیة والعمل على تط ویر 
ی ة ال دول مختبرات الدم وتجھیزھا بالمعدات التخصصیة الالزمة لما لھا من أھمیة في األثبات الجن ائي مقارن ةً ببق

 األجنبیة األخرى. 
نأمل من المشرع العراق ي مواكب ة التط ور الحاص ل ف ي إس تنباط األدل ة واألعتم اد عل ى األدل ة المادی ة الت ي یك اد  -4

یجمع العالم بأسره والتش ریعات الجنائی ة عل ى إنھ ا م ن األدل ة الت ي ال تقب ل الش ك وإن دورھ ا وحجتھ ا أق وى م ن 
 األدلة القولیة.   

  ادر المـصــــ
  *القــرأن الكـریـــم.
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بح  ث منش  ور ف  ي  –دور البص  مة الوراثی  ة ف  ي قض  ایا إثب  ات النس  ب والج  رائم الجنائی  ة  –د.إب  راھیم أحم  د عثم  ان  -2

 .2007سنة  –جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  –ة والطب الشرعي المؤتمر العلمي لعلوم األدلة الجنائی
بح  ث منش  ور ف  ي المجل  ة العربی  ة  –إس  تخدام البص  مة الوراثی  ة ف  ي إثب  ات النس  ب  –د.الھ  ادي الحس  ین األش  بیلي  -3

 .2003سنة  –للدراسات 
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مجل ة الراف دین  –جن ائي إس تخدام البص مة الوراثی ة ف ي األثب ات ال -د.عباس فاضل سعید و د.محمد عباس حم ودي  -4
 .2009سنة  –) 41العدد ( –) 11المجلد ( –للحقوق 

 –بح ث منش ور ف ي مجل ة الدراس ات القانونی ة  –البصمة الوراثیة أثرھا في األثبات الجنائي  -د.عمار تركي عطیة  -5
 .2007سنة  –) 21العدد (

جامع ة  –ي المجل ة الش رعیة والق انون بح ث منش ور ف  –ُحجیة البصمة الوراثیة ف ي إثب ات النس ب  –د.فواز صالح  -6
 .2003سنة  –) 19العدد ( –األمارات العربیة المتحدة 

 -ثـــالــثــــاً / الـرســائـــل واألطـاریــح :
1- Inas Saad Mohammed (2102). Evaluation of Molecular and Traditional                 

Methods used for detection of Locally Isolated Brucslla species – Master               
Thesis – College of Science for Woman - University of Baghdad.                                       

  - رابــعــاً / الــقــوانـیـــن :
 ) الُمعَدل.1971) لسنة (23قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ( -1
 ).1979) لسنة (107ن األثبات العراقي رقم (قانو -2
 .)1959) لسنة (188قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم ( -3
 ).2000) لسنة (1قانون األحوال الشخصیة المصریة رقم ( -4
  ).1969) لسنة (83قانون المرافعات العراقي رقم ( -5
  

  -خـــامــســـاً / الـقــرارات :
 .30/5/1988ر في الصاد 87/88 –) أولى 63قرار رقم ( -1
  

  -ســادســـاً / البـحـــوث على األنـتـرنـیــــت :
، مق   ال منش   ور عل   ى الموق   ع األلكترون   ي :  2010  –معلوم   ات ع   ن بص   مة األص   ابع  –أ.محم   د ج   الل عیس   اوي 

elshreef.70lm.org.  
  

2- DNA Diagnostic Center – 2009 – http//www.dna-bioscience.co.uk. 
3- http//www.ejpd-admin.ch/content/dam/kriminalitaet/divers - 2011. 
4- http//www.11rx.com/features/dnarelibility.htm - 2009. 
5- http//www.ericir.sir.edu/projects/Newton/13/Lessons/dna.htm/fingerprinting - 2008.  

2014.     - http://esgnwww.mit.edu.8001/esgbio/rdna/fingerprint.html -6 

http://www.dna-bioscience.co.uk
http://www.ejpd-admin.ch/content/dam/kriminalitaet/divers
http://www.11rx.com/features/dnarelibility.htm
http://www.ericir.sir.edu/projects/Newton/13/Lessons/dna.htm/fingerprinting
http://esgnwww.mit.edu.8001/esgbio/rdna/fingerprint.html
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  ) .Zea mays Lالسلوك المظھري لسالالت وھجنھا التبادلیة النصفیة في الذرة الصفراء ( 
  

    1وھمام عبد الرحمن احمد الرفاعي 1وائل مصطفى جاسم و 2وخالد محمد داؤدالزبیدي * 1احمد ھواس عبد هللا انیس
  لعراق ا / جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات 2و  كلیة الزراعة/جامعة تكریت 1

Ahmed75hawas@yahoo.com*Corresponding author:  
  

  خالصةال
) UN440 وOH وZM19L وZP-301 و  ZM51Lو Zm4 Lالصفراء (زرعت ست سالالت نقیة من الذرة     

جینات التبادلیة النصفیة والثاني تقییم األول تضمن التھ (الموسم 2016خالل الموسمین الربیعي والخریفي لعام 
) كم جنوب مدینة تكریت مركز 20السالالت وھجانھا) في حقول أحد المزارعین في منطقة الزالیة التي تبعد حوالي (

محافظة صالح الدین، بھدف تقییم السلوك المظھري وتقدیر المقدرة العامة والخاصة لالئتالف وقوة الھجین ونسبة 
التزھیر الذكري واالنثوي وارتفاع النبات ومساحة الورقة وعدد صفوف العرنوص وعدد حبوب  السیادة لصفات
حبة وحاصل النبات الفردي. واھم النتائج التي توصلت الیھا الدراسة ھي وجود تباین معنوي  300الصف ووزن 

-ZPھذه اإلباء، وحقق االب  لآلباء وھجنھ لجمیع الصفات قید الدراسة، وھذا دلیل على وجود التباعد الوراثي بین
 ZM51Lتفوقاً وباالتجاه المرغوب في أداء ومقدرتھ االئتالفیة باتجاه منح جیناتھ من خالل اتحاده مع االب  301

سم) وعدد صفوف العرنوص  186.021و188.06في الحصول على صفات مھمة مثل ارتفاع النبات( ZM19Lأو
لصفات عدد حبوب الصف  UN440غم) او مع االب  134.89و146.64صف) والحاصل ( 15.85و15.71(
)، وانعكس ذلك على تأثیرات المقدرة الخاصة على االئتالف وباالتجاه المرغوب. 172.490) والحاصل (50.47(

) قوة ھجین معنویة وباالتجاه المرغوب ولجمیع الصفات المدروسة والھجینین ZP-301 x UN440وسجل الھجین (
)ZM51L x ZM19L)و (ZM19L x UN440 لستة صفات وبضمنھا الحاصل، اما نسبة السیادة فكانت فائقة (

لمعظم الھجائن، وبالتالي یمكن االھتمام الكبیر في ھذه الھجن المتفوقة واستغاللھا في برامج التربیة والحصول على 
قدیمھا كھجن واعدة ھجین اوھجینین بعد إعادة زراعتھم في مواقع ومواسم عدة للوصول الى االستقرار الوراثي وت

  واعتمادھا مستقبالً في الزراعة العراقیة. 
  الكلمات المفتاحیة: الذرة الصفراء، المقدرة االئتالفیة، قوة الھجین، نسبة السیادة.

    
Phenotypic behavior of lines and their half diallel crosses of  

corn ( Zea mays L.) 
 

Ahmed H. A. Anees1*, Khalid M. D. Al-Zubaidy2, Wail M. Jasim1 and  Humam A. A. 
Al-Rifaiy1 

1 College of Agriculture, Tikrit University and 2College of Agriculture and Forestry, 
Mosul University, Iraq. 

*Corresponding author: Ahmed75hawas@yahoo.com 
 

Abstract 
      Six inbred lines of Corn (Zm4 L,ZM51L, ZP-301,ZM19L,OH and UN440)were 
grown during spring and autumn seasons in 2016 (including crossing according to half 
diallel cross in the first season and experimental comparison performed in the second 
season) in a farm in Alzalayh region (20 KM south center Salahddin governorate (Tikrit) 
to evaluate phenotypic behavior and estimate general and specific combining ability, 
hybrid vigor and dominance ratio for days to tasselling , days to silking, plant height, leaf 
area, no.rows/ear, no.grains/row, 300grains weight and individual grain yield. The study 
revealed significant variation among parents and their crosses for whole studied traits, 
which that indicate of genetic diversity among these parents. Parent ZP-301 showed 
superior towards desired direction in the performance and combining ability in 
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transmittance their genes to offspring by crossing with ZM51L or ZM19L parents for 
obtaining good values for important traits such as plant height(188.06, 186.02cm), 
no.rows/ear(15.71 ,15.85row) and grin yield(146.64,134.89gm), also when crossed with 
UN440 parents led to important values for no.grains/row(50.47row) and grain 
yield/plant(172.490gm).( ZP-301 x UN440) cross recorded significant hybrid vigor 
towards desired direction in all studied traits ,while (ZM51LxZM19L) and (ZM19Lx 
UN440) were superior in six traits including grain yield. Most crosses exhibited over 
dominance type of gene action consequently large consideration should be taken to these 
crosses and utilization in breeding programs for obtaining promising and stable crosses. 
Keywards: Corn, Combining ability, Hybrid vigor, Dominance ratio.        

  
  المقدمة

 ونظراً من أھم محاصیل الحبوب الغذائیة والصناعیة في العالم،  .Zea mays Lیعتبر محصول الذرة الصفراء    
یحتل المرتبة ولالستخدامات العدیدة لھذا المحصول وللكفاءة االنتاجیة العالیة أدى الى زراعتھ في مختلف دول العالم، 

زدادت بصورة سریعة بسبب الزیادة السكانیة في العالم والتوسع بمشاریع الثالثة بعد الحنطة والرز، وان أھمیتھا ا
الثروة الحیوانیة، وبالرغم من أھمیة ھذا المحصول إال انھ ال یزال یعاني نقصاً في األصناف الھجینة والتركیبیة 

ھذا النقص إلى عدم المحلیة لمعدل اإلنتاج لوحدة المساحة في العراق مقارنة باإلنتاج العالمي، ربما یعود سبب 
استخدام تراكیب وراثیة تمتلك قابلیة وراثیة أصالً تؤھلھا لإلنتاج العالي في ظل توفر عوامل اإلنتاج واإلدارة 
بالصورة المثلى والمتوافقة للبیئة العراقیة. وتعد االختالفات الظاھرة بین افراد النوع الواحد اساساً في استمرار بقائھ 

ملیات التربیة، والتباینات التي یعتمد علیھا في برامج التحسین الوراثي تمثل التباینات وتطوره وتحسینھ عبر ع
 (الوراثیة والتي تتحكم فیھا العوامل الوراثیة، اما االختالفات التي ترجع الى تأثیر البیئة على الشكل الظاھري للفرد 

النوع او في تحسین المحصول بالتربیة، وان  فأنھا ال تورث ولیس لھا أي اسھام في تطور )أي الختالفات البیئیة
 2011وحمدان وبكتاش، 2009التباین الكلي ھو التباین المظھري او تباین القیمة المظھریة.(شاھرلي واخرون،

  ).  2014واخرون،Alahmed و  2014وعلي ویوسف، 2013واخرون، Slivaو
تربیة داخلیة، وتختلف ھذه السالالت فیما بینھا في إعطاء ینتج من التلقیح الذاتي المستمر لعدة أجیال سالالت مربأة   

ھجن جیدة حیث تدخل ھذه السالالت في تھجینات مختلفة مع بعضھا البعض. وتعرف المقدرة على انتاج ھجن مختلفة 
وراثي الجودة بالمقدرة على االئتالف، أي ان طرازاً وراثیاً معیناً یكون قادراً على خلط تركیبھ الوراثي مع تركیب 

لسالالت أخرى في ھجن قد تكون ردیئة وقد تكون جیدة. لذا فأن تحدید السالالت األفضل لتكوین ھجن فردیة او 
زوجیة متفوقة في اإلنتاج یبقى من مھام المربي الرئیسة، وتفسر المقدرة العامة على االتحاد على أساس األثر 

)، اذ انھا تعبیر عن القیمة التربویة للساللة. وتعتبر المقدرة الخاصة التجمیعي (اذ انھا تعبیر عن القیمة التربویة للساللة
على االئتالف او الخلط المعیار الرئیسي الذي یتبعھ المربي في تحدید السالالت الواجب استعمالھا في عملیة التھجین، 

ة ثم دراسة االنسال الھجینة، وھي خاصیة معقدة ال یمكن قیاسھا اال بأجراء التھجینات الممكنة بین السالالت المتوفر
 Barakat )، وتوصلوا كل من2010ویمكن تفسیرھا على السیادة وفوق السیادة والتفوق والصدفة. (صبوح واخرون،

 Chakraboraty) و2009واخرون( Abdel-Moneam) و2009واخرون( Asefa) و Osman )2008و
) الى ائتالفات 2017) والجبوري والقیسي(2017) والراوي واخرون(2014) والدلیمي واخرون(2012(واخرون

  لبعض اإلباء والھجائن وباالتجاه المرغوب لصفات النمو والحاصل ومكوناتھ. 
وتعد قوة الھجین الذي أحد األسباب الرئیسة لنجاح برامج التربیة وخاصة في محصول الذرة الصفراء، وھي    

وھي الظاھرة العكسیة بات بالشكل المناسب إلنتاج الھجین، ظاھرة ناتجة من تفاعل مواد وراثیة استخدمھا مربي الن
للتدھور الناتج من التربیة الداخلیة، فعندما نقوم بالتھجین بین سالالت مربأة داخلیاً فأن افراد الجیل األول تظھر 

معنى اخر فأن قوة ازدیاداً في الصفات التي تدھورت في اثناء اجراء التربیة الداخلیة(عندما نتج السالالت النقیة)،  ب
وبكل بساطة یمكن مالحظة قوة الھجین التي تمثل  ،الھجین تعید الفقد الناتج من التلقیح الذاتي االجباري المستمر

-EL) و2013واخرون ( Hiremathالصورة المعاكسة للتدھور الوراثي، حیث درست ھذه الظاھرة من قبل 
Shamarka ) في تھجینات تبادلیة نصفیة 2017) ووانیس واخرون (2015) وبكتاش وعبد الحمید (2015واخرون (

والحصول على ھجائن معنویة وباالتجاه المرغوب لصفات كمیة في الذرة الصفراء. أضافة الى ذلك ان قوة الھجین 
باء تزداد عندما تكون اإلباء الداخلة في التھجین أكثر تالفاً وتتمیز ببعدھا ومنشئھا ونسبھا الوراثي، ویتم تشخیص اإل

مفیدا جدا لتقدیر درجة التباعد الوراثي او كنتائج تدعم التحالیل  العنقودي الذي سیكونمن خالل استخدام تقانة التحلیل 
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). اما 2017ومحمود واخرون، 2017اإلحصائیة لتقدیر البعد الوراثي من خالل اداءھا المظھري. (انیس واخرون،
لمتوسط سیادة كل المورثات المتحكمة بالصفة في أحد اإلباء على ) فھي مقیاساً  Potency ratioدرجة السیادة (

 Sulaiman   )2011و  Hussainالمورثات الموجودة في االب االخر، وقد تناول ھذه المعلمة في دراستھم من قبل 
).  یھدف ھذا البحث الى دراسة 2017) والجبوري والقیسي ( 2014وآخرون (  Kumar ) و2012( Abedو )

المظھري من خالل أداء اإلباء وھجانھا وتقدیر ارتباطھما  وقیاس تأثیر المقدرة العامة لآلباء والخاصة السلوك 
  للھجائن وقوة الھجین ودرجة السیادة للوصول الى أفضل ساللة إلدخالھا في برامج التربیة وللوصول الى ھجین واعد. 

   عملالمواد وطرق ال
 ) و3(ZP-301 ) و2( ZM51L) و Zm4L )1ن الذرة الصفراء (ماستخدم في البحث ست سالالت نقیة    

ZM19L)4و ( OH)5و (UN440)6 مصدر الساللتین الثالثة والسادسة ھي یوغسالفیة ویونانیة على الترتیب ( (
كم جنوب مدینة  20حوالي  وبقیت السالالت أمریكیة المنشأ، زرعت السالالت النقیة   في منطقة (الزالیة) التي تبعد

وبثالث مواعید وبین موعد واخر أسبوع  25/3/2016یت مركز محافظة صالح الدین للموسم الربیعي بتاریخ تكر
 Grriffing  ،1956ولضمان أكبر فترة ممكنة ألجراء عملیة التھجین، وقد أجریت التھجینات الالزمة حسب طریقة 

واألنثویة باألكیاس الورقیة، وبعد نضج المحصول بین السالالت وتم التحكم بالتلقیح من خالل تغلیف النورات الذكریة 
باء وھجنھا التبادلیة تم زراعة في الموسم الخریفي من نفس العام تم حصاد السالالت الملقحة ذاتیاً مع ھجائھا،   اإلَ

كل تركیب وراثي یمثل مرزین وكانت المسافة بین ، و 15/7النصفیة ( خمسة عشر ھجین فردي + ستة آباء ) بتاریخ 
) وبثالث RCBDم واستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ( 0.25م وبین نبات اخر  0.75رز واخر م

% نتروجین) بمعدل 46كغم/ ھكتار)، و سماد الیوریا (200أضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي بمعدل (مكررات، 
، )2011شھر من الدفعة األولى ( سباھي ،كغم/ ھكتار )على دفعتین، األولى عند الحراثة ، والثانیة بعد مرور 200(

)، وأجریت كافة 1990% لغرض مكافحة حشرة حفار الساق الذرة (الساھوكي،10استخدم مبید الدیازنون المحبب 
عملیات خدمة التربة والمحصول وفق التوصیات. واخذت خمسة نباتات وسطیة من المرز الثاني لكل تركیب وراثي 

% التزھیر الذكري واالنثوي(یوم) وارتفاع النبات بدون الشمراخ الذكري (سم) 50یة ودرست صفات عدد األیام لغا
حبة (غم)  300) وعدد صفوف العرنوص وعدد حبوب الصف ووزن 2ومساحة الورقة المحیطة بالعرنوص (سم

ستعانة ببرامج وحاصل النبات الفردي (غم). وبعد جمع البیانات وتبویبھا تم إدخالھا في الحاسبة االلیكترونیة وباال
SAS وEXCEL )2010 تم اجراء التحلیل االحصائي حسب التصمیم المستخدم واختبرت المتوسطات وفق ،(

)، وقدرت تأثیر المقدرة العامة لآلباء والخاصة Al-Falahy ،2016و Al-Zubaidyاختبار دنكن المتعدد المدى (
  للھجائن ومعنویتھما وحسب المعادالت التالیة: 

     

المتوسط العام للھجن الداخلة في  عدد اإلباء الداخلة في التھجین و pالمقدرة العامة على االتحاد و  حیث تمثل  
  التھجین وبشكل عام.

     

  على الترتیب،  و    واختبرت معنویتھما  

  بالمقارنة مع االب األفضل وحسب المعادلة التالیةوقدرت قوة الھجین 

 x 100  (%)  وقدرت معنویتھاS.E.=  2   

  وفقاً للمعادلة التالیة Potency ratioأضافة الى تقدیر نسبة السیادة        
 P.r =   ).    2010(نقالً عن صبوح واخرون،  

). وحسبت قوة الھجین على أساس المقارنة مع أفضل اب Chaudhary ،2007و Singhمعنویتھا ( واختبرت
) 1975(Walter)، اما االرتباط البسیط فتم تقدیره حسب معادالت 2016واختبرت معنویتھا (الزبیدي والجبوري،

  ). Chaudhary ،2007 و Singhوالتباعد الوراثي باستخدام التحلیل العنقودي (
 ئج والمناقشةالنتا

) تحلیل التباین لآلباء وھجانھا كالً على حدا وللصفات قید الدراسة، حیث 1یتضح من نتائج تحلیل التباین ( ملحق      
% ولجمیع الصفات المدروسة عدا صفتي عدد األیام لغایة التزھیر 1نالحظ وجود فروق معنویة عند مستوى احتمال 

یة العالیة لھذه الھجائن تدل على االختالفات بین اإلباء الداخلة في التھجین الذكري واالنثوي لآلباء، ان المعنو
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باإلضافة الى التباعد الوراثي بینھما، وھذا امر مھم یساعد في الحصول على انعزاالت وراثیة قد یكون بعضھا مفید 
 2011ان وبكتاش،وحمد Alahmed  ،2009والبعض االخر غیر مفید بالنسبة لمربي النبات، وقد حصل كل من  

على نتائج مماثلة حول ھذا الموضوع. وكما مبین في نتائج الصفات  2014 وعلي ویوسف، 2013واخرون  Slivaو
  المدروسة التالیة:     

یعد التزھیر المرحلة التي یتوقف فیھا النمو الخضري النشط : % التزھیر الذكري (یوم)50صفة عدد األیام لغایة -1 
أثراً بشدة الضوء ودرجة الحرارة وتداخلھما مع التركیب الوراثي للنبات، ویؤدي ذلك الى اختالف للنبات وھو اكثر ت

) متوسطات 1في استجابة التراكیب الوراثیة للعملیات الوظیفیة المختلفة التي تجري في النبات، ویتضح من جدول (
وة الھجین ونسبة السیادة لصفة عدد األیام لغایة االباء وھجانھا وتأثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة على االئتالف وق

) 5و 2یوم وبفارق معنوي عن االبوین ( 49.66أبكر في التزھیر وبلغ  3التزھیر الذكري، حیث نالحظ ان االب 
 4واعط ھذا االب تأثیراً للمقدرة العامة على االئتالف وباالتجاه المرغوب ولكنھ بالمستوى المعنوي أضافة الى االباء 

وانعكس ذلك الى التوافقات جدیدة من خالل أداء بعض الھجن في اتجاه التبكیر لھذه الصفة، حیث وجد  6و  5و 
یوم باإلضافة الى  45.33و46.00) اقلھما وصوالً الى التزھیر الذكري وبتفوق معنوي وبلغ5x6) و(2x4الھجینین (

تفوق ھذه الھجائن یرجع الى تفوق ابائھا )، وان سبب 4x6) و(3x6) و(1x6) و(1x4) و(1x3ھجائن أخرى مثل (
 Abdel-Moneam) وھذه النتیجة توافق و2في أداء متوسطاتھا وكذلك بعدھا الوراثي حسب ملحق(

)، وان ھذه الھجائن التي تفوقت في متوسطاتھا انعكست على تأثیرات 2017) والروي والداودي(2014واخرون(
رات باالتجاه المرغوب ووصلت الى حالة المعنویة اإلحصائیة للھجائن المقدرة الخاصة لالئتالف وحصولھا على تأثی

)1x3)و (2x4)و (4x5)5) وx6 واستمرت ھذه الھجائن بتمیزھا في قوة الھجین مقارنة مع افضل اب مع استبعاد ،(
% 1) التي أعطت قوة ھجین عند مستوى احتمال 4x6) و(1x6) و(1x4)  أضافة الى الھجائن (1x3الھجین (

% وباالتجاه المرغوب، اما نسبة السیادة فكانت جمیع 5) تفوقا معنویاً عند مستوى احتمال 3x6) و(2x6ھجینین (وال
،   Sulaimanو  Hussainالھجن تحت تأثیر السیادة الفائقة وربما یعود سببھا الى توزیع الجینات المرتبطة بینھا، (

2011 ( .       
أثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة ): متوسطات اآلباء وھجانھا وت1جدول (

  %   التزھیر الذكري50عدد األیام لغایة
تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 

  العامة 
تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 

  الخاصة 
قوة الھجین قیاساً 

  ألفضل اب
  نسبة السیادة 

  (%)  
1  53.33 ab  

0.41  

 

1 X 2  52.00a 0.87 2.50- 3.00 
1 X 3 47.00def 2.19- 5.36- 2.45 
1 X 4 47.66def 1.91- **10.62- 35.00 
1 X 5 52.33a 1.65 1.87- 2.50 
1 X 6 48.00cdef 

1.30- **10.00- 17.00 
2  54.66 a 

1.07 

2 X 3  49.00bcde 0.85- 1.34- 1.27 
2 X 4 46.00f 4.24- **14.28- 16.33 
2 X 5 52.00a 0.65 4.87-  ----- 
2 X 6 50.66abc 0.70 *6.17- 11.00 

3  49.66 b 

0.87- 

3 X 4 51.00ab 2.70 2.68 0.33 
3 X 5 49.66abcd 0.26 0.00 1.00 
3 X 6 46.33ef 1.69- *6.71- 2.54 

4  53.66 ab 0.48- 4 X 5 47.66def 2.13- **12.80- 13.00 
5 54.66 a 0.63 4 X 6 49.00bcde 0.59 **9.25- 29.00 
6  54.00ab  0.76- 5 X 6  45.33f 4.19- **16.04- 27.00 

المتوسط   S.E  1.45  53.33  المتوسط العام
  العام

48.91  S.E  2.05      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
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) (المتمثل بالمقاییس اإلحصائیة 2نالحظ من نتائج الجدول (: ي (یوم)% التزھیر االنثو50صفة عدد األیام لغایة -2
 56.33كان األفضل في الوصول الى التزھیر االنثوي وبلغ  3في صفة عدد األیام لغایة التزھیر االنثوي) ان االب 

ق في صفة عدد نفسھ تفو 3علماً ان االب  1یوم وبفارق معنوي عن جمیع اإلباء الداخلة في الدراسة ما عدا االب 
% 1األیام لغایة التزھیر الذكري، وھذه دلیل على وجود حالة االرتباط الموجبة بین الصفتین وعند مستوى احتمال 

)، وأدى ھذا التفوق الى ابداء نفس اإلباء تأثیرات المقدرة العامة على االئتالف وباالتجاه المرغوب ایضاً 2(ملحق
یوم) 51.66و 51.33) وامتلكھما ادنى متوسطاً (5x6) و(3x6الھجینان ()، أبكر 6و 4باإلضافة الى االبوین (

) یرجع الى تفوق ابائھما 3x6)، وان تفوق الھجین (1x6) و(1x4) و(1x3وبفارق معنوي عن جمیع الھجائن عدا (
ھجائن )، كانت تأثیرات المقدرة الخاصة على االتحاد لتلك ال2وكذلك ترابط ھذه الصفة مع الصفة السابقة (ملحق

)1x4)و (2x4)و (3x6)و (4x5)5) وx6 باالتجاه المرغوب وبصورة معنویة، ولكن بقیة الھجن لم تصل الى (
حدود المعنویة االحصائیة وان وصلت لم تكن في االتجاه المرغوب، واستمرت الھجن المتفوقة في متوسطاتھا 

%، وتنسجم ھذه النتائج مع 1و5ل وتأثیراتھا بحصولھا على قوة ھجین موجبة ومعنویة عند مستوى احتما
Hiremath ) وقعت جمیع الھجائن في ھذه الصفة تحت تأثیر السیادة الفائقة كونھا كانت ذات قیم 2013واخرون ،(

  اكثر من واحد، وھذا دلیل انھ یمكن االستفادة من ھجین واحد او اثنین في انتاج األصناف الھجینة.       
  

جانھا وتأثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة ): متوسطات اآلباء وھ2جدول (
  % االنثوي50عدد األیام لغایة التزھیر

تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 
  العامة 

تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 
  الخاصة 

قوة الھجین 
قیاساً ألفضل 

  اب

نسبة 
  السیادة 

1  58.66ab 0.18- 

 
 

 

1 X 2  56.33ab 0.05- *3.97- 4.50 
1 X 3 53.33def 1.10- **5.32- 3.57 
1 X 4 52.66ef 2.44- **10.27- 19.00 
1 X 5 57.33a 1.40 2.27- 2.60 
1 X 6 53.00def 

1.44- **9.65- 7.80 
2  60.00a 

1.16 

2 X 3  54.66bcde 1.10- 2.95- 1.91 
2 X 4 54.66bcde 1.77- **7.86- 15.00 
2 X 5 57.33a 0.06 4.44- 17.00 
2 X 6 56.33ab 0.56 **6.11- 23.00 

3  56.33 b 0.79-  3 X 4 56.00abc 1.51 0.59- 1.22 
3 X 5 56.00abc 0.68 0.59- 1.17 
3 X 6 51.33f 2.49- **8.87- 3.50 

4  59.33a 0.12-  4 X 5   54.00cde 1.99- **8.98- 11.67 
5  60.33a 0.71  4 X 6 55.00bcd 0.51 **7.30- 9.67 
6  60.33a 0.79-  5 X 6  51.66f -3.66 **14.36-  ----- 

المتوسط 
  العام

59.16  S.E  1.05   المتوسط
  العام

54.64  S.E  1.49      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  
سم على الترتیب  145.87و150.39على اعلى ارتفاع للنبات وبلغ  2و 1حصل االبوین  :ارتفاع النبات (سم)-3  

)، علماً ان ھذین االبوین كانا من اإلباء اللذان تأخرا في صفتي التزھیر 3وبفارق معنوي على بقیة اإلباء (جدول
یة اإلباء، الذكري واالنثوي مما أدى الى أعطائھما فرصة اكبر على النمو الخضري وزیادة ارتفاع للنبات قیاساَ ببق

وتأكیدا على ذلك حصول عالقة االرتباط بین ھذه الصفة ومع الصفتین السابقتین المدروسة وباالتجاه المرغوب 
)، ونفس االبوین أعاله اعطیا تأثیرا للمقدرة العامة على االئتالف وبصورة معنویة ولكن 2لكلیھما) (ملحق 0.25(
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) اعطیا تأثیراً وباالتجاه المرغوب ومعنوي في الوقت نفسھ، 4و3(باالتجاه غیر المرغوب وعلى العكس من االبوین 
ومعلوماً لیس بالضرورة ان اإلباء التي تمتلك اعلى المتوسطات یجب ان تبدي تأثیرات للمقدرة العامة على االتحاد 

لمتوسطات نالحظ انعكس ائتالفھم في أداء ھجنھ وتمتلك اعلى ا 4و3وباالتجاه المرغوب، وبالرجوع الى االبوین 
)، وامتداداً لذلك نالحظ 1x6) وبفارق معنوي عن جمیع الھجائن المدروسة باستثناء الھجین (3x4) و(2x3للھجینین (

)، 3x4% للھجین (36.40حصول اثنى عشر ھجیناً قوة ھجین معنویة وعالیة المعنویة بالمقارنة مع افضل اب بلغ 
لمقدرة الخاصة لالئتالف وقوة الھجین راجعاً الى التباعد الوراثي بین وان تفوق ھذا الھجین في أداء متوسطھ وتأثیره ل

)، لیس من الضروري ان نحصل على قوة ھجین 3وحسب ملحق( 26001.9االبوین الداخلین في الھجین والذي بلغ 
ئج تتفق مع وھذه النتا ،عالیة من أباء ذات متوسط عالي أي التوجد عالقة ثابتة بین اإلباء ذو المتوسطات العالیة 

Jebara وShanti  )2010) 1). اما نسبة السیادة كانت الفائقة لجمیع الھجن عدا الھجینx3 كان محكوماً بتأثیر (
  ). Abed ،2012السیادة الجزئیة، وبالتالي یمكن تحسین ھذا الھجین من خالل االنتخاب الدوري (

      
العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة  ): متوسطات اآلباء وھجانھا وتأثیراتھا للمقدرة3جدول (

  ارتفاع النبات
تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 

  العامة 
تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 

  الخاصة 
قوة الھجین 

قیاساً 
  ألفضل اب

  نسبة السیادة 

1  150.39a 1.82- 

 

1 X 2  168.06d 9.98 **11.75 8.83 
1 X 3 168.80d 0.96 **12.24 3.61 
1 X 4 159.16f 4.47- **5.83 2.26 
1 X 5 143.33h 10.94- *4.69- 0.02- 
1 X 6 182.55ab 

21.28 **21.38 12.43 
2  145.87a 

2.57- 

2 X 3  188.06a 20.98 **28.92 9.80 
2 X 4 165.73de 2.85 **13.61 5.24 
2 X 5 150.30g 3.22- 3.03 1.95 
2 X 6 147.21gh 13.30- 0.91 3.41 

3  136.28c 7.18 
 

3 X 4 186.21a 13.58 **36.40 439.53 
3 X 5 171.05cd 7.77 **25.29 301.29 
3 X 6 176.67bc 6.40 

 
**22.04 

 
8.53 
 

4  136.51 c 2.98  4 X 5 180.03b 20.97 **31.87 26111.00 
5  136.51c 6.38-  4 X 6 170.66cd 4.60 **17.89 7.28 
6  144.76b 0.61  5 X 6  160.87ef 4.17 **11.13 4.91 

المتوسط 
  العام

152.55  S`.E  2.81   المتوسط
  العام

167.91  S.E  3.98      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  
ات، ولذا فأن قیاس ھذه الصفة لھا أھمیة تعد الورقة مصنعاً رئیساً للمواد الغذائیة في النب: )2مساحة الورقة (سم -4

) تفوق معنویاً على 2سم 582.33( 1) ان االب 4في ابراز المقدرة اإلنتاجیة لنبات الصنف، ویتبن خالل جدول (
)، أي ان االب الذي تفوق في صفة ارتفاع النبات نفسھ تفوق في ھذه الصفة وقد یرجع سبب 3جمیع اإلباء عدا االب (

باتات كلما زاد ارتفاعھا كلما زات المساحة الورقیة لھ نتیجة زیادة السالمیات الموجودة على الساق ذلك الى ان الن
) الذي امتلك 3)، واألب (2) (ملحق0.71وتزداد األوراق ومساحتھا وأضافھ الى وجود عالقة االرتباط بین الصفتین (

 9.58اللذین بلغا   6و 2باإلضافة الى االبوین  28.40وابدى تأثیراً معنویاً ومرغوباً وبلغ  2سم 567.51متوسط قدره 
) واعط اعلى متوسط 2x6على الترتیب، واضافة الى ذلك تفوقا في التأثیرات وأشتركا في الھجین ( 2سم 52.42و

و  Senthilجمیع الھجائن الداخلة في ھذه الدراسة، وقد أشار  عنوبفارق معنوي   2سم 686.43حسابي بلغ 
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Bharathi )2009(  ،الى إمكانیة انتاج ھجین من ابوین احدھما واطئ واألخر عالي في المقدرة العامة على االئتالف
ویعزى ذلك الى وجود حالة التداخل بین االلیالت السائدة من االب العالي وااللیالت المتحنیة من االب االخر الواطئ، 

)، ونفس 2004واخرون( Tollenaarتتوافق مع ) وھذا النتیجة 1x4للھجین ( 2سم 510.06في حین اقل متوسط بلغ 
) 4x5و 1x3و 1x2ھذه اإلباء كانت ذو تأثیرات سالبة، وحققت جمیع الھجائن تأثیرات معنویة ومرغوبة عدا الھجن (

) تأثیرات موجبة وغیر معنویة. كانت السیادة الفائقة تحكم 5x6و 2x3و 1x6( وتأثیرات معنویة ولكنھا سالبة والھجن
 Kumar) التي كانت تحت تأثیر السیادة الجزئیة(5x6و4x5و 1x5و 1x3و 1x2ئن بأسثناء(جمیع الھجا

  ).  2014وآخرون،
): متوسطات اآلباء وھجانھا وتأثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة 4جدول (    

  مساحة ورقة   
تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 

  العامة 
تأثیر المقدرة   المتوسطات   ائن الھج

  الخاصة 
قوة الھجین 

قیاساً ألفضل 
  اب

نسبة 
  السیادة 

1  582.33a 26.32- 

 

1 X 2  516.15h 15.96- **11.36- 0.32- 
1 X 3 531.34g 16.07- **8.75- 5.88- 
1 X 4 510.06h 31.44 **12.40- 0.17 
1 X 5 556.93ef 76.09 **4.36- 0.24- 
1 X 6 569.84de 

6.91 2.14- 0.47 
2  481.93d 

9.58 

2 X 3  578.44d 0.79 1.92 1.26 
2 X 4 546.67fg 33.12 **13.43 2.76 
2 X 5 574.71d 53.14 **6.17 2.13 
2 X 6 686.43a 106.67 **28.24 6.67 

3  567.51ab 28.40  3 X 4 553.74f 45.81 2.42- 0.83 
3 X 5 616.57c 90.12 **8.64 4.74 
3 X 6 634.46b 26.72 **11.79 5.15 

4  408.42e 35.99-  4 X 5 448.71i 47.50- **17.10- 0.39- 
5  541.29bc 28.10-  4 X 6 633.45b 90.70 **18.34 2.55 
6  535.25c 52.42  5 X 6  535.41g 0.78 0.03 0.94- 

المتوسط 
  العام

519.45  S.E  7.89   المتوسط
  العام

566.19  S.E  11.16      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  
) المتوسطات والتأثیرات وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة 5نبین نتائج الجدول (: عدد الصفوف بالعرنوص-5

صف وبتفوق معنوي على  15.76اعلى متوسط حسابي بلغ  أعط 2عدد صفوف العرنوص، ومنھا یالحظ ان االب 
 3و 1) اعط تأثیراً للمقدرة العامة على االئتالف ولكنھ لم یختلف عن الصفر لكن االبوین 2بقیة اإلباء، وان ھذا االب (

ویبقى  ) تأثیرات معنویة لكنھا غیر معنویة،6و5و4أبدیا تأثیراً مرغوب ومعنویاً على العكس من اآلباء االخرین (
) الذي اعط متوسطاً معنویاً مرغوباً 3x4) و(1x3) من خالل اتحادھما النطالق قوة الھجین (3و1االبوین (

صف وبتفوق  15.55) الذي اعط اعلى متوسط حسابي وبلغ 1x5صف) باإلضافة الى الھجین ( 15.85و15.92(
ئن أعطت تأثیرات للمقدرة الخاصة على ). معظم الھجا3x4و 1x3معنویاً على جمیع الھجائن ما عدا الھجینین (

). حصلت الھجن 5x6و2x4) وسالبة للھجینین (4x5) و(3x5) و(1x6) و(1x5االتحاد موجبة ومعنویة ما عدا (
)1x3 1وx5 3وx4 4وx6 12.75% وبلغ اعلى نسبة 1) على قوة ھجین موجبة ومعنویة عند مستوى احتمال %

). وتتفق ھذه النتائج مع انیس واخرون 3x6% للھجین(5) وموجبة معنویة عند مستوى احتمال 4x6للھجین (
) الذي حصل على قوة ھجین معنویة في ھذه الصفة، واخیراً فان نسبة السیادة لمعظم الھجائن كانت تحت 2017(

ادة. ربما یعود سببھا الى توزیع ). وان نسبة السی1x5و 1x3السیادة الفائقة (أي أكثر من واحد) ما عدا الھجینین (
  ). 2017الجینات المرتبطة بینھا(الجبوري والقیسي، 
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): متوسطات اآلباء وھجانھا وتأثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة 5جدول (
  عدد صفوف العرنوص

تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 
  العامة 

تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 
  الخاصة 

قوة الھجین 
قیاساً ألفضل 

  اب

نسبة 
  السیادة 

1  14.66 b 0.35 
 
 

 

1 X 2  15.29b-f 0.34 2.99- 0.14 
1 X 3 15.92ab 0.92 **7.84 24.17 
1 X 4 15.08cdef 0.48 2.85 1.97 
1 X 5 16.55a 2.15 **12.61 112.30 
1 X 6 14.98def 

0.13 2.13 1.94 
2  15.76a 

0.06 

2 X 3  15.71bcd 0.77 -0.32 0.90 
2 X 4 14.66f 0.43- **6.98- 0.12- 
2 X 5 15.29b-f 0.31 2.99- 0.12 
2 X 6 15.40b-f 1.35 2.32- 0.58 

3  14.76b 0.38  3 X 4 15.85abc 1.62 **7.37 3.25 
3 X 5 15.19b-f 0.22 2.86 13.70 
3 X 6 15.57bcde 0.46 *5.47 3.11 

4  13.80c 0.28-  4 X 5 14.80ef 0.19 0.71 1.23 
5  14.70b 0.29-  4 X 6 15.78bcd 1.76 **12.75 18.85 
6  14.00c 0.23-  5 X 6  13.75g 0.17- **6.42- 1.70- 

المتوسط 
  العام

14.61  S.E  0.18   المتوسط
  العام

15.32  S.E  0.25      

  % على التوالي)5و 1تمال (** و* معنوي عند مستوى اح
  
حبة وباختالف  50.37اعلى متوسط حسابي في صفة عدد حبوب الصف وبلغ  2حقق االب : عدد حبوب الصف-6

)، وبالوقت نفسھ حقق نفس االبوین تأثیرات 6حبة (جدول 45.27الذي بلغ  6معنوي عن جمیع اإلباء عدا االب 
الذي حقق مقدرة ائتالفیة عامة وموجبة ومعنویة  4من االب مرغوبة ولكنھما لم یختلف عن الصفر وعلى العكس 

امتلكا ائتالفا معنویا ولكنھ غیر مرغوب،  5و 1أبدى تأثیراً مرغوباً ومعنویاً، اما االبوین  3ولكن االب  0.70وبلغت 
خص ) الذي حصل على ائتالف مرغوب وباالتجاه المرغوب. فیما ی2017وھذه النتیجة تنسجم مع انیس واخرون (

حبة وبفارق معنوي عن جمیع الھجائن 50.47امتلك اعلى متوسط حسابي وبلغ  3x6أداء الھجن نالحظ ان الھجین 
)، ونالحظ اإلباء ائتلفت باالتجاه المرغوب ھي نفسھا التي أعطت اعلى متوسط، وھذا راجع الى 4x5و 3x5عدا (

) وبلغ 4و1) و(5و4لألبوین ( 3ة في ملحق البعد الوراثي بین ھذه اإلباء وحسب التحلیل العنقودي الموضح
. ان قصر المدة بین التزھیر الذكري واالنثوي تضمن كفاءة عالیة بالتلقیح واالخصاب 30974.15و18489.01

نتیجة المحافظة على حیویة حبوب اللقاح والتزامن القریب بین انتاج حبوب لقاح والذي ینعكس ایجابیاً على حاصل 
جن ائتالفاً للمقدرة الخاصة، ولم یتبقى سوى خمسة ھجن لم تصل الى حدود المعنویة النبات.  حصلت عشرة ھ

قوة ھجین معنویة ومرغوبة عند مستوى احتمال  4x5). حقق الھجین 5x6و2x5و 2x3و 1x6و 1x5اإلحصائیة (
ة الھجن ) قوة ھجین معنویة وباالتجاه المرغوب ایضاً، اما بقی3x6و 3x5و 1x4% وثالث ھجن (26.50% بلغ 1

 1x2فكانت بعضھا غیر معنوي او باالتجاه غیر مرغوب، وكان یغلب صفة السیادة الفائقة على جمیع الھجائن عدا (
  ) علماً ان ھذه الھجن التي لم تأتلف وبالوقت نفسھ تتطغى علیھا صفة السیادة الجزئیة.3x5و 2x3و 1x6و
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قدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة ): متوسطات اآلباء وھجانھا وتأثیراتھا للم6جدول (
  عدد حبوب الصف

تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 
  العامة 

تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 
  الخاصة 

قوة الھجین 
قیاساً ألفضل 

  اب

نسبة 
  السیادة 

1  41.97b 0.53- 

 
 

 

1 X 2  45.88bcde 2.82 8.90- 0.07- 
1 X 3 43.37defg 1.98 3.34 20.06 
1 X 4 46.88abcd 3.64 *11.69 2.40 
1 X 5 40.78fghi 0.03- 10.66- 0.14 
1 X 6 39.36ghi 

1.33- *13.03- 2.58- 
2  50.37a 

0.40 

2 X 3  38.22hi 2.82- **24.11- 1.84- 
2 X 4 44.29cdef 0.65 *12.05- 0.21 
2 X 5 36.85i 2.51- **26.83- 1.42- 
2 X 6 48.18abc 6.97 4.35- 0.14 

3  41.82b 0.45  3 X 4 41.86fghi 0.67 0.08 1.01 
3 X 5 47.89abc 5.74 *14.50 5.60 
3 X 6 50.47a 5.60 *12.09 4.18 

4  34.96c 0.70  4 X 5 49.57ab 7.45 **26.50 5.92 
5  39.18c 1.44-  4 X 6 40.69fghi 0.30 10.10- 0.11 
6  45.27ab 0.42  5 X 6  44.17cdef 4.10- **24.29- 0.64 

المتوسط 
  العام

42.26  S.E  0.45   المتوسط
  العام

43.19  S.E  0.64      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  
ب وبفارق غم على الترتی 60.05و58.86اعلى متوسط حسابي بلغ  5و 4حقق االبوین : حبة (غم)  300وزن -7

على  1.48و1.04معنوي عن بقیة اإلباء، أضافة الى تأثیراتھا للمقدرة العامة على االئتالف ومرغوب ومعنوي وبلغ 
الترتیب، أي ان االبوین اللذان اعطیا اعلى متوسط حسابي تفوقا في ائتالفھما ودخال اإلباء المتألفین باتجاه زیادة 

)، وتشابھ ھذه النتائج كل 4و1) و(5و4البوین من خالل ھذین الھجینین (متوسطات الھجین الذي دخلت فیھا ھذین ا
) اللذین حصلو عاى 2017) والجبوري والقیسي(2008( Osmanو Barakat) و2009واخرون( Asefaمن من 

غم) وبالوقت نفسھ من دون یختلف معنویاً عن  2x3 )64.97ائتالف مرغوب في ھذه الصفة، في حین تفوق الھجین 
). حققت جمیع الھجائن ائتالفاً للمقدرة الخاصة على االئتالف 5x6و 2x4) أضافة الى الھجینین أعاله (1x2( الھجین

) وكانت ھذه الھجن محكومة تحت تأثیر السیادة الجزئیة، وبقیت 4x5و 3x5و 2x6وباالتجاه المرغوب عدا الھجن (
الذي ائتلف في االتجاه المرغوب قد حقق اعلى قوة  الھجائن كانت محكومة تحت تأثیر السیادة الفائقة، وان الھجین

). حصل 5x6و 3x6و 2x4و2x3و 1x6و 1x3% إضافة الى ھجن أخرى كانت ایضاً معنویة (28.13ھجین بلغت 
Fan ) على تأثیرات معنویة للمقدرة الخاصة على االئتالف لبعض الھجن، وان واحد من ھذه اإلباء 2008واخرون (

  یراً معنویة للمقدرة العامة على االئتالف.           المتفوقة قد اعطى تأث
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): متوسطات اآلباء وھجانھا وتأثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة 7جدول (
  حبة 300وزن 

تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء 
  العامة 

تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 
  الخاصة 

وة الھجین ق
قیاساً ألفضل 

  اب

نسبة 
  السیادة 

1  48.57c 1.33- 

 
 

 

1 X 2  62.24ab 4.44 **28.13 18.19 
1 X 3 61.11bc 2.75 **16.93 5.81 
1 X 4 52.27g 0.82 **11.19- 0.28- 
1 X 5 61.12bc 8.25 1.79 1.19 
1 X 6 56.10ef 

0.93 *5.51 2.28 
2  46.98c 

0.24 

2 X 3  64.97a 11.14 **24.32 5.82 
2 X 4 63.75ab 6.95 **8.30 1.82 
2 X 5 59.13cd 3.67 1.52- 0.86 
2 X 6 55.67ef 4.26- 4.70 1.81 

3  52.16b 0.06-  3 X 4 57.90de 1.34 1.62- 0.71 
3 X 5 55.96ef 4.82- **6.81- 0.05- 
3 X 6 61.17bc 5.75 **15.05 18.60 

4  a58.86 1.04  4 X 5 54.67fg 2.52- **8.95- 8.04- 
5  60.05 a 1.48  4 X 6 58.71cde 3.28 0.24- 0.95 
6  53.17b 1.36-  5 X 6  63.34ab 8.40 *5.47 1.96 

المتوسط 
  العام

53.31  S.E  0.91   المتوسط
  العام

59.21  S.E  1.29      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  
ان حاصل الحبوب ھو اھم مقیاس حقلي یعول علیھ للصنف، فھو یمثل المحصلة : حاصل النبات الفردي (غم)-8

النھائیة للكثیر من الفعالیات الحیویة التي یقوم بھا النبات خالل موسم النمو والمرتبط اساساً بالعامل الوراثي وتداخلھ 
وتأثیرات للمقدرة االئتالفیة وقوة الھجین ونسبة السیادة  ) متوسطات8مع عوامل النمو المتاحة، ویتضح من جدول (

تفوقا معنویا في اعلى حاصل للنبات وبلغا  5و2في صفة حاصل النبات الفردي، ویتبین من ھذا الجدول ان االبوین 
غم، ویرجع سبب تفوق ھذین االبوین الى وجود حالة االرتباط بین ھذه الصفة وصفات التزھیر  129.29و130.60

ائتالفا مرغوبا  4و3و2). وأبدت اإلباء 2ذكري واالنثوي وارتفاع النبات وعدد حبوب الصف وحسب ملحق (ال
غم  172.41) وبلغ 3x6ومعنویا للمقدرة العامة على االئتالف والذي انعكس على اعلى متوسط حسابي للھجین (

جین یرجع الى تمیزه في صفات التزھیر والذي تفوق معنویاً على جمیع الھجائن المدروسة، وان سبب تفوق ھذا الھ
). الھجین نفسھ اعطى اعلى تأثیر للمقدرة الخاصة على االئتالف وبصورة 6و2االنثوي وعدد حبوب الصف (جدول 

). وتفوق أثنتاعشرة ھجیناً بقوة ھجین معنویة 5x6و 2x5و 1x6مرغوبة ومعنویة أضافة الى بقیة الھجائن ما عدا (
) قوة 4x6)، إضافة الى ذلك حقق ھجین واحد (3x6% للھجین (40.74بلغ اعلى قیمة % و1عند مستوى احتمال 

) األول سالب غیر معنوي والثاني موجب غیر معنوي وھذه النتائج 2x5) و(1x6ھجین موجبة ومعنویة وھجینین (
ة في ھذه ) اللذین وجدو قوة ھجین معنوی2015) وبكتاش وعبد الحمید (2015واخرون ( EL-Shamarkaتتفق مع 

الصفة. اما بالنسبة للسیادة في ھذه الصفة فكانت أكثر من واحد لجمیع الھجائن (أي ان جمیع الھجائن واقعة تحت 
  سیطرة السیادة الفائقة).
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): متوسطات اآلباء وھجانھا وتأثیراتھا للمقدرة العامة والخاصة وقوة الھجین ونسبة السیادة في صفة 8جدول (
  ديحاصل النبات الفر

تأثیر المقدرة   المتوسطات   اآلباء   
  العامة 

تأثیر المقدرة   المتوسطات   الھجائن 
  الخاصة 

قوة الھجین 
قیاساً ألفضل 

  اب

نسبة 
  السیادة 

1  c116.86 1.21- 
 
 

 

1 X 2  156.32b 21.52 **19.69 4.75 
1 X 3 157.04b 17.79 **31.47 30.09 
1 X 4 134.82efg 16.57 **15.36 3.32 
1 X 5 153.48bc 31.00 **18.70 4.89 
1 X 6 121.57h 

6.18- 0.80- 0.66 
2  130.60a 

1.55 

2 X 3  146.64bcd 15.00 **12.28 3.88 
2 X 4 151.75bcd 13.61 **16.19 2.45 
2 X 5 130.05gh 2.72- 0.58 0.16 
2 X 6 144.10cde 27.03 **10.34 4.36 

3  119.45bc 5.14  3 X 4 134.89efg 14.79 **12.92 2.71 
3 X 5 155.67b 9.89 **20.40 6.36 
3 X 6 172.49a 37.38 **40.74 33.21 

4  101.40d 2.62  4 X 5 142.29def 23.98 **10.05 1.93 
5  129.29a 5.88-  4 X 6 132.95g 17.91 *8.48 1.98 
6  122.55b 2.22-  5 X 6  141.62def 1.16- **9.53 4.66 

المتوسط 
  العام

120.02  S.E  0.54   المتوسط
  العام

145.04  S.E  0.77      

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  

تفوق وباالتجاه المرغوب في سلوكھ وتأثیر للمقدرة العامة على االئتالف  3نستنتج من ھذا البحث ان االب      
تزھیر الذكري واالنثوي ومساحة الورقة علماً ان ھذا االب كان ذو بعد وراثي مع االبوین ولصفات عدد األیام لغایة ال

و  2x3) لصقة التزھیر الذكري و(2x4وھذه اإلباء حققت افضل الھجائن ( 26001.94و  7588.49وبلغا  4و 2
3x4ن خالل الرجوع ) لصفة ارتفاع النبات وعدد صفوف العرنوص وعدد حبوب الصف وحاصل النبات الفردي، وم

 1مع االب  10351.46) كان ذو بعد وراثي عالي مع بقیة اإلباء بلغ اعلى بعد 2) نالحظ ان االب (3الى ملحق (
في اتحادات جدیدة وحقق اعلى الھجن أداء ومنھا الھجین  2، وكذلك دخل االب 6) مع االب 2975.88واقل بعد (

2x4 2لصفة التزھیر الذكري وx3 2بات ولصفة ارتفاع النx3  حبة وحاصل النبات الفردي، وحقق  300لصفة وزن
حبة وحاصل النبات الفردي، ویمكن ادخال ھذا االب مع بعض اإلباء ذو  300حقق افضل أداء ولصفتي وزن  5االب 

المقدرة االئتالفیة المرغوبة وتمتلك جینات مرغوبة تساھم في نقل الصفة وبالتالي الحصول على ھجائن ذات صفات 
ھم في زیادة الحاصل من خالل صفات اخرى مثل التبكیر في التزھیر الذكري واالنثوي وعدد صفوف العرنوص تسا

على  2135.85و 3925.8و  18489.01وبلغ  1و  2و  4باإلضافة الى بعدھا الوراثي مع اإلباء 
  ).2013،واخرونNgugiو Manal،2010الترتیب(

  التوصیات
تفوقھ في صفتي عدد حبوب الصف وحاصل النبات الفردي من خالل االنتخاب  بسبب 3x6یمكن االھتمام بالھجین  

  التكراري للمقدرة العامة على االئتالف واعتماده كھجین واعد في الزراعة العراقیة.
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  ): تحلیل التباین متمثالً بمتوسط المربعات للصفات المدروسة1ملحق (
مصادر 
االختال
  ف

 
الص
  فات 

  
  
  

درجا
ت 

الحر
  یة

عدد 
األیام 

50لغایة
 %

التزھیر 
الذكري 

  (یوم)
  

عدد 
األیام 
لغایة 

50 %
التزھیر 
االنثوي 
  (یوم) 

  

ارتفاع 
  النبات
  (سم)

مساحة 
الورقة 

  )2(سم

عدد 
صفوف 
العرنو
  ص 

عدد 
حبوب 
  الصف 

وزن 
ح300

  بة (غم)

حاصل 
النبات 
الفردي 

  (غم)

المكررا
  ت

2  0.16  0.16  2.38  
61.67 0.05 

21.67  6.93  27.91  

10.53  5  االباء
*  

7.03*  111.24
**  

**12434.
97 

**1.4
4 

82.64
**  

83.84
**  

**
336.79  

الخطأ 
التجری
  بي

10  3.16  2.11  7.36  

219.81 

0.09  10.08  3.66  7.50  

المكررا
  ت

2  12.28  10.82  52.57  
116.17 

0.25  39.12  48.93  154.00  

15.92  14  الھجن
**  

11.26
**  

572.27
**  

**10426.
23 

1.27*
*  

54.26
**  

41.70
**  

515.54
**  

الخطأ 
التجری
  بي

28  2.36  1.32  12.19  

81.84 

0.17  5.13  2.74  32.13  

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  ): االرتباط البسیط لآلباء وھجانھا للصفات المدروسة2ملحق(

التراكیب   الصفات
   الوراثیة

حاصل 
النبات 

الفردي 
  (غم)

عدد األیام 
لغایة 

التزھیر 
  الذكري(بوم)

  

عدد األیام 
لغایة 

التزھیر 
  االنثوي(بوم)

  

ارتفاع 
  النبات
  (سم)

مساحة 
الورقة 

  )2(سم

عدد 
صفوف 
  العروص 

عدد 
حبوب 
  الصف

حبة 300وزن 
  (غم)

 0.80- 0.63- 0.34- 0.86-* 0.21 0.12 0.33-  اآلباء 
 0.32- 0.03 0.01 0.06 0.01- 0.12- 0.43 الھجائن 

عدد حبوب 
  الصف

   0.71 0.26 0.77 0.17 0.16 0.72  ء اآلبا
   0.25- 0.01- 0.00- 0.34- 0.33- 0.55* الھجائن 

عدد صفوف 
  العروص

     0.22 0.47 0.04- 0.06 0.71  اآلباء 
     0.28 0.05- 0.47 0.58* 0.21 الھجائن 

مساحة الورقة 
  )2(سم

       0.71 0.35- 0.37- 0.49  اآلباء 
       0.18- 0.17 0.17 0.11 الھجائن 

  ارتفاع النبات
  (سم)

         0.25- 0.25- 0.50  اآلباء 
         0.37- 0.31- 0.04- الھجائن 

عدد األیام لغایة 
التزھیر 

  االنثوي(بوم)

           0.96* 0.27  اآلباء 
 الھجائن 

-0.11 **0.89 
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عدد األیام لغایة 

التزھیر 
  الذكري(بوم)

  

             0.24  اآلباء 
 الھجائن 

-0.14 

            

حاصل النبات 
  الفردي (غم)

                اآلباء 
               الھجائن 

  % على التوالي)5و 1(** و* معنوي عند مستوى احتمال 
  ): البعد الوراثي لآلباء الداخلة في الدراسة3ملحق (

  6  5  4  3  2  1  اآلباء
1  0.00 10351.46 264.83 30974.15 2135.89 2287.67 
2   0.00 7588.49 6897.67 3925.56 2975.88 
3    0.00 26001.94 991.37 1098.75  
4     0.00 18489.01  16944.04  
5       0.00  279.08  
6          0.00  

  المصادر
وھجنھا تقییم سالالت ). 2017انیس، احمد ھواس عبد هللا وجیھ مزعل حسن الراوي وصباح احمد محمود الداودي(

مجلة   L. Zea maysباستخدام التحلیل العنقودي في الذرة الصفراء التبادلیة النصفیة للمؤشرات المظھریة 
  .  49- 33):3(17جامعة تكریت للعلوم الزراعیة.

. حاصل الحبوب ومكوناتھ وقوة الھجین بین سالالت من الذرة (2015)بكتاش، فاضل یونس وزیاد عبد الحمید 
  . 46 (5) :662 - 672 عیة العراقیة.. مجلة العلوم الزرا(.Zea mays L)الصفراء                  

). تقدیر المقدرة االتحادیة في الذرة الصفراء 2017الجبوري، احمد ھواس عبدهللا واثق حسین محمد ذیاب القیسي (
  .  98- 80):3(17الفاحص. مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیة. Xباستخدام الساللة 

أستنباط وتقویم أصناف تركیبیة من سالالت مختلفة العدد من  ).2011حمدان، مجاھد إسماعیل وفاضل یونس بكتاش(
  . 16- 9):2(42الذرة الصفراء الحاصل ومكوناتھ. مجلة العلوم الزراعیة العراقیة، 

). تقدیر قوة الھجین 2014الدلیمي، حمدي جاسم حمادي وحمید ظاھر جاسم الفھادي ونمارق داؤود حمید الحدیثي. (
ریث لستة سالالت نقیة وھجنھا الفردیة بأستعمال التھجین التبادلي النصفي في الذرة والمقدرة االتحادیة والتو

  . 164- 157):1(14مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیة. .Zea mays Lالصفراء 
). التحلیل الوراثي 2017الراوي، وجیھ مزعل حسن واحمد ھواس عبد هللا انیس وصباح احمد محمود الداودي(

مجلة جامعة تكریت للعلوم  .Zea mays Lیة نصفیة لسالالت من الذرة الصفراء لتھجینات تبادل
  .   78-65):1(17الزراعیة.

). تصمیم وتحلیل التجارب الوراثیة. دار الوضاح 2016الزبیدي، خالد محمد داؤود وخالد خلیل أحمد الجبوري (
بغدادع.ص.  –وزیع، جمھوریة العراق عمان، مكتبة دجلة للطباعة والنشر والت –للنشر، المملكة االردنیة 

780      .  
  . دلیل أستخدام األسمدة الكیمیاویة والعضویة في العراق. نشرة وزارة الزراعة العراقیة.(2011)سباھي، جلیل 

). تقییم بعض المواصفات الكمیة للطرز الوراثیة للذرة 2009شاھرلي، مخلص ویوسف وجھاني ومیسون صالح(
ي برامج التربیة. مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الصفراء وأھمیتھا ف

  .198-177):1(31البیولوجیة. 
–). الوراثة الكمیة (الجزء النظري). منشورات جامعة دمشق 2010صبوح، محمود ومھا لطفي حدید وعدنان قنبر(

  .  398كلیة الھندسة الزراعیة.ع.ص.
). تقویم سبعة عشر ھجیناً مدخالً من الذرة الشامیة بالمقارنة مع 2014یوسف(علي، ایاد حسین وضیاء بطرس 

الصنف المحلي (شامیة بابل) تحت ظروف المنطقة الوسطى من العراق. مجلة الفرات للعلوم 
  .151-143):2(6الزراعیة،
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ن الزوجیة والتباعد ). تقدیر قوة الھجین في الھج2017محمود، صباح احمد واحمد ھواس عبد هللا وجیھ مزعل حسن(
 –المؤتمر العلمي السابع كلیة الزراعة  .Zea may Lالوراثي باستخدام التحلیل العنقودي   في الذرة الصفراء 
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  تأثیر ملوثات الھواء المنبعثة من معمل سمنت الكوفة على صحة األشخاص المقیمین 
  قرب المعمل في محافظة النجف األشرف 

 
  زید مكي محمد الحكاك

  / العراق قسم علوم البیئة / كلیة العلوم / جامعة الكوفة
zaid.alhakkak@uokufa.edu.iq 

   
  الخالصة

تھدف ھذه الدراسة إل ى تس لیط الض وء عل ى ت أثیر ملوث ات الھ واء عل ى ص حة اإلنس ان م ن خ الل معرف ة م دى          
تأثیر ملوثات الھ واء المنبعث ة م ن معم ل س منت الكوف ة عل ى الجھ از التنفس ي لألش خاص المقیم ین ق رب المعم ل لفت رة 

اص المقیمین في  األماكن القریبة معمل س منت الكوف ة  باستعمـ ـال ج ـھاز قی اس تم قیاس كفاءة الرئتین لألشخطویلة . 
) ش خص م ن األش خاص المقیم ین ق رب معم ل س منت الكوف ة  (  50كفـاءة الرئتین ( مقیاس رایت الص غري ) عل ى ( 

ف ي من اطق  غیر مدخن ) مقیمین 20مدخن و 30) متبرع (  50غیر مدخن ) وقـــورنت نتائجھم مع (  20مدخن و 30
زراعیة خالیة من التلوث  ف ي قض اء الكوف ة باعتب ارھم نموذج اً للس یطرة الخارجی ة . وق د جمع ت المعلوم ات الخاص ة 
باألش  خاص المقیم  ین ق  رب معم  ل س  منت الكوف  ة  المش  مولین بالفحوص  ات وذل  ك باس  تعمال اس  تمارة اس  تبیان تحت  وي 

قامة ، التدخین ، واألع راض المرض یة . أظھ رت النت ائج وج ود معلومات عن العـمر ، الطول ، الوزن ، طول فترة اإل
) لألشخاص المقیمین ق رب معم ل س منت  PEFR) في معدل ذروة االندفاع الزفیري (  P>  0.05(  انخفاض معنوي

ك ذلك بین  ت الكوف ة  ( الم دخنین وغی  ر الم دخنین مع اً ) مقارن  ة م ع مجموع ة الس  یطرة ( الم دخنین وغی ر الم  دخنین ) . 
لنتائج إصابة األشخاص المقیم ین ق رب معم ل س منت الكوف ة  باإلعـــ ـراض المرض یة بص ورة كبی رة ، وكان ت نس بة ا

المصابین بأعراض ( السعال الخفیف ) ھي أكثر مــن نســـب المصابین باألعــراض األخــرى حیث بلغ ت األشخاص 
% ) والســـعال  16% ) والتھاب العیون ( 24ــس ( % ) . بینما كانت نســـــبة المصــابین بأعراض ضیق تنفـ 30( 

یس تنتج م ن نت ائج الدراس ة إل ى أن التع رض % ) .  6% ) حساسیة األن ف (  10% ) و حساسیة الجلد (  14الحــاد ( 
الجھ از التنفس ي لألش خاص المقیم ین ق رب إلى ملوثات الھواء المنبعثة من معمل سمنت الكوفة لھ تأثیرات ضاره عل ى 

  مل .  المع
  الكلمات المفتاحیة : غبار السمنت ، وظیفة الرئتین ، اعراض الجھاز التنفسي . 
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Abstract 

           The aim of this study was to evaluate effect of air pollutants on human health 
during study influence of air pollutants emission from kufa cement factory on respiratory 
system in resident persons near factory for long period. The study evaluated of  lung 
function by using mini-wright peak flow meter on 50 (30 smoker and 20 non-smoker) 
and 50  unexposed non-smoker individuals constituted control group. Additionally, data 
were collected through using  prepared questionnaire contained items related to age, 
height , weight , long period resident , smoking and disease symptoms. The results 
showed a significant decrease at level (P <  0.05) in peak expiratory flow rate (PEFR) of  
resident persons  near kufa cement factory ( non-smokers and smokers) as compared to 
control. Furthermore, the study indicated that coughing (30%) was the most common 
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types of lung symptoms in resident persons near kufa cement factory. However , the 
results revealed that percentages of shortness of  breath (24%), eye irritation (16 %), 
acute coughing (14%), dermatitis (10 %)  and  rhinitis (6%) were distributed in  resident 
persons near kufa cement factory. The study concluded that exposure to air pollutants 
emission from kufa cement factory cause harmful effects on respiratory system of 
resident persons. 
Keywords: Cement dust , Lung function , Respiratory symptoms .  
 

   المقدمة
تعد صناعة االسمنت من الصناعات الملوثة للبیئ ة ، وذل ك لم ا تطرح ھ م ن ملوث ات مختلف ة بص وره مباش رة إل ى 
الھواء . وبذلك تترك أثاراً سلبیة عل ى مكون ات البیئ ة الطبیعی ة وعل ى الص حة العام ة اإلنس ان والكائن ات األخ رى . أن 

عملیات اإلنتاجیة في خلط وطحن المواد األولیة ونقلھا من مقالعھا وف ي الملوثات التي تطرحھا ھذه الصناعة تأتي من ال
تكسیر حجر الكلس مما ی ؤدي إل ى انتش ـار الغب ار ف ي الھ ـواء ، أض ـافھ إل ى الغ ازات الت ي تن تج ع ن عملی ات احت راق 

ط األس  ود وق  ود ) .إذ یس  تخدم ال  نف2005وجماعت  ھ ،  Mwaiselageالوق  ود المس  تخدم ف  ي ھ  ذه العمـ  ـلیات اإلنتاجی  ة (
لعملیة االحتراق . فالنفط األسود ینتج عند احتراقھ ( غاز ثاني اوكسید الك اربون وغ از النت روجین وغ از ث اني اوكس ید 
الكبریت وغ از أول اوكس ید الك اربون ) وغیرھ ا م ن الملوث ات ، حی ث تك ون تراكی ز ھ ذه المل وث أعل ى م ن التراكی ز 

،  Daliaو  Mohamedتظھـــــ ـر أث ار س لبیة وضــ ـارة عل ى البیئ ة واإلنس ان (المسمــــــوح بھ ا ف ي الھ واء وب ذلك 
(2009  .  

وقد بینت دراسة اخرى تضمنت تحدید تراكیز الملوث ات األساس یة ف ي ھ واء مدین ة النج ف األش رف، إْذ تض منت 
(معم ل س منت الدراسة اختیار ثماني عشرة محطة سكنیة وتجاریة ومروریة مزدحم ة، وخم س محط ات ص ناعیة ھ ي 

الكوف  ة، معم  ل إط  ارات ال  دراجات، ح  ي ع  دن، ح  ي الح  رفیین والح  ي الص  ناعي)، فوج  د ارتفاع  اً ف  ي تراكی  ز ال  دقائق 
العالقة، وزیادة في معدالت تراكیز عنصري الرصاص والحدید، وارتفاع في تراكیز أكاسید الكبریت في معمل س منت 

  ) .  1999( الشمري ، الكوفة مقارنة مع المحطات الصناعیة األخرى أجرى 
) بص  ورة خاص  ة یمك  ن أن Oxidantsكم  ا ان  تل  وث ھ  واء الم  دن بغ  از أول اوكس  ید الك  اربون والمؤكس  دات (

) وإم  راض القل  ب ، وف  ي حال  ة اتح  اده م  ع Chronic Lung Diseasesیس  بب اإلص  ابة ب  أمراض الرئ  ة المزمن  ة (
 Chronicض  حاً ف  ي التھ  اب القصـــ  ـبات الم  زمن () یلعــ  ـب دوراً واCigarette Smokeدخـــ  ـان السـ  ـكائر (

Bronchitis) وانتفاخ الرئة (Emphysema ()Ryter  ، 2018وجماعتھ  . (  
ف   ي ح   ین یســــــــ   ـبب غب   ار االس   منت المنبع   ث ع   ن ھ   ذه الصـــ   ـناعة العدی   د م   ن اآلث   ار الضــــ   ـارة ، وق   د 

ختبری  ة أن غبـ  ـار االسمــ  ـنت یحـــــــــ  ـدث تلیف  اً طفیف  اً وبعــ  ـض الحظـــــــ ـت الدراســـــــــ  ـات ف  ي الحیوانــ  ـات الم
  ) .  Choobineh  ،2007و  Neghabاالنتفاخــــات فــــي رئتي الحیوانات المعـــــرضة لھ (

ویتع  رض الع  املون ف  ي معام  ل االس  منت والس  اكنین ق  رب ھ  ذه المعام  ل إل  ى تراكی  ز عالی  ة م  ن ملوث  ات الھ  واء 
، وقد ألزمت طبیعة الملوثات م ن ( غب ار وغ ازات س امھ ) وم دة التع رض الطویل ة ، الكثی ر م ن ذوي  ولفترات طویلة

االختصاص إلى إجراء فحوص ات وظ ائف الرئ ة لألش خاص ال ذین یتعرض ون إل ى ملوث ات الھ واء بص ورة مس تمرة ، 
ھ ي فحوص ات یمك ن بواس طتھا وذلك لمعرفة تأثیر ھذه الملوثات على وظائف الرئة . وتعتبر فحوصات وظائف الرئة 

  ) . Swash  ،1995معرفة الوظیفة الفسیولوجیة للرئة (
ومن اجل معرفة مدى تأثیر ملوثات الھواء المنبعثة من معامل االسمنت عل ى الجھ از التنفس ي لألش خاص          

كف  اءة ال  رئتین  المقیم  ین ق  رب معام  ل االس  منت، ج  اءت ھ  ذه الدراس  ة للتح  ري ع  ن م  دى ت  أثیر ملوث  ات الھ  واء عل  ى
  لألشخاص المقیمین قرب معامل سمنت الكوفة في محافظة النجف االشرف في العراق . 

  
  المواد وطرائق العمل

شخـــ   ـص م   ن األش   خاص المقیم   ین ق   رب معــ   ـمل س   منت الكوف   ة ف   ي  ) 50( أجـ   ـریت ھ   ذه الـ   ـدراسة عل   ى 
) لألش خاص  Lung Function Testءة ال رئتین ( محــــ ـافظة النج ف االش رف . وتضمــ ـنت الدراســـ ـة قی اس كف ا

 ) 50( المقیم  ین ف  ي المن  اطق القریب  ة م  ن معمــــــ  ـل س  منت الكوف  ة باستعمــ  ـال جھـــ  ـاز قی  اس كف  اءة ال  رئتین عل  ى 
مدخــ ـن و  30) متبـرع (  50غیر مدخـن ) ، كـــذلك تم قیـــاس كــفاءة الرئتین إلــى (  20مدخــــن و  30 (شخص  

غی  ر مدخـــ  ـن ) مقیم  ین ف  ي ام  اكن زراعی  ة بعی  دة ج  داً عــ  ـن معم  ل س  منت الكوف  ة ف  ي مرك  ز القض  اء كنم  ـوذج  20
)  Peak Expiratory Flow Rate  ) (PEFRسی  ـطرة للمق  ـارنة . حی  ـث ت  م قی  اس ذروة االنـ  ـدفاع الزفیـ  ـري ( 
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 -Miniءة الرئتــین ( مقیاس رایت الصــ ـغري ) ( للشخــــص في وضــع الوقـــــوف باســتعمال جھــاز قیـاس كفـــا
Wright Peak Flow Meter  ، ( بحیث تم مسك مقیاس رایت الصِّ غرى بالی د الیمن ى بحی ث یك ون الق رص الم درج

للمقیاس باتجاه الیمین ویجب أن یكون في مستوى عمودي ثم یطلب م ن الش خص ال ذي یج ري علی ھ االختب ار أن یأخ ذ 
در اإلمكان ثم  تم وضع جزء من أنبوبة المقیاس في فمھ قابضاً على االنبوب بأسنانھ بلطف وغالقاً شفتیھ نفساً عمیقــاً ق

ومن ثم ینفخ بق وة ق در المس تطاع نفخ ة قوی ة وقص یرة مس تخدماً ك ل الق وة  العض لیة لص دره .ت م ق راءة ث الث ق راءات 
  ) . Al-Saady  ،1977للشخص وتم تسجیل أعلى قراءة للشخص  بوحدات (لتر /دقیقة) (  

وقد جمعت المعلومات الخاصة باألشخاص المقیمین قرب معـــمل س منت الكوف ة المش مولین بالفحوص ات وذل ك  
باستعمال استمارة استبیان تحتوي معلومات عن (العم ر ، الط ول ، ال وزن ، الت دخین) وك ذلك تحت وي عل ى األع راض 

   . ق التنفس ، سعال خفیف و حساسیة الجلد ) وھي ( حساسیة األنف ، سعال حاد ، ضی المرضیة
  النتائج والمناقشة 

ف ي مع دل ذروة االن دفاع الزفی ري (  ) P>  0.01(  لوحظ من خالل نتائج الدراسة حصول انخفاض معن وي
PEFR  لألشخـ  ـاص المقیم  ین ق  رب معم  ل س  منت الكوف  ة ( الم  دخنین وغی  ر الم  دخنین مع  اً ) مقارن  ة م  ع مجموع  ة (

) ، وقد یعزى سبب ذلك إلى تعرض األش خاص المقیم ین ق رب معم ل  2المـدخنین وغیر المدخنین  ( جدول السیطرة  
سمنت الكوفة إلى تراكیز عالیة من ملوثات الھواء ( الغبار والغازات واألبخرة ) المنبعثة من المعمل ومما یساعد عل ى 

مج اري الھ ـوائیة للرئ ة ، بس بب استنش اق األش خاص ذلك حركة واتجاه الریاح ، مما یؤدي إلى ح دوث التھاب ات ف ي ال
المقیمین قرب معمل سمنت الكوفة  للغازات والدقائق واألبخرة وغیرھ ا م ن الم واد الت ي تھ یج القص بات والقص یبات ، 
األمر الذي یؤدي إلى انكماش وتضیق المجاري الھوائیة الص غیرة المحیطی ة الموج ودة ف ي رئت ي األش خاص المقیم ین 

مل سمنت الكوفة  ، وھذا یؤدي إلى فقدان الحویصالت الرئوی ة مرونتھ ا وتبق ى ممتلئ ة ب الھواء أثن اء الزفی ر . قرب مع
، ال  ذین الحظ  وا انخف  اض ذروة )  2016وجماعت  ھ (  Sumanaوج  اءت نت  ائج ھ  ذه الدراس  ة مش  ابھة لم  ا توص  ل إلی  ھ 

تفسیر ذلك إلى تأثر المجاري الھوائیة بالتض یق  ) عند التعرض لغبار السمنت ، وقد ارجعواPEFR(االندفاع الزفیري 
) إل  ى أن التع  رض إل  ى غب  ار  1994وجماعت  ھ (  Neukirchبس  بب التع  رض إل  ى غب  ار الس  منت. وأش  ارت دراس  ة 

السیلیكا یؤدي إلى نقصان في وظائف التنفس، وقد ذكروا بأن س بب ذل ك ق د یع ود إل ى انس داد المس الك الھوائی ة بس بب 
ف ي  ) P>  0.01( ك ذلك یمـ ـكن أن یفسـ ـر س ـبب االنخف اض المعن ويالتعرض إلى غبار السیلیكا. التعرض إلى غبار 

) لألشخاص المقیمین قرب معمل س منت الكوف ة إل ى انس داد المس الك الھوائی ة  PEFRمعدل ذروة االندفاع الزفیري ( 
ت كبی رة م ن الم ادة المخاطی ة ، أو بس بب بسبب تضخم الخالیا الكاسیة في بطانة مجاري التنفس وبالتالي إفرازھا كمی ا

التقلص المفرط للعضالت الملساء القصیبیة نتیجة تعرض األشخاص المقیم ین ق رب معم ل س منت الكوف ة إل ى تراكی ز 
  وبین       ت دراس       ة عالی       ة م       ن ملوث       ات الھ       واء المنبعث       ة م       ن المعم       ل خ       الل أق       امتھم ق       رب المعم       ل . 

ال رئیس لتل وث ھ واء مدین ة النج ف األش رف بص ورة عام ة، ویع ود  اخرى جرت في معمل سمنت الكوفة انھ المص در
السبب في ذلك إلى أسلوب اإلنتاج الرطب المستعمل في المعمل، فھو المسؤول عن ارتف اع نس ب الملوث ات المطروح ة 

ن إل  ى الھ  واء، فض  الً ع  ن ن  وع الوق  ود المس  تعمل (ال  نفط األس  ود) وم  دخالت العملی  ة الص  ناعیة، وذك  ر نف  س الباح  ث أ
ص  ناعة الس  منت تط  رح ن  وعین م  ن الملّوث  ات ف  ي أثن  اء عملیاتھ  ا اإلنتاجی  ة، وھم  ا الغب  ار المتط  ایر ف  ي جمی  ع مراحل  ھ 
اإلنتاجیة، والغازات واألبخرة (اكاسید الكبریت ، وكبریتید الھیدروجین) الناجمة ع ن عملی ة احت راق الوق ود المس تعمل 

حظت الدراسـات ف ي الحیوانــ ـات المختبری ة ان غبـ ـار السـ ـمنت ) . وقد ال 2000في عملیة تصنیع السمنت (محمد،  
) . 1980وجماعت ھ ،  ( Goscickiیحدث تلیفاً طفیفاً وبعــض االنتفاخــات في رئتي الحیـــــوانات المعـــــــــرضة لھ 

لمج اري التنفس یة ف ي لذا یمكن القول إن تأثیر غبار الس منت ت أثیر س لبي عل ى وظیف ة ال رئتین ألن ھ ی ؤدي إل ى تض یق ا
  الرئة، وھذا التضییق ناجم عن ترسب جسیمات الغبار في المجاري التنفسیة في الرئة.

ومما یؤكد ھذا االستنتاج ھو انتشار أعراض الجھ ـاز التنفس ـي ل دى األش خاص المقیم ین ق رب معم ل س منت 
ث ر م ن نس بة المص ابین ب اإلعراض فقد أوضحت الدراس ة أن نس بة المص ابین ب أعراض الس عال الخفی ف ھ ي أكالكوفة 

% ) . بینما كانت نسبة األشخاص المقیمین ق رب معم ل س منت الكوف ة  المص ابین  30المرضیة األخرى حیث بلغت ( 
% إض افة  10% ) وحس ـاسیة الجل د(  14% ) السـ ـعال الح اد (  16% ) والتھاب العی ون (  24بإعــراض التنفس ( 

) . وقد یرجع س بب ذل ك إل ى تع رض األش خاص المقیم ین ق رب معم ل  1في ( شكل  % ) كما 6إلى حساسیة األنف ( 
سمنت الكوفة  إلى مواد مھیجة كثیرة  منبعثة من مداخن معمل سمنت الكوفة التي ت ؤدي إل ى تخفی ف نس بة األوكس جین 

جسم اإلنسان ، وبذلك تقل كمیة األوكسجین في ال دم مم ا ی ؤثر عل ى  في الھواء المستنشق إلى اقل من الحد الذي یتطلبھ
عملیة التنفس الطبیعي في أنسجة الجسم ، مما یؤدي إلى حدوث إعراض مختلفة في الجھاز التنفس ي . أض افھ إل ى ذل ك 

ت  ؤدي  اق األش  خاص المقیم  ین ق  رب معم  ل س  منت الكوف  ة  لم  ـواد غـ  ـریبة مھیج  ةــ  ـفق  د یع  ود الس  بب إل  ى  استنشــ
 Vestboإلــــــــ  ـى زی  ادة إفـ  ـراز المخـ  ـاط وانسـ  ـداد المجــ  ـاري الھوائی  ة . وج  ـاءت ھـــــــ  ـذه النتیج  ة متفــ  ـقة م  ع 
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) الذي وجــد أن التعــــرض للغب ار وملـــــــــ ـوثات الھـ ـواء مرتبـ ـط بانتشـــــــــــ ـار أعــــ ـراض الجـــ ـھاز 1992(
 Mucus) واإلفــ      ـراز المفـــــــ      ـرط للمخـــــــــــــ      ـاط (  Coughالســــــــ      ـعال ( التنفســ      ـي ومنھــ      ـا 

Hypersecretion  ) وانقطــــــــــاع النفـــــــــــس (Breathlessness  . والتھــاب القصبات المزمن (  
ة عالی  ة م  ن إن  األش  خاص ال  ذین یتعـــــ  ـرضون إل  ى غب  ار الس  منت ل  دیھم نس  باخ  رى وأوض  حت دراس  ة 

األعـــــ   ـراض المرضی   ـة الخاصــــــــ   ـة بالجھ   ـاز التنفـــــــ   ـسي والمتمثل   ة (بالتھ   اب القص   بات الم   زمن، وص   فیر 
) . كم   ا أشـــــــــ  ـار باح   ث  Al-Katifi  ،1988)) (Dyspnea)، وض   یق النفـــــ  ـس (Wheezingالتنــــــــ  ـفس (

 Forced vitalــــــ ـنت ی ؤدي إل ى نقص ان الســـ ـعة الحیوی ة القس ریة (اخر إل ى أن التع رض المھن ي إل ى غب ار السم
capacity) وحجــــــ ـم الزفی ر القســــــــ ـري لثانی ة واح دة (Forced expiratory volume in one second (

. )  1998وجماعت  ھ ،  Al-Shammaبس  بب تض  یق القص  بات والقص  یبات التنفس  یة نتیج  ة التع  رض لغب  ار الس  منت  (
ك ذلك ) . 1999وجماعت ھ ،  Sandersonوأشارت دراسة إلى أن التعرض إلى غبار السمنت یسبب تھیج اً ف ي الع ین (

) لألشخاص الغی ر م دخنین  PEFRحصول انخفاض معنوي في معدل ذروة االندفاع الزفیري ( سجلت نتائج الدراسة 
) ،  2كمـــــــ ـا ف ي ( ج دول ـیطرة ( الغیر م دخنین ) المقیمین قرب معمــل سمنت الكوفة  مقارنة مــع مجمـــوعة السـ

وقد یعود سبب ذلك إلى تلوث الھواء المحیط بمعام ل س منت الكوف ة بالغب ار المتط ایر والغ ازات واألبخ رة الناتج ة ع ن 
العملیات اإلنتاجی ة لص ناعة الس منت مم ا ی ؤدي إل ى ح دوث العدی د م ن األم راض أالنس دادیھ للرئ ة وتض یق القص بات 

)  1998وجماعت ھ ،  Kuo( الصغیرة لألشخاص المقیمین قرب معمل سمنت الكوفة . وجـاءت ھـذه النتیجة متفق ة م ع 
وھذا یدل على أن الھواء الملوث ھو السبب الرئیسي لح دوث بع ض االض طرابات الرئوی ة عن د األش خاص الس اكنین . 

  قرب معامـل السمنت في ھذه الدراسـة . 
) ف ي مع دل ذروة االن دفاع الزفی ري (  P>  0.01راس ة حص ول انخف اض معن وي ( كذلك أظھ رت نت ائج الد

PEFR  ( لألش   خاص الم   دخنین المقیم   ین ق   رب معم   ل ســـــ   ـمنت الكوف   ة ) مقارن   ة مــ   ـع مجمـــ   ـوعة الســـ   ـیطرة
)  PEFRري ( ) ، وق  د یع  ود سـ  ـبب االنخـــ  ـفاض ف  ي معــ  ـدل ذروة االن  دفاع الزفی  ـ 2الم  دخنین ) كم  ا ف  ي ( ج  دول 

لألشــخاص المدخنین المقیمین قـــرب معمل ســـمنت الكوف ة إلــــ ـى ت أثیر التـــــ ـدخین أالنســــ ـدادي عل ى القص بات 
) الذي الحظ   1997وجماعتھ (  AbuDhaiseالھــــــــــوائیة في الـرئة . وتأتي ھــــــــــــذه النتیجة متـــفقة مع نتائج 

) لدى األش خاص الم دخنین وق د فس روا ذل ك إل ى تض یق  PEFRعدل ذروة االندفاع الزفیري ( حصول انخفاض في م
  القصبات والقصیبات الھوائیة بسبب التعرض إلى ملوثات الھواء والتدخین . 

وھذه النتیجة تدل على أن للتدخین تأثیراً مض افاً إل ى ت أثیر ملوث ات الھ واء عل ى وظیف ة ال رئتین . كم ا ی ؤدي 
إلى حـــــــدوث شلل جزئي ألھــــــداب الظھارة  التنفس یة وذل ك بت أثیر النیك وتین ، بحی ث ال یعــ ـود بإمكانھ ا التدخین 

تحری  ك المخ  اط خ  ارج المج  اري الھوائی  ة بس  ھولھ ، مم  ا ی  ؤدي إلـــــ  ـى حــــــ  ـدوث انس  داداً مزمـ  ـناً للعـــــ  ـدید م  ن 
ال ذي الح ظ )  1996وجماعت ھ (  YANGذه النتیجة متفــتقة مــ ـع نت ائج وتأتي ھـــالمجاري الھوائیة الصغیرة للرئة. 

) ل دى األش خاص الم دخنین وق د فس روا ذل ك إل ى تض یق PEFR(حصول انخفاض في معدل  ذروة االندفاع الزفی ري 
  ین.القصــــــبات والقصیبات الھوائیة بســــــبب التعـــــــرض إلــــــــى غبار الســــــــــمنت والتدخ

     
لألش  خاص المقیم  ین ق  رب معم  ل الخط  أ القیاس  ي ل  بعض الص  فات ( العم  ر ، ال  وزن والط  ول )  +المع  دل ) 1ج  دول ( 

  سمنت الكوفة ومجموعة السیطرة .
األشخاص المقیمین قرب معـــمل سمنت  الصفات

 الكوفة
 السیطرة

 2.7 +   31 3.2 +   32 العمر ( سنة ) 
 6.3 +   167 94. +   166 الطول ( سنتمتر ) 

 15.7 +   70 15.1 + 69 الوزن ( كیلو غرام ) 
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) لألشخاص المقیمین قرب معمل س منت  PEFRالخطأ القیاسي لذروة االندفاع الزفیــري (  +) المــعدل  2جدول ( 
   الكوفة ومجموعة السیطرة .
األشخاص المقیمین قرب معـــمل  قیاس كفاءة الرئتین

 وفةسمنت الك
 السیطرة

  ذروة االندفاع الزفیري
  )   50) العدد = ( ( لتر/دقیقة

64   +.1 450 35   +.2  500 

  ذروة االندفاع الزفیري للمدخنین 
 ) 30( لتر/دقیقة ) العدد = ( 

425   +37.2   
  

  480   +43.2  
   

ذروة االندفــاع الزفیري لغیر 
  المدخنین 

 ) 20( لتر/دقیقة ) العدد = ( 

047   + 36.1  510   + 24.2 
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االعراض المرضیة
  

  
  ) نسب األعراض المرضیة لألشخاص المقیمین قرب معمل سمنت الكوفة . 1شكل ( 

  
  االستنتاجات

یتعرض األشخاص المقیم ین ق رب معم ل س منت الكوف ة إل ى تراكی ز عالی ة م ن ملوث ات الھ واء ( الغب ار والغ ازات  -1
إل  ى انكم  اش وتض  یق المج  اري  انخف  اض ذروة االن  دفاع الزفی  ري بس  بب ث  ة م  ن المعم  ل مم  ا ی  ؤدي واألبخ  رة ) المنبع

  الھوائیة الصغیرة المحیطیة الموجودة في الرئتین .
انتش  ار االع  راض المرض  یة عن  د األش  خاص المقیم  ین ق  رب معم  ل س  منت الكوف  ة مث  ل الس  عال الخفی  ف ، التھ  اب   -2 

  یة األنف عند األشخاص المقیمین قرب معمل سمنت الكوفة . العیون ، حسـاسیة الجلد و حساس
التدخین لھ تأثیراً مضافاً إلى تأثیر ملوثات الھواء على وظیفة الرئتین عند  األشخاص المقیم ین ق رب معم ل س منت  -3

  الكوفة. 
  التوصیات

إلقلیمیة والحض ریة بحی ث تك ون یجب توقیع المشاریع اإلنشائیة ( معامل االسمنت ) وفق المخططات الشاملة ا)   1(  
  بعیداً عن المستقرات البشریة ، مع األخذ بنظر االعتبار حركة الریاح .

) ویجب أن تحاط المشاریع اإلنشائیة بمناطق مفتوحة مزروعة باألشجار وبمساحات واسعة ، ومس احات خض راء  2( 
  حول المناطق السكنیة القریبة من المشاریع أیضاً . 
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ستخدام ( المرسبات ) في معامل السمنت مع الصیانة الدوریة لھا ، لمنع بعض الملوثات من االنبعاث ) ضروري ا 3( 
 إلى الھواء وتلویثھ . 

) نش  ر ال  وعي والثقاف  ة البیئی  ة ب  ین األش  خاص المقیم  ین ق  رب معام  ل الس  منت ، والتوض  یح لھ  م كیفی  ة الوقای  ة م  ن  4( 
  النشرات ، تعلیق بوسترات متخصصة وغیرھا . مخاطر التلوث . مثل عقد اللقاءات ، توزیع 
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 العاطفي وعالقتھ بتغیرات الجو الموسمیة لدى موظفي دوائر الدولة االضطراب
  

  بان عدنان عبد الرحمن* و حسین فالح حسین
  / العراقالجامعة المستنصریة /  اآلدابكلیة 2و كلیة التربیة 1

*Corresponding author: Drhussainfalih1@gmail.com 
  

  الخالصة
  تحددت أھداف البحث الحالي بالتعرف على .

  تعرف  أالضطراب العاطفي لدى موظفي دوائر الدولة .-1
  تعرف على الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً للموسم ( صیف ، شتاء)-2
  لمتغیر لنوع ( ذكور ، أناث ) لفصل الصیف . تعرف الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً -3
 تعرف الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً لمتغیر النوع ( ذكور ، أناث) لفصل الشتاء .-4
ولتحقیق أھداف الدراسة تم بناء مقیاس أالضطراب العاطفي بصورتیھ الشتوي والصیفي ، على عینھ مكونھ من    

موظفة ،  وقد تم أستخدام  100موظف و 100موظفة من وزارة التعلیم العالي ووزارة الصحة بواقع موظف و 200
أالختبار التائي لعینھ ومجتمع  وأالختبار التائي لعینتین مستقلتین وبعد المعالجات أالحصائیة ، أظھرت نتائج الدراسة 

ئیة في نسبة أالصابة بأالضطراب العاطفي بأن عینة البحث تعاني من أالضطراب العاطفي ،وھناك داللة أحصا
الشتوي لدى أالناث أكثر من الرجال ونسبة االصابة بأالضطراب الصیفي لدى الذكور أكثر من أالناث ومن خالل 

  نتائج الدراسة توصل الباحث لعدد من التوصیات والمقترحات.
  الكلمات المفتاحیة: االضطراب العاطفي ، الموسم ، موظفي الدولة.

  
Affective disorder and its relationship with seasonal climate changes of 

the state employees 
 

Hussein Falih Hussein1* and Ban Adnan Abdulrahman2 
1College of Education and 2College of Arts, The University of Al-Mustansiriah, Iraq. 

*Corresponding author: Drhussainfalih1@gmail.com 
 

Abstract 
The objective of this research are confined to: 
1- Knowing effective disorder in employees of the state. 
2- Knowing the significant statistical differences in effective disorder according to season 

(summer/ winter). 
3- Knowing the significant statistical differences in effective disorder according to 

gender (male/ female) in summer. 
4- Knowing the significant statistical differences in effective disorder according to 

gender (male/ female) in winter. 
In order to achieve the objective of the present study, a scale for measuring the affective 
disorder in its summer and winter aspects. It is administered on a sample consists of (200) 
male and female employees from ministry of higher education and ministry of health, 
(100) employees from each ministry. T-test for a sample and a society and T-test for two 
independent samples. After statistical treatments have been done, the study results show 
that the study sample suffer from the affective disorder, and there is a statistical 
significance in rate of suffering of the winter affective disorder in females more than 
males and there is a statistical significance in rate of suffering of the summer affective 
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disorder in males more than females. In the light of these results, the researchers have put 
forward a number of recommendations and suggestions. 
Keywords: Affective disorder, Climate changes, State employees 

  
  المقدمة

أقتصادیة ، أجتماعیة ، یتأثر مزاج الفرد خالل حیاتھ الیومیة بالعدید من العوامل سواء كانت نفسیة ، مشكلة البحث :
ضغوطات العمل  وتأثیر الطقس في تغییر مزاج الفرد سواء كان ھذا التغییر نحو أالفضل أم العكس ، ومن ھذه 
العوامل ھو تأثیرات الطقس في مزاج الفرد بشكل مرضي ودوري أالمر الذي یؤثر في قلة عطاء الفرد وتفاعلة 

ھذه التأثیرات درجات الحرارة والرطوبة وبعض الظواھر الجویة كالغبار  أالجتماعي وتوافقھ مع متطلبات الحیاة ومن
والعواصف الترابیة وحالة  السماء كأن تكون غائمة  أومشمسة ، باالضافة الى ذلك تعاقب فصول السنھ مثل فصل 

 seasnolي (الصیف والشتاء في أالصابة ببعض الحاالت المرضیة المزاجیة مثل أضطراب العاطفھ أو الكابھ الموسم
affective disorder  وھو نوع من الكابھ الذي الناتج من تتابع الفصول ومن أكثر أنواعھ شیوعاً كآبة فصل الشتاء (

والتي تبدأ عادتاً في أواخر الخریف وأوائل الشتاء ، بینما تختفي بحلول الصیف ، أما النوع أالخر أالقل شیوعاً 
  ). 76: 1989في أواخر الربیع أو أوائل الصیف وتختفي بحلول الشتاء (الزراد ، فیعرف بالكآبة الصیفیة وتبدأ عادةً 

ویعتقد بأن سبب ھذه الكآبھ یرتبط بالتغیرات في كمیة ضوء الشمس في أالوقات المختلفھ من السنھ، أذ بلغت نسبة     
،    Dsm4المیة الف  ) نصف ملون شخص كل شتاء حسب نسبة تصنیف منظمة الصحة الع 500أالصابة نحو ( 

وینتشر ھذا أالضطراب بین النساء أكثر من الرجال مع نسبة قلیلة من أالطفال والمراھقین ، وكلما تقدم الفرد من سن 
  البلوغ كلما قلت نسبة أالصابة بأالضطرابات العاطفیة الموسمیة ، وتكون أكثر شیوعاً في المناطق الشمالیة .

آبة أحد الفروع الثانویة من نوبة االكتئاب الكبرى إذ تظھر نفس األعراض ویمكن اعتبار ھذا النوع من الك    
والشروط المطلوبة للتشخیص مع فرق واحد، أال وھو ارتباطھا بفصل معین من فصول السنة وعادة ما تبدأ نوبة 

وتنتھي في  االكتئاب الكبرى في موسم الخریف أو الشتاء وتنتھي بحلول الربیع وفي حاالت نادرة تبدأ في الصیف
الشتاء ولتشخیص ھذا النوع یجب أن تكون العالقة بین الموسم ونوبة االكتئاب الكبرى موجودة على األقل لمدة سنتین 
مع عدم اإلصابة بنوبة االكتئاب الكبرى في مواسم أخرى من السنة ویجب أال یكون مرتبطا بعوامل توتر خارجیة 

ة الموسمیة عادة الشعور بالخمول وكثرة األكل وخاصة الحلویات حدثت في الموسم المعین. تكون أعراض الكآب
وأالعیاء وقلة التركیز وزیادة الحساسیة للرفض أالجتماعي وكثرة النوم  وینتشر ھذا النوع من الكآبة عادة في 

) p.662  2008  ،jaapالمناطق الباردة ذات الشتاء الطویل. وھذا ما أكدتھ العدید من الدراسات والتي منھا دراسة (
) 22: 2010التي أكدت على دور الطقس والتغیرات الفصلیة في أضطرابات العاطفة  ، كما أشارت دراسة (جمعة ،

في مصر ، بزیادة حاالت الكآبة الموسمیة  مع حلول فصل الخریف، جراء تلك األجواء، والتي اجتمعت فیھا األجواء 
سبب إصابة البعض باالكتئاب أو "سوء المزاج"، واألجواء الباردة  الخریفیة مع الربیعیة، وأن األجواء المتقلبة ھي

المشابھة لفصل الخریف ھي في النھایة سبب لتكون مزاج سیئ عند بعض األشخاص الذین یمیلون إلى األجواء الدافئة 
فاعلیة  وال یرغبون بالجلوس في المنزل. طول ساعات اللیل وغیوم السماء یطیالن أمد المیالتونین فیما تنعدم

السیرتونین ،   ومن المناخات المتقلبة بین الدول ھذه بلدنا العزیز العراق الذي یتسم بالتقلب خالل الیوم الواحد، بحیث 
یشعر المرء في أیام عدیدة من السنة بتوالي مثال في الشتاء  (البرد والغبار والغیوم والمطر والطقس المعتدل،) وفي 

) ، ومن أكثر الفئات  65: 2000الجل  والرطوبة والطقس المعتدل أحیاناً     (فتاح ، الصیف  الحر الشدید الطویل أ
التي تتعرض لمشاكل تعاقب الفصول ھم موظفي دوائر الدولة ، وذلك لعملھم الیومي في دوائرھم ویكونون بأحتكاك 

الفصول على مباشر مع مضایقات الطقس والعمل ، أذ أشارت بعض الدراسات أن فصل الشتاء من أصعب 
  الموظفین،

 )Berganza;2002 ,54   وأن لفصول السنة  تأثیر في مزاج ونفسیة الموظف ، أذ یقوم الشتاء ببثِّ نوع من" (
الراحة والخمول على مزاج الشخص وسلوكھ، على خالف الصیف الذي یعمل على زیادة إفراز ھرمونات من شأنھا 

أنھ أن یحفز قدراتھ ویدفعھ للعمل بجد ونشاط بشكل أكبر من أي فصل تنشیط ذاكرة وتفكیر الفرد األمر الذي من ش
) موظف للتاكد من تأثیر 40آخر. ولغرض تأكید دور تأثیر الطقس على أمزجة الموظفین تم أختیار عینھ مكونھ من (

اج في فصل الصیف أشعر بمز- 1الطقس في أالضطراب العاطفي، أذ طبق الباحثان سؤال أستطالعي الذي یكمن ( 
في بدایة فصل الشتاء أشعر بمزاج ثقیل وحب النوم وقلة التركیز والحساسیة أالجتماعیة  -(2منفتح خالي من التوتر) 

%  38% یعانون من أالضطراب العاطفي في  فصل الصیف و62) ، وعند تصحیح البیانات لقد أظھرت النتائج أن 
  یعانون في  فصل الشتاء من  أالضطراب العاطفي .
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خالل ما تقدم أعاله ومن خالل معایشة الباحثان  للظروف المناخیة التي یعیشھا بلدنا خاصتاً في فصل الصیف  ومن   
درجة مئویة مصحوبة بعض أالحیان برطوبة عالیة  ، وفصل الصیف  50الحارق الذي تصل درجات حرارتة الى 

بعض الشئ بحاالت مرضیة تسمى ( یطول لسبعة أشھر ومن ثم یأتي فصل الخریف بشكل خاطف أال أنھ یتسبب 
طلوع الشجر ) وتعني عودة المرض الذي یعاني منھ المریض . ومن خالل ما تم ذكرة تكمن مشكلة البحث التعرف 
على طبیعة أالضطراب العاطفي لدى موظفي دوائر الدولة ، وھل ھناك فروق بحسب الموسم أو الطقس وھذا ما 

  ة عن ھذا السؤال ؟یتطلب دراسة بحثیة تتصدى الى أالجاب
المھنة ھي األمان الوظیفي الذي یسعى إلیھ الفرد، لیوفر حاجاتھ األساسیة والضروریة أوالً، ثم یسعى أھمیة البحث : 

أن یعیش حیاة رغیدة ومتوازنة ثانیاً، ومن الطبیعي أن ینعكس ذلك على كل جوانب حیاتھ األخرى.  ان شریحة 
تقع على عاتقھا مسؤولیة أدارة البلد وعلى أالخص فیما یمر بھ البلد  من ظروف  الموظفین  من الشرائح المھمھ التي

الجمیع یعرف كم كانت معانات واالالم شریحة الموظفین في العراق بظل الحصار  لیست سھلة، بأالضافة الى ذلك 
صادیة أو أمنیة أو والظروف التي مرت على العراق، أذ یتعرض الموظف الى العدید من الضغوطات  سواء كانت أقت

أجتماعیة  أوالحیاتیة وتأمین متطلبات حیاتھ الیومیة  ، لذلك فأن ھذا البحث یسلط الضوء على عینھ مھمھ وھي العینة  
التي تدیر أمور الدولة التي تعد من أھم فئات المجتمع فلو ال ھذه الفئة ال توجد مخرجات لتسییر أمور أبناء البلد الذي 

ن أالھتمام ومراعاة ھذه الشریحة شئ مھم لما تحملھ الموظف من قساوة الحیاة التي مربھا بلدنا نعیش فیھ ،لذلك فأ
العزیز وما تعرض لھ من ضغوطات ، فھو یعیش الروتین ورتابة الظروف المحیطة فھو یستیقظ صباحاً ویستقل نفس 

واجبات عملھ ، ونتیجة لھذه الظروف وسیلة المواصالت التي توصلة الى مكان العمل ویؤدي نفس المھام المتعلقھ ب
فأن وضعھا النفسي یكون غیر مستقر وھي بذلك تكون عرضھ لمشاكل نفسیة والتي منھا أالضطراب العاطفي 
المتزامن مع تغیرات المناخ وفصول السنھ وأن ھذه الفئة ال تستبعد من أالصابة بمثل ھذه أالضطرابات ، ونتیجة لما 

وأالحساس بمشكلة البحث ومن خالل المعایشھ الیومیة مع موظفي دوائر الدولة سواء  قام بھ الباحثان من قراءات
منتسبي الجامعات أم الوزارات أالخرى  ،  فأن متغیرات البحث قد تتوافر في شخصیاتھم . خاصةً عند مالحظة نسب 

ظة بغداد  ما عدا دوائر وعدد المصابین بأالمراض العاطفیة المختلفة حسب المسح السنوي لوزارة الصحة في محاف
) بعدد أجمالي (  3921) وأالناث ( 2175للذكور (  12/2006/ 31ولغایة   11/2006/الصحة في أقلیم كردستان  

)  ومن  7282) بعدد أجمالي (  3667) ولالناث ( 3615للذكور (  12/2007/ 31ولغایة  1/1/2007) ومن  6096
). فأن للطقس تأثیر 12837) بعدد أجمالي ( 6134) وأالناث (  6703للذكور (  1/1/2008ولغایة  1/1/2008

واضح على الحالة النفسیة لالنسان ومزاجھ، فحر الصیف یؤثر في مركز االنفعال في المخ وتتوتر االعصاب ویستثار 
  االنسان من أبسط االشیاء.

العاطفي الموسمي ویصاب بالخمول أما فصل الشتاء فیصاب االنسان بما یعرف بالكآبة الشتویة او االضطراب     
والفتور نتیجة ھذه الكآبة والحزن الموسمي الذي یصل إلى حد االنتحار حیث تقول االحصائیات ان معدل االنتحار في 
دول شمال اوروبا یزداد كثیرا في فصلي كانون أالول وكانون الثاني من كل عام بسبب ھذا االضطراب العاطفي 

)،  والسؤال المھم لماذا یصاب بعض الناس بالكآبة في فصل   Widiger,2000;66 یة(الموسمي او الكآبة الشتو
  الشتاء وما ھي عوامل الطقس التي تسبب االضطراب العاطفي الموسمي واالكتئاب والحزن الشتوي.

لشمس االجابة بأن فصل الشتاء یتمیز بقصر ساعات النھار وطول ساعات اللیل وغیوم السماء التي تحجب نور ا   
الذي یفرز من الغدة الصنوبریة التي تقع في وسط المخ واماكن » المیالتونین«وضیاءھا وھذا یؤدي إلى اطالة امد 

اخرى بالجسم اثناء اللیل وبفعل الظالم ویقل افرازه اثناء النھار والضیاء والنور واالشراق، والجسم یصنع ھذا 
بیات الشتوي في الحیوانات ویجعلھا ساكنة خاملة وفاترة جنسیا طوال الھرمون اثناء اللیل الذي ثبت انھ وراء حالة ال

  فصل الشتاء.
وینتج عن طول ساعات اللیل الشتاء وقصر نھاره وغیوم السماء انعدام فاعلیة ھرمون السیروتونین الداعم للمزاج 

ي مستویات الھرمونات ).وأن التغیر ف Perring  78; 2005,(  والمخفف العراض الكآبة ویحد من اشتھاء الطعام
، یؤدي إلى زیادة الشھیة للطعام وزیادة الوزن الموسمیة في »زیادة امد المیالتونین ونعدام فاعلیة السیروتونین«ھذا 

  ) . 87: 2000فصل الشتاء (جبار ، 
دم ممارسة ومن اسباب زیادة الوزن الموسمیة االكثارمن تناول االطعمة الدسمة الكتساب الدفء لدرء برد الشتاء وع 

الریاضة بسبب سوء االحوال الجویة بسبب المطر والریاح خصوصا ریاضة المشي التي یتوقف الكثیر من الناس عن 
ممارستھا بسبب سوء االحوال الجویة، ال یعود استعداد الجسم الكتساب الوزن في فصل الشتاء كلھ إلى عامل البرد 

لمشروبات الدافئة ذات السعرات الحراریة العالیة التي نلجأ الیھا طلبا ومحاولة التغلب علیھ بتناول االطعمة الدسمة وا
  للدفء في الشتاء.
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كآبة الشتاء الموسمیة منذ سنوات عدة یعلم الباحثون والعلماء ان تضاؤل ساعات النھار التي تضیئھا الشمس وطول     
سمیة التي ترافقھم طوال اشھر الشتاء وایام ساعات ظالم اللیل یمكن ان یولد في نفوس الكثیرین شعورا بالكآبة المو

  العتمة الشتویة.
ویمكن تفسیر ذلك بانھ عند احتجاب اشعة الشمس فإن ھرمونات رئیسیة معینة تصبح عاجزة عن القیام بوظیفتھا بشكل 

لباكر ) في الوالیات المتحدة أن التعرض لضوء الشمس وضیائھا في الصباح ا  jone 2013تام. وقد أشارت دراسة ( 
یؤدي إلى كبت ھرمون المیالتونین والعكس صحیح فحلول الظالم في فصل الشتاء یكون مبكرا وانقشاعھ یكون 
متأخرا في الصباح فلیل الشتاء الطویل ونھاره القصیر باالضافة إلى عتمة وغیوم السماء في نھار الشتاء یؤدي إلى 

لتي تقع في وسط المخ واماكن اخرى بالجسم ویؤثر ھذا زیادة افراز ھرمون المیالتونین من الغدة الصنوبریة ا
)  بأن انعدام فاعلیة  smith 2013الھرمون على مستویات الطاقة والمزاج في االنسان.وأكدت ذلك دراسة ( 

السیروتونین تقول األبحاث العلمیة ان الزیادة في ھرمون المیالتونین تجعل السیروتونین اقل قدرة وتأثیرا على دعم 
اج واعتدال الشھیة،وعندما تتضاءل ساعات الضوء المنبعث من الشمس في نھار الشتاء القصیر واحیانا المعتم المز

مع ذلك عن طریق اطالق اشارات » الدماغ«بفعل غیوم السماء تزداد حاجة االنسان إلى السیروتونین ویتجاوب المخ 
الجسم للسیروتونین یحتاج إلى تناول االطعمة الغنیة تنبئ بالحاجة إلى المزید من النشویات والسكریات الن انتاج 

  ). 65: 2009بالسكریات والنشویات.(فھمي ، 
تجعل كثیرا من الناس یعانون من اعراض الكآبة «وانعدام فاعلیة السیروتونین الذي یطلق علیھ ھرمون السعادة 

  ».الموسمیة والحزن الشتوي
في المئة من افراد  20 - 10عراض االكتئاب الشتوي في امیركا إلى أعراض اكتئاب الشتاء تصل نسبة المصابین بأ  

المجتمع االمیركي والنساء اكثر عرضة لالصابة بھذا المرض، حیث تتضاعف نسبة اصابتھن من الرجال بأكثر من 
وي في الدول االسكندنافیة تصل خطورة االكتئاب الشت اربع مرات وتزید اعراض المرض في ایام الدورة الشھریة.

الموسمي لدرجة االقدام على االنتحار وتشكل مشكلة ایضا في امیركا لذا یھتمون بطرق ووسائل مكافحة ھذا المرض 
  ومنھا:

یضعھ فوق الرأس ویمكن ان تضبط ھذه االجھزة على میعاد » light veson«وقد یستخدم المریض كابا ضوئیا • 
  تونین فیشعر االنسان بالنشاط.االستیقاظ المطلوب وذلك لتثبیط افراز ھرمون المیال

ملیون ایون رسم ½ 4وتستخدم االیونات السالبة في عالج االكتئاب وذلك عن طریق اجھزة تبعث ما یقرب من • 
  المكعب.

ویجب عدم ارتداء النظارات الشمسیة في فصل الشتاء النھا تزید الظلمة كما یقول د. نورمان روثنسال بالمعھد • 
بوالیة میرالند ان تقلیل درجة الظلمة للنظارة افضل لمن یمیل إلى المعاناة من ھذا النوع من  الدولي للصحة العقلیة

  ) 65: 2000االكتئاب.(جبار، 
  ومن خالل ما تقدم یمكن أیجاز أھمیة البحث من خالل النقاط االتیة .

ان التي تعاني من كثرة المشاكل أوالً : تعد أالضطرابات العاطفیة  من أكثرأالمراض شیوعاً وأنتشاراً خاصتاً للبلد
  وأالزمات .

شریحة واسعة من المجتمع وأن أالھتمام بھم ورعایتھم لھ أھمیة  كبیرة  ومردود كبیرفي یمثلون   ثانیاً : أن الموظفین
  بناءالمجتمع وتقدمھ وثروه ال یستھان بھا یمثلون .

نفسیة الفرد العراقي خاصتاً ما یتمیز بھ المناخ من صیف ثالثاً :قلة الدراسات التي تناولت تأثیر المناخ العراقي على 
  حارجداً وشتاء .

  رابعاً : تعد تغیرات المناخ ونوع الفصل الموسمي من المنبأت المھمھ في أالصابة بأضطرابات المزاج .
  : تتحدد أھداف البحث الحالي بما یأتي .  أھداف البحث

  لدولة .تعرف أالضطراب العاطفي لدى موظفي دوائر ا -1
  تعرف الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً للموسم ( صیف ، شتاء) -2
  تعرف على الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً للنوع ( ذكور ، أناث ) في فصل الصیف. -3
  بعاً للنوع ( ذكور ، أناث ) في فصل الشتاء . تعرف على الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي ت-4

اناث) في وزارتي التعلیم العالي ووزارة الصحة في مركز -یتحدد البحث الحالي بالموظفین (ذكور : حدود البحث
  2017-2016محافظة بغداد  

  :  تحدید المصطلحات
  ) SAD ) (Seasonal affective disorderأوالً : أالضطراب العاطفي الموسمي  (

  1992تعریف   الدلیل التشخیصي لمنظمة الصحة 
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  وھو نوع من الكأبھ الذي یرتبط مع تغیر الموسم یبدأ وینتھي في بعض أالوقات من كل سنھ     
  التعریف النظري : أذ تبنى الباحثان تعریف تصنیف منظمة الصحة العالمةالعالمیة

                                                                 )DSM4 ,1992 ;354 (  
  1993تعریف تصنیف منظمة الصحة العالمیة 

یعرف ھذا االضطراب أیًضا بـ "االكتئاب الشتوي" أذ  یعاني بعض األشخاص من نمط موسمي لنوبات اكتئابیة      
إذا عاني تأتي في فصل الشتاء أو الخریف وتنتھي في فصل الربیع. و یُشخص االضطراب العاطفي الموسمي 

الشخص على األقل من نوبتان في الشھور الشتویة الباردة ولم یعاني من أي نوبات في أوقات آخرى لمدة تزید عن 
  ) .CD10 ,1993 ;342سنتین أو أكثر. وأنھ یؤثر عادة على اإلناث أكثر من الذكور.(

  2000تعریف  جبار -
أنواعھ شیوعاً كآبة الشتاء. وتبدأ عادة في أواخر الخریف، ھي نوع من الكآبة الذي یلي تتابع الفصول. ومن أكثر    

وأوائل الشتاء، بینما تختفي بحلول الصیف. أما النوع األقل شیوعاً فیعرف بالكآبة الصیفیة، ویبدأ عادة في أواخر 
 الربیع أو أوائل الصیف. ویختفي بحلول الشتاء.

  ) .  56:  2000(جبار ،                                                                   
  2000تعریف فتاح 

ھي نوع من الكآبة الذي یلي تتابع الفصول. ومن أكثر أنواعھ شیوعاً كآبة الشتاء. وتبدأ عادة في أواخر الخریف،    
ة في أواخر وأوائل الشتاء، بینما تختفي بحلول الصیف. أما النوع األقل شیوعاً فیعرف بالكآبة الصیفیة، ویبدأ عاد

  الربیع أو أوائل الصیف. ویختفي بحلول الشتاء.
  )    43، ك 2000(   فتاح ،                                                               

   2014تعریف جمال 
اب یكون االكتئاب الوجدانى الموسمى ھو نوع من أمراض االكتئاب الذى ینتكس كل شتاء . وھذا النوع من االكتئ   

مصحوباً بعدة أعراض مثل وجود نقص واضح فى الحیویة وزیادة شدیدة فى النوم والنھم الشدید للمواد 
یساعد على تحسن  –التعرض للضوء الساطع فى فترات الصباح -الكربوھیدراتیھ (النشویة) .والعالج بالضوء 

  أعراض المرض بصورة واضحة .
  )  43:  2014(جمال ،                                                                      

  التعریف النظري : أعتمد تعریف الدلیل التشخیصي لمنظمة الصحة العالمیة الرابع  
  التعریف أالجرائي : وھي الدرجة التي یحصل علیھا المستجیب على مقیاس أالضطراب العاطفي 

   officialثانیاً : الموظف   
  ) 1980ي (تعریف الكبیس - 
"ھو الشخص الذي یشغل وظیفة مدرجة بالمالكات الداخلة بالمیزانیة العامھ وممن یخضع الحكام قانون الخدمة  

  ) 50:  1980الممعمول بھ في الدولة ومن دون أنیكون شغلة لھذه الوظیفة محدداً بآجل زمني معین  ( الكبیي ، 
  ) 1992تعریف ولتني (  -
  ) . 15:  1992صورة دائمة في تنفیذ نشاط مرفق عام أداري (علي، " ھو الشخص الذي یسھم ب 

  التعریف النظري : أذ تبنى الباحثان تعریف الكبیسي لشمولیتة .
  أالطار النظري ودراسات سابقة

  أوالً: أالطار النظري 
ك من خالل یھتم علماء النفس بتشخیص وتحدید العدید من األمراض النفسیة التي تصیب اإلنسان، وذل تمھید :

مالحظة األعراض النفسیة والجسدیة التي تظھر على المریض، والتي تختلف بشكل كبیر من مرض نفسي إلى آخر، 
، ویعد   مما یسھل علیھم تحدیدھا واتخاذ الطرق والتدابیر الالزمة لعالجھا حتى لو كان ھذا العالج طویل األمد

ع في مختلف بالد العالم، أذ یظھر االكتئاب على شكل حاالت االكتئاب، من األمراض النفسیة المنتشرة بشكل واس
مستمرة من الالمباالة واإلھمال للغیر والنفس، مع بقاء المریض مبتعداً عن الطعام والشراب لفترة طویلة، وفقدانھ 

بعض الحاالت لألمل بالحیاة وإحساسھ بعدم أھمیة استمرار حیاتھ، مما قد یجعلھ یقدم على االنتحار أو أذیة نفسھ في 
 seasonal affective disorderالشدیدة ،  ویُعدُّ االضطراُب الموسمي الوجداني أو االضطراب الموسمي العاطفي 

(SAD أحَد أنواع االكتئاب الذي یأتي ویذھب بشكٍل موسمي، ویُعَرف االضطراُب الموسمي العاطفي "بـاكتئاب (
ةً خالل فصل الشتاء، وغالباً ما تبدأ " أحیاناً، ألن األعwinter depressionالشتاء  راضَّ تكون أكثَر وضوحاً وشدَّ

ةً خالل أشھر  أعراُض الحالة بالظھور خالل فصل الخریف، حیث تأخذ فترات النھار بالتناقص. وتكون الحالةُ أكثَر شدَّ
. ل وینایر/كانون الثاني وفبرایر/شباط عادةً   دیسمبر/كانون األوَّ
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ن أعراُض االض    طراب العاطفي الموسمي، وتزول خالل فصلي الربیع والصیف، إالَّ أنَّھا قد تعود في كلِّ تتحسَّ
  )  34: 2013خریٍف وشتاء في دورٍة متكررة.  ( الحلبي ، 

  
یعتقد بأن سببھ یرتبط بالتغییرات في كمیة ضوء الشمس في األوقات المختلفة  : أسباب أالضطراب العاطفي الموسمي

ر على نصف ملیون شخص كل شتاء بین سبتمبر وأبریل وبشكل خاص أثناء دیسمبر وینایر من السنة وقد تؤث
فصل الشتاء حیث یكون النھار قصیرا و اللیل طویال مع قلة فترات سطوع الشمس ومیل الجو للظالم ففي  وفبرایر، 

دورا مھما في اإلصابة  مما یتسبب كل ذلك فى حدوث اضطرابات في بعض النواقل الكیمیائیة بالمخ و التى تلعب 
باالكتئاب ، الذي یتسم بھبوط نوعى في المزاج ، وفى حاالت أخرى یتطور ویأخذ شكل اكتئاب یستوجب عالجا دوائیا 

  و عالجیا حواریا و نفسیا ، فھو یظھر و یتكرر في الوقت نفسھ من السنة.
وسمیة. مع نسبة ضئیلة من األطفال تعاني النساء أكثر من الرجال من االضطرابات العاطفیة الم: االنتشار

سنة باالضطرابات العاطفیة الموسمیة. أما بالنسبة للبالغین،  20والمراھقین، وغالباً ال یصاب األشخاص األقل من 
فیتناقص احتمال اإلصابة باالضطرابات العاطفیة الموسمیة كلما تقدموا في السن. وتعتبر االضطرابات العاطفیة 

  اً في المناطق الشمالیة.الموسمیة أكثر شیوع
   األعراض المصاحبة لآلضطراب العاطفي الموسمي -
  صعوبة في االستیقاظ من النوم في الصباح -1
  غثیان الصباح -2
المیل لالستغراق في النوم وزیادة في تناول الطعام خاصةً الرغبة في تناول الكربوھیدرات مما یؤدي إلى زیادة -3

  الوزن.
  قلة  الطاقة-4
  وبة في التركیز وإنجاز المھماتصع -5
   االبتعاد عن األصدقاء واألسرة والنشاطات االجتماعیة. كل ھذا یؤدي إلى االكتئاب، التشاؤم وانعدام المتعة. -6
  الشعور بالصداع وثقل في الیدین والقدمین واالحساس باالعیاء بصفة مستمرة -7
  

                                                                )ICD10 ,1993 ;342 (  
تتضمن أعراض الكآبة الصیفیة، ضعف الشھیة، ونقص الوزن، واألرق. كما تشمل بعض أعراض : كآبة الصیف -

االضطرابات العاطفیة الموسمیة أعراض أخرى للكآبة. تتضمن ھذه األعراض مشاعر الذنب، وفقدان االھتمام 
لشعور المستمر بالیأس، ومشاكل جسدیة، مثل الصداع. وتستمر ھذه األعراض بالنشاطات التي كنت تتمتع بھا، وا

بالعودة سنة بعد سنة، في ذات الوقت كل سنة. وال ترتبط التغییرات بالمزاج بالضرورة بحالة من الكآبة، (مثالً 
  الشعور بالضیق إذا كان عاطالً عن العمل أثناء فصل الشتاء).

الجات المختلفة لإلضطراب العاطفة الموسمي بما في ذلك العالج بالضوء، األدویة،  ھناك العدید من الع العالج : -
العالج السلوكي المعرفي ومكمالت الھرمون میالتونین.و رغم تقلبات الطقس في فصل الشتاء وسوء االحوال الجویة 

ة ، فھي تحرق السعرات واحیانا ھطول االمطار وھبوب الریاح الباردة یجب ممارسة الریاضة یومیا وبصفة مستمر
الحراریة الزائدة والمختزنة في الجسم وتمنح الشعور بالسعادة وترفع المعنویات المتدنیة وتحسن الحالة المزاجیة 

  وتجعل االنسان یتخلص من الشعور باالكتئاب والحزن بفعل طقس الشتاء.
الن ضوء واشعة الشمس تزید من التعرض الشعة الشمس وضیائھا خاصة في الصباح الباكر في فصل الشتاء    

  ) . Giosan,2001 ;43افراز السیروتونین وتزداد فاعلیتھ (  
نوعیة الغذاء مھمة في عالج الكآبة الشتویة وزیادة الوزن الموسمیة.فمن المفارقات الصحیة ان مقاومة الكآبة     

یات والسكریات عالیة الدسم باختیار وزیادة الوزن في الشتاء تكون بتناول النشویات ویجب االستعاضة عن النشو
المربات «بعض انواع من االطعمة وخطة ال یجب الحیاد عنھا.فیكون وجبة طعام االفطار من البروتین والسكریات 

وعصیر البرتقال من الحلوى التي تحتوي على السكر تساعد على افراز السیروتونین ولذلك یشعر االنسان » الخفیفة
ة من الشیكوالتة ، والبروتین یساھم بصورة غیر مباشرة في افراز ھرمون السیروتونین فھو بالسعادة بعد اكل قطع

التي یصنع منھا السیروتونین ، والنشویات تساعد في تنشیط افراز ھرمون االنسولین » تربتوفان«یوفر المادة الخام 
الحلوى «ن اطول بكثیر من مفعول الذي یساھم بطریقة غیر مباشرة في انتاج السیروتونین ومفعول النشویات یكو

، ولوجبة الغداء مثلھا مع التنویع فاذا كان االفطار من البیض والجبن او اللبنة وشيء من السكریات » والسكریات
والنشویات كالخبز او البسكویت وبعض العصائر مثل عصیر البرتقال او الموز فیكون الغداء ان امكن من السمك او 
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او االرز نشویات او تناول الفاكھة والخضراوات الطازجة في الغداءوعند وجبة العشاء یكون الدجاج وھي بروتینات 
  تناول االطعمة الخالیة من الدسم مثل حبة بطاطا مسلوقة كبیرة او معكرونة كذلك تناول بعض الفاكھة الطازجة.

االستقرار یحول دون تذبذب الرغبات  بھذه الطریقة یستطیع االنسان االبقاء على مستوى السیروتونین مستقرا وھذا   
في تناول الطعام ویمنع بالتالي الزیادة الموسمیة في الوزن ویمنع االصابة بالكآبة الموسمیة والحزن الشتوي 

  ) 34: 2016واالضطراب العاطفي الموسمي.(حسین ، 
  : النظریات المفسرة لالضطراب العاطفي الموسمي

  ریة المختلفة :وفیما یلي عرض موجز للتوجھات النظ
ركز بعض العلماء على دور الناقالت العصبیة في : التفسیر الكیمیائي الحیوي  والتفسیر العصبي الغدي  –1

اإلصابة باالضطرابات المزاجیة ، وكانت أول النظریات في ھذا الشأن خاصة بمادة الكاتیوكالمین  أذ  وجدت بعض 
ابنفرین  وھي أحد الكاتیوكالمینات تسبب االكتئاب ، بینما تؤدي الزیادة الدراسات دلیالً یؤكد أن النقص النسبي للنور

فیھ إلى حدوث الھوس ، كما وجدت دراسات عدیدة أن النورابنفرین یلعب دوراً في اإلصابة باالضطرابات المزاجیة  
)Op.Citانج وآخرین ) أحد الناقالت العصبیة األخرى التي عنیت بھا الدراسات ھي السرتونین ، فقد قام بر
"Prange et al, 1979 بدراسة تأثیر عیوب النقل المركزي للسیرتونین وارتباطھ یظھر أعراض اضطراب ثاني "

) وتنتھمي ھذه الناقالت العصبیة على مجموعة األمینات األحادیة Op.Citالقطب ، وأیدت نتائج الدراسة ھذا التفسیر (
  االضطرابات المزاجیة . والتي یفترض أن لھا دور رئیسي في ظھور أعراض

وأن لالضطراب  النیروفسیولوجي ، دور في حدوث االضطرابات المزاجیة ، أذ  قام الباحثین بدراسة اضطراب   
اإلیقاع البیولوجي وھو المعروف باسم اضطراب النوم حیث أشاروا إلى أن الجسم البشري لھ دورة منتظمة ثابتة 

  النوم .یومیة تحدث بین حاالت الیقظة وحاالت 
كما أشاروا أن اإلفرازات الغدیة العصبیة لھا تأثیر كبیر في ھذه الدورة وفي درجة حرارة الجسم ، كما أن ھذه    

الدورة متصلة مع دورة الضوء على مدار اللیل والنھار حیث أن األفراد المكتئبین یظھرون اضطراب في عناصر 
االكتئاب قد یمثل اضطراب التنظیم الطبیعي لدورة الیقظة والنوم ، ھذه الدورة ، وعلى أساس ذلك افترض الباحثین أن 

كما أشارت دراسات لرسام المخ الكھربائي وجود شذوذ ملحوظ لدى مرضى االكتئاب في قیاس النشاط الكھربائي 
  بالمخ .

تقدیره لذاتھ على  یرى الفرید یون أن الفرد المھیأ لالكتئاب جمد على مرحلة یتوقف فیھا نظریة التحلیل النفسي :-2
اإلشباع الخارجي من اآلخرین أو أن شعوره بالذنب ینكص بھ إلى ھذه المرحلة حیث یصبح في حاجة لإلشباع 
الخارجي ، فإذا لم یتم إشباع حاجاتھ النرجسیة یصبح تقدیره لذاتھ في خطر ویكون حینئذ على استعداد ذلك للقیام بأي 

مصادر قوتھم ، ویؤدي جمود ھؤالء األفراد على مرحلة طفلیة إلى مقابلة عمل لیرغم اآلخرین على أن یشركوه في 
االحباط بالعنف ، ویؤدي بھـم جمودھم على المرحلة الفمیة للوصول إلى ما یریدون بالخضوع والذل وھكذا یجدون 

م مصادر أنفسھم في صراع بین أسلوب العنف وأسلوب الخضوع ، واالكتئاب العصابي یمثل محاوالت یائسة إلرغا
  اإلشباع الخارجیة على أن تكون طوع ید المریض بینما االكتئاب الذھاني یمثل الفقدان التام لھذه المصادر .

ویمثل االكتئاب الذھانى أو (ذھان االكتئاب) عند الفرویدیین جموداً على المرحلة الفمیة ، لھذا كان من أعراض ھذا    
، وكثیراً ما ینقص المریض بھذا المرض إلى أوجھ النشاط التي تتمیز بھا  المرض االمتناع عن األكل أو الشراھة فیھ

ھذه المرحلة كمص األصابع وكثیراً ما تحتوي تخیالتھم على أفراد أو أعضاء من أفراد آكلوھا ، ویمثل جمودھم على 
ثل االكتئاب ضعفاً من األنا ھذه المرحلة الحاجة العنیفة للحب ومحاولة التأثیر على اآلخرین الستعادة تقدیرھم ،   ویم

  األعلى لألنا إذا تعامل األنا األعلى األنا بالطریقة التي كان یرغب مریض ال شعوریاً معاملة مصادر اإلشباع المفقودة.
أال أنھ من خالل ما تقدم یشیر فروید أن العصاب ال ینشأ بسبب واحد فقط بل بضعة أسباب وھي أسباب جنسیة وما   

عاالت وتاثیرھا على العصاب أوالً وبیولوجیة تربویة ومحیطیة ثانیاً والكبت ومخلفاتھ ثالثاً  (الدباغ ، یصاحبھا من أنف
1977 :29 . (  

ویشیر الفرویدیون بذلك أن مجموعة االكتئاب تمثل عملیة رد فعل لفقدان مصادر اإلشباع الطفلى وتمثل محاوالت    
األنا باالندفاعات الغریزیة التي لم یتم إشباعھا بفقدان مصادر اإلشباع ، الستعادة ھذه المصادر وتمنع بالتالي فیضان 

لذا تبدو أعراض مظاھر العدوان واإلنكار والشعور بالذنب والعار واإلسقاط والتقمص واإلدمان ، فاالكتئاب كسلوك 
العداوة باالنسحاب ، وتحریك محاولة االحتفاظ باألنا بتكاملھا وتقلیل من الشعور بالذنب عن طریق األلم ، وتقلیل من 

اآلخرین ومحاولة السیطرة علیھم ، فالفشل في الطفولة في تكوین توحدات إیجابیة لألنا تقوم على عالقات طیبة 
  ) . 45:  2015بالموضوع تھیئ الفرد لالنقباض .(كوفیل وآخرون ،
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رتبط بوجود تحیز وأخطاء في معالجة تفترض ھذه النظریة أن وجود االضطرابات لدى الفرد م : النظریة المعرفیة-3
المعلومات لدیھ ، كما تفترض وجود أبنیة معرفیة ( مخطوطات ) كامنة عاجزة عن التكیف تسیطر على المریض من 

  خالل ما ینتج عنھا من أفكار داخلیة تلقائیة تصاحب االضطراب وتساعد على استمراره . 
تكوین واقع خاص بھ . ویعتمد اإلنسان في رؤیتھ لما حولھ على  ولإلنسان من وجھة النظر المعرفیة دور نشط في  

نظام معالجة المعلومات لدیھ الذي یختار من خاللھ ، ویغیر ، ویفسر المثیرات التي تصادفھ . وتلعب المعاني 
تجابات الشخصیة ( الذاتیة ) التي یعطیھا لما یعترضھ من حوادث دورا ھاما في قدرتھ على التكیف ، فقد یستجیب باس

سلوكیة أو انفعالیة غیر متكیفة إن ھو أخطأ في تفسیر ما یحدث من حولھ . وھكذا فإن المعرفة تؤثر على االنفعاالت 
وعلى السلوك ، ومع ذلك فإن النظریة المعرفیة ال تفترض أن األفكار تسبب السلوك أو االنفعاالت ( وبالذات في 

نھا ( األفكار) ال تسبق االنفعاالت أو السلوك في كل األحوال ، وترى الكتابات الحدیثة ألصحاب تلك النظریة ) ، أل
عوضا عن ذلك أن ھناك تفاعل وتأثیر متبادل بین ھذه المتغیرات . تفترض النظریة المعرفیة انھ من الممكن التعرف 

التلقائیة تفلت من سیطرتھ  على األفكار واستنباطھا ولكن ذلك ال یعني أن األفكار كلھا تقع تحت طائلة الفرد ، فاألفكار
وتزعجھ ولكن من الممكن تدریبھ على مراقبة ورصد ھذه األفكار ثم التخلص منھا ، أو إبطال مفعولھا غیر االیجابي 
علیھ . وأخیرا یفترض في النظریة المعرفیة أنھ من الممكن إحداث تغیرات انفعالیة وسلوكیة وجسمیة من خالل 

  قادات المریض . إحداث تغییرات في أفكار واعت
" مع وجھة النظر العامة التي وصفت االكتئاب بأنھ اضطراب عاطفي ولم تضع  Beck. 1967لقد اختلف بیك "     

فى االعتبار المظاھر المعرفیة الواضحة لالكتئاب مثل الشعور بالیأس  والشعور بالعجز ، وقد أكد بك أن اإلدراك 
د العادیین واالكتئابیین أیضاً ، وبخالف االدراكات المعرفیة العادیة نجد أن یؤدي إلى المعرفة واالنفعال عند األفرا

االدراكات المعرفیة للفرد المكتئب تسیطر علیھا العملیات المفرطة في الحساسیة والمحتوى ، وھذه االدراكات 
  المعرفیة تحدد االستجابة العاطفیة في االكتئاب .

الشدید الحساسیة  للمكتئبین وقد اكتشف من خالل ذلك مفاھیم مشوھة وغیر وقد قام بیك باختبار محتوى الفكر     
حقیقیة یعاني منھا الفرد المكتئب ، وقد ظھرا أیضاً من خالل التداعیات الحرة للمرضى (المكتئبین مجموعة من 

وفقدان  Deprivation، الحرمان  Low Self Regardالخصائص اإلدراكیة السالبة مثل احترام الذات المنخفض 
 Self، والھروب من الواقع باالستغراق في الخیال ، ومطالب الذات  Self- Blame، ولوم الذات  Selflossالذات 

– Demands  ولمیول الرغبات االنتحاریة ،Suicidal Wishes  وتكون كل من ھذه االدراكات مشوھة وغیر
أخطائھم والعوائق التي تعترض مسارھم .(جمعة ،  حقیقیة ألن المرضى باالكتئاب یمیلون إلى المبالغة في تضخیم

2015  :54 (  
تؤكد المدرسة السلوكیة بأن العصاب ینشأ نتیجة الزیادة في أالحداث والخبرات المؤلمة وأن  : النظریة السلوكیة-4

ان وأعتماداً البیئة الخارجیة بمفھومھا الشامل (طبیعیة ، أجتماعیة ، حضاریة ) لھا تأثیر أیجابي وسلبي على أالنس
على ذلك ، فأن أالنشطة التي یقوم بھا الفرد أوالتي یوفرھا لھ أالخرون ، أذا كانت سارة تجلب لھ السعادة والفرح ، أما 

) ، وأن العصاب یحدث بسبب التعرض المتكرر الى  25:  2010أذا كانت مؤلمھ فأنھا تؤدي الى العصاب ( جاسم ، 
  ) 95:  2012تباط شرطي بین تلك الخبرات وبین العصاب (قاسم وأخرون ، الخبرات التي تؤدي الیھ وحدوث أر

فأن المرض ھو مجرد أشتراط ، فالفرد قد یكون لدیھ أصالً حساسیة نحو الربو وھذه الحساسیة قد تجره الى الربو     
وقد أشار  بافلوف إلى ،وبذلك عن طریق تعمیم المثیر بذلك یصبحأي شي مرتبط بالغبار یثیر نوبة من نوبات الربوا ، 

أن سبب االكتئاب یرجع إلى االرتباط الشدید بین الصدمات التي یتعرض لھا اإلنسان في طفولتھ ، واآلثار الناتجة عن 
تكرار المواقف والتجارب المؤلمة كالفشل والحرمان ، واإلھمال واالحتقار والتھدید والصد والرفض ، أذ ینشط ذلك 

ارات ال بد أن تؤدي في النھایة إلى اإلصابة باالكتئاب  ، وعندما یصبح الفرد عرضھ ألي تطبع المزاج النفسي في مس
استثارة في مراحل النضج والبلوغ لھذه المواقف والتجارب المؤلمة وخاصة عندما تكون التجارب الجدیدة على درجة 

دیمة تطفو على السطح على ھیئة اكتئاب مھما كبیرة من التشابھ والمماثلة بین التجارب القدیمة ، فإن اآلالم النفسیة الق
  تباعدت المسافة الزمنیة بین أسباب الماضي ونتائج الحاضر .

ویعتقد بافلوف أن العصاب ھو نتیجة  الصراع بین المنبھات المنبھة والمثبطة  وأن المرض یعتمد على العوامل 
ة الدماغیة مما یعطي الدماغ حالة مزمنھ من الوراثیة والتكوینیة لكل شخص ، وأن المرض یكمن في قاعدة القشر

أالضطراب الوظیفي ، لذلك فأن التوازن بین المنعكسات الشرطیة وأالنظمة العصبیة في القشرة الدماغیة ھي المعیار 
  ) . 92:  1997أالساس للصحة النفسیة ، وأن المرض العصبي ھو خلل  بین أستجابة الكف وأالستثارة (الدباغ ، 

ة أالستثارة في طبقات ما تحت القشرة (الھیبوثالموس) تؤدي على حدة كل األفعال المنعكسة التي تمر خالل أن بؤر    
طبقات ما تحت القشرة ، وقد أدت بحوثھ إلى زیادة حساسیة المرض بالھوس واالكتئاب للمنبھات الكھربیة والحراریة 

 یمكنھم التحكم إرادیا في مثل ھذه المنبھات ، والبرودة ، إذ یشعر المرضى باحساسات غیر سارة في الجسم وال
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والتحكم اإلرادي في منبعھ یبعث على اللم وھو في العادة من وظیفة القشرة وفشل المرض في التحكم في ھذه المنبھات 
یشیر إلى أن القشرة قد فقدت وظیفتھا التنظیمیة ، ولما كان للھیبوثالموس وظیفتھا في تنظیم العملیات الجسمانیة 
وعملیات التمثیل الغذائي فزیادة استثارة ھذه المنطقة عند ھؤالء المرضى یشیر إلى زیادة التمثیل الغذائي عندھم مما 

كیلو جرام ویزید  15.10یؤدي على زیادة فقدان النشاط ویالحظ عادة أن المریض یفقد عادة أثناء المرض ما بین 
  إفراز السكر في دم المریض .

ن الفعال المنعكسة الشرطیة في ھؤالء المرضى أنھ یمكن تكوینھا بسھولة سواء في حالة الھوس وبینت دراسة تكوی   
أو في حاالت االكتئاب ، وتوجد صعوبة في محاولة إزالة ھذه األفعال أو التدریب على التمیز بینھما ، وتسود عملیات 

  . االستثارة في حالة الھوس بینما تسود عملیات الكف في حاالت االكتئاب
  النظریة أالنسانیة : مازلوا -5
تؤكد ھذه النظریة  أن أالضطرابات العصابیة ھي نتیجة عدم قدرة الفرد في تحقیق حاجاتھ أالساسیة التي تمنعھ من   

% أال أنھ  100التقدم نحو تحقیق الذات ، وعلى الرغم من أن الفرد ال یستطیع تحقیق الحاجات بصورة أو بنسبة 
ئ المرضي لحاجاتھ ،كما أكد مازلو على أھمیة البیئھ في تحقیق حاجات الفرد ، فاذا كانت البیئة یستطیع تحقیق الش

التي ینتمي الیھا غنیة وموفرة حاجاتھ التي یستحقھا تساھم في تحقیق التوافق والصحة النفسیة ، أال أنھ أذا كانت البیئة 
مور سوف تعیق تحقیق حاجاتھ وبالتالي تؤدي الى نشؤء غیر صحیة ملیئة بالحرمان والصراعات والتھدید فأن ھذة أال

أالضطراب العصابي ،كما أكد مازلوا على أھمیة الحاجات النفسیة للطفل وتلبیة متطلبات النمو الصحیح  ،وخاصتاً 
  ) .  23: 2005التنشئة أالجتماعیة التي لھا الدور الكبیر في النمو السلیم والصحة النفسیة ( صالح ، 

    

 
  ) یمثل ھرم الحاجات عند نظریة مازلوا 1شكل رقم ( 

  
ووجھات النظر المتعددة المفسرة لالكتئاب یمكننا أن نلخص ھذه االتجاھات  ومن خالل استعراض النظریات المختلفة

  المفسرة لالكتئاب في اآلتي :
  اتجاه یركز على أھمیة دور كل من العوامل الوراثیة والبیولوجیة والبیئیة في تفسیرھا لالكتئاب -1
  طفلى .اتجاه ینظر على االكتئاب باعتباره رد فعل لفقدان مصادر اإلشباع ال  -2
اتجاه ینظر على االكتئاب باعتباره نتیجة لنقص في التدعیم االجتماعي أو محصلة لزیادة العقاب ال یتالءم مع    -3

  الحدث .
  أتجاه یفسر االكتئاب في ضوء بعض األحداث المحزنة والمؤلمة والمحبطة التي تعتري الفرد فجأة . -4
جة لتشكیلة من العوامل التي تتضمن انخفاض تفاعالت الفرد مع بیئتھ كما یرجع البعض االكتئاب إلى أنھ یحدث نتی -5

  المؤدیة إلى نتائج إیجابیة للفرد وزیادة معدل الخبرات السیئة والتي تكون بمثابة عقاب للفرد .
رد منذ وأخیراً  یحدث اإلكتئاب كنتیجة لمجموعة من العوامل المركبة والمعقدة المتصلة المتتابعة التي تعتري الف     

والدتھ وحتى إصابتھ بھذا المرض ،  باإلضافة إلى دور كل من العوامل الوراثیة والبیئیة الطبیعیة والمناخیة  
  واالجتماعیة والبیولوجیة التي ال یمكن إغفالھا .
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 أذ لم یحصل الباحثان على دراسات ذات صلة بموضوع البحث ، بأستثناء بعض الدراسات: ثانیاً:الدراسات السابقة
  التي تناولت متغیر المناخ وتأثیر على مزاج الفرد والناخ الراحة ، أال أنھا بعیدة عن الدراسة الحالیة .

  
  

  التغیرات الموسمیة  
السبب األساسي لحدوث الفصول األربعة ھو بسبب میل محور الكرة األرضیة بسبب دورانھا حول نفسھا  أن: المناخ

أشعة الشمس تختلف في المكان الواحد من شھر إلى آخر ، وذلك یسبب وحول الشمس ، وبذلك فإن زاویة سقوط 
إختالف درجات الحرارة من یوم آلخر طوال السنة. وترتیب فصول السنھ تبدأ من الصیف ، والخریف ، والشتاء ، ثم 

  .  الربیع ، وھذه الفصول ھي مجرد أسماء تطلق على أجزاء السنة من خالل تقسیم أساس اعتماده على المناخ
لى مناخ العراق ھو موقعھ الفلكي، أي الموقع بالنسبة لدوائر العرض ألنھ یحدد ان العامل الرئیس الذي یؤثر ع    

 و  ْ 29زاویة سقوط أشعة الشمس وطول النھار أي المدة التي تشرق فیھا الشمس.ویقع العراق بین دائرتي العرض 
ثر في نوع الریاح السائدة  شماال، وقد اكتسب من ھذا الموقع حرارتھ الشبیھة بالمداریة كذلك فأن ھذا الموقع یؤ 37ْ

  التي تھب علیھ .حیث جعل موقعھ ھذا انھ في مھب الریاح العكسیة الغربیة في فصل الشتاء.
اما العامل الثاني فھو قربھ من المسطحات المائیة ،حیث یالحظ ان المساحات المائیة التي تؤثر على مناخ العراق    

طرفة الجنوبي الشرقي ،والبحر المتوسط الذي یقع الى الغرب منھ  ھي الخلیج العربي وبحر العرب ویقعان في أقصى
  كم.1000على بعد یتجاوز ال 

شھرآ لھا معدل یزید  11 -4یوصف مناخ العراق بأنھ شبھ مداري من حیث الحرارة لوجود : خصائص مناخ العراق
ایضا مناخ قاري التصاف مناخ ف) وھي القاعدة التي اقرھا العالم كوبن في تصنیف المناخ .وھو  68ْم( 20ْعلى 

  :-العراق بالصفات االربع التي یتصف بھا المناخ القاري وھي
  مدى الحرارة الیومي والسنوي عال  -أ

  قصر الفصول االنتقالیة(الربیع والخریف)–ب 
  قلة المطر - ج
  قلة الرطوبة النسبیة -د
  سط ومناخ الصحاري الحارة.یمكن ان یوصف مناخ العراق بأنھ یأخذ من صفات مناخ البحر المتو  
وللمدى الحرارة الیومي أھمیة من الناحیة الصحیة اذ یعوض عن حرارة نھار الصیف المتطرفة بانخفاض حرارة   

  اللیل واعتدالھا مما یجعل صیف العراق اكثر احتماال من صیف الھند الموسمي 
اتجاه الشمال وذلك لقلة الغیوم في السماء وقلة ویزداد المدى الیومي لحرارة شھر تموز بزیادة دائرة العرض أي في 

الرطوبة النسبیة في الھواء والذي یساعد في سرعة فقدان األرض لحرارتھا في اللیل في حین یقل المدى الیومي كثیرآ 
  في شھر كانون الثاني بسبب زیادة الرطوبة النسبیة وكثرة الغیوم.

ع لحرارة النھار عقب غروب المس أذ تسیر السماء الصافیھ عملیھ وتعزى انخفاض حرارة اللیل الى الفقدان السری  
الفقدان تلك من سطح األرض وتعزى الظاھرة نفسھا في المناطق الجبلیة ایضا الى حالة التصرف الھوائي او كما 

  تسمى نسیم الجبل البارد الذي یھب من المرتفعات إلى األودیة. 
االنتقال (الربیع والخریف)وھذا ما یحدث في األقطار البعیدة عن البحار  اما الصفھ القاریة الثانیة فھي قصر فصول

ویمكن مالحظتھ ذلك بسھولھ في خط الحراره البیاني لمدن العراق حیث یرتفع معدل الحرارة فجأة بین اذار ومایس 
السھوب  وھبوط الحرارة في الخریف الیقل في سرعتھ عن صعودھا في الربیع ویظھر الربیع بوضوح في منطقھ

حیث تغطى األراضي بنباتات مزھره كثیره وحشائش خضراء وتبقى ھذه النباتاتفي دور سبات في الصیف الحار اما 
في لیالي الربیع فتكون بارده حیث تكون حالھ المناخ مبھجھ للقادمین الیھا من الجنوب ذو االمطار القلیلھ والذي التنبت 

  فیھ اال حشائش قصیره متفرقھ.
%(في كانون الثاني)في 73.4%(في تموز) الى24.3صفھ الثالثة  فھي قلھ الرطوبھ النسبیھ التي تتراوح من اما ال   

  %.49.3حیث یبلغ المعدل السنوي للرطوبھ 2000 -1971مدینھ بغداد خالل المده 
ضایق منھا عندما ان قلة الرطوبھ النسبیھ في وسط العراق وشمالھ تجعل االنسان یتحمل حرارة الصیف العالیھ ویت    

یكون في البصره الن قلھ الرطوبھ النسبیھ في الوسط والشمال تساعد او تفسح المجال لعرق االنسان الجسمي 
بالتبخر،وھذا التبخیر یحتاج الى حراره یاخذھا من الجسد وما یجاوره من الھواء وبذلك یشعر االنسان باالرتیاح بینما 

  نسبیھ ویبقى العرق على جسمھ كما في البصره.یشعر بالضیق عندما ترتفع الرطوبھ ال
وعموما یمكن القول ان افضل وصف لمناخ العرااق ھو انھ قاري شبھ مداري أمطاره تشبھ نظام مناخ البحر 

  المتوسط.
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یتضح مما تقدم ان مناخ العراق متأثر بالیابس اكثر من الماء،أي أي انھ یمیل الى الصفة القاریة أكثر منھ الى الصفة  
لبحریة،وبالتالي فھو یتمیز بالتطرف الحراري،خاصھ وان صغر مساحھ الخلیج العربي وأحاطھ الیابسة بھ من جمیع ا

جھاتھ تقریبا،جعل تأثیره على مناخ العراق محدود وفي اوقات معینھ من السنھ عند تعرضھ للكتل الھوائیة المداریة 
  اضات الجویھ القادمھ من البحر المتوسط نحو العراق. القادمة من المحیط الھندي والمتقدمة في اتجاه االنخف

ویعد شھر تموز احر شھر في السنة وھو من صفات المناخ القاري وینتج عن ذلك كبر المدى الحراري 
السنوي،وتزداد درجة القاریھ من الجنزب باالتجاه الشمال،ومن الغرب باتجاه الشرق،أي تزداد بزیادة دوائر المسافھ 

ثیرات البحریھ(وھو البحرالمتوسط) عدا الرطبة والحبانیھ حیث كانتا اقرب في درجھ القاریة الى محطة من مصدر التأ
  البصرة رغم وقوعھما في غرب العراق.
  )  65: 2012تأثیر المناخ  في حیاة االنسان.( حسن ، 

وتأثیر المناخ ال یقتصر  ھناك عالقة بین الطقس وصحة االنسان تتجلى في عدد من الظواھر الطبیعیة والنفسیة    
على شخص دون آخر وإنما یقع تأثیر المناخ على كل البشر دون استثناء ، خاصتاً في اشھر الصیف الطویلة وأیام 

  الحر الشدیدة في العراق یزداد توتر االعصاب.
قس الحار الجاف ففي البلدان التي ترتفع فیھا درجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة یصبح سكان بلدان ھذا الط

اكثر استثارة وأكثر عدوانیة وسیكون سلوكھم یمیل الى العنف وتكثر المشاجرات وارتكاب الجرائم ألن مزاجھم اصبح 
  حادا بسبب الحر الشدید وانخفاض الرطوبة.

كما وأن التوتر العصبي الذي یسببھ حر الصیف بأشھره الطویلة یجعل االنسان مھیأ لالصابة بأمراض العصر ،     
ثبت علمیا ان وھج الشمس في الصیف یزید من نوبات الصداع النصفي خصوصا لدى النساء لذلك یجب استخدام 
النظارة الشمسیة لمنع تعرضھن لھذه النوبات.لقد ثبت بعض الدراسات العلمیة ان الحر یزید توتر االعصاب للتأثیر 

االرشادات الصحیة للوقایة من متاعب الصیف الصحیة في مركز االنفعال بالمخ لذلك یجب اتباع النصائح الطبیة و
  الجسدیة والنفسیة.

وبما أن طبیعة  الجو في بلدنا العزیز العراق ھو الحر الشدید فأنة یؤثر على المزاج وتثور األعصاب وتتوتر   
أي فصل  وتصبح الحیاة الیومیة ثقیلة على الناس، ولكن السؤال لماذا تثور األعصاب في فصل الصیف أكثر من

  آخر؟ھل الحر ھو السبب أم المشاكل الیومیة ھي السبب والسؤال األھم كیف یمكن تجنب ذلك؟
االجابة عن ھذه االسئلة ھو انھ من الطبیعي جداً ان یؤثر الحر والعرق واالرھاق في االعصاب والجھاز العصبي.   

ب، فمركز االنفعال یفرز مادة السیروتونین وھي فالحر یؤثر في مركز االنفعال بالمخ وبالتالي یؤثر كذلك في األعصا
أو نقصانھا، وعموماً » أي السیروتونین«مادة تؤثر في درجة االنفعال التي تتأثر بھا وتخف وتزداد حسب زیادة المادة 

  ) . Parabiaghi  54; 2006,یؤثر الحر والعرق واالرھاق في أعصاب االنسان ویعمل على توترھا ( 
وتر الصیف،  یجب على االنسان العصبي ان یتحكم في أعصابھ وانفعاالتھ بالتصرف السلیم والتعقل للتغلب على ت    

  والتدبر في األمر وان یبتعد عن اسباب التوتر ومعالجة األمور بھدوء.
وة لذلك یجب االستفادة من االجازات السنویة الصیفیة واالستشفاء بطب الرحالت والتمتع بما وھب هللا للطبیعة من ق

شافیة للجسد السقیم والنفس المھمومة.، ما أن أنشطة الرحالت الترفیھیة النوادي البحریة والمشروعات السیاحیة من 
ممارسة الریاضة والسباحة واللھو واالنطالق واالبتسامة والضحك واالستماع الى الموسیقى الھادئة التي تؤثر في 

  )  65: 2014اب.(البدیري ، مركز االنفعال في المخ یخفف من حدة توتر األعص
وبما أن الطقس المؤثر في العراق ھو الحر أكثر من البرد  وما یعانیة الفرد العراقي من   لذلك ومن خالل ما تقدم 

ظروف أخرى كأنقطاع التیار الكھربائي وأالختناقات المروریة والضغوط العدیدة سواء كانت نفسیة أو أجتماعیة 
على مزاج الفرد العراقي ، وممكن أن تتسبب بنوع من أنواع الحاالت النفسیة ، السیما  وأقتصادیة  تؤثر تاثیر قوي

أالضطراب العاطفي الموسمي أال أنھ أشارت الدراسات الى أنتشار أالضطراب العاطفي في فصل الشتاء أكثر من 
لبلدان أالخرى وخاصتاً أالوربیة الصیف ، أال أن ھذه النتائج قد تتغیر في العراق وذلك النھ شتاؤنا یختلف عن شتاء ا

  ،النھ شتاء العراق ال تغیب الشمس لفترات طویلة أال أنھ قد تكون ھناك الفروق الفردیة ودرجة أالستعداد لالصابة  .
ومن خالل ما تقدم من تأثیر الفصول أو المواسم على مزاج الفرد ودرجة راحتھ فقد تم أالستناد على معدالت الموسم   

غیر مریح في تأثیره على مزاج الفرد من الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي ،قسم المناخ من المریح وال
  ) وفقا الجدول أالتي . 2015/ 1970تاریخ ( 

  ثا) /سرعة الریاح(م   الرطوبة النسبیة %  معدل درجة الحرارة (ْم )  الموسم     
   2. 6     72  9. 4    2ك

  2. 9  60  12. 2  شباط 
  3.  3  50  16.  7  أذار
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  3. 2  42  22. 8  نیسان 
  3. 3  31  28. 7  مایس

  4  24  32.  8  حزیران 
  4. 2  24  35  تموز
  3، 6  26  34.  3  آب 

  2. 9  31  30.  5  أیلول 
  2. 6  40  24. 3  1ت
   2. 5  57  16.  1  2ت
  2. 5  70  11  1ك

  
  خ ،بیانات غیر منشورة ).(الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي ، قسم المنا

THI =   T-0 .55 (1-RH) (T-14)                                        
 )- TH+or الرطوبة (  –أذ أن دلیل الحرارة 

  Tمعدل درجة حرارة الھواء الجاف= 
  RHمعدل الحرارة النسبیة  = 

  ) فأن معظم الناس یشعرون بالراحة  20- 15فاذا كان الناتج بین ( 
  ) یشعرون بعدم الراحة كذلك  15یشعرون بعدم الراحة ، وأقل من (  20كثر من وأ

  مثال على ذلك :
  THI=9.4 ( 0.72-1)0.55-)              (14-9.4شھر كانون الثاني

9.4-0.55 (0.28)(-4.6)                                         =  
9.4 -0.154x(-4.6 )                                               = 
=9.4-(-0.708 )                                                      
 غیر مریح                                                                  10.1=

C غیر مریح بارد   ھذا بالنسبة الى الحر والرطوبة  ◌َ    
  أما دلیل البرد والریاح                                    
  K=(100v+10.45-v) (33-ta )              فیكون حسب المعادلة أالتیة

 =Kساعة )  / 2م/أذ أن قوة تبرید الریاح (كیلوسعرة 
 V =ثا )/معدل سرعة الریاح (م                    
  ) 141: 2011،(الموسوي            taمعدل درجة حرارة الھواء (ْم ) =                 

  مثال على ذلك  لشھر كانون الثاني  وھكذا لبقیة أالشھر التالیة  
K=(100x2.6 +10.45-v)(33-9.5 )                                                 

=(16.124 +10.42-2.6 )(23.6 )                                                
23.974x23.6                                                                     
=565.7                                                                            

  *Cغیر مریح بارد  
  

  وفیما یلي توزیع شھور السنة الى فصول تم حسب التصنیف النھائي القالیم الراحة
  فصل الشتاء 

    
المرتبة الثالثة   نف النھائي الص  THI K  الشھر

 C َ◌  C*     C  1ك  للراحة 

  *C  C◌َ   2ك

  شباط 
  

C َ◌  C*  
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  فصل 
  الربیع 

المرتبة أالولى   P  C  A  آذار 
  للراحة 

  *P  P◌َ   نیسان 

  
  مایس

H  P  

  فصل 
  الصیف  

  غیر مریح  H*  H*  D  حزیران 

  ◌َ H  H◌َ   تموز 

  ◌َ H َ◌  H  آب

فصل 
  الخریف 

  H*  H  B  تبة الثانیة المر
  للراحة 

    *H  P  أیلول 

    P  C   1ت

        2ت

  ) 168:  1990(  السامرائي ،                                                            
غیر   Hغیر مریح بارد و C*غیر مریح بارد  و Cمریح و   *P=غیر مریح سموم  و ◌َ Hمعاني الرموز الرمز( 

  مریح حار.
الدراسة تشمل فصل الصیف والشتاء فقط ،لذلك فأن فصل الصیف یمثل الفصل الغیر مریح بشكل واضح ، أذ  بما أن 

ترتفع درجات الحرارة بشكل كبیر جداً وھو أقرب مایكون لعدم الراحة وفصل الشتاء معدالتھ لیس منخفظة جدا ولن 
تشخیص مناخ الراحة یعتمد على المعادلتین أالنفة  یمكن تجاوز البرودة بوسائل التدفئة للشعور بالراحة ، ، لذلك فأن

الذكر ، وبما أن الدراسة الحالیة تدرس أالضطراب العاطفي الذي یزداد في فترة الصیف والشتاء لذلك تم تطبیق 
  المقیاسین في فصل الصیف وفصل الشتاء .

 المواد وطرق العمل
الي وأجراءاتھ من حیث مجتمع البحث وعینتھ والخطوات یتضمن ھذا الفصل تحدید المنھج المعتمد في البحث الح    

التي أتبعت في أعداد أداة البحث لقیاس أالضطراب العاطفي والتغیرات الموسمیة  وأستخراج مؤشرات الصدق الثبات 
 والوسائل االحصائیة .

ات الموسمیة لدى یھدف البحث الحالي الى تقصي  أالضطراب العاطفي وعالقتھ بالتغیر: أوالً : منھجیة البحث 
الموظفین  ، وعلیھ أعتمد الباحثان المنھج الوصفي لتحدید وصف الحقائق المتعلقة بالموقف الراھن وكما ھو موجود 
حالیاً ، وال یتوقف المنھج الوصفي عند حدود وصف الظاھرة بل یتعداه الى التحلیل والتفسیر والمقارنھ وصوالً الى 

  ).163: 1990رة ( داود وعبد الرحمن ، مزید من المعلومات عن تلك الظاھ
تتضمن أجراءات البحث الخطوات المنھجیة التي أعتمدھا الباحثان لتحقیق أھداف البحث من :  أجراءات البحثثانیاً:

تحدید المجتمع والعینھ المختارة وأجراءات أعداد أداة البحث لقیاس أالضطراب العاطفي والتغیرات الموسمیة 
 حو أالتي .الموظفین وعلى الن

یتكون مجتمع البحث الحالي من  الموظفین المتواجدین في (وزارة التعلیم العالي ووزارة الصحة )  مجتمع البحث :  
، أذ تم الحصول على البیانات من وزارة التخطیط ما عدا وزارة الدفاع وأالمن الوطني والداخلیة وأقلیم كردستان أذ 

)  موظفاً وموظفة شكلو مجتمع البحث الحالي الخر أحصائیة 586851م () وزارة تض 33بلغت عدد الوزارات ( 
 . 2013لعام 

تكون البحث الحالي من عدة عینات التي سوف یتم توضیح كل عینة من ھذه العینات وعلى النحو أالتي عینة البحث : 
. 
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 ) موظف وموظفة .20عینة وضوح فقرات المقیاسین  المكونة من( -1
  ) موظف وموظفة . 200قیاس المكونة من (  عینة البناء وال-2
  ) موظف وموظفة .50عینة ثبات المقیاس المكونة من (-3
 : عینة وضوح فقرات المقیاس -
) موظف وموظفة ، ومن خالل التطبیق  20لغرض التأكد من وضوح فقرات المقیاس طبق الباحثان المقیاس على (   

  دقیقة)  20المقیاس مفھومة ،أذ بلغ متوسط الزمن المستغرق (لم یظھر المستجیبون  أي سؤال وكانت فقرات 
وحسب تصنیف ھیئة الرصد الجوي في بغداد بأن  2016- 2015-أذ تم أختیار العینة للعام :  عینة البناء والقیاس-

وبعدھا من بدایة الشتاء    2015بدایة الصیف في بغداد ھو الشھر حزیران وتموز وآب التي تمثل أشھر الصیف 
،  أذ تم تطبیق مقیاس أالضطراب العاطفي في فترة  بدایة  2016لالشھر كانون أالول كانون الثاني شباط  من سنھ 

 الصیف وبدایة الشتاء لالشھر أالنفة الذكر 
) موظف وموظفة من موظفوا وزارة التعلیم  العالي ووزارة الصحة  ، أذ تم  200تكونت عینة البناء والقیاس من  (   

  من كل وزارة أقسام وشعب وتم أالختیار بالطریقة العشوائیة الطبقیة   .    أختیار
  ) یوضح ذلك 1والجدول (

عدد موظفي   الوزارة 
  الوزارة 

العینة 
  المختارة 

  المجموع   أناث   ذكور 

  100  50  50  100  3165  التعلیم العالي
  100  50  50  100  4778  الصحة 

    200  100  100  200  
        

: لتحقیق أھداف البحث تم بناء مقیاس أالضطراب العاطفي بصورتین أالول  في فصل الصیف والثاني في  ثأداة البح
فصل الشتاء وذلك لعدم توفر مقیاس مناسب للبیئة العراقیة خاصتاً وأن المناخ الغربي  یختلف من مناخ العراق في كال 

خیصي لالضطرابات النفسیة لمنظمة الصحة العالمیة الفصلین الصیف والشتاء  وأالعتماد على معاییر الدلیل التش
DSM 4    

 : خطوات بناء مقیاس البحث
  تحدید المفھوم -1

تم تحدید المفھوم المراد دراستة وھو أالضطراب العاطفي حسب التعریف  المتبناه  بأنھ : ھي نوع من الكآبة الذي      
تاء. وتبدأ عادة في أواخر الخریف، وأوائل الشتاء، بینما تختفي یلي  تتابع الفصول. ومن أكثر أنواعھ شیوعاً كآبة الش

بحلول الصیف. أما النوع  یعرف بالكآبة الصیفیة،  الذي یعرف بأنھ شعور الفرد بقدان أالھتمام بالنشاطاتوالشعور 
لول بالصداع ضعف الشھیة  ویبدأ عادة في أواخر الربیع أو أوائل الصیف وتعاود سنة بع دسنة. ویختفي بح

  الشتاء.بأالعتماد على معاییر تشخیص منظمة الصحة العالمیة .
  
  

 _صیاغة الفقرات
فقرة  لكل مقیاس علماً أن بدائل   20لغرض الحصول على فقرات المقیاس التي تغطي المفھوم فقد تم  صیاغة   

لسابقة ذات العالقة وعدد من االدبیات ا DSM4المقیاس ھي خماسیة وبأالعتماد على معاییر الدلیل التشخیصي 
 بموضوع البحث . 
) وتم  1تم عرض المقیاسین على عددمن المحكمین المختصین في التربیھ وعلم النفس(ملحق : _صالحیھ الفقرات

% فاكثر و في ضوء ھذا المؤشر تم تعدیل بعض الفقرات ولم یتم استبعاد اي من الفقرات 80االعتماد على نسبھ 
  ) 1للمقیاس.(ملحق 

 ل أالحصائي لفقرات مقیاس(أالضطراب العاطفي )التحلی-
 ا_استخراج القوه التمیزیة لفقرات أالضطراب العاطفي 

) موظف وموظفة  أذ تم تصحیح االستمارات واخذت 200تم تطبیق المقیاس على افراد عینة التحلیل وعددھم  (   
) فرداً ثم استخرجت 54كل مجموعھ (% للمجموعة الدنیا وبلغت  27% لتمثل المجموعھ العلیا ونسبة 27نسبھ 

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لفقرات المقیاس واستخرجت القیمھ التائیة لمعرفة الفرق بین متوسطي افراد 
المجموعتین العلیا والدنیا في كل فقره باستعمال أالختبار التائي لعینتین مستقلتین وقد ظھر ان جمیع الفروق كانت دالھ 

  ) یوضح ذلك .. 2والجدول (   1,96) والقیمة الجدولیة 106)ودرجھ حریھ (0,05عند مستوى (
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  القوة التمییزیة لفقرات أالضطراب العاطفي (الشتوي )

  
  ت

القیمة التائیة   المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا
  المحسوبة

مستوى 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

اف االنحر
  المعیاري

 دالة  8.400 1.14504 2.7037 0.91894 4.0741 1
 دالة 3.009 1.27959 3.0123 1.05993 3.5679 2
 دالة 4.491 1.27705 3.2840 0.97721 4.0864 3
 دالة 5.132 1.36117 3.1481 0.92463 4.0864 4
 دالة 2.665 1.28452 3.3333 0.92763 3.8025 5
 دالة 4.215 1.36015 3.0000 1.04187 3.8025 6
 دالة 3.368 1.24623 3.4938 0.97721 4.0864 7
 دالة 6.448 1.16309 2.8519 0.94575 3.9259 8
 دالة 3.447 1.25499 3.2222 1.06197 3.8519 9

 دالة 3.384 1.27257 3.2593 0.98429 3.8642 10
 دالة 5.555 1.34623 3.0123 0.90130 4.0123 11
 دالة 5.393 1.38020 3.0864 0.93805 4.0864 12
 دالة  4.184 1.37639 3.0741 1.04143 3.8765 13
 دالة 3.053 1.31139 3.1728 1.15403 3.7654 14
 دالة 4.400 1.14504 2.7037 0.91894 4.0741  15
 دالة 3.346 1.19619 3.2840 1.05336 3.8765 16
 لةدا 4.135 1.05013 3.1481 1.00139 3.8148 17
 دالة 3.704 1.21195 3.1358 1.11928 3.8148 18
 دالة 5.007 1.38243 3.0370 1.07812 4.0123  19
 دالة 5.277 1.32288 3.0000 1.04276 3.9877 20

                      
  )    القوة التمیزیة لفقرات مقیاس االضطراب العاطفي ( الصیفي ) 3الجدول (

  ت
القیمة التائیة   ة الدنیاالمجموع  المجموعة العلیا

  المحسوبة
مستوى 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
االنحراف   المتوسط الحسابي  المعیاري

  المعیاري
  دالة 4.464 1.33968 2.8272 1.11402 3.61914 1
  دالة 3.783 1.21348 2.9506 1.11028 3.6420 2
  دالة 4.346 1.31808 2.9877 1.05380 3.8025 3
  دالة 2.365 1.39122 3.1975 1.19192 3.6790 4
  دالة 2.105 1.23952 3.1605 1.22411 3.5679 5
  دالة  3.449 1.31762 3.0370 1.03474 3.6790 6
  دالة 3.896 1.32054 3.1358 1.08838 3.8765 7
  دالة 3.226 1.45297 3.0370 1.04675 3.6790 8
  الةد 5.397 1.21805 3.0617 1.07755 4.0370 9

  دالة 3.336 1.27778 3.3580 0.96048 3.9506 10
  دالة 3.669 1.47301 3.1728 0.89976 3.8765 11
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  دالة 3.969 1.36196 3.0864 1.03025 3.8395 12
  دالة 6.021 1.44049 2.7778 0.96625 3.9383 13
  دالة 5.421 1.32264 2.9753 0.93409 3.9506 14
  دالة 2.508  1.3177 3.160 1.1849 3.654  15
  دالة 3.336 1.2777 3.358 0.9604 3.950 16
  دالة 3.669 1.47301 3.172 0.8997 3.876 17
  دالة 3.969 1.3619 3.086 1.030 3.839 18
  دالة 6.021 1.4404 2.777 0.966 3.938 19
  دالة 5.421 1.3226 2.975 0.934 3.950 20

 
 مقیاس:(أالتساق الداخلي )ب_عالقة درجة الفقره بالدرجة الكلیھ لل

وذلك بایجاد معامالت االرتباط بین درجھ كل فقره والدرجھ الكلیھ للمقیاس وتم استخدام معامل ارتباط بیرسون    
وكانت جمیع المعامالت دالھ احصائیا لمقیاس أالضطراب العاطفي عند مقارنتھا بالقیمھ الحرجة لمعامل أالرتباط 

) یوضح 4) وقد كانت جمیع الفقرات دالة والجدول ( 198وبدرجة حریة ( 0,05داللة عند مستوى  0,088والبالغھ 
  ذلك  

  معامالت االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة لمقیاس أالضطراب العاطفي الشتوي والصیفي 

معامل   ت
معامل   ت  معمل االرتباط   ت  االرتباط

  معامل االرتباط   ت  االرتباط

1  0.461 6 435 ،0 11  0.461 16 453 ،0 
2  0.182 7 234 ،0 12  0.198 17 453 ،0 
3  0.283 8 453 ،0 13  0.240 18 654 ،0 
4  0.286 9 453 ،0 14  0.256 19 453 ،0 

5  0.154 10 432 ،0  
 15  0.330 20 453 ،0 

  
 معامل أالرتباط  ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط  ت معامل االرتباط ت
1 0.278 6 453 ،0 11 0.343 16 321 ،0 
2 0.255 7 0,334 12 0.357 17 234 ،0 
3 0.369 8 675 ،0 13 0.238 18 324 ،0 
4 0.195 9 0,312 14 0.227 19 232 ،0 
5 123 ،0 10 324 ،0 15 214 ،0 20 335 ،0 
  

 لقد تحقق صدق المقیاس بنوعان من الصدق وھما: صدق وثبات المقیاس 
  الصدق الظاھري :  -1
 %80لك بعرض المقیاس بصورتھما الشتویة والصیفیة  االولیة على المحكمین وأعتماد نسبة وذ 

  صدق البناء :  -2
 أذ تحقق ھذا النوع من الصدق ببعض مؤشراتھ وھي ( القوة التمیزیة و عالقة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاسین ) .    

 تیة . أذ تحقق ثبات  المقیاس  بالطرق اال :ثبات أداة البحث
  أعادة أالختبار –أوالً 

فردا بعد اسبوعین من التطبیق االول وبلغت قیمة معامل أالرتباط بین درجات كال  50اذ طبق المقیاس على    
 .للمقیاس الصیفي 0، 78لمقیاس أالضطراب العاطفي الشتوي و 0,87التطبیقین  

 ثانیا: الفاكرونباخ 
للمقیاس  0، 77للمقیاس الشتوي و 0.81وطبق معادلة الفاكروبناخ اذ بلغ استمارة بصورعشوائیة  50اذ تم سحب     

  الصیفي .
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) للفقرات التي تقیس نفس اتجاه المتغیر، 1,2,3,4,5اذ أعتمد مدرج خماسي وقد اعطیة أالوزان (: تصحیح المقیاسین
جة  ، ومقیاس )  در60) فقرة بمتوسط نظري (20وبذلك فقد بلغت عدد فقرات مقیاس أآلضطراب العاطفي(

  ) .60) فقرة وبمتوسط نظري (20أالضطراب العاطفي الصیفي بلغ (
  تطبیق الدراسة 

بعد أن تم تحدید أھداف البحث والعینة المستھدفة تم بناء مقیاس أالضطراب العاطفي بصورتیھ الصیفي والشتوي   
الشتویة في أالشھر التي حددت من  فقرة لكل منھما ، أذ طبق مقیاس أالضطراب العاطفي بصورتھ 20المكونان من 

قبل محطة رصد بغداد (كانون أالول وكانون الثاني وشباط ) وطبق بعد ذلط المقیاس بصورتھ الصیفي في أالشھر ( 
  حزیران ،وتموز ، وآب ) 

 
 النتائج والمناقشة
اب العاطفي لدى لغرض التعرف على أالضطر :أوال: التعرف على  أالضطراب العاطفي لدى موظفي دوائر الدولة

) 75موظفي دوائر الدولة ، تم أستخراج الوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري لعینة الدراسة الذي بلغ على التوالي (
) للمقیاس الشتوي والوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري للمقیاس الصیفي الذي بلغ على 12’ 20وبأنحراف (  

وبدرجة حریة  0، 05ستخدم أالختبار التائي لعینة ومجتمع عند مستوى )ومن ثم أ 14، 11) وأنحراف ( 60التوالي (
  ) ذلك   6والجدول (    1، 96والقیمة الجدولیة  199

  
  )6الجدول (

  الوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري لعینة البحث
أالضطراب 

  العاطفي  
الوسط   العینة  

  الحسابي 
أالنحراف 
  المعیاري 

الوسط 
  النظري 

    ة التائیة القیم      
  الداللة     

  الجدولیة   المحسوبة 

  دالة     1، 64  17، 401  60  12’ 20  75  200  الشتوي 

  دالة  11، 033  60  14’ 11  71  200  الصیفي 

   
من خالل الجدول أعاله أظھرت نتائج الدراسة بأن الوسط الحسابي لكال المتغیرین أالضطراب العاطفي لفصل الشتاء  

العاطفي لفصل الصیف أعلى من الوسط النظري لكلیھا والقیمة التائیة المحسوبة أعلى من الجدولیة وأالضطراب 
لعینة البحث ، وھذا یعني أن عینة البحث تعاني  من أالضطراب العاطفي لموسمي الشتاء والصیف ، وھذا یؤكد 

أالحداث والخبرات المؤلمة وأن البیئة تفسیر النظریة السلوكیة ، التي تؤكد  بأن العصاب ینشأ نتیجة الزیادة في 
الخارجیة بمفھومھا الشامل (طبیعیة ، أجتماعیة ، حضاریة ) لھا تأثیر أیجابي وسلبي على أالنسان وأعتماداً على ذلك 
، فأن أالنشطة التي یقوم بھا الفرد أو التي یوفرھا لھ أالخرون ، أذا كانت سارة تجلب لھ السعادة والفرح ، أما أذا 

ت مؤلمھ فأنھا تؤدي الى العصاب ، وأن العصاب یحدث بسبب التعرض المتكرر الى الخبرات التي تؤدي الیھ كان
وحدوث أرتباط شرطي بین تلك الخبرات وبین العصاب . وھذه النتیجة خالفت النتائج العالمیة التي تشیر الى أنتشار 

ي نتائد ھذه الدراسة تبین أن درجة أالصابة متساویة أالضطراب العاطفي في فصل الشتاء أكثر من الصیف ، أال أنھ ف
درجة مئویة ، أالمر الذي  50وھذا بفعل مناخ العراق وخاصتاً في فصل الصیف والحرارة الحارقة التي تصل الى 

  یثیر الضجر وأالنزعاج والتوتر وبطریق الى أالضطراب العاطفي .
  

  في أالضطراب العاطفي تبعاً للموسم ( شتاء ، صیف )ثانیاً : تعرف على الفروق ذات الداللة أالحصائیة 
لتحقیق ھذا الھدف تم أستعمال أالختبار التائي لعینتین مترابطتین ، أذ أستخرج الوسط الحسابي وأالنحراف    

المعیاري لكل من أالضطراب العاطفي لفصل الصیف ولفصل الشتاء  وأالعتماد على القیمة التائي المستخرجة عند 
  ) یوضح ذلك  7والجدول ( 1،  96والقیمة الجدولیة   198ودرجة حریة  0، 05مستوى 
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  ) 7الجدول ( 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة تبعاً لفصل الصیف والشتاء

أالضطراب 
  العاطفي 

 وسط الفرق  العینة 
 َ◌d  
   

أالنحراف 
 المعیاري 

Sd  

القیمة 
  المحسوبة 

  لة الدال  القیمة الجدولیة 

  غیر دالة    1، 96  0، 524  10، 12  67. 5  200  الشتاء 
  الصیف 

  
من خالل الجدول أعالة بینت نتائج الدراسة ، أن القیمة التائیة المحسوبة أقل  من القیمة التائیة الجدولیة ، وھذا یعني 

یف والشتاء ، أي أنھ كلما كان ھناك أن قیم معامل االرتباط  غیر دالة أي لیس ھناك فروق ذات داللة بین موسمي الص
بدایة موسم الشتاء وموسم الصیف زادت أالصابة بأالضطراب العاطفي لدى أالشخاص المھیئین لالصابة بھذا 
المرض ، فھو یعتمد على طریقة تعامل الفرد في كیفیة مواجھة ھذا المرض وطریقة الوقایة منھ ، بأالضافة الى تعمیم 

  عاشھا لمواقف أخرى كما أشارت الیة المدرسة السلوكیة . الفرد من الخبرة التي 
ثالثا ً : تعرف على الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً للنوع ( ذكور ، أناث ) في فصل 

 11، 10)   و( 66لتحیق ھذا الھدف تم أستخراج الوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري للذكور على التوالي (: الشتاء
) ، وأستخدم أالختبار التائي  13، 11)  (  76)  والوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري لالناث على التوالي ( 

  ) یوضح ذلك  8والجدول ( 1’ 96والقیمة الجدولیة  198بدرجة حریة  0، 05لعینتین مستقلتین ، عند مستوى 
  

  ) 8الجدول ( 
  لتائیة لفصل الصیفالوسط الحسابي واالحراف المعیاري والقیمة ا

أالنحراف   الوسط الحسابي  النوع   العینة 
  المعیاري 

  الداللة               القیمة التائیة       
  الجدولیة   المحسوبة 

  5، 824  11، 10  66  ذكور  100
  

  دالة   1، 96
  13، 11  76  أناث   100

  
                       

60

62

64

66

68

70

72

74

76

فصل الشتاء 

الذكور 
أالناث 

  
 ) یبین نسبة أالصابة بأالضطراب العاطفي لدى الذكور وأالناث2شكل (

الوسط 
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نتائج الدراسة أن ھناك فروق ذات داللة أحصائیة في أالصابة بأالضطراب  من خالل الجدول والرسم أعاله تبین 

المتوسط أالعلى وھم  العاطفي أذ أن القیمة التائیھ المحسوبة أعلى من القیمة التائیة الجدولیة ، أي ھناك داللھ ولصالح
االناث ، أي أنھ كلما أقترب موسم الشتاء زادت نسبة أالصابة بأالضطراب العاطفي ، لدى أالناث في فصل الشتاء ، 
وھذا ما أكدتھ الدراسات السابقة بأن نسبة أالصابة بھذا المرض تكثر عند أالناث من الذكور وقد یعود سبب ذلك الى 

أن المرض ھو مجرد أشتراط  بین المثیر واالستجابة ودرجة االقتران ، فالفرد قد یكون أستعداد االناث لالصابة   ف
لدیھ أصالً حساسیة نحو الربو وھذه الحساسیة قد تجره الى الربو ،وبذلك عن طریق تعمیم المثیر بذلك یصبح أي شي 

  اث یعمم في كل شتاء .مرتبط بالغبار یثیر نوبة من نوبات الربو ، فالمزاج الثقیل الذي قد یصیب االن
  
  : رابعاً :تعرف الفروق ذات الداللة أالحصائیة في أالضطراب العاطفي تبعاً للنوع ( ذكور ، أناث) لفصل الصیف-

)  8، 11)   و(75لتحقیق ھذا الھدف تم أستخراج الوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري للذكور على التوالي (
) ، وأستخدم أالختبار التائي لعینتین  12، 11)  ( 70لالناث على التوالي (   والوسط الحسابي وأالنحراف المعیاري

  ) یوضح ذلك 9والجدول ( 1’ 96والقیمة الجدولیة  198بدرجة حریة  0، 05مستقلتین ، عند مستوى 
  )9( الجدول                                   

    ي والقیم التائیة لفصل الصیفالوسط لحسابي وأالنحراف المعیار                    
أالنحراف   الوسط الحسابي  النوع   العینة 

  المعیاري 
  الداللة               القیمة التائیة       

  الجدولیة   المحسوبة 
  دالة   1، 96  2، 354  8، 11   75  ذكور  100
  12، 11  70  أناث   100

        
      

  

67
68
69
70

71
72
73
74
75

فصل الش تاء 

الذكور 
أالناث

  
  ) یبین نسبة أنتشار أالصابة بأالضطراب العاطفي لفصل الشتاء3ل (شك

  
من خالل الجدول والرسم أعاله تبین ، نتائج الدراسة أن ھناك فروق ذات داللة في أالضطراب العاطفي تبعاًلفصل 

یھم أضطراب الصیف ، أذ كانت القیمة المحسوبھ اعل من القیمة الجدولیة ، ولصالح المتوسط أالعلى أي الذكور، لد
عاطفي أكثر من أالناث ، أذ تفسر ھذه النتیجة لدرجة استعداد الفرد في أالصابة بھذا المرض ، كما أن فصل الصیف 
في بلدنا یعد من الفصول الحارقة الغیر مرغوبة ، وكثرة الضغوطات االتیة معھ من أنقطاع التیار الكھربائي 

لذي یزعج الفرد وشدة أشعة الشمس على الجسم ، أالمر الذي یتسبب وأزدحامات الشوارع وكثرة أالنتظار والتعرق ا

 الوسط الحسابي
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في االنزعاج العاطفي  وثقل المزاج وھذا ما أشارت الیھ العدید من الدراسات بأن لفصل الصیف الدور الكبیر في 
  الضغوط النفسیة التي یتعرض لھا الفرد من توتر وعدم أرتیاح وغیرھا .

  أالستنتاجات
لبحث بأالضطراب العاطفي الشتوي والصیفي بالرغم من أن ھذا أالضطراب  ینتشر في فصل الشتاء تتسم عینة ا-1   

 بصورة اعلى أال أنھ یتساوى في العراق بصورة متساویة في الصیف لقساوة الحر الشدید الذي یسبب مزاج متعكر .
 االناث  .یتأثر أالضطراب العاطفي  بمتغیر النوع أالجتماعي لدى الموظفین ولصالح  -2
 أالصابة باالضطراب العاطفي یصیب مختلف الفئات العمریة . -3
ال یتأثر أالضطراب العاطفي بالضغوطات  الحیاتیة أالخرى بل بالبیئھ وذلك بأعتماد على درجة أستعداد الفرد في  -4

 أالصابة بھذا المرض
 التوصیات

  ان بما ھو آت .بناًء على النتائج التي تم التوصل ألیھا ، یوصي الباحث   
ضرورة االھتمام بتثقیف  الكوادر الموظفة على أسالیب مواجھة حاالت أالضطراب العاطفي بصورتیة الشتوي   -1

 والصیفي  .
العمل على نشر كراریس للتوعیة والوقایة من أالصابة بالحاالت السلبیة خاصتاً أن وزارة الصحة والتعلیم العالي -2

 مثل ھذه الكتیبات . تتوفر فیھا الكفاءت لتألیف
التزام الفرد المصاب بأالضطراب العاطفي بطرق العالج السلوكیة مثل ممارسة الریاضة وتغییر المزاج .... الى -3

  الخ .
  المقترحات

 في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحثان بما یلي .
 نمط الشخصیة ) أجراء دراسة أالضطراب العاطفي وعالقتة (بالسنة القمریة ، ضغوطات الحیاة ،-1
 أجراء دراسة لتطور أالضطراب العاطفي وفق مراحلھ العمریة لیتسنى الوقایة منھ .-2
 بناء برنامج أرشادي عالجي لعالج أالضطراب العاطفي والتخفیف عنھ .-3

   
  المصادر

  نشر ، أالردن ) : الطب النفسي الحدیث ، الجامعة أالردنیة ، دار زمران للطباعة وال 1998أبو حجلة ، نظام ( -
  ) : مرض أالكتآب  2014أبو العزائم ،محمد جمال ( -
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  ) : أصول الطب النفسي ، جامعة الموصل ، العراق بغداد .  1988الدباغ ، فخري ( -
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  ) : علم المناخ ، دار صفاء للطباعة  والنشر ، عمان ، االردن .  2009شحاتھ، نعمان ( 

صیة التاریخیة للمجتمع العراقي ،جامعة بابل للدراسات الحضاریة ) : الشخ 2011العبودي ، ستار نوري ( - 
  التاریخیة .

  ) الصحة النفسیة كراسة الطباء الرعایة الصحیة االولیة ، وزارة الصحة ، بغداد .  2000فتاح ، أیاد نوري (  -
  ) :علم انفس االكلینیكي ، مكتبة مصر ، القاھرة  2009فھمي ، مصطفى ( -
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  ) 1(ملحق ( 
  أسماء المحكمین الذین عرض علیھم مقیاس أالضطراب العاطفي

  التخصص ومكان العمل   أسم المحكم   
  قیاس وتقویم : كلیة التربیة مستنصریة  د قبیل كوديأ.    1 

  قیاس وتقویم : كلیة التربیة مستنصریة   أ.د نبیل عبد الغفور  2
  علم النفس التربوي كلیة التربیة   أ.د نصیف جاسم  3
  علم النفس العام : كلیة أالداب   أ.د علي عودة  4
        
  وي : كلیة أالداب مستنصریةعلم النفس الترب  أ.م .د بان عدنان عبد الرحمن   5
  مستشفى أبن رشد  أستشاري الطب النفسي عامر عماش   6
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  ) 2ملحق ( 
  مقیاس أالضطراب العاطفي بصورتة النھائیة                                   

  فصل الشتاء                                                     
  ............. عزیزتي عزیزتي ..........

بین یدیك مقیاس مكون من عدة فقرات كل واحدة من ھذه الفقرات تعبر عن سلوكك في بعض المواقف الحیاتیة وما 
تشعر بھ من بعض المواقف أو الحاالت التي  تنطبق أو ال تنطبق على سلوكك ، فأرجو قراءة كل فقرة من ھذه 

رة التي تنطبق علیك ، علماً أن ھذا البحث الغراض البحث العلمي ، وال الفقرات وأالجابة بعالمة صح أمام  العبا
  داعي لذكر أالسم .   

   
موافق   الفقرة                    ت

بدرجة 
  كبیرة جدا 

موافق 
بدرجة 
  كبیرة  

موافق 
بدرجة 
  معتدلة

موافق 
بدرجة 
  قلیلة  

ال 
أوافق 
علیة 
  تماماً 

ي فصل الشتاء تنتابي حاالت من الحزن طول الیوم ف  1
  فقط 

          

أتناول الطعام بصور مفرطة خاصتاً الكاربوھیدرات   2
  وأالطعمة الحلوة 

          

            أشعر بالیأس عند بدایة موسم الشاء   3
            أعاني من التوتر معظم أیام الشتاء   4
            أشعر أني غیر قادر على أداء واجباتي أالجتماعیة   5
لشتاء خاصتاً أذا كانت السماء أشعر بالحزن في فصل ا  6

  غائمة  
          

            أشعر بضیق المزاج   7
            أعني من الخمول خاصتاً في فصل الشتاء   8
            أمیل الى النوم  بكثرة في فصل الشتاء   9

            أشعر بالحساسیة المفرطة للرفض أالجتماعي   10
            المیل للطیش   11
            لساقین الشعور بثقل الذراع أو ا  12
            أشعر بقلة قلة الطاقة في بدایة فصل الشتاء    13
            الشعور باالعیاء   14
            أشعر بالتحسن بدایة فصل الصیف    15
            أشعر بالثقل في أعلى الصدر   16
أشعر بثقل المزاج عند غیاب الشمس لفترات طویلة    17

  في الشتاء 
          

            ز خاصتاً في الجو الشتوي البارد  أعاني من قلة التركی  18
أشعر بأضطراب المزاج عند نھایة الخریف وبدایة   19

  الشتاء 
          

            أعاني من أضطراب النوم مساًء في الشتاء    20
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  مقیاس أالضطراب العاطفي بصورتة النھائیة  الصیفي
موافق   الفقرة                    ت

بدرجة 
  كبیرة جدا 

موافق 
بدرجة 
  كبیرة  

موافق 
بدرجة 
  معتدلة

موافق 
بدرجة 
  قلیلة  

ال 
أوافق 
علیة 
  تماماً 

            أشعر بعدم أالھتمام والنشاط في فترة الصیف  1
            كلما یقترب الصیف أشعر بالحزن   2
            أعاني من نقصان الوزن في فصل الصیف  3
            أعاني من ضعف الشھیة في الصیف   4
            أشعر بالصداع المستمر في بدایة فصل الصیف   5
            أعاني من مشاكل جسدیة في موسم الصیف  6
            یراودني الشعور بالذنب في فترة الصیف  7
            أعاني من أالرق   8
            أشعر بالعصبیة   9

            أخلد الى النوم المبكر   10
            أعاني من قلة النوم   11
أفقد أالھتمام بالجنس وغیره من أالتصال في فصل   12

  الصیف 
          

            أشعر بالضجر في أغلب أالقات   13
            أشعر بشئ من التوتر عند فصل الصیف  14
            أشعر بعدم الرغبة بالحركة   15
            أشعر بالمزاج الثقیل صباحا في فصل الصیف   16
أشعر بعدم الرغبة في ممارسة عملي بصورة صحیحة   17

  في فصل الصیف
          

            أفضل المكوث في البیت وأقلل الخروج   18
            أشعر بعدم أالرتیاح وقلة الحدیث   19
            تأتي أالعراض أالنفة الذكر بالتدریج في بدایة الصیف  20
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تأثیر التلوث البیئي بالعناصر الثقیلة (الرصاص والكادمیوم) على بعض المؤشرات المناعیة 
  والدمویة لدى عینة من مدینة بعقوبة

  
  2ھدى عبد الحمید عبد الرحمنو  1منذر حمزة راضيو  1محمد عبد الدایم صالح

   / العراق. جامعة دیالى/ كلیة العلوم / ة علوم الحیاقسم  2و  جامعة دیالى/ كلیة العلوم / التقانة االحیائیة قسم 1
 *Corresponding author: Huad1991bio@gmail.com 

 
  الخالصة

اجریت ھذه الدراسة لغرض تحدید مقدار التلوث الحاصل في مدینة بعقوبة بعنصري الرصاص والكادمیوم و تأثیرھما 
عینة دم من اشخاص اصحاء ظاھریا من مناطق عدة لمدینة  120ات المناعیة والدمویة . جمعت على بعض المؤشر

) في مستوى كل من الرصاص والكادمیوم في P≤0.01بعقوبة . اوضحت نتائج ھذه الدراسة ارتفاعا عالي المعنویة (
ة في مجموعة الذكور مقارنة عینة الدراسة متأثرا بالجنس (كان مستوى كل من الرصاص والكادمیوم عالي المعنوی
منخفضة انخفاضا معنویة  IgGبمجموعة االناث ) ، بینما نتائج  االضداد المناعیة فكانت كاالتي نتیجة الضد المناعي 

 IgM) ،  بینما اوضحت نتائج الضد المناعي P≥0.01في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث عند مستوى (
) بینما لم یكن P≤0.01تواه في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث عند مستوى (انخفاضا عالي المعنویة في مس

) ،اوضحت نتائج P≥0.05بین مجموعتي الدراسة عند مستوى ( IgAھنالك فرق معنوي في مستوى الضد المناعي 
، بینما  (P>0.05) كریات الدم البیض انخفاضھا انخفاضا غیر معنویا في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث 

)و (P≤0.05بینت نتائج الخالیا اللمفاویة ارتفاعھا ارتفاعا معنویا في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث 
اوضحت نتائج الخالیا المتوسطة الحجم ارتفاع مستواھا في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث ارتفاع عالي 

ا الحبیبیة وجود انخفاض غیر معنوي في مستواھا في مجموعة الذكور ) ، بینت نتائج الخالی(P≤0.01المعنویة 
اوضحت نتائج صفیحات التخثر وجود انخفاضا معنویا في مستواه  ) ،P>0.05مقارنة بمجموعة االناث عند معنویة (

حجم ، اما بالنسبة لمعدل  )P≥0.01في مجموعة الذكور مقارنة بمستواه في مجموعة االناث عند مستوى معنویة (
الصفیحات فأوضحت النتائج وجود ارتفاعا غیر معنویا في مستواه في مجموعة الذكور مقارنة بمستواه في مجموعة 

، اوضحت نتائج مكداس الصفیحات عدم وجود أي اختالفا معنوي في مستواه بین  )P>0.05االناث عند معنویة (
  ).P>0.05مجموعتي الدراسة عند مستوى معنویة (

  .والدمویة ، المؤشرات المناعیة العناصر الثقیلةاحیة: التلوث البیئي ، الكلمات المفت
  

Influence of environmental pollution by heavy metals(Lead and 
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Abstract 
This study was conducted for the purpose of determining the amount of pollution  for the 
Baqubah city to elemental lead and cadmium and its effects on some immunological and 
hematological indicators.120 blood sample were collected from apparently healthy 
individuals from several areas of Baqubah city. Results of this study indicated - highly 
significant (P≤0.01) in each level of Lead and cadmium in the study sample affected by 
sex (each level of Lead and cadmium high significant in the male group compared with 
female group), Immunoglobins results were as follows : significant decrease was showed 
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in male group compared to female group  (P≥0.01) , Highly significant decrease was 
showed in the IgM in male group compared to female group (P≤0.01) ,While there was 
no significant difference in IgA level in study groups , As a result of WBC significant 
decrease was showed in male group compared to female group (P>0.05), and significant 
increase was showed in the Lymphocytes in male group compared to female group 
(P≤0.05), While highly significant increase was showed in the Mid-sized cell in male 
group compared to female group (P≤0.01), No significant decrease was showed in the 
Granulocytes in male group compared to female group (P>0.05), As a result of platelets 
significant decrease was showed in male group compared to female group ( P≥0.01) as 
for mean platelate volume result was showed insignificant increase in male group 
compared to female (P>0.05), the result of  Platelatecrite was showed no significant 
difference in groups of study .  
Keywords: Environmental pollution, Heavy metals, Immunological and 
hematological aspects. 

  
  المقدمة 

الطبیعیة المتوافرة التلوث البیئي عبارة عن األخالل باألنظمة البیئیة التي قد تؤدي إلى حدوث خلل في دورات المواد 
في األرض أو في الطاقة المتداخلة مع دورات المواد المتفاعلة . كما یمكن تعریفھ بأنھ التغییر السلبي الناتج عن أنتاج 
مواد كیمیاویة او صناعیة، والذي یترتب علیھ أضرار بصحة الكائنات الحیة التي تعیش في البیئة وینتج عن ھذا 

ن البیئي للمواد فیھا من خالل زیادة مادة ما وتقلیل نسبة مواد اخرى موجودة في حالة توازن التغییر اختالل في التواز
بیئي كالتلوث الناتج من المواد الكیمیاویة المنبعثة  من قبل المصانع الى الھواء او التلوث في میاه االنھار الناتج عن 

لحرارة الصناعیة، والكیمیاویات العضویة ، رمي النفایات الصناعیة الناتج عن االستخدام المفرط لمصادر ا
) ، وجد أن ألنشطة اإلنسـان المختلفة تأثیراً على Azuma  ،2000والفضالت الصلبة فضالً عن التلوث الحراري ( 

زیادة وجود المعادن  في البیئة ، المعادن ھي مجموعة من العناصر طبیعیة المنشأ، والتي تشـترك فیمـا بینـھا في 
كمــا أنھــا  Luster) واللمعـان( Ductility)، والتطریــق ( Opacity)ـائص؛ مثـل عــدم الشــفافیة (بعـض الخص

لذلــك تمیل لفقد إلكترونات، إضافـة إلى خاصیـة التوصیـل الحـراري والكـھربائي  Electropos)موجبــة الشــحنة  (
. االعضاء  )2009لعادیــة والمعــادن الثقیلــة (ابراھیم،. ومـن بـین العنــاصر المعدنیــة، مجموعــة المعــادن ا

المستھدفة من قبل الرصاص ھي اربعة اعضاء : الجھاز العصبي المركزي ، الجھاز العصبي المحیطي ، الكلى ، 
النظام المكون للدم . حیث یسبب االعتالل الدماغي نتیجة للتعرض المزمن للجرعات المرتفعة من رصاص ان من 

االعتالل الدماغي بالرصاص ھو البالدة ، االرق ، التھیج ، الصداع ، رعشة عضلیة ، اختالج الحركة اعراض 
وفقدان الذاكرة كما ولقد وجد ان االطفال الذین تكون مستویات الرصاص مرتفعة  في دمھم ولكن بدون ان تظھر 

) باإلضافة الى تأثیر 2003اخرون،و Emoryعلیھم اثار التسمم بالرصاص یعانون من انخفاض في معدل الذكاء (
ھذا المعدن على الجھاز المكون للدم یشمل تأثیره في انزیمات متعددة في مسلك تخلیق الھیم بیولوجیا الذي یعد احد 

ان الكادمیوم معدن غیر اساسي للجسم وھو سام للعدید من ) . 2009االلیات المھمة لسمیة الرصاص (ابراھیم ، 
ى والعظام الكادمیوم یتراكم في جسم اإلنسان وخاصة في الكلى . ویسبب تلف الكلى المعرف االعضاء والسیما الكل

حالیا (الضرر األنبوبي الكلوي)  سواء في عموم السكان او العمال المعرضین مھنیا للكادمیوم  ، تراكم الكادمیوم في 
ادة امتصاص كال من  البروتینات ، الكلى (في القشرة الكلویة) یؤدي إلى حدوث اضطرابات كلویة تشمل ضعف إع

من جمیع النساء المدخنات في السوید یكون   1%سكر الجلوكوز واألحماض األمینیة. وتشیر التقدیرات إلى أن 
مخزون الحدید منخفض في الجسم ویعانین من آثار الكلى السلبیة بسبب الكادمیوم  فضال عن ان التعرض للكادمیوم 

) ، لقد وجد ان المعادن الثقیلة تؤثر على  1998واخرون ،  Järupاشة العظام ) (یسبب ضرر للعظام (یسبب ھش
الجھاز المناعي وتسبب الكبت المناعي ( على سبیل المثال تقلیل المقاومة ضد العوامل الممرضة وتكوینھا لألورام ) 

 Lusterل والخارصین (مثل ھذه المعادن ھي الرصاص والكادمیوم  ، حیث تسبب فرط الحساسیة مثل معدن النیك
and Kimber،( 1996  سجل الرصاص في كونھ معدن سام للعدید من الخالیا المناعیة ویسبب تحویرات متنوعة ،

في المناعة الخلطیة والمناعة الخلویة ، ان الھدف من الدراسة الحالیة ھو تقیم مقدار التلوث الحاصل  في مدینة بعقوبة 
البشریة من خالل قیاس بعض المؤشرات المناعیة والدمویة ومعرفة مقدار تأثر ھذه و تأثیر ھذا التلوث على الصحة 

  المؤشرات بالرصاص والكادمیوم لعینة من سكان مدینة بعقوبة (اصحاء ظاھریا).     
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  المواد وطرق العمل
لفة من مدینة عینة دم من مناطق مخت 120، اذ تم جمع  1\9\2017الى   7\10\2016اجریت ھذه الدراسة للفترة من 

وكذلك قسمت الى  عینة دم للذكور  60عینة دم لإلناث و 60بعقوبة  وكانت ھذه العینات مقسمة حسب الجنس الى 
 25سنة  اما بالنسبة للفئة العمریة الثانیة فتكون من  24سنة الى  15اربع فئات عمریة ، الفئة العمریة  تكون من عمر 

عینة لكل  30سنة حیث تم جمع  44، الفئة الرابعة اكبر من  سنة  44سنة الى  35سنة  والفئة الثالثة من  34سنة الى 
من الدم الوریدي عن طریق استخدام  5mlعینة دم لإلناث ، اذ تم سحب  15عینة دم للرجال و 15فئة موزعة الى 

لى مانع التخثر من الدم مباشرة في انابیب حاویة ع 1mlمحاقن طبیة بالستیكیة من قبل مختبري ممارس ، ووضع 
EDTA   دقیقة بدرجة حرارة الغرفة   30لقیاس المكونات الدمویة  ، ووضع الباقي من الدم في انابیب معقمة لمدة

دورة/ دقیقة وتم تقسیم المصل  3000دقائق وبمعدل  5لغرض التخثر وبعدھا وضع في جھاز الطرد المركزي لمدة 
لحین اجراء  یب ابندورف وتم تخزینھا في درجة حرارة مایكرو لیتر في اناب 500الى كمیات متساویة 

التحالیل ، تم قیاس كل من الرصاص والكادمیوم في وزارة المعادن والصناعة / العراق (مركز ابن سینأ) اما بالنسبة 
النتشار المناعي ا)  باستخدام تقنیة  IgG , IgA , IgMللمؤشرات المناعیة فشملت قیاس كل من االضداد المناعیة (

 وكریات الدم البیض وتعدادھا التفریقي و صفیحات التخثر  Single  Radial  Immunodiffusionالمفرد 
  . Mindray (BS-120)باستخدام جھاز 

  النتائج والمناقشة
اوضحت نتائج كریات الدم البیض انخفاض غیر معنوي في مستواھا في عینة الدم لمجموعة الذكور مقارنة مع    

) بینما بلغ مستواھا عند 1.86±8.04مستواھا في عینة دم مجموعة االناث حیث بلغ مستواھا لمجموعة الذكور (
 P >0.05عند مستوى  (P 0.9)) بمعنویھ 2.02±8.05) ومستواھا للعینة الكلیة (2.19±8.07مجموعة االناث (

رنة بمجموعة السیطرة الذي بلغ مستواھا ) لمجموعة الدراسة مقا7.06). كان مقدار كریات الدم البیض (1جدول (
) لدراسة اجریت لمعرفة مستوى بعض المعادن الثقیلة في دم العاملین في تشغیل مولدات الدیزل في مدینة 4.42(

) وقد تكون Leukocytosis) ،ان ارتفاع عدد كریات الدم البیض یعرف باسم (2013الرمادي (فاضل واخرون ،
) الذي ھو نوع من انواع سرطانات الدم التي تتمثل بازدیاد عدد Leukemiaا اللوكیمیا (دلیال لوجود التھابا ما ام

) قد ینتج من Leukopenia(  كریات الدم البیض الغیر الناضجة اما نقصان عدد كریات الدم البیض یعرف باسم
واخرون  Ushizimaالعالج الكیمائي او العالج االشعاعي او امراض بالجھاز المناعي او التدخین الكثیف (

).اوضحت نتائج الخالیا اللمفاویة ارتفاع معنوي في مستواھا في دم مجموعة الذكور مقارنة مع مجموعة 2005،
) اما بالنسبة 0.67±2.20) بینما مستواھا في دم االناث بلغ (0.69±2.46االناث اذ بلغ مستواھا في دم الذكور (

) ،  نخاع العظم ھو الموقع لتطور الخالیا اللمفاویة معظم 1جدول ( )0.69±2.32لمستواھا في دم العینة الكلیة (
الخالیا اللمفاویة الغیر ناضجة تعد منشأ للخالیا البائیة االولیة اذا یترتب الجین الخاص بالسلسلة الثقیلة لألضداد 

  ) لألضداد المناعیة μقیلة میو( المناعیة في ھذه المرحلة فالخالیا البائیة االولیة تتطور لتعطي البروتینات السلسلة الث
)Hardy and Hayadawa ،2001 اوضحت نتائج الخالیا المتوسطة الحجم ارتفاع معنوي عالي في مستواھا ، (

) بینما بلغ 0.26±0.74في دم مجموعة الذكور مقارنة مع مستواھا في مجموعة االناث اذ بلغ مستواھا في دم الذكور (
)، تشمل 1) جدول (0.25±0.68) اما بالنسبة لمستواھا بالنسبة للعینھ الكلیة (0.23±0.62مستواھا في دم االناث (

ھذه الخالیا  الوحیدة ، والخالیا القاعدیة ، والخالیا الحمضة ، أشارت نتائج العدید من الدراسات الى اثر الرصاص في 
 Lymphocytesة الخالیا اللمفاویة من نوع زیادة التعداد الكلي لخالیا الدم البیض وھذا یمكن ان یعزى الى زیادة نسب

B ) نتیجة التعرض للرصاص ومن ھذه الدراساتAlomran and Shlemon   ،1988 اوضحت نتائج الخالیا، (
الحبیبیة انخفاض غیر معنوي لمستواھا في دم مجموعة الذكور مقارنة مع مجموعة االناث اذ بلغ مستواھا في دم 

) اما بالنسبة لمستواھا في العینة الكلیة فبلغ 1.78±5.24تواھا في دم االناث فبلغ () بینما مس1.46±4.85الذكور (
 Phagocytic Activity) ، تؤثر الجرع العالیة للرصاص على القابلیة االتھامیة 1) جدول (1.63±5.04مستواھا (

 Luckey andا ما اشار الیھ ( لخالیا الدم البیض المتعددة اشكال النوى مما یعمل على زیادة توافرھا في الدم وھذ
Vengupal ، 1977 ) ان االرتفاع المعنوي ، (P < 0.05 في التعداد الكلي لخالیا الدم البیض یمكن ان ینتج عن (

اثر الرصاص في احداث االلتھابات المختلفة في الجسم مثل االنسجة الملساء ، والكبد ، والكلیة ، والرئتین ، والجلد ، 
) من نخاع العظم استجابة الى االلتھابات الحاصلة في W.B.Cالى زیادة انتاج خالیا الدم البیض (االمر الذي یؤدي 

  ).Sengupta and Bishayi   ،2002الجسم وھذا ما شار الیة (
یتوضح من النتیجة التي تم الحصول علیھا من الدراسة الحالیة ان للجنس تأثیر على كل من  النسبة المئویة للخالیا 

  الخالیا العدلة والخالیا الحمضة) والنسبة المئویة –ویة ، النسبة المئویة للخالیا المتوسطة الحجم (الخالیا الوحیدة اللمفا
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  ) یوضح قیمة المتوسط واالنحراف القیاسي لكریات الدم البیض وعدھا التفریقي وبحسب الجنس .1جدول (
Gran 

 (0.19)ns 
Mid  
(0.01)**   

Lympho 
 (0.05)* 

WBC 
(0.9)ns 

Gender  

4.85 
1.46 

0.188 

0.74 
0.26 
0.03 

2.46 
0.69 
0.89 

8.04 
1.86 
0.24 

Mean 
SD 
SR  

Male 

5.24 
1.78 
0.23 

0.62 
0.23 
0.03 

2.20  
0.67 
0.09 

8.07 
2.19 
0.28 

Mean 
SD 
SR  

Female 

5.04 
1.63 
0.15 

0.68 
0.25 
0.02 

2.32 
0.69 
0.06 

8.05 
2.02  
0.185 

Mean 
SD 
SR  

Total 

  
یا الحبیبیة اذ یمكن ان یفسر ارتفاعھا في مجموعة الذكور الى اختالف النمط المعیشي لكال الجنسین باإلضافة للخال

الى اختالف الجھاز الفسلجي لكلیھما كما قد یكون للتدخین سبب في االرتفاع غیر المعنوي لھا في مجموعة الذكور 
یمارسھ الذكور في حین ان اغلب عینات االناث كانت لربات  مقارنة بمجموعة االناث باإلضافة الى نوعیة العمل الذي

  بیوت .
اوضحت نتائج صفیحات التخثر انخفاضا معنویا في مستواھا في مجموعة الذكور مقارنة مع مجموعة االناث اذ بلغ 

ة ) اما بالنسبة لمجموع71.94±274.52) بینما في الذكور فبلغ مقدارھا (49.20±247.82مقدارھا في الذكور (
ان التغیرات التي تحدث في الصفیحات ) ، 2) جدول (62.82±261.17الدراسة الكلیة فبلغ مقدار صفیحات التخثر (

غیر الطبیعي ھو  Hb)) فتعّد من التغیرات الفسلجیة األكثر حدوثاً بعد فقر الدم وخضاب الدم ((plateletsالدمویة 
وجد انخفاض اعدادھا خالل فترة الحمل وخاصة في  . إذ2012)واخرون ،  Khellaf نقص الصفیحات الدمویة (

الثلث االخیر من الحمل وھذا ما یسمى بالصفیحات الحمل  والذي یرجع ذلك جزئیا الى تخفیف الدم وزیادة نشاط 
اوضحت نتائج معدل حجم صفیحات التخثر ) ، 2012واخرون ، Chandra الصفائح الدمویة وسرعة ازلتھا (

) بینما 0.67±8.71مقداره في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث اذ بلغ في الذكور (ارتفاعا غیر معنوي في 
اوضحت ، ) 2) جدول (0.73±8.68) اما بالنسبة لمقداره لمجموعة الدراسة الكلیة فبلغ (0.79±8.65في االناث بلغ (

ذ كان مقدار مكداس نتائج مكداس صفیحات التخثر عدم ظھور أي اختالف معنوي بین مجموعتي الدراسة ا
) اما بالنسبة لمقداره لمجموعة الدراسة 0.06±0.23 ) بینما مقداره في االناث كان (0.13±0.23الصفیحات للذكور (

) ، ان للرصاص والكادمیوم مدى واسعا من التأثیرات على اعضاء مختلفة واالھداف 2) جدول (0.10±0.23الكلیة (
) وحیث ان الصفیحات الدمویة تنشأ  2007واخرون ، Nordbergالعظام والكبد (الرئیسة لھذین المعدنین ھما الكلى و

) ونتیجة لھذه التأثیرات السلبیة فیمكن ایعاز ھذه Megakaryocyteمن نخاع العظم من خالیا تعرف باسم (
وناتھ ومن ضمنھا االختالفات االحصائیة المعنویة وغیر المعنویة الى ھذا السبب اال وھو التأثیر على نخاع العظم ومك

  ).  UNEP ،2010 الكالسیوم (
  ) یوضح قیمة المتوسط واالنحراف القیاسي للصفیحات الدمویة ومؤشراتھا وبحسب الجنس2جدول (

PCT(0.78)ns  MPV(0.69)ns 
  

PLT(0.02)* 
  

Gender 

0.23 
0.13 
0.02 

8.71 
0.67 
0.09 

247.82 
49.20 
6.35 

Mean 
SD 
SR  

Male 

0.23 
0.06 
0.01 

8.65 
0.79 
0.10 

274.52 
71.94 
9.29 

Mean 
SD 
SR  

Female 

0.23 
0.10 
0.01 

8.68 
0.73 
0.07 

261.17 
62.82 
5.73 

Mean 
SD 
SR  

Total 
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انخفاضا معنویا في مستواه في مجموعة الذكور مقارنة مع مستواه في مجموعة  Gاوضحت نتائج الضد المناعي 
) ملي 263.93±857.87) ملي غرام/ دیسیلتر بینما في االناث (234.12±730.16االناث اذ بلغ مقداره في الذكور (

) ، ان 3) ملي غرام / دیسیلتر جدول (256.56±794.02غرام /دیسیلتر ، اما بالنسبة للعینھ الكلیة بلغ مستواه (
ك سلسلة االضداد المناعیة متنوعة الوظائف داخل الجسم وتتكون من سلسلتین السلسلة الخفیفة والسلسلة الثقیلة ول

) ، ان البیانات الوبائیة اشارت الى ان التأثیر Pasquier،2006تتكون من طیات او وحدات من البروتینات الكبیرة (
الرئیس للرصاص ھو على الجوانب الخلویة من الجھاز المناعي بینما المؤشرات الخلطیة قلیلة الحساسیة نسبیا لذلك 

نت ضمن المستوى الطبیعي للعمال المعرضین للرصاص ) كاIgG,IgA,IgMمستوى االضداد المناعیة (
)Kimber ،ولكن لوحظ انخفاض في مستوى االضداد في مصل العمال المعرضین للرصاص للمدة 1986واخرون (

في  IgG) ، ان ارتباطا سالبا وجد بین مستوى الرصاص ومستوى 1991واخرون، Castillo-Mendezسنة ( 36
انخفاضا  M) ، اوضحت نتائج الضد المناعي 1992واخرون، Horiguchiمصل العمال المعرضین للرصاص (

) 55.45±126.18معنویا عالیا في مستواه في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث اذ بلغ مستواه في الذكور (
جموعة ) ملي غرام / دیسیلتر، اما بالنسبة لم81.27±178.66ملي غرام / دیسیلتر بینما بلغ مستواه في االناث (

الضد االساسي الذي ینتج  IgM) ، یعد 3) ملي غرام /دیسیلتر جدول (74.12±152.42الدراسة الكلیة بلغ مستواه (
واخرون  Bruceمن الخالیا البائیة ویعد اكبر ضد في جھاز الدوران لإلنسان ویعد خط الدفاع االول ضد أي اصابة (

وممیزاتھ ھي كونھ متعدد التركیب وھو  IgMد اكبر منتج لل ) الخالیا البالزمیة المولدة في الطحال تع2002 ،
 Kda)Bours 970 خماسي الشكل (ترتبط معھ خمسة اضداد اخرى بواسطة  اصرة ثنائیة الكبریت وزنة الجزیئي 

 Wellekفعاال لتنشیط نظام المتمم ( IgM) ولھذا السبب ان انتشار ھذا الضد صعب نوعا ما ، یعد 2005واخرون،
) اھم ممیزاتھ السریریة ھي ظھوره مبكرا عند أي اصابة غیر قادر على المرور من خالل المشیمة 1976واخرون ،

في مصل المریض یشیر الى اصابة  IgMولھ خاصیتان حیاتیة تجعلھ فعاال في تشخیص االمراض حیث ان ظھور 
االطفال بأعمار قبل دخول  مجموعة من 12حدیثة ، ان تأثیر الرصاص على المؤشرات المناعیة ایضا درست على 

)  فمن خالل 23μg/dl) مقارنة مع اطفال معدل الرصاص لدیھم (45μg/dlالمدرسة معدل الرصاص لدیھم (
) Reigart and Graber،1976الدراسة لم یالحظ أي اختالفا معنویا لمستویات االضداد المناعیة في المجموعتین (

ن ان یعود الى حقیقة انخفاض معدل التعرض للرصاص ان غیاب الفرق المعنوي بین المجموعتین یمك
)CBC،1991 50-25) ، لقد وجد في التجارب المختبریة على الجرذان ان جرع الرصاص بمعدل ppm   تعمل

) ،  1978واخرون، Lusterلم تتأثر مستویاتھ ( IgM و IgAانخفاض معنوي بینما  IgGعلى تقلیل  مستویات 
انخفاضا غیر معنویا في مستواه في مجموعة الذكور مقارنھ بمستواه في مجموعة  Aاوضحت نتائج الضد المناعي 

) 72.95±145.07) ملي غرام /دیسیلتر بینما في االناث بلغ (82.32±140.78االناث اذ بلغ مستواه في الذكور (
) ، ھذه النتیجة 3) ملي غرام /دیسیلتر جدول (77.48±142.93ملي غرام /دیسیلتر اما بالنسبة للمجموعة الكلیة (

) حیث تحرى عن مستوى االضداد المناعیة 1982واخرون ( Ewersكانت مطابقھ للنتیجة التي حصل علیھا 
)IgG,IgM,IgA) والمتمم (C3) لدى العاملین بالرصاص حیث وجدوا انخفاضا في مستوى الضد المناعي (IgA (

) وھو احادي التركیب وینتج داخل Kerr،1990االنسان (في اللعاب ، یعد ھذا النوع من االضداد ھو االكثر وفرة في 
الجسم من خالیا اللمفاویة البائیة في نخاع العظم وفي بعض االعضاء اللمفاویة االنسان ینتج كمیات كبیرة من الضد 

 IgAتكون موجود في االفرازات المخاطیة ،  IgAغیر ان اغلب كمیة  Gباإلضافة الى الضد المناعي  Aالمناعي 
االفرازي في االمعاء یأتي من  IgAفرازي یكون ثنائي التركیب او متعدد التركیب ان البحوث االخیرة اثبتت ان اال

 IgA% من 25التي تنتج  B1اما المصدر الثاني ھو الخالیا اللمفاویة  B2% من الخالیا اللمفاویة 75مصدرین ھما 
  ) .Kerr and Woof،1998االفرازي (

تالف المعنوي في االضداد المناعیة الى تأثیر المعادن الثقیلة (الرصاص والكادمیوم) على یمكن ان یعزى سبب االخ
نخاع العظم الذي یعد منشأ للخالیا المناعیة المنتجة لھذه االضداد وبالتالي یحدث اختالف في انتاجھا وباإلضافة قد 

  یكون سبب االختالف االستجابة لحالة مرضیة معینة .    
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  ) وحسب الجنسIgG,IgM,IgA) یوضح قیمة المتوسط واالنحراف القیاسي لألضداد المناعیة (3جدول (
IgA 

 (0.75)ns 
IgM 

 (0.00)** 
IgG 

 (0.01)* 
Gender 

140.78 
82.32 
10.63 

126.18 
55.45  
7.16 

730.16 
234.12 
30.22 

Mean 
SD 
SR  

Male 

145.07 
72.95 
9.42 

178.66 
81.27 
10.49 

857.87 
263.93 
34.07 

Mean 
SD 
SR  

Female 

142.93 
77.48 
7.07 

152.42 
74.12 
6.77 

794.02 
256.56 
23.42 

Mean 
SD 
SR  

Total 

  
اوضحت نتائج الرصاص ارتفاعا معنویا عالیا في مستواه في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث اذ بلغ مستواه 

) اما بالنسبة لجموعھ الدراسة ppb 8.96±24.77( ) بینما بلغ مستواه في االناثppb 11.20±34.20في الذكور (
ان السبب في كون مقدار الرصاص في مجموعة الذكور (P≤0.01) ) عند مستوى ppb 11.16±29.49الكلیة بلغ (

اعلى من مجموعة االناث قد یعزى الى اسباب من ضمنھا التدخین وكذلك قدى یعزى الى اختالف نمط المعیشي لھما  
) ھذه  2016ة اجریت في جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحمایة المستھلك من قبل ( حسین ،) في دراس4جدول (

الدراسة بعنوان دراسة مسحیھ لبیان نسبة تلوث دم العاملین في تشغیل المولدات الكھربائیة في مدینة بغداد ببعض 
دراسة اجریت لمعرفة مستویات  ) مكغم /مل في0.72المعادن الثقیلة حیث كان مستوى الرصاص في دم العاملین (

) اظھرت النتائج عدم وجود فرق 2011بعض المعادن الثقیلة في مصل المرضى المصابین بشظایا االنفجارات (
) 2011واخرون ، Aljumaily معنوي في مستوى الرصاص ضمن دراسة اجریت في جامعة الموصل من قبل (

دمیوم على الخصوبة للرجال ذوي مھن مختلفة من قبل وفي دراسة اخرى اجریت لدراسة تأثیر الرصاص والكا
)Algafari ، فوجد فرقا معنویا في تركیز الرصاص  في دم اللحامین ومصلحي السیارات ومشغلي 2011واخرون (

) ظھر ارتفاعا معنویا لتركیز 2016المولدات ، في دراسة اجریت في مدینة النجف من قبل الزبیدي واخرون (
) 0.029±0.0021( ppm) فكان عند مستوى P≤0.01ه في دم العاملین في صناعة الفحم (الرصاص وكان تركیز

) ،اوضحت نتائج الكادمیوم ارتفاعا ppm)0.0035±0.0009مقارنة بمجموعة السیطرة التي كانت عند مستوى 
 46.63±66.66معنویا عالیا في مستواه في مجموعة الذكور مقارنة بمجموعة االناث اذ  بلغ مستواه في الذكور (

ppb) بینما بلغ في االناث (19.54±43.81 ppb)  37.40±55.24) اما بالنسبة لمجموعة الدراسة الكلیة ppb عند (
) من قبل حسین بلغ مقدار الكادمیوم في دم عاملین في 2016) في دراسة اجریت في (4جدول ( (P≤0.01)مستوى 

) تزداد نسبة تواجده في الدم عن طریق 0.044ق معنوي (مكغم/ مل ) وباقل فر 0.133تشغیل مولدات الدیزل (
وان الحد المسموح بھ لتركیز الكادمیوم في دم االشخاص غیر المدخنین ھو  %30االستنشاق ودخولھ للرئتین بنسبة 

) كما ان التدخین یؤدي الى زیادة مستوى الكادمیوم في دم االشخاص 2000دیسیلتر (العمر ، مكغم / 0.04 - 0.1
) وفي دراسة اخرى اجریت في مدینة الفلوجة من قبل 2006خنین وفي السائل المنوي والبول ( المنصور،المد

Hassani ) لتأثیر التلوث بالعناصر الثقیلة على عقم الرجال حیث اظھرت النتائج وجود فرق 2016واخرون (
) فرقا معنویا في مستویات 2011( واخرون Aljumailyمعنویھ بین مجامیع الدراسة لعنصر الكادمیوم ، بینما وجد 

الكادمیوم في مصل المرضى المصابین بشظایا االنفجارات مقارنة بمجموعة السیطرة ، وفي دراسة اخرى اجریت 
) 2011واخرون ، Algafariلدراسة تأثیر الرصاص والكادمیوم على الخصوبة للرجال ذوي مھن مختلفة من قبل (

یوم  في دم اللحامین ومصلحي السیارات ومشغلي المولدات ، لقد وجد ان نتیجة فوجد فرقا معنویا في تركیز الكادم
) مقارنة بمجموعة السیطرة التي ppm)0.1825±0.003الكادمیوم مرتفعة بفارق معنوي زكان تركیزه في المستوى 

   ) في مدینة النجف .2016) لدراسة اجراھا الزبیدي واخرون (ppm )0.0070±0.0030كانت عند مستوى 
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  ) یوضح قیمة المتوسط واالنحراف القیاسي للرصاص والكادمیوم وحسب الجنس.4جدول (
Cd 

 (0.00)** 
Pb 

 (0.00)** 
Gender 

66.66 
46.63 
6.02 

34.20 
11.20 
1.45 

Mean 
SD 
SR  

Male 

43.81 
19.54 
2.52 

24.77 
8.96 
1.16 

Mean 
SD 
SR  

Female 

55.24 
37.40 
3.41 

29.49 
11.16 
1.02 

Mean 
SD 
SR  

Total 

  
  االستنتاجات

كان للرصاص والكادمیوم اثر فاعل في التأثیر على معاییر الدم الفسلجیة متمثلة بـ بصورة الدم الكاملة یتراوح ھذا 
االثر بین الزیادة المعنویة في بعض المؤشرات واالنخفاض المعنوي للبعض االخر بینما مجموعة اخرى من ھذه 

اثر كل من الرصاص والكادمیوم على المؤشرات المناعیة المدروسة المتمثلة  ،لمعادن المؤشرات لم تتأثر بھذه ا
  ) . IgG , IgA ,IgMباألضداد المناعیة حیث سببا انخفاضا معنویا في (

  المصادر
) . التسممات المھنیة الناجمة عن الرصاص ومركباتھ . منشورات المعھد العربي للصحة 2009ابراھیم ، محمود (

  ة المھنیة . دمشق.والسالم
). تقدیر الرصاص والكادمیوم والزئبق في مصل 2016الزبیدي ، احمد علي وعبد المنعم حمد وفاضل محسن عبد (

دم العاملین في صناعة الفحم وتأثیرھا على بعض المتغیرات الكیموحیویة .مجلة تكریت للعلوم الصرفة 
.21)2 :(1662 - 1813.  

. التلوث البیئي ، الطبعة االولى ، مطبعة دار وائل للطباعة والنشر ، عمان /  (2000)العمر ، مثنى عبد الرزاق 
  االردن .

).قیاس بعض المعادن الثقیلة في دم الحبل السري لحدیثي الوالدة وامھاتھم دراسة 2006المنصور، نھلة مكي احمد (
  .29ة العلوم، قسم علوم الحیوان مقارنة بین مدینتي الریاض والقطیف ، رسالة ماجستیر جامعة الملك سعود كلی

) . دراسة مسحیة لبیان نسبة تلوث دم العاملین في تشغیل المولدات الكھربائیة في مدینة 2016حسین ،ھدى جابر (
  ).3( 29بغداد ببعض المعادن الثقیلة . مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة .

) . تقدیر تركیز بعض العناصر الثقیلة 2013لي فدعم المحمدي (فاضل ، صدام حسین و خالد فاروق عبد الغفور و ع
ودراسة المتغیرات الدمویة في دم العاملین في مولدات الدیزل في مدینة الرمادي . مجلة جامعة االنبار للعلوم 

  الصرفة  المجلد السابع . العدد االول .
Al-gafari,R.N.,Ramadhan.R.S.,Jeboury,G.H.(2011). Effect of lead ,cadmium and 

continuous exposure to heat as an occupation hazards on fertility in male 
workers.Journal of Al-Nahrain univer.Vol.14(4).pp.132-136.                                          

Al-jumaily , M.A , Alfhady , N.H. , Hassan , M.K. , (2011) . Serum heavy metals in 
patients with fragments and shells of  improvied explosive 
devices.Ann.coll.Med.Mosul;37(1&2):8-13.                                                                     

Alomran , A.H. and Shleamoon , M.N. (1988) . he influence of chronic lead exposure on 
lymphocyte proliferative response and immunoglobulin levels in storage battery 
workers . J. Biol . Sci . Res. 919 : 575 – 585. 
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  خالصةال

ت  م اج  راء ھ  ذه التجرب  ة ف  ي حق  ل الطی  ور الداجن  ة الت  ابع لقس  م االنت  اج الحی  واني ف  ي كلی  ة الزراع  ة /جامع  ة القاس  م      
)  الى علیقة فروج اللحم ومقارنت ھ بالبریبایوت ك المحل ي  Safmannanالخضراء لدراسة تاثیر أضافة السابق الحیوي(

غی ر مج نس ، إذ ت م  Rossف رخ ف روج لح م بعم ر ی وم واح د س اللة  195على الصفات النوعیة للذبیحة. اس تخدم فیھ ا 
طی ر  13طیر لكل معامل ة، وك ل معامل ة تتك ون م ن ث الث مك ررات ( 39تقسیمھا عشوائیاً على خمسة معامالت بواقع 

او   Safmannanك رر). وكان ت مع امالت التجرب ة كم ا ی أتي : المعامل ة االول ى (الس یطرة) م ن دون إض افة ال ـلكل م
غ م / ط ن عل ف ،  250بمق دار   Safmannanالبریبایوتك المحلي العراق ي إل ى العلیق ة ، المعامل ة الثانی ة : إض افة ال ـ

ن علف ، المعاملة الرابعة : إضافة البریبایوت ك المحل ي غم / ط 500بمقدار   Safmannanالمعاملة الثالثة : إضافة الـ
غ م / ط ن  500غم / طن علف و المعاملة الخامسة : إضافة البریبایوتك المحل ي العراق ي بمق دار  250العراقي بمقدار 

أكول ة علف. وتضمنت التجربة دراسة الصفات األتیة : النسبة المئوی ة للتص افي ب دون األحش اء المأكول ة  واألحش اء الم
و  250بمق دار (  Safmannanأش ارت النت ائج إل ى أن إض افة ال ـ (القلب ، القانصة ، الكبد) ونس ب قطعی ات الذبیح ة .

غرام / طن علف ) علف أدت إلى تحسن معنوي في نسبة التصافي والوص لة الفخذی ة مقارنت ة بالمعامل ة االول ى(  500
في  العلیقة یمكن أن یؤدي إلى تحسین بعض   Safmannanإضافة الـیستنتج من التجربة الحالیة ، الى أن  السیطرة) .

  الصفات النوعیة لذبیحة فروج اللحم .
  ، البریبایوتك المحلي ، فروج اللحم ، الصفات النوعیة للذبیحة Safmannan الكلمات المفتاحیة : 

 
Effect of adding Safmannan in the broiler chickens Diet and comparing 

it with the Local Prebiotic on the Carcass qualities characteristics 
 

Nihad Abdul-Lateef Ali*, Fadel R. Abbas and Emad Abdel Jabbar 
Dep. of Animal Production, College of Agriculture, University of AL-Qasim Green, Iraq. 

*Corresponding author: dr.nihad@agre.uoqasim.edu.iq 
 

Abstract 
    This study was conducted at Poultry Farm of Animal Resources Dept., College of 
Agriculture, University of AL-Qasim Green to investigate Effect of adding Safmannan in 
the broiler chickens Diet and comparing it with the Local Prebiotic on the Carcass 
qualitiy characteristics. Use the 195 broiler chicks Ross 308 day-old were randomly 
assigned to five treatments (by 3 replicates per treatment 13 chicks per replicate),  and 
treatments were as follows : Treatment for the first (control) without adding Safmannan 
into the ration, the second treatment: Add Safmannan by 250 g/Ton feed, third-treatment: 
Add Safmannan by a 500 g / Ton feed , treatment fourth: Add Local Iraqi Prebiotic by a 
250 g / Ton feed and treatment fifth: Add Local Iraqi Prebiotic by a 500 g / Ton feed.  
The experiment included a study of the following characteristics: the dressing percentage 
without non eating giblets and eating giblets (Heart, gizzard, liver) and the proportions of 
the carcass. The results indicated that the addition of Safmannan by  250  and 500 g / Ton 
feed to broiler diet led to a significant improvement in the percentage without non eating 
giblets and Drummer Stick compared with first (control) treatment. It concluded from this 
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experience, that the addition of Safmannan feed in the ration can lead to the improvement 
of some Carcass qualities characteristic of broiler chickens. 
Keywords: Safmannan, Local prebiotic, Broiler chickens, Carcass characteristics 

 
  المقدمة

إن استعمال المضادات الحیویة في عالجات بعض امراض الدواجن بكثرة مع انتقال تلك المضادات الحیویة          
إلى المستھلك یتسبب في ظھور أجیال من البكتریا مقاومة للعالجات بھذه المضادات الحیویة في اإلنسان وقد تتسبب 

م اإلنسان (الجھاز الھضمي) مما دفع إلى منع استخدام بعض أنواعھا فى كذلك في التأثیر على البكتریا المفیدة في جس
تغذیة الدواجن ، وعلیة صار التقلیل من استخدام المضادات الحیویة من األولویات المھمة واالتجاه نحو البدائل 

  ) . 2006واخرون ،  Milesالطبیعیة (البریبایوتك) من الضروریات ولو على المدى البعید (
لبعض  الخلوي الجدار تحطم من علیھا الحصول ایوتك ھي مواد تعرف بالسكریات المعقدة طویلة السلسلة یتمالبریب

) أو من بعض أنواع Roberfroid  ،1995و Gibson ( أنواع الخمائر أو البكتریا أو الغزل الفطري لبعض األعفان
ة على غلق مواقع المستقبالت الموجودة على سطح األعشاب النباتیة كالینسون والبصل والثوم وھي متنوعة ولھا القدر

البكتریا وبذلك تمنع التصاقھا على الخالیا الطالئیة المبطنة للقناة الھضمیة وبالتالي تقلیل فرصة اإلصابة باألمراض 
وتعزیز صحة القطیع ، كما ال یمكن للسابق الحیوي تحللھا أو ھضمھا داخل القناة الھضمیة لعدم وجود األنزیمات 

 داخل العلفیة المواد مع الحیوي للمعزز ألمؤلفھ المعوي أو للنبیت المكونة المفیدة المجھریة األحیاء أن إال الھاضمة 
 النمو لغرض طاقتھا من واالستفادة تخمیرھا من تتمكن وبذلك اإلنزیمات ھذه افراز على القدرة لھا الھضمیة القناة

السابق الحیوي (السكریات المعقدة ) سیؤدي الى اغناء انتخابي  دور أن) ، 2003واخرون ،  (Kaplan والتكاثر
(Selective Enrichment)  أعلى (  وكفایة أكبر بسرعة الستفادتھا الضارة البكتریا على المفیدة البكتریالذلك تتغلب

 على تحتوي حلیبال وھي اإلنسان علیھا یتغذى التي األولى المادة أنوبینت العدید من الدراسات ) ،  2005العاني ،
متمثلة بـ  معقدة سكریات بنائھا وحدة التي فیھ الفعالة البیولوجیة المادة وھي غم / لتر  10 – 5بحدود  معقدة سكریات

D-glucose  وD- galactose  ، Sailic acid  و L-fucose و N-acetyglucosamine  وتعمل ھذه السكریات
 االرتباط خالل من وذلك األمعاء جدار على والفیروسات Campylobacterالبكتریا الضارة مثل  التصاقعلى منع 

 الضارة البكتریا سموم مع السكریات ھذه ارتباط وكذلك عن طریق   2009 )، وآخرون Donovanوتثبیطھا ( بھا
  ) .E-coli )2007, Stahl   Boehm بكتریا  سموم مثل
 و Mannanoligosaccharidesرة  یحتوي على ھو عبارة عن مستخلص جدران خالیا الخمی  Safmannanالـ 

Beta-Glucans  ، بشكل متوازن ویعمل على تحفیز الجھاز المناعي للحیوان من خالل انتاج االجسام المضادة
ویعمل كذلك على تحسین عمل الجھاز الھضمي من خالل زیادة طول الزغابات الموجودة في جدران االمعاء ، 

 Mannan% ،  25% ، بروتین خام  6(الفرنسي الصنع ) یتكون من رطوبة   Safmannanوالتحلیل الكیمیائي للـ 
20  ، %Beta-Glucans 20  الحظ  20%  و دھون خام .  %Benites ) تاثیر اضافة الـ  2008واخرون (

Mannan Oligosaccharide  ) كیلو / طن علف ) الى علیقة فروج اللحم ومقارنتھ بالـ 0.5و  1بتركیز 
Safmannan )0.5  كغم / طن علف ) الى تفوق معامالت  0.5وMannan Oligosaccharide  في صفة وزن

ولم تكن ھنالك فروق معنویة بینھما في صفة الزیادة  Safmannanیوم معنویا على معامالت الـ  42الجسم عند عمر 
 2010 (و اخرون  Hadj ayedدرس ولقد  الوزنیة واستھالك العلف وكفاءة التحویل الغذائي وكذلك نسبة الھالكات .

غم / طن  250حیث ادى استخدامھ في العلیقة بتركیز  Hybroعلى فروج اللحم ساللة  Safmannan) تأثیر الـ 
علف الى تحسن معنوي في وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة واستھالك العلف مقارنة بمعاملة السیطرة ولم یكن 

یطرة في صفة كفاءة التحویل الغذائي ، ونظرا لقة الدراسات حول استخدام الـ ھنالك فروق معنویة عن معاملة الس
Safmannan ) كاضافة في عالئق الدواجن ، لذا كان الھدف ھو معرفة تأثیر اضافة الـSafmannan  الى العلیقة (

  . Ross 308ومقارنتھ بالبریبایوتك المحلي العراقي على الصفات النوعیة لذبیحة  فروج اللحم 
  المواد وطرق العمل

اجری  ت ھ  ذه الدراس  ة ف  ي حق  ل الطی  ور الداجن  ة الت  ابع لقس  م االنت  اج الحی  واني ف  ي كلی  ة الزراع  ة / جامع  ة القاس  م       
ھولن دي Ross ف رخ ف روج اللح م  195. واس تخدم فیھ ا 2017/  11/ 25لغای ة  2017/  10/ 22الخضراء للم دة م ن 

فرخ حیث تم شراء االفراخ من مفقس االنوار ( محافظ ة باب ل) . ت م تربی ة  غم / 41المنشأ غیر مجنس وبمتوسط وزن 
مك ررات اذ احت وى  3معامالت یتكون كل منھ ا م ن  5االفراخ في اقفاص ارضیة ، و تم توزیع االفراخ عشوائیاً على 

یوم اً  21 – 1عم ر فرخاً . تم تقدیم العلف للطیور بشكل حر، اذ ق دمت علیقت ان، علیق ة الب ادئ م ن  13كل مكرر على 
و البریبایوت ك العراق ي المحل ي ال ى  Safmannan ) . تم اض افة ال ـ 1یوماً (الجدول  35 – 22وعلیقة ناھي من عمر 
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العلیق   ة (خل   ط ی   دوي)  اعتب   ـاراً م   ن عم   ـر ی   ـوم واح   د وكم   ا ی   أتي : المعامل   ة االول   ى (الس   یطرة) م   ن دون إض   افة 
 250بمق دار   Safmannanلعراقي إلى العلیقة ، المعاملة الثانیة : إضافة ال ـاو البریبایوتك المحلي ا  Safmannanالـ

غ م / ط ن عل ف ، المعامل ة الرابع ة : إض افة  500بمق دار   Safmannanغم / طن علف ، المعاملة الثالثة : إضافة ال ـ
بایوت ك المحل ي العراق  ي غ م / ط ن عل ف و المعامل ة الخامس ة : إض افة البری 250البریبایوت ك المحل ي العراق ي بمق دار 

غ  م / ط  ن عل  ف. وتض  منت التجرب  ة دراس  ة الص  فات األتی  ة : النس  بة المئوی  ة للتص  افي ب  دون األحش  اء  500بمق  دار 
  المأكولة  واألحشاء المأكولة (القلب ، القانصة ، الكبد) ونسب قطعیات الذبیحة .

ملة بصورة عشوائیة ، من كال الجنسین عند نھایة التجربة وفي عمر خمسة أسابیع ذبحت ستة طیور من كل معا
) من Gibletsبالتساوي بعد وزنھا فردیا ، أزیل الرأس والریش واألرجل وأخرجت األحشاء الداخلیة القابلة لألكل (

) إذ اخرج القلب من الذبیحة بعد إخراج األحشاء 1989الذبائح حسب الطریقة التي ذكرھا كل من الفیاض وناجي (
وبعد ذلك فصل الكبد والقانصة عن بقیة األحشاء، نظفت الذبائح تنظیفاً جیدا وغسلھا بالماء ومن ثم لعدم ارتباطھ بھا 

وزنت فردیا، واستخرجت نسبة التصافي بدون األحشاء الداخلیة المأكولة، والوزن النسبي لألحشاء الداخلیة على 
   -: اآلتیتینأساس الوزن الحي وفق المعادلتین 

  100 ×    نسبة التصافي (%)  =
  =             وزن العضو الداخلي (غم)الوزن النسبي لألحشاء الداخلیة (%)  

  100  ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
  وزن الجسم الحي (غم)                                                     

، الوصلة الفخذیة  (Drumstick)، الفخذ  (Breast)قطعت الذبائح إلى القطیعات الرئیسیة وھي: قطعة الصدر 
حسبما أورده  (Wings)، األجنحة  (Neck)، الرقبة  (Back)، القطعیات الثانویة ھي: الظھر  (Thigh) الكاحلیة 

) ، وزنت كل قطعیة في كل ذبیحة على حدة ، وحسب الوزن النسبي للقطعیات حسب المعادلة 1989الفیاض وناجي (
  - اآلتیة :

  100 ×  نسبة القطعیات للذبیحة (%) = 
ختلف ة ف ي لدراس ة ت أثیر المع امالت الم Completely Randomized Designاس تعمل التص میم العش وائي الكام ل 

، Duncanالص فات المدروس  ة، وقورن  ت الفروق ات المعنوی  ة ب  ین المتوس طات بأس  تخدام اختب  ار دنك ن متع  دد الح  دود(
  ) لتحلیل البیانات .  SAS ،2010( SAS) وأستعمل البرنامج االحصائي الجاھز 1955

  
ئي المستعملة في التجربة مع ) : نسب المواد العلفیة الداخلة في تكوین علیقة البادىء وعلیقة النھا1جدول (

  التركیب الكیمیائي المحسوب لكال العلیقتین
  یوماً)% 35-22علیقة نھائي(  یوماً) % 21- 1علیقة بادئ (  المادة العلفیة

  30  30  ذرة صفراء
  35.5  27.7  حنطة محلیة 

  20  28  % بروتین)44كسبة فول الصویا (
  10  10  *مركز بروتین حیواني 

  3  3  زیت نباتي
  1.2  1  جر الكلسح

  0.3  0.3  ملح طعام
  %100  %100  المجموع الكلي

  **التحلیل الكیمیائي المحسوب
  3125.2  3078  طاقة ممثلة (كیلوسعرة/كغم)

  20.16  22.74  بروتین خام (%)
  نسبة الطاقة الى البروتین

  الیسین (%)
135.35  

1.02  
155.07  

0.95  
  0.75  0.83  میثیونین+سیسین (%) 

  1.0  0.97%)                                       كالسیوم (
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  0.48  0.41  فسفور الجاھز (%)
% رم  اد ، 25% دھ  ون ، 12كیل  و س  عره ،  2800% ب  روتین ، 44ش  ركة الحی  اة/اردني المنش  أ یحت  وي عل  ى  *      

  % الیسین .2.8% میثایونین + سستین ، 2.55% فسفور ،  2.9% كالسیوم ، 5
  ) .NRC )1994تركیب الكیمیائي تبعا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في **حسب ال      

  
  النتائج والمناقشة

ومقارنتھ الى علیقة فروج اللحم   ( Safmannan)السابق الحیويتاثیر أضافة ) 2یالحظ من نتائج الجدول (     
واألحشاء المأكولة (القلب، القانصة والكبد) ، في النسبة المئویة للتصافي بدون األحشاء المأكولة  بالبریبایوتك المحلي 

  Safmannan) بین معامالت إضافة الـ p<0.05إذ تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى عدم وجود أیة فروق معنویة (
 35) في نسبة التصافي عند عمر p<0.05والبروبایوتك المحلي إلى العلیقة ومن الجدول نفسھ نالحظ تحسن معنوي (

غم/ طن علف)  والتي سجلت القیم   500و  250بمستوى (  Safmannanمالت الثانیة والثالثة إلضافة الـیوم للمعا
  %  . 73.66%  على التوالي مقارنة بالمعاملة االولى (السیطرة)  التي سجلت القیمة التالیة  75.00، 75.22

  
في ومقارنتھ بالبریبایوتك المحلي للحم الى علیقة فروج ا  ( Safmannan)السابق الحیوي) تاثیر أضافة 2جدول (

  النسبة المئویة للتصافي بدون األحشاء المأكولة  واألحشاء المأكولة (القلب، القانصة والكبد)
  

N. S           تشیر األحرف المختلفة في كل عمود إلى وجود فروق *،  المعامالت بینعدم وجود فرق معنوي
  ) .p<0.05بمستوى (معنویة بین متوسطات المعامالت 

  
یقة فروج اللحم ومقارنتھ بالبریبایوتك ) الى عل Safmannan) تاثیر أضافة السابق الحیوي (3یوضح الجدول (

یوم  إلى عدم وجود  35المحلي في نسب قطعیات الذبیحة (%) من وزن الذبیحة لفروج اللحم ، تشیر النتائج عند عمر 
فروق معنویة بین معامالت التجربة كافة  في الوزن النسبي لكل من قطعیات الصدر، الفخذ، الظھر، األجنحة والرقبة 

) للمعاملة الثالثة إلضافة p<0.05ن النسبي للوصلة الفخذیة فنالحظ حدوث ارتفاع معنوي (. أما الوز
% من وزن الذبیحة مقارنة بالمعاملة االولى  15.60غم/ طن علف)  والتي سجلت  500بمستوى (   Safmannanالـ

امالت الثانیة والرابعة % من وزن الذبیحة ، في حین لم تظھر فروق معنویة بین المع 13.81(السیطرة) وسجلت 
% من وزن الذبیحة على التوالي مقارنة بالمعاملة االولى  14.57، 14.81، 15.07والخامسة  وسجلت القیم 

  (السیطرة) . 
  

  
  
  

 الكبد  القانصة  القلب  التصافي  %  المعامالت
  المعاملة االولى

  ( السیطرة)
73.66 ±0.66  

b 0.59  ±0.05 1.66  ±0.06 2.05   ±0.05 

  ة الثانیةالمعامل
75.22 ±0.60 a 0.62  ±0.03 1.75  ±0.13 1.96   ±0.07 

  0.22 ± 75.00  المعاملة الثالثة
a  0.63  ±0.04 1.81  ±0.04 2.26   ±0.21 

  0.61± 74.32  المعاملة الرابعة
ab 0.62  ±0.03 1.70  ±0.07 2.06   ±0.08 

  0.29± 74.62  المعاملة الخامسة
ab 0.60  ±0.02 1.80  ±0.10 2.05   ±0.07 

  مستوى  المعنویة  
* N.S  N.S  N.S  
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في ومقارنتھ بالبریبایوتك المحلي الى علیقة فروج اللحم   ( Safmannan)السابق الحیوي) تاثیر أضافة 3جدول (
  الخطأ القیاسي)± %) من وزن الذبیحة لفروج اللحم (المتوسط الحسابي نسب قطعیات الذبیحة (

N. S  المعامالت بینعدم وجود فرق معنوي  
   ) .p<0.05بمستوى (ت تشیر األحرف المختلفة في كل عمود إلى وجود فروق معنویة بین متوسطات المعامال*
  

في العلیقة قد یعود إلى قدرتھ   Safmannanإن التحسن المعنوي لنسبة التصافي والوصلة الفخذیة  لمعامالت إضافة 
% من وزنھا الجاف  30الخلوي للخمیرة والذي یشكل  في التأثیر على طبیعة النبیت المعوي وكذلك إلى دور الجدار

ریات المعقدة المتمثلة بكل من الـمنان وبیتا كولكان  وھذه السكریات ستؤدي بالنتیجة والمتكون بشكل رئیسي من السك
إلى زیادة أعداد األحیاء المجھریة المفیدة ، ومنعھا لتكاثر األحیاء المجھریة المرضیة وبذلك یصبح عملھا مشابھاً 

تریا المفیدة والذي انعكس على االداء لعمل المعزز الحیوي في جعل التوازن المیكروبي یتجھ نحو زیادة أعداد البك
  ) . 2018االنتاجي بصورة ایجابیة مقارنة بمعاملة السیطرة ( الندواي واخرون ،

  المصادر
. تكنولوجیا منتجات الدواجن . الطبعة األولى . 1989الفیاض ، حمدي عبد العزیز  وناجي ، سعد عبد الحسین  . 

  مدیریة  مطبعة التعلیم العالي .بغداد .
 . . المعززات الحیویة في الدواجن . االتحاد العراقي لمنتجي الدواجن  2005العاني . عمار جواد خماس . 

.  2018النداوي ، نھاد عبد اللطیف علي ، فاضل رسول عباس  ،عماد عبد الجبار ، سعد محسن كاظم وناجح جابر .
محلي العراقي في العلیقة على االداء االنتاجي والبریبایوتك ال  ( Safmannan)البریبایوتكمقارنة تاثیر اضافة 

 جامعة الفیوم . –. مقبول للنشر في المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلیة الزراعة  Ross 308لفروج اللحم 
Benites, R. Gilharry, A. G. Gernat, and J. G. Murillo .2008. Effect of Dietary Mannan 

Oligosaccharide from Bio-Mos or SAF-Mannan on Live Performance of Broiler 
Chickens. J. Appl. Poult. Res. 17:471–475 

Boehm, G. , and B. Stahl. 2007. Oligosaccharides from milk. J. Nutra. 137: 8475-8495 . 
Donovan, S., G. Gibson and D. Newburg. 2009. Prebiotics in infant: nutrition. Mead 

Johnson & Company LB 2329 New 3109 . 
Duncan , B.D . 1955 . Multiplerange and multiple f-test Biometrics , 11:1-42. 
Gibson, G. R. and M. B. Roberfroid. 1995. Dietary modulation of the human colonic 

microbiota: Introducing the concept of prebiotic. J. Nutr. 125: 1401-1412 . 
Hadj ayed, K. Kraiem and B. Rekik.2010 . Effects Of Incorporating Safmannan In 

Broiler Diets on Birds’ Performance and Carcass Parameters. XIIIth European 
Poultry Conference 

Kaplan , Handan , and W. Robert , Hutkins . 2003 .Metabolism fructooligosaccharides by 
lactobacillus paracasei . Applied and Enviromental microbiology, 69(4)2217-2222. 

  الرقبة  األجنحة  الظھر  الفخذ  الوصلة الفخذیة  الصدر  المعامالت
  المعاملة االولى
  0.30± 13.81 0.59±  38.02  ( السیطرة)

b 12.20 ± 0.21  18.79  ±0.58  10.39 ±0.37   5.58  ±0.43 

  0.29± 15.07 0.94±  35.77  المعاملة الثانیة
ab 12.93  ±0.43 18.61  ±0.61 10.41  ±0.37 6.46  ±0.25 

  0.79± 15.60 0.70±  36.60  المعاملة الثالثة
a 12.55  ±0.57 18.67  ±0.61 10.26  ±0.18 5.86  ±0.34 

  المعاملة الرابعة
36.4   ±1.22  14.60 ±0.24  

ab 12.70   ±0.30 18.74  ±0.30 10.56  ±0.66 5.75  ±0.42 

  0.37± 14.57 0.65±  37.34  المعاملة الخامسة
ab 12.17   ±0.16 18.24  ±0.44 9.98  ±0.47 6.79  ±0.51 

  N.S *  N.S N.S  N.S N.S  مستوى المعنویة
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Miles, R.D.G.D. Butcher, P.R.Henry, and R.C.Littel .2006 .Effect of antibiotic growth 
promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative 
morphology5. J. Poult. Sci. 910216-2 

National Research Council (NRC) . 1994. Nutrient requirement of poultry then. National  
Academy press. Washington. D. C. USA. 

SAS, 2010. SAS/ STAT Users Guide for Personal Computers Release 9.1 SAS . Institute       
Inc. Cary and N.C USA                                                                                           
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بمستویات مختلفة في بعض  (Ganoderma lucidum) تأثیر استخدام مسحوق الفطر الریشي
  صفات الدم الفیزیائي لطائر السمان الیاباني

  
  عبدالحق إسماعیل جاسم الدوري* و سموأل سعدي عبدهللا التكریتي

  ./ العراق جامعة تكریت/  كلیة الزراعة/ قسم اإلنتاج الحیواني
*Corresponding author: samawal_1976@yahoo.com 

 
  الخالصة

أجریت ھذه الدراسة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم االنتاج الحیواني/ كلیة الزراعة/ جامع ة تكری ت للم دة م ن      
الفط  ر  مس  حوق مس  تویات مختلف  ة م  ن ھ  دفت الدراس  ة إل  ى معرف  ة ت  أثیر اس تخدام 31/10/2016ولغای ة  29/8/2016

طی راً  160أستخدم في التجربة  في صفات الدم الفیزیائیة لطائر السمان الیاباني.) Ganoderma Lucidumالریشي(
ش ملت التجرب ة ارب ع مع امالت ولك ل معامل ة عش رة مك ررات  أس بوعاً، 16انث ى بعم ر  120ذك ر و 40موزعة بواق ع 

ر واحد وثالثة اناث)، اذ وزعت الطیور عشوائیاً على المعامالت وكان ت المع امالت وفي كل مكرر أربعة طیور   (ذك
  -كاالتي :

  ): علیقة بدون إضافة مسحوق الفطر الریشي (معاملة سیطرة).T1المعاملة األولى(-1
  ).غم /كغم علف 0.5): علیقة مضاف لھا مسحوق الفطر الریشي بنسبة (T2المعاملة الثانیة(-2
  ).غم /كغم علف1): علیقة مضاف لھا مسحوق الفطر الریشي بنسبة (T3ثالثة (المعاملة ال-3
  ).غم /كغم علف1.5): علیقة مضاف لھا مسحوق الفطر الریشي بنسبة (T4المعاملة الرابعة(-4

وقورنت بع ض ص فات ال دم الفیزیائی ة للمع امالت م ع بعض ھا، أدى إض افة مس حوق الفط ر الریش ي ال ى انخف اض ف ي 
كریات الدم الحم راء لمع امالت اإلض افة وظھ ور ف روق معنوی ة، كم ا بین ت النت ائج انخف اض نس ب حج م معدالت عدد 

  ).P>(0.05خالیا الدم المرصوصة وكمیة الھیموكلوبین للمعاملتین الثانیة والثالثة وبفروق معنویة 
  .السمان الیاباني،  صفات الدم،  الفطر الریشيالكلمات المفتاحیة: 

  
  رسالة ماجستیر للباحث الثاني *البحث جزء من 

  
Effect of the adding (Ganoderma Lucidum) powder at different levels in 

some physical blood characteristics of Japanese quail 
 

Samawal S.A.Al-Tikriti* and Abdulhaq I.J.Al-Doori 
Dep. of Animal Production, College of Agriculture, Tikrit University, Iraq. 

*Corresponding author: samawal_1976@yahoo.com 
 

Abstract 
         The experiment was carried out at the poultry farm of the animal production  
Department / College of agriculture/ University of Tikrit, for period from 29/8/2016 to 
31/10/2016. Which aimed to evaluated the ability of Ganoderma (Ganoderma Lucidum) 
use as a powder into diet on some of parameter blood in Quail birds ( Coturinx Coturinx 
Japonica ) , 160 Quail birds were included 40 male and 120 female at age 16 week. The 
Quails were divided into four treatment groups with ten replicates for each treatment 
which involved four birds in cages each contained three female and one male. Birds 
distributed randomly and the experimental treatments were labeled as follows:- 
T1. stander Diet without  addition (Control). 
 T2. stander Diet adding Ganoderma powder 0.5g/kg diet. 
T3. stander Diet adding Ganoderma powder 1g/kg diet.  
T4. stander Diet adding Ganoderma powder 1.5g/kg diet.  

mailto:samawal_1976@yahoo.com
mailto:samawal_1976@yahoo.com
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  Some of the physical characteristics of blood were compared with the coefficients of 
each other. Reductions in red blood cells for all the treatment, significant decreased 
indicated in hemoglobin concentration (Hb) and packed cell volume (PCV %) at 
treatment two and three both (p≤0.05). 
Keywords: Ganoderma Lucidum, Physical blood characteristics, Japanese quail 
    

  المقدمة
تُعد صناعة الطیور الداجنة احد االعم دة الرئیس یة القتص ادیات العدی د م ن البل دان لم ا لھ ا م ن مزای ا تتمث ل بس رعة     

)، ویعتب ر ط ائر Bell ،1990و  Northلمستھلكین من الغذاء (دورة رأس المال والمساھمة الكبیرة في مد احتیاجات ا
السمان الیاباني من الطیور الثنائیة الغرض اذ تنتج البیض واللحم فھي من جھة غزیرة في انت اج الب یض ویص ل مع دل 

بیض  ة ف  ي الس  نة وم  ن جھ  ة أخ  رى ف  ان مع  دل نموھ  ا س  ریع لكونھ  ا ذات مع  دل ای  ض  250انتاجھ  ا ال  ى اكث  ر م  ن 
طی ر ف ي المت ر  100-80). ویربى ضمن أنظمة التربی ة المكثف ة لص غر حجم ھ (Thiyagasandram  ،1988مرتفع(

) ی وم ، ویعتب ر لح م الس مان  18-16یوم تقریباً) وفترة فقس قصیرة ( 50المربع) كما یتمیز بقصر الفترة بین الجیلین (
  الیاباني مادة عالیة القیمة الغذائیة.   الیاباني من اللحوم البیضاء الجیدة والصحیة كما یُعد بیض السمان 

الفطریات تشبھ الكائنات الحیة الدقیق ة و الت ي تنم و مث ل النب ات ولكنھ ا دون الكلوروفی ل. أنھ ا تعتم د عل ى الكائن ات     
ن الحیة أو غیرھا من النباتات لتغذیتھا. وأظھرت المعلومات المتاحة في األدب أن الفطر عرف ت أول م رة م ن الیون انیی

 ; Krieger،1967و  Louisف   ي وق   ت مبك   ر والروم   ان ال   ذین جعلوھ   ا الفط   ر الص   الح لألك   ل، الس   امة، والطبی   ة (
Zakhary  ،(وم   ن ھ   ذه الفطری   ات الفط   ر الریش   ي  ).1983واخ   رونGanoderma Lucidum(  م   ن فص   یلة

Polyporaceae  ولھ  ذا الفط  ر أس  ماء ش  عبیة مث  لMannentake  ،Holy Mushroom  ،Ling Chi  ،Ling 
Zhi Cao  وی زرع ھ ذا الفط ر تجاری اً ف ي ك ل م ن الص ین والیاب ان ومالیزی ا والوالی ات المتح دة االمریكی ة ، ینم و ف ي

الیابان على أشجار البرقوق البریة ولكن معظم االمدادات للصناعة تأتي عن طریق الزراع ة ، والفط ر الریش ي عب ارة 
سوة تشبھ المظلة صلبة بعض الشيء ذات لون مصفر في البدایة ث م ال عن فطر لحمي الملمس لھ ساق صلبة المعة وقلن

  ).  Maszlaver  ،2008تلبث ان تتحول الى اللون القرمزي المحمر وربما البني(
 ) التركیب الكیمیائي للفطر الریشي االحمر1جدول رقم (

  نسب المواد  التركیب الكیمیائي
  ٪16.79  البروتین الخام
  ٪63.27  الكربوھیدرات
  ٪7.77  األلیاف الخام
  ٪1.52  الدھون الخام

  ٪1.22  األحماض الدھنیة
  ٪8.42 الرماد

Ogbe                                                                                                وObeka )2013(  
  ) نسب وكمیات المعادن الموجودة في الفطر الریشي االحمر2رقم (

  كمیة المعدن  عدنالم

  %  Ca 1.99كالسیوم 

  % K  1.11بوتاسیوم 

  )Na  229.88 )ppmصودیوم 

  )Fe  121.37 )ppmحدید 

  )Mn  71.06 )ppmمنغنیز 

  )Zn  51.49 )ppmزنك 

  )P  30.17 )ppm فوسفور
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  %0.34  المغنیسیوم

  % 7.43  النحاس

  
  المواد وطرق العمل

الداجنة التابع لقسم االنتاج الحیواني/ كلیة الزراعة/ جامع ة تكری ت للم دة م ن أجریت ھذه الدراسة في حقل الطیور      
الفط  ر  مس  حوق ھ  دفت الدراس  ة إل  ى معرف  ة ت  أثیر إض  افة مس  تویات مختلف  ة م  ن 31/10/2016ولغای  ة  29/8/2016

طیر  160ة أستخدم في التجرب في الصفات الفیزیائیة لدم طائر السمان الیاباني ،) Ganoderma Lucidumالریشي(
أسبوع ، تم تربیة الطیور في اقفاص حدیدی ة مش بكة بثالث ة  16انثى) بعمر  120ذكر و 40من طیور السمان الیاباني (
شملت التجربة  قفص حیث ُعد كل قفص مكرر 40سم للقفص الواحد عدد   40×  40×  40طوابق وبإبعاد              

مك  رر أربع  ة طی  ور ( ذك  ر واح  د وثالث  ة ان  اث) بحی  ث وزع  ت  ارب  ع مع  امالت ك  ل معامل  ة عش  رة مك  ررات وف  ي ك  ل
  -الطیور عشوائیا على المعامالت وكانت المعامالت كاالتي :

  ): علیقة بدون إضافة مسحوق الفطر الریشي (معاملة سیطرة).T1المعاملة األولى( -1
  )غم علفغم /ك 0.5): علیقة مضاف لھا مسحوق الفطر الریشي بنسبة (T2المعاملة الثانیة(-2
  )غم /كغم علف1): علیقة مضاف لھا مسحوق الفطر الریشي بنسبة (T3المعاملة الثالثة (-3
  )غم /كغم علف1.5): علیقة مضاف لھا مسحوق الفطر الریشي بنسبة (T4المعاملة الرابعة(-4

م ن حی ث مس احة  وكان ت ظ روف التجرب ة متش ابھةلت ر.  2جھز الماء بصورة حرة بالمناھل البالستیكیة المقلوبة س عة 
  األقفاص ، الحرارة ، التھویة ، اإلنارة ، كثافة الطیور ، التغذیة و تقدیم الماء.

 3ذكور و  3( طیور 6أسابیع) إذ جمع الدم من  9ُجمعت عینات الدم في نھایة مدة التجربة ( الصفات المدروسة :
ع في أنابیب حاویة على مانع تخثر إناث) من كل معاملة وبصورة عشوائیة . جمع الدم بعد ذبح الطیور ووض

Potassium EDTA  لمنع تخثر الدم ، تم حساب الصفات الفیزیائیة للدم (خالیا الدم البیضاء وخالیا الدم الحمراء
في مختبر میدیا  BC-3000 blusمودیل  Mindrayوخالیا الدم المرصوصة وھیموكلوبین الدم) بواسطة جھاز 

  . لقیاسات في ھذا الجھاز دقیقة جداً األھلي في مدینة سامراء كون ا
  التحلیل اإلحصائي :     

) لدراس  ة ت  أثیر المع  امالت المدروس  ة ف  ي CRDت  م تحلی  ل بیان  ات التجرب  ة باس  تخدام التص  میم العش  وائي الكام  ل (    
،  Duncanالص  فات المختلف  ة . وقورن  ت الف  روق المعنوی  ة ب  ین المتوس  طات باس  تخدام اختب  ار دنك  ن متع  دد الح  دود (

  ) في التحلیل االحصائي .2001( SAS)، واستعمل البرنامج االحصائي الجاھز 1955
  

  ) نسب المواد العلفیة الداخلة في تكوین علیقة الطیور المستعملة مع التركیب الكیمیائي المحسوب 3جدول رقم (
  علیقة %  المادة العلفیة
  56  ذرة صفراء
  3  حنطة

  29 م)% بروتین خا44كسبة فول الصویا (
  5  مركز بروتیني

  2 زیت نباتي ( زھرة الشمس )
  4.7  حجر الكلس
  0.3  ملح طعام

  %100  المجموع الكلي
  * التركیب الكیمیائي المحسوب

  2904  طاقة ممثلة (كیلوسعرة/كغم)
 19.87  بروتین خام %

 1.12  الیسین %
 0.47  میثیونین %

 0.78  مثیایونین + سستین %
 2.06  كالسیوم %
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كغ  م م  ن مخل  وط فیتامین  ات ومع  ادن 1) یحت  وي NRC )1994*حس  ب التركی  ب الكیمی  ائي تبع  ا لتحالی  ل الم  واد العلفی  ة ال  واردة ف  ي 
 Vit.B1(Thiamine mouoitrate)و Vit.E acetate 15000mgو Vit.D32000000IUوVit.k4000000IUعل  ى:
و  D-Pantothenic acid 3333mgو Vit.B6(Pyridoxine Hydyochloide 1000mgوVit.B2 1500mgو500

Vit.K3(Menadione) 667mgوVit.B12 5mgوFolic acid 300mgوCholine Chloride 40000mgوIron(Ferrous 
Carbonate) 30 000mgو Manganese(Manganese oxide) 33 333mg وCopper(Cupric Sulphate) 3 

333mgوSelenium (Sodium Selenite) 100mgوZinc(Zinc Oxide) 25000mg350و mg   DI-
MethionineوAnti-oxidant Termax Dry  666mg  

  
  النتائج والمناقشة

أظھرت نتائج التحلی ل االحص ائي ان إض افة مس حوق الفط ر الریش ي ال ى علیق ة ط ائر الس مان الیاب اني بمس تویات      
ف ي ع دد خالی ا ال دم البیض اء ف ي دم ط ائر الس مان ) ال ى ع دم وج ود ف روق معنوی ة 4مختلفة كما مبین في جدول رقم (

دم  3ال ف خلی ة /مل م)  25.20،  25.21،  24.93،  24.44الیاباني اذ كانت االع داد متقارب ة ب ین المع امالت وبلغ ت (
  4.35. لكن ظھر فرق معنوي للمعاملة األولى على بقیة المعامالت ف ي ع دد خالی ا ال دم الحم راء اذ بلغ ت على التوالي

،  3.54،  3.69دم فیما لم تظھ ر ف روق معنوی ة ب ین بقی ة المع امالت حی ث بلغ ت اع داد خالی ا ال دم (  3یون خلیة/ملممل
وبین  ت النت  ائج وج  ود ف  روق دم لك  ل م  ن المعامل  ة الثانی  ة والثالث  ة والرابع  ة عل  ى الت  والي.  3ملی  ون خلی  ة / مل  م)  3.65

الت الثانیة والثالثة في صفة حجم خالیا الدم المرصوصة ولم یظھ ر معنویة في المعامالت االولى والرابعة على المعام
فرق معنوي ب ین المعامل ة األول ى والرابع ة كم ا ل م یظھ ر ف رق معن وي ب ین المعامل ة الثانی ة والمعامل ة الثالث ة اذ بلغ ت 

مع املتین االول ى ) % على التوالي. وبینت النتائج فروق معنویة ف ي ال 51.83،  43.00،  43.33،   53.83النسب ( 
والرابع  ة عل  ى المع  املتین الثانی  ة والثالث  ة ف  ي ص  فة ھیموكل  وبین ال  دم ول  م یظھ  ر ف  رق معن  وي ب  ین المعامل  ة األول  ى 

،  13.13،  16.31والمعاملة الرابع ة كم ا ل م یظھ ر ف رق معن وي ب ین المعامل ة الثانی ة والمعامل ة الثالث ة حی ث بلغ ت ( 
) ف ي دراس تھ 2015ولم تتفق النتائج مع ما توص ل الی ھ التكریت ي (. لى التوالي مل دم ع 100غم/ )  15.70،  13.03

، كما لم تتف ق م ع  3الف خلیة /ملم 26.30على طائر السمان الیاباني األسود لون الریش اذ بلغ عدد خالیا الدم البیضاء 
خ الل فص ل الخری ف حی ث كان ت ع دد خالی ا ال دم ) في دراس تھ عل ى ط ائر الس مان الیاب اني 2016ما وجد عبدالستار(

 Hassan. واتفق  ت نت  ائج المع  امالت الثانی  ة والثالث  ة والرابع  ة ال  ى م  ا توص  ل الی  ھ  3ال  ف خلی  ة /مل  م 23.54البیض  اء 
ملی ون خلی ة /  3.42و  3.91) اذ بل غ ع دد خالی ا ال دم الحم راء بل غ  2008واخرون(  Usman) و  2007واخرون ( 

ت والي ف ي دراس تھم عل ى بع ض ص فات ال دم الفس لجیة لط ائر الس مان الیاب اني. ول م تتف ق النت ائج م ع م ا دم على ال 3ملم
 2.49) اذ وج  د ان ع  دد خالی  ا ال  دم الحم  راء ف  ي ط  ائر الس  مان الیاب  اني بلغ  ت 2017التكریت  ي واخ  رون ( توص  ل الی  ھ

) ف ي دراس تھ عل ى 2016توص ل الی ھ عبدالس تار ( واتفقت نتائج المعامل ة الثانی ة والثالث ة م ع م ا. دم 3ملیون خلیة / ملم
فیم ا ل م تتف ق م ع المعامل ة  %43.56طائر السمان الیاباني خ الل فص ل الخری ف اذ بل غ حج م خالی ا ال دم المرصوص ة 

) اذ بلغ ت حج م خالی ا ال دم المرصوص ة 2017واخرون( األولى والرابعة. ولم تتفق النتائج مع ما توصل الیھ التكریتي
%. واتفق  ت النت  ائج للمع  امالت الثانی  ة والثالث  ة م  ع م  ا توص  ل الی  ھ الش  یخلي  45.74لس  مان الیاب  اني البن  ي ل  دم ط  ائر ا

 13.86،  13.33اذ ك ان مس توى الھیموكل وبین ف ي دم ط ائر الس مان الیاب اني  )2017التكریتي واخ رون ( ) و2011(
) ف ي دراس تھ عل ى ط ائر الس مان 2012التكریت ي( على التوالي  فیما لم تتف ق النت ائج ال ى توص ل الی ھ مل دم 100غم/ 

  . مل دم 100غرام/  12.05الیاباني اذ كان تركیز الھیموكلوبین  
وق د یع زى الس بب ف ي ارتف  اع ع دد خالی ا ال دم البیض  اء حس ابیاً مقارن ة بمعامل ة الس  یطرة ال ى وج ود معام ل ارتب  اط    

ومعدل عدد البیض المنتج وك ذلك یع ود الس بب ال ى زی ادة وراثي ومظھري موجب بین صفتي عدد خالیا الدم البیضاء 
فعالی  ة االس  تروجین الداخلی  ة الت  ي تعم  ل عل  ى رف  ع ع  دد خالی  ا ال  دم البیض  اء وك  ذلك یرج  ع الس  بب ال  ى احت  واء الفط  ر 
الریش ي ف ي تركیب ھ عل ى الس كریات القابل ة لل ذوبان ف ي المی اه والعناص ر وھ ي تعم ل بش كل ممت از ف ي تنش یط الجھ  از 

ناعي حیث انھا تعمل كمضاد حیوي للجراثیم السامة كافة، وتعمل على تصریف السموم من جمیع مستویات الجس م. الم
وقد یعود السبب في اختالف عدد خالی ا ال دم الحم راء لمع امالت التجرب ة وانخفاض ھا ف ي مع امالت الت ي اض یف الیھ ا 

مراء وصفة انتاج البیض ھذا من جھة وال ى االختالف ات الفطر الریشي الى وجود عالقة عكسیة بین عدد خالیا الدم الح
في حجم الطیور والذي قد یرجع الى قابلیة الطیور المختلفة الحجم على استھالك االوكسجین الكافي الم راد نقل ھ إلتم ام 

خ رى ( عملیات التمثیل الغذائي التي تحدث في الجسم وبالتالي تؤدي ال ى اخ تالف ع دد خالی ا ال دم الحم راء م ن جھ ة أ
Myrcha  ،1976  ،وقد یعود السبب أیض اً ف ي انخف اض ع دد خالی ا ال دم الحم راء ف ي مع امالت 2010والتكریتي ، (

اإلضافة بالفطر الریشي لكونھ یحتوي على الجرمانیوم العضوي والذي یعتبر الفطر الریشي واح داً م ن اغن ى مص ادر 

  0.36  سفور %ف
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ج زء ف ي الملی ون م ن الجرم انیوم اذ تعم ل ھ ذه  2000 – 800الجرمانیوم العض وي حی ث یحت وي عل ى نس بة م ا ب ین 
المادة على تحقیق التوازن بین العوامل البیولوجیة والكیمیائیة فضالً على العوامل الحیویة للجس م وبالت الي فأنھ ا ت ؤدي 
 الى توازن وظائف الجسم وتحسن م ن تزوی د الخالی ا باألوكس جین وخاص ة خالی ا ال دماغ حی ث تعم ل ھ ذه الم ادة عل ى

  مرات .  5-2تنشیط عملیات نقل كمیة االوكسجین التي تقوم بھا الخالیا الحمراء بنسبة قد تصل من 
وقد یع ود الس بب ف ي انخف اض قیم ة حج م خالی ا ال دم المرصوص ة ف ي مع امالت اإلض افة مقارن ة بمعامل ة الس یطرة    

وكلما زاد عدد البیض المن تج انخفض ت  لوجود عالقة عكسیة بین قیم حجم خالیا الدم المرصوصة وصفة انتاج البیض
) ، ویع ود الس بب ف ي انخف اض ق یم  2017والتكریت ي،  2010قیمة حجم خالیا الدم المرصوصة وبالعكس ( ال دوري، 

حجم الخالیا الدم المرصوصة الى زیادة المواد الدھنیة في بالزمة الدم وكما ھو مع روف ان االن اث تمی ل ال ى ترس یب 
اكثر من الذكور وكذلك یحصل انخفاض في قیمة حجم خالیا الدم المرصوصة نتیجة تضاعف ف ي الدھون في اجسامھا 

مق دار البروتین  ات الدھنی  ة الموج ودة ف  ي البالزم  ا خ الل مرحل  ة وض  ع الب  یض وذل ك لتوج  ھ قس  م م ن ھ  ذه ال  دھون م  ع 
  ) . 2010محتویات البیضة ( التكریتي، 

الھیموكل وبین ال ى انخف اض تركی ز حج م الخالی ا المرصوص ة وع دد  وربما یعود السبب في انخفاض مستوى تركیز   
خالیا الدم الحمراء ھذا من جھة ولوجود عالقة سالبة بین انتاج الب یض ونس بة الھیموكل وبین م ن جھ ة أخ رى ، وك ذلك 

ھ  ذه  یع ود الس  بب أیض  اً ال  ى وج  ود عالق ة موجب  ة ب  ین ق  یم حج  م خالی  ا ال دم المرصوص  ة وقیم  ة الھیموكل  وبین واتفق  ت
) ف ي دراس تھم عل ى بع ض ص فات ال دم 2010) والتكریتي (2008(Borahو  Deka) و 2008النتائج مع الساعدي (

  لطائر السمان الیاباني .
  

) تأثیر إضافة مستویات مختلفة من مسحوق الفطر الریشي الى العلیقة على الصفات الدم الفیزیائیة 4جدول رقم (
  لطائر السمان الیاباني

المعاملة األولى   الفیزیائیةصفات الدم 
 T1(السیطرة) 

المعاملة  الثانیة 
T2  المعاملة الثالثةT3  المعاملة الرابعة

T4  

الف   (WPC)خالیا الدم البیضاء
  دم 3خلیة /ملم

24.44±4.57  
a   

24.93±3.46  
a  

25.21±2.14   
a 

25.20±5.33   
a  

 (RBC)خالیا الدم الحمراء 
 a  3.69± 0.13   b  3.54±0.26    b 3.65±0.06    b    0.17±4.35  دم 3ملیون خلیة/ملم

 (PCV)خالیا الدم المرصوصة 
%  53.83±0.31  a    43.33±1.62  b 43.00±1.90  b 51.83±3.55  a 

ھیموكلوبین الدم 
(HP)/0.09±16.31  دم مل100غم  a 13.13±0.49  b 13.03±0.57  b   15.70±1.07  a 

  ).p<0.05الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة ( االحرف المختلفة ضمن الصف•
 (معاملة السیطرة).الفطر الریشي  : علیقھ ال تحتوي على مسحوقT1المعاملة األولى •
 غم /كغم علف). 0.5الفطر الریشي ( مسحوقعلى : علیقھ تحتوي T2المعاملة الثانیة • 
 ). غم /كغم علف1الفطر الریشي ( مسحوقى عل : علیقھ تحتويT3المعاملة الثالثة • 
  ).غم /كغم علف 1.5الفطر الریشي ( مسحوقعلى :علیقھ تحتوي T4المعاملة الرابعة • 
  

  المصادر
). استنباط بعض األدلة االنتخابیة لطائر الس لوى الیاب اني اعتم اداً عل ى بع ض 2010التكریتي ، سموأل سعدي عبدهللا (

 جامعة تكریت.-كلیة الزراعة-. أطروحة دكتوراه الصفات اإلنتاجیة والفسلجیة
). دراسة معامالت االرتباط بین بعض صفات الدم والصفات اإلنتاجی ة لط ائر 2012التكریتي ، سموأل سعدي عبدهللا (

 . 36-29) : 2( 4السلوى الیاباني االبیض . مجلة دیالى للعلوم الزراعیة ، 
قدیر المعالم الوراثیة لبعض صفات الدم الفیزیائیة  لطائر الس لوى الیاب اني ). ت2015التكریتي ، سموأل سعدي عبدهللا (

  .294-287) : 1( 11األسود وعالقتھا بصفات انتاج البیض. المجلة األردنیة في العلوم الزراعیة ، 
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تخ  اب ) . ت أثیر االن2017التكریت ي ، س موأل س  عدي عب دهللا و بش یر ط  ھ عم ر التكریت  ي و إس ماعیل حبی ب إس  ماعیل (
باتج  اھین متعاكس  ین لص  فة وزن الجس  م عن  د عم  ر اربع  ة اس  ابیع ف  ي بع  ض الص  فات الفس  لجیة لط  ائر الس  لوى 

  .497-492الیاباني البني. عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعیة، 
جیة ف ي ط ائر الس لوى ) . تأثیر وزن الجسم على بعض الصفات االنتاجیة والفس ل2010الدوري ، عمر عصام عبدهللا (

 جامعة تكریت .-كلیة الزراعة-الیاباني . رسالة ماجستیر
لم  اء الش  رب عل  ى بع  ض الص  فات  C) . ت  أثیر نس  بة الت  زاوج واض  افة فیت  امین 2008الس  اعدي ، ھ  دى ف  الح س  عد (
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  الریاح في القران الكریم وكتاب العھد القدیم
  

  فائزة عبد االمیر الھدیب
  العراقجامعة بغداد / كلیة اللغات / 

faizaalhiti@yahoo.com 
  

  الخالصة
ان الكریم وكتاب العھد القدیم . یلخص البحث ھدف البحث الى اجراء مقارنة بین لفظة الریح ومشتقاتھا بین القر     

الى ان القران الكریم یستخدم الریح في دالالت مختلفة ولغایات مختلفة فارسال الریاح وتصریفھا تعد ایة من ایات هللا 
التي  تعالى او رحمة للبشر النھا تحمل الخیر لھم ، والریاح ایضا من نعم هللا تعالى النھ یرسلھا لواقح النباتات وھي

تسحب الماء الطھور للبشر ، وانھا من رحمة هللا في تسییر الفلك في البحر ، وایضا یرسل الریاح ویسوقھا الى بالد 
او قد یكون سبب ارسال الریاح عقوبة حتى تكون في الریح المرسلة  میتة فیحیھا بما تحملھ من السحب من امطار.

سلھا الرب الى البشر او نقمة وعذاب كما ھي الحال في جري ُصر عاصف ، وقد تكون في الریاح كلمة ورحمة یر
السفن في البحر وتغییر الریاح بین الطیبة والشدة ، وقد تدل الریح على الرائحة التي تحملھا الریح وتاتي من بعید كما 

اما في  او قد تكون في المعجزات التي منحھا الرب لبعض عباده مثل سلیمان في سورة (سبأ). في (سورة یوسف).
كتاب العھد القدیم فترد لفظة الریح في استخدامات مختلفة وبشكل رمزي في اكثر االحیان فتكون مرة دالة على 
الغضب او الملك او للداللة على الحیاة او روحھا او على الخوف او على الباطل  اللیسیة او الشجاعة واالضطراب 

  والصبر والرغبة والحزن واخرھا روح هللا.
   الریاح ، القران الكریم ، كتاب العھد القدیم. ت المفتاحیة:الكلما

  
Winds in the Quran and the Old Testament 

 
Faeza A. Alhudeeb  

Collage of Languages, Baghdad University, Iraq.  
 

faizaalhiti@yahoo.com 
    This research paper aims to make comparison between the different usages of the term 
"wind" in both books. The Quran and the old testament. The paper conclude that the 
Quran uses the wind in many different meanings winds as miracles of god , or as a mercy 
for human – beings ' for it bears the goodness the term. Winds help people to more in 
seas and help them to irrigate their land …. Etc. On the other hand , winds could be used 
as a curse pours upon cretin cities. In the old testament the term " wind " is used mainly 
symbolically . it could mean anger , or king , or life , or sprit of life , or desire , or 
sadness… etc. 
Keywords: Winds, Quran, Old Testament.   

  
 المقدمة

، ر ي ح ) وھذه من مفردات الطبیعة التي ترد في كال الكتابین : العھد القدیم والقران الكریم ، مادة ( ر و ح      
المادة من المشترك السامي ، إذ أنھا موجودة في عدد من اللغات السامیة ، فنجدھا في العربیة مثل الفعل ( راح) أي 
صار ذا ریح ، وفي االسم (ریح) و (روح) ، كما اشتقت من اللفظة مفردات عدیدة مثل ( رواح ) و (راحة) و 

غیر ذلك مما تذكره معاجم اللغة المعروفة ( انظر على سبیل المثال : ابن (ارتیاح) والظرف المكاني (مراح) أي إلى 
  منظور ، لسان العرب (روح) ).

والمادة السریانیة المقابلة لھذه المادة ھي ( روحا ، روحةا ) وتعني الریح والنفخ والنفس ، والروح ،   
روحاني ، و ( روحایاةا ) وتعني : روحیا .وشیطان ورائحة . ومنھا اشتقاقات أخرى مثل ( روحانا ) والتي تعني :

  )i(  

mailto:faizaalhiti@yahoo.com
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ولھذه المادة دالالت قد ترجع إلى المادة الحسیة األولى ، ومن ھذه الدالالت ( روح ) وتعني اتسع ورحب ، والفعل 
  )ii( المجرد (روح) بمعنى رحَب ، وَسَع ، ومنھا الصیغة المزیدة ( ا ت روح ) : انفرج واتسع واستراح .

  )iii( بمعنى مریح ، نفس ، روح .רוחא )  –ودة أیضا في االرامیة ( روحا والمادة موج  
أما في العبریة فترد المادة (روح) كثیرا في العھد القدیم ، وكذلك في العبریة الحدیثة ، إلى جانب ورود ( ر    

  ي ح ) في العبریة الحدیثة بمعنى رائحة.
ان الكریم وفي كتاب العھد القدیم ، وتتبع معانیھا ودالالتھا والذي یھمنا من ھذا البحث ورود ھذه المادة في القر

  والمقاصد من ایرادھا الن الكتابین یتفقان في بعض الدالالت ویختلفان في بعضھا اآلخر .
  أ . الریح في القران الكریم

خرى ، وترد ترد لفظة الریح بصیغة االفراد في القران الكریم تسع عشرة مرة معّرفة احیانا ومنكرة احیانا أ  
  .)iv(بصیغة الجمع (ریاح) عشر مرات

قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة ( روح ) : " الراء والوا والحاء أصل كبیر وطّرد ، یدل على سعة وفسحة 
واطراد واصل ذلك كلھ الریح . واصل الیاء في الریح الواو ، وانما قلبت یاء لكسرة ما قبلھا " والریح معروف ، 

وح :   .)v(نسیم الریح ویقال : أراَح اإلنسان إذا تنفس . والّروح مشتق من الریح وكذلك كل مشتقات ھذا الباب  والرَّ
إن استخدام القران الكریم للفظة الریح یختلف باختالف البناء اللغوي والمقصود ، وباختالف المقاصد تختلف الصفات 

، ولمقصد أیضا ولكن األمر المشترك في كل مواضع  التي تنعت بھا الرح ، وقد ترد اللفظة مطلقة غیر منحوتة
  استخدامھا ھو إن هللا سبحانھ وتعالى ھو المتحكم بھا والمسیّر لھا وسخرھا كیف یشاء ومتى یشاء.

أول ھذا المقاصد من من ایراد لفظة الریح تنزال العذاب بقوم كافرین عقابا على كفرھم ، اولضرب المثل بھم أو  - 1
تالین إن كفروا وكما حل بالسابقین .ولكن اللفظة ال ترد وحدھا وانما توصف بأنھا ریح عقیم كما بما قد یحصل لل

یمَ  َوفِي َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَْیِھمُ ( 41في سورة الذاریات  یَح اْلَعقِ والریح العقیم : "التي ال تُلقح شجراً وال سحاباً " )   الرِّ
  ، عقم : أي التي ال تجلب خیراً.

نَّا "  16أو قد توصف الریح بأنھا صرصر كما في قولھ تعالى في سورة فصلت  – 2 َصْرَصًرا  أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم ِریًحا إِ
ْنیَا" وفي سورة القمر  ي اْلَحیَاِة الدُّ نُِذیقَھُْم َعَذاَب اْلِخْزِي فِ ي أَیَّاٍم نَِّحَساٍت لِّ نَّا أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم ِریًحا َصْرَصًرا فِي "  19فِ إِ

  " . نَْحٍس ُمْستَِمرٍّ  یَْومِ 
ویالحظ إن النص القراني لم یكتف بوصف الریح بأنھا صرصر وانما زاد بوصف الیوم . بأنھ نحس تاكیدا على شؤم 

: وھي شدیدة الھبوب، وقیل الباردة، وقیل: ھي التي ذلك الیوم وریحھ الصرصر . وذكر ابن كثیر إن بعضھم قال 
ع ذلك، فإنھا كانت ریحاً شدیدة قویة، وكانت باردة شدیدة البرد جداً، وكانت لھا صوت، والحق أنھا متصفة بجمی
أي ابتُِدئوا { في یوم نحس مستمر:  }أي متتابعات كقولھ{ في أیام نحسات:  }ذات صوت مزعج، وقولھ تعالى

ادھم عن حتى أب{ سبع لیال وثمانیة أیام حسوماً   }بھذا العذاب في یوم نحس علیھم واستمر بھم ھذا النحس
 .)vi(آخرھم

یَةٍ "  6أو قد توصف الریح الصرصر بأنھا عاتیة كما في سورة الحاقة  ا َعاٌد فَأُْھلُِكوا بِِریٍح َصْرَصٍر َعاتِ جاء في  "  أَمَّ
یَةٍ   )وھي الشدیدة العصوف، مع شدة بردھا،تفسیر الطبري :  یقول: عتت على خزانھا في الھبوب،  ( َعاتِ

  .)vii( .عصوف مقدارھا المعروف في الھبوب والبردفتجاوزت في الشّدة وال
ِرُحوا بِھَا َجاَءْتھَا ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءھُُم ) : "  22وقد توصف الریح بأنھا عاصف كما في قولھ تعالى ( یونس  – 3

لھ تعالى ( أي شدیدة ، أو إن یوصف الیوم الذي جاءت بھ الریح بأنھ یوم عاصف ، كقو "  اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ 
یُح فِي یَْوٍم َعاِصٍف " یقول ابن كثیر : " ھذا مثل ضربھ ّهللا تعالى ألعمال ) : "  18إبراھیم  ْت بِِھ الرِّ َكَرَماٍد اْشتَدَّ

الكفار، الذین عبدوا معھ غیره، وكذبوا رسلھ وبنوا أعمالھم على غیر أساس صحیح، فانھارت وعدموھا احوج 
الھم یوم القیامة إذا طلبوا ثوابھا من ّهللا تعالى، ألنھم كانوا یحسبون أنھم كانوا على ماكانوا إلیھا . أي مثل اعم

  .)viii(في یوم ذي ریح شدیدة  شيء، فلم یجدوا شیئاً إال كما یتحصل من الرماد إذا اشتدت بھ الریح العاصفة
، كما في )ix(ب وتغرقھا وقد توصف الریح بأنھا ریح قاصف وھي الریح التي تضرب في البحر فتكسر المراك – 4

یِح فَیُْغِرقَُكْم بَِما َكفَْرتُْم ) وفي ھذا تحذیر لالمم بسوء ) : ( 69قولھ تعالى ( االسراء  ْیُكْم قَاِصفًا ِمَن الرِّ یُْرِسَل َعلَ فَ
غرقھم العاقبة أن كفروا بھ ، وبان هللا تعالى یحفظھم في البر والبحر أن امنوا بھ ولم یعبدوا غیره ، فان كفروا ی

  بریح تقصف صواري مراكبھم وتغرقھم في البحر .
وقد توصف الریح التي یراد بھا انزال العقاب بانھا ریح فیھا ّصِر أي برد شدید ، كما في قولھ تعالى وھو یضرب  – 5

یھَا ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَ  117المثل بما ینفقون في الحیاة الدنیا : (ال عمران  لَُموا أَْنفَُسھُْم ) " َكَمثَِل ِریٍح فِ ْوٍم ظَ
فَأَْھلََكْتھُ " وقیل : في الریح التي قیھا صر : یقال نار ، وقیل : ریح باردة فیھا جلید یحرق الزروع والثمار كما 
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فكذلك الكفار یمحق ّهللا ثواب أعمالھم في ھذه الدنیا كما یذھب ثمرة ھذا الحرث بذنوب  یحرق الشيء بالنار،
  .)x( صاحبھ

د لفظة الریح في بعض المواضع من غیر وصف لھا أو للیوم الذي ترسل فیھ ، ولكن قد یشار إلى إن فیھا وتر – 6
بِِھ ِریٌح  بَْل ھَُو َما اْستَْعَجْلتُمْ  ) "  24عقابا الیما ارسلھا هللا لتدمر كل شيء بامر ربھا ، كما في سورة (االحقاف 

یمٌ  یھَا َعَذاٌب أَلِ حزاب حیث عطف على الریح اسم آخر للتاكید إن هللا أرسل ھذه الریاح أو كما في سورة األ "  فِ
إِْذ َجاَءْتُكْم  "  )  9لتدمیر الكافرین ولنصرة المؤمنین كما ھو واضح من سیاق االیات . قال تعالى : ( األحزاب 

  .ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم ِریًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوھَا "
كلھ وصفت الریح بأنھا طیبة وھي تلك التي یرسلھا هللا تعالى لتساعد في جریان الفلك في البحر ، وبخالف ھذا  – 7

بَةٍ ) : "  22قال تعالى ( یونس  یِّ ولكن هللا تعالى قادر على إن    "  َحتَّٰى إَِذا ُكْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْیَن بِِھْم بِِریٍح طَ
    .)xi(شاء ألنھ قیوم السماوات واالرض ولھ مطلق القوة   یجعل تلك الریح الطیبة ریحا عاصفة إن

هللا تعالى بقدرتھ الریح لسلیمان تجري   والریح أیة من ایات هللا التي انعم بھا سبحانھ على سلیمان ، اذ سخر  – 8
یحَ ) "  81بامره سواء كانت عاصفة كما في ( األنبیاء  ةً  َولُِسلَْیَماَن الرِّ أو رخاء ھادئة كما في  ِرِه "تَْجِري بِأَمْ  َعاِصفَ

أَْمِرهِ ) "  36سورة ( ص  یَح تَْجِري بِ ْرنَا لَھُ الرِّ ُرَخاًء َحْیُث أََصاَب " وھي الریح اللینة ، أو قد ترد اللفظة  فََسخَّ
یحَ ) : "  12مطلقة غیر موصوفة كما في قولھ تعالى ( سبأ  ھَا َشْھٌر َوَرَواُحھَا َولُِسلَْیَماَن الرِّ ". وھذا مما   َشْھرٌ  ُغُدوُّ

  انعم هللا بھ على سلیمان .
ومن معاني لفظة الریح التي استخدمھا القران الكریم معنیان آخران ھي الرائحة والقوة .وقد قُصد المعنى األول  – 9

ا فََصلَِت اْلِعیرُ "  94وھو الرائحة في قولھ تعال ا في سورة یوسف  نِّي ألَِجُد رِ  لَمَّ یَح یُوُسَف لَْوال أَْن قَاَل أَبُوھُْم إِ
نُِّدوِن " فَتَْفَشلُوا  َوَال تَنَاَزُعوا) : "  46أي رائحة یوسف .اما المعنى الثاني ففي قولھ تعالى ( االنفال  تُفَ

ابِِرینَ  َوتَْذھَبَ  َ َمَع الصَّ   .)xii(" والریح ھنا الصبر والجلد   ِریُحُكْم ۖ َواْصبُِروا ۚ إِنَّ هللاَّ
جمع ( ریاح) فیستخدمھا القران في أكثر من موضع باعتبارھا ایات تدعو إلى اإلیمان با  أما صیغة ال – 10

واالعتراف بقدرتھ تعالى . إن في تصریف الریاح وتسخیر السحب بین السماء واالرض دلیل على قدرة هللا تعالى 
لى بعضھ لتشكیل الغیث وتحكمھ بالكون كلھ ، والریاح مصدر خیر للبشر الن الریاح تحمل السحب وتركمھ ع

الذي یرسلھ تعالى إلى ما یشاء من ارض عباده . فالریاح تحمل البشرى دائما للبشر لیذیقھم من رحمتھ . قال تعالى 
یَاَح بُْشًرا) : "  57( األعراف  ِھ : " َوِمْن آیَاتِ  48بَْیَن یََدْي َرْحَمتِِھ " وقال في سورة الفرقان  َوھَُو الَِّذي یُْرِسُل الرِّ

یَاَح ُمبَشَِّراتٍ  أَنْ  ھِ  یُْرِسَل الرِّ یُِذیقَُكْم ِمْن َرْحَمتِ یَاَح  " َوِمْن آیَاتِِھ أَنْ  46" ، وفي سورة الروم   َولِ یُْرِسَل الرِّ
ھِ  ُمبَشَِّراتٍ  یُِذیقَُكْم ِمْن َرْحَمتِ یَاَح َوَمْن یُرْ "  63" ویحاجج القران الكریم الناس سائال ایاھم في سورة النمل   َولِ ِسُل الرِّ

بَْیَن یََدْي َرْحَمتِِھ " .ویاتي الجواب في أكثر من موضع مؤكدا أن هللا تعالى ھو الذي یرسل الریاح كما في  بُْشًرا
یَاحَ  48سورة الروم  ُ الَِّذي یُْرِسُل الرِّ ُ  9" ، وفي سورة فاطر   فَتُثِیُر َسَحابًا " هللاَّ یَ  أَْرَسلَ  الَِّذي " َوهللاَّ اَح فَتُثِیُر الرِّ
یٍِّت  َسَحابًا فَُسْقنَاهُ  ُشورُ إِلَٰى بَلٍَد مَّ َك النُّ لِ وفي ھذه االیات الكریمة داللة على االھیة "  فَأَْحیَْینَا بِِھ اْألَْرَض بَْعَد َمْوتِھَا ۚ َكَذٰ

ى على ما یشاء وعلى الوحدانیة وعلى البعث فا  وحده ھو الذي یسخر الریاح فتثیر السحب لینزل بھ الماء بشر
  .)xiii( من ارضھ المیتة فتحیا بھ تلك األرض وھذه صورة للبعث بعد الموت فكما یحي األرض یحي العظام

وأخیرا فان القران یذكر فائدة أخرى من إرسال الریاح وھي من مظاھر الطبیعة التي یتحكم بھا هللا سبحانھ وتعاغلى 
یَاَح لََواقِحَ َوأَْرَسْلنَا ا: "  22وقد وردت في سورة الحجر  َماِء َماًء فَأَْسقَْینَاُكُموهُ  لرِّ ا ِمَن السَّ : فالریاح ضروریة   فَأَنَزْلنَ

للقیام بواجب لقاح النباتات الستمرار الحیاة كضروراتھا لحمل السحب وانزال الماء الذي خلق هللا منھ كل شيء 
  حي .

  في العھد القدیم  –ب 
، ریح ، روح ، وترد بصیغة االفراد وبصیغة الجمع وھي بذلك تشترك مع  اسم مؤنث بمعنى نفس  רּוחַ كلمة روح 

القران الكریم حیث ترد فیھ لفظة ( ریح) وھي اسم مؤنث أیضا بصیغة االفراد في قولھ تعالى في سورة ال عمران 
قدیم قولھ في سفر ومن االمثلة على ورودھا بصیغة االفراد في كتاب العھد ال"  َكَمثَِل ِریٍح فِیھَا ِصرٌّ  "  117

ַהְּבֵהָמה، ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה؛ ַוּיֲַעֵבר ֱא ִהים רּוַח -ָּכל-ַהַחּיָה ְוֶאת-נַֹח، ְוֵאת ָּכל-ַוּיִזְּכֹר ֱא ִהים، ֶאת"  :   التكوین 
  " . ָהָאֶרץ، ַוּיָׁשֹּכּו ַהָּמיִם-ַעל

َدأَِت اْلِمیَاهُ ثُمَّ َذَكَر هللاُ نُوًحا َوُكلَّ اْلُوُحوِش َوُكلَّ اْلبَ ( ي اْلفُْلِك. َوأََجاَز هللاُ ِریًحا َعلَى األَْرِض فَھَ ي َمَعھُ فِ ِم الَّتِ والریح  ).ھَائِ
:  6ھنا بمعنى نسیم الھواء المتحرك أما (روح) التي بداللة الروح وبصیغة االفراد أیضا فقولھ في سفر التكوین 

ִ -ֲאנִי، ִהנְנִי ֵמִביא ֶאת: " 17 ּכֹל   ּבֹו רּוַח ַחּיִים، ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם:-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ָהָאֶרץ، ְלַׁשֵחת ָּכל-ם ַעלַהַּמּבּול ַמי
   " ָּבָאֶרץ، יִגְָוע-ֲאֶׁשר
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َماِء. ُكلُّ مَ ( یِھ ُروُح َحیَاٍة ِمْن تَْحِت السَّ َك ُكلَّ َجَسٍد فِ طُوفَاِن اْلَماِء َعلَى األَْرِض ألُْھلِ  .ْرِض یَُموتُ ا فِي األَ فَھَا أَنَا آٍت بِ
  "  ּוְתַחֵּדׁש، ְּפנֵי ֲאָדָמה   ְּתַׁשַּלח רּוֲח ، יִָּבֵראּון؛ ) "  30:  104.وكقولھ في المزامیر ( )

ُد َوْجھَ األَْرضِ  تُْخلَُق، َوتَُجدِّ وفي القران רוחות ) وترد المفردة بصیغة الجمع في العھد القدیم (  ) .(تُْرِسُل ُروَحَك فَ
ֵעיָלם ַאְרַּבע רּוחֹות، ֵמַאְרַּבע ְקצֹות ַהָּׁשַמיִם، ְוזִֵרִתים، -ְוֵהֵבאִתי ֶאל( 36:  49) ، كقولھ في سفر ارمیا الكریم ( ریاح

יָבֹוא ָׁשם נְִּדֵחי עולם (ֵעיָלם- יְִהיֶה ַהּגֹוי، ֲאֶׁשר  א-ְלכֹל ָהֻרחֹות ָהֵאֶּלה؛ ְו א (  
ُب َعلَى ِعیالََم أَْربََع ِریَاٍح مِ  تِي إِلَْیھَا مَ (َوأَْجلِ ةٌ إِالَّ َویَأْ یَاِح َوالَ تَُكوُن أُمَّ َماِء، َوأُْذِریِھْم لُِكلِّ ھِذِه الرِّ و ْن أَْربََعِة أَْطَراِف السَّ یُّ ْنفِ

-ַוּיְִּפלּו ַעלفي قولھ "  22:  16، وتدل على الریاح المعروفة . أما ورودھا بصیغة الجمع أیضا في سفر العدد  ).ِعیالَمَ 
  "  ָהֵעָדה ִּתְקצֹף-ָהִאיׁש ֶאָחד יֱֶחָטא، ְוַעל ָּכל  ָּבָׂשר:- יֶהם، ַוּיֹאְמרּו، ֵאל، ֱא ֵהי ָהרּוחֹת ְלָכלְּפנֵ 

 : ا َعلَى َوْجھَْیِھَما َوقَاالَ تَْسَخطَ َعلَى ُكلِّ اْلجَ «(فََخرَّ ، إِلھَ أَْرَواِح َجِمیِع اْلبََشِر، ھَْل یُْخِطُئ َرُجٌل َواِحٌد فَ فتدل  )«َماَعِة؟اللّھُمَّ
  على األرواح .

أما المعاني التي تدل علیھا ھذه المفردة في االستعماالت الكثیرة لھا في كتاب العھد القدیم فعدیدة من حیث دالالتھا 
  وتخصیص داللیتھا ، ویمكن رصد ھذه الدالالت في :

   יֹנְַקּתֹו، ְּתיֵַּבׁש ַׁשְלָהֶבת؛ -- חֶֹׁש -ִמּנִי יָסּור،-  א"  30:  15الداللة على نفس ألف أو االنف كما في سفر ایوب  – 1
  " ְויָסּור، ְּברּוַח ִּפיו

نَْفَخِة فَِمِھ یَُزولُ  ُموُم، َوبِ ْلَمةُ. َخَراِعیبُھُ تُیَبُِّسھَا السُّ والمراد بنفحة فمھ نفسھ ، وكذلك في قول ایوب  ).(الَ تَُزوُل َعْنھُ الظُّ
  " ְוַחּנִֹתי، ִלְבנֵי ִבְטנִי   רּוִחי، זָָרה ְלִאְׁשִּתי؛ یر عن نفس الفم أو نكھتھ " استخدمت المفردة للتعب 17:  19
ي(  ي، َوَخَمْمُت ِعْنَد أَْبنَاِء أَْحَشائِ   ) .نَْكھَتِي َمْكُروھَةٌ ِعْنَد اْمَرأَتِ

ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו،   ַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם:רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח יְהָוה، נִלְ "  20:  4أما نفس االنف فمثل قولھ في مراثي ارمیا 
  "ְּבִצּלֹו נְִחיֶה ַבּגֹויִם

، أُِخَذ ِفي ُحفَِرِھِم. الَِّذي قُْلنَا َعْنھُ: ( بِّ نَا، َمِسیُح الرَّ   ) .«فِي ِظلِِّھ نَِعیُش بَْیَن األَُممِ « نَفَُس أُنُوفِ
الملك .وال یقتصر استخدام النفس باضافتھ إلى  وقد حمل االستعمال ھذا المصطلح داللة رمزیة إذ انھ یرمز إلى

ָאָדם - נְִבַער ָּכל"  14:  10األحیاء بل قد یضاف معنى النفس إلى االصنام للداللة على جمودھا وبطالنھا كقول ارمیا 
רּוַח ָּבם- ִּכי ֶׁשֶקר נְִסּכֹו، ְו א  צֹוֵרף ִמָּפֶסל:-ִמַּדַעת، הִֹביׁש ָּכל  (   

یھِ بَلَُد ُكلُّ إِنْ ( ٍغ ِمَن التِّْمثَاِل، ألَنَّ َمْسبُوَكھُ َكِذٌب َوالَ ُروَح فِ   ).َساٍن ِمْن َمْعِرفَتِِھ. َخِزَي ُكلُّ َصائِ
   רּוַח ְּבִפיֶהם-יֶׁש-ַאף، ֵאין   ָאזְנַיִם ָלֶהם، ְו א יֲַאזִינּו؛ "  17:  135وكقولھ في المزامیر 

  ) !فِي أَْفَواِھھَا نَفَسٌ  (لَھَا آَذاٌن َوالَ تَْسَمُع. َكذلَِك لَْیسَ 
وقد تستخدم المفردة (روح) للداللة على النفس الخالص المطلق من دون اضافتھا إلى أمر آخر ومن دون تحمیلھا داللة 

  " ּוְלרּוַח، ִאְמֵרי נָֹאׁש   ַהְלהֹוַכח ִמִּלים ַּתְחׁשֹבּו؛ "  26:  6رمزیة معینة كقول ایوب 
یِح؟ )(ھَْل تَْحِسبُوَن أَْن تُوَ    بُِّخوا َكلَِماٍت، َوَكالَُم اْلیَائِِس لِلرِّ

  " ּיְַמִריְצ ، ִּכי ַתֲענֶה- אֹו ַמה   רּוַח؛ - ֲהֵקץ ְלִדְבֵרי"  3: 16وایوب 
یُِّجَك َحتَّى تَُجاِوَب؟ )   (ھَْل ِمْن نِھَایٍَة لَِكالٍَم الریح؟ أَْو َماَذا یُھَ

  " ְלרּוַח، ְוַהִּדֵּבר ֵאין ָּבֶהם؛ ּכֹה יֵָעֶׂשה، ָלֶהם ְוַהּנְִביִאים יְִהיּו"  13:  5وكقول ارمیا 
َمةُ لَْیَسْت فِیِھْم. ھَكَذا یُْصنَُع بِِھمْ ( یَاُء یَِصیُروَن ِریًحا، َواْلَكلِ وقد یدل النفس على أمر أو وصیة من قبل االلھ أو  ) .َواألَْنبِ

ִ "  6:  33الملك ، كما في المزامیر    " ְצָבָאם-ּוְברּוַח ִּפיו، ָּכל   ם נֲַעׂשּו؛ ִּבְדַבר יְהָוה، ָׁשַמי
یِھ ُكلُّ ُجنُوِدھَا ( نََسَمِة فِ َماَواُت، َوبِ بِّ ُصنَِعِت السَّ ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים، ְוהֹוִכיַח "  4:  11اوكما في اشعیا  ) .بَِكلَِمِة الرَّ

ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו יִָמית ָרָׁשע ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו،-ָאֶרץ؛ ְוִהָּכה-ְּבִמיׁשֹור ְלַענְֵוי   "  
قَِضیِب فَِمِھ،  ( بَائِِسي األَْرِض، َویَْضِرُب األَْرَض بِ َویُِمیُت اْلُمنَافَِق بَْل یَْقِضي بِاْلَعْدِل لِْلَمَساِكیِن، َویَْحُكُم بِاِإلْنَصاِف لِ

ْیھِ  نَْفَخِة َشفَتَ   ) .بِ
ִמּנְִׁשַמת ֱאלֹוַּה "  9:  4ینسب ذلك إلى هللا كما في سفر ایوب  وقد یوصف النفس بالشدة بسبب الغضب وأكثر ما

  " ּוֵמרּוַח ַאּפֹו יְִכלּו   יֹאֵבדּו؛ 
   ) .بِنََسَمِة هللاِ یَبِیُدوَن، َوبِِریِح أَْنِفِھ یَْفنَْونَ (

  " ְּתַסֵּמר، ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי   ָּפנַי יֲַח ף؛ -ְורּוַח، ַעל"  15:  4وقولھ أیضا 
ْت ُروٌح َعلَى َوْجِھي، اْقَشَعرَّ َشْعُر َجَسِدي (   ) .فََمرَّ

יָבֹוא ַכּנָָהר ָצר، רּוַח יְהָוה - ִּכי  ְּכבֹודֹו:-ֶׁשֶמׁש ֶאת-ֵׁשם יְהָוה، ּוִמִּמזְַרח-ְויְִראּו ִמַּמֲעָרב ֶאת"  19:  59وكقول اشعیا 
  " נְֹסָסה בֹו

بِّ  یََخافُوَن ِمَن اْلَمْغِرِب اْسَم الرَّ بِّ تَْدفَُعھُ (فَ نَْفَخةُ الرَّ تِي اْلَعُدوُّ َكنَْھٍر فَ ْمِس َمْجَدهُ. ِعْنَدَما یَأْ   ).، َوِمْن َمْشِرِق الشَّ
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  לֹו:-ָהיִיָת ָמעֹוז ַלָּדל ָמעֹוז ָלֶאְביֹון، ַּבַּצר-ִּכי" 4:  25وقد ینسب ھذا النفس الشدید إلى اإلنسان ، كما في قول اشعیا 
  "ֵמחֶֹרב، ִּכי רּוַח ָעִריִצים ְּכזֶֶרם ִקירַמְחֶסה ִמּזֶֶרם ֵצל 

، إِْذ كَ ( الً ِمَن اْلَحرِّ ْیِل، ظِّ ْلبَائِِس فِي ِضیقِِھ، َمْلَجأً ِمَن السَّ ْلِمْسِكیِن، ِحْصنًا لِ ى ألَنََّك ُكْنَت ِحْصنًا لِ انَْت نَْفَخةُ اْلُعتَاِة َكَسْیل َعلَ
طٍ    ) .َحائِ

بمعنى نفس ذي عالقة بالحیاة ویكون رمزا لھا ، كما ورد عدة مرات في سفر ویستخدم العھد القدیم مفردة (روح) 
ּבֹו רּוַח ַחּיִים، ִמַּתַחת -ָּבָׂשר ֲאֶׁשר- ָהָאֶרץ، ְלַׁשֵחת ָּכל-ַהַּמּבּול ַמיִם ַעל-ֲאנִי، ִהנְנִי ֵמִביא ֶאת"  17:  6التكوین 
  " ָּבָאֶרץ، יִגְָוע- ּכֹל ֲאֶׁשר  ַהָּׁשָמיִם:

َماِء. ُكلُّ َما فِي األَ فَھَا أَنَ ( یِھ ُروُح َحیَاٍة ِمْن تَْحِت السَّ   ) .ْرِض یَُموتُ ا آٍت بِطُوفَاِن اْلَماِء َعلَى األَْرِض ألُْھلَِك ُكلَّ َجَسٍد فِ
  " ּבֹו רּוַח ַחּיִים-ַהָּבָׂשר، ֲאֶׁשר-ַהֵּתָבה، ְׁשנַיִם ְׁשנַיִם ִמָּכל-נַֹח، ֶאל-ּיָבֹאּו ֶאל"  15:  7وفي تكوین 

یِھ ُروُح َحیَاةٍ  ( ْیِن ِمْن ُكلِّ َجَسٍد فِ   ) .َوَدَخلَْت إِلَى نُوٍح إِلَى اْلفُْلِك، اْثنَْیِن اْثنَ
  ) ֵמתּו—רּוַח ַחּיִים ְּבַאָּפיו، ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה- ּכֹל ֲאֶׁשר נְִׁשַמת"  22:  7وفي قولھ أیضا في تكوین 

ولم یقتصر ھذا االستخدام في الرمزیة الحیاة على سفر  ).َحیَاٍة ِمْن ُكلِّ َما فِي اْلیَابَِسِة َماتَ  ُكلُّ َما فِي أَْنفِِھ نََسَمةُ ُروحِ (
ִהּנֵה ֲאנִי ֵמִביא   ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהִוה، ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה:"  6:  37التكوین بل یرد في اسفار األنبیاء كقول حزقیال 

  " ִוְחיִיֶתם--ָבֶכם، רּוחַ 
تَْحیَْونَ  (ھكَذا یُكْم ُروًحا فَ اِم: ھأَنََذا أُْدِخُل فِ بُّ لِھِذِه اْلِعظَ ُد الرَّ یِّ وفي اسفار الحكمة كقول قوھلت في سفر  ) .قَاَل السَّ

ָחד ַלּכֹל؛ ְּכמֹות זֶה ֵּכן מֹות זֶה، ְורּוַח אֶ -- ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה، ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם-י ִמְקֶרה ְבנֵי: "  19:  3الجامعة 
  " ַהְּבֵהָמה ָאיִן، ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל-ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן

ْلبَِھیَمِة، َوَحاِدثَةٌ َواِحَدةٌ لَھُْم. َمْوُت ھَذا َكَمْوِت َذاَك، َونَ  نِي اْلبََشِر یَْحُدُث لِ بَ . فَلَْیَس لِِإلْنَساِن (ألَنَّ َما یَْحُدُث لِ ْلُكلِّ َسَمةٌ َواِحَدةٌ لِ
  " .َعلَى اْلبَِھیَمِة، ألَنَّ ِكلَْیِھَما بَاِطلٌ  َمِزیَّةٌ 

والداللة األخرى لھذه المفردة (روح) في استخدام كتاب العھد القدیم لھا ھو إن تكون بمعنى الریح وقد تكون ھذه  – 2
ַהְּבֵהָמה، ֲאֶׁשר ִאּתֹו -לּכָ - ַהַחּיָה ְוֶאת-נַֹח، ְוֵאת ָּכל-ַוּיִזְּכֹר ֱא ִהים، ֶאת"  1:  8الریح ریح السماء كما في تكوین 

  "  ָהָאֶרץ، ַוּיָׁשֹּכּו ַהָּמיִם- ַּבֵּתָבה؛ ַוּיֲַעֵבר ֱא ִהים רּוַח ַעל
ي َمَعھُ فِي اْلفُْلِك. َوأََجاَز هللاُ ِریًحا َعلَى ِم الَّتِ َدأَِت اْلمِ  (ثُمَّ َذَكَر هللاُ نُوًحا َوُكلَّ اْلُوُحوِش َوُكلَّ اْلبَھَائِ أو كما  ) .یَاهُ األَْرِض فَھَ

   נַָׁשְפּתָ حیث یصف إرسال الرب الریح الشدیدة على البحر لیفرق جند فرعون في قولھ "   10:  15في سفر الخروج 
  " ָצְללּו، ַּכעֹוֶפֶרת، ְּבַמיִם  ְברּוֲח ، ִּכָּסמֹו יָם؛

َصاِص فِي ِمیَاٍه َغاِمَرةٍ (نَفَْخَت ِبِریِحَك فََغطَّاھُُم اْلبَْحُر. َغاُصوا َكال   ) .رَّ
وقد تضاف ریح السماء ھذه إلى االنف الذي بمعنى الغضب وھذا االستخدام محصور بریح السماء المرتبطة بغضب 

 {ר  ְברּוחַ "  8:  15هللا كما في سفر الخروج 
  " נֵד-נְִּצבּו ְכמֹו  {ס}  ַאֶּפי  נֶֶעְרמּו ַמיִם،
َك تََرا ي قَْلِب اْلبَْحرِ (َوبِِریِح أَْنفِ َدِت اللَُّجُج فِ یٍَة. تََجمَّ   ).َكَمِت اْلِمیَاهُ. اْنتََصبَِت اْلَمَجاِرَي َكَرابِ

ومثل ھذا االستخدام یراد بھ أیضا التاكید على إن هللا سبحانھ وتعالى ھو المسیّر للریح والمسّخر لھا ، وان حركتھا إنما 
ְורּוַח נַָסע ֵמֵאת יְהָוה، ַוּיָגָז "  31:  11ل واضح في قولھ في سفر العدد تكون مرتبطة بامره سبحانھ ، وھذا یؤكد بشك

  " ְּפנֵי ָהָאֶרץ-ּוְכַאָּמַתיִם، ַעל-- ַהַּמֲחנֶה ְּכֶדֶר  יֹום ּכֹה ּוְכֶדֶר  יֹום ּכֹה، ְסִביבֹות ַהַּמֲחנֶה-ַהּיָם، ַוּיִּטֹׁש ַעל- ַׂשְלִוים ִמן
بَِل ا بِّ َوَساقَْت َسْلَوى ِمَن اْلبَْحِر َوأَْلقَْتھَا َعلَى اْلَمَحلَِّة، نَْحَو َمِسیَرِة یَْوٍم ِمْن ھُنَا َوَمِسیَرِة یَوْ (فََخَرَجْت ِریٌح ِمْن قِ ٍم ِمْن لرَّ

  .)ھُنَاَك، َحَوالَِي اْلَمَحلَِّة، َونَْحَو ِذَراَعْیِن فَْوَق َوْجِھ األَْرضِ 
رید هللا إن ینزل مطراً  ویصف تشكل السحاب وحركة الغیوم حتى ویقارن العھد القدیم بین الریح والسحاب حیث ی

-ַויְִהי ַעד"  45:  18تتراكم على بعضھا ویصبح لونھا اسود من كثرة ما تحملھ من میاه كقولھ في سفر الملوك األول  
ִ -ּכֹה ְוַעד   "ְרַּכב ַאְחָאב، ַוּיֵֶל  יִזְְרֶעאָלהּכֹה، ְוַהָּׁשַמיִם ִהְתַקְּדרּו ָעִבים ְורּוַח، ַויְִהי، ֶּגֶׁשם ָּגדֹול؛ ַוּי

یِح، َوَكاَن َمطٌَر َعِظیٌم. فََرِكَب أَْخآبُ ( ْت ِمَن اْلَغْیِم َوالرِّ َماَء اْسَودَّ   ). َوَمَضى إِلَى یَْزَرِعیلَ َوَكاَن ِمْن ھُنَا إِلَى ھُنَا أَنَّ السَّ
السماوات بفھمھ واسس المسكونة بحكمتھ ، وانھ إذا  ویذكر النبي ارمیا بقدرة هللا الخالق لھذا الكون وھو الذي بسط

ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון "  13:  10أراد إن یجمع السحاب ویحرك الریح فانما یكون ذلك بامر منھ ، ویقول في سفر ارمیا 
  " ֵצא רּוַח ֵמאְֹצרָֹתיוַמיִם، ַּבָּׁשַמיִם، ַוּיֲַעֶלה נְִׂשִאים، ִמְקֵצה ארץ (ָהָאֶרץ)؛ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה، ַוּיֹו

َحاَب ِمْن أَقَاِصي األَْرِض. َصنََع بُُروقً  َماَواِت، َویُْصِعُد السَّ ي السَّ ْلَمطَِر، َوأَْخَرَج (اَذا أَْعطَى قَْوالً تَُكوُن َكْثَرةُ ِمیَاٍه فِ ا لِ
نِھِ  یَح ِمْن َخَزائِ   ) .الرِّ
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حسب افعالھا ، ولكنھا تبقى مسیرة بامر الرب فیقول ھوشع ویفصل العھد القدیم في انواع الریاح حسب اتجاھاتھا و
הּוא -- ִּכי הּוא، ֵּבין ַאִחים יְַפִריא؛ יָבֹוא ָקִדים רּוַח יְהָוה ִמִּמְדָּבר עֶֹלה، ְויֵבֹוׁש ְמקֹורֹו ְויֱֶחַרב ַמְעיָנֹו"  15:  13

  " ְּכִלי ֶחְמָּדה-יְִׁשֶסה، אֹוַצר ָּכל
یْ  تَِجفُّ َعْینُھُ َویَْیبَُس یَْنبُوُعھُ. ھِ (َوإِْن َكاَن ُمْثِمًرا بَ َعةً ِمَن اْلقَْفِر فَ بِّ طَالِ یَّةٌ، ِریُح الرَّ تِي ِریٌح َشْرقِ ْنھَُب َكْنَز َن إِْخَوٍة، تَأْ َي تَ

ارض  وھذه الریح الشرقیة االتیة من القفر تحمل الجراد بامره سبحانھ وتعالى حین أراد إن یغطي بھ ) .ُكلِّ َمتَاٍع َشِھيٍّ 
ֶאֶרץ ִמְצַריִם، ַויהָוה נִַהג -ַמֵּטהּו، ַעל- ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאת"  13:  10مصر ، في إحدى معجزاتھ فیقول في سفر الخروج 

  " ָהַאְרֶּבה-ְורּוַח ַהָּקִדים، נָָׂשא ֶאת--ַהָּליְָלה؛ ַהּבֶֹקר ָהיָה- ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל- ָקִדים ָּבָאֶרץ، ָּכל- רּוחַ 
َك النَّھَاِر َوُكلَّ اللَّْیِل. وَ  (فََمدَّ ُموَسى یَّةً ُكلَّ ذلِ ْرِض ِریًحا َشْرقِ بُّ َعلَى األَ َب الرَّ ا َكاَن َعَصاهُ َعلَى أَْرِض ِمْصَر، فََجلَ لَمَّ

یَّةُ اْلَجَراَد،) ْرقِ یُح الشَّ بَاُح، َحَملَِت الرِّ ت جمیع ولكن حین أراد هللا سبحانھ إن یبعد الجراد عن ارض مصر بعد اكل الصَّ
 19:  10عشب األرض وجمیع ثمر الشجر ، فانھ سبحانھ أمر الریح الغربیة الشدید بالھبوب ، یقول في سفر الخروج 

 א נְִׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד، ְּבכֹל ְּגבּול   ָהַאְרֶּבה، ַוּיְִתָקֵעהּו יָָּמה ּסּוף:-יָם، ָחזָק ְמאֹד، ַוּיִָּׂשא ֶאת- ַוּיֲַהפֹ  יְהָוה רּוחַ " 
   " ְצָריִםמִ 
ا، فََحَملَِت اْلَجَراَد َوَطَرَحْتھُ إِلَى بَْحِر ُسوَف. لَْم تَْبَق َجرَ ( یَّةً َشِدیَدةً ِجّدً بُّ ِریًحا َغْربِ  .اَدةٌ َواِحَدةٌ ِفي ُكلِّ تُُخوِم ِمْصرَ فََردَّ الرَّ
(  

:  17لى حین یرسلھا ، یقول حزقیال فالریح الشرقیة تجلب الجفاف ألنھا تأتي من جھة القفر ، وھي إحدى نذر هللا تعا
  ) ֲעֻרגֹת ִצְמָחּה، ִּתיָבׁש-ְוִהּנֵה ְׁשתּוָלה، ֲהִתְצָלח؛ ֲה א ְכגַַעת ָּבּה רּוַח ַהָּקִדים، ִּתיַבׁש יָבֹׁש، ַעל"  10

یَّةً أََصابَ ( ْنَجُح؟ أَالَ تَْیبَُس یَْبًسا َكأَنَّ ِریًحا َشْرقِ   ) .«ْتھَا؟ فِي َخَمائِِل نَْبتِھَا تَْیبَسُ ھَا ِھَي اْلَمْغُروَسةُ، فَھَْل تَ
ּוָפנִים    רּוַח ָצפֹון، ְּתחֹוֵלל ָּגֶׁשם؛ "  23:  25ویصف صاحب سفر االمثال ریح الشمال بأنھا طاردة للمطر فیقول 

  " נִזְָעִמים، ְלׁשֹון ָסֶתר
ُس یَْطُردُ  َماِل تَْطُرُد اْلَمَطَر، َواْلَوْجھُ اْلُمْعبِ بًا (ِریُح الشِّ   ) .لَِسانًا ثَالِ

-ַוּיְִׁשְמעּו ֶאת" 8:  3أما ریح النھار ، أي بعد الظھر فلطیفة ألنھا معتدلة ال حر فیھا وال برد یقول في سفر التكوین 
  " ְּבתֹו ، ֵעץ ַהָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום؛ ַוּיְִתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו، ִמְּפנֵי יְהָוה ֱא ִהים،-- קֹול יְהָוה ֱא ִהים، ִמְתַהֵּל  ַּבָּגן

َ آَدُم َواْمَرأَتُھُ مِ ( بِّ اِإللِھ َماِشیًا فِي اْلَجنَِّة ِعْنَد ھُبُوِب ِریحِ النََّھاِر، فَاْختَبَأ بِّ اِإللِھ فِي َوَسِط َوَسِمَعا َصْوَت الرَّ ْن َوْجِھ الرَّ
  ) .َشَجِر اْلَجنَّةِ 

صطلح الریاح االربعة وھي التي تھب من كل الجھات بامر من هللا ویستعمل كتاب العھد القدیم على السنة األنبیاء م
"  36:  49سبحانھ ألداء مھمة معینة فھي تشتت الشعب الذي یرسل علیھ الرب الریاح االربعة كما في قول ارمیا 

- יְִהיֶה ַהּגֹוי، ֲאֶׁשר  א-ת ָהֵאֶּלה؛ ְו אֵעיָלם ַאְרַּבע רּוחֹות، ֵמַאְרַּבע ְקצֹות ַהָּׁשַמיִם، ְוזִֵרִתים، ְלכֹל ָהֻרחֹו- ְוֵהֵבאִתי ֶאל
יָבֹוא ָׁשם נְִּדֵחי עולם (ֵעיָלם  (  

یَاِح َوالَ  َماِء، َوأُْذِریِھْم لُِكلِّ ھِذِه الرِّ ُب َعلَى ِعیالََم أَْربََع ِریَاٍح ِمْن أَْربََعِة أَْطَراِف السَّ تِي إِلَْیھَا مَ (َوأَْجلِ ةٌ إِالَّ َویَأْ و  تَُكوُن أُمَّ یُّ ْنفِ
فھي ریاح غضب وانتقام عنده ، ولكنھا أي الریاح االربعة ، ریاح خیر وشفاء في نبوءة أخرى عند حزقیال  ).ِعیالَمَ 

ָאָדם -ָהרּוַח؛ ִהּנֵָבא ֶבן- ַוּיֹאֶמר ֵאַלי، ִהּנֵָבא ֶאל"  9:  37النھا وبامر الرب تعید االرواح إلى القتلى فتحییھم ، اذ یقول 
  " ָאַמר ֲאדֹנָי יְהִוה، ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח، ּוְפִחי ַּבֲהרּוגִים ָהֵאֶּלה، ְויְִחיּו-ּכֹה  {ס}  ָהרּוחַ -ְוָאַמְרָּת ֶאל
ي:  : ھَلُمَّ یَا ُروُح ِمنَ «(فَقَاَل لِ بُّ یُِّد الرَّ وِح: ھكَذا قَاَل السَّ وِح، تَنَبَّأْ یَا اْبَن آَدَم، َوقُْل لِلرُّ نَبَّأْ لِلرُّ یَاحِ األَْربَِع َوھُبَّ َعلَى  تَ الرِّ

یَْحیَْوا   ) .«ھُؤالَِء اْلقَْتلَى لِ
والریح على اختالف صفاتھا مسخرة بامر هللا سبحانھ وتعالى ، فقد تكون عاصفة ترفع امواج البحر كما في مزامیر 

ط بھا سحب عظیمة ، أو قد تكون ریحا عاصفة تاتي من جھة معینة كریح الشمال ، وتحی 8:  148؛  25:  107
ַהָּצפֹון، ָענָן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת، ְונֹגַּה לֹו، - ָוֵאֶרא ְוִהּנֵה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן"  4:  1ونیران ، كما في نبؤة حزقیال 

  " ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל، ִמּתֹו  ָהֵאׁש--ָסִביב؛ ּוִמּתֹוָכּה
نَظَْرُت َوإَِذا بِِریٍح َعاِصفٍَة َجاءَ ( ِر فَ َماِل. َسَحابَةٌ َعِظیَمةٌ َونَاٌر ُمتََواِصلَةٌ َوَحْولَھَا لََمَعاٌن، َوِمْن َوْسِطھَا َكَمْنظَ ْت ِمَن الشِّ

والن الریح العاصفة من صنع هللا والمنفذة الوامره وكلماتھ ، شانھا في ذلك شان  ) .النَُّحاِس الالَِّمِع ِمْن َوْسِط النَّارِ 
الضباب فانھ یتوجب علیھا إن تسبح الخالق كما تسبحھ كل المخلوقات األخرى من الوحوش النار والبرد والثلج و

 7:  148والبھائم والطیور وكل الشعوب الن اسم الرب وحده قد تعالى ، ومجده فوق السماوات واالرض ( المزامیر 
– 13 .(  

وھو یصف ما تستنشقھ  6:  14ل ارمیا وقد تدل الریح في العھد القدیم على نفس الھواء وما یستنشق ، كما في قو
- ְׁשָפיִם، ָׁשֲאפּו רּוַח ַּכַּתּנִים؛ ָּכלּו ֵעינֵיֶהם، ִּכי-ּוְפָרִאים ָעְמדּו ַעל " 6:  14الحیوانات زمن القحط والجفاف ، ارمیا 

  " ֵאין ֵעֶׂשב
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نَاِت آَوى. یَح ِمْثَل بَ   َكلَّْت ُعیُونُھَا ألَنَّھُ لَْیَس ُعْشٌب ) (اْلفَِرا َوقَفَْت َعلَى اْلِھَضاِب تَْستَْنِشُق الرِّ
أو قد یوصف النفس بأنھ مجرد ریح داخل الرحم ، كما فعل اشعیا وھو یشبھ األمة بالحبلى ولكنھا لم تلد بعد مخاضھا 

ֶרץ ָּדגָן ְוִתירֹוׁש، אֶ   ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם:-ּבִֹאי، ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל-ַעד) "  18 – 17:  26إال ریحا ، حین یقول ( اشعیا 
ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים יחַאְרצֹו، -יִַּסית ֶאְתֶכם ִחזְִקּיָהּו ֵלאמֹר، יְהָוה יִַּציֵלנּו؛ ַהִהִּצילּו ֱא ֵהי ַהּגֹויִם، ִאיׁש ֶאת- ֶּפן
  " ִמּיַד، ֶמֶל  ַאּׁשּור

اَمَك یَا َربُّ  17( ي َمَخاِضھَا، ھَكَذا ُكنَّا قُدَّ تَلَوَّى َوتَْصُرُخ فِ  .َكَما أَنَّ اْلُحْبلَى الَّتِي تُقَاِرُب اْلِوالََدةَ تَ
اُن اْلَمْسُكونَ  18 ْم یَْسقُْط ُسكَّ ي األَْرِض، َولَ ْینَا َكأَنَّنَا َولَْدنَا ِریًحا. لَْم نَْصنَْع َخالًَصا فِ   .).ةِ َحبِْلنَا تَلَوَّ

-  א   ּיָי؛ רּוַח חַ -זְכֹר، ִּכי"  7:  7أو قد توصف الریح بالفراغ أي انھ ال ریح بل أنھا باطل وفراغ كما یقول ایوب 
  "  ָתׁשּוב ֵעינִי، ִלְראֹות טֹוב

نََّما ِھَي ِریٌح، َوَعْینِي الَ تَُعوُد تََرى َخیًْرا »( ي إِ ֵהן ֻּכָּלם، ָאֶון ֶאֶפס ַמֲעֵׂשיֶהם؛ "  29:  41أو اشعیا  ) .اُْذُكْر أَنَّ َحیَاتِ
  " רּוַח ָותֹהּו، נְִסֵּכיֶהם

  ).ھُْم َعَدٌم، َوَمْسبُوَكاتُھُْم ِریٌح َوَخالَءٌ (ھَا ُكلُّھُْم بَاِطٌل، َوأَْعَمالُ 
-ּוָפנִיִתי ֲאנִי، ְּבָכל"  11:  2ولعل قوھلت في اكثرمن موضع في سفر الجامعة خیر من وصف الریح بالفراغ ، كقولھ 

  " ، ְוֵאין יְִתרֹון ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו יַָדי، ּוֶבָעָמל، ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות؛ ְוִהּנֵה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ 
ي الَّتِي َعِملَْتھَا یََداَي، َوإِلَى التََّعِب الَِّذي تَِعْبتُھُ فِي َعَمِلھِ  یِح، َوالَ (ثُمَّ اْلتَفَتُّ أَنَا إِلَى ُكلِّ أَْعَمالِ ، فَإَِذا اْلُكلُّ بَاِطٌل َوقَْبُض الرِّ

ْمسِ    ) .َمْنفََعةَ تَْحَت الشَّ
  " ִמְּמ א ָחְפנַיִם ָעָמל، ּוְרעּות רּוחַ --טֹוב، ְמ א ַכף נַָחת " 6:  4وكقولھ 

یحِ (   فالید ال تقبض إال على فراغ. ) .ُحْفنَةُ َراَحٍة َخْیٌر ِمْن ُحْفنَتَْي تََعٍب َوقَْبِض الرِّ
أو بارتعاب وارتجاف وداللة أخرى من دالالت المفردة (روح) في العھد القدیم وھي الروح التي تتنفس بانتعاش  – 3

"  5 – 4:  10، وتتمیز بمقارنتھا بالنفس والقلب ، فمثال الروح التي یعمھا االضطراب قولھ في سفر الملوك األول 
ָחְכַמת ְׁש מֹה؛ ְוַהַּביִת، ֲאֶׁשר ָּבנָה-ְׁשָבא، ֵאת، ָּכל-ַוֵּתֶרא، ַמְלַּכתד ה ֲַמד ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמע

  " ָהיָה ָבּה עֹוד، רּוחַ -ְמָׁשְרָתו ּוַמְלֻּבֵׁשיֶהם، ּוַמְׁשָקיו، ְועָֹלתֹו، ֲאֶׁשר יֲַעֶלה ֵּבית יְהָוה؛ ְו א
ا َرأَْت َملَِكةُ َسبَا  4( ْیَماَن، َواْلبَْیَت الَِّذي بَنَاهُ،فَلَمَّ  ُكلَّ ِحْكَمِة ُسلَ
َسھُْم، َوُسقَاتَ  5 اِمِھ َوَمالَبِ یِدِه، َوَمْوقَِف ُخدَّ َس َعبِ َدتِِھ، َوَمْجلِ ، لَْم َوطََعاَم َمائِ بِّ ي َكاَن یُْصِعُدھَا فِي بَْیِت الرَّ ھُ، َوُمْحَرقَاتِِھ الَّتِ

ْبَق فِیھَا ُروٌح بَْعدُ  ַוָּתבֹא ֵאָליו، ִאיזֶֶבל ִאְׁשּתֹו؛ ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו، "  5:  21ومثال الروح المكتئبة قولھ في الملوك األول  ).یَ
  " ּזֶה רּוֲח  ָסָרה، ְוֵאינְ ، אֵֹכל ָלֶחם-ַמה

یَزابَُل اْمَرأَتُھُ َوقَالَْت لَھُ:  ةٌ َوالَ تَأُْكُل ُخْبًزا؟«(فََدَخلَْت إِلَْیِھ إِ أما الروح التي تنتعش فمثل روح  ) «ِلَماَذا ُروُحَك ُمْكتَئِبَ
ֶׁשר ִּדֶּבר ִּדְבֵרי יֹוֵסף אֲ -ַויְַדְּברּו ֵאָליו، ֵאת ָּכל"  27:  45یعقوب حین اخبر بمكانھ ابنھ یوسف في سفر التكوین 

  " ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת אֹתֹו؛ ַוְּתִחי، רּוַח יֲַעקֹב ֲאִביֶהם-ָהֲעגָלֹות، ֲאֶׁשר-ֲאֵלֶהם، ַוּיְַרא ֶאת
تَحْ  ي أَْرَسلَھَا یُوُسُف لِ ِھ، َوأَْبَصَر اْلَعَجالَِت الَّتِ یِھمْ ِملَھُ. فَعَ (ثُمَّ َكلَُّموهُ بُِكلِّ َكالَِم یُوُسَف الَِّذي َكلََّمھُْم بِ  ) .اَشْت ُروُح یَْعقُوَب أَبِ

" ، وقد تكون ھذه  19:  15، ومثل ھذه الروح تلك التي ترجع وتعیش عندما نجد الماء بعد عطش شدید  ، قضاة 
، وقد تتسع الروح  3:  8؛  23:  9، أو ذات مزاج خاص كالغضب ونحوه قضاة  12:  76الروح شجاعة ( مزامیر 

سيء فتتحلى بالصبر تارة وبعدمھ تارة أخرى فتشعر بالمرارة وعدم االرتیاح ( تكوین لوضع حسن أو لتضییق لوضع 
ַמֵהר "  7:  143) . وقد تكون الروح مسحوقة وتشعر خیبة أمل وتحسن بأنھا تكاد تھلك كما في المزامیر  35:  26

 ָּכְלָתה רּוִחי    -- ֲענֵנִי، יְהָוה
  " יְֹרֵדי בֹור-נְִמַׁשְלִּתי، ִעםוְ    ַּתְסֵּתר ָּפנֶי  ִמֶּמּנִי؛ - ַאל

ِطیَن فِي اْلُجبِّ  یَْت ُروِحي. الَ تَْحُجْب َوْجھََك َعنِّي، فَأُْشبِھَ اْلھَابِ نِ . فَ وھذه الداللةتشبھ استخدامنا  ) .(أَْسِرْع أَِجْبنِي یَا َربُّ
  . )xiv(االعیاء للمفردة في اللغة العبریة في قولنا : " اراح الرجل ، إذا رجعت إلیھ نفسھ بعد 

"  18:  27وقد تكون روحا خاصة باالنبیاء أي روحا نبویة لھا ما یمیزھا عن ارواح اآلخرین ، كما في سفر العدد 
  "  ָהֵעָדה-ָּבָׂשר، ִאיׁש، ַעל-יְִפקֹד יְהָוה، ֱא ֵהי ָהרּוחֹת ְלָכל

بُّ لُِموَسى:  یھِ «(فَقَاَل الرَّ ْیِھ،) ُخْذ یَُشوَع ْبَن نُوَن، َرُجالً فِ َدَك َعلَ   .ُروٌح، َوَضْع یَ
والداللة األخرى لھذه المفردة في كتاب العھد القدیم ھي إن تكون بمعنى نفس المخلوقات الحیة ، أي بعبارة أخرى  – 4

"  1:  12ھي نفس الساكنة في اإلنسان أو الحیوانات وھي مخلوقة وھدیة من هللا سبحانھ وتعالى كما في قول زكریا 
  " ָאָדם، ְּבִקְרּבֹו-יְהָוה، נֶֹטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ، ְויֵֹצר רּוחַ -נְֻאם  יְִׂשָרֵאל:-יְהָוה، ַעל-ַברַמָּׂשא דְ 

ُس األَْرِض َوَجابُِل ُروِح اإلِ  َماَواِت َوُمَؤسِّ بُّ بَاِسطُ السَّ یَل. یَقُوُل الرَّ بِّ َعلَى إِْسَرائِ ي َداِخلِھِ (َوْحُي َكالَِم الرَّ وفي  ) :ْنَساِن فِ
  "  ְורּוַח ֱאלֹוַּה ְּבַאִּפי   עֹוד נְִׁשָמִתי ִבי؛ -ָכל-ִּכי"  3:  27قول ایوب 
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ي، ) ، َونَْفَخةُ هللاِ فِي أَْنفِ وهللا سبحانھ وتعالى الذي أعطى ھذه النفس لالنسان ھو الذي یحفظھا  (إِنَّھُ َما َداَمْت نََسَمتِي فِيَّ
  "  ּוְפֻקָּדְת ، ָׁשְמָרה רּוִחי   ַחּיִים ָוֶחֶסד، ָעִׂשיָת ִעָּמִדי؛  " 12:  10بعنایتھ ورحمتھ یقول ایوب 

ظَْت ِعنَایَتَُك ُروِحي نِي َحیَاةً َوَرْحَمةً، َوَحفِ وان ھذه النفس من هللا لالنسان ولذلك فھي ال تدوم إلى االبد . جاء  ) .(َمنَْحتَ
  "  ְׁשמֹו، ֵׁשת- ְמַאת ָׁשנָה، ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו، ְּכַצְלמֹו؛ ַוּיְִקָרא ֶאתַויְִחי ָאָדם، ְׁש ִׁשים ּו"  3:  6في سفر التكوین 

) : بُّ بل  ) .«الَ یَِدیُن ُروِحي فِي اِإلْنَساِن إِلَى األَبَِد، لَِزیََغانِِھ، ھَُو بََشٌر. َوتَُكوُن أَیَّاُمھُ ِمئَةً َوِعْشِریَن َسنَةً «فَقَاَل الرَّ
  "  .רּוַח הֹוֵל ، ְו א יָׁשּוב   ָבָׂשר ֵהָּמה؛ -ַוּיִזְּכֹר، ִּכי"  39:  78بارئھا كما في المزامیر  تفارق االنسان وترحل الى

ַּבּיֹום ַההּוא، ָאְבדּו    ֵּתֵצא רּוחֹו، יָֻׁשב ְלַאְדָמתֹו؛ "  4:  146وفي المزامیر  ) .َذَكَر أَنَّھُْم بََشٌر. ِریٌح تَْذَھُب َوالَ تَعُودُ (
 ֹ   "  .ָתיוֶעְׁשּתֹנ

  ) .تَْخُرُج ُروُحھُ فَیَعُوُد إِلَى تَُرابِِھ. فِي ذلَِك اْلیَْوِم نَْفِسِھ تَْھِلُك أَْفَكاُرهُ (
:  26وقد تدل المفردة ایضا على استخدام العھد القدیم لھا على موطن او مكان العاطفة مثل الرغبة كما في اشعیا  – 5
  " ֶצֶדק ָלְמדּו، יְֹׁשֵבי ֵתֵבל-- ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפֶטי ، ָלָאֶרץ  רּוִחי ְבִקְרִּבי ֲאַׁשֲחֶרָּך:-נְַפִׁשי ִאִּויִת  ַּבַּליְָלה، ַאף"  9
نَّھُ ِحینََما تَُكوُن أَْحَكامُ ( ي إِلَْیَك أَْبتَِكُر. ألَ ي َداِخلِ نَْفِسي اْشتَھَْیتَُك فِي اللَّْیِل. أَْیًضا بُِروِحي فِ اُن َك فِي األَْرِض یَتََعلَّ بِ ُم ُسكَّ

    ֲאַדְּבָרה، ְּבַצר רּוִחי؛ :ִּפי-  א ֶאֱחָׂש    ֲאנִי، -ַּגם"  11:  7او الحزن والقلق كما في قول ایوب  ).اْلَمْسُكونَِة اْلَعْدلَ 
  ".ָאִׂשיָחה، ְּבַמר נְַפִׁשי

َمَراَرِة ( ْفِسيأَنَا أَْیًضا الَ أَْمنَُع فَِمي. أَتََكلَُّم بِِضیِق ُروِحي. أَْشُكو بِ    ) .نَ
ְורּוַח נָכֹון، ַחֵּדׁש    ִלי ֱא ִהים؛ -ֵלב ָטהֹור، ְּבָרא "  12:  51وقد ترد اللفظة مرادفة للقلب كما في المزامیر  – 6

  ".ְּבִקְרִּבי
ָּתגְֵלנָה،    ן ְוִׂשְמָחה؛ ַּתְׁשִמיֵענִי، ָׂשׂשֹו"  10:  51والمزامیر  ) .ُردَّ لِي بَْھَجةَ َخالَِصَك، َوبُِروٍح ُمْنتَِدبٍَة اْعُضْدنِي(

  ".ֲעָצמֹות ִּדִּכיתָ 
ْد فِي َداِخلِي( ًا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّ ִאיׁש - ַוּיָבֹאּו، ָּכל"  21:  35وكقولھ في سفر الخروج  ).قَْلبًا نَقِیّ

  " נְָׂשאֹו ִלּבֹו؛ ְוכֹל ֲאֶׁשר נְָדָבה רּוחֹו אֹתֹו-ֲאֶׁשר
َحْتھُ ُروُحھُ ثُ (   اذ جعل الروح مرادفة للقلب. ).مَّ َجاَء ُكلُّ َمْن أَْنَھَضھُ قَْلبُھُ، َوُكلُّ َمْن َسمَّ
واخیرا ترد المفردة للداللة على روح هللا مصورة الفعل االلھي في ارسال الوحي النبوي ، اي انھا كوحي في  – 7

ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶלי ، ְוַׂשְמִּתי - י، ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ  ָׁשם، ְוָאַצְלִּתי ִמןְויַָרְדּתִ "  17:  11حالة نبوءة كما في سفر العدد 
  "  .ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּד -ֲעֵליֶהם؛ ְונְָׂשאּו ִאְּת  ְּבַמָּׂשא ָהָעם، ְו א

وِح الَِّذي َعلَْیَك َوأَ  ْعِب، فَالَ تَْحِمُل أَْنَت (فَأَْنِزَل أَنَا َوأَتََكلََّم َمَعَك ھُنَاَك، َوآُخَذ ِمَن الرُّ َضَع َعلَْیِھْم، فَیَْحِملُوَن َمَعَك ثِْقَل الشَّ
) او ترسل لمنح قوة وطاقة لمن ترسل  2:  24وقد تكون ھذه النبؤة مرسلة لتغییر اوامر وتحذیرات ( العدد  ) .َوْحَدكَ 

) ،  3:  31فھم والمعرفة وغیرھا (الخروج ) او قد تكون لمنح الرجال ھدایا مختلفة كالحكمة وال 10:  3الیھ ( قضاة 
   ֵאל ָעָׂשְתנִי؛ - רּוחַ ) "  4:  33) و ( ایوب  2:  1او قد تكون روح هللا ھذه كنایة عن طاقة حیاة كما في ( تكوین 

  " .ְונְִׁשַמת ַׁשַּדי ְּתַחּיֵנִי
ْتنِي ְוֵהָּמה "  10:  63الروح مالكا للسكینة كما في قول اشعیا  وقد تكون ھذه ) .(ُروُح هللاِ َصنََعنِي َونََسَمةُ اْلقَِدیِر أَْحیَ

  " .ָּבם-רּוַח ָקְדׁשֹו؛ ַוּיֵָהֵפ  ָלֶהם ְלאֹויֵב، הּוא נְִלַחם-ָמרּו ְוִעְּצבּו، ֶאת
ا، َوُھَو َحاَربَھُمْ ( َل لَھُْم َعُدّوً ُدوا َوأَْحَزنُوا ُروَح قُْدِسِھ، فَتََحوَّ   ". 33:  106یر والمزام ).َولِكنَّھُْم تََمرَّ

ַוּיַָרח "  21:  8) فھي اسم مذكر یعني رائحة ویرد في سفر التكوین بھذا المعنى یقول ריח  –اما لفظة ( ر ي ح 
  ",ֵריַח ַהּנִיחֹחַ -יְהָוה، ֶאת

َضا( َحةَ الرِّ بُّ َرائِ َم الرَّ   . 21:  5وكذلك في الخروج  ).فَتَنَسَّ
 27، او رائحة اشخاص او مالبس (تكوین  13:  2ت كما في نشید االناشید وال فرق في ان تكون الرائحة رائحة نباتا

) ، وھذا المعنى موجود في اللغة العربیة ایضا ، فقد ذكره ابن فارس ( معجم مقاییس اللغة ( روح) ان ابا زید  27: 
: " لم یُرح رائحة الجنة  قال : أروحني القبید إرواحاً ، اذا وجد ریحك واروحت من فالن طیباً ، وكان الكسائي یقول

."  
بمعنى اتسع ، صار واسعا ، فمشترك ایضا في بعض اللغات السامیة ، اذ یقابلھ في רוח)  –وفي ایوب الفعل ( روح 

  ) بمعنى اتسع ، وكذا في السریانیة ( ریح ، روح ) : صار واسعا.רוחالعربیة َرَوَح وفي االرامیة ( 
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  تقییم حالة التدھور الكیمیائي للتربة باستعمال الدالئل الطیفیة
                  

  اوراس محي طھ الوائلي* و حوراء صادق علي الخفاجي
  كلیة الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء / العراق.
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  الخالصة
في وسط العراق في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة بابل بین دائرتّي نفذت الدراسة     

الى   E"05.740'19°44شماالً وخطي طول  N"07.920'25°32 الى   N"44.170'08°32عرض
44°30'36.770"E نسبة امتزاز الصودیوم و النسبة المئویة  شرقاً . توصلت ھذه الدراسة الى تشخیص ملوحة و

** ، 0.9909للصودیوم المتبادل و محتوى التربة من المادة العضویة باستخدام الدالئل الطیفیة و بدقة مكانیة بلغت 
** لكل من ھذه الصفات على التوالي ، و منھا اعدت خارطة الصناف 0.9335** و 0.9546** ، 0.9136

  تربة و باسلوب العزل الطیفي  .التدھور الكیمیائي في ال
  تدھور التربة ، ملوحة التربة ، التحسس النائي ، الدالئل الطیفیة. الكلمات المفتاحیة :

  
  .البحث مستل من رسالة الباحث الثاني

  
Soil chemical degradation statues evaluation by spectral indices using  

 
Aurass Muhi AL-Waeli* and Horaa Sadik Ali AL-Khafajii 

College of Agriculture, Al-Qasim  Green University, Iraq. 
*Corresponding author: draurassalwaeli@agre.uoqasim.edu.iq 

     
Abstract 

     A study was Carried out in the midst Iraq in the southern west part of Babylon 
Province  , located between  latitude 32°08'44.170"N to 32°25'07.920"N and longitude 
44°19'05.740"E to 44°30'36.770"E . This study was conducted to diagnosis soil salinity , 
Sodium adsorption ratio SAR , Exchangeable Sodium Percent, and Soil content of 
organic matter by spectral isolation indices with in models  predicted as indicators for  
soil chemical degradation .  The application of these models  predicted of soil salinity , 
Sodium adsorption ratio , Exchangeable Sodium  Percent and Soil content of organic 
matter with accuracy of accurate 0.9909** , 0.9136** , 0.9546  ** , and 0.9335** 
respectively , then soil chemical  degradation map from these results was made by 
spectral isolation.  
Keywords : soil degradation , soil salinity , remote sensing , spectral indices  
 

  المقدمة
یمثل التدھور الكیمیائي في التربة كافة التغیرات السلبیة التي تطرأ على تفاعالت التربة الكیمیائیة المؤثرة في نمو      

لتربة متنوعة ، اال ان ابرز النباتات و تعیق استعماالت التربة المختلفة  ، و مع ان مظاھر التدھور الكیمیائي في ا
مظاھرھا في ترب المناطق الجافة  زیادة التركیز الضار للمركبات السمیة او الملحیة ضمن المحیط الجذري ، فضالً 

) ، اذ یرتبط نوع التدھور الكیمیائي بالظروف Morgan , 2005عن تناقص محتوى التربة من المواد العضویة (
اخ و الصنف الفیزیوغرافي الذي تتموضع فیھ ھذه الترب و ھي مؤثرات طبیعیة تتطلب الموقعیة المتمثلة بحالة المن

زمناً اطول نسبیاً لتنشیط مظاھر التدھور بخالف سوء ادارة اإلنسان لموردّي التُربّة و المیاه التي ادت خالل العقود 
الصعب اعادتھا الى قابلیتھا حالة من % من ترب وسط وجنوب العراق فھي في 70-60الثالثة االخیرة الى تملح 

الى ان من ابرز مظاھر التدھور   Seilsepour et al) 2009) . كما اشار (F.A.O.,2011االنتاجیة االصلیة  (
ملیات التراكم الملحي و الذي تبرز خطورتھ الكیمیائي ضمن الترب الرسوبیة في منطقة الشرق االوسط تتمثل بع

mailto:draurassalwaeli@agre.uoqasim.edu.iq
mailto:draurassalwaeli@agre.uoqasim.edu.iq


   جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیة العراقیة
   2018آذار  27 – 27/ بغداد / العراق للمدة من  مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

118

، فضالً عن ارتفاع نسبة امتزاز الصودیوم فیھا الكثر من  1-دیسیمنز.م 4ائیة عن عندما تزید ایصالیة التربة الكھرب
  % .15و النسبة المئویة للصودیوم المتبادل في التربة الكثر من  12

ان التقانات الحدیثة في جمع معلومات التربة و التي تعتمد بدرجة رئیسة على استخدام المعاییر الطیفیة    
الفضائیة في التحلیل المكاني لصفات التربة المختلفة لھا اھمیة كبیرة في اعداد خرائط مؤشرات المشتقة من البیانات 

. و الن ھذه العملیة  Adamu et al , 2014)التدھور الكیمیائي في التربة  و بیان نمط  التوزیع المكاني الصنافھا (
ئل الطیفیة المشتقة من البیانات الفضائیة فان التغلب تتطلب دقة كبیرة في تكامل البیانات الحقلیة و المختبریة مع الدال

على ھذه المشكلة یتحقق بزیادة عدد المعاییر الطیفیة بما یمكن المختصین من  اعداد خرائط عالیة الدقة لمؤشرات 
عیف التدھور الكیمیائي في التربة ، و خاصة في المناطق المتاخمة للصحراء و ذات الغطاء النباتي المتناثر و الض

)Wu , 2014. (  
تھدف ھذه الدراسة الى اعداد خارطة الصناف التدھور الكیمیائي في ترب الجزء الجنوبي الغربي من محافظة بابل  

مشتقة من الدالئل الطیفیة لملوحة و نسبة امتزاز الصودیوم و النسبة المئویة للصودیوم المتبادل في التربة و من ثم 
 Color Density Sliceمیائي في التربة اعتماداً على خاصیة العزل الطیفي وضع مقیاس الصناف التدھورالكی

  للخرائط الناتجة .
  المواد و طرق العمل

تقع منطقة الدراسة في وسط العراق في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة بابل مشروع .موقع منطقة الدراسة : 1
شماالً وخطّي  N"07.920'25°32 الى   N"44.170'08°32دائرتّي عرض ) . بین (Hilla - Kfilكفل  –الحلة 
  . ھكتار 29878و تبلغ مساحتھا  شرقاً  E"36.770'30°44الى   E"05.740'19°44طول 

 و  Lark(2009)وفقاً لـ  موقعاً مع مراعاة تحقیق حالة التشبیك البعاد منطقة الدراسة  30تم تحدید .العمل الحقلي : 2
في  Landsat8، اذ سقطت مكانیاً على صورة فضائیة التقطھا المتحسس  UTMثي بنظام احدا GPSباستخدام جھاز 

  ) :1و كما في الشكل ( 5/10/2015

  
  و نمط توزیع مواقع العینات في منطقة الدراسة یظھر موقع منطقة الدراسة بالنسبة لخارطة العراق :)1الشكل (

  
  



   جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیة العراقیة
   2018آذار  27 – 27/ بغداد / العراق للمدة من  مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

119

مشبعة بجھاز السحب ، اذ استخدم لتقدیر درجة تفاعل استخلص محلول التربة من العجینة ال.العمل المختبري : 3
  Page et al (1982)وفقاً لـ Ec-meter، فضالً عن قیاس االیصالیة الكھربائیة بجھاز   pH-meterالتربة بجھاز 

، اما الصودیوم  N (0.01بتركیز  ( Na2– EDTA. قدر  الكالسیوم و المغنیسیوم الذائبین بالتسحیح مع الفرسینیت 
، اذ تم حساب نسبة امتزاز الصودیوم  Flamephotometerائب فتم تقدیره باستخدام جھاز قیاس العناصر باللھب الذ

SAR ) 1و كما في المعادلة: (  

 
، ثم قدر باستخدام جھاز قیاس العناصر باللھب  (N)1كما استخلص الصودیوم المتبادل بخالت االمونیوم 

Flamephotometer وفقاً لـPage et al (1982)   ًو قدرت السعة التبادلیة الكاتیونیة وفقا ،
و الخاصة بالترب الجبسیة و الكلسیة . بغیة حساب النسبة المئویة للصودیوم المتبادل  Papanicolaou(1976)لـ

ESP% ) 2و كما في المعادلة: (  

  
  ) : بعض الصفات الكیمیائیة لترب الدراسة2جدول (

Poin
t pH 

dS.m
-1 

gm.k
g-1 mmolc.L-1 

SAR  

cmol.
L-1 c.mol.C. Kg-1 

ECe O.M Ca Mg Na CEC EX_N
a 

ESP
% 

P1 7.72 3.77 12.68 18.43 10.08 8.82 2.34 24.24 2.44 10.07 
P2 7.54 3.84 12.67 18.64 7.72 11.82 3.26 24.26 3.96 16.32 
P3 7.56 2.63 12.90 15.13 5.52 5.32 1.66 23.15 5.82 25.14 

P4 6.85 52.2
4 3.62 159.0

0 
203.9

6 
157.1

3 
11.6

6 27.65 17.71 64.05 

P5 6.54 73.8
8 3.37 221.7

5 
290.5

2 
225.3

7 
14.0

8 29.61 22.89 77.30 

P6 7.21 27.1
3 9.28 86.18 103.5

2 80.29 8.24 25.37 11.69 46.08 

P7 7.49 7.38 12.01 28.90 24.52 19.86 3.84 23.58 5.44 23.07 

P8 7.33 18.5
6 9.92 61.32 69.24 54.08 6.69 24.59 9.64 39.20 

A1 6.44 60.2
5 2.12 182.2

3 
185.8

6 
231.7

8 
17.0

8 25.37 19.63 77.37 

A2 7.02 5.62 12.34 23.80 17.48 14.48 3.19 23.42 6.54 27.92 
A3 7.55 2.85 12.86 15.77 6.40 6.00 1.80 23.17 3.87 16.70 

A4 7.10 34.6
1 2.22 107.8

7 77.14 159.4
9 

16.5
8 26.05 13.48 51.75 

A5 7.55 3.08 9.45 16.43 7.32 6.71 1.95 23.19 2.93 12.63 

A6 6.97 43.8
2 3.16 111.3

3 99.44 225.4
6 

21.9
6 26.88 15.69 58.37 

A7 7.55 3.27 7.44 16.98 8.08 7.29 2.06 23.21 2.97 12.80 
A8 7.54 3.84 12.67 18.64 10.36 9.03 2.37 23.26 6.11 26.27 

S1 6.92 47.5
5 4.49 145.4

0 
185.2

0 
142.7

8 
11.1

1 27.22 16.58 60.91 
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S2 6.64 67.1
9 0.82 116.8

2 
263.7

6 
288.4

1 
20.9

1 29.00 21.29 73.41 

S3 7.41 13.0
9 10.94 45.46 47.36 37.34 5.48 24.10 8.33 34.56 

S4 7.46 9.16 11.68 34.06 31.64 25.31 4.42 23.74 7.39 31.13 

S5 7.28 22.3
3 9.21 72.26 84.32 65.61 7.42 24.94 10.54 42.26 

S6 6.82 54.1
8 3.25 164.6

2 
211.7

2 
163.0

7 
11.8

9 27.82 15.17 54.53 

S7 7.05 38.5
0 6.19 88.86 149.0

0 
145.3

8 
13.3

3 26.40 14.42 54.62 

S8 7.55 3.27 12.78 16.98 8.08 7.29 2.06 23.21 5.97 25.72 
S9 7.53 4.36 12.57 20.14 12.44 10.63 2.63 23.31 6.24 26.77 
S10 7.51 6.14 12.24 25.31 19.56 16.06 3.39 23.47 6.66 28.38 
S11 7.48 8.22 11.85 31.34 27.88 22.43 4.12 23.66 7.16 30.26 
S12 7.54 4.09 12.62 19.36 11.36 9.80 2.50 23.28 6.17 26.50 
S13 7.46 9.66 11.58 35.51 33.64 26.84 4.56 23.79 7.50 31.53 
S14  7.54  3.77 12.68 18.43 10.08 8.82 2.34 23.25 6.09 26.19 

و قدرت المادة العضویة باالكسدة الرطبة مع دایكرومات البوتاسیوم الثنائیة و اضافة حامض الكبریتیك المركز 
  .Jackson et al (1958)كمصدر للحرارة ثم التسحیح مع كبریتات الحدیدوز االمونیاكیة وفقاً                   لـ 

  
في و التي التقطھا  Landsat8الفضائیة العائدة للمتحسس استخدمت الحزم الطیفیة .اعداد الدالئل الطیفیة : 4
، ثم اخضعت لجمیع انواع المعالجات االساسیة الخاصة بالبیانات الفضائیة بغیة إزالة جمیع مصادر  5/10/2015

 FLAASH (Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Spectralالتشویھ وفقاً لمودیل 
Hypercube model) امج في برنENVI 4.8   وفقاً لـ(Wu , 2011)  ثم استقطعت منطقة الدراسة في برنامج ،

ERDAS 9.2   لضمان الحصول على شكل كامل و دقیق للمنطقة ، ثم انتجت الدالئل الطیفیة المبینة في ادناه في
رات التدھور و اختبرت دقة تمثیلھا لمؤش ArcGIS9.3و استخلصت قیمھا الرقمیة في برنامج  ENVI 4.8برنامج 

و فقاً لما  Microsoft excelالكیمیائي في منطقة الدراسة بالصیغ الخطیة و اللوغارتمیة و االسیة في برنامج  
  و ھذه الدالئل ھي : (Wu , 2011)اقترحھ  

 Rouse et alللباحث       NDVI (Normalized Difference Vegetation Index.الدلیل الطیفي (1
(1973) :  

  
 Rondeaux et alللباحث  OSAVI( Optimized Soil-Adjusted Vegetation Indexیل الطیفي(.الدل2

(1996)  :  

  
  : Khan et al (2005)للباحث  Normalized Difference Salinity Index (NDSI).الدلیل الطیفي 3

  
  : Noureddine et al (2014)للباحث   ISK (Salinity Index Koulla.الدلیل (4

  
  :  Wu (2014)للباحث          GDVI2( Generalized Difference Vegetation Indexالدلیل الطیفي (.5
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 تم اعداد الصیغ الخطیة و االسیة و اللوغارتمیة للدالئل الطیفیة المنتخبة في برنامج    .المودیالت التنبؤیة : 5

Microsoft excel قة و اجري لھا االنحدار الخطي المتعدد ضمن طریStepwise  في برنامجSPSS20  لتنفذ
  بغیة الحصول على خرائط مؤشرات االتدھور الكیمیائي و كاالتي : ENVI 4.8بعدئٍذ في برنامج 

  

  

  

  
علماً انھ  تم اختبار دقة تنفیذ ھذه المودیالت بقیاس درجة االنحدار الخطي بین القیم المستخلصة   و مؤشرات التدھور 

  . Microsoft Excelضمن برنامج  Actual Valueمختبریاً الكیمیائي المقاسة 
 Baruahصنف محتوى التربة من المادة العضویة  وفقاً لـ.بناء مقیاس الصناف التدھور الكیمیائي في التربة : 6

and Barthakur (1999)   ترباً فقیرة بالمادة 1- غم.كغم 8.60، اذ عد التربة التي تنخفض فیھا المادة العضویة عن 
ترباً ذات محتوى متوسط من  1-غم.كغم 12.90 – 8.60العضویة و التي یتراوح فیھا محتوى المادة العضویة بین 

او اكثر . في حین تم  1-غم.كغم 12.90المادة العضویة ، في حین تكون التربة غنیة بالمادة العضویة عندما تبلغ 
، اذ اعتمد العتبتین  Seilsepour et al) 2009( و فقاً للحدود التي اشار الیھا SARو  %ESPتصنیف خریطتي 

فاصل لحدوث التدھور الكیمیائي في التربة بفعل ایون الصودیوم . اما خارطة  SARو  %ESPلكل  12% و 15
  ) :2و كما في الجدول ( S.O.L.R.(19982)وفقاً لـ ملوحة التربة فصنفت 

  
  S.O.L.R.(19982)):یبین اصناف ملوحة التربة وفقاً لـ 2جدول(

EC dS.m-1  Class Description  Symbol  
0 - 4 Very Slightly Saline Soil   
4 - 8 Slightly Saline Soil  

8 - 16 Moderately Saline Soil  
16 - 25 Strongly Saline Soil  
25 - 50 Very Strongly Saline Soil  

> 50 Extremely Saline Soil  
في  Color Density Sliceتدھور الكیمیائي في التربة باستخدام تقنیة العزل الطیفي                  تم بناء مقیاس ال

في برنامج  mask، اذ تم عزل المنطقة الخضریة و عینت فیھا قیم ملوحة التربة و حولت الى  ENVI 4.8برنامج 
Arc Map و ان استقطاع بقیة اصناف التدھور تم  لغرض استقطاع ما یماثلھا من مؤشرات اخرى بغیة تحدید قیمھا

على اساس ھویة الغطاء االرضي و ما یكافئھ من قیم رقمیة في خرائط مؤشرات التدھور الكیمیائي في التربة  وفق 
  الصیغة االتیة :

  Color Density Slice) : یبین اصناف التدھور الكیمیائي وفق تقنیة العزل الطیفي  3جدول( 
dS.m-1 % SAR gm.kg-1 

Soil Statues Symbol ECe ESP SOM 
0 - 6 0 - 15 0 – 3.5 12.90 – 12.34 Acceptable Soils C1 
6 - 26 15 - 40 3.5 – 8.0 12.34 – 9.20 Intermediate Degradation C2 
26 -44 40 - 60 8 - 12 9.20 – 8.60 Strong Degradation C3 
> 44 > 60 > 12 < 8.60 Excessive Degradation C4 
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  النتائج و المناقشة
) الناتج من عالقة االنحدار غیر 8) ان تطبیق المودیل التنبؤي (2یتضح من الشكل (.تشخیص ملوحة التربة : 1

و  GDVI2مع اللوغاریتم الطبیعي للدلیلین الخضریین  ECeالخطي المتعدد لملوحة التربة المقاسة مختبریاً 
OSAVI  و الصیغة االسیة للدلیل غیر الخضريNDSI  و الدلیل الخضريNDVI  شخص توزیع اصناف ، قد

** . إن ھذه النتیجة تتفق مع ما توصل 0.9909التراكیز الملحیة في منطقة الدراسة بدقة مكانیة عالیة المعنویة بلغت 
ل و الدالئ ECeباعتماد صیغة االنحدار المتعدد بین ملوحة التربة المقاسة مختبریاً  Bouaziz et al (2011)الیھ 

انتج خارطة لتوزیع اصناف ملوحة  SI، فضالً عن الدلیل غیر الخضري  EVIو   SAVIو  NDVIالخضریة 
الترب في شمال البرازیل بصورة عالیة الدقة و افضل مما لو استخدمت ھذه الدالئل الطیفیة بعالقات انحدار بسیطة 

  سواء كانت خطیة ام غیر خطیة .

  
  اكیز الملحیة في التربة باستخدام بیانات التحسس النائي .) نتائج تشخیص اصناف التر2شكل (

  
ھكتار و الصنف  S1 (5052.37ھكتار و الصنف ( 9318.95) بلغت  S0) ان مساحة الصنف (2كما یظھر الشكل (

)S2 (2931.03 ) ھكتار  و الصنفS3 (2626.28 ) ھكتار  و الصنفS4 (6486.51 ) ھكتار  و الصنفS5 (
كترب مستغلة او صالحة للزراعة فھذا یعني ان  S1و  S0و علیھ فاذا تعاملنا مع ترب الصنفین ھكتار  .  3462.86

% من ترب منطقة الزراعة غیر متدھورة كیمیائیاً بفعل عملیات التراكم 48.10ھكتار و بما یعادل  14371.32
متدھورة كیمیائیاً بفعل التراكم الملحي یمثالن حالة الترب االنتقالیة بین الزراعیة و ال  S3و  S2الملحي ، و اذا كان 

% ھي ترب مھددة بالتحول الى صحراء ملحیة ما لم تتخذ 18.60ھكتار و بما یعادل  5557.31فھذا یعني ان 
و اللذین یشكالن  S5و  S4اجراءات عملیة باستصالحھا و اعادتھا ضمن نطاق الترب المنتجة زراعیاً ، اما الصنفین 

% من ترب منطقة الدراسة فتمثل ترباً صحراویة و متدھورة كیمیائیاً بفعل 33.30یعادل ھكتار و بما  9949.37
نشاط عملیات التراكم الملحي ، فمن ناحیة الظروف الطبیعیة و الموقعیة فان المناخ الجاف و مادة اصل التربة 

نس لمیاه الري و انحسار شبكات الرسوبیة ، فضالً عن سوء ادارة المزارعین للترب و المتمثل بغیاب التوزیع المتجا
البزل الفعالة و اھمالھا و اعتماد القنوات الترابیة المفتوحة في ادارة توزیع المیاه و الخلط مع میاه البزل ، او ترك 

النشاط الزراعي فیھا بصورة تامة ، كلھا عوامل تظافرت لتدھور ھذه الترب فتحولت الى صحراء ملحیة قاحلة    
Ben-Hur et al (2001)  .  
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) الناتج من 9) ان تطبیق المودیل التنبؤي (3یتضح من الشكل (.تشخیص نسبة امتزاز الصودیوم في التربة : 2
مع الصیغة االسیة للدلیلین غیر  SARsعالقة االنحدار غیر الخطي المتعدد لنسبة امتزاز الصودیوم في التربة 

، قد  NDSIو الصیغة الخطیة للدلیل  ISKللدلیل  ، فضالً عن اللوغاریتم الطبیعي ISKو  NDSIالخضریین 
  ** .0.9136شخصت قیم نسبة امتزاز الصودیوم في التربة بدقة مكانیة عالیة المعنویة بلغت 

  
  ) نتائج تشخیص نسبة امتزاز الصودیوم  في التربة باستخدام بیانات التحسس النائي .3شكل (

  
بالتنبؤ بنسبة امتزاز الصودیوم في التربة بصیغة  )2016ي و عبد الكاظم (وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیھ الوائل 

في منطقة العزیزیة  SIو  NDSIاالنحدار غیر الخطي المتعدد مع الصیغة االسیة و الخطیة و اللوغارتمیة للدلیلین 
احة الترب التي ) ان مس3** . كما یظھر من الشكل (.0في العراق و بمعامل تحدید عالي المعنویة بلغت قیمتھ 

تنخفض فیھا نسبة امتزاز الصودیوم في التربة عن عتبة التدھور الكیمیائي بفعل ارتفاع صودیة التربة و التي اقترحھا    
)2009 (Seilsepour et al  ) من مساحة 73.43ھكتار و التي تشغل  21939.42) تبلغ 12بالقیمة العددیة %

تصالحیة للحفاظ على مورد التربة و خفض قیم نسبة امتزاز الصودیوم الى ترب المنطقة بامكانیة اجراء عملیات اس
  فما دون . S3دون حدود التدھور ، و خاصة في الترب التي تقع ضمن حدود الصنف الملحي 

) 10) ان تطبیق المودیل التنبؤي (4یتضح من الشكل (.تشخیص النسبة المئویة للصودیوم المتبادل في التربة : 3
عالقة االنحدار غیر الخطي المتعدد للنسبة المئویة للصودیوم المتبادل في التربة مع اللوغاریتم الطبیعي الناتج من 

، قد شخصت  NDSIو الصیغتین االسیة و الخطیة للدلیل الطیفي غیر الخضري  GDVI2للدلیل الطیفي الخضري 
  ** . 0.9546عنویة بلغت النسبة المئویة للصودیوم المتبادل في التربة بدقة مكانیة عالیة الم
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  ) نتائج تشخیص النسبة المئویة للصودیوم المتبادل  في التربة باستخدام بیانات التحسس النائي .4شكل (

  
بالتنبؤ بالنسبة المئویة للصودیوم المتبادل في التربة  )a 2014و تتفق ھذه النتیجة مع ما توصل الیھ طھ و اخرون (

و بمعامل تحدید عالي المعنویة بلغت  SIو  GDVI2متعدد مع الصیغة االسیة للدلیلین بصیغة االنحدار غیر الخطي ال
** في محافظة بابل . ان تاثیر الصودیوم المتبادل یكون ضاراً في التربة التي تزید فیھا نسبتھ المئویة عن 0.93قیمتھ 

ھكتار و التي  14389.24دل تبلغ ) یتضح ان مساحة الترب غیر المتاثرة بالصودیوم المتبا4% ، و من الشكل(15
 15488.76% من مساحة منطقة الدراسة و ضمن نطاق الترب المستغلة زراعیاً ، في حین یخضع 48.16تشغل 

% من ترب المنطقة الى تاثیرات الصودیوم المتبادل الضارة و التي تنتشر ضمن الترب غیر 51.84ھكتار اي 
 Ganjegunte et alت التراكم الملحي و ھذا یتفق مع ما توصل الیھ المستغلة زراعیاً و التي تنشط فیھا عملیا

من اھمیة الزراعة المخططة و التي تضمن عدم تراكم االمالح و المركبات الصودیة لیس ضمن نطاق  (2013)
 المجموع الجذري للنبات و انما خارج العمق الحرج الي تربة ، اذ ان اھمال البزل و الصیانة و استصالح التربة
یسھم و بشكٍل خطیر في زیادة احتمال تعرض التربة لمخاطر الصودیة و التي تبدأ جدیاً عند اقتراب النسبة المئویة 

الى اھمیة الرصد المستمر للتغیرات في قیم النسبة  Gaemi et al (2013) % فما فوق . كما اشار15للصودیوم من 
النائي لضمان الحد من اتساع رقعة الترب التي تزید فیھا النسبة  المئویة للصودیوم في التربة باستخدام بیانات التحسس

% ، اذ یؤدي اتساع ھذه الترب و اقترابھا من الترب الزراعیة الى امكانیة تاثر 15المئویة للصودیوم المتبادل عن 
ة المیاه في الترب الزراعیة بمضار الصودیوم المتبادل و بزمٍن قیاسي ، وخاصة عند عدم اتباع خطة علمیة الدار

الحقل من حیث توفیر المیاه المالئمة للري و البزل المناسب للماء و ما تحملھ من صودیوم ذائب و متبادل الى خارج 
  جسم التربة .

) الناتج من 11) ان تطبیق المودیل التنبؤي (5یتضح من الشكل (.تشخیص محتوى التربة من المادة العضویة : 4
لمتعدد لمحتوى التربة من المادة العضویة مع اللوغریتم الطبیعي للدلیل الخضري عالقة االنحدار غیر الخطي ا

GDVI2  و الصیغتین االسیة و الخطیة للدلیل الطیفي الخضريOSAVI  قد شخصت اصناف محتوى التربة من ،
نتیجة مع ما توصل ** . تتفق ھذه ال0.9335المادة العضویة بدقة مكانیة ذات معامل تحدید عالي المعنویة بلغت قیمتھ 

بالتنبؤ بمحتوى التربة من المادة العضویة بصیغة االنحدار غیر الخطي المتعدد مع   )b 2014الیھ طھ و اخرون (
و بمعامل تحدید عالي المعنویة بلغت قیمتھ  OSAVIو  GDVI2الصیغة االسیة للدلیلین الطیفیین الخضریین 
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محتوى التربة من المادة العضویة افضل مؤشر لالدارة الناجحة في ** في ترب مشروع اللطیفیة . ان ارتفاع 0.933
ترب المناطق الجافة و شبھ الجافة ذات الغطاء النباتي ، اذ تبین مقدار اتباع المزارعین لخطة علمیة تحافظ على 

ظھر ان ) ی5خصوبة التربة و صیانة اكیدة من عوامل و ظروف التدھور الكیمیائي في التربة ،  بید ان الشكل (
% من مساحة منطقة الدراسة تعتمد االدارة الجیدة فیما یخص رفع محتوى التربة 9.62ھكتار اي ما یعادل  2874.26

% من مساحة منطقة الدراسة 56.17ھكتار اي ما یعادل  16782.47من المادة العضویة ، في حین یمكن فھم ان  
لمركبات و االمالح الكیمیائیة مع ھامش بسیط من االضافات تعتمد الزراعة الكیمیائیة التي تستند الى التسمید با

% من 34.21ھكتار اي ما یعادل  10221.26العضویة و لمحاصیل معینة ، اما منطقة التدھور الكیمیائي فتشكل 
  مساحة منطقة الدراسة و من الخرائط السابقة انھا تنتشر ضمن نطاق الترب المتاثرة بالملوحة و الصودیة .

  
  ) نتائج تشخیص محتوى التربة من المادة العضویة  باستخدام بیانات التحسس النائي .5شكل (

  
) 8ان اعتماد خارطة ملوحة التربة الناتجة من تطبیق المودیل التنبؤي (.خارطة التدھور الكیمیائي في التربة : 5

ضمن الحدود المبینة في الجدول  للترب المتدھورة كیمیائیاً و Color Density Sliceكاساس الجراء العزل الطیفي 
) ، یمثل تطبیقاً عملیاً لدمج عدة مؤشرات بصیغة كارتوكرافیة مقبولة و مفھومة من الناحیتین البحثیة و االرشادیة ، 3(

نفس المبدأ باعتماد خارطة ملوحة التربة الناتجة من الدالئل الطیفیة المشتقة من  )b 2014اذ طبق طھ و اخرون (
) ان الترب 6ضائیة لبیان حالة التدھور الملحي و الصودي في ترب محافظة بابل . یتضح من الشكل (البیانات الف

ھكتار و بما یعادل  13224.00تشغل  C1الزراعیة غیر المتاثرة بالتدھور الكیمیائي و التي اقترحت ضمن الصنف 
) ، في حین 1یة الظاھرة في الشكل (% من ترب منطقة الدراسة و انھا تنطبق مكانیاً على المناطق الزراع44.26

ھكتار و بما یعادل  C4 16654.00الى  C2یشغل اجمالي الترب المتدھورة كیمیائیاً و التي تشمل االصناف 
و الذي یمثل الترب المتاثرة بالتراكم الملحي و النسبة  C2% من ترب منطقة الدراسة ، اذ یشغل الصنف 55.74

ھكتار و بما یعادل  7003.40انخفاض ملحوظ في محتوى التربة من المادة العضویة المئویة للصودیوم المتبادل مع 
و الذي یمثل الصنف التي تكون فیھ عملیات التراكم  C3% من ترب منطقة الدراسة ، في حین یشغل الصنف 23.44

ترب منطقة % من 17.69ھكتار و بما یعادل  5285.42الملحي و الصودیة و تدھور المادة العضویة على اشده 
ھكتار و بما  4365.18فتشغل  C4الدراسة ، اما الترب المتصحرة بفعل التدھور الكیمیائي و التي یمثلھا الصنف 

% من ترب منطقة الدراسة .ان ھذه االصناف المقترحة و المتوزعة بتطابق یتوائم مع الحالة الواقعیة 14.61یعادل 
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الكیمیائي و التي تؤدي الى التصحر و بالتالي خسارة مورد التربة ، للتربة یمكن اعتمادھا لتشخیص مخاطر التدھور 
ان عملیات التراكم الملحي و نشاطھا ھو مفتاح لكافة المظاھر التدھور  Fitzpatrick et al (2008)اذ یعتقد 

تكون فیھا مؤشرات الكیمیائي االخرى في ترب مناطق الجافة من العالم ، اذ ان ذات التراكیز الملحیة العالیة غالباً ما 
الصودیة مرتفعة ، فضالً عن كونھا ال تمثل بیئة صالحة لنمو فسلجي سلیم لمعظم المحاصیل الستراتیجة مما یعني 
انحسار الغطاء النباتي و من ثم انخفاض محتوى التربة من المادة العضویة وصوالً الى مرحلة التحول الى صحراء 

  قاحلة .

 
  یمیائي في ترب منطقة الدراسة  .) خارطة التدھور الك6شكل (

   
  المصادر

) .دراسة اثرالعمق و بعض الخصائص الكیمیائیة للم اء 2016الوائلي ، اوراس محي طھ و احمد مھدي عبد الكاظم . (
االرضي في ملوحة وصودیة التربة باستخدام  االحصاء الجیول وجي و بیان ات التحس س الن ائي . مجل ة الف رات 

  .  195-182) : 1(8للعلوم الزراعیة . 
). اعداد خ رائط مع دل الغ یض و بع ض ص فات  a 2014طھ ، اوراس محي و حمزة كاظم بریسم و سامر محي طھ . (

  .78-73) : 2(2التربة من بیانات التحسس النائي في مشروع اللطیفیة . مجلة المثنى للعلوم الزراعیة . 
). تش  خیص الت  دھور الملح  ي م  ن الص  فات  b 2014.(  ط  ھ ، اوراس مح  ي و س  عد ش  اكر محم  ود و ایھ  اب ك  ریم عبی  د
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  تأثیر الماء المعامل مغناطیسیا في بعض الجوانب البیئیة لقوقع المیاه العذبة فایزا أكیوتا
  

   3عماد الدین عبد الھادي المختارو  2خالد عباس رشیدو  1قطر الندى علي غانم العبادي
كلیة 3و جامعة النھرین مركز بحوث التقنیات االحیائیة / 2و  الجامعة التقنیة الوسطى / كلیة التقنیات الصحیة والطبیة1

  / العراق. العلوم للبنات جامعة بغداد
*Corresponding author: dr.qateralnada@gmail.com 

 
  الخالصة

عیة وألغراض تستعمل المیاه المعاملة مغناطیسیاً في العدید من المجاالت البحثیة والطبیة والصناعیة والزرا     
مختلفة أخرى. ولقد أثبتت البحوث العلمیة نتائج مذھلة لتعریض الكائنات الحیة المختلفة للمجاالت المغناطیسیة، لذا 

غاوس في  1500و  1000و  500أجریت تلك الدراسة للتعرف على تأثیر المیاه المعاملة مغناطیسیاً وبشدد مختلفة 
، التي تعد  Physa acuta (Drapanoud, 1805) لمیاه  العذبة العراقیة بعض الجوانب البیئیة لنوع من قواقع ا

مكوناً مھماً من مكونات السلسلة الغذائیة في تلك المیاه. وقورنت النتائج المتحصلة بتلك األنواع التي تعیش في میاه 
الخواجة في ناحیة اإلسكندریة النھر االعتیادیة غیر المعاملة مغناطیسیاً (السیطرة). تم جمع عینات القواقع من جدول 

محافظة بابل في وسط العراق  باستعمال المغرفة العمیقة للقواقع. تبین من خالل الدراسة الحالیة حصول تغیرات  –
معنویة في بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه التي تعیش فیھا الحیوانات قید الدراسة بعد المعاملة 

دد الثالث سابقة الذكر، إذ ازداد معنویاً بزیادة الشدة المغناطیسیة كل من األس الھیدروجیني المغناطیسیة للماء بالش
وتركیز األوكسجین المذاب والتوصیلیة الكھربائیة والمواد الصلبة الكلیة الذائبة في میاه المعامالت مقارنةً بمیاه 

غاوس حققت أفضل  1500اسة الحالیة إلى إن الشدة السیطرة التي تعیش فیھا عینة القواقع غیر المعاملة. أشارت الدر
النتائج في حصول تعدیل في بعض خصائص الماء الفیزیائیة والكیمیائیة. تشیر تلك الدراسة إلى عدم وجود تأثیر 

  معنوي للمجال المغناطیسي وبشدده الثالث في تغییر درجة حرارة الماء الذي تعیش فیھ القواقع قید الدراسة.
فتاحیة: الماء المعامل مغناطیسیاً، المغناتوترون ، قواقع المیاه العذبة، قوقع فایزا أكیوتا، العوامل الكلمات الم

  البیئیة.
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Abstract 

     The magnetized water is using in various; Scientific fields, medical, agricultural, 
industrial and for other different purposes. Exposure assays to magnetized water have so 
far revealed striking results. This study was conducted to determine the effects of 
magnetized water treatment with in different intensities 500 , 1000 and 1500 Gauss on 
some ecological aspects for one species of freshwater Gastropods Physa acuta 
(Drapanoud,1805), which important species in faun of aquatic habitats of Iraq. This 
species are considered a component of the food chain. The obtained results compared 
with these species which lived in the river which untreated with magnetic field (control). 
These samples of snails were collected from Al- Khauaja runnel in Al- Askandaria 
districted – Babylon province in the middle of Iraq by using the Drag – Scoop for snails. 
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These species were exposed to three different intensities 500, 1000 and 1500 Gauss 
magnetized water treatment under laboratory conditions, the resulting effects were 
compared with those obtained from a control experiment where the individuals kept in 
normal untreated water. Result of this experiment showed the following: This study  
showed indicated variation in the some physical and chemical characteristics of water 
,whereas pH values, dissolved oxygen concentration, electrical conductivity and the total 
dissolved solids increased significantly with increased intensity of magnetized water 
compared with untreated water specially in water treated with 1500 Gauss for snails 
where restrict this study. While non-significantly for pH values, electrical conductivity 
and total dissolved solids in the magnetized water. No significantly of water temperature 
values with increased intensity of magnetized water comparative with untreated water 
where those snails.                                                      
Keywords: Magnetized Water Treatment, Magnetotron, Fresh water snails,  Physa 
acuta, Ecological Aspects.  

  
  المقدمة

أصبحت قضیة المیاه الملوثة في السنوات األخیرة من المواضیع المھمة في العالم بسبب تلوث میاه األنھار       
والبحار، ومن المھم معرفة نوعیة الماء المستعمل في تجھیز اإلنسان والحیوان ألنھ یؤثر في األداء اإلنتاجي والصحة 

. (Zimmerman  et al., 1991 )ري للنمو ولزیادة العائد االقتصادي للمنتجالعامة للكائن الحي ، فالماء الجید ضرو
تشمل الطرائق التقلیدیة لمعامالت الماء الخام في محطات التصفیة (التكتیل والترسیب والترشیح)، فضالً عن إضافة 

یة إلى تكوین ما یسمى الكلورین والفلوراید وأمالح االمونیوم التي ثبتت تأثیراتھا الضارة في صحة اإلنسان  مؤد
بالماء المیت أي الماء الذي فقد الكثیر من خواصھ الحیویة مسبباً مشاكل صحیة مختلفة، كما أن الكلور المستعمل في 

). وبما إن التدھور الحاصل Pioneer ,2006التعقیم یتفاعل مع المواد العضویة مكوناً مواد ھیدروكربونیة مسرطنة (
المتزاید في الخصائص النوعیة للماء أدى بالباحثین إلى وضع صیغ جدیدة وعدیدة للتعامل  في النظام البیئي والخلل

)، وذلك القتصار معالجة المیاه بالطرائق التقلیدیة في إزالة Copper, 1993مع عناصر الحیاة المائیة والبریة (
المجھریة المسببة لألمراض ، ونتیجة  المواد العالقة والطافیة والتخلص من المواد العضویة المتحللة وبعض األحیاء

للتقدم العلمي الحاصل في المجاالت كافة وزیادة المعرفة بتأثیر الملوثات في البیئة مما جعل من الضروري تطویر 
طرائق معالجة المیاه لتكون قادرة على إزالة معظم الملوثات التي ال تُزال بالطرائق التقلیدیة (السعدي وجماعتھ ، 

تیجة األھمیة الكبیرة للمیاه من الناحیة الفسیولوجیة والحیاتیة التي تقدمھا لجسم اإلنسان ، لذلك البد من أن ).  ون1986
تكون تلك المیاه على درجة كبیرة من النقاوة وخالیة من الملوثات المضرة بصحة اإلنسان، ألنھ من خالل األبحاث 

ن الملوثات في میاه الشرب، والدراسات األخرى التي اختبرت نوعاً م 62الجدیدة التي اُجریت في كولورادو ُشِخَص 
دماً مأخوذاً من الحبل السري لعشرة أجنة وھي تنمو في السائل األمنیوسي ألمھاتھم ، فقد وجد أنھا تحتوي على آثار 

ة . لذا وجب استعمال طرائق حدیثة ومتطورة في معامل McMahon ,2006)ملوثات مصدرھا من المیاه الملوثة (
).  وتعد ھذه الطرائق ذات میزات Goldsworthy et al.,1990المیاه مثل استعمال تقنیات المجال المغناطیسي (

)،  وھي تقنیة Hammad, 2007فریدة كونھا طرائق آمنة وال تؤثر في البیئة وبسیطة وذات كلفة تشغیلیة منخفضة (
عض یصفھا بأنھا وصفة سحریة كونھا تحقق العدید من حدیثة ذات أساس علمي بدأت تغزو العالم مؤخراً حتى إن الب

الفوائد في وقت واحد فضالً عن تثبیطھا البكتیریا فھي تعالج الكثیر من األمراض وترفع قدرات الجھاز المناعي 
). وبھذه التقنیة یمكن تغییر بعض  خواص الماء واالستفادة من تلك التغیرات الحاصـلة على المـاء في 2005(ھالل، 

). والماء ھو الوسط الذي 2010ض التطبیقات التي تخص الصناعة والزراعة والصحة والبیئة (فارس وجماعتھ،بع
تنتقل معلومات الحیاة من خاللھ ، ویمتص الماء الرنین المغناطیسي عند مروره عبر مجال مغناطیسي فیمتلك قدرة 

یّن الشكلي ( Higa ,2004صحتھ (استثنائیة لمنع األكسدة ورفع القدرة المناعیة للجسم ویزید من  ) أن 2003).  بَ
نظام ایونات الماء في الكون قد اختل بتأثیر العوامل البیئیة المختلفة وتَدُخل اإلنسان إلعادة النظام األیوني للماء وتغییر 

ة جدیدة خواصھ إلى الصورة الصحیحة التي تمّكن الجسم من االستفادة منھ بأفضل صورة ممكنة ، لذا استعملت تقان
وھي تعریض الماء إلى مجال مغناطیسي للحصول على ماء معامل مغناطیسیاً ، إذ أثبتت التجارب إن معاملة الماء 
مغناطیسیاً تحدث تغییراً في الخواص الحركیة والكھرومغناطیسیة للماء. لذا فإن عملیة معاملة  الماء مغناطیسیاً تعمل 
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ة بالماء التي تحصل بعملیات التحلیة أو التلوث البیئي، والمعاملة على إعادة إحیاء وتقویة الخواص المفقود
  ).2009المغناطیسیة تعید تنظیم شحنات الماء بشكل صحیح (الموصلي ،

معتمداً في ذلك على المظھر الخارجي  Draparnaud (1805)ألول من قبل الباحث  P. acutaوصفت قواقع    
عن طریق  Physidsالمدن الفرنسیة لغرض تمییزھا عن بقیة جنس للنماذج المأخوذة من األحواض من ضواحي 

 P. cubensis Pfeiffer, 1839المظھر ألخارجي للقشرة والتشریح الداخلي وخصوصاً تمییزھا عن النــــوع 
 and Ossenkopp   Kavaliers. درس كل من الباحثین Paraense and Pointier, 2003)بالمظھر الخارجي (

ھیرتز في بعض  60الحوافز المغناطیسیة المختلفة التي تتضمن مجاالت مغناطیسیة ذات تردد  تأثیر  (1991)
  Cepaea nemoralisاالستجابات الحیاتیة والوظائف الفسیولوجیة لبعض األنواع من النواعم ومنھا قوقع األراضي 

إحداث تأثیر معنوي في تثبیط اذ الحظا ان المجاالت المغناطیسیة تؤثر في بعض سلوكیات ھذه القواقع وخاصة 
تحت الظروف المختبریة والطبیعیة وھذا السلوك مشابھ لما یحدث في  C. nemoralisالشعور باأللم لقوقع 

تأثیرات المجاالت المغناطیســـــیة ذات  Kavaliers and Prato  (1999)  القوارض. بینما درس كل من الباحثین
في الظالم فالحظا أن التأثیر  C. nemoralis Land Snailــوقع الیابــــسة ھیرتز في قـ 60الترددات الواطـــئة 

التثبیطي للشعور باأللم قل بالظالم بینما زاد بوجود الضوء. یرى علماء المغناطیسیة ان كل خلیة من خالیا الجسم ھي 
كة دخول وخروج عبارة عن مولد من المغناطیسات الصغیرة على أساس أن نشاط الخلیة الذي یعتمد على حر

).  لعل من أھم التقنیات التي تساعدنا على التخلص من المشاكل Gu,1992االیونات الموجبة والسالبة منھا والیھا (
الصحیة ھي المعاملة المغناطیسیة للمیاه إذ یتم استعمال أنابیب مغناطیسیة خاصة تعمل على مغنطة میاه الشرب أو 

ریق تمریر المیاه من خالل األنابیب المغناطیسیة أو یوضع المغناطیس داخل تلك التي تستعمل في الصناعات وعن ط
). لقد صممت Kronenberg, 1993الماء او بالقرب منھ لمدة من الزمن،  وھذا یسمى بالماء المعامل مغناطیسیا (

غاوس  1500و  1000و  500تلك الدراسة لمعرفة تأثیر استعمال الماء المعامل مغناطیسیاً وبشدد ثالث وھـــــــــــي 
والتعرف على بعض التغیرات الفیزیائیة الحاصلة في     Physa   acuta .  على التوالي في بیئة نوع من النواعم 

الماء أثناء معاملتھ مغناطیسیاً بالشدد السابقة الذكر مثل درجة الحرارة واألس الھیدروجیني واألوكسجین المذاب بالماء 
  والمواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء. والتوصیلیة الكھربائیة

  المواد وطرق العمل
 -ألغراض البحث من ناحیة اإلسكندریة    P. acutaتم جمع عینات قواقع النوع   منطقة جمع عینات القواقع: -1

، حیث یكون   2008/  4/  15ولغایة  2008/  3/ 15محافظة بابل (جدول الخواجة) في وسط العراق ، للمدة من 
الجدول ذا عمق قلیل ویمر بممرات ضیقة وتبعاً لذلك تتغیر خواصھ الفیزیائیة والكیمیائیة والحیاتیة تدریجیاً مع ھذا 

امتداد المجرى المائي الذي یحمل معھ المواد المغذیة والعالقة باتجاه جریان النھر إلى األسفل (المصب) وتلك المواد 
المتداد الجدول  وتؤدي حركة الماء في الجدول إلى توفیر األوكسجین  المغذیة قادمة من األراضي القریبة والمحاذیة

  بكمیات جیدة.
  العمل الحقلي: -2

باستعمال نوع من المغارف الذي  .acuta  Pتم جمع عینات القواقع النوع  الحصول على عینات القواقع: 1-2-
 -Dragة للقواقـعیستعمل للحصول على العینات من المیاه العمیقة ویسمى بالمغرفة العمیق

Scoop)Southwood,1978 وتكون ذات إطار حدیدي وعلیھ سلك مشبك ولھا مقبض خشبي أو حدیدي طولھ (
). تم 1980متر والحافة األمامیة حدیدیة حادة تستعمل لقلع النباتات والطین من القعر والضفاف  (جعفر،  1.5حوالي 

و بالقرب من حافة الجدول ما بین النباتات المائیة ألنھا منتشرة الحصول على القواقع بالقرب من النباتات المائیة أ
علیھا. وبعد جمع العینات وضعت في قناني زجاجیة وبالستیكیة بعد أن ملئت بمیاه الجدول نفسھ الذي كانت تعیش فیھ 

  تلك الحیوانات مع وضع كمیة من النباتات المائیة فیھ.
  : إعداد أحواض تربیة القواقع 2-2-

) وقد استعمل لھذا الغرض 2-4ت تربیة وأقلمھ القواقع لظروف المختبر إلجراء التجارب علیھا كما في الشكل (تم    
سم ، ووضع فیھا الماء الخام، اذ تم تجنب استخدام  30 × 20× 15حوضاً سعة كل حوض  12أحواض زجاجیة بعدد 

ألنھ یؤدي إلى موت القواقع  Fujita and Egami,1984) الماء الصافي المحتوي على الكلور طوال مدة التجربة  (
قوقعاً لكي ال یتعفن الماء الن كثرة القواقع وارتفاع درجة  20لتر لكل  2)، وكانت كمیة الماء نحو 2005(البھادلي، 

). بعد إیصال العینات الى المختبر عزلت Murphy,2001حرارة الماء یسرع عملیة التعفن ویسبب موت القواقع (
أحواض، ووضع  6في  P.acutaأحواض، وتم عزل قوقع  6قسمت إلى مجموعتین متساویتین مكونة من األنواع و

لتر ووضع في كل حوض مجموعة من النباتات المائیة وتم  6قوقعاً مع كمیة من میاه النھر حوالي  30في كل حوض 
) ، تم تصنیع البیكرات Fujita and Egami, 1984تجھیز جمیع األحواض بالغذاء لكي تتغذى القواقــع علیھ (
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البالستیكیة من القناني  البالستیكیة وذلك عن طریق قص الجزء العلوي المخروطي لھا بحیث تكون متساویة بالطول، 
 -بیكرات بالستیكیة للقواقع بحیث تكون مقسمة كآالتي: 4وتم استعمال 

 للسیطرة .    1معاملة رقم -1
 غاوس. 1500للشدة  2معاملة رقم  -2
 غاوس. 1000للشدة  3قم معاملة ر -3
  غاوس.   500للشدة  4معاملة رقم  -4

بعد تشخیص القواقع وعزل االنواع المدروسة في  ضبط الظروف المختبریة للمیاه التي تعیش فیھا القواقع: - 3-2
األحواض ، إذ تم وضع األحواض والبیكرات بالقرب من النافذة من اجل الحصول على ضوء الشمس ولو جزئیاً لمنع 

). ولمعرفة درجة حرارة المختبر تم Ali and Hamed, 2007ن األحواض التي تؤدي الى موت القواقع (تعف
درجة مئویة   25-30درجة مئویة شتاًء وحوالي  18-20استعمال المحرار الالصق على احد األحواض وكانت 

عن طریق استعمال ) Fujita and Egami, 1984صیفاً وتمت مراقبة درجة حرارة الماء بین مدة وأخرى (
درجة مئویة الن درجة  18-25المحرار الزئبقي بحیث تكون درجة الحرارة المالئمة لنمو القواقع وتكاثرھـا ھي 

). 2005درجة مئویة غیر مالئمة لنمو وتكاثر القواقع (البھادلي ،  28درجة مئویة واألكثر من  16الحرارة األقل من 
  عندما یكون الجو بارداً جداً شتاًء لتدفئة األحواض ومنع موت القواقع. تم استعمال السخان الكھربائي الحوضي

وزارة العلوم والتكنولوجـیا، اذ  –تم إعداد وتحضیر المغانط محلیاً في مختبر دائرة معالجة المیاه  إعداد المغانط: -3
 Dipoler Magnetized Waterطــب تـم استعـمـال ثـالثـة أجھزة لمعامـلة المیاه مغناطیسیاً من نــــوع ثنـائیة الق

وتـــــم معایرتھا مختبریاً وإعطاء الشدد المغنـــاطیسیة لھـــــذه  Magnetotronأو ما تسمى بالمــغناتوترون 
  -وھي كآالتي:  F.W.Bell/Gauss Model 5070, USAنوع  Gauss Meterاألجــــھزة باستعمال جھاز

 .غاوس  500جھاز المغناتوترون ذي الشدة  -1
 غاوس. 1000جھاز المغناتوترون ذي الشدة  -2
 غاوس.  1500جھاز المغناتوترون ذي الشدة  -3

إذ تحتوي ھذه المغانط على قطب شمالي موجب وآخر جنوبي سالب، بحیث یكون اتجاه مرور الماء أثناء عملیة 
ة المغناتوترون ذوات الشدد المغنطة من القطب الشمالي الموجب باتجاه القطب الجنوبي السالب بعد ذلك تم تجمیع أجھز

  ) علما أن الجھاز أعد محلیا.1الثالث محلیاً لتكوین جھاز متكامل لمعاملة المیاه مغناطیسیاً وكما في الشكل (
 

  ) جھاز معاملة الماء مغناطیسیاً بالشدد المختلفة لمعاملة المیاه الذي تعیش فیھ القواقع1شكل (
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یتم تحضیر الماء المعامل مغناطیسیاً عن طریق معاملتھ بجھاز المغناتوترون  سیاً:عملیة معاملة الماء الخام مغناطی -4
غاوس. وقد تمت ھذه العملیة عن طریق إیصال الماء 1500و  1000و   500ذي الشدد المغناطیسیة الثالث المختلفة وھي

املة المیاه مغناطیسیاً وكل صنبور من الخام من الصنبور بوساطة األنبوب البالستیكي وربطھا بالصنابیر الثالثة لجھاز مع
  -الجھاز متصل بھ المغناتوترون ذي الشدة الخاصة بھ. ویتكون جھاز معاملة الماء من األجزاء اآلتیة:

 غاوس مع الصــنبور الخاص بھ. 500المغناتوترون ذو الشدة  -1
 غاوس مع الصنبور الخاص بھ. 1000المغناتوترون ذو الشدة  -2
  غاوس مع الصنبور الخاص بھ. 1500ة المغناتوترون ذو الشد -3

  : Ecological Measurementsالقیاسات البیئیة  -3
شھراً لمیاه القواقع المعاملة وغیر المعاملة طوال مدة الدراسة إذ تم  12تم تسجیل القیاسات البیئیة أسبوعیاً لمدة     

جمیع البیكرات ولجمیع الكائنات المستعملة في قیاس بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیاویة لجمیع المیاه الموجودة في 
تلك التجارب ، وتمت مقارنة ھذه الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه السیطرة مع المیاه المعاملة مغناطیسیاً بالشدد 

) وقد شملت الدراسة الصفات Forester, 1991غاوس على التوالي ( 1500و 1000و500 المغناطیسیة الثالث 
  - اآلتیة :

 قیاس درجة حرارة الماء  بالدرجة المئویة . .1
 قیاس األس الھیدروجیني  للماء. .2
  قیاس تركیز األوكسجین الذائب بالماء  بوحدة (ملغم/لتر). .3
  قیاس قیمة التوصیلیة الكھربائیة للماء  بوحدة (مایكرو سیمنس/سم). .4
 قیاس كمیة المواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء بوحدة (جزء بالملیون). .5

بعد معایرتھ باستعمال  Yk-2001 PH, Intelligent PH meter, UKASتم اخذ القیاسات السابقة بجھاز      
  ).oم 25وبدرجـــة حـرارة   7و  4محلولي المعایرة ذوا االس الھیدروجیني 

تائج التي تم الحصول تم تحلیل النتائج إحصائیاً باستعمال مجموعة من التحلیالت اإلحصائیة في تحلیل البیانات والن    
  -علیھا من تلك التجارب وھي كآالتي:

تم تحدید االنحراف المعیاري لجمیع  -أوال تم استخراج المعدالت واالنحرافات المعیاریة  - أوال
رة) المتغیرات البیئیة والحیاتیة للقواقع ولتلك التي تعیش في میاه نھر اعتیادیة غیر معاملة مغناطیسیاً (السیط

 1500و  1000و  500وتلك التي تعیش في میاه معاملة مغناطیسیاً بالمجال المغناطیسي ذي الشدد الثالث 
  غاوس على التوالي.

وذلك لمقارنة العوامل البیئیة  SAS(2001) ) وذلك باستعمال برنامـــــــجT )T-testتم استعمال اختبار  - ثانیا
والتوصیلیة الكھربائیة  DOواألوكسجین الذائب بالماء  pHروجیني المختلفة وھي درجة الحرارة واألس الھید

لكل من معاملة السیطرة والمعامالت بالمجال المغناطیسي  TDSوالمواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء  ECللماء 
ئیة بین معاملة ذي الشدد الثالث السابقة الذكر للقواقع لمعرفة الفروق المعنویة في تلك الصفات الفیزیائیة والكیمیا

  السیطرة والمعامالت بالشدد المغناطیسیة الثالث والمقارنة فیما بینھما وعلى طوال مدة الدراسة.
  والمناقشة النتائج

 :قیاسات العوامل البیئیة لحیوانات التجربة
) یوضح معدالت درجات الحرارة المسجلة خالل اشھر 2الشكل ( : Water Temperatureحرارة الماء  -1
غاوس على  1500و  1000و  500راسة لكل من میاه أحواض مجموعة السیطرة والمعامالت بالشدد المغناطیسیة الد

التوالي، اذ كانت درجة حرارة أحواض التجارب متشابھة لوجودھا في المختبر، لذلك فأن درجة حرارة أحواض 
كانون األول. كما یمكن مالحظة ان ھذه شتاًء لشھر  oم18.32صیفاً لشھر تموز و  oم 32.36التجارب تراوحت بین 

المعدالت لدرجات الحرارة كانت ثابتة طوال مجرى التجارب ولم تظھر أیة فروقات معنویة بین األشھر وبین میاه 
 السیطرة والمعامالت عند حساب قیمة اقل فرق معنوي.
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  ل مدة الدراسة .خال Physa  acuta درجة حرارة میاه السیطرة والمعامالت للنوع  ) :2الشكل (

  
تم تسجیل األس الھیدروجیني لمیاه أحواض التجارب لكل من میاه  : pH of Waterاألس الھیدروجیني للماء  -3

) قیم 3) غاوس على التوالي ، یظھر الشكل (1500و  1000و  500السیطرة والمعامالت بالشدد المغناطیسیة (
تي تبدو متقاربة نوعا ما لجمیع أحواض التجارب ، والتي تراوحت معدالت األس الھیدروجیني خالل اشھر الدراسة ال

) لمیاه السیطرة بینما تراوحت قیم األس الھیدروجیني للمیاه المعاملة بالشدة 7.82) وبمعدل (7.63-8.04بین (
) 7.96) وبمعدل (7.80-8.16) وتراوحـــــــت بین (7.86) وبمعدل (7.79-8.13) غاوس بین (500المغناطیسیة (

) غاوس 1500) غاوس ، أما المیاه المعرضة للشدة المغناطیسیة (1000للمیاه المعرضة للشدة المغناطیسیة (
. عند مقارنة 7.97)) وبمعدل (7.81-8.17فتراوحت قیم األس الھیدروجیني المسجلة لھا وخالل اشھر الدراسة بین (

المعرضة للشدد المغناطیسیة الثالث نجد وجود فروق  قیم األس الھیدروجیني المسجلة لكل من میاه السیطرة والمیاه
) في كل من شھر كانون الثاني و ایار و تموز و آب و أیلول و تشرین P<0.05معنویة ضمن مستوى المعنویة (

األول و تشرین الثاني وكانون األول. أما بقیة اشھر الدراسة وھي شباط و آذار و نیسان وحزیران فلم تظھر أیة فروق 
) 1500) للمیاه المعرضة للشدة المغناطیسیة (0.17ة وتم تسجیل أعلى قیمة فرق معنوي في شھر اب وھي (معنوی

  غاوس.         
  

  
  خالل مدة الدراسة.  Physa acuta االس الھیدروجیني  لمیاه السیطرة والمعامالت للنوع3): الشكل (
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ائج وجود اختالفات معنویة واضحة في قیم معدالت تبین من النت Dissolved Oxygen:األوكسجین المذاب   -3
غاوس على التوالي ، اذ  1500و  1000و  500األوكسجین المذاب في المیاه المعرضة للشدد المغناطیسیة الثالث 

أدت المغناطیسیة إلى زیادة قیم معدالت األوكسجین المذاب في الماء مقارنةً بمعدالت األوكسجین المذاب في میاه غیر 
)،  اذ ان أعلى قیمة لتركیز األوكسجین المذاب وكانت 4ضة ألي شدة مغناطیسیة ویتجلى ھذا واضحاً في الشكل (معر

غاوس على التوالي  1500و  1000و  500ملغم / لتر لشھر كانون األول للمیاه المعرضة للشدد المغناطیسیة  9.82
األوكسجین المذاب في میاه غیر معرضة ألي شدة ملغم / لتر لتركیز  7.52مقارنةً بمتوسط القیمة التي بلغت 

مغناطیسیة وھي میاه السیطرة لشھر ایار. ویتضح من ذلك إن المغناطیسیة وبالشدد الثالث أدت إلى رفع تركیز 
األوكسجین المذاب في المیاه المعرضة لھا. وعند إجراء مقارنة لقیم تركیز األوكسجین المذاب في میاه السیطرة 

ولجمیع  P<0.05قیمة اقل فرق معنوي یتضح وجود فروق معنویة واضحة وضمن مستوى المعنویة والمعامالت ل
  اشھر الدراسة ولجمیع میاه المعامالت مقارنةً بمیاه السیطرة.

  
  خالل مدة الدراسة.  Physa  acutaاألوكسجین المذاب في میاه السیطرة والمعامالت للنوع  4): الشكل (

  
) نتائج تأثیر استعمال 5یظھر الشكل ( : Electrical Conductivity of Waterئیة للماء التوصیلیة الكھربا -4

الماء المعامل مغناطیسیاً وبشدد مختلفة لمعدالت التوصیلیة الكھربائیة مقارنةً بمیاه غیر معاملة مغناطیسیاً وھي میاه 
و سیمنس / سم للمیاه المعرضة للشدة مایكر 856.20السیطرة ، اذ كانت أعلى قیمة للتوصیلیة الكھربائیة ھي 

غاوس فقد تم الحصول  1000غاوس في شھر آذار، أما في المیاه المعرضة للشدة المغناطیسیة  1500المغناطیسیة 
مایكرو سیمنس/سم، بینما المیاه المعرضة للشدة  830.20على أعلى قیمة للتوصیلیة الكھربائیة لشھر اذار ایضاً وھي 

مایكرو سیمنس / سم ولشھر آذار على  818.40اوس كانت أعلى قیمة للتوصیلیة الكھربائیة وھي غ 500المغناطیسیة 
مایكرو سیمنس / سم لمیاه السیطرة في شھر حزیران. عند حساب  634.00التوالي. أما متوسط القیمة فوصلت إلى 

المعامالت اتضح وجود فروق معنویة قیمة اقل فرق معنوي لقیم معدالت التوصیلیة الكھربائیة لكل من میاه السیطرة و
في كل من شھر حزیران وتشرین األول وكانون األول لمیاه المعامالت مقارنةً بمیاه السیطرة وكانت التوصیلیة 

  الكھربائیة تزداد بزیادة الشدة المغناطیسیة. أما بقیة اشھر الدراسة فلم تظھْر أیة فروق معنویة.
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  خالل مدة الدراسة   Physa  acuta توصیلیة الكھربائیة لمیاه السیطرة والمعامالت للنوعال  5):الشكل (                

  
) 6یشیر الشكل (The Total Dissolved Solids in the Water:  المواد الصلبة الكلیة الذائبة في الماء -5

بالملیون للمیاه المعاملة بالشدة  جزء 575.60إلى أن أعلى قیمة لمعدل المواد الصلبة الكلیة الذائبة في الماء كانت 
غاوس كانت أعلى قیمة تم  1000غاوس لشھر آذار بینما في المیاه المعاملة بالشدة المغناطیسیة  1500المغناطیسیة 

غاوس فقد  500جزء بالملیون ولشھر آذار أیضاً ، أما المیاه المعاملة مغناطیسیاً بالشدة  559.60الحصول علیھا ھي 
جزء بالملیون ولشھر آذار على التوالي بینما متوسط القیمة فوصل إلى  551.20ة لتلك المواد فیھا ھي كانت أعلى قیم

جزء بالملیون في میاه السیطرة لشھر حزیران. وعند حساب قیمة اقل فرق معنوي لكمیة المواد الصلبة الكلیة  419.0)
كل من شھر آذار و حزیران و أیلول و تشرین األول الذائبة في میاه السیطرة والمعامالت تبین وجود فرق معنوي في 

  وكانون األول مقارنةً بمیاه السیطرة ولم تظھر بقیة اشھر الدراسة أیة فروق معنویة .  

  
  خالل مدة الدراسة. Physa acutaالمواد الكلیة الصلبة الذائبة في میاه السیطرة والمعامالت للنوع 6) الشكل (
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إن الصفات الفیزیائیة والكیمیاویة في البیئة المائیة لھا أھمیة كبیرة في  :     Ecological Factorsالعوامل البیئیة 
). فالعوامل غیر األحیائیة في البیئة المائیة تحدد من قابلیة 1999توزیع وانتشار األحیاء في تلك البیئة المائیة (رشید ، 
یائیة لھا أھمیة في تحدید نوع األحیاء التي تستطیع العیش في تلك الكائنات الحیة للعیش والتكاثر كما ان العوامل الفیز

 ).2010البیئة ومن ثم یكون لتلك الــعوامل الفیزیائیة تأثیـــرات قــویة في القیاســات الحیاتـیة والكیمیـائیة (الكناني، 
ذاب بالماء والتوصیلیة وتشمل تلك العوامل البیئیة كل من درجة الحرارة واألس الھیدروجیني واألوكسجین الم

  الكھربائیة و المواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء.  
في كل   P. acutaدونت درجة الحرارة للمیاه التي تعیش فیھا قواقـع  :  Water Temperatureحرارة الماء   -1

انت أعلى درجة غاوس ، إذ ك 1500و 1000و  500من میاه السیطرة والمعامالت بالشدد المغناطیسیة الثالث وھي 
 oم 18.10و  oم18.32 صیفاً لشھري تموز واب وأوطأ درجة حراریة بلغت  oم 32.62و oم 32.36حراریة للماء ھي

في فصل الشتاء لشھر كانون األول لكل من المیاه التي یعیش فیھا قوقع الدراسة على التوالي.  شوھد من خالل نتائج 
وضمن الحدود  oم 18.10-32.62یاه أحواض التجارب تراوحت بین التجربة الحالیة إن مدیات درجات حرارة م

إذ بـلغـت   (Britton and McMahon, 2004)الــطبـیـعـیـــة والـمـثلـــى لـنـمـو وتـكاثــر قـوقـعـي الــــدراســـــة
ـرارة الــمــاء تــتــبــع درجـــة أعــلى قــیــم درجـــات الــحرارة صیفـــاً وأدنـــاھـــا شتــــاًء وذلك الن درجــــة حــ

).  إذ لوحظ إن درجة حرارة الماء المالئمة لنمو القواقع بصورة عامة ھي Al-Kenzawi,2009حـــرارة الـھــواء (
فأنھا تكون غیر مالئمة لتكاثر القواقــــع ولعـــدد األجیال ووضع  oم 28وأكثر من  oم 16فإذا كانت اقل من  oم 28-18

).  لم یحدث المجال المغناطیسي المسلط على میاه أحواض التجارب التي یعیش فیھا قواقع 1980عفر، البیض (ج
  Bellokossyبشدده الثالث السابقة الذكر أي تغییر في درجة حرارة المیاه وھذا الرأي یخالف رأي الباحث  الدراسة

تعرف على الفّعالیة الوظیفیة والتركیبیة للمعادن غاوس لل 160000، فعند استعمالھ مجاالً مغناطیسیاً وبشدة  (2000)
والمركبات الذائبة بالماء تم تسجیل فروق معنویة لزیادة درجة حرارة الماء بزیادة شدة المجال المغناطیسي المسلط 

مـسـتعـمـلة في علیھ. وھذا ربما یعود إلى استعمالھ مجاالً مغناطیسیاً ذا شدة عالیــــة مقارنةً بالــشدد المغناطیسـیـة الـ
.  إن (Govindasamy and Dhandapani,2007)ھــذه التجـربة التي تـعـد قلیلة نـسـبــةً إلــى الشدة المذكورة 

فانھ یؤثر  oم 35-40درجة حرارة الماء الذي تعیش فیھ القواقع إذا كان أكثر من الحد الطبیعي الذي قد یصـــل إلى 
ي في القواقع فیزداد بذلك الطلب على األوكسجین بسبب زیادة عملیات التنفس وتقل بشكل سلبي في كفاءة التمثیل الغذائ

تبعاً لذلك معدالت النمو والتكاثر وذلك الن الدرجة الحـــراریـة الـمثلى لزیــادة مــعدالت الــنمو والــتكاثـــر فــي 
م الحصول علیھ في تلك التجربة. كذلك وھذا ما تo (Britton and McMahon,2004)م15-35الـقـواقــــــــع ھــي 

یتوقف تكاثر القواقع إذ تزداد القواقع في المیاه في بدایة  oم 18إذا انخفضت درجة حرارة الماء في الشتاء ألقل من 
) وذلك الن تأثیر الجفاف والحر الشدید 2008aحزیران إلى نھایة أیلول لمالئمة درجة حرارة الماء لتكیفــھا (البھادلي ، 

).  لقد اتفقت نتیجة تلك الدراسة مع 2008bي فصل  الصیف یؤدي إلى قتل القواقع ویقلل من انتشارھا (البھادلي ، ف
)، اذ یشیران الى ان التغیرات البیئیة في درجات Sidorov and Lazakevich )2001دراسة كل من الباحثین 

. وأكد ذلك الباحث Lymnaea stagnalisع الحرارة تؤدي الى حصول تغیرات في العملیات الفسیولوجیة لقوق
(2004) Shupak et al.  فعند تعریض كل من الحیوانات مثل القواقع والفئران واإلنسان الى مجال مغناطیسي بشدة

فان القواقع تتأخر في رفع القدم الى األعلى مقارنةً  oم 2 43معینة ثم یتم تعریض القواقع لسطح حار بدرجة حرارة 
  بقواقع السیطرة. ومن ھنا تأتي الفائدة العالجیة لتأخیر الشعور باأللم عند التعریض للمجاالت المغناطیسي.

أثبتت نتائج ھذه الدراسة أنھ عند تعریض الماء الذي تعیش فیھ كل من    pH of Water:األس الھیدروجیني للماء  -2
إلى مجال مغناطیسي وبشدد مختلفة ثالث زادت قیم معدالت األس الھیدروجیني للماء المعامل مغناطیسیاً   P. acutaقع قوا

غاوس مقارنًة ببقیة الشدد  1500بتلك الشدد بزیادة الشدة المغناطیسیة وزادت قیم األس الھیدروجیني للمیاه المعرضة للشدة 
ً یمیل نحو القاعدیة بدل الحامضیة بسبب زیادة ایونات الھیدروكسیل على ومیاه السیطرة وذلك الن الماء المعام ل مغناطیسیا

ً ، لكن الماء یتغیر بالوزن Fathi et al.,2006في الماء ( حسـاب ایونات الھیدروجین  )،  وھذا على ما یبدو تغییراً فیزیائیا
وكسیل الناتجة عن مركبات بیكربونات الكالسیوم تحت تأثیر المجاالت المغناطیسیة وذلك بسبب ازدیاد  أیونات الھیدر

. تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع بابكر (Lam, 2001)والجزیئات القاعدیة األخرى التي تساعد في تقلیل الحموضة في الماء 
نسبة غاوس ب 2000)، عندما الحظ حصول زیادة في األس الھیدروجیني للماء المار من خالل مجال مغناطیسي شدتھ 2002(

%. لذلك فان الدالة الحامـضیة للــماء تـــزداد بزیادة شــدة المجــال المغنـــاطیســي المســـلط على المـــاء وزمـــن 2.857
  .Mousa and Hmed,2008)التعریض (

ائیة یؤدي األوكسجین المذاب بالماء دوراً كبیراً في حیاة الكائنات الم :  Dissolved Oxygenاألوكسجین المذاب   -3
أي ال توجد جزیئات األوكسجین المذاب بالماء أو حالة قلة األوكسجین التي  Anoxiaوقد وجد إنھ في حالة انعدام األوكسجین 

) فدرجة الحرارة تؤثر في محتوى الماء من األوكسجین الذي ُیَعد Cloern,1996ملغم /لتر ( 2تقّدر بأقل من  Hypoxiaتدعى 
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في مصادر الماء الخام ومن ثم التأثیر في العملیات الحیاتیة والكیمیائیة التي تحدث في أي مسطح  من العوامل المھمة التي تؤثر
). ھنالك العدید من العوامل التي تعمل على زیادة تركیز األوكسجین المذاب بالماء ومن تلك العوامل WHO,2004مائي (

حظ ذلك ومن خالل نتائج ھذه الدراسة إن معدالت تراكیز المجاالت المغناطیسیة المسلطة على الماء وبشدد مختلفة إذ نال
لذلك  P. acutaاألوكسجین المذاب بالماء زادت بزیادة الشدة المغناطیسیة المسلطة على المیاه التي تعیش فیھا كل من قواقع 

ذوبان األوكسجین  غاوس أفضل شدة مغناطیسیة في ھذه الدراسة أثرت وبشكل معنوي في زیادة 1500تعد الشدة المغناطیسیة 
بالماء. یتضح من ذلك إن تركیز األوكسجین المذاب بالماء یزداد بزیادة الشدة المغناطیسیة المعرض لھا الماء. اتفقت نتائج ھذه 

غاوس فحصلت زیادة ملحوظة في معدل تركیز  500)، عند استعمال مجال مغناطیسي ذي شدة 2006الدراسة مع ناصر (
ملغم / لتـــر. وذلك الن الـماء الـمعـامل مغناطیسـیاً یستعمل لحـــل  10.62ملغم / لتر إلى  5.43ء من األوكسجین المذاب بالما

)،  وتعمل الخواص الكھربائیة   Pioneer,2006الكثیــــر من المشاكــل المختلفـة ویسـاعد في تحـسـیـن نـوعیـة المـاء (
ً على تغیی ر الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للماء إذ یزید من قابلیة ذوبان األوكسجین والمغناطیسیة للماء المعامل مغناطیسیا

).  ُیَعد الماء ثنائي القطبیة وتترتب جزیئاتھ جزئیاً في مجال كھربائي وان معاملة Gold-Aqua,2005ملغم / لتر ( 4-6بنحو 
غاوس یعمل  200مغناطیسي المنخفض الذي شدتھ الماء مغناطیسیاً یزید من تركیز األوكسجین المذاب بالماء إذ إن المجال ال

على زیادة مجامیع الماء  التي تؤدي إلى حدوث زیادة في المساحة السطحیة لھ ومن ثم تحصل زیادة في تركیز األوكسجین 
اب في ). ھذا ما أوضحتھ نتائج الدراسة الحالیة إذ كانت أدنى قیمة لتركیز األوكسجین المذChaplin,2004المذاب في الماء (

، أما أعلى القیم فقد كانت في شھر كانون األول  P. acutaشھر ایار لمیاه السیطرة لكل من المیاه التي تعیش فیھا قواقع 
وكانون الثاني عندما كان الجو بارداً في فصل الشتاء فزادت تراكیز األوكسجین المذابة بالماء فضالً عن وجود عامل آخر ھو 

علما انھ توجد عوامل أخرى في الماء تتحكم في خفض تركیز األوكسجین المذاب بالماء وھي عدد عامل المجال المغناطیسي. 
الكائنات الحیة الموجودة بالماء إذ تستھلك األوكسجین بفعل عملیات التنفس وعملیات التحلل البكتیري للمواد المیتة في 

إن انخفاض القیمة في فصل الصیف قد یعود إلى  اذ أكد Hassan (2004)) وھذا یتفق مع Kemp et al.,1992الرواسب (
  ارتفاع درجة الحرارة ویؤدي إلى زیادة عملیات التحلل للمواد العضویة بسبب زیادة فّعالیة األحیاء. 

حدث ازدیاد في معدالت التوصیلیة الكھربائیة في المیاه :  Electrical Conductivityالتوصیلیة الكھربائیة   -4
 ً    Ibrahimوباألخص الشدة االعلى مقارنة بمیاه السیطرة لقواقع الدراسة.  اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع  المعاملة مغناطیسیا

في دراستھ عن تأثیر استعمال المجال المغناطیسي في الماء المقطر إذ اثبت انھ بزیادة شدة المجال المغناطیسي تزداد (2006)
)،  عند 2002ائیة وثابت العزل للماء. واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع بابكر (سرعة جریان الماء وتزداد معھا التوصیلیة الكھرب

غاوس والسبب  2000% للماء المار من خالل مجال مغناطیسي شدتھ  13.333حصول زیادة في التوصـیل الكھربائي بنسبة 
حول التركیب الجزیئي للماء من الجزیئات في زیادة التوصیل الكھربائي للماء المعامل مغناطیسیاً الن معاملة الماء مغناطیسیاً ت

الكبیرة إلى الصغیرة ویحول الماء االعتیادي من التركیب الخماسي إلى التركیب السداسي  الفّعال الذي یكون ذو نفاذیة عالـــیة 
. كما إن محتوى  )ISIS-Alifes,2000إلى خالیا وأنســـجة الجــــسم ومن ثم حصـــول زیـــادة في التوصـــیل الكـــھربائي (

الماء من االیونات المعدنیة لھ تأثیر كبیر في التركیب الجزیئي للماء فمثالً الحدید والنحاس والخارصین والكالسیوم وایونات 
الصودیوم تكون لھا شحنات كھربائیة ضخمة وكثافة صغیرة تؤدي إلى تقویة الماء المتأین الصحي (الماء السداسي التركیب)،  

ت المعادن األخرى مثل األلمنیوم والمغنیسیوم والكلورید وایونات البوتاسیوم لھا شحنات كھربائیة اصغر بكثیر بینما ایونا
وكثافة كبیرة تؤدي من ثم إلى ضعف تركیب الماء وتؤدي إلى تكوین الماء الخماسي التركیب غیر الصالح للشرب، وعند 

ً فان تركیبھ الجزیئي یتحول  من الجزیئات الكبیرة إلى الجزیئات الصغیرة أو الدقیقة ویتحول الماء معاملة الماء مغناطیسیا
االعتیادي من التركیب الخماسي إلى التركیب السداسي الفّعال الذي یكون ذا توصیلیة كھربائیة عالیة ومن ثم یكون ذو نفاذیة 

 Joshi and Kamatالــدراســة مـــع الباحثیــن )، واتـفـقــت نـتـائـج ھذه ISIS,Alifes,2000عالیة إلــى خــالیــا الجــــسم (
خاصیة في الماء ومنھا خاصیة  14)، اللذین اشارا الى ان مرور الماء في مجال مغناطیسي یؤدي الى تغییر أكثر من 1966(

ر والعزل التوصیل الكھربائي وتقلیل الشد السطحي والتغیر في سرعة التفاعالت الكیمیاویة وخاصیة التبخر ومعامل االنكسا
الكھربائي والكثافة واللزوجة وزیادة النفاذیة فضالً عن زیادة نسبة األوكسجین المذاب وایونات الھیدروكسید في الماء وزیادة 

  Mousa and Hmedالقدرة على اذابة األحماض واألمالح والمعادن والفیتامینات كذلك اتفقت ھذه النتائج مع الباحثـــــــین 
ا بان الشد السطحي للماء یقل بزیادة شدة المجال المغناطیسي وزمن التعریض بینما تزداد التوصیلیة عندما اكد (2008)

الكھربائیة والدالة الحامضیة بزیادة شدة المجال المغناطیسي وزمن التعریض.  ھنالك عدة عوامل تؤثر في قیم التوصیلیة 
) وتتفق النتائج الحالیة مع كل 2010ن المذاب بالماء (الحساني ، الكھربائیة ومن تلك العوامل درجة الحرارة ومعدل األوكسجی

) إذ كانت أعلى القیم التي حصلوا علیھا للتوصیلیة الكھربائیة والملوحة خالل 2010والحساني ( Adam et al. (2007)من 
لمنخفضة للملوحة فصلي الصیف والخریف وقد تزامن ذلك مع انخفاض تركیز األوكسجین المذاب بالماء بینما القیم ا

والتوصیلیة الكھربائیة في الشتاء والربیع وكان ھذا بسبب ارتفاع مناسیب المیاه بسبب ھطول األمطار. و تتفق نتائج ھذه 
) إذ زادت قیم 2010) والحساني (2010والطائي ( Al-Kenzawi  (2007)و  Adamus et al. (2001)الدراسة مع كل من 

یة مع انخفاض مستوى الماء وزیادة معدل التبخر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة. والسبب في الملوحة والتوصیلیة الكھربائ
تلك الدراسة یعود إلى أن درجة حرارة المختبر كانت ثابتة ولجمیع أحواض التجارب ولجمیع الكائنات من بدایة التجربة إلى 

  نھایتھا. 
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یتضح من :  Total Dissolved Solids in the Water (TDS)المواد الصلبة الكلیة الذائبة في الماء    -5
النتائج أن قیم معدالت المواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء تزداد معنویاً بزیادة الشدة المغناطیسیة المسلطة على الماء وھي الشدة 

سبة األمالح الكلیة غاوس. وكلما ازدادت شدة المجال المغناطیسي المسلط على الماء وزاد زمن التعریض ازدادت ن 1500
).  إن المجال المغناطیسي یعمل على ترسیب المعادن Mousa and Hmed,2008الذائبة بالماء والتوصیلیة الكھربائیة (

واألمالح والفیتامینات والمواد األخرى الذائبة بالماء بزیادة شدة المجال المغناطیسي واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع الباحث 
Fathi et al. (2006) عند استعمالھم المجال المغناطیسي لترسیب مركبات كربونات الكالسیوم من المیاه العسرة فزادت عملیة

) عندما الحظ حصول 2006الترسیب بزیادة قوة المجال المغناطیسي المعرض لھ الماء. واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع ناصر (
غم  3.17غم إلى  3.01جزء بالملیون وزادت قدرة ذوبان الماء من  7.8انخفاض في ایون الكلورید  الذائب في الماء بمقدار 

غاوس. وإن سبب زیادة ذوبان تلك المواد الصلبة  500مل من الماء عند إمرار الماء في مجال مغناطیسي ذي شدة  10لكل 
ً یعمل على تعدیل بعض خواص الماء وی ً بالخواص بزیادة الشدة المغناطیسیة ھو إن الماء المعامل مغناطیسیا جعلھ محتفظا

المغناطیســیة مـن خــالل قابلیـتـھ عـلـى إذابـــة مـختـلــف الــمــكونـات مـثل الـمـعـادن والـفـیـتامـیـنـات 
)Kronenberg,2006 وھنالك العدید من خواص الماء التي تتغیر عند مروره في مجال مغناطیســي ومنھا زیادة القدرة على (

)،  وبما إن جزیئة الماء تتكون من ذرة  Kronenberg,1985واألمالح والمــــــعادن والفیتامینات (اذابـة األحمــاض 
درجة ونتیجة المیل الشدید الذي تظھره ذرة األوكسجین لسحب االلكترونات  105أوكسجین مرتبطة بذرتي ھیدروجین بزاویة 

وعلى الرغم من إن  δ+یدروجین بشحنة موجبة موضعیة وشحن نوى الھ δ-فان ذلك یؤدي إلى شحنھا بشحنة سالبة موضعیة 
جزیئة الماء تكون متعادلة الشحنة أي إن عدد الشحنات الموجبة یساوي عدد الشحنات السالبة إال أن شحنتھا السالبة والموجبة 

ھة للمغناطیس وھذه تكون متباعدة عن بعضھا البعض مما یجعل جزیئة الماء ثنائیة القطبیة  وتكون الجزیئة بھذا الوضع مشاب
الحالة تكون مسؤولة وبدرجة كبیرة عن قوى التجاذب الموجودة بین جزیئات الماء فتمیل جزیئات الماء إلى التجمع حول المواد 

ً إلـى حـدٍ  مـا  القطبیة المذابة في الماء وال تعود للتجاذب فیما بینھا الن ثـــابت الـعـزل الـكـھـربـائـي للـمـــاء یـعـد مـرتفـعـا
ــزیـد ومـن ثـم فــــان جــزیـئـات الــمـــاء تـعـمــــل عـلــــــى إضـعـاف األواصـر بـیـــن االیونات المشـحـونـة ومــن ثـــــم تـــ

بأن الماء Cranfield  (2002)). ان نتائج ھذه الدراسة تتفق مع ما وجده الباحث Taiz and Zeiger,1998مــن تـحـطـــمـھا (
ً یؤدي إلى خفض تكون تكلسات كربونات الكالسیوم بنسبة المعام % ویعتمد ذلك على الظروف الفیزیائیة 70ل مغناطیسیا

 Bikul,chyus et al. (2003)والكیمیائیة مثـــل درجة الحرارة واألس الھـــیدروجیني والقــلویة ، فعندما استعمل الباحث 
ً ذا شدة  لصدأ من أنابیب میاه الشرب وذلك باستعمال المجال المغناطیسي بشكل دائمي تسیال إلزالة ا 0.05مجاالً مغناطیسیا

وعندما مرر الماء من خالل األنبوب الحاوي على المجال  oم 40-70ساعة وبدرجة حرارة  2وكانت مدة التعریض 
ة والسالبة المرتبطة % وذلك الن المجال المغناطیسي یتفاعل مع االیونات الموجب14المغناطیسي قلت نسبة الصدأ بمقدار 

بعناصر الماء الحاوي على األمالح والمعادن والمواد الصلبة الكلیة األخرى الذائبة بالماء لذا فان ھذه المواد واألمالح تتفكك أو 
تتكسر ویحدث ترسیب لمركبات كربونات الكالسیوم وبعدھا تحدث إذابة للمعادن والمركبات والجزیئات المختلفة مثل الكالسیوم 

 (2009)). واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع كل من الباحثین LLC,2001المغنیسیوم ومن ثم ادمصاص لبقیة العناصر األخرى (و
Godio and Naldi  عند استعمالھما تقنیة المجال المغناطیسي للتخلص من النفایات والفضالت المنزلیة وفضالت المصانع في

غاوس إلذابة األمالح والمعادن  40000 – 2000مجاالت مغناطیسیة ذوات شدد بین  المناطق الملوثة بتلك الملوثات باستعمال
المختلفة ومن ثم التخلص منھا . وتتأثر قیم معدالت المواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء بعوامل عدیدة مثل درجة الحرارة ومعدل 

د الصلبة الكلیة بالماء بسبب زیادة معدالت التبخر التي األوكسجین المذاب ،إذ بارتفاع درجة حرارة الماء یزداد ذوبان الموا
تحدث بارتفاع درجات الحرارة وقلة منسوب المیاه ، أما انخفاض قیمتھا یكون متزامنا مع انخفاض درجة الحرارة وذلك بسبـب 

  ). Waziri and Ogugbuaja,2010ارتفاع مناسـیب المیاه مما یؤدي إلى عملیات التخفیـف (
  تاالستنتاجا

  - توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات التي یمكن تلخیصھا بما یأتي:
لوحظ في الدراسة الحالیة حدوث تحسین وتعدیل معنوي تدریجي في بعض خصائص الماء الفیزیائیة  .1

 غاوس التي حققت أفضل النتائج. 1500والكیمیائیة وصوالً إلى الشدة المغناطیسیة 
داد كل من األس الھیدروجیني للماء واألوكسجین المذاب بالماء والتوصیلیة بزیادة الشدة المغناطیسیة یز .2

 الكھربائیة للماء والمواد الصلبة الكلیة الذائبة بالماء.
أظھرت الدراسة الحالیة تأثر النواعم بالمجال المغناطیسي من خالل تأثیره في العوامل البیئیة للمیاه التي  .3

ر فیما بعد في حیاتیة ھذه األحیاء وظھرت ھذه العالقات واضحة من تعیش فیھا تلك الحیوانات التي تؤث
 خالل عوامل االرتباطات.

 Physaغاوس ھي الشدة المالئمة لزیادة نمو وتكاثر النوع  1500تبین من خالل الدراسة الحالیة ان الشدة  .4
acuta.  
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  تقییم نوعیة میاه بحیرة النجف لالستخدامات المختلفة
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  الخالصة
 صالحیتھا ومدى المیاه ھذه من االستفادة بغیة النجف بحیرة میاه لنوعیة بیانات قاعدة إعداد تضمن البحث    

. اختیرت ادیةاقتص أو بیئیة أضرار أي بدون) وغیرھا بشریة زراعیة، ترفیھیة، سیاحیة، بیئیة،( المختلفة لألغراض
 ومدى "كیمیائیا بحیرة النجف میاه نوعیة قیمتوخمس مواقع لنمذجة المیاه والرواسب على امتداد بحر النجف 

 خالل اخذ المیاه ةلنوعی الكیمیائیة التحلیالت نتائج بینت االمریكي، لقد الملوحة مختبر تصنیف وفق للري صالحیتھا
 20.80( تراوحت بین لمیاه بحیرة النجف الكھربائیة التوصیلیة من كل قیم متوسطات إن للمواسم االربعة إلى العینات

- 14.12( ds/m ) 13040 - 9770وتراكیز األمالح الذائبة الكلیة(mg/l  الھیدروجیني واالس ) 8.2 - 7.5تراوح 
صالیة بینما تراوحت االی) 13.0 - 10.3تراوح بین ( SARنسبة امتزاز الصودیوم كما أظھرت النتائج إن  ،)

كما أشارت النتائج إن میاه بحیرة النجف ذات ملوحة  ds/m)15.5 -  17.8(الكھربائیة لرواسب بحیرة النجف بین 
  باإلضافة إلى الملوحة العالیة لرواسب بحیرة النجف. FAOشدیدة وفقا لتصنیف 
  ، نوعیة المیاه ، االستخدامات المختلفة. بحیرة النجفالكلمات المفتاحیة: 

  
Evaluating Al- Najaf sea water quality for several application 

 
Alham A. Hasson1, Luma A. Alabadi2 and Azzam H. Alhadithi1* 

    1Environment and Water Directorate, Ministry of Science and Technology and 2College of 
Agriculture, University of Al-Qadisiyah, Iraq. 

*Corresponding author: Azzam.Hadithi@yahoo.com 
 

Abstract 
     The research includes a database of quality of Lake Najaf water in order to take advantage of 
these waters and their suitability for different purposes (environmental, tourist, recreational, 
agricultural, human and other preparation (without any environmental or economic damage. 
Selected five sites for the modeling of water and sediment along the Sea of Najaf and identified 
qualitative characteristics Water Lake Najaf then evaluated the suitability for irrigation, according 
to the classification of the US laboratory salinity results of chemical and physical analyzes of 
water quality has been demonstrated through sampling of the four seasons to the average values 
of all of the electrical conductivity of the water of Lake Najaf ranged from (20.80 - 14.12) ds / m 
While the electrical conductivity of the sediments of Lake Najaf ranged from (17.8 - 15.5) ds / m 
a pH range (05/07 to 02/08), and the results showed that sodium SAR adsorption ratio ranged 
between (10.3- 13.0), and the concentrations of total dissolved salts (9770 - 13040) mg / l and 
which showed that the waters of the Sea of Najaf severe salinity and classified according to the 
FAO in addition to the high salinity of the lake sediments Najaf. 
Keywords: Al- Najaf Sea, water Quality, Several Application.   

  
  المقدمة

إن الماء احد ھبات هللا عز وجل للبشریة، فھو ضرورة من ضروریات الحیاة لإلنسان وغیره من المخلوقات      
 التطور نتیجةوریة للمجتمع وكلما تقدم المجتمع اإلنساني ازداد طلبھ للمیاه  ویعتبر من الخدمات الرئیسیة والضر

 خاصة فعالیتھا مختلف في البشریة التنمیة عناصر أحد المیاه واعتبار البشریة المجتمعات علیھ أضحت الذي الكبیر
 السطحیة المیاه تشمل التي  التقلیدیة المیاه مصادر لمحدودیة ونظرا تحقیقھا إلى تسعى التي والصناعیة الزراعیة
 والصناعي الصحي الصرف میاه تشمل التي تقلیدیة الغیر المیاه مصادر استغالل نحو الجھود اتجھت العذبة والجوفیة
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 البدائل أحد یمثل المختلفة مصادرھا من المالحة المیاه استعمال إن .)2002السعدي،  (مالحة تعتبر والتي والزراعي
 فضال ،األخرى االستعماالت لغرض العذبة المیاه من مھم جزء توفیر إلى ویؤدي والزراعیة بیئیةال االحتیاجات لتلبیة
 میاه الستخدام الحاجة یفرض المیاه ھذه نوعیة وتردي القادمة السنوات في المتوقع المائي الوارد في النقص إن عن

 على سلبیة نتائج على ینطوي المالحة للمیاه العشوائي االستخدام إن ).2013الري (الحدیثي،  ألغراض النوعیة واطئة
 ووسائل طرق أیجاد یتطلب وعلیھ اقتصادیة وغیر كبیرة الزالت المالحة المیاه تحلیة تكلفة إن كما عموما، البیئة

  .)1997والبیئة (الخفاف، والمزروعات األرض إنتاجیة على السیئ التأثیر دون المیاه لھذه الناجح االستخدام لغرض
 األخیرة، اآلونة في ملحوظا قبوال تالقي التي المیاه استغالل طرق من المالحة المیاه وإدارة معالجة طرق دوتع   

 والبیئة األراضي إنتاجیة على للمحافظة استخدامھا یمكن المیاه وإدارة المعالجة عملیات من واسع مدى وھناك
 المیاه ھذه استخدام من الھدف على یعتمد منھا وعةمجم أو العملیات ھذه أحدى ممارسة إن .تدھورھا على والسیطرة
 وحمایة المائیة الموارد على والمحافظة العذبة المیاه توفیر في تساھم التي اإلدارة وعملیات المتوفرة، المیاه ونوعیة
 میاه نإ . وحیث)Pearson, 2003وبشریة ( بیولوجیھ كیمیائیة، فیزیائیة، الھیدرولیكیة، اإلدارة ھي البیئة وتحسین
 التي الملوثات إن كما وذائبة عالقة مواد من متفاوتة كمیات على تحتوي الطبیعة في الموجودة والبحیرات األنھار
 ھذه إن فیھ الشك إضافیة، مما شوائب على تحتوي منزلیة أو صناعیة أو زراعیة كانت سواء المیاه في تصب

األسس التي تستعمل لغرض تقییم نوعیة المیاه اعتمدت على  إن .نوعیتھ وتغیر المیاه تلوث تسبب المختلفة الشوائب
وتعد الملوحة والصودیة والسمیة  مدى حدوث المخاطر الناتجة من استخدام ھذه المیاه لألغراض الزراعیة والصناعیة

   ). 2006(سلمان،  لألغراض الزراعیة والصناعیةمن أھم المخاطر التي یسببھا استخدام المیاه المالحة 
 وفي النجف محافظة في بارزة جیولوجیة ظاھرة بحیرة النجف ):النجفة بحیر(  الدراسة لموقع عام وصف    

 نھر عن كیلومتر 15 مسافة المائي الخزان ھذا یبتعد المیالد قبل سنة 300 ـب نشؤه ویقدر األوسط الفرات منطقة
 یقع تقریبا. المیاه من مكعب متر 17400 ويیح جید خزان فھو لذا مربع متر كیلو 435 التقریبیة مساحتھ و الفرات

مالحة  تكون ما غالبا ومیاھھ میل 30 وعرضھ میل 60 طولھ ویبلغ .النجف لمدینة الغربي الطرف في النجف بحر
. نظرا لوفرة میاه البحر وضرورة تقییم نوعیتھا الستخدامھا لألغراض المختلفة ( بیئیة، زراعیة، )2005المشكور، (

 المیاه ھذه من االستفادة بغیة بحیرة النجف میاه لنوعیة بیانات قاعدة أعداد إلى المشروع ھدف  ).سیاحیة وغیرھا
 أو بیئیة أضرار أي بدون ) وغیرھا بشریة زراعیة، ترفیھیة، سیاحیة، بیئیة،(المختلفة  لألغراض صالحیتھا ومدى

 والمأمون السلیم االستخدام تضمن التي المیاه ھذه ةوإدار معالجة في الحدیثة التقانات استخدام إلى باإلضافة اقتصادیة
 2015 - 2014یستمر المشروع لمدة سنتان السنة  لھا، المستھلكة والكائنات البیئة على أضرار أي بدون المیاه لھذه

   .األولى تتضمن تقییم میاه بحیرة النجف والسنة الثانیة تتضمن توصیف استخدامات بحیرة النجف لألغراض المختلفة

  
  النجف بحیرة لمیاه النمذجة مواقع یمثل (1) شكل
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  المواد وطرق العمل
تحدید  تم فقد الدراسة لموقع االستطالعیة المیدانیة الزیارة من المستنتجة المالحظات على اعتمادا : النماذج اخذ واقع

 وعلى نماذج ألخذ النجف یصبان في بحیرةمواقع على امتداد بحیرة النجف باإلضافة إلى موقعین من مبزلین  خمسة
  الجغرافي الموقع على استنادا متباینة مسافات

 حددت حیث شھریامواقع  خمسة النجف من بحیرةلالمیاه والرواسب  من نماذج جمعت : المختبریة الفحوصات
ھذه الدراسة) لتشكل معاً نتائج المواسم (المتحصل علیھا خالل تمثلت  بین النقاط بمسافات متساویة تقریبا، المسافة

النقاط  من لكالھما نموذجین بمعدل النجف بحیرة ورواسب میاه من لكل نموذج 40 تضمنت والتي نتائج أربعة مواسم
 تاریخ من ابتداء الدراسة فترة نموذج من میاه المبزلین التي تصب في بحر النجف خالل 8إلى  الخمسة باإلضافة

 ).1جدول (واحد،  لتر حجمھا بالستیكیة قناني في ووضعت العینات أخذت .  1/11/2014ولغایة 1/3/20114
أجریت التحالیل الكیمیائیة لنماذج المیاه والترب في مختبر قسم بحوث أعادة استخدام المیاه التابع لمركز بحوث 

 دائرة البیئة والمیاه وشملت ھذه التحالیل مایلي: -ومختبرات المیاه
 )SO4

--
 , Cl- ,Na+ ,Mg++ ,Ca++, TDS ,EC , pH ,-, PO4 , NO3

- B, SAR ,HCO3 حیث قدرت الدالة (
وقدرت كل من التوصیلیة الكھربائیة  ) األلمانیةWTWصنع شركة (pH meter ) باستخدام جھاز pHالحامضیة (

)Ec)واألمالح الذائبة الكلیة (TDS باستخدام جھاز التوصیلیة الكھربائیة (Electrical Conductivity meter 
 األلمانیة. وكذلك قدرت جمیع األیونات الذائبة الموجبة والسالبة والتي شملت الصودیوم باستخدامWTW صنع شركة 

)، والكلوراید بطریقة نترات الفضة Na2 EDTA( جھاز اللھب الضوئي، والكالسیوم والمغنیسیوم بطریقة الفرسنیت
AgNO3 2الباریوم ، والكبریتات بطریقة التعكیر باستخدام كلوریدBaCl بجھاز المطیاف الضوئي 

(spectrophotometer UV-1700 Shimadzu) والكربونات بالتسحیح مع حامض الكبریتیك  الصنع ألماني
موالري)  0.005موالري) باستخدام كاشف الفینونفثالین، والبیكربونات بالتسحیح مع حامض الكبریتیك ( 0.005(

 ھذه حساب تم فقد SAR الصودیوم أمتزاز نسبة اماحساب) Methyl orange )Johnson, 2003باستخدام كاشف 
   -: التالیة المعادلة في كما والمغنیسیوم والكالسیوم الصودیوم ایونات تركیز بمعرفة النسبة

  
 المعادلة كتابة ویمكن (meq/l) بـ والصودیوم والمغنیسیوم الكالسیوم تركیز[+Na] و[++Mg] و[++Ca] إن حیث

  -:اآلتیة  الطریقةب السابقة

       
 pHقدر في مستخلص عجینة التربة المشبعة ( الرواسب) كل من درجة تفاعل التربة باستخدام جھاز ( كما    

meter) والتوصیل الكھربائي باستخدام جھاز (Electrical conductivity وتشمل) وقدرت العناصر الصغرى (
وذلك بتحضیر مستخلص  (Lindsay, 1978 )م والرصاص ) في التربة الحدید، المنغنیز، الزنك، النحاس، الكادمیو

وبعد الرج لمدة ساعتین والترشیح تم  7.3ذو رقم تفاعل  DTPAمن محلول  20mlمنھا في  g 10تربة بواسطة رج 
 تقدیر الحدید والمنغنیز والزنك والنحاس والكادمیوم والرصاص في المحلول باستخدام جھاز االمتصاص الذري

(APHA, 2012).  
 والمناقشة النتائج

 لمیاه فصلیة ولنمذجة الخمسة والمبزلین للمواقع الخواص الكیمیائیة تراكیز قیم تحلیل الدراسة ھذه في تم      
 الكیمیائیة الخصائص معظم في تباین بوجود )2، 1الموضحة في الجدولین ( النتائج ھذه تشیر النجف بحیرة وترسبات

 تقیم إن یجب أخرى استخدامات أي أو الري ألعراض المیاه صالحیة إن .الدراسة مدة اللخ الفصول األربعة بین
 میاه تقییم ویمكن والنبات التربة خصائص على السلبي التأثیر تكوین في والمؤثرة المحدودة المواصفات أساس على

  -  :اآلتیة للنقاط وفقا النجف بحیرة ورواسب
 لكافة التفاعل لدرجة المختبریة الفحوصات نتائج توضح (1,2) جداول: ) pH (الھیدروجیني التفاعل الرقم درجة
 منطقة في قیمتھ تراوحت حیث الدراسة فترة خالل pH الـ في تغایرا ھناك النتائج بینت  الدراسة، فترة طیلة النقاط
 ضمن تصنف فأنھا لنجفا بحیرة لمیاه التفاعل درجة قیم على وبناء .النجف بحیرة لمیاه  (8.3 - 7.31)بین البحث
 التباین ھذا إن  8.5إلى 6.0 من القیاسي المدى إن حیث االستخدام عند مشاكل التسبب والتي بھا المسموح الحدود
 غاز لتفاعل نتیجة أو المیاه في التربة مكونات بعض ذوبان من الناتجة القاعدیة االیونات تركیز في االختالف سببھ

CO2 قیمة زیادة إلى تؤدي التي یكاربوناتالب وإنتاج الكلس حجر معpH، بأن )2003طھ، ( ماجاء مع یتفق وھذا  
pH  قلیلة قاعدیة ذات النجف بحیرة میاه وتعتبر  القاعدیة، االیونات بازدیاد یزداد المیاه.  
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 حاواض تفاوت ھناك بأن النجف بحیرة ورواسب لمیاه المختبریة الفحوصات بینت: (EC)الكھربائیة التوصیلیة   
 بحر لمیاه  ECالمختبریة الفحوصات نتائج توضح 1 ) ،2ومكانیا. جداول ( زمنیا القیم ھذه تتغیر حیث ،ECلقیم

 النقطة في  ds/m 14.12 الكھربائیة لإلیصالیة قیمة اقل بأن النتائج من ویتضح. الدراسة فترة طیلة النقاط لكل النجف
. أما ارتفاع قیمة االیصالیة الكھربائیة للموسم  ds/m 20.80قیمة وأعلى الصیفيالموسم  الموسم خالل األولى

فكانت بسبب غسل التربة نتیجة لعملیات بزل األراضي الزراعیة بصورة مستمرة  2الصیفي كما مبین في جدول
إلى زیادة تراكیزھا عن المحددات البیئیة وھذا یتفق مع  وزیادة التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة صیفا مما أدى

) بأنھ كلما أنخفض مستوى الماء ازدادت قیمة اإلیصالیة الكھربائیة، أما الموسمین الشتوي والخریفي 2010(الزرفي، 
حسب  وھطول أمطار قلیلةارتفاع منسوب المیاه بسبب قلة التبخر و االیصالیة الكھربائیة قیمةفقد لوحظ انخفاض قلیل ب

 النقاط لكافة EC لقیم الفصلیة المعدالت نتائج ) تبین3جدول ( . ) 1، 2(جدول  ماجاء في تقاریر مھندسي قسم النجف
 )2.21 -3.21قیم االیصالیة الكھربائیة لمیاه المبزلین المبینة في الخارطة لمواقع النقاط للنمذجة ( حیث تراوحت

ds/m   مقارنة بمیاه بحیرة النجف.بأنھا قلیلة  
 المواد حسابھا في یدخل وال متأینة غیر أو متاینة كانت سواء الصلبة دالموا تمثل  : TDS)  الكلیة ( الذائبة األمالح
 طیلة النقاط لكل الكلیة الذائبة لألمالح المختبریة الفحوصات  نتائج (1,2)الجداول ویوضح المذابة والغازات الذائبة
 في النقطة  mg/l 9680 الھ قیمة أقل إن حیث TDS لقیم واضحا تفاوتا ھناك بان الجداول من الدراسة.  یتبین فترة

 الموسم الربیعي، حیث فترة خالل الرابعة للنقطة mg/l 13210 قیمة وأعلى الموسم الشتوي فترة خالل الرابعة
 مرتفعة وكانتالنجف  بحر میاه الشمال باتجاه تدریجیا یزداد TDS لقیم الشھریة قیمة المعدالت النتائج أظھرت
 النجف بحیرة میاه واستقرار ركود إلى ذلك سبب ویعود البحث فترة ولطیلة ارھااختب تم التي النقاط لكافة الملوحة

) بأنھا عالیة FAO,1992منظمة الغذاء والزراعة الدولیة ( حسب النجف بحیرة میاه . وتصنف)2012(الموسوي، 
 األتربة أمالح نسبة عبارتفا تتمیز التي المنطقة لھذه السطح لطبقة الجیولوجي التكوین إلى السبب ویعود C4الملوحة 
- 1363ترواحت (TDS . إما بالنسبة إلى میاه المبزلین فكانت  (Al-Meini , 2010)القلویة والفلزات  القلویة
1668 (mg/l )3فھي تعتبر منخفضة مقارنة مع میاه بحیرة النجف كما مبینة في جدول.(  

لغرض اإلفادة  Sodium Adsorption Ratio (SAR) مصطلح استخدام تم: (SAR) الصودیوم  امتزاز نسبة 
مشكلة االیصالیة الھیدرولیكیة الذي اقترحھ العاملون في مختبر الملوحة في الوالیات المتحدة وھو  منھا في تحدید

 2003Varvel( 12قیمة  SARتعرف المیاه بأنھا صودیة عندما تتجاوز ومؤشر للتنبؤ بخطورة الصودیة لمیاه الري 
إن خطورة  ).2003الحیاني،(للري المیاه لتحدید صالحیة المھمة األمور من الصودیوم زامتزا نسبة تعتبرو ).,

 ),الصودیوم معبرا عنھا بنسبة امتراز الصودیوم تمثل احد العوامل الرئیسیة المؤئرة في تحدید نوعیة المیاه
Klimentove, 1983)  نتائج حیث بینت SAR 11.1 -13.1ین (ب تراوحت والرواسب التي النجف بحیرة لمیاه (

 بعض ظھور ذلك یؤدي حیث تصنف ضمن المیاه شدیدة الضرر حسب تصنیف مختبر الملوحة األمریكي مما
وعلى الرغم من أھمیة جمیع مكونات میاه الري في تحدید نوعیتھا  .بالزراعة استخدامھا عند األروائیة المشاكل

تعد مصدراً خطراً یرتبط بالتأثیر غیر المرغوب فیھ وصالحیتھا إال إن التركیز جرى على ایونات الصودیوم إذ 
 ,Pearson) على بناء التربة Exchangeable Sodium Percentage (ESP)للصودیوم المتبادل  للنسبة المئویة

2003) .  
 Positive ions dissolved الموجبة  الذائبة االیونات

 كونھا (1) الجدول في كما موضح mg/l )  5.3-  (7.8بین میاه بحر النجف  قیمھ تراوحت:  +K البوتاسیوم ایون 
الدراسة (شثیث  منطقة في المختلفة اإلنسان بفعالیات المیاه لتأثر قیمتھ ارتفعت وقد الطبیعیة الجوفیة المیاه من
،1985.(   

 )، (1الجدول وكما مبین في  mg/l (2101-3165) بین تركیزه تراوح میاه بحیرة النجف في: +Na الصودیوم أیون
 إذ التصریف قلیلة تكون المنطقة میاه أن یبین التركیز ھذاوبحیرة النجف  میاه في عال تركیزه أن یالحظ وعلیھ 

  ).1985زراعیًا(شثیث ، المنطقة استخدامات بفعل یزداد أو تركیزه ینخفض وقد االیون ھذا فیھا یتركز
) 1 (الجدول وكما مبین في mg/l)  (1503-752ینب قیمتھ تراوحت  الدراسة منطقة في: ++Mg المغنیسیوم أیون  

 إلى االیون ھذا تركیز یصل حیث ).Al-Meini, 2010 بھذا االیون ( الغنیة المالحة المیاه من المیاه ھذه كون یعد مما
  mg/l 57000 إلى یصل المالحة المیاه وفي بھ، الغنیة الصخور في المتواجدة المیاه في mg/l  100  من أكثر

  ).  (Heel, 2008  3.69%  إلى یصل البحر میاه في العالمي ومعدلھ
 إلى یصل البحر میاه وفي )،mg/l)100 – 10 بین الطبیعیة المیاه في تركیزه یتراوح  :++Ca الكالسیوم أیون  

mg/l 4000 ، 1820 - 2490)( بین الدراسة منطقة في قیمتھ تراوحت mg/l یعزى عالي تركیز وھو  (2)الجدول 
لوحظ  تغلب تركیز الكالسیوم على تركیز أیون ) (Munawar, 1970  جیولوجیا المنطقة تكوین طبیعة إلى سببھ
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المغنیسیوم في كافة المواقع وألغلب أشھر السنة حیث یتفاعل غاز ثاني أوكسید الكاربون مع الكالسیوم أكثر من 
  .ى بیكاربونات ذائبةتفاعلھ مع المغنیسیوم  وبالتالي فإن كمیات من الكالسیوم تتحول إل

  Negative ions dissolved السالبة   الذائبة االیونات
 منطقة في قیمتھ تراوحت  حیث بحیرة النجف مرتفع میاه في الكلورید ایون نسبة كانت: -Cl الكلورید ایون      

 بتركیز الصحراویة اطقالمن في الموجودة المیاه في االیون ھذا حیث یتواجد )mg/l 2785) - 1783 بین   ما الدراسة
 ایون تراكیز بأن ، یالحظ)Richards, 1954( 55.04% البحر میاه في معدلھ یبلغ حین في  mg/l 1000 من اكبر

 التركیز سبب ویعود للمیاه ملوثا المرتفع التركیز ھذا ویعتبر 250  البالغ القیاسي التركیز من أعلى وھو الكلورید
 والكالسیوم الصودیوم ایوني تراكیز بسبب زیادة mg/l 12886 بحیرة النجف في ملوحةال لقیم الكبیر لالرتفاعالعالي 

 الصودیوم كلورید على الحاویة المیاه تبخر وكذلك الكلورید أمالح شكل على للملوحة الرئیسیة المسببات  تعتبر التي
  (Salpekar, 2008) .التربة من المغسولة األمالح عن الناتجة
 طبقات المتواجدة في المیاه وفي mg/l  200من اقل إلى الطبیعیة المیاه في تركیزه یصل: SO4-2 الكبریتات ایون

 ارتفاع تراكیز لوحظ، و mg/l (2215 - 3065)بحیرة النجف میاه في تركیزه وتراوح    mg/l 1360  إلى الجبس
 والتي الداخلیة العراق لمیاه ائيالكیمی المحتوى بسبب طبیعة الدراسة مواقع جمیع في عام بشكل الكبریتات ایونات
 ھي سالبة أیونات وأربع والصودیوم والبوتاسیوم والمغنیسیوم الكالسیوم ھي موجبة أِیونات بأربع بشكل رئیسي تتحدد

إلى الطبیعة الجبسیة للصخور وان السبب  . )1984والكبریتات (البصام، والكلوریدات  والكاربونات البیكاربونات
  عد مصدراً مباشراً ألیونات األمالح الذائبة في المیاه المصرفة.الرسوبیة والتي ت

 عنھا یتولد التي الدولومایت الجیریة وصخور الصخور ھو للقاعدیة الطبیعي المصدر إن:  HCO3البیكاربونات  
 للمركبات بالغال أو العام الشكل وتمثل البیكاربونات والمغنیسیوم والكالسیوم للصودیوم الكاربونات والبیكاربونات

 تراكیز البیكاربونات، حیث سجلت تنتج عنھ والذي الجیریة الصخور مع الماء تفاعل القاعدیة والناتجة من
 قاعدیة إلى تعزى الكلیة القاعدیة أن الدراسة الحالیة في ولوحظ mg/l )425 -969 ارتفاعا تراوح ( البیكاربونات
    . pH 8.3 الـ قیمة  مع القاعدیة قیم وترتبط البیكاربونات

) الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة ورواسب بحیرة النجف للمواقع الخمس، حیث أظھرت 2یبین الجدول(    
النتائج بأن نسجة الرواسب ھي مزیجیھ طینیة غرینیھ وجمیع  ترب الرواسب متوسطة النسجة ذات نفاذیة وإیصالیة 

الغذائیة الرئیسیة (النتروجین الجاھز والفسفور الجاھز والبوتاسیوم  مائیة وتھویة جیدة، كما إن محتواھا من العناصر
الجاھز) والمادة العضویة متوسط. كما بینت النتائج بان جمیع ترب المواقع كانت مالحة حیث تراوحت التوصیلیة 

 نسبة إلى عودی الرواسب في العناصر المدروسة كیز ترا ارتفاع سبب . إنmg/l )15.5 - 17.8( الكھربائیة لھا بین
 تجمع إلى یؤدي السطحیة مما مساحتھا وسعة حجمیا تھ بصغر ذرا تمتاز والذي نسجة التربة تركیب ضمن الطین
  )(Al-Khafaji, 2010 مع یتفق وھذا العناصر من كبیرة كمیة

 SARنسبة ) تبین تحالیل میاه المبزلین التي تصب في الجزء الجنوب الغربي من بحیرة النجف فكان 3اما جدول ( 
 1992تعتبر میاه ذات ملوحة متوسطة وفق تصنیف منظمة الزراعة واالغذیة الدولیة  ) فھي4.2- 5.1الذي تراوح (

FAO.  
  االستنتاجات والتوصیات

وانھ تقع ضمن صنف شدیدة لكل من میاه ورواسب بحیرة النجف  TDS والـ  ECنستنتج من الدراسة ارتفاع قیم  §
  .لزراعة واالغذیة الدولیةالملوحة حسب تصنیف منظمة ا

لمیاه بحیرة النجف خالل المواسم األربعة كانت شدیدة الضرر حسب تصنیف مختبر الملوحة  SARأن نسبة  §
 ). ونوصي بـ:1األمریكي ملحق  ( 

متابعة الخصائص النوعیة لمیاه بحیرة النجف بما یضمن وجود دلیل نوعي متكامل لضمان دیمومة استخدام  - 
لإلغراض المختلفة لذا من الضروري وضع برنامج متكامل وطویل األمد للمراقبة میاه بحر النجف 

باستخدام نموذج یؤشر نوعیة المیاه حیث إن ھذا النموذج یصف نوعیة الماء وبرقم یشیر إلى الغرض من 
 االستخدام .

ة مع التركیز على دراسة میاه بحیرة النجف لبیان مدى مالئمتھا لالستخدامات الزراعیة، الصناعیة والسیاحی - 
 الخصائص البیولوجیة .

االستفادة من میاه بحیرة النجف في عملیات اإلرواء للمناطق الصحراویة واستخدامھا لإلیفاء بالمتطلبات  - 
المائیة لمنطقة الحزام األمني األخضر لمدینة النجف االشرف واالستفادة من تجارب مركز الزراعة الملحیة 
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ة تتحمل ملوحة میاه البحر مثل السالیكورنیا والتي یستفاد من بذورھا كوقود في دبي بزراعة محاصیل علفی
 حیوي.

إجراء دراسة تفصیلیة لواقع اإلنتاج الزراعي في المناطق التي یمكن إن یخدمھا بحیرة النجف لتحدید  - 
 التركیبة المحصولیة وطرائق الزراعة المناسبة. 

 
 

2014زیائیة لمیاه بحیرة النجف لعام )  یبین التحالیل الكیمیائیة والفی1جدول(   
  

  

اوقات 
 النمذجة

رقم 
 النموذج

pH EC 
ds/m 

TDS Na Ca Mg K SO
4

-2
 CL

-
 HCO

3
 

B 
mg/l 

 
 

ASR 

mg/l   السالبة والموجبة الذائبة اآلیونات mg/l    

الموسم 
 الشتوي

1 7.90 15.30 9680 2135 1846 793 6.3 2331 1783 496 3.1 10.3 

2 7.83 17.33 11082 2473 2009 849 6.6 2676 2129 516 3.3 11.5 

3 8.31 19.93 12123 2805 2420 1083 6.9 2781 2574 764 3.5 11.7 

4 8.20 20.90 12769 2998 2680 1503 7.8 3005 2785 985 3.8 11.3 

5 7.68 20.83 12683 2931 2625 1466 7.1 2990 2743 972 3.6 11.2 

الموسم 
 الربیعي

1 7.50 15.29 9770 2101 1820 752 6.1 2215 1851 425 2.1 10.3 

2 7.54 17.39 11120 2583 2018 836 5.8 2621 2345 520 2.6 12.0 

3 8.10 19.67 12540 2792 2195 1122 6.5 2756 2563 763 3.1 11.9 

4 8.16 20.75 13210 2896 2506 1546 5.3 2845 2593 892 2.8 11.0 

5 8.08 20.80 13310 2915 2553 1620 5.8 3016 2711 969 2.9 10.9 

الموسم 
 الصیفي

1 7.71 14.12 9866 2320 1911 780 7.1 2240 1870 475 2.5 11.1 

2 7.83 15.61 11230 2675 2132 891 6.1 2687 2384 560 2.5 12.1 

3 7.92 17.82 12802 2875 2210 929 6.8 2730 2634 745 3.7 12.7 

4 7.92 18.17 12886 2979 2340 988 5.9 2886 2646 871 2.9 12.8 

5 7.84 18.72 13040 3155 2605 1106 6.6 2992 2690 898 2.9 12.8 

الموسم   
 الخریفي

1 7.63 17.43 11136 2576 2105 851 5.7 2641 2339 557 2.9 11.8 

2 7.71 18.24 11861 2655 2192 911 6.3 2730 2485 686 3.2 7.3 

3 8.22 19.82 12615 2791 2257 947 6.8 2823 2597 736 3.0 12.2 

4 8.11 20.78 12996 3132 2480 1075 6.9 3031 2691 934 3.4 13.0 

5 8.23 20.77 13010 3165 2493 1126 7.6 3065 2720 979 3.7 13.0 
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زیائیة والخصوبة لترب قاع (الرواسب ) بحیرة زیائیة والخصوبة لترب قاع (الرواسب ) بحیرة )  یبین نتائج التحالیل الكیمیائیة والفی)  یبین نتائج التحالیل الكیمیائیة والفی22جدول(جدول(

  20142014النجف لعام النجف لعام 
  

  
  
  
  
  
  

أوقات 
 النمذجة

مواق
 ع

EC 
ds/
m 

 O.M النسجة
gm/k

g  

N P K Fe Mn Zn Cu Cd Pb 

العناصرالرئیسیة 
 ppmالجاھزة

 ppmالعناصر الثقیلة الجاھزة 

الموسم 
 الشتوي

1 15.8 Silty 
clay 

10.07 36.0 16.0 160 34 32 8.7 3.0 0.18 0.98 

2 17.0 = 9.13 34.1 15.4 175 38 21 11.3 3.2 0.18 1.89 

3 17.2 = 9.18 30.7 16.7 167 33 35 15.2 4.2 0.17 2.10 

4 16.5 = 8.62 31.4 17.1 177 43 37 12.1 3.8 0.08 4.31 

5 17.4 = 9.2 32.1 17.6 169 41 38 14.4 6.3 0.19 3.61 

الموسم 
 الربیعي

1 16.0 = 10.12 28.1 14.2 158 31 29 9.2 2.2 0.11 0.65 

2 17.2 = 9.27 30.2 17.3 166 40 24 10.1 3.0 0.13 1.25 
3 17.3 = 9.31 37.5 15.8 172 36 31 12.5 3.3 0.10 1.81 

4 16.7 = 8.91 34.6 16.4 170 41 35 11.2 3.6 0.09 2.91 

5 17.3 = 9.66 29.5 16.3 165 38 36 13.3 5.3 0.16 3.11 

الموسم 
 الصیفي 

1 16.1 = 10.12 30.2 18.1 151 35 31 9.6 2.5 0.12 0.51 

2 17.3 = 9.15 28.3 15.2 162 39 27 10.7 2.8 0.14 1.36 

3 17.4 = 9.26 35.5 16.3 176 31 33 13.6 3.1 0.13 1.73 

4 16.8 = 9.10 36.3 16.0 165 37 37 11.5 3.3 0.07 3.31 

5 17.5 = 9.46 32.46 16.7 163 41 34 13.6 5,6 0.12 2.90 

الموسم 
 الخریفي

1 16.3 = 9.81 33.0 16.3 165 38 34 8.5 3.1 0.10 0.39 

2 17.5 = 9.30 25.7 16.0 171 36 30 10.4 2.6 0.15 1.41 

3 17.4 = 9.35 32.6 17.4 166 40 29 14.2 3.5 0.14 1.53 

4 16.9 = 9.22 30.8 15.7 161 35 31 12.0 4.0 0.10 3.03 

5 17.7 = 9.61 36.8 16.5 157 44 37 13.8 5.5 0.12 2.90 
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2014)  یبین التحالیل الكیمیائیة لمیاه المبزلین لعام 3جدول(  
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 اوقات
 النمذجة

 رقم 
 النموذج

pH EC 
ds/
m 

TDS   
mg/l  

Na+ Ca++ Mg+ K+ SO4
-2 CL- HCO3

- 
B 
mg/l   

SAR 

موجبةالسالبة وال الذائبة األیونات mg/l 

الموسم 
 الشتوي

 4.9 1.20 106 280 345 1.2 90 290 381 1668 2.45 7.5  6مبزل

7مبزل  7.6 2.21 1436 376 262 82 1.1 319 310 100 0.85 5.0 
 الموسم
 الربیع

6  7.4 2.25 1467 391 268 84 0.9 335 270 101 1.02 5.1 

7 7.5 2.25 1542 369 252 81 0.8 319 312 103 0.81 5.1 

الموسم 
 الصیفي

6 7.6 3.15 1568 366 293 90 1.3 355 301 106 1.40 4.7 

7 7.8 3.21 1632 390 291 97 1.6 369 365 105 0.95 4.5 
الموسم 
 الخریفي

6 7.3 2.85 1363 341 280 82 1.1 325 270 101 1.10 4.2 

7 7.5 2.65 1437 345 267 86 1.4 319 329 103 0.91 4.7 
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  المالحق

 مختبر الملوحة ونسبة أمتزاز الصودیوم حسب بائیةالكھر االیصالیة على أعتمادا المیاه نوعیة تصنیف           (1)
  األمریكي       

 

  
s/cmµ  1000    =1 ds/cm*  

  
  

  )FAO,1992(منظمة الفاو للمیاه المالحة إعتمادا على االیصالیة الكھربائیة واألمالح الذائیة الكلیة   ) تصنیف2(

 

S/cm µ*  
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كشف عن تأثیر الملوثات البیئیة المسببة لسرطان للاستخدام االختبارات الوراثیة الخلویة المتقدمة 
  في مدینة بغداد الثدي

  
  علي عبدالكاظم عبدالعباس* و األعظمي محمد عبد الوھاب شاكر و بــراء قــاســم ھــادي العوادي

  / العراق. یئة والمیاه / وزارة العلوم والتكنولوجیادائرة الب / مركز الملوثات البیئیة وتأثیراتھا الوراثیة
*Corresponding author: muhammad.shaker71@gmail.com 

 
 الخالصة

لممكن ان یعد سرطان الثدي من اكثر انواع السرطانات شیوعا وھو اكثر االورام الخبیثة انتشارا بین النساء ومن ا
یعتبر المسبب الثاني للموت بعد  WHOیصیب الرجال ولكن بنسبة ضئیلة جدا وحسب منظمة الصحة العالمیة 

سرطان الرئة . یھدف البحث الى استخدام االختبارات الوراثیة الخلویة المتقدمة لدراسة حاالت االصابة بسرطان 
البیئیة في احداث تلك االصابات. واشتملت االختبارات الثدي من سكان بعض مناطق مدینة بغداد وعالقة الملوثات 

األولیة على اختبار حث تكون االنویھ الصغیرة في خالیا التجویف الفموي ، واستخدام خالیا الدم الحمراء للتفریق بین 
للكشف عن الضرر الحاصل في الحامض   Comet assayتأثیر الملوثات الرئیسیة ، واستخدم اختبار المذنب 

داخل الخلیة ولتشخیص الخلل بصورة دقیقة استخدم اختبار الھیئة الكروموسومیة. بینت النتائج بأنھ  DNAوي الـ النو
حالة نتیجة التعرض  21حالة اصابة نتیجة لالستعداد الوراثي و  34حالة اصابة بسرطان الثدي كانت   55من بین 

ة والشعب ھي االعلى بتسجیل حاالت سرطان الثدي نتیجة لعوامل كیمیائیة. كما بینت النتائج ان منطقتي الزعفرانی
) حاالت 4) حاالت لكل منطقة ، وتلیھما كل من منطقة حي الجھاد والطالبیة بواقع (5التعرض لعامل كیمیائي بواقع (

  اصابة لكل منطقة وذلك  بسبب التعرض لعامل كیمیائي.
 ة الخلویة .الكلمات المفتاحیة : سرطان الثدي ، االختبارات الوراثی

 
The use of advanced cytogenetic tests to detect the effect of 

environmental pollutants on breast cancer in Baghdad 
 

Baraa Q. Al-Awadi,  Mohammad A. Al-A’adhmi* and Ali A. Abdul Abass 
Center of Environmental pollutant and genetic impacts, Environment and Water 

Directorate, Ministry of Sciences & Technology, Iraq. 
*Corresponding author: muhammad.shaker71@gmail.com 

 
Abstract 

 Breast Cancer is one of the most common cancers, the most common malignant 
tumors among women, it is possible that affects men, but at low percentage, according to 
WHO  breast cancer is the second cause of death after lung cancer. The research aims to 
using of advanced cytogenetic tests to study the cases of Breast Cancer in Baghdad city  
for a number of pollutants and their effects on the incidence of Breast Cancer. The 
research aims to using advanced genetic tests to study the cases of breast cancer in 
Baghdad city and the relationship of pollutants effects with the incidence of breast 
cancer. These tests including Buccal micronucleus and using red blood cell test to 
distinguish between the impact of major pollutants, Comet assay used to detect the 
damage in the DNA within the cell and Karyotyping test. The results showed that 34 out 
of the 55 patients were the result of the Genetic factor and 21 cases as a result of 
exposure to the chemical factors. The results also showed that Al-Zaafaraniya and Al-
Shaab were the highest  in the number of cases (5 cases) for each one (chemical factors) 
followed by Al-Jihad  and Al-Talibiya (4 cases) for each one (chemical factors). 
Keywords : Breast Cancer, Cytogenetic tests. 
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 المقدمة 
السرطان مرض یصیب بعض خالیا الجسم، الخالیا السلیمة لالنسجة تنمو وتنقسم وفق نظام معین .اال أنھ في     

بعض األحیان تفقد ھذه الخالیا القدرة على التحكم في نموھا ، فیبدأ االنقسام العشوائي بدون ضوابط ، ونتیجة لذلك 
مكن أن یكون السرطان حمیدا او خبیثا ، االورام الحمیدة التعتبر سرطانا تزداد كمیات النسیج ویتكون الورم . من الم

ألنھا التمتد الى اجزاء اخرى من الجسم نادرا ما تھدد حیاة األنسان. األورام الخبیثة تكون قادرة على تدمیر األنسجة 
لسرطان ھي عملیة بایولوجیة المجاورة كما تستطیع األنتشار الى األجزاء األخرى من الجسم . أن عملیة األصابة با

معقدة . ولیس ھناك عامل واحد مسؤول عن األصابة بالمرض ولكن عدة عوامل مجتمعة ، وقد تكون الھرمونات او 
 American cancer society) .ضعف مناعة الجسم او الوراثة والجینات او عوامل التغذیة او عوامل بیئیة

2012)   
ن ھو واحد من االسباب الرئیسیة المؤدیة الى الوفاة. تشیر التقدیرات الى أن على الصعید العالمي ، السرطا    

واذا استمرت االتجاھات الحالیة سیكون قد توفي  2004ملیون شخص لقوا حتفھم بسبب مرض السرطان في عام 7.4
من الممكن أن . سرطان الثدي اكثر انواع السرطانات أنتشارا بین السیدات و2015بحلول عام  83200000اكثر من 

، ان معدل الوفیات بسبب سرطان  (Dickon. and Lippman,.1997)یصیب الرجال ولكن بنسبة ضئیلة جدا 
% في النساء البالغات . سرطان الثدي یظھر في اي عمر ولكن احتماالت االصابة اكثر مع تقدم 16الثدي یكون 

   (Global atlas  , 2008)العمر
  -:الصابة بسرطان الثديالعوامل التي تزید من خطر ا 1-1
یزداد خطر االصابة بسرطان الثدي في األغذیة الغنیة بالشحوم (الدھون) في االكل. زیادة العوامل الغذائیة:  1- 1-1

  الوزن في الجسم یزید من نسبة االصابة و السیما إذا كانت الزیادة قد بدأت من بعد مرحلة البلوغ.
األصابة اذا كان التاریخ الشخصي لالصابة بورم خبیث في الثدي أو الرحم یزید من خطر األصابة باالورام:   2- 1-1

أو المبیض. المرأة المصابة بسرطان في أحد الثدیین ترتفع لدیھا نسبة األصابة بالمرض في الثدي األخر أو في مكان 
  (American cancer society 2012)ھ اخر في الثدي نفس

ال من خطر االصابة بسرطان الثدي عند  السیدات الالتي لم یحملن أبدا ، أو تزید قلی العوامل الھرمونیة:  3- 1-1
أنجبن طفلھن االول بعد سن الثالثین فضال عن استخدام العالج الھرموني في سن الیأس حیث أن استعمال ھرموني 

سرطان الثدي، الستروجین  والبروجیستیرون لعدة سنوات لعالج أعراض سن الیأس یزید قلیال من نسبة االصابة ب
  . (Clarke.et.al 2005) كما وتلعب حبوب منع الحمل دورا في نشوء االورام السرطانیة في الثدي

مرض یصیب الخالیا فال تصبح قادرة على القیام بالموت الخلوي المبرمج. قد السرطان  الملوثات البیئیة: 4- 1-1
 ق تغییر األیض الخلوي أو إلحاق أضرار مباشرة تزید المواد المسرطنة من خطر اإلصابة بمرض السرطان عن طری

بالحامض النووي الدنا بسبب التداخل  مع العملیات البیولوجیة مما یؤدي في النھایة إلى تكون األورام. عادة ما یؤدي 
تلف الحامض النووي في الحاالت الحادة التي یصعب عالجھا إلى موت الخالیا المبرمج بحیث ال تستطیع الخلیة أن 

  منع نفسھا من التحول إلى خلیة سرطانیة.ت
ھناك العدید من المواد المسببة للسرطان او تعزز نشاط المواد المسرطنة. والملوثات البیئیة المختلفة مثال دخان التبغ 
الذي یحتوي الكثیر من المواد المسببة للسرطان، بما في ذلك البنزوبرین و النیتروزامین الموجود بالتبغ ، مثل 

وسیكوتین وااللدیھایدات المشعة مثل الفورمالدیھاید الذي یستخدم في التحنیط، وكلورید الفنیل الذي یستخدم في نیتر
صناعة البالستك ویعد من المواد المسرطنة وبالتالي یشكل خطرا على القائمین على صناعتھ وكذلك 

   .الھیدروكاربونات العطریة ..الخ
صلة كبیرة بین بعض الملوثات البیئیة وسرطان الثدي. وقد وجدت  ثالث  ومن خالل الدراسات التي اجریت ھناك

  دراسات ان التعرض لثنائي الفینیل متعدد الكلور كان مرتبط بزیادة فرصة االصابة بسرطان الثدي.
النووي، وھي من  حیث یتم التفاعل بینھا وبین الحمضلدینا الھیدروكاربونات العطریة متعددة الحلقات  وكذلك

لوثات التي تسبب سرطان الثدي ویتم التعرض لھا عن طریق الھواء الملوث بدخان السیارات ومحطات تولید الم
الكھرباء واالطعمة المشویة والمدخنة والتبغ ...الخ ، وكذلك الدیوكسین الناتج عن تناول االسماك واللحوم أو الحلیب 

ناك عالقة بین المذیبات العضویة وسرطان الثدي حیث حیث تتراكم الدیوكسینات في الدھون، ومن خالل الدراسات ھ
یتم التعرض لھا بشكل عام عند صناعة األغذیة وفي صالونات التجمیل وفي صناعة الزجاج وصناعة الطائرات 

   (Julia .et .al 2010)وغیرھا  من الملوثات
صابة بسرطان الثدي واالستعداد بینت الدراسات والبحوث ان ھناك عالقة وثیقة  بین اال العامل الوراثي: 5- 1-1

الوراثي والتركیب الوراثي للعائلة . ان خطر اصابة النساء في العائلة الیقتصر على ظھورھا في القریبات من الدرجة 
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االولى (األم واألخت) بل یشمل على ظھورھا في القریبات في الدرجة الثانیة الجدات و العمام و العمات و اوالدھم و 
  خوال و اوالدھم.الخاالت و اال

 احصائیة سرطان الثدي 1-2
الصادر  2010یشیر تقریر التسجیل السرطاني في العراق  المرض الرئیسي في جمیع انحاء العالم و السرطان ھو  

عن مجلس السرطان في العراق الى ان سرطان الثدي یحتل المرتبة االولى من السرطانات العشر الشائعة في العراق، 
في عموم محافظات العراق،  3450) ان عدد حاالت سرطان الثدي المسجلة تسجیل جدید بلغت 1(ویبین الجدول رقم 

وبذلك تكون مدینة بغداد بالمرتبة االولى بین محافظات العراق في عدد ، )2جدول رقم ( 1156في بغداد  سجل منھا
  الحاالت المسجلة بسرطان الثدي.

  
  *2010ة في العراق ) یبین السرطانات العشرة الشائع1جدول رقم (

 
الصادر عن مجلس تسجیل السرطان في العراق . 2010*الجدول مقتبس من تقریر التسجیل السرطاني في العراق   
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  *2010یبین السرطانات العشرة الشائعة في بغداد  ) 2جدول رقم (

  
صادر عن مجلس تسجیل السرطان في ال 2010*الجدول مقتبس من تقریر التسجیل السرطاني في العراق             
  العراق .

  
یھدف البحث الى استخدام االختبارات الوراثیة المتقدمة لدراسة حاالت االصابة بسرطان الثدي  والھمیة الموضوع

  من سكان بعض مناطق مدینة بغداد وعالقة الملوثات البیئیة في احداث تلك االصابات.
 المواد وطرق العمل : -1
انثى مصابة بسرطان الثدي من مناطق مختلفة من محافظة بغداد  55تم اختیار  ولوجیة:جمع النماذج البای 2-1

) وجمعت من كل شخص نموذجین بایولوجیین ( 4وعلى وفق األعداد المبینة إزاء كل منطقة في الجدول رقم (
وفق نموذج مسحات فمویة، عینات دم) إلجراء اإلختبارات الوراثیة، وسجلت البیانات الخاصة بكل شخص على 

خاص وقد تمت المعاملة البایولوجیة للعینات كافة واجریت علیھا االختبارات الوراثیة في مختبرات قسم   استبیان
  وزارة العلوم والتكنولوجیا.  –الوراثة الخلویة التابع لمركز الملوثات البیئیة وتأثیراتھا الوراثیة في دائرة البیئة والمیاه 

  
  لنماذج المأخوذة على مناطق مختلفة من بغداد): یبین توزیع ا4جدول (

رمز   المنطقة  ت
  اناث  ذكور  عدد العینات  المنطقة*

  I 6  0  6 العامریة  1
  J  7  0  7  حي الجھاد  2
  K  7  0  7  السیدیة  3
  L  10  0  10  الزعفرانیة  4
  M  8  0  8  بغداد الجدیدة  5
  N  10  0  10  الشعب  6
  O  7  0  7  الطالبیة  7

  55  0  55 المجموع
  *رمز المنطقة وضع افتراضیا ألغراض تنظیم رمز خاص لكل مریض.               
  
یغسل فم المریض بالماء قبل أخذ العینة حیث تؤخذ بتمریر المسحة القطنیة عدة  : جمع المسحات الفمویة:1-1- 2

 Buccal cell (BCCS)مرات على البطانة الداخلیة للخد ثم تغمس المسحة في سائل جمع خالیا التجویف الفموي
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collection solution  ) غم فوسفات ثنائیة  5.62غم فوسفات الصودیوم ثنائیة الھیدروجین و 4.73مكون من
مل من الماء المقطر) عدة مرات لغرض اسقاط جمیع الخالیا وترقم  100الصودیوم الھیدروجینیة المائیة مذابة في 

  العینة ثم تنقل الى المختبر.
مل من الدم في  2مل من الدم بواسطة محقنة بالستیكیة وزعت العینة بواقع  5تم سحب م : جمع نماذج الد 2- 2-1

مل 3أنبوبة معقمة تحوي على مادة مانع التخثر نوع ھیبارین لغرض استخدامھا في اختبار الھیئة الكروموسومیة، و
مھا في اختبار المذنب لغرض استخدا EDTAمن الدم ووضعت في انبوب اختبار معقم یحتوي مانع التخثر الـ 

Comet assay .وفحص المسحات الدمویة  
  االختبارات البایولوجیة:  2-2
بعد اخذ العینة بوساطة المسحة :  Buccal micronucleusاختبار االنویة الصغیرة في التجویف الفموي  :1- 2-2

خالیا لفترة اطول) ثم (للمحافظة على ال  (BCCS)من االشخاص یتم وضعھا في سائل جمع خالیا التجویف الفموي
) دورة ثم یرمى الرائق ونبقي على الراسب یوضع 4500یوضع في جھاز الطرد المركزي لمدة عشر دقائق (

االنبوب في جھاز الھزاز(للمزج) ثم یوضع على الشریحة الزجاجیة بوساطة االبر الى ان تجف وبعد ذلك یتم تثبت 
%) ثم ماء  50-70- 95ریر الشرائح الحاملة للخالیا في كحوالت (الخالیا بوساطة االیثانول وبعد ان تجف یتم تم

%) 100-  95- 70-50ثانیة وبعد ذلك ماء مقطر ثم كحوالت ( 15) لمدة HCLدقیقة لكل مرحلة  ثم ( 2مقطر لمدة 
الى ان ثانیة ) وتغسل  وننتظر  30ثانیة ) ننتظر الى ان تجف ثم یتم تصبیغھا بواسطة الثایونین لمدة ( 30لكل خطوة (

خلیة لكل عینة وشخصت حسب  2000دقیقة) ثم یتم فحصھا بواسطة المجھر االعتیادي، حسبت 1تجف ثم زایلول (
  ) Benites, et al.,2006 ; Sram, et al.,2007) (5اشكالھا المختلفة  الموضحة في جدول رقم (

         
 ومؤشرات دالئل التعرض للملوثات البیئیة  ) یبین التغیرات الحاصلة في انویة خالیا التجویف الفموي5جدول (

 
) مل من 2بواقع ( EDTAاستخدم جزء من عینة الدم المحفوظة بالـ  : Comet assay: اختبار المذنب 2- 2-2

تم معاملة جزء   (Olive &   Banath, 2006)العینة إلجراء ھذا االختبار حیث اتبعت الطریقة الموصوفة من قبل 
 ,0.15MNH4CLوالمكون  RBC lysisة اجزاء من محلول تحلیل كریات الدم الحمراء واحد من الدم مع خمس

12mM NaHCO3, 0.16mM Na2EDTA) (pH:7  دقائق وبدرجة حرارة الغرفة، ثم نبذت النماذج  10لمدة
 ) دقائق وأھمل الراشح وعلق الراسب مرة ثانیة بمحلول تحلل كریات10دورة/ دقیقة لمدة ( 1500مركزیا بسرعة 

)  مل من محلول دارئ الفسیولوجي 1.8الدم الحمراء وأعیدت نفس الخطوات واھمل الراشح وعلق الراسب بـ (
PBS  مایكرولیتر من اآلكاروز واطئ درجة الذوبان ( 100مایكرولیتر ومزج مع  100أخذ من عالق الخالیاLow 

melting point agarose)   (LMA لى الشرائح الزجاجیة التي تم % وفرش المزیج ع0.5) المحضر بتركیز
) وحفظت Normal melting point agarose)   (NMAتغطیتھا مسبقا باآلكاروز االعتیادي درجة الذوبان (
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م بمحلول 4دقائق كي تتصلب، بعدھا تم معاملة الشرائح لمدة ساعتین بدرجة حرارة  10الشرائح في الثالجة  لمدة 
 MNaCl, 100mM Na2EDTA, 10mM Tris-HCl, 1%Tritonالمكون من (  Lysing solutionالتحلل 

X100  2.5 (pH10  وDMSO 10%) ثم اجریت عملیة الترحیل الكھربائي بالمحلول المحضر  (
دقیقة وغسلت الشرائح الزجاجیة بعدھا ثالث مرات  20لمدة  300mMNaOH, (1mMNa2EDTA)  pH13من

خلیةعلى القوة  50ثم صبغت الشرائح بصبغة االثیدیوم بروماید وفحصت  Tris-HCl pH7متتالیة بمحلول التعادل  
40X  بإستخدام المجھر المتفلور واستخدم برنامج التحلیلScor comet   لقیاس مستوى الضرر في الدنا وحسب

  ).McGregor, et al.,1999) (6المؤشرات البایولوجیة الموضحة في جدول رقم (
  

البایولوجیة الخاصة باختبار المذنب لخالیا الدم البیضاء ودالئل التعرض للملوثات  ) یبین المؤشرات6جدول (
  البیئیة .

  
  :  Blood smear: فحص المسحات الدمویة 3- 2-2

وذلك بوضع  EDTAاستخدم الجزء المتبقي من عینة الدم المحفوظة في انبوب االختبار الحاویة على مادة الـ      
زجاجیة نظیفة وتفرد القطرة مباشرة على الشریحة باستخدام شریحة زجاجیة اخرى او  قطرة من الدم على شریحة

مكررات لكل عینة ) تترك الشرائح لتجف في الھواء جیدا ثم یجرى تثبیتھا  6- 4غطاء الشریحة الزجاجیة (یعمل بـ 
التصبیغ الخاص وتصبغ دقائق، توضع الشرائح الزجاجیة على حامل  5بتغطیتھا بالمیثانول المطلق وتترك لمدة 

 Buffer solutionقطرات من المحلول المنظم  5دقائق بعدھا یضاف علیھا  5بتغطیتھا بصبغة لشمن وتترك لمدة 
 40دقائق ثم تغسل الشرائح بإستخدام الماء المقطروتترك لتجف وبعدھا تفحص تحت المجھر على قوة  5وتترك لمدة 

خلیة  500بیضاء والحمراء الطبیعیة منھا وغیر الطبیعیة، حیث فحصت لتشخیص انواع خالیا كریات الدم ال 100و
  .  ),.Martin et al 2009)  (7وحسب المؤشرات البایولوجیة كما في الجدول رقم (
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) یبین التغیرات الحاصلة في اشكال كریات الدم الحمراء غیر الطبیعیة ومؤشراتھا للداللة على نوع 7جدول (
 یة .التعرض للملوثات البیئ

  
  
: تم اجراء عملیة زرع الدم تحت ظروف معقمة جدا   Karyotype assay: اختبار الھیئة الكروموسومیة4- 2-2

حیث زرعت نماذج الدم   (Freshney, 2000)داخل الكبینة المعقمة لمنع التلوث واتبعت الطریقة المعتمدة من قبل 
 RPMI ) مل من الوسط الزرعي4ة تحتوي على () مل من دم كل شخص إلى أنابیب زجاجیة معقم0.3بإضافة (

الحاوي على الكلوتامین وكاربونات الصودیوم الھیدروجینیة والمضادات الحیویة (ستربتومایسین/ بنسلین) ثم  1640
أغلقت  (PHA) ) مل من مادة محفزة لالنقسام الحیوي 0.3) مل من مصل أجنة العجول و (1أضیف لكل أنبوب (
زجت محتویات كل أنبوب جیداً وثبت المعلومات الخاصة بھا حضنت األنابیب بوضع أفقي في األنابیب بإحكام وم
) ساعة خالل فترة 24) ساعة وتم رج األنابیب بھدوء مرة واحدة على األقل كل (71م ولمدة ()°37الحاضنة بدرجة (

ملغم/ مل)  0.25ین بتركیز () مل من الكولجس0.1وإلیقاف االنقسام الخلوي في الطور االستوائي أضیف ( .الحضن
) ساعة وبدرجة حرارة 72لكل أنبوب زرع رجت جیداً وبھدوء ثم أعیدت إلى الحاضنة إلكمال مدة الحضن إلى (

 2000م . ثم أجریت عملیة الحصاد والتثبیت للحصول على الخالیا بإجراء عملیة النبذ المركزي بسرعة ()37°(
) موالري 0.075) مل من محلول كلورید البوتاسیوم (5ف إلى الخالیا (دورة/ دقیقة ) ولمدة عشر دقائق ثم أضی

)  3:1) دقیقة ثم عوملت الخالیا بعد نبذھا مركزیا بالمثبت المجھز آنیاً (20م لمدة ()°37وحضنت في درجة حرارة (
ح زجاجیة ( میثانول : حامض الخلیك الثلجي ) حیث غسلت بِھ ثالث مرات متتالیة ثم قطرت الخالیا على شرائ
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) ثانیة ثم غسلت مباشرة بالماء المقطر 20 -15وحضرت بمكررین وبعد جفافھا ثم تغطیتھا بمحلول التربسین لمدة (
) 100xخلیة منقسمة مارة بالطور االستوائي بواسطة العدسة الزیتیة ( 100وجففت وصبغت بصبغة كمزا. فحصت 

  ).ISCN 1995وسوم باالعتماد على (وفحص كل كروموسوم بشكل تفصیلي وحددت الحزم لكل كروم
  النتائج والمناقشة : -2

) عدد حاالت االصابة  بسرطان الثدي التي تم جمعھا من مناطق بغداد قید الدراسة وبلغ عددھا 8یبین في الجدول (
تیجة حالة ھي ن 34حالة اصابة بسرطان الثدي، وتشیر نتائج التحلیالت الوراثیة الخلویة المتقدمة  للعینات بان  55

  حالة اصابة  ھي نتیجة تعرضھم لعوامل كیمیائیة. 21االستعداد الوراثي و
): یبین توزیع النماذج المأخوذة على مناطق مختلفة من بغداد والمؤشرات االولیة السباب حاالت االصابة 8جدول (

  بسرطان الثدي

رمز   المنطقة  ت
  المنطقة*

عدد 
  العینات

استعداد 
  وراثي

  تعرض 
  كیمیائي

  تعرض
  فیزیائي

 I 6  6  0  0 العامریة  1
 J  7  3  4  0  حي الجھاد  2
 K  7  5  2  0  السیدیة  3
 L  10  5 5  0  الزعفرانیة  4
 M  8  7 1  0  بغداد الجدیدة  5
 N  10  5  5  0  الشعب  6
 O  7  3  4  0  الطالبیة  7

  0  21  34  55 المجموع
  یض.*رمز المنطقة وضع افتراضیا ألغراض تنظیم رمز خاص لكل مر              

  
) العالقة بین المناطق قید الدراسة والمسببات الرئیسیة الحداث حاالت سرطان الثدي حیث نالحظ  3یبین الشكل (     

) 5ان منطقتي الزعفرانیة والشعب ھي االعلى بتسجیل حاالت سرطان الثدي نتیجة التعرض لعامل كیمیائي بواقع (
) حاالت اصابة لكل منطقة وذلك  بسبب 4ھاد والطالبیة بواقع (حاالت لكل منطقة ، وتلیھما كل من منطقة حي الج

  التعرض لعامل كیمیائي.

  
 ) العالقة بین المناطق قید الدراسة والمسببات الرئیسیة الحداث حاالت سرطان الثدي .3شكل رقم (      

  
ي تم تشخیصھا باستخدام  تحلیل الھیئة الكروموسومیة  ) التغیرات الكروموسومیة المسجلة والت9ویبین الجدول (

) التغیرات الكروموسومیة 10،بینما یبین الجدول (لعینات المصابات بسرطان الثدي بسبب االستعداد الوراثي ،
المسجلة في عینات المصابات بسرطان الثدي نتیجة التعرض للملوثات الكیمیائیة حیث نالحظ ان جمیع التغیرات من 

وھذه المناطق تحمل جینات خاصة  10و 6لحذف الكروموسومي في مناطق معینة من كرموموسوم رقم  نوع ا
بالتشفیر لفعالیات وتركیب الثدي مما یفسر حدوث السرطان نتیجة الضرر والمتمثل بحذف منطقة من الكروموسوم  



   یة والبیئیة العراقیةجمعیة صیانة المصادر الوراث
   2018آذار  27 – 27/ بغداد / العراق للمدة من  مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

161

 ( شؤ وتطور سرطان الثدي وھذا یتفق مع ماشار الیھ عدد من المختصین بدراسة وتتبع االسباب الحقیقة لن
(Soilie,et al.,2000; Kristin ,et al.,2002.  

    
) یبین التغیرات الكروموسومیة في المصابات بسرطان الثدي في الحاالت المؤشرة كاستعداد 9جدول رقم (    

  وراثي 
  عدد الحاالت  الموقع على الكرموسوم  رقم الكرموسوم

10  (10q25)        5  

11  (11q23q25)       7  
13  (13q12)    19  
14  (14q24q32)     3  

  
)  یبین التغیرات الكروموسومیة المسجلة في حاالت االصابة بسرطان الثدي نتیجة  التعرض 10جدول رقم (

 للملوثات الكیمیائیة .
  نوع التغیرات  العامل المؤثر

  الكروموسومیة
    توزیع الحاالت المسجلة

  المجموع
االت عدد الح  المنطقة

  المسجلة
  
  

  ھیدروكاربونات

46 ,XX; del (6)(q32.1) 2  حي الجھاد   
 
  2  السیدیة  11

  2  الزعفرانیة
  1  بغداد الجدیدة

  2  الشعب
  2  الطالبیة

  
  

  دایوكسین

 
46 ,XX; del (10)(q25)  

   1  حي الجھاد
 
6  

  2  الزعفرانیة
  1  الشعب
  2  الطالبیة

  
 خلیط

  

وكاربوناتھیدر  
+  

  دایوكسین
  
  

46 ,XX; del (6)(q32.1) 
46 ,XX; del (10)(q25) 

 
 
  

   1  حي الجھاد
 
4 

 
  

  1  الزعفرانیة
  2  الشعب

          
  
  

 االستنتاجات والتوصیات 
عدد حاالت االصابة بسرطان الثدي المشخصة بسسبب االستعداد الوراثي اعلى من الحاالت المسجلة بسبب  -1

  عوامل الكیمیائیة .التعرض لل
التعرض للعوامل الكیمیائیة تأثیر واضح في احداث االصابة بسرطان الثدي ،ومن اھم العوامل الكیمایئیة المسببة  -2

 لسرطان الثدي في بغداد الھیدروكاربونات االروماتیة متعددة الحلقات والدیوكسین .
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لكیمیائیة سجلت على التوالي في الزعفرانیة ان اعلى حاالت االصابة بسرطان الثدي نتیجة التعرض للعوامل ا -3
  والشعب و حي الجھاد والطالبیة .

اعتماد االختبارات الوراثیة الخلویة والوراثیة الجزیئیة لبناء قاعدة بیانات متكاملة حول انتشار الملوثات البیئیة -4 -4
 في البیئة العراقیة .

ملوثات البیئة على الصحة العامة وعالقة ذلك بانتشار اختیار مناطق اخرى من بغداد من اجل رسم خارطة تاثیر ال -5
 االمراض المختلفة .

العمل على مشروع یھدف الى التقصي عن مصادر الملوثات المسجلة وذات التاثیر المباشر على صحة االنسان  -6
 وایجاد الطرق واالسالیب المناسبة للحد من تاثیراتھا .

 ورام وعالقة الملوثات البیئیة في احداث تلك الطفرات .التحري عن الطفرات في الجینات الكابحة لال -7
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معدالت النمو وازمنة التضاعف   ، عي في منحنیاترتغیر سرعة التیار المائي للوسط الز تأثیر
  لثالث طحالب خضر معزولة محلیا

  
  أمین عبود كبانو  ابراھیم مھدي السلمان* و ابراھیم العكیلي محمد ثائر

  العراق –ابن الھیثم / جامعة بغداد  –كلیة التربیة للعلوم الصرفة  –قسم علوم الحیاة 
*Corresponding author: abo.saqar2010@gmail.com 

  
  الخالصة

الدراسة لمتابعة التغیرات في منحنیات النمو وزمن التضاعف لثالثة انواع من الطحالب المستزرعة في  اجریت     
 Chlorococcum humicola Asterococcus sp ,Secendusmus , ھيChu-13 الوسط الزرعي

dimorphus 850و  400مائي  اذ وزعت على اوساط ساكنة (سیطرة) واخرى متحركة معرضة لسرعتي تیار 
عن طریق مضخات ماء مختلفة سرع الضخ. اجریت التجربة في ظروف مختبریة  تم التحكم بھا.  ) 1-(لتر.ساعة

) . تم pH 7-7.5لوكس و 3000ظالم وبشدة اضاءة –اضاءة ساعة  6-18و˚م 25± 2حرارة محكمة تحت ( درجة
مایكرون بتطبیق طریقة القطاع  0.1حساب عدد الخالیا للطحالب المختبرة یومیا باستعمال شریحة عد الكریات بعمق

مل) اما كثافة الطحالب فقدرت باستعمال المطیاف /x  106وقدرت الخالیا بوحدة (خلیة  Transectالمستعرض
معدالت  النمو وتقدیر نانومیتر، ومنھا رسمت منحنیات النمو لغرض تحدید اطوار 650د الطول الموجي الضوئي عن

تأثیرا ایجایبا في قیم منحنى النمو   1-لتر.ساعة 400.  بینت النتائج ان لسرعة التیار (G )وزمن التضاعف (k)النمو ى
) تأثیرات متباینة ومعضمھا سلبیة، أذ أن قیم   1-.ساعة( لتر 850للطحالب المدروسة بینما سجلت المعاملة مع السرعة 

على الترتیب تراوحت  .C.humicolaوS.dimorphusوAsterococcusspالتأثیر  في اعداد الخالیا للطحالب (
)4-2, 1 5-2, x 106 106 ) و ( 1-(لتر.ساعة 850خلیة /مل) عند المعاملة مع سرعة تیارx 20-6, 7-4, 7-3  خلیة

على بقیة  C.humicola).كما بینت النتائج تفوق افراد الطحلب  1-(لتر.ساعة 400معاملة مع سرعة تیار/مل)عند ال
  الطحالب المختبرة في انتاج اكبر عدد من الخالیا.

 معدل النمو، زمن التضاعف. الطحالب. الكلمات المفتاحیة: سرعة التیار، الوسط الزرعي،  منحنى النمو،
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Abstract 
    In this study, the variables were followed in growth rate,(K) and doubling time (G), of 
three locally isolated algae (Chlorococcumhumicola, Asterococcussp and Secendusmus 
dimorphus) culturing in Chu-13 culture medium, algae separated to static and 
mobileculture medium as ( control) and the otheris a mobile exposing to theinfluence of 
water current of 400 l/h and850l/h was controlled for by pumps water different in quicken 
pumping.Experiments were carried out under controlled conditions (2 ± 25 ° C0, intensity 
of illumination 3000 Lux and 8:16 light: darkness system and pH 7-7.5) and the numbers 
of cells ( cell x 10-6/ml-1) was calculated daily using a haemocytometer at a depth 0.1 mm 
by applying the Transect method, while  the density of cells was estimated by using 
photoreceptor at a wavelength 650 nm, and from its  the growthcurves were drawn for the 
purpose of determining, growth phases, estimate growth rates and doubling time. 
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The results showed that 400 l/h treatment has positive effects on growth rates for all 
tested algae , while 850 l/h had different effects, mostly negative, that is the effect values 
for algal cell numbers preparation  varied for (Asterococcussp, S.dimorphus and 
C.humicola) recorded(1, 2-4,5-2 x 106and 3-7, 4-7 , 6-20x 106 cells/ml-1)respectively. 
Also the results showed the exceed of individuals of C.humicola alga on the other tested 
algae in production of the largest number of cells in various treatment. 
Keywords: Water current, Culture medium, Growth curve, Doubling time, Algae. 
 

 المقدمة
ان سرعة التیار داخل المزرعة الطحلبیة من العوامل المھمھ ،اذ تعمل على  خلط مكونات الوسط الزرعي ومنع       

 (Zhang et al., 2015)الترسیب وزیادة توزیع المغذیات فضال عن التأثیر في تعرض الخالیا الطحلبیة الى اضاءة  
حركة مما یتطلب البحث عن تأثیرھا في نمو وتركیب الطحالب المختبرة  اذ تختلف الطحالب في استجبتھا اتجاه ھذه ال

و وذلك من خالل اختبار ھذا التاثیر في  منحنیات النمو للطحلب والتي تعد قیاسا مھما لتقدیر النمو الطبیعي وحساب 
اً محددة في كل طور من الكتلة الحیویة للطحلب المختبر، اذ تمرھذه العملیة بمراحل متتالیة یقضي الطحلب فیھا ایام

 Log phaseوالطور االسي او الزیادة لالعداد وكثافة الكتلة الحیة  Lag phaseاطوار النمو والمتمثلة بطور التاقلم 
ویلیھ طور الموت او التناقص في اعداد وكثافة المزرعة الطحلبیة  stationary phaseثم یلیھ طور االستقرار 

(Andresen, 2005) .     تداد ھذه االطوار واستمراریتھا تعطي مؤشرا لكفاءة الطحلب ومدى مالءمة الوسط ان ام
او الظروف الكیمیائیة او الفیزیائیة المحیطة بالمزرعة ، ومن ثمَّ تحدید االنتاج المتوقع من الكتلة الحــــیویة 

الطحلب الى اي نوع من  ) وعند متابعة أیة عملیة زراعة طحلبیة یتعرض فیھا Rao et al., 2007للطحــــلب (
التحفیز او التثبیط فان اول مؤشر یجب االنتباه لھ ھو منحنى النمو كونھ یمثل نقطة  حاسمة لتحدید وقت حصاد 

) .كما ان التغیر في حركة تیار الماء یتطلب عدد من التكیفات تقوم بھا Converti et al., 2009(     المزرعة 
الحجم او توزیع المحتویات في جوانب الخلیة او زیادة انتاج مركب او مجموعة الخالیا الطحلبیة منھاربما تغیر 

مركبات على حساب المكونات الحیة داخل بروتوبالزم الخالیا  وھذا ما ھدفت الیھ الدراسة الحالیة في مقارنة تأثیر 
من مزارع نقیة لثالث طحالب ) في خالیا طحلبیة  1- ( لتر.ساعة 850و 400المعاملة بسرعتین تیار مختلفة متمثلة بـ 

  خضر معزولة محلیا .
  المواد وطرق العمل 

و  Asterococcus sp ,Secendusmus dimorphusتم عزل وتنمیة اجناس من الطحالب المحلیة وھي      
Chlorococcum humicola   وذالك الختبار تاثیر سرعة التیار على الطحالب الثالثة المختبرة في اوعیة

لتر لكل ممكرر  وذلك باستعمال مضختي ماء ذات سرعتین  3لزراعة الطحالب وبحجم  لتر  5معقمة سعةبالستیكیة 
یوما (سبعة اسابیع ) مقارنة مع معاملة السیطرة التي تم الخلط فیھا یدویا مرة واحدة  49لمدة  1- لتر.ساعة 850و  400

بواقع ثالث مكررات لكل معاملة عـــند  , ) 1(جدول  Chu13لتر لكل جنس في الوسط الزعي 3یومیا وبواقع 
  لوكس)لمدة تسعة واربعون یوما . 3000ظالم وبشدة اضاءة  –ساعة اضاءة   6-18و ˚ م 2±25(

 وحساب عدد الخالیا ومعدالت النمو وزمن التضاعف استعملت شریحة عّد كریات الدم ولغرض تحدید     
haemocytometer  ل طریقة القطاع المستعرض (مایكرومیتر وذلك باستعما0.1بعمقtransect حسب (

)Martinez et al., 1975 بوحدة (خلیة  ) یومیا لجمیع المعامالت ومقارنتھا مع السیطرة وتم التعبیر عن النتائج
106x1- .مل.(  

لجمیع   یومیا )Stein, 1973(  نانومیتر 650 حددت كثافة الطحالب لألجناس المختبرة على الطول الموجي      
ثم رسمت  تم تصفیر جھاز المطیاف على الوسط الزرعي المستعمل لكل معاملة ,معامالت ومقارنتھا مع السیطرة ال

   nm منحنیات النمو لالجناس المختبرة وذلك اعتمادا على عدد الخالیا و قراءة االمتصاصیة على الطول الموجي
وزمن التضاعف   growth rate (K)النمواما معدالت  لغرض تحدید اطوار النمو لالجناس المختبرة . 650

doubling time (G) فقد تم تقدیرھا اعتمادا على المعادالت االتیة  
  )K = (Log Nt – Log N0 ÷ t* 3.322  )Huang et al., 2002معدل النمو (

  G = (Log2   ÷Kزمن التضاعف (
  . tاو عدد الخالیا في الزمن  t= الكثافة الضوئیة في الزمن  Ntاذ ان 

N0 (الزمن صفر) الكثافة الضوئیة أو عدد الخالیا في بدایة التجربة =  
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  المستعمل في تنمیة الطحالب المدروسة *Chu-13) تراكیز المكونات الكیمائیة للوسط 1جدول (
التركیز النھائي 

  لتر/ملغم
الحجم المضاف لتحضیر لتر 

 mlوسط 
التركیز للمحلول الخزین 

 لتر/غم
  المادة

400  10  40  KNO3  
80  10  8  K2PO4  

107  10  10.7  CaCl2  
200  10  20  MgSO4.7H20  
100  10  10  Citric acid  

20  10  2  Ferric citrate  
  1   Micro element  

5.72  1  5.720  a. H3BO3  
0.02  1  0.02  b. CoCl2  
0.44  1  0.44  c. ZnSO4.7H2O  
0.16  1  0.16  d. CuSO4.5H2O  

0.084  1  0.084  e. Na2MoO4  
3.62  1  0.362  f. MnCl2 

Chu13* = ) المحور من قبل (Yamaguchi et al., 1987  
          

  النتائج والمناقشة :
. اذا سجلت  -1ساعة.لتر 850و 400أظھر تغییر سرعة التیار تأثیرات متباینة في الطحالب  المختبرة عند سرعة  

اذ كانت   Asterococcus sp) للطحلب -1ساعة.لتر 850الزیادة في سرعة التیار تأثیرا تثبیطیا في السرعة العالیة (
-3×106فقد سجلت اعداداً بین  -1ساعة.لتر  400الى نھایة التجربة ، اما عند سرعة التیار  -1مل.خلیة 6 1×10بمعدل 

من الیوم الثاني والعشرین الى  3-7حتى الیوم الحادي والعشرین بعدھا سجلت  اعدادا تراوحت بین  -1مل .خلیة 2
واعلى من  -1ساعة.لتر 400لسیطرة (الرج الیدوي) فقد سجلت اعدادا اقل من السرعة التاسع واالربعین اما معاملة ا

  ).1شكل (  -1ساعة.لتر 850السرعة 

  
  -1ساعة.لتر 850، **سرعة التیار  -1ساعة.لتر 400*سرعة التیار 

اعتمادا على عدد الخالیا  Asterococcus spتاثیر تغیرسرعة التیارفي منحنى النمو للطحلب  )1(شكل
  .)-1مل . 106×(خلیة

  
نانومیتر فقد سجلت قیما متقاربة الى الیوم الثامن عشر من  650اما معدالت قیم االمتصاصیة عند الطول الموجي 

  ) . 2على التوالي شكل ( -1ساعة.لتر 850و  400المعاملة بالسرعتین ثم سجلت السیطرة قیماً اعلى من السرعتین 
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اعتمادا عـــــلى االمتصاصیة   .Asterococcus spتاثیر تغییر سرعة التیار في منحنى النموللطحلب 2) (شكل
  نانومیتر 650

  
و  2-4×106  فقد سجل انخفاضا في اعداد الخالیا في االیام االولى  وكانت تتراوح بین S. dimorphusأما الطحلب 

  -1مل.خلیة   2-7×106على التوالي ، بینما كانت بمعدل  -1ساعة.لتر  400و  850عند سرعة  -1مل.خلیة 3-2×106
خلیة  2.5-4×106و 4-7×106للزمن نفسھ (الیوم الخامس من التجربة) بعدھا ظھرت فروقا في االعداد اذ سجل 

الخالیا في  السیطرة اقل من  على التوالي ، بینما كانت في اعداد  -1ساعة.لتر 850و 400عند سرعة تیار  -1مل.
  ).3بعد الیوم السادس عشر شكل ( -1مل.خلیة 2×106

  
  اعتمادا على عدد الخالیا S. dimorphus تاثیر تغیرسرعة التیارفي منحنیات النمو للطحلب (3) شكل

  
والسیطرة شكل  -1ساعة.لتر850المعاملة  من -1ساعة.لتر  400اما قیم االمتصاصیة فقد سجلت معدالت أعلى عند 

)4.(  
  

  
 650اعتمادا على االمتصاصیة   S. dimorphusتاثیرتغیر سرعة التیار في منحنیات النمو للطحلب 4) شكل(

  نانومیتر
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نحنى النمو ، اعتماداً على فقد اظھرت النتائج ان م C.humicolaوعند اختبار تأثیر سرعة التیار في خالیا الطحلب 
وفي الیوم التاسع من  -1ساعة.لتر 400عدد الخالیا سجل تقارباً شدیداً بین عینة السیطرة والوسط المعامل مع سرعة 

،  بینما سجلت المعاملة بسرعة  -1مل.خلیة  ×5106  وصلت  االعداد الى  -1ساعة.لتر 400المعاملة مع السرعة  
طیلة مدة التجربة .آما المعاملة  -1مل.خلیة  1×106م الثاني للمعاملة اعدادا قلیلة اقل من ومن الیو -1ساعة.لتر 850
 7-24×106مقارنة مع السیطرة التي سجلت  -1مل.خلیة 6-20×106فقد سجلت معدالت خالیا بین  -1ساعة.لتر 400
  ).5شكل (  -1مل.خلیة

  

  
 .106×اعتمادا على عدد الخالیا (خلیة C. humicolaالتیار في منحنیات النمو للطحلب تاثیر تغیر سرعة  (5)شكل
  )-1مل
  

آما عند االعتماد على االمتصاصیة فقد آظھرت اختالفا عما سجل عند حساب اعداد الخالیا ، اذ سجلت شدة 
على التوالي الى الیوم  -1ساعة.لتر 850ثم السیطرة ثم   400امتصاصیة  وكانت اعلى قیمة في المعاملة بسرعة  

  ).6الثالث عشر ، بعد ذلك انخفضت قیم االمتصاصیة عن السیطرة في المعاملتین الى نھایة التجربة  شكل (
  

 
 650اعتمادا على االمتصاصیة    C. humicola) تاثیر تغیرسرعة التیارفي منحنیات النمو للطحلب 6شكل (

  نانومیتر
  
عد سرعة التیار داخل المزارع الطحلبیة من العوامل المھمة اذ تعمل خلط الطحالب ومنع الترسیب وزیادة توزیع ت

وھنا نجد استجابات  (Zhang et al., 2015)المغذیات فضال عن التأثیر في تعرض الخالیا الطحلبیة الى اضاءة  
 Zhan)رھا في نمو وتركیب الطحالب المختبرة .اذ اكد مختلفة للطحالب اتجاه ھذه الحركة مما یتطلب البحث عن تأثی

et al., 2015)   على ان زیادة سرعة التیار تكون ذات تأثیر تثبیطي في كمیة الطحالب وذلك من خالل التأثیر في
من ثم التأثیر في البناء الضوئي فضال عــن التأثیر على توزیع المغذیات حتى في الضوء الواصل للخالیا الطحلبیة و

.كما اكد عدد  (Paerl & Huisman 2008 ; Hudnell et al., 2010)حالة البیئات الغنــــــــــــــــــیة بالمغذیات 
 , Reynoldsنباتیة في المیاه العذبة (من الباحثین على وجود عالقة عكسیة بین سرعة التیار والكتلة الحیة للھائمات ال

2000; Salmso & Braioni 2008; Lucas et al., 2009 ; Li et al., 2010 ; Desotova & 
Puncochan., 2011 .(  
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) نالحظ انھا اعطت نتائج مقاربة لما 6، 4و عند متابعة منحنیات النمو اعتمادا على قیمة االمتصاصیة االشكال (
) اعطیت قیم امتصاصیة -1ساعة.لتر 850و اعتمادا على عدد الخالیا في كون السرعة العالیة (اظھرت منحنیات النم

وعند المقارنة مع السیطرة نجد ان الطحلب  للطحالب الثالث المختبرة.  -1ساعة.لتر 400اقل من السرعة 
Asterococcus sp  اعطى قیما امتصاصیة اقل من السیطرة طیلة مدة التجربة اما الطحلبS.dimorphus  فقد

استمر في طور تأقلمھ ثالثة ایام ثم اعطى قیما لالمتصاصیة اعلى من السیطرة وامتد النمو فیھ الى نھایة التجربة ، اما 
وسجل قیما اعلى من   -1ساعة.لتر 400فقد استجاب منذ الیوم الثاني للزراعة بسرعة  C.humicolaالطحلب 

جربة ثم سجل قیما امتصاصیة اقل من السیطرة الى الیوم التاسع واالربعین . السیطرة الى الیوم الرابع عشر من الت
تشیر ھذه النتائج الى االختالف الواضح في استجابة الطحالب الثالثة المختبرة في الدراسة الى تغییر سرعة التیار 

بوجود الحركة اذ تم تسجیل  السبب الذي قد یعود الى طبیعة الطحلب ومدى تأثیر الحركة في التركیب الداخلي للخالیا
 ,Ninno)اختالفات معنویة في الدھون الكلیة والبروتینات والكاربوھیدرات وھذا یتفق مع ما ذھب الیھ الباحث 

. كما اكدت العدید من الدراسات على اھمیة ھذا العامل السیما عند محاولة تصمیم مفاعل ضوئي جید اذ تعد  (2012
من الدراسات الرائدة حول تأثیر الخلط في نمو الطحالب داخل  (Weissman et al., 1988)دراسة الباحثین 

ان ھناك تأثیرمعنوي لسرعة الخلط على كثافة  (Hu & Richmon, 1996)المفاعالت الضوئیة كما اكد الباحثان 
لب المختبر الطحالب داخل المفاعل الضوئي وان سرعة التیار المناسبة تعطي نموا افضل وذلك یعتمد على نوع الطح

.كما ان ھناك العدید من الدراسات ركزت على تقییم تأثیر سرعة التیار كعامل خلط في نـــــــــمو الخالیا الطحلبیة 
)(Janssen et al., 2000; Babock et al., 2002; Barbosa et al., 2003;  Kliphuis et al., 2010  (

دم وجود عملیة خلط جیدة داخل المفاعل الضوئي تؤدي الى على ان ع (Yang et al., 2014)كما اكد الباحثون 
  او حدوث ترسب لخالیا الطحلب .  O2نتیجة قلة المغذیات او تراكم  (death zone)وجود مناطق موت 

أظھرت نتائج حساب معدالت النمو وزمن التضاعف اختالفات متباینة بین االجناس المختبرة عند تغیر سرعة التیار 
معدل نمو  Asterococcus spعلى عدد الخالیا او االمتصاصیة مقارنة مع السیطرة اذ سجل الطحلب عند االعتماد 

بینما سجل  -1یوم.خلیة  0.26 , 0.24فـــــسجل   S. dimorphusاما الطحلب  -1یوم.خلیة 0.16 , 0.21 بلغ 
على الترتیب وذلك عند  -1ساعة.لتر 850و  400عند سرعة  -1یوم.خلیة  C.humicola   0.13 , 0.25الطحلب 

 850,400نانومیتر وكانت الفروق معنویة بین السرعتین  650االعتماد على االمتصاصیة بالطول الموجي 
فقط  .  اما عند االعتماد على عدد الخالیا لحساب معدل النمو نجد ان  C.humicolaفي الطحلب  -1ساعة.لتر

 .0 ,0.451فسجل   S. dimorphusاما الطحلب  -1یوم.یةخل  0.501 ,0.013 سجل  Asterococcus spالطحلب 
 -1ساعة.لتر 850و  400عند  -1یوم.خلیة  C. humicola   0.098, 0.940بینما سجل الطحلب  -1یوم.خلیة  541

  ., C. humicola   Asterococcus spعلى التوالي وكانت الفروق معنویة عند السرعتین في الطحلبین 
نانومیتر لحساب زمن التضاعف نجد ان الطحلب  650متصاصیة بالطول الموجي وعند االعتماد على اال

Asterococcus sp  یوم امــــــــــــــــا الطحلب   1.80 , 1.82 سجل S. dimorphus   یوم   1.49 , 1.77 سجل
وكانت الفروق على التوالي  -1ساعة.لتر 850و  400یوم عند   C.humicola    3.41 , 2.01 بینما سجل الطحلب 

بالسرعتین .وعند االعتماد على عدد الخالیا لحساب زمن التضاعف بعد  C. humicola معنویة فقط عند الطحلب 
 .Sیوم بینما سجل الطحلب   0.601 ,23.1 سجل  Asterococcus spتغیر سرعة التیار نجد ان الطحلب 

dimorphus   0.667, 0.556   یوم بینما سجل الطحلبC.humicola   3.071, 0.380   850و  400یوم عند 
  ) .7عند تغیر سرعة التیار شكل ( C. humicolaعلى التوالي وكانت الفروق معنویة في الطحلب  -1ساعة.لتر
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  سرعة التیار.للطحالب المختبرة عند تغیر G وزمن التضاعف  K) معدل النمو 7شكل (
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  تطبیق أسلوب االستخالص المتعاقب لتقدیر صور بعض العناصر الثقیلة المرتبط بمكونات التربة
  

  3شذى محمد رجاء عبدالجبار و 2أحمد كریم عباس و 1حامد حسین رجب الجبوري
قنیة الجامعة الت معھد التكنولوجیا / 3جامعة القاسم الخضراء و  / كلیة الزراعة 2جامعة بغداد و  / كلیة الزراعة1

  / العراق. بغداد الوسطى
ahmedkareemabbas@yahoo.com*Corresponding author :  

  
  خالصةال

سم من خمسة مواقع قریبة من معملي  60و  30بعمقین  Silt Loamتضمنت الدراسة أخذ عینات تربة ذات نسجة   
وذلك لدراسة تلوث التربة بالعناصر الثقیلة ( الرصاص  ئیة وأسمنت السدة في محافظة بابلالفرات للمواد الكیمیا

والنیكل والكادمیوم ) وصور تواجدھا في التربة وذلك بإجراء اإلستخالص المتعاقب ، وأظھرت النتائج أن مكونات 
نوع ذلك المكون في التربة ، وكان التربة تختلف في قابلیة حجز كمیة من العناصر الثقیلة وھذا یعتمد على نسبة و

تسلسل مكونات التربة في حجز العناصر الثقیلة إعتماداً على التركیز ( معادن الكاربونات < أكاسید وھیدروكسیدات 
الحدید < الطین < المادة العضویة ) أما تسلسل العناصر الثقیلة في كل مكون من مكونات التربة ( الرصاص < 

  .  الكادمیوم < النیكل )
  الكلمات المفتاحیة : تلوث التربة ، اإلستخالص المتعاقب ، الرصاص ، النیكل ، الكادمیوم.

   
Applied sequential extraction mode to estimate some of heavy metals 

associated with soil components 
 

Hamid H.R.Al-Jubouri1 Ahmed K. Abbas2 Shatha M. R. AbulJabbar3 
1Colloge of Agriculture, University of  Baghdad, 2Colloge of Agriculture, University of 
AL-Qasim Green and 3Institute of Technology, Baghdad Middle Technical University, 
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Abstract 

   The study take soil samples was Silt Loam 30 and 60 cm from five sites close to the Al-
Forat chemical material production factory and Cement Al-Sadda factory in Babel 
governorate, to study the soil contamination of heavy elements ( Lead, Nickel and 
Cadmium ) and their presence in the soil by conducting sequential extraction, The results 
showed that soil components differed in the storage of heavy metals, depending on the 
ratio and type of that component in the soil . The sequence of soil components was in the 
retention of heavy metals based on concentration ( carbonate minerals < iron oxides and 
hydroxids < clay < organic matter ), and sequence the heavy metals ( Lead < Cadmium < 
Nickel ) .   
Keywords : Polluted soil, Sequential Extraction, Lead, Nickel, Cadmium.  

  
  المقدمة 

تعد التربة كإحدى مكونات النظام البیئي وھنالك عدة مصادر لتلوثھا بالعناصر الثقیلة منھا مداخن المعامل وعوادم    
ناصر ) ، توجد الع2004وآخرون ،  Mondayالسیارات ومخلفات المجاري والقمامة والمبیدات والمــواد الكیمیائیة (

بشكل عام ومنھا العناصر الثقیلة بعدة صور في التربة فمنھا الذائب ومنھا مایكون غیر ذائب وھذا یعتمد على طبیعة 
التفاعل بین العناصر الثقیلة ومكونات التربة المعدنیة أو العضویة ، ومن ھذه التفاعالت ھي اإلمتزاز وعكس اإلمتزاز 

واإلحالل في التركیب البلوري للمعادن وأخیراً الدور الحیوي ، إذ إن ھذه  والترسیب والذوبانیة والتبادل األیوني
) . إن إستخدام  2009التفاعالت لھا دور في تیسر العناصر الثقیلة وحـــــركــــتھا فـــــــــي التربة ( الفراج والوابل ، 

mailto:ahmedkareemabbas@yahoo.com
mailto:ahmedkareemabbas@yahoo.com
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إرتباط العناصر الثقیلة مع مكونات اإلستخالص المتعاقب أو مایعرف بالتفاضلي یزودنا بمعلومات أفضل حول آلیة 
التربة المختلفة ، مما یعطي تصوراً واضحاً لصور العناصر الثقیلة ( الذائب في الماء ، المتبادل ، المرتبط 
بالكاربونات ، المرتبط بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید ، المرتبط بالمادة العضویة ، المرتبط بالطین ) ، إذ إن التعرف 

إرتباط العناصر الثقیلة في التربة یساعد في الُحكم على مدى خطورة تلك العناصر في التربة من  على نوع ونسب
 Tessierحیث الُسمیة والحركة ، ومن بین العدید من طرائق اإلستخالص المتعاقب أو التفاضلي تُـعد طریقة ( 

تقدیر صور العناصر الثقیلة ( ) أفضل الطرائق واألكثر إستعماالً . لذلك فھدف البحث ھو  1997وآخرون ، 
  الرصاص والنیكل والكادمیوم ) مع كل مكون من مكونات التربة لغرض معرفة آلیة التأثیرات البیئیة الحقیقیة . 

  المواد وطرق العمل 
أُختیرت منطقة الدراسة ضمن الجزء الغربي من مشروع المسیب في محافظة بابل وسط العراق بین خطي عرض   

32o18'33.45"N  32الىo43'05.01"  44شماالً وخطي طولo09'53.64"E  44الىo18'03.01"E  . ًشرقا
كم شمال  1) ویبعد  S1، الموقع األول (  20 / 1 / 2016وتضمن العمل المیداني إختیار ترب خمسة مواقع بتاریخ 

د معمل الفرات للمواد الكیمیائیة ، ھو عن ( S2 )معمل الفرات للمواد الكیمیائیة ( ممثالً للمقارنة ) ، والموقع الثاني 
) ھو منتصف المسافة المحصورة بین معمل الفرات للمواد الكیمیائیة ومعمل أسمنت السدة ،  S3والموقع الثالث ( 
كم جنوب معمل أسمنت السدة  1) یبعد  S5) عند معمل أسمنت السدة ، والـــــــــموقع الخامس (  S4والموقع الرابع ( 
سم وأجریت عملیات تھیئة التربة من  30 – 60سم و  0 – 30التربة من المواقع السابقة على عمقین  . أخذت عینات

 90-310(یتراوح الرمل بین  Silty Loamملم وكانت نسجة التربة  2تجفیف وطحن ومزج وتمریرھا خالل منخل 
   -) : 1یمیائیة األتیة ( جدول ) ، وأجریت التحالیل الك -1غم كغم 122-172والطین بین  539-738والغرین بین 

  ) .  1982وآخرون ،  Pageوالموصوفة في (  ( 1:1 ) بمستخلص  Ecواإلیصالیة الكھربائیة  pHدرجة التفاعل  -
  .   ) Hesse  ،1971معادن الكاربونات الكلیة قدرت بالطریقة الوزنیة والموصوفة في (  -
  ) .  Jackson  ،1958ة في ( المادة العضویة قدرت باألكسدة الرطبة والوارد -

  
  صفات التربة الكیمیائیة ( 1 ):الجدول 

 pH Ec  العمق (سم)  الموقع
dSm-1 

CaCO3 
 -1غم كغم

O.M 
  -1غم كغم

CEC 
 -1كغمشحنة سنتیمول 

S1 30-0 6.93 4.66 245.3 2.7 18.23 
60-30 7.11 1.30 262.1 1.9 17.80 

S2 30-0 7.04 10.18 332.7 3.1 23.82 
60-30 7.03 12.80 301.8 2.0 20.18 

S3 30-0 7.15 3.75 236.0 1.7 21.24 
60-30 7.21 3.87 233.1 0.8 22.05 

S4 30-0 7.18 2.83 205.0 1.8 23.52 
60-30 7.20 2.01 211.9 1.0 19.36 

S5 30-0 6.96 7.47 261.4 4.1 25.13 
60-30 7.10   7.64 259.2 1.9 21.58 

  
،  Jacksonة لألیونات الموجبة قدرت بإستعمال خالت الصودیوم وخالت األمونیوم والموصوفة في ( السعة التبادلی -

1958   . (  
وذل ك باتب اع قُـّدرت العناصر الثقیلة ( الرصاص ، النیكل ، الك ادمیوم ) المرتبط ة بك ل مك ون م ن مكون ات الترب ة :  -

مل م) ف ي  2غم تــــربـــ ـة جــــافــ ـة (< 1) ، إذ أُخذ  1979، وآخرون  Tessierطریقة االستخالص الـــمتعاقب لـِ  ( 
    -: مللتر) وأجریت المــــراحـــــل الـــتـــــالیة وكما یأتي 50أنبوبة جھاز الطرد المركزي (

ي) خ الت م والر1 مللتر) من مــحــــل ـول ( 8: أُستــــــخـــــــلصت بإضافة (. استخالص العناصر الثقیلة المتبادلة 1
  . 0C ± 25) ، ثم رّج الخلیط لمدة ساعة واحدة عند درجة حرارة pH= 8.2الصودیوم ذي درجة تفاعل (

مللت  ر) م  ن محل  ول خ  الت الص  ودیوم ذي  8وذل  ك بإض  افة ( . اس  تخالص العناص  ر الثقیل  ة المرتبط  ة بالكربون  ات :2
  ) ساعات مستمرة .5الخلیط لمدة ( ) ثم رجّ   1) إلى الجزء المتبقي من المرحلة ( pH= 5درجة تفاعل (

مللت ر) م ن  20وذلـــــ ـك بـــــإضــافـــ ـة ( . استخالص العناصر الثقیلة المرتبطة بأكاسید وھیدروكسیدات الحدی د :3
 2إلى الجزء المتبق ي م ن المرحل ة ( HOAc  من حامض  (v/v)%25مع  NH2OH.HClموالري)  0.04محلول (
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) س  اعات م  ع ال  رج م  ن ح  ین آلخ  ر . ھ  ذه 6لم  دة ( 0C 3±96م  ائّي درج  ة حرارت  ھ  ) ، ث  م وض  ع العین  ات ف  ي حم  ام
المرحلة تُستخلص فیھا العناصر الثقیلة المترسبة كھیدروكسیدات و/أو الممدص على األكاسید أو الھیدروكسیدات غی ر 

  المتبلورة.
  -لى ثالث خطوات :ھذه المرحلة تقسم إ . استخالص العناصر الثقیلة المرتبطة بالمادة العضویة :4
 ( یع دل المحل ول إل ى رق م  H2O2% 30م ن  مللت ر) 5و( HNO3م والري)   0.02مللتر) من محلول ( 3إضافة ( أ ) 

 85) ، وتوضع العینات في حم ام م ائي درج ة حرارت ھ   3) إلى الجزء المـتبقي من المــــــــــــــرحلة (pH=2تفاعل 
± 2 0C . لمدة ساعتین مع الرج المتقطع  

) ، ث م تس  خین العین  ات ف ي حم  ام م  ائي درج  ة   pH= 2ذي رق م  تفاع  ل(  H2O2% 30مللت  ر) م  ن  3) إض افة ( ب 
  ) ساعات مع الرّج المتقطع .3لمدة ( 0C  2 ± 85حرارتھ 

، ثم إكم ال الحج م  HNO3من حامض  (v/v)%20مع  NH4OAcموالري) 3.2) مللتر من محلول (5) إضافة ( ج 
. في ھذه المرحلة تُس تخلص العناص ر الثقیل ة  OC ±25دقیقة عند درجة حرارة   30الخلیط لمدة  مللتر) ورجّ  20إلى (

  المرتبطة بالمادة العضویة عن طریق اإلمتزاز ، التعقید أو الخلب .
) عل ى  4وذلك بھضم الجزء المتبقي من المــــرحــــلــــــــــــــــة ( . استخالص العناصر الثقیلة المرتبطة بالطین : 5

  ) .  Ure  ،1995وفق طریقة ( 
دقیق ة ، وتغس ل  20دورة بالدقیق ة ولم دة  6000یُ ـفصل الراش ح  بإس تخدام جھ از الط رد المرك زّي  وفي كافة المراحل

مللتر) ماء مقطر یتبعھا رج یدوي شدید ثم الفصل باستخدام جھاز الطرد المرك زّي لتك ون 8 األجزاء المتبقیة بإضافة (
جمعیھ  ا بـــ  ـجھاز االمتــصـــ  ـاص الــــ  ـذري  قیس  ت المحالی  ل المستخلص  ةھزة لإلس  تخالص الق  ادم ، والعین  ات ج  ا

Atomic Absorption Spectrophotometer  ن  وع(Shimadzu/AA-7000)   وذل  ك ف  ي مختب  ر الدراس  ات
  جامعة بابل / قسم علوم الحیاة .  –العلیا التابع لِكلیة العلوم 

  النتائج والمناقشة 
  االستخالص المتعاقب للعناصر الثقیلة لترب الدراسة : -

) الى قیم العناص ر الثقیل ة الرص اص والنیك ل والك ادمیوم بالص ورة المتبادل ة ، إذ كان ت  2یشیر الجدول ( : المتبادل1.
ى س م عل  30 – 60س م و  0 – 30للعمق ین  -1ملغ م كغ م 0.480إذ بل غ  S3أعل ى قیم ة للرص اص المتب ادل ف ي الموق ع 

 – 0.256وب  یّن   0.192 – 0.352التعاق  ب ، ف  ي ح  ین تراوح  ت ق  یم الرص  اص المتب  ادل ف  ي المواق  ع األخ  رى ب  ین 
سم على التعاقب ، وكانت أعل ى قیم ة للنیك ل المتب ادل ف ي الموق ع  30 – 60سم و  0 – 30للعمقین  -1ملغم كغم 0.384

S3  وS5  سم على التعاقب ، ف ي ح ین تراوح ت  30 – 60سم و  0 – 30للعمقین  -1ملغم كغم 1.929و  1.956إذ بلغ
 0 – 30للعمق ین  -1ملغ م كغ م 1.530 – 1.154وب ین   0.853 – 1.530قیم النیكل المتبادل في المواق ع األخ رى ب ین 

ملغ م  0.638و  0.691إذ بل غ  S5سم على التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للكادمیوم المتبادل في الموق ع  30 – 60سم و 
س م عل ى التعاق ب ، ف ي ح ین تراوح ت ق یم الك ادمیوم المتب ادل ف ي المواق ع  30 – 60س م و  0 – 30للعمق ین  -1كغ م

س م عل ى  30 – 60س م و  0 – 30للعمق ین  -1ملغ م كغ م 0.479 – 0.372وب ین   0.452 – 0.479األخ رى ب ین 
نخفضة وحتى خالل أعماق الترب ة وھ ذه الق یم ) الى أن قیم العناصر الثقیلة المتبادلة م 2التعاقب . تبین نتائج الجدول ( 

  ھي مخالفة
  ) -1تركیز الرصاص والنیكل والكادمیوم المتبادل ( ملغم كغم ( 2 ):الجدول 

  الكادمیوم  النیكل  الرصاص  العمق ( سم ) الموقع
S1 30 - 0 0.256 1.078 0.452 

60 - 30 0.352 1.404 0.372 
S2 30 - 0 0.256 1.530 0.452 

60 - 30 0.256 1.530 0.452 
S3 30 - 0 0.480 0.853 0.452 

60 - 30 0.480 1.530 0.452 
S4 30 - 0 0.192 1.956 0.479 

60 - 30 0.384 1.154 0.479 
S5 30 - 0 0.352 1.330 0.6911 

60 - 30 0.384 1.930 0.638 
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) وھذا یعود الى ما أشار إلیھ (  1نسبیا ( جدول التي ھي مرتفعة  CECلقیم السعة التبادلیة لألیونات الموجبة    
Korte  ، من أن قیمة السعة التبادلیة لألیونات الموجبة ال یمكن أن تعطي تنبؤاً واضحاً عن امتزاز  1976وآخرون (

في  العناصر الثقیلة في الترب المتعادلة ، أو الى كون عملیة التبادل األیوني لیست ھي المسیطرة أو المؤثرة دائماً 
 ; 1998وآخرون ،  Rieuwertsعملیة اإلمتزاز بسبب وجود عملیات أخرى كالترسیب والتعقید واإلمتزاز النوعي ( 

Adriano  ،2002 ;  ، 2005حمزة . (  
) الى قیم العناصر الثقیلة الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط  3یشیر الجدول ( : المرتبط بمعادن الكاربونات  2.

و  0.970إذ بلغ  S1و  S4بونات ، إذ كانت أعلى قیمة للرصاص المرتبط بمعادن الكاربونات في الموقع بمعادن الكار
سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم الرصاص  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 1.115

 -1ملغم كغم 0.970 – 0.388وبین   0.582 – 0.727 المرتبط بمعادن الكاربونات في الـــــــــــمواقــع األخرى بین

سم على التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للنیكل المرتبط بمعادن الكاربونات في الموقع  30 – 60سم و  0 – 30للعمقین 
S4  وS3  سم على التعاقب ، في  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 1.806و  1.680إذ بلغ
 – 0.953وبین   1.078 – 1.505ین تراوحت قیم النیكل المرتبط بمعادن الكاربونات في المواقع األخرى بین ح

سم على التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للكادمیوم المرتبط بمعادن  30 – 60سم و  0 – 30للعمقـیــن  -1ملغم كغم 1.605
سم  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1م كغمملغ 1.010و  0.638إذ بلغ  S4و  S2الكاربونات في الموقع 

 – 0.691على التعاقب ، في حین تراوحت قیم الكادمیوم المرتبط بمعادن الكاربونات في المواقع األخـــرى بین 
  سم على التعاقب . 30 – 60سم و  0 – 30للعـــــــــمقین  -1ملغم كغم 0.771 – 0.213وبین   0.479

   
  ) -1تركیز الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط بمعادن الكاربونات ( ملغم كغم ( 3 ):ول جد    

  الكادمیوم  النیكل  الرصاص  العمق ( سم ) الموقع
S1 30 - 0 0.582 1.154 0.532 

60 - 30 1.115 0.953 0.292 
S2 30 - 0 0.727 1.505 0.638 

60 - 30 0.388 1.028 0.372 
S3 30 - 0 0.582 1.380 0.691 

60 - 30 0.970 1.805 0.213 
S4 30 - 0 0.970 1.680 0.611 

60 - 30 0.582 1.530 1.010 
S5 30 - 0 0.679 1.078 0.479 

60 - 30 0.679 1.605 0.771 
  

 غم 332.7 – 211.9) إذ یتراوح محتواھا من معادن الكاربونات بین  1إن جمیع ترب الدراسة كلسیة ( جدول    
HCO3و  -OHوأن أھم ما یمیز الترب الكلسیة ھو سیادة أیونات  ) 1986، إذ بین ( عواد ،  -1كغم

في  +Ca2و  -
  -محلول تربھا والتي تسیطر على مجمل التفاعالت الكیمیائیة الجاریة :

CaCO3  +  H2O                                       Ca2+  +  HCO3
-  + OH-   

قد ترتبط بأیونات البیكربونات المتوافرة  +Cd2) مفادهُ أن أیونات الكادمیوم  2005ضعھ ( حمزة ، وھناك افتراض و
CdHCO3في محلول ترب نھر دیالى الملوثة بالكادمیوم مكونة معقداً بھیئة بیكربونات الكادمیوم 

الذي یمتلك معامل  
الفرضیة یمكن أن ندخل علیھا أیونات الرصاص  ) ، وبالتالي فإن ھذه 1989وآخـــرون ،  Hirschربط عاِل جداً ( 

Pb2+  وأیونات النیكلNi2+  كونھا تحمل نفس التكافؤ والشحنة والتي من الممكن أن تكون معقدات بھیئة بیكربونات
، أو یمكن أن ترتبط تلك األیونات بسطوح معادن  Ni(HCO3)2وبیكربونات النیكل  Pb(HCO3)2الرصاص 

) أن ھناك أُلفة بین أیونات العناصر  McBride  ،1980زازھا كیمیائیاً ، وبــــیـــــــــن ( الكاربونات عن طریق امت
الثقیلة ومعادن الكاربونات تعتمد على نصف القطر األیوني ، أي بمعنى آخر أن أي أیون یمتلك نصف قطر أیوني 

ون الكالسیوم في معادن الكاربونات ) فإن ذلك األیون سیحل محل أی Ao 0.99مقارب لنصف قطر أیون الكالسیوم ( 
  -وحسب المعادلة :

X   +   CaCO3                                  X CO3 (ads)  +  Ca2+   
 Ao 0.70) وأیونات الـــــــــــنـــــیــــــكـــــــــل ( +Ao 1.19 = Pb2ومن مقارنة أنصاف أقطار أیونات الرصاص ( 

= Ni2+ كادمیوم () وأیونات الـــــAo 0.97 = Cd2+  ) (Wells  ،1984  وجد أن أیون الكادیوم لھ أُلفة عالیة على (
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اإلحالل محل الكالسیوم في معادن الكاربونات وذلك لتقارب نصف القطر األیوني ، وھذا بیّنتھ النتائج إذ كانت تراكیز 
كل المرتبط بمعادن الكاربونات مما یدلل على الكادمیوم المرتبط بمعادن الكاربونات ھو أقل من تركیز الرصاص والنی

) ، وبصورة عامة فان وجود معادن كاربونات الكالسیوم في التربة یؤدي الى ترسیب  2005صحة فرضیة ( حمزة ، 
  ) .  2001وآخرون ،  Kabata( حجز ) أیونات العناصر الثقیلة في التربة ( 

) الى قیم العناصر الثقیلة الرصاص والنیكل  4لجدول ( یشیر ا: المرتبط بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید 3.
والكادمیوم المرتبط بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید ، إذ كانت أعلى قیمة للرصاص المرتبط بأكاسید وھیدروكسیدات 

ى سم عل 30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 0.824و  0.873إذ بلغ  S3الحدید في الموقع 
 – 0.727التعاقب ، في حین تراوحت قیم الرصاص المرتبط بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید في المواقع األخرى بین 

سم على التعاقب ، وكانت أعلى  30 – 60سم و  0 – 30للعمـــقــیــن  -1ملغم كغم 0.679 – 0.388وبین  0.242
 -1ملغم كغم 2.257و  2.383إذ بلغ  S5و  S1موقع قیمة للنیكل المرتبط  بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید في ال

سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم النیكل المرتبط بأكاسید  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین 
 30للعمقـیـــــن  -1ملغم كغم 2.232 – 1.304وبین  1.605 – 2.232وھیدروكسیدات الحدید في المواقع األخرى بین 

سم على التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للكادمیوم المرتبط بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید في  30 – 60م و س 0 –
سم على التعاقب ،  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 1.170و  1.063إذ بلغ  S3و  S5الموقع 

  0.691 – 0.984دات الحدید في المواقع األخرى بین في حین تراوحت قیم الكادمیوم المرتبط بأكاسید وھیدروكسی
  سم على التعاقب .   30 – 60سم و  0 – 30للعمقین  -1ملغم كغم 1.143 – 0.611وبین 

  
  ) -1تركیز الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط بأكاسید وھــــــــیدروكسیدات الحدید ( ملغم كغم ( 4 ):جدول 

  الكادمیوم  النیكل  الرصاص  العمق ( سم ) الموقع
S1 30 - 0 0.242 1.605 0.930 

60 - 30 0.436 2.383 0.771 
S2 30 - 0 0.727 2.232 0.691 

60 - 30 0.582 1.304 0.718 
S3 30 - 0 0.873  2.107 0.718 

60 - 30 0.824 2.232 1.170 
S4 30 - 0 0.582 1.981 0.984 

60 - 30 0.388 1.756 1.143 
S5 30 - 0 0.388 1.906 1.063 

60 - 30 0.679 2.257 0.611 
  

إن كمیة العناصر الثقیلة المرتبطة بأكاسید وھیدروكسیدات الحدید كانت أعلى بالمقارنة مع كمیة العناصر الثقیلة        
میتھا القلیلة المتبادلة والمرتبطة بمعادن الكاربونات ، وھذا یعود الى أن أكاسید وھیدروكسیدات الحدید وبالرغم من ك

في التربة وخاصة الترب العراقیة بسبب الطبیعة التكوینیة للمادة األم للترب العراقیة التي ال تساعد على تطور ھذه 
الترب بدرجة كبیرة نظراً لحداثـتھا واحتوائھا على كمیات كبیرة من األمالح وخــصــوصــاً الـكاربونــــــــــــــــــات 

، إّال أن ھذه األكاسید وخاصة تلك غیر المتبلورة منھا لھا قدرة عالیة على االرتباط مع  ) 1994المشھداني ،  (
العناصر الثقیلة بالرغم من نسبة وجودھا المنخفضة وھذا یعود الى مساحتھا السطحیة النوعیة العالیة مقارنة 

سید الحدید خاصة غیر المتبلورة في إمتزاز ) تفوق أكا 1978وآخرون ،  Garcia بالطـــــــــــــین إذ بــیــــــــّن (
كمیات من العناصر الثقیلة بالمقارنة مع الطین وقد عزوا ذلك الى زیادة مساحتھا السطحیة النوعیة في التربة ، وھذا 

إذ وصف أكاسید وھیدروكسیدات الحدید وخاصة غیر المتبلورة  ) 1979وآخرون ،  Tessier االمـــــر أكــــــــــده (
للعناصر الثقیلة ، وبالتالي تنعكس ھذه الصفة على األھمیة البیئیة  Excellent Scavengersھا بأنھا القطات جیدة من

 pHلھذه األكاسید إذ تكمن أھمیتھا في إمتزازھا ألكبر كمیة من ھذه العناصر الثقیلة خاصة في ترب ذات درجة تفاعل 
  .   ) 2005حمزة ،  ; Evans  ،1996و  Bolt ( 7أعلى من 

) الى قیم العناصر الثقیلة الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط  5یشیر الجدول ( : المرتبط بالمادة العضویة 4.
و  0.582إذ بلغ  S2و  S1بالمادة العضویة ، إذ كانت أعلى قیمة للرصاص المرتبط بالمادة العضویة في الموقع 

سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم الرصاص  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 0.388
للعـمقـیـن  -1ملغم كغم 0.388 – 0.291وبین    0.242 – 0.533المرتبط بالمادة العضویة في المواقع األخرى بین 
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إذ بلغ  S5 سم عـلى التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للنیكل المرتبط بالمادة العضویة في الموقع 30 – 60سم و  0 – 30
سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 3.561و  4.966

  النیكل المرتبط بالمادة العضویة في المواقع األخرى 
  

  ) -1تركیز الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط بالمادة العضویة ( ملغم كغم ( 5 ):جدول 
  الكادمیوم  النیكل  الرصاص  العمق ( سم ) الموقع

S1 30 - 0 0.582 1.404 1.170 
60 - 30 0.291 1.906 1.303 

S2 30 - 0 0.242 2.458 0.851 
60 - 30 0.388 3.837 1.063 

S3 30 - 0 0.533 4.891 0.984 
60 - 30 0.291 3.210 1.090 

S4 30 - 0 0.533 2.483 0.904 
60 - 30 0.388 2.232 0.930 

S5 30 - 0 0.291 4.966 1.143 
60 - 30 0.291 3.561 1.063 

  
سم على  30 – 60سم و  0 – 30للعــــمــــقین  -1ملغم كغم 3.837 – 1.906وبین   1.404 – 4.891بـــــیــــن 

 -1ملغم كغم 1.303و  1.170إذ بلغ  S1التعاقب ، و كانت أعلى قیمة  للكادمیوم المرتبط بالمادة العضویة في الموقع 
سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم الكادمیوم المرتبط  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــــــــــــــــین 

للعــمـــقـــــین  -1ملغم كغم 1.090 – 0.930وبـــــیــــن   0.851 – 1.143بالمادة العضویة في المواقع األخرى بین 
  سم على التعاقب .  30 – 60سم و  0 – 30

) من المادة العضویة منخفض بالمقارنة مع مكونات  1إن محتوى الترب العراقیة ومنھا ترب الدراسة ( جدول      
التربة األخرى ، لكن ھذا لم ینِف دورھا في احتجاز أیونات العناصر الثقیلة بل أن ھذه المادة وبالرغم من قلة محتواھا 

) وھذا ما أظھرتھ النتائج إذ إن ھذه القدرة  2005في حجز العـــــنـــاصـــر الثقیلة ( حمزة ،  أظھرت تفوقاً واضحاً 
العالیة للمادة العضویة قد تكون ناجمة عن األُلفة والتفضیل العاِل للمادة العضویة لألیونات الموجبة الفلزیة خاصة 

) ، وھذا  2002وآخرون  Cd2+ , Ni2+ , Pb2+ )  ) (Bloom  ،1981 ; Adrianoالـثـــــــنـائــیــة مــنـھــــا  
مادة  -1سنتمول شحنة كغم 300یعود لما تمتلكھُ المادة العضویة من سعة تبادلیة لألیونات الموجبة عالیة تقدر بـِ 

بالمادة ) . أما التباین بین النتائج وأعماق التربة فیمكن أن یعزى الى تأثیر الظروف المحیطة  1986عضویة ( عواد ، 
للمادة المتحللة وكمیة  C/N) أن الرطوبة ودرجة التفاعل ونسبة  Alexander  ،1961العضویة ، إذ بیّــــــن ( 

الطین ونوعیتھ تعد من العوامل التي تؤثر في تحلل المادة العضویة أي نتیجة حصول تداخل بین الغرویات العضویة 
) على  2005) ، ھذا األمر فسره ( حمزة ،  Watts  ،1998 ; 1986والغرویات المعدنیة في التربة ( عواد ، 

افتراضین األول أن سیادة معادن المونتموریلونایت في التربة یمكن أن یتسبب في الحد من عملیة التحلل األحیائي 
ن ) األمر الذي ینعكس سلباً على توفیر سطوح مشحونة جدیدة ، والثاني أ Alexander  ،1961للمادة العضویة ( 

تكوین روابط أو تداخالت بین الغرویات العــــــــــــضویة والمعدنیة ( غرویات الطین واألكاسید ) یمكن أن یتسبب 
في غلق المواقع المتیسرة على سطح الغرویات مما یؤدي لحصول تباین في قیم السعة التبادلیة لألیونات الموجبة لتلك 

ألھمیة البیئیة للمادة العضویة في مسك وحجز العناصر الثقیلة والذي ) ا 2003وآخرون ،  Tasiالغرویات ، وبین ( 
  یعتمد على طبیعة وتركیب المادة العضویة والظروف المعدنیة والبیئیة المحیطة بھا . 

) الى قیم العناصر الثقیلة الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط  6یشیر الجدول ( : المرتبط بالطین ( المتبقي ) 5.
 -1ملغم كغم 0.436و  0.582إذ بلغ  S4و  S5، إذ كانت أعلى قیمة للرصاص المرتبط بالطین في الموقع  بالطین

سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم الرصاص المرتبط بالطین في  30 – 60سم و  0 – 30للـــــعــــمـــقـــــین 
سم و  0 – 30للعــــمـــــــقــــــیـــــــــن  -1كغمملغم  0.436 – 0.291وبین   0.145 – 0.533المواقع األخرى بین 

 4.715و  6.546إذ بلغ  S4و  S2سم على التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للنیكل المرتبط بالطین في الموقع  30 – 60
المرتبط  سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم النیكل 30 – 60سم و  0 – 30للـــــعـــــــــمـــقـــــین  -1ملغم كغم

 30للعــــمـــــــقــــــیـــــــــن  -1ملغم كغم 4.163 – 1.580وبین   2.031 – 5.292بالطین في المواقع األخرى بین 
و  1.409إذ بـلـغ  S3سم على التعاقب ، وكانت أعلى قیمة للكادمیوم المرتبط بالطین في الموقع  30 – 60سم و  0 –
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سم على التعاقب ، في حین تراوحت قیم الكادمیوم المرتبط  30 – 60سم و  0 – 30ـن للــعـــمـقـیـ -1ملغم كغم 1.303
  بالطین في 

  ) -1تركیز الرصاص والنیكل والكادمیوم المرتبط بالطین ( المتبقي ) ( ملغم كغم ( 6 ):جدول 
  الكادمیوم  النیكل  الرصاص  العمق ( سم ) الموقع

S1 30 - 0 0.145 2.031 1.223 
60 - 30 0.436 4.163 1.143 

S2 30 - 0 0.242 6.546 1.223 
60 - 30 0.388 1.580 1.063 

S3 30 - 0 0.533 4.063 1.409 
60 - 30 0.436 3.988 1.303 

S4 30 - 0 0.242 3.837 1.250 
60 - 30 0.436 4.715 1.250 

S5 30 - 0 0.582 5.292 1.250 
60 - 30 0.291 3.511 1.090 

سم و  0 – 30للعــــمـــــــقــــــیـــــــــن  -1ملغم كغم 1.249 – 1.063وبین   1.223 – 1.249ألخرى بین المواقع ا
  سم على التعاقب .    30 – 60

إن أساس فعالیة الطین ھو كونھ الجزء الغروي الوحید الذي یتمتع بصفة اإلمتزازیة والذي لھ أھمیة كبیرة في تحدید    
) . إن محتوى  1999النعیمي ،  ; 1986عواد ،  ; 1976وآخرون ،  Boltوالكیمیائیة للتربة ( الصفات الفیزیائیة 

وھذه الكمیة ھي أعلى من محتوى التربة من معادن  -1غم كغم 183 – 122ترب الدراسة من الطین یتراوح بین 
نتائج الى احتجاز ھذه الكمیة الكاربونات والمادة العضویة وحتى أكاسید وھیدروكسیدات الحدید والذي أدى وحسب ال

العالیة من العناصر الثقیلة بالمقارنة مع كمیة العناصر الثقیلة المرتبطة بمعادن الكاربونات والمادة العضویة وأكاسید 
وھیدروكسیدات الحدید وھذا واضح في عناصر النیكل والكادمیوم ، یعزى ذلك للسعة التبادلیة لألیونات الموجبة 

اصة مع سیادة معادن المونتموریلونایت ذي السعة التبادلیة العالیة ، لكن ھذه الكمیات من العناصر العالیة للطین خ
الثقیلة المتبادلة على دقائق الطین لیست عالیة وذلك لوجود عوامل تعمل أیضاً على حجز كمیات من ھذه العناصر 

اربونات إذ إن طبیعة الترب كلسیة وملحیة أي الثقیلة كالمادة العضویة وأكاسید وھیدروكسیدات الحدید ومعادن الك
محتواھا من الكالسیوم عاِل وبالتالي فإن ھناك منافسة تحدث بین أیونات الكالسیوم وأیونات العناصر الثقیلة 
وخصوصاً ذات أنصاف أقطار أیونیة مشابھة لنصف قطر أیون الكالسیوم وبالتالي فإن السیادة ستكون للكالسیوم 

ناصر الثقیلة وبالتالي صعوبة إحالل العناصر الثقیلة محل الكالسیوم على سطوح غرویات التربة ، بالمقارنة بالع
،  McBrideبمعنى آخر أن سیادة تأثیر األیون في حالة التنافس یعتمد على تركیز األیون ونصـف قطره األیــونــي ( 

1980 ; McLean  وBledsoe  ،1992 ;  ، 2005حمزة   . (  
فسیر آخر في تباین حجز الطین للعناصر الثقیلة وھو أن ھناك اختالف في الھیأة التي یتواجد فیھا معادن وھناك ت   

 AL-Kaysi  ،1983) ، إذ بیّن (  2005الكاربونات في تلك الترب إذ تعمل على إحاطة دقائق الطــــــین ( حمزة ، 
ة منفردة أو مادة رابطة ، ونسب قلیلة منھا كانت في ) أن أغلب معادن الكاربونات في الترب العراقیة كانت في ھیأ

) عند دراستھا  2000ھیأة أغلفة حول دقائق التربة الناعمة ( المقصود ھنا دقائق الطین ) وھذا ما أكدتھ  ( الدلیمي ، 
 ; 1986 لترب واقعة في وسط العراق ، األمر الذي ینعكس على كفاءة إمتزاز دقائق الطین لتلــك الـعناصر ( عواد ،

Cowan  ، 1992وآخرون ; Zachara  ، 1992وآخرون ; Watts  ،1998 ;  ، 2005حمزة  . (  
بصورة عامة أن حركة العناصر الثقیلة كانت منتظمة وغیر منتظمة ( عشوائیة ) خالل أعماق التربة إذ مرة    

یھ عناصر الثقیلة ، وقد یعتمد على تتناقص أو تزید ضمن أعماق التربة وھذا یعزى الى محتوى المكون الذي ترتبط ف
عملیات إدارة التربة من حراثة وتسویة وري أدى الى التأثیر في عملیات نقل مكونات التربة وإعادة توزیعھا خالل 

وآخرون ،  Watts  ،1998 ; Kimأعماق التربة مما انعكس على تراكیز العناصر الثقیلة خالل أعماق التربة ( 
  . )  2005حمزة ،  ; 2001

  االستنتاجات 
إن التركیز الكلي والجاھز للعناصر الثقیلة الموجودة في التربة ال یعطي صورة واضحة عن الُسمیة أو تلوث التربة     

بھذه العناصر لذلك من المفید تقدیر صور ھذه العناصر مع كل من مكونات التربة لمعرفة آلیة التأثیرات البیئیة 
ستخالص المتعاقب أو ما یعرف بالتفاضلي یزودنا بمعلومات أفضل حول ارتباط العناصر الحقیقیة لذا فان استخدام اال
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الثقیلة مع مكونات التربة المختلفة وھذا یساعد في الحكم على مدى خطورة تلك العناصر في التربة من حیث الُسمیة 
  والحركة . 
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الرصاص) من نماذج  االكادمیوم ، تحضیر حامض االلجنیك واستخدامھ في سحب عناصر (الزنك،
  البایلوجیة بالطریقةالنفط الخام ومقارنتھ 
  

  میامي حاكم عواد و  منى  باقر طاھرو عباس حسن فارس * و منتھى نعمھ ثویني
  .العراق وزارة العلوم والتكنلوجیا /
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  الخالصة
تناول البحث اجراء مقارنة بین طریقتین آلزالة العناصر الثقیلة من النفط، االولى  كیمیائیة باضافة بولیمر حیوي        

ینات النفط الخام  لتقدیر مدى فعالیة ، ومعاملتھ مع ع0.1gm,0.05 gm) ( حامض االلجنیك باوزان مختلفة (
الطریقة في  سحب العناصر الثقیلة،  أما الثانیة فھي طریقة  بایولوجیة باضافة احجام مختلفة من مزارع نقیة مختلطة 

الى عینات النفط وتطبق كال   Scenedesmus sp  , Chlorella vulgaris ,من الطحالب الخضراء تمثلت بطحلبي
مف عن التراكیز  pHظروف العمل من ( درجة حرارة، االس الھیدروجیني الطریقتین بنفس  والزمن) ، تم الك

أظھرت النتائج أن الطریقتین فاعلة في سحب  المتبقیة من العناصر المذكورة باستعمال تقنیة المطیاف الذري اللھبي .
فض تراكیز العناصر وخاصة مایتعلق العناصر المختبرة مع تفوق لطریقة البولیمر الحیوي على الطحالب الحرة في خ

  تقاربت كفاءة الطریقتین في سحب عنصرالرصاص.بعنصري الزنك والكادمیوم في نماذج نفط االحدب بینما 
، الطحالب الخضراء.التلوث   ، االدمصاصیھالكلمات المفتاحیة : االزالة ، ایونات العناصر الثقیلة ، البولیمر الحیوي 

  النفطي.
  

Preparation an alginic acid and using its to remove the heavy  
Elements ( Zn , Cd , Pb ) from crude oil 

 
Muntaha N. Althweny*, Abas H. Fars, Muna B. Taher and Mayami H. Awad  

Ministry of Science and Technology, Iraq. 
*Corresponding author: co./alsalman1955@yahoo.com 

 
   In this study have ben comparison between two methods to remove  the heavy elements 
of the oil , and by applying the method of chemical added polymer (alginic acid) and 
attend the acid from sodium alginate. And then take the different weights of the acid 
output ( biopolymer ) treated samples of oil to estimate the extent of its ability to uptake 
heavy elements , and re- work the way biological and adding different sizes of pure 
cultures of pure types of green algae  (Scenedesmus sp  ,Chlorella vulgaris) to samples of 
oil , and apply both methods in the same circumstances work (temperature , pH and the 
time) , and then disclose the level of residual concentrations of the elements mentioned 
using Flame atomic spectroscopy technique for measuring the absorbance. 
Keywords: heavy metals, biopolymer, absorptions, green algae, pollution. 

  
  المقدمة

تركیزات مرتفعة  من حرق النفط االسود Ashiالرماد المتبقي من  مختلفةلعدة انواع  الكیمیائیةاعطت التحالیل      
بجانب بعض العناصر األخرى ذات األھمیة  ( الزنك ، الكادمیوم ، الرصاص )قیلة ومنھا من العناصر الث

،باضافة مواد كیمیائیھ مثل البولیمرات الحیویھ االستراتیجیة، وأجریت محاوالت مختلفة لمعالجة ھذا الرماد 
باالیونات الموجبھ اوال ھو نتیجة قابلیتھ على االرتباط وباالخص حامض االلجنیك وتم اختیار حامض االلجنیك 

التي تتكون من وحدات متكررة  فھو یعد من البولیمرات الحیویھوسھولة التخلص منھ بعد االرتباط باالیون الموجب ،
والبولیمرات الحیویة غالبا ما یكون لھا بنیة محددة واغلبھا تنتجھا الكائنات الحیة، ھناك ثالث فئات  المونومراتتسمى 

أو أكثر وحده، 13 ات الحیویة القائمة على وحدات مختلفة وھي بولیمرات طویلة والتي تتكون من رئیسیة من البولیمر

mailto:co./alsalman1955@yahoo.com
mailto:co./alsalman1955@yahoo.com
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االبولیمریة والتي غالبا ما تكون خطیة  السكریاتتتكون من األحماض األمینیة و البروتیناتالبولیمرات قصیرة مثل 
 % من جمیع المواد النباتیة33رض حوالي وھو المركب األكثر شیوعا على كوكب األ السلیلوز الكربوھیدراتیھ مثل

أما بالنسبة للبولیمرات الحیویة فان لھا استخدامات   % في الخشب50 و  % 90نسبة السلیلوز من القطن  وتصل
عدیدة في مجاالت الطب والصناعة وفي السنوات االخیره بدأت بعض الدراسات باستخدامھا في مكافحة التلوث 

 ,Gjorgieva et.al)  2013الثویني واخرون،( وث المیاه كما في دراسات الباحثینبمختلف المجاالت ومنھا تل
2011, Ahluwalia and Goyal, 2007, مجال استخدام البولیمرات الحیویة التزال الدراسات محدودة جداً ان و

ھذه التقنیات  توجھت الدراسات والبحوث الى  تقنیات بدیلة تستخدم المصادر الطبیعیة للبیئة، ومن بینولذلك 
(المعالجة الحیویة) ومحاولة استعمال األحیاء المختلفة لسحب وتحطیم متبقیات السموم البیئیة المتنوعة ومن بینھا 

 Gjorgieva (2011المعادن وخاصة الثقیلة والسامة منھا من اجل المحافظة على مكونات البیئة ومنھا النظم المائیة 
لمعادن الثقیلة بھذه التقنیات فأن الدراسات المطبقة في العراق والمنطقة فھي دراسات أما في مجال معالجة التلوث با .)

 2008، جاسم 2004،قاسم واخرون AL-Salman 1998(محدودة جدا، ونذكر منھا على سبیل المثال دراسة 
طحالب حیث استخدم ھؤالء الباحثین أنواع مختلفة من ال  )2014،عبد   2013،السلمان واخرون 2009،حنف 

وھنالك دراسات عن طریق استخدام األلیاف الجافة لنبات  من الماء.  في سحب المعادن الثقیلةوالنباتات المائیة 
القصب وكرب النخیل للباحثین واستخدام عزالت من البكتریا في إزالة الكروم من المیاه الصناعیة للباحثین  قاصد 

تنوعت الدراسات والبحوث محاولة لتطبیق منھجین في الدراسة. ) ولذلك فان الدراسة الحالیة ھي 2007وآخرون( 
الدولیة في طریقة استعمال مختلف ھذه الكائنات الحیة والبحث عن األكفأ بینھا، بشكلھا الطري أو األجزاء الجافة منھا 

عشاب والحشائش الختبار مدى قدرتھا على التراكم الحیوي وسحب السموم البیئیة، تمثلت ھذه األحیاء بالقواقع واأل
لذلك فان الدراسة الحالیة . Montero 2011 )والنباتات المائیة والطحالب والفطریات والبكتریا بمختلف أنواعھا (

ھي محاولة لتطبیق منھجین في الدراسة باستعمال بولیمر حیوي كمادة كیمیائیة معالجة، ومزارع نقیة مشتركة من 
من شعبة الطحالب الخضراء في ادمصاص وسحب بعض  العناصر   Scenedesmus  sp,Chlorella sp)طحلبي 

إذ تعتبر  من نماذج نفطیة خام محلیة والمقارنة بین كفاءتھا في تخفیف نسب التلوث بالمعادن. Zn , Cd , Pb )مثل (
لمعظم الملوثات البیئة وبشكل خاص العناصر   Bioremedatorsالطحالب من المحللالت أو المحطمات الحیویة 

ثقیلة، من خالل امتالكھا لخاصیة تراكمھا حیویا وازالتھا البیئیة من األوساط التي تتعرض للتلوث وخاصة بالمعادن ال
  .( Zhang. 2010) المختلفة، حیث أن نشاط الكثیر منھا یزداد فعالیة مع تواجد ھذه المعادن بنسب معقولة 

  المواد وطرق العمل
  ارب:االجھزة واالدوات المستعملة في التج-
المزود باالجزاء    Phoenix -986-AA-Spectrophotometer مطیاف االمتصاص الذري اللھبي جھاز  -1

  - االتیة:
  Phoenix Hallow Cathod Lamp ) لكل من العناصر المستخدمة، نوع H.C.Lمصابیح كاثودیة مجوفة ( -أ   

  Phoenix Deuterium ARC(Deuterium Continuum Lamp مصباح تصحیح الخلفیة نوع: -ب 
    Metter Semimi cro Balance Model HL-52میزان حساس  -2
  ھیتر كھربائي الجراء عملیة االذابة. -3

مزرعة نقیة من الطحالب الخضراء، الجینات الصودیوم و  النماذج الطحلبیة والمواد المستعملة في التجارب:
،. اما بالنسبھ للنماذج النفط الخام تم جلبھا من ماء)%70% ایثانول +30خلیط مكون (و  HClحامض الھیدرولیك  

مصفى الدوره وكانت  من اربع حقول حسب ما مدرج في جداول النتائج اما األجھزة واالدوات كانت  أدوات زجاجیھ 
وحمام مائي ھزاز ،جھاز  pHمختلفة األغراض واألحجام ، میزان حساس ، فرن كھربائي ،جھاز قیاس الحامضیھ 

    Phoenix -986-AA-Spectrophotometerمتصاصیة، جھاز مطیاف االمتصاص الذري اللھبي نوعقیاس اال
  Scenedesmus sp)تم الحصول على مزارع نقیھ للطحالب المستخدمھ في الدراسھ (  :الطحالب المستعملة

,Chlorella vulgaris  جامعة  –لتربیة ابن الھیثم من مختبر البیئة والتلوث المتقدم في  قسم علوم الحیاة في كلیة ا
 104مل من كل مزرعة وبكثافة خالیا  مضروبة  5 . مل و 2.5بغداد، ونم استخدامھا بأخذ حجمین  متساویین  

نانومیتر،  تم تنمیتھا في وسط زراعي نوع  650مل قدرت باستعمال المطیاف الضوئي عند الطول الموجي \خلیة
ch413النفوط الخام المستعملة في ھذه التجربة. وإضافتھا إلى النماذج المحضره من 

غم إلى بیكر حجم  10حضر حامض االلجنیك من الجینات الصودیوم حیث یضاف  طریقة تحضیر حامض االلجنیك:
 HClمل من حامض  5%ماء) مع 70 % ایثانول +30 مل من خلیط مكون (100 مل یحتوي على  400

ة حرارة الغرفة وعند نھایة التفاعل یتم الترشیح للمادة الناتجة وھو %) یستمر الخلط لمدة ساعتین في درج35المركز(
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لمدة ثالث ساعات،(   C0 60حامض االلجنیك وغسلھ بواسطة الخلیط المذكور سابقا ومن ثم تجفیفھ في فرن بدرجة 
Hussein et al, 2007 وبعدھا یبدأ األخذ من ھذا الحامض لوزنھا وإجراء التجارب المطلوبة (.  

بعد الحرق   Ashingعینات النفط الخام بشكل منفصل  وأخذ الرماد المتبقي حرقت  :نماذج النفط الخام  تھیأة
مل من النفط الخام ووضع في جفنھ خزفیھ وسخن على مصبح  25لغرض  تحضیر النماذج وكما یأتي : أخذ حجم 

بخره. برد ت الجفنھ وأضیف لھا حامض غازي للتخلص من المركبات الھیروكاربونیھ لحین االنتھاء من الغازات واال
النتریك المركز وتركت لمدة ساعة واحده، وبعدھا سخن النموذج على نار ھادئھ مع التحریك المستمر بحدود ساعھ 

مل وكما ذكر  50واحده ثم برد وأضیف ماء مقطر الایوني ورشح المحلول بواسطة ورق ترشیح وخفف الى حجم  
  .)2012 واخرون  الثویني( في 

حضرت المحلیل للنفوط الخام بأستعمال قناني حجمیھ قیاسیھ لتحضیر محلول مخفف من كل نوع  تصمیم التجارب:
من انواع النفط ومن ثم نبدأ باضافة الطحالب بحجمین مختلفین وتكملت التخفیف وایضا اضافة حامض االلجنیك 

ن االنواع االربعھ من النفط، ثم نبدا بقیاس بوزنین مختلفین ومن ثم تحضیر نموذج من غیر اي اضافھ لكل نوع م
االمتصاصیھ للعنصر المطلوب ثم نقیس العنصر االخر وھكذا نحصل القراءات للنماذج االربعھ  لكل نموذج خمس 

 قراءات من النفط بخمس قراءات 
لجة حیث تم درست العوامل التي تؤثر على عملیة االدمصاص للعناصر بواسطة ھذا الحامض متمثلة بزمن المعا  

انشتاین  3000ودرجة أضاءة  0م25ساعھ. طبقت التجاربفیظروف مختبریة تحت درجة حرارة 24قیاس التركیز بعد 
تم قیاس تركیز  pH=5). لوكس وساعات اضاءة طیلة فترة المعاملة ، واس ھیدروجیني لوسط تنمیة المزارع  

اص الذري اللھبي في مختبرات دائرة العدد الطبیة ) جزء من الملیون بواسطة جھاز االمتصppmالعناصر بوحدة (
  .   (Kerbr, 1966 )في وزارة العلوم والتكنولوجیا

 النتائج والمناقشة
النتائج التي حصلنا علیھا لتراكیز العناصر المدروسة بعد المعاملة تشیر جمیعھا الى تحقق انخفاض في التراكیز     

ي كانت علیھ قبل اضافة كال  من الطحالب أو البولمر الحیوي في كال المدروسة ولجمیع العناصر عن المستوى الت
) أن قابلیة االمتصاصیة تزداد 3,2,1) واألشكال (3,2,1المعالجتین، وكما یتضح من نتائج جداول قیم االمتصاصیة (

االستنتاج یتفق  لكل عنصر عند زدیاد كثافة عدد الخالیا  من الطحالب اوتراكیز حامض االلجنیك على حد سواء، وھذا
عند دراستھم لسحب عناصر ]   ,2015ا لحسیني واخرون[Shankhadarwar,2015مع ماذھب الیھ الباحثون

. وبالرغم من Chlorococcum humicola و  Westiellopsis prplificaالرصاصوالكادمیوم بوساطة طحالب 
لمعالجة ولكن المالحظ أنھ عند المقارنة بین فعالیة أن كال المعاملتین بالطحالب والبولیمر قد أظھرت كفاءة جیدة في ا

ساعة )  24حامض االلجنیك في ازالة المعادن المستھدفة بالدرالسة من الوسط الملوث نجد أن فعالیتھ ضمن المدى (
) مما یبین تفوق البولمر الحیوي وكما   Scenedesmus  sp, Chlorella spأكبر من فعالیة خلیط الطحالب (

). والذي یمثل قیم االزالة في النماذج االربعة من النفط الخام  قبل 3,2,1) و االشكال (1،3,2الجداول (یتضح في 
االضافة وبعد االضافھ، أذ سجلت أعلى نسبة ازالة من النفط الخام المأخوذ من حقل االحدب لعنصر الكادمیوم عند 

للستراتیجي لعنصر الرصاص ، بینما عند المعاملة مع  ملغم/لتر واقل قیمھ في نماذج النفط الخام 0.1تركیز البولمر
خلیة/مل، كانت أعلى قیمة ازالة مع نماذج حقل كركوك لعنصر الزنك وأقل قیمة مع  5x 104خلیط الطحالب بكثافة 

 2.5x 104وخلیط الطحالب  0.05نماذج حقل الستراتیجي لعنصرالرصاص. بینما عند المعاملة بالبولمر بتركیز 
جلت القیم لنماذج حقل الستراتیجي ولعنصر الزنك، واقل قیمة لعنصر الكادمیوم في نماتذج حقول كركوك، خلیة/مل س

  و للطحالب اعلى قیمة للزنك كذلك في نماذج نفط خانھ و أقل قیمة سجلت لعنصر الرصاص في نماذج الستراتیجي.
  

  الب ) وبعد االضافات.قبل االضافات (االلجنیك والطح ppm)  تراكیز لعنصر الزنك/ 1جدول (

   

نوع           
 االضافھ

 
 حقل النفط

 تركیزالزنك 
 قبل المعاملة

تركیزالزنك باضافة 
حامض االلجنیك 

 ) غم0.05(

 تركیز الزنك  
باضافة حامض 

 ) غم0.1االلجنیك (

 تركیزالزنك 
 104x2.5باضافة 

 خلیة/ مل  

 تركیزالزنك 
باضافة           

5 104x خلیة مل 

 10.44 18.48 3.53 13.84 23.26 االحدب
 9.65 16.84 5.22 11.63 22.84 الستراتیجي

 9.22 17.92 8.88 11.66 22.26 كركوك
 11.23 18.89 5.01 15.12 27.11 نفط خانھ
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وھذا یدل على زیادة قابلیة االمتصاص للحامض عند زیادة التركیز، وایضا یدخل في التفسیر اختالف تركیب النفط    
من حقل الى اخر، أذ تختلف بذلك قوة ارتباط العنصر وبالتالي تاثیر الحامض على سحبھ حسب میكانیكیة الخام 

وایضا یدخل في التفسیر اختالف قابلیة وانجذاب العناصر المدروسھ  التفاعل بین الحامض واالیون الموجب للعنصر، 
الب بطبیعة التركیب الخام لكل نوع من النفط من عنصر الى اخر مع البولیمر(االلجنیك) وكذلك تؤثر خالیا الطح

والمركبات المرافقة لھ من معادن وكبریت ومادة االسفلت والمعادن الثقیلة والمواد القیریة وغیرھا،كما ان تذبذب 
) توضح ھذا االستنتاج بشكل جلي،وھذا یتفق كذلك مع ماذھب الیھ 1النتائج لسحب عنصر الزنك والمبینة بالشكل (

 )  Parameswari et.al., 2009, Ali 2013, Al-Afraji 2012  ( الباحثون

  
  ) تراكیز عنصر الزنك قبل وبعد المعالجة في نماذج النفط الخام المدروسة.1شكل (

  
) 0.1) ان اقل قراءه كانت للكادمیوم في عینات نفط  كركوك وعند االضافھ (2) والشكل(2لذلك  نالحظ من الجدول (

  على ان نوع النفط لھ تاثیر على عمل الحامض اضافة الى زیادة تركیز الحامض. لاللجنیك وھذا یدل
  

  قبل االضافات (االلجنیك والطحالب ) وبعد االضافات. ppm) تراكیز عنصر الكادمیوم / 2جدول (
 نوع االضافھ    

         
  

 نوع النفط

 تركیزالكادمیوم 
 بدون اضافة

  تركیز الزنك 
باضافة حامض 

 )غم0.05االلجنیك(

  تركیز الزنك 
باضافة حامض 

 )غم0.1االلجنیك(

  تركیز الزنك 
مل 2.5باضافة

من مزرعة 
  الطحالب

  تركیز الزنك 
) مل 5باضافة(

من مزرعة 
 الطحالب

 0.043 0.078 0.011 0.053 0.09 االحدب

 0.050 0.080 0.022 0.051 0.09 الستراتیجي

 0.024         0.038 0.010 0.037 0.04 كركوك

 0.045 0.055 0.030 0.050 0.06 نفط خانھ
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  ) تراكیز عنصر الكادمیوم قبل وبعد المعالجة في نماذج النفط الخام المدروسة.2شكل (
) مایخص عنصر الرصاص نجد أنت كال الطریقتین لم تسجل كفاءة جیدة 3) والشكل (3اما بالنسبھ الى جدول (

ولكن المالحظ ھنا الجھاز لم یقرء  ppm (0.1 ا عند تركیز االلجنیك(فیأزالة ھذا العنصر، اقل تراكیز كان ایض
االمتصاصیھ لقلة تركیز النحاس بعد المعاملھ بحامض االلجنیك، اي ان سجل اقل تركیز مع االخذ بنظر االعتبار ان 

ات بعد المعالجھ بما تركیز العنصر كان قبل المعاملة ذات قراءات جدا قلیلھ وھذه النتائج تتفق مع سبب انخفاض القراء
خلیة/مل) ھذا  x  104 5و  2.5اكثر من المعالجھ  بالطحالب وبالحجمین (’ قبلھا وایضا انخفاضھا بالمعالجھ الكیمیائي

یثبت ان المقارنھ اعطت نتیجھ واضحھ ان المعالجھ الكیمیائیھ ذات فعالیھ بامتصاص العناصر الثقیلھ اكثر. وھذه  ما
  د طرق المعالجة للعناصر المدروسھ فیما اذا استخدمت لبقایا المخلفات النفطیة. على تحدی النتیجھ تساعد

  
  قبل االضافات ( االلجنیك والطحالب) وبعد االضافات. ppm) تراكیز عنصر الرصاص/ 3جدول (

  
نوع 
  الضافھ

نموذج 
 النفط

  تركیز الرصاص
 بدون اضافھ

 تركیز الرصاص
باضافة حامض 

 )غم0.05االلجنیك(

 رصاصتركیز ال
باضافة حامض 

 )غم0.1االلجنیك(

 تركیز الرصاص
مل 2.5باضافة(

مزرعة  من
 الطحالب

 تركیز الرصاص
) مل 5باضافة(

من مزرعة 
 الطحالب

 0.0021 0.0028 0.0011 0.0022 0.0032 االحدب
 nil 0.0029 0.0023 0.0020 0.0030 الستراتیجي
 0.0030 0.0032 0.0020 0.0032 0.0040 كركوك
 0.0022 0.0030 0.0019 0.0020 0.0038 ھنفط خان
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  ) تراكیز عنصر الرصاص قبل وبعد المعالجھ في نماذج النفط الخام المدروسة.3شكل (
   

  النسبھ المئویھ ألزالة عنصرالزنك من نماذج النفط الخام  للحقول االربعة.(4)  جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادن من نماذج النفط الخام المدروسة وفاعلیة كال من البولمر الحیوي في وعند المقارنة بین نسبة كفاءة االزالة للمع
وكما مبین من الجداولین  Phytoremediationالمعالجة الكیمیائیة وخلیط الطحالب في المعالجة الحیویة النباتیة 

 0.1ppmمر بتركیز ) نجد أن ھذه الفعالیة ترتبت من االعلى الى االدنى بالنسبة لألوساط المعاملة بالبول6,5,4(
الكادمیوم  > من > الزنك > الرصاص على الترتیب بینما في حالة المعاملة مع خلیط الطحالب كانت الزنك> 

%)  لعناصر 65.62% و 86.02%  و 98.77(  الكادمیوم> الرصاص على التریب، وأن نسبة االزالة تراوحت بین
خلیة/مل  x104 5.0%) مع الطحالب بكثافة 42.10%و  52.22% وبنسبة (58.58الكادمیوم والزنك و الرصاص و 

لعناصر الزنك والكادمیوم و الرصاص، من نفط خام حقل االحدب وحقول كركوك واالحدب ونفط خانة بالتعاقب، 
  ساعة من المعاملة. 24خالل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باضافة حامض   الحقل
  )غم0.05االلجنیك (

باضافة حامض 
  ) غم0.1( االلجنیك

  باضافة   الطحالب
2.5104x  خلیة/مل  

 اضافة الطحالب
5 104xخلیة مل  

 55.11 19.00 86.02 40.49  االحدب
 57.74 26.26 77.14 49.08  الستراتیجي

 58.58 19.49 60.10 47.61  كركوك
 58.57 30.32 81.51 44.22  نفط خانھ
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  ربعة.النسبھ المئویھ ألزالة عنصرالكادمیوم  من نماذج النفط الخام للحقول اال(5)  جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  النسبھ المئویھ ألزالة عنصرالرصاص من نماذج النفط الخام للحقول االربعة(6)  جدول

  
  

  
  

  
  
  

       
  
  

من أن النسبة المئویة )  ( Parameswari et.al., 2009ویتفق مسار النتائج الحالیة مع مع ماذكره الباحثون 
ط الملوثة تختلف من حیث نوع المادة المعالجة أوالكائن الحي المستعمل للمعالجة وأزالة المعادن الثقیلة من االوسا

وامكانیة تطبیقھما في  الطریقتین وظروف العمل والمتغیرات البیئیة. أن جمیع النتائج المتحصل علیھا تؤكد كفاءة كال
الخام وتحسن نوعیتھ. وھذا المعالجة الحیویة والكیمیائیة في سحب المعادن الثقیلة وبقیة الملوثات المرافقة للنفط 

ماتوصي بھ ھذه الدراسھ حیث تعتبر المعالجھ الكیمیائیھ في ھذه الحالھ ھي االفضل والمضمونھ اكثر من حیث 
تجربتھا على عدة عناصر منھا ھذه الثاللثھ المذكوره والفنادیوم في دراسھ سابقھ ومكن ایضا تطبیق الطریقھ على 

الكیمیائیة وخاصة الشحنة الموجبة وایضا القابلیھ على االرتباط بالجذور السالبھ  العناصر المشابھة من حیث الصفات
مثل الجذر السالب لحامض االلجنیك مع االخذ باالعتبار دراسة خصائص النماذج النفطیة بعد المعالجة بكال الطریقتین 

  لمعرفة التأثیرا الجانبیة لكال المعاملتین .
  المصادر

) استخدام احد 2013ھ،عباس، حمید كاظم ،محمد،عقیل ابو طالب ،فنجان ،عبد األمیر مطلك (الثویني، منتھى نعم 1-
،الجامعة 78، ع 19البولیمرات الحیوبھ إلزالة بعض العناصر الثقیلة من الماء،مجلة كلیة التربیة االساسیة ، م 

 العراق.-المستنصریة
2- Gjorgieva,D ,Kadifkova,T,Baceva, K and Stavilov,T (2011). Assessment of heavy 

metals pollution in Republic of Macedonia using a plant Assay. Arch. Environ. 
Contam . Toxicol,60: 233-240. 

3- Ahluwalia, S .S and Goyal, D (2007). Microbial and plant derived biomass for removal 
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4- Gjorgieva,D ,Kadifkova,T ,Baceva,K and Stavilov,T (2011). Assessment of heavy 
metals pollution in Republic of Macedonia using a plant Assay. Arch. Environ, 
Contam, Toxicol,60: 233-240. 

باضافة حامض   الحقل
االلجنیك 

  )غم0.05(

باضافة حامض 
  ) غم0.1االلجنیك (

  باضافة   الطحالب
2.5104x  خلیة/مل  

 اضافة الطحالب
5 104xخلیة مل  

 52.22 13.33 87.77 41.11  االحدب
 44.44 11.11 75.55 43.33  الستراتیجي

 40.00 10.00 75.00 7.5  كركوك
 25.00 8.33 50.00 16.66  نفط خانھ

باضافة حامض   الحقل
  )غم0.05االلجنیك (

باضافة حامض 
  ) غم0.1االلجنیك (

  باضافة   الطحالب
2.5104x  خلیة/مل  

 اضافة الطحالب
5 104x خلیة

  مل
 34.37 12.50 65.62 31.25  االحدب

 23.33 3.33  100 31.25  الستراتیجي
 25.00 20.00 50.00 20.00  كركوك

 42.10 21.05 50.00 47.36  نفط خانھ
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  صالحیتھ للري مدى بیانو في محافظة الدیوانیة میاه نھر الفراتنوعیة تصنیف 
  

  *2عزام حمودي الحدیثيو  2اطیاف خالد حمیدو  1وفاء صاحب االوسي
دائرة البیئة /  وزارة العلوم والتكنولوجیا2و   جامعة القادسیة/  كلیة الزراعة/  قسم علوم التربة والموارد المائیة1

 .العراق/  ادبغد/  والمیاه
*Corresponding author: Wafaa.sahib68@gmail.com 

  
  الخالصة

مدى صالحیھ للري  بیانو محافظھ الدیوانیةتصنیف نوعیة میاه نھر الفرات في اجریت ھذه الدراسة لغرض    
ل نھر واجریت علیھا التحالیل الكیمائیة على ثالث فترات شھر حیث تم اختیار اربعة انھر بواقع ثالث محطات لك

حسب انظمة تصنیف میاه الري االكثر شیوعا وھي نظام  وكانون االول وكانون الثاني، وصنفتتشرین الثاني 
واقعة ضمن صنف المیاه اذ أظھرت الدراسة بأن جمیع نماذج 1954 لسنة )  ( USDAمختبر الملوحة االمریكي 

)C3-S1 (الدولیة والغذاء تصنیف دلیل منظمة الزراعة وFA0  ضمن صنف حیث صنفت المیاه  1985لسنھ
مشكلة قلیلھ الى متوسطة بالنسبة الى مؤشر الملوحة وكانت ضمن صنف ال توجد مشكلة  بالنسبة الى مؤشر امتزاز 

مشكلة بالنسبة لمؤشر وایضا ضمن صنف ال توجد  وتأثیرھا في نفاذیة التربة عند استخدامھا للري الصودیوم
اذ ھذه المیاه ضمن الحدود الطبیعیة ل  PHالتأثیرات الجانبیة لمیاه الري المعتمد على البیكربونات كما كانت قیمة

نف میاه صالحة للري كانت ضمن ص 1950) لسنة  Eaton( ) اما بالنسبة لتصنیف ایتون 8.4 –(7.1تراوحت بین 
  .) 1.25لمیاه الدراسة اقل من (  )(RSC تبقیةالصودیوم الم كربوناتاذا كانت قیمة 
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Abstract 
      The study was conducted to classifying the Euphrates River quality  in Al- 
Diwaniyah government to illustrate its availability to irrigation. Samples were collected 
from four river within three stations with three periods Nov.,Dec., and Jan.The rivers 
were classified according to (USDA.1954) the results showed that all samples within  
(C3-S1) class, and under FAO,1985 classified as small to moderate for the salinity 
indicator, and under no problem class for the adsorption of sodium index and its impact 
on soil permeability when using problem for irrigation and also in the category of no 
problem for the index of side effects For water based on bicarbonate and the PH value 
of these water within the normal limits ranging between (7.1 - 8.4) As for the 
classification of Eaton for the year 1950 was within the category of water suitable for 
irrigation if the value of sodium carbonate remaining( RSC)) for water study is less than 
(1.25). 
 

 المقدمة
ر من بلدان العالم وخاصة تلك الواقعة في تعتبر میاه الري احد الموارد الطبیعیة االساسیة والمھمة لعدد كبی     

بشكل رئیسي. وفي مثل ھذه البلدان تعتبر میاه الري  التي تعتمد على الزراعة االروائیھالمناطق الجافة وشبھ الجافة 
العامل المحدد الرئیسي في تطور الزراعة فیھا، لذلك تعتبر نوعیة میاه الري من االمور او المؤشرات االساسیة 

ب ان تؤخذ بنظر االعتبار عند التخطیط الستخدام الموارد المائیة في المجاالت الزراعیة على االمد القریب التي یج
) تؤثر میاه الري المستخدمة في ارواء المحاصیل الزراعیة على ملوحة التربة حسب 1989او البعید ( الزبیدي، 

تملح على نوعیتھا فحسب بل على الخواص الفیزیائیة تركیبھا االیوني وتركیزھا، وال یعتمد تأثیر میاه الري في ال

mailto:Wafaa.sahib68@gmail.com
mailto:Wafaa.sahib68@gmail.com
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والكیمیائیة للتربة ومدى مساھمتھا في عملیة التملح. ان لظروف البزل ونفاذیة التربة والمیزان الملحي للترب دور 
) الى ان الوارد المائي  2012(الطائي،اذ اشار  ). 2002مھم في ذلك فضال عن االمطار وتوزیعھا والتبخر(شكري،

ھر الفرات في انخفاض مستمر مع تقدم الوقت بالمقارنة مع وارده في القرن السابق ویعزى ذلك بسبب زیادة لن
ضمن مشروع  العدید من السدود  بأنشاءقیام تركیا والطلب على میاھھ من قبل الدول المجاورة تركیا وسوریا 

قررة مما تسبب في ارتفاع ملوحة میاه نھر استھالك سوریا میاه اعلى من حصتھا المائیة المالى جانب  األناضول
 .(montogomay,2007 ) الفرات وتردي نوعیتھا في العراق

تضم الدیوانیة موارد مائیة سطحیة والتي تتمثل بمجموعة من األنھار وما یتفرع منھا من جداول فضال عن الموارد 
عي بسبب ملوحتھا أوال وكلفتھا االقتصادیة المائیة الجوفیة ولكنھا لیست ذات جدوى یعول علیھا في المجال الزرا

  - ثانیا فضال عن الوفرة النسبیة لشبكة الجداول في المحافظة وسوف نتطرق لھا على النحو اآلتي:
كم) وتبلغ طاقتھ التصریفیة 123شط الدیوانیة : یعد أطول مجرى مائي یمر في المحافظة ، إذ یبلغ طولھ (  .1

دونم). یمر شط الدیوانیة بناحیة السنیة و مركز قضاء الدیوانیة  550000/ ثا) ویروي مساحة قدرھا (3م60(
وناحیة السدیر و مركز قضاء الحمزة مستمراً في جریانھ حتى یتالشى في قضاء الرمیثة ، ویتفرع منھ أثناء 

/ ثا) ویروي مساحة تقدر 3م 30كم) وبتصریف ( 30مسیرتھ جدول الشافعیة الحدیث الذي یبلغ طولھ (
دونم) موزعة ما بین ناحیتي الشافعیة و السدیر. ویتفرع من جدول (الشافعیة الحدیث) جدول نوریة  91630بـ(

  )2000/ ثا)  (جمیل عبد حمزة العمري، 3م1.5كم) وطاقة تصریفیة (28الحدیث بطول (
میاه الري في شط الدغارة : یمثل مع شط الدیوانیة الفرعین الرئیسین لشط الحلة ،ویعدان المصدرین الرئیسیین ل .2

 360000/ ثا) أما معدل المساحة التي یرویھا فتبلغ (3م43كم) وطاقتھ التصریفیة ( 70المحافظة ،ویبلغ طولھ (
دونم) تقع ضمن أراضي الدغارة و سومر و عفك و ال بدیر. وتتفرع منھ عدة جداول رئیسیة وأخرى ثانویة 

حریة الشمالي والجنوبي على الجھة الشرقیة منھ، جدول) أھمھا جدول الثریمھ وجدولي ال20یبلغ مجموعھا (
  دونم)( مدیریة ري محافظة القادسیة،).10793ویبلغ معدل المساحة التي ترویھا (

شط الشامیة : یدخل حدود المحافظة من جھة الشمال الغربي _بعد تفرعھ من شط الھندیة (ھو و شط الكوفة )  .3
و الصالحیة ومركز قضاء الشامیة و ناحیة غماس لینتھي بعدة ماراً بنواحي المھناویة  –جنوب مدینة الكفل 

جداول تصب في شط الشنافیة لیكون معاً نھر الفرات الرئیس ضمن أراضي الشنافیة ، لیتفرع مرة أخرى إلى 
كم ) وبطاقة تصریفیة  80فرعي السبیل والعطشان إلى الجنوب من ناحیة الشنافیة وبذلك یقطع مسافة طولھا (

) جدوالً أھمھا جدول 128دونم) ویتفرع من شط الشامیة ( 384000ثا) یروي مساحة قدرھا ( /3م140,3(
دونم) (مدیریة  25000/ثا) وتقدر مساحتھ االروائیة بـ (3م12كم) وطاقة تصریفیة قدرھا (21المھناویة بطول (

  ري محافظة القادسیة) .
التقاء شط الشنافیة بشط الكوفة (أبو صخیر ) شمال شط الشنافیة : یظھر نھر الفرات في منطقة الدراسة جّراء   .4

كم)یتفرع بعدھا إلى فرعي السبیل والعطشان 18.5ناحیة الشنافیة ویواصل النھر جریانھ ضمن حدودھا لمسافة(
اللذان یتجھان نحو الجنوب الشرقي حتى یدخال أراضي محافظة المثنى ویبلغ طول النھر ضمن المحافظة 

دونم) (سحر نافع شاكر، 200000/ ثا) ویروي مساحة قدرھا (3م1790یة القصوى (كم) وطاقتھ التصریف70(
1985.(  

ان انظمة تصنیف میاه الري متعددة ویستخدم اكثر من مؤشر او معیار لغرض تحدید انواع واصناف من میاه الري 
رق في دراستنا الى النوعیات من المیاه لغرض الري والزراعة وسنتط لنا مدى صالحیة ومالئمة ھذهالتي تعكس 

اھم ھذه االنظمة اذ تم اعتماد ثالثة انظمة لتصنیف المیاه وتقییم صالحیتھا ألغراض الري ، نظام تصنیف میاه الري 
لعام  FAO ودلیل منظمة الغذاء والزراعة الدولیة  1954لعام  USDAالمقترح من قبل مختبر الملوحة االمریكي 

  . 1950لعام  Eatonواخیرا نظام  1985
ان اھمیة دراسة نوعیھ میاه الري تكمن في احتواء ھذه المیاه بغض النظر عن مصادرھا على تراكیز مختلفة من 
االمالح الذائبة ، وان الكثیر من المشاكل الحالیة للزراعة المرویة في معظم مناطق العالم ھي نتیجة مباشرة لألمالح 

الذى  الصودیوماإلجھاد الملحي الناتج عن ارتفاع تراكیز كلورید ، فالمتراكمة في التربة التي مصدرھا ھو ماء الري
یسبب زیادة الضغط األسموزي لمحلول التربة مما یجعل النبات یعمل على زیادة تراكیز االمالح داخل خالیا 

صر الجذور وینتج عن ذلك عدم قدرة النبات على االمتصاص وبالتالي اختزال في النمو وخلل في التوازن بین العنا
لذا تھدف ھذه  )Xiao-fang et al., 2000; Yong et al., 2005الغذائیة فضال عن سمیة بعض العناصر(

الدراسة الى تصنیف میاه الري المأخوذة منھا من االنھار والقنوات في مناطق مختلفة من نھر الفرات في محافظة 
الحیتھا لعملیة االرواء للمحاصیل المختلفة الدیوانیة حسب انظمة التصنیف الشائعة االستعمال ومحاولة تحدید ص

  وتأثیراتھا المستقبلیة للتراكم الملحي  في الترب التي تروي بھذه المیاه.
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 العمل  وطرق موادال
من میاه الري في محافظة الدیوانیة تم في ھذه الدراسة جلب نماذج : أخذ النماذج من مواقع الدراسة وتحضیرھا 

 2017ولغایة كانون الثاني  2016الث محطات لكل نھر للفترة الممتدة من تشرین الثاني من اربع انھر وبواقع ث
  ومناطق الدراسة ھي :

 السدیر ) -وسط المدینة   –شط الدیوانیة  ( ناحیة السنیة  -1
 صدر الدغارة ) -وسط الناحیة  -شط الدغارة ( جدول الثریمة    -2
 الحیة )الص –النجاریة  –شط الشامیة ( جدول المھناویة  -3
  ناظم المشخاب    )    - وسط الناحیة   -شط الشنافیة ( غماس   -4

  جمعت العینات في عبوات بالستیكیة معقمة واجریت علیھا االختبارات اآلتیة :
قیست درجة تفاعل نماذج :  Electrical Conductivity (EC) ) و االیصالیة الكھربائیةpHدرجة التفاعل (

 Electrical)اما االیصالیة الكھربائیة فقد قیست بواسطة جھاز (  pH-meterة جھاز میاه الدراسة مباشرة بوساط
conductivity bridge  

قدرت تراكیز األیونات الذائبة الموجبة : Soluble Cations and Anionsاألیونات الذائبة الموجبة والسالبة   
   - وتضمنت األتي :Page et al.(1982)  وفق والسالبة على 

-0.01N Na2)قدرت أیونات الكالسیوم بالتسحیح مع محلول الفرسینیت : Calcium Ionsالكالسیوم  أیونات
EDTA)  دلیلوباستعمالMurxide .  

قدرت أیونات المغنیسیوم بحسب الطریقة الحسابیة . بعد تقدیر كل من : Magnesium Ionsأیونات المغنیسیوم   
وطرح  Erichrome Black Tح مع محلول الفرسینیت وباستعمال دلیل أیونات الكالسیوم والمغنیسیوم معاً بالتسحی

  .تركیز أیونات الكالسیوم
 Flameباستعمال جھاز قیاس اللھب دیوم قدرت أیونات الصو: Sodium Ionsأیونات الصودیوم 

Photometer.   
وباستعمال جھاز  Turbidimetricقدرت أیونات الكبریتات بطریقة العكارة   Sulfate Ions :أیونات الكبریتات  

  .نانومیتر 420وعلى طول موجي  Spectrophotometerالطیف اللوني 
قدرت بالتسحیح مع حامض : Carbonate and Bicarbonate Ions   أیونات الكاربونات والبیكاربونات 

  ). 0.01N( الكبریتیك 
  :حسب المعادلة االتیة     TDSتم قیاس التركیز الكلي لألمالح الذائبة 

EC (ds / m) × 640   TDS =  )ppm(  
  حسب المعادلة التالیة :   SARتم تقدیر نسبة امتزاز الصودیوم

SAR=  

  من المعادلة االتیة :  (RSC )قدرت كاربونات الصودیوم المتبقیة 
RSC= ( CO3 + HCO3 ) – ( Ca + Mg )  

  
  التصنیفات المستخدمة لتقییم نوعیة میاه الري :

ویعتمد النظام االمریكي على مؤشرین اساسین لتقیم نوعیة میاه الري :USDAنظام مختبر الملوحة االمریكي : اوالً 
ولقد  SARھما التركیز الكلي لألمالح معبرا عنھا بالتوصیل الكھربائي (مایكرموز/ سم ) ونسبة امتزاز الصدیوم 

 صنفا مختلفا لمیاه الري. 16ربط نظام المقترح بین ھذین المؤشرین للحصول على مخطط یضم 
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  (Handbook   No 60). تصنیف میاه الري بالنسبة لمخاطر الملوحة حسب مختبر الملوحة االمریكي 1جدول 

  
  Handbook   No 60). تصنیف میاه الري حسب نسبة امتزاز الصودیوم (2جدول 

صنف 
  المیاه

  صالحیة المیاه SAR  الرمز

قلیلة 
الصود
  یة

S1 0 – 
10 

استخدامھا ال یوجد ضرر من 
عدا المحاصیل الحساسة جدا 

  مثل بعض اشجار الفاكھة
متوسطة 
الصود
  یة

S2 10 – 
18  

تسبب مخاطر على صفات 
بعض الترب وخاصة الطینیة 

  عند عدم توفر البزل الجید
عالیة 
الصود
  یة

S3 18 – 
26 

تسبب ارتفاع النسبة المئویة 
للصودیوم المتبادل في الترب 

لذا یجب اضافة بعض 
  حات والغسل والبزل المصل

عالیة 
الصود
  یة جداً 

S4  اكبر
من 
26 

غیر صالحة للري اال في حالة 
  توفر كمیات كبیرة من الجبس

  
  

  FAOنظام منظمة الزراعة والغذاء الدولیة  ثانیاً : 
    FAO( 1985). دلیل تقییم نوعیة میاه الري المقترح من قبل 3جدول 

  طبیعة المشكلة  ت
  

  ن االستعمالقیمة الحد االدنى م
 –قلیلة   ال توجد

متو
  سطة

  شدید

اقل من   1- دسي سیمنز. م ECالملوحة :  1
0.
7 

اكثر من  3 – 0.7
3.0 

 - TDS ( ppm)  450 2000او مجموع االمالح الذائبة   
450  

اكثر من 
200
0 

 ECقیمة التوصیل الكھربائي   SARنسبة امتزاز الصودیوم  2
اكثر من   0 – 3  

0.
7 

اقل من  0.7 – 0.2
O.2 

 TDS  الرمز  تصنیف میاه الري
  ملغم / لتر

EC   
  مواصفاتھا  مایكروموز/سم

  
   C1  میاه ذات ملوحة واطئة

  200اقل من 
  
 250اقل من

للري في كافة الترب  میاه صالحة
  والمحاصیل

میاه ذات ملوحة 
 C2  متوسطة

  
200 – 500 

 
750-250 

 

میاه صالحھ لري المحاصیل 
  متوسطة التحمل للملوحة

  
 C3  میاه ذات ملوحة عالیة

  
500 – 1500 

  
2250-750 

 

میاه تستخدم بوجود شبكة بزل 
  فعالة والمحاصیل عالیة التحمل

  
میاه ذات ملوحة عالیة 

  جدا
C4 

  
1500 – 3000 5000-2250 

میاه غیر صالحة للري اال في 
ترب عالیة النفاذیة وبزل كفوء 
  ولمحاصیل عالیة التحمل للملوحة
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اكثر من  3 – 6  
1.
2 

 0.3اقل من  1.2 – 0.3

اكثر من  6 – 12  
1.
9 

 0.5اقل من  1.9 – 0.5

اكثر من  12 – 20  
2.
9 

 1.3اقل من  29 – 1.3

اكثر من  20 – 40  
5 

  2.9اقل من  5 – 2.9

        التأثیرات الجانبیة لألیونات 3
 9ثر من اك 3 – 9 3اقل من   ) الري السطحي (SARالصودیوم   
 10اكثر من  4 – 10 4اقل من   ) الري السطحي1- الكلورید (ملي مكافئ .لتر  
        التأثیرات العرضیة االخرى 4

اقل من   1-ملغم . لتر NO3 – Nالنترات   
0.
5 

 30اكثر من  5 – 30

اقل من   1-ملي مكافئ.لتر HCO3البیكاربونات   
1.
5 

اكثر من  1.5 – 8.5
8.5 

  - - Ph 8.4 -6.5درجة التفاعل   
  

 Residual Sodium)  حسب قیمة كاربونات الصودیوم المتبقیة  Eaton, 1950تصنیف ایتون (  ثالثاً : 
Carbonate (RSC )  

  ( RSC ). تصنیف میاه الري حسب قیمة 4جدول 
) ملي  ( RSCقیمة 

 مكافئ / لتر
  نوعیة المیاه 

  صالحة  1.25اقل من 
متوسطة   1.25 – 2.5

  الصالحیة
  غیر صالحة  1.25كثر من ا

  
  النتائج والمناقشة

) ومقارنتھا مع العدید من المعاییر والمقاییس 5بعد قیاس الخواص الكیمیائیة لنماذج الدراسة والمبینة في جدول (    
  لتقییم نوعیة المیاه ألغراض الري حیث بنیت النتائج ما یلي: المستخدمة

یعتمد ھذا المقیاس على العالقة بین درجة التوصیل الكھربائي  : 1954وفق مقیاس مختبر الملوحة االمریكي  
) ولقد ربط النظام المقترح بین ھذین المؤشرین للحصول على SARبالمایكرو موز/ سم ونسبة امتزاز الصودیوم (

ي ) ان قیم ملوحة میاه الر5) تبین النتائج الموضحة في جدول (1صنفا مختلفا لمیاه الري (شكل  16مخطط یضم 
) مایكرو موز/ سم وعند تصنیف ھذه المیاه حسب نظام مختبر 1127 - 2180(       لنماذج الدراسة تتراوح بین

) فھي میاه ذات ملوحة عالیة ال یمكن اعتمادھا C3الملوحة االمریكي نالحظ بأن جمیع ھذه المیاه تقع ضمن صنف (
للملوحة، وبالتالي نتوقع احتمال ارتفاع مشكلة  في الري اال بوجود شبكة بزل فعالة ولمحاصیل عالیة التحمل

  الملوحة من استعمال ھذه النوعیة من المیاه.
لجمیع عینات  SAR) ان قیم  5اما بالنسبة الى نسبة امتزاز الصودیوم فمیاه الدراسة كما بینت نتائج جدول ( 

) فھي میاه قلیلة الصودیة S1(والي یضم صنف  (10 – 0 )) اي تقع بین  0.12 – 4.03الدراسة تراوحت بین ( 
ان تستخدم لمعظم الترب دون ضرر وھذه  ولیس لھا تأثیر في نفاذیة التربة عند استخدام ھذه المیاه للري، ویمكن

) بان معظم میاه الري في العراق تتراوح من ناحیة 1970النتائج تتطابق مع ما توصل الیھ (حنا والطالباني، 
  . ( S1 )وبالنسبة لمخاطر الصودیة  ( C2 – C3 )وحة بین النوعیة بالنسبة لمخاطر المل
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حسب تصنیف مختبر الملوحة  C3 – S1كما اشرنا سابقا بان صنف جمیع نماذج میاه الري المدروسة ھو 
 ال یكمنقلیلة الصودیوم وان ھذا النوع من الصنف  –االمریكي وھذا النوع من الصنف یعتبر ماء عالي الملوحة 

الحمضیات ویمكن استعمالھ لمحاصیل عالیة التحمل  وباألخصالمحاصیل الحساسة للملوحة  استخدامھ في ري
فیھا طبقات صلدة تمنع الرشح كما اوضح ذلك كل من (  ال یوجدللملوحة بوجود شبكات بزل فعالة وفي الترب التي 

 ) .1989) و ( الزبیدي ، 1980النجم ، 
تم تصنیف المیاه اعتمادا على دلیل منظمة الزراعة والغذاء :  FAO ولیةالدوالغذاء وفق نظام الزراعة  
)(FAO,1985 ) الذي اعتمد على االیصالیة الكھربائیة ونسبة امتزاز الصودیوم وتأثیرات االیونات 3جدول (

صنفت المیاه في الدلیل تحت  النوعیة والسمیة ومشاكل وتأثیرات جانبیة اخرى وصنفھا اعتبارا على درجة المشكلة.
وتقع  1-دیسي سیمنز.م 0.7ث اصناف ال توجد مشكلة من استخدام المیاه اذا كان التوصیل الكھربائي لھا اقل من ثال

وتحت صنف 1-دیسي سیمنز.م 0.7 – 3.0تحت صنف مشكلة خفیفة الى متوسطة اذا كان التوصیل الكھربائي بین 
لمیاه الدراسة قد تراوحت  ECوان قیم  .1-یمنز.مدیسیس 3.0زیادة في المشكلة اذا كان توصیلھا الكھربائي اكثر من 

  5وقد تم تصنیفھا واعتمادا على دلیل منظمة الزراعة وكما مبین في جدول (1-دسي سیمنز. م (1.27-2.18)     بین
  . ) اذ كانت جمیع میاه الدراسة ضمن صنف (مشكلة قلیلة الى متوسطة)

دیوم وتأثیره على نفاذیة التربة فقد وجدت عالقة بین االیصالیة اما تصنیف المیاه اعتمادا على نسبة امتزاز الصو
الكھربائیة ونسبة امتزاز الصودیوم في ھذا التصنیف اذ ینخفض تأثیر الصودیوم الضار على نفاذیة التربة بزیادة 

ال توجد التوصیل الكھربائي للمیاه، وتم تصنیف المیاه قید الدراسة طبقاً لذلك وكانت جمیع المیاه ضمن صنف (
. اما بالنسبة لمؤشر التأثیرات الجانبیة لمیاه ولیس لھا تأثیر في نفاذیة التربة عند استخدام ھذه المیاه للري مشكلة)

فقد وضعت ضمن صنف (ال توجد مشكلة ) اما درجة تفاعل المیاه فقد تراوحت بین  البیكربوناتالري المعتمد على 
  المعتمد بالتصنیف وال توجد مشكلة من ناحیتھ .) اذ تقع ضمن المعدل المقترح و8.4-7.1(

تؤثر البیكربونات : (RSC )حسب قیمة كاربونات الصودیوم المتبقیة  (Eaton , 1950)وفق تصنیف ایتون 
على التربة والنبات بطرق مختلفة ، لذلك تعتبر احد عوامل التركیب الكیمیائي لمیاه الري الداخلة في تقییم نوعیة 

والبیكربونات في المیاه حیث  الكربوناتث اعتمد على احتمال صودیة االرض من خالل ایونات میاه الري . حی
الكالسیوم والمغنیسیوم وبالتالي یجعل الصودا  كربوناتتؤدي زیادتھا الى ترسیب الكالسیوم والمغنیسیوم في صورة 

). وطبقا لھذا RSCذا ما یعرف ب (الصودیوم وھ كربوناتیتحد مع الصودیوم مكونا  الكربوناتحره وما یتبقى من 
) وعند مقارنة نتائج میاه الري المدروسة مع جدول 1.25لمیاه الدراسة كانت (اقل من  RSCالتصنیف تبین ان قیم 

  ) فھي تقع ضمن میاه صالحة للري. 4( 
ونات وبشكل عام یعتقد من الضروري ان یؤخذ بنظر االعتبار صفات التربة المرویة عند تقییم اثر الكرب

والبیكربونات . حیث ان بعض مكونات التربة تلعب دوراً في مقاومة تأثیر كربونات الصودیوم على التربة وذلك 
. ھذا من جھة  ( Alzubaidi , 1979 )من خالل ترسبھا بتفاعلھا مع الكالسیوم والمغنیسیوم والجبس في التربة 

السمي وانما كذلك تؤثر على نمو النبات  تأثیرھاخالل  ومن جھة اخرى تؤثر البیكربونات على نمو النبات لیس من
اذا ما استخدمت المیاه بواسطة الرش حیث تتجمع البیكربونات على سطوح االوراق مكونة بقعاً من كربونات 

  . ) 1989الكالسیوم ( الزبیدي ،
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  ) FAO 1985,ونظام (  USDAقاً للتصانیف الدولیة نظام مختبر الملوحة االمریكي ) معدل نتائج فحوصات میاه نھر الفرات خالل فترة الدراسة مصنفة طب 5جدول ( 
  
  الموقع            

  الصفات

        
  شط الشنافیة  شط الشامیة  شط الدغارة  شط الدیوانیة

جدول   صدر الدغارة  وسط الناحیة  جدول الثریمة  السدیر  وسط المدینة  ناحیة السنیة
  المھناویة

  ناظم المشخاب  وسط الناحیة  غماس  ةالصالحی  النجاریة

pH 7.10 7.08 7.50 8.36 7.20 8.36 8.30 7.70 7.50 7.40 8.20  7.60 
EC 

  1-مایكروموز.سم
1514 1213 1241 1138 1127 1133 1196 1209 1215 1241 2180 1231 

TDS 
Ppm 

968.96 776.32 794.24 728.32 721.28 725.12  765.44 773.76 777.60 794.24 1395.20 787.84 

Ca++  

  1-ملي مول شحنة.لتر
5.40 8.66 7.66 7.86 9.53 8.06 6.40 6.46 4.13 5.20 5.13 6.73 

Mg++ 

 1-ملي مول شحنة.لتر
20.33 15.13 20.60 21.06 12.13 15.26 16.40 17.86 18.40 31.60 23.73 22.73 

Na+ 

 1-ملي مول شحنة.لتر
2.75 4.85 3.69 3.93 4.17 1.60 0.42 3.52 2.08 17.76 3.00 15.46 

CO3 
 1-ملي مول شحنة.لتر

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO4
= 

  1-ملي مول شحنة.لتر
0.58 0.56 0.30 0.65 0.54 0.75 0.64 0.64 0.64 0.49 0.59 0.44 

HCO3
- 

 1-ملي مول شحنة.لتر
14.06 5.80 12.33 15.73 13.00 17.53 18.93 11.13 12.80 14.30 18.73 13.33 

RSC 
  1-ملي مول شحنة.لتر

- 11.67 - 17.99 - 15.93 - 13.19 - 8.66 - 5.79 - 3.87 - 13.19 - 9.73 - 22.50 - 10.13 - 16.13 

SAR  0.76 1.40 0.98 1.03 1.26 0.46 0.12 1.01 0.62 4.14 0.79 4.03 
  صنف الماء

USDA,1954  
C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 C3 – S1 

  صنف الماء
FAO.1985 

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
  للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة

 ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة

ال توجد  
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة 
  الى متوسطة 

ال توجد 
مشكلة 
بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة الى 
متوسطة ال 
توجد مشكلة 

بالنسبة 
 للصودیوم

مشكلة قلیلة الى 
متوسطة ال 
توجد مشكلة 

بالنسبة 
 للصودیوم
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  اء الري. مخطط  مختبر الملوحة األمریكي لتصنیف م1شكل 
  

  االستنتاجات
اي میاه ذات ملوحة عالیة وقلیلة القلویة اذ  (C3-S1)ان صنف نوعیة میاه الري المدروسة حسب التصنیف االمریكي ھو  -1

 ال یوجد ضرر من استخدامھا مع توفر شبكات بزل فعالھ.
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الملوحة وضمن  ھو (مشكلة قلیلة الى متوسطة) حسب مؤشر FAOمیاه الري المدروسة وحسب نضام صنف نوعیة  -2
 التأثیراتتوجد مشكلة ) بالنسبة لمؤشر  ( ال   صنف (ال توجد مشكلة) حسب مؤشر امتزاز الصودیوم وضمن صنف 

. وكذلك لوحظ بان االس الھیدروجیني لمیاه الري المدروسة تقع  البیكربوناتالمتنوعة لمیاه الري المعتمد على ایون 
 ضمن المعدالت الطبیعیة . 

الفرات على تراكیز عالیة نسبیا من ایونات الكالسیوم والمغنیسیوم مقارنة بأیون الصودیوم مما یدل على عدم احتواء نھر  -3
  الصودیوم مستقبال على صفات التربة المرویة بھذه النوعیة من المیاه. ألیونوجود خطورة 

 المصادر
جامعة  –ادسیة ، ماجستیر مقدمة إلى كلیة اآلداب جمیل عبد حمزة العمري ، الواقع الجغرافي لشبكة المبازل في محافظة الق

  .18 - 17ص 2000، - القادسیة
) تقییم نوعیة میاه الري في العراق . المؤتمر الفني الدوري االول التحاد المھندسین الزراعیین العرب 1970حنا والطلباني ( 
  الخرطوم .

بیت الحكمة ، جامعة بغداد ،. وزارة التعلیم العالي  -یة االسس النظریة والتطبیق -الزبیدي ، احمد حیدر . ملوحة التربة 
  .١٩٨٩والبحث العلمي، العراق، 

رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة  الناصریة، -الدیوانیة-سحر نافع شاكر، جیمورفولوجیة الكثبان الرملیة المحصورة بین الكوت
  .28ص 1985العلوم، جامعة بغداد، 

استخدام المیاه المالحة بالتناوب وبالخلط في نمو الحنطة وتراكم االمالح . في التربة.  . تأثیر٢٠٠٢شكري ، حسین محمود 
 اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد، العراق.

ھیدرومناخیة حوض الفرات وأثرھا في تحدید الوارد المائي للعراق، اطروحة دكتوراه،  ) 2010الطائي، عدنان عودة فلیح( 
 .جامعة بغداد

  مدیریة ري محافظة القادسیة، شعبة التخطیط، بیانات غیر منشورة.
Alzubaidi A . ( 1979) : Soil resistance to soda formation of some Iraqi soil. Proceedings of the 

International conference on managing of saline water for irrigation . Planning for future 
.Texas Tech. Uni. ( 333- 338). 

FAO Water Quality for Agriculture Irrigation and Drainage. Paper 29 Rev. 1FAO, Rome. 147 
p. (1989). 

Hand book No 60 (1954) Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils 
.USSL.USDA. 

Montgomery, C.W. (2007). Environmental geology. McGraw Hill, Higher Educ. New York. 
USA. 

Page , E. R. ; R. H. Miller and D. R. Kenny . 1982 . Methods of soil    analysis , Part 2 , 2nd ed. 
Agron. 9 . 

Xiao-fang S, Qing-song Z, You-liang L. 2000. Salinity injury to germination and growth of 
cotton (Gossypium hirsutum L.) at emergence and seedling stages. J Plant Res & Environ. 
9:22-25. 

Yong Y, Nora Fung-Yee T, Chang-Yi L, Yuk-Shan W. 2005. Effects of salinity on 
germination, seedling growth and physiology of three salt secreting mangrove species. 
Aquatic Botany. 83. 193–205 195. 
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اب ) وعنصري الكادمیوم والكروم على الكتلة الحیویة  -(جراوند تأثیر التعرض لمبید كالیفوسات
  في المیاه الملوثةAspergillus niger , Trichoderma harzanium) ( لفطریات

 
  2* و مھدي صالح العتابي1و ابراھیم مھدي السلمان 1بشرى كاظم شاكر

مركز البحوث الزراعیة / وزارة 2ابن الھیثم / جامعة بغداد و  –لوم الصرفة قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة للع 1
  الزراعة / العراق.

*Corresponding author: dr.ibrahim.ima@gmail.com 
  

  الخالصة
ة من مبید الكالیفوسات وعنصري الكروم تناولت الدراسة الحالیة متابعة تاثیر التعرض لتراكیز مختلف       

 و Aspergillus nigerوالكادمیوم في الوسط المائي الملوث على قابلیة التحمل ومقدار تأثر الكتلة الحیة للفطرین 
Trichoderma harzianum) لتر وعنصري 1-) ملغم50،100،200،300وذلك بتطبیق تراكیز من المبید/

) یوم تحت ظروف مختبریة مسیطر 12و 6/لتر بزمن التعرض (1-) ملغم15،20،25، , 10 5الكادمیوم والكروم (
، عرضت الفطریات للملوثات المستھدفة في وسطین 6 واس ھیدروحیني  ± 2مْ  25علیھا من أضاءة درجة حرارة 

 دورة / دقیقة). 150مل) ومتحرك (الحاضنة الھزازة بسرعة ) (250 زرعیین، ساكن (قناني تنمیة بحجم
ینت الدراسة الحالیة ان جنسي الفطریات المستعملة في الدراسة تمیزا بقدرة عالیة على تحمل المبید كالیفوسات ب     

/لتر وكذلك قدرة الفطرین على تحمل تراكیز عالیة كذلك من عنصري الكروم 1-) ملغم50 -300بالتراكیز من (
الوسط الساكن اكثر من الوسط المتحرك. وبصورة  /لتر، وبكفاءة عالیة في1-) ملغم15،20،25، , 10 5والكادمیوم (

 300عند التركیز  Trichodermaأعلى واكثر تحمل من فطر  .Aspergillusعامة كانت قیم الكتل الحیة للفطر 
/لتر من المبید وكذلك في الوسط الساكن اكثر منھ في الوسط المتحرك، وفي حالة التعرض لعنصري الكادمیوم 1-ملغم

 Trichodermaمقاومة أعلى لوجود الكادمیوم في الوسط المائي، بینما الفطر  Aspergillusطر  والكروم سجل ف
) یوم أعطى أفضل  6كان أفضل مع الكروم. كما اشارت نتائج اختبارات الكتلھ الحیة للفطریات الى أن زمن المعاملة (

و Aspergillus لمبید نجد أن  الفطریات كتلھ حیویة في االوساط المعرضة للمعادن، بینما في االوساط المعرضة ل
Trichoderma  یوم وفي كالالوسطین الزرعیین. 6 -12  قد تباینت بتكوین الكتلة الحیة عند الزمنین  

  .، العناصر الثقیلة، الكتلة الحیةGlyphosate،قابلیة التحمل، Trichodermaو Aspergillus الكلمات المفتاحیة:
 
Effect of exposure to pesticide glyphosate (GROUND-UP SL), cadmium  
and chromium on biomass of fungi (Aspergillus niger and Trichoderma 

harzanium) in polluted water 
 

1Bushra K Shaker 2* Ibrahim M A Al-Salman. 3Mahdi S Al-Atabi 
1Biology Department, College of Education for pure Science (Ibin-Alhaitham) Baghdad 

University and 
2Agricultural center, Ministry of Agriculture, Iraq. 

*Corresponding author: dr.ibrahim.ima@gmail.com 
 

Abstract 
   The current study follow- up to the effect of exposure to different concentrations of  
pesticide glyphosate (GROUND-UP SL), Cadmium and Chromium elements on the 
tolerance ability and Biomass of Fungi (Aspergillus niger ,  Trichoderma harzanium) in 
polluted water, to apply concentrations of pesticide and elements  Cd , Cr, ranged 
between (50, 100,200 ,300) and ( 5, 10, 15, 20, 25) mg/l-1 respectively. All experiments 
carried out under controlled laboratory conditions intensity of illumination system, (2 ± 
25 ° C,pH,6,) and Fungi were exposure to target pollutants in static  1 liter culture 
medium and a mobile culture medium in (shaking incubator with speed 150round / 
minutes). The results showed that the two fungi used in the study was characterized by a 

mailto:dr.ibrahim.ima@gmail.com
mailto:dr.ibrahim.ima@gmail.com
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high ability and tolerate to the pesticide (GROUND-UP SL) with  applied concentrations 
ranging (50 - 300) mg -1, as well as to the high concentrations of Cd and Cr (5, 10, 15, 
25) mg-1, and with higher efficiency in static medium than the mobile medium. In 
general, the values of biomass of the fungus Aspergillus was higher and more tolerant 
than the Trichoderma at a concentration of 300 mg-1 of the pesticide as well as in the 
static medium rather than in the mobile medium, and in the case of exposure to Cd and 
Cr, Aspergillus recorded higher resistance to the presence of Cd in the water medium, 
while Trichoderma was better with Cr element.  Also the results of biomass tested 
showed that the administrated time of (6) days gave the best biomass in the cultures 
medium which exposed to metals, while in circles  exposed to pesticide, it found that 
Aspergillus and Trichoderma fungi have varied configure biomass at time 6-12 days in 
both culturing medium. 
Keywords: Aspergillus niger, Trichoderma harzanium, Ability of tolerance, 
Glyphosate, Heavy metals, Biomass. 

  المقدمة
) لمعظم السموم البیئیة Bioremediatorsتعد البكتریا والفطریات والطحالب من المحلالت او المحطمات الحیویة (  

لھذه العناصر  وبشكل خاص العناصر الثقیلة والمبیدات، من خالل امتالكھا لخاصیة التراكم الحیوي واالزالة البیئیة
) ومجموعة alcoholicو الكحول ( ether)) وایثر(carboxylوالمركبات النھا تمتلك مجامیع كاربوكسیلیة (

) مسؤولة عن خاصیة االرتباط لھذه المواد والعناصر من االوساط  amine) ومجامیع امینیة ((phosphateفوسقات 
لكثیر منھا یزداد فعالیة مع تواجد بعض  المعادن خاصة وبنسب التي تتعرض للتلوث بالمواد المختلفة، أذ ان نشاط ا

).وتستعمل الكتلة الحیة أما بشكلھا  Park & Lee , 2003; Nirmal et al.,2010معقولة في الوسط المائي (
 الطري (خالیا حیة) أو بشكلھا المجفف بھیأة (مساحیق أو الیاف أوغزل فطري) في تطبیقات االمتزاز الحیوي، والذي

وذلك عن طریق تراكم أو ppb أو حتى  ppmیعني ازالة الملوثات من الوسط البیئي بمستویات تصل الى تركیز 
ارتباط العناصر واالیونات والمركبات مع اجزاء مختلفة من خالیا ھذه االحیاء من خالل وجود زمر وظیفیة كیمیائیة 

الملوثة ینتج عنھا تشكیل معقدات یتكون من خاللھا عدد من  یمكنھا تكوین نمط تبادلي أیوني بینھا وبین مكونات المادة
المركبات المخلبیة التي تساعد في عملیة تجمیع وترسیب الملوثات والتخلص التدریجي منھا 

)Gadd,1993;Volesky & Halon, 1995 ;Vijayaraghavan & Yun,2008 .(  
ات الواطئة مثل في مجال تطبیقات مفھوم (الكتلة الحیویة) وأكدت الدراسات التطبیقیة على أمكانیة استعمال ھذه الكائن 

المازة للملوثات البیئیة، وفي الوقت الحاضر أضیف الیھا استعمال المخلفات الزراعیة ذات الطبیعة السلیلوزیة الناتجة 
دیال عملیاً من مصادرھا الطبیعیة من اوراق والیاف أو كنواتج عرضیة لبعض الصناعات الغذائیة وعملیات التخمر، ب

لطرق الترسیب الكیمیائي والمعالجة الكھروكیمیائیة والتبادل االیوني وأغشیة االمتزاز على الكاربون الفعال وغیرھا 
من االسالیب، وذلك لكونھا مكلفة مادیا كما أن البعض منھا عند التطبیق لم یسجل كفاءة عالیة في معالجة المیاه الملوثة 

رف الصحي التي تحتوي على عناصر ومركبات وملوثات حیاتیة مختلفة خاصة بما یتعلق بمیاه الص
)Volesky,2001;Davis et al., 2003, AL-Masri et al., 2009, .(  
ومن المالحظ في التطبیق العملي تسجیل فوارق كبیرة بین فعالیة ھذه االحیاء تجاه سحب وازالة بعض الملوثات من  

لدور مع بعض السموم والملوثات البیئیة وخاصة المبیدات والمعادن الثقیلة، وذلك ألن جھة أو عدم أمكانیة القیام بھذا ا
قسم من ھذه الملوثات تحدث تأثیرا ضارا مباشرا أو بعد فترة من المعاملة على الكتلھ الحیة لخالیا ھذه االحیاء 

ستھدفة، االمر الذي یتطلب اجراء وینسحب ذلك على خصائصھا الفلسجیة والوراثیة مما یثبط دورھھا في المعالجة الم
اختبارات أولیة للكشف عن قابلیة التحمل لتراكیز مختلفة من الملوث المقصود في االزالة وتقدیر ومایقابلھ من كتلة 
حیویة تكون قادرة على المعالجة بأفضل صورة، وھذا ماھدفت الیھ الدراسة الحالیة من خالل تعریض خالیا نوعین 

لتراكیز مختلفة من مبید كالیفوسیت وعنصري   Trichoderma harzianumو Aspergills nigerمن الفطریات 
  الكادمیوم والكروم.

 المواد وطرق العمل
تم اختیار ثالث محطات من نھر دجلة ضمن  محافظة بغداد لجمع نماذج الفطریات  :جمع العینات وأختیار المواقع

ء من جسر المثنى شماال ثم عند دخول النھرالى مدینة الكاظمیة الى منطقة المستھدفة بالدراسة من بیئتھا الطبیعیة ابتدا
على اساس تنوع االنشطة البشریة فضال عن بعض المنشآت وتم اختیار ھذه المواقع الثالثة  )،1الدورة جنوبا ، شكل (
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  یس على اساس المسافات،والمعامل الصغیرة التي تلقي بمخلفاتھا الى النھر مما یؤدي الى تباین مصادر الملوثات ول
جمعت اجناس الفطریات من ثالثة مواقع مختلفة تمثلت ( قرب مصفى الدورة  ،مقابل مدینة الكاظمیة ، مدینة  أذ

الطب) وبواقع ثالث مكررات لكل مصدر .  جمعت العینات في قناني بالستیكیة نظیفة ومعقمة  فتحت تحت الماء وتم 
   للمختبر ألجراء الفحوصات المطلوبة.ملؤھا بماء العینة ونقلت مباشرة 

 ) مواقع جمع العینات من میاه نھر دجلة  . 1شكل (
  

مل من الماء المقطر واخذ  9عزلت الفطریات مختبریا باعتماد طریقة التخافیف باضافة   :عزل وتشخیص الفطریات
مل ماء 9 یف االول واضیف الى مل من التخف1مل من عینة الماء(ماء المصدر مكان جمع العینة من النھر)، اخذ 1

مل من كل تخفیف من 1،اضیف  1/1000وكررت العملیة للتركیز الثالث   1/100مقطر للحصول على تخفیف 
المعقم باستخدام التعقیم البخاري والمضاف  Sabouraud Dextose Agarالتخافیف المحضرة الى الوسط الزرعي 

ملغم/لتر حركت االطباق حركة رحویة لغرض تجانس  250 بتركیز Chloromphinicolالیھ المضاد الحیوي 
 3سم ) وبمعدل 9العینة مع الوسط الغذائي ، صب ھذا المزیج (الماء الملوث والوسط الزرعي ) في اطباق بتري (

باطباق  SDAْم لحبن ظھور المستعمرات  والفصل المستمر لھا على وسط  25مكررات لكل عینة وحضنت بدرجة 
).  شخصت الفطربات باالعتماد على  الصفات 2014الحصول على مستعمرات نقیة (الشبلي ،  جدیدة الى حین

 ; Domsch et al.,1980 المظھریة  للعزالت الفطریة في الوسط الزرعي ، فضالعن الصفات المجھریة 
Barnett & Hunter,1986).( تلفة وتمكنت الدراسة من  تشخیص ثمانیة اجناس وانواع من  الفطریات المخ
Trichoderma harzianum  وAspergillus niger و Aspergillus flavus وAspergillus fumigatus  

، عزلت الفطریات من عینات الماء الملوثة وتم .Mucor spو  .Penicillium spو  Aspergillus  terreusو 
لعزالت وذلك لقابلیتھم على من تلك ا Aspergillus nigerوالفطر .Trichoderma harzianumانتخاب  الفطر 

  التحمل العالیة للمعادن الثقیلة والمبید ،من خالل اضافة تراكیز اولیة  الى االوساط الزرعیة لھذه المعادن والمبید  
حضرت االوساط الزرعیة الصلبة والسائلة باالعتماد على تعلیمات الشركة  تحضیر االوساط الزرعیة الجاھزة للفطریات:

) مل من محلول الكلورامفینیكول الخزین (1ْم) لیضاف الیھ  45بالمؤصدة كما ذكر اعاله و ترك لیبرد (حوالي  المصنعة وعقمت
الى الوسط ثم صب في اطباق بتري و تركت لمدة یوم كامل في الحاضنة للتاكد من خلوھا من التلوث مع عدم ترك الوسط اكثر 

 من یومین في الثالجة لحین استعمالھ.
استخدم ھذا المحلول لغرض السیطرة على النمو البكتیري في المزارع الفطریة ،وكذلك في : مفینیكولمحلول كلورو

ملغم من  250باذابة   Booth,(1971)االوساط الصلبة على االغلب اذ حضر ھذا المحلول اعتمادا على طریقة 
م / مل مع العلم ان ھذا المحلول ال ملغ 1000مل من الماء المقطر المعقم لیصبح التركیز النھائي  250المضاد في 

یتحمل درجات الحرارة العالیة یرج المحلول بشكل جید لتسریع ذوبان المضاد .وعقم باستخدام مرشحات خاصة بقطر 
) مایكرون ، حفظ المحلول بالثالجة  لفترة ال تتجاوز یومین لحین اأستعمال االوساط الزرعیة الجاھزة 0.22(

  للفطریات .
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  غم من الكروم واستخدم 3.7حضرت المحالیل الخزینة للمعادن الثقیلة وذلك باذابة ل المعادن الثقیلة: تحضیر محالی
غم من الكادمیوم واستخدم كلورید الكادمیوم  المائي 1.8كمصدر للكروم دم و K2CrO4كرومات البوتاسیوم

CdCl2+H2O  .كمصدر للكادمیوم في لتر ماء مقطر  
) على ھیئة سائل مركز قابل لالستحالب ، المادة الفعالة ھي الكالیفوسیت (GROUND-UP SLالمبید كالیفوسات 
. وتم تحضیر التراكیز وفقا )% و/ ح)، (انتاج شركة فابكو االردنیة 36غم اومایعادل ( 480ایزوبروبیل امین 

: C2اسي ) : : الحجم االول (المحلول القی V1: التركبز االول وC1حیث  :C1V1==C2V2 للمعادلة التالیة:
   : تعني الحجم الثاني. V2التركیز الثاني (المطلوب) و

 5في دوارق حجمیھ محتویة على  PDAُحضر وسط : انتخاب أفضل العزالت الفطریة تحمال للمعادن الثقیلة والمبید
، pH=6عند /لتر من المبید كالیفوسات ، وُضبط الرقم الھیدروجیني للوسط 1-ملغم 50/لتر و1-كادمیوم و كروم ملغم

ساعة، قیس بعدھا قطر  48م ولمدة  25ثم لقحت بعدھا ثالثة أطباق لكل عزلة فطریة وحضنت بدرجة حرارة 
وانتخبت أفضل عزالت نمواً  ). Babich&Stotzky, 1997)  ; etal.,2006 Leمستعمرة الفطر النامي (الملم) 

  لة والمبید في األوساط السائلة. الختبار مقدرتھا على تحمل التراكیز التصاعدیة للمعادن الثقی
   Sabouraud Dextose Brothتمت ھذه التجربة بتحضیر الوسط الزرعي السائل  قیاس الكتلة الحیة للفطریات:

بعدھا تم تخفیف المحلول الخزین لكل معدن بالوسط  الزرعي لتحضیر خمس تراكیز تصاعدیة من المبید وعنصري 
مل  100/لتر. بعدھا تم نقل 1-) ملغم20،25، 15، 5 ,10) (, 200300, 50,100(الكادمیوم والكروم على التوالي 

مل لضمان التھویة الجیدة ، وعقمت ھذه  250من الوسط الزرعي المضاف لھ المعدن الثقیل الى قناني زجاجیة سعة 
ي بالفطریات كل على ْم  ثم لقحت ھذه القنان 45دقیقة ، تركت لتبرد الى درجة حرارة  15القناني بالمؤصدة ولمدة 

ملم من المزرعة الفطریة لكل عزلة فضال عن معاملة السیطرة والتي تضمنت تلقیح 5انفراد وذلك باخذ قرصین بقطر 
وسط زرعي خالي من المبید والمعادن الثقیلة بالعزالت الفطریة  ،  ثم حضنت االوساط الملقحة المضاف لھاالمبید و 

لسیطرة في الحاضنة الساكنة بالنسبة للوسط الساكن وحضنت االوساط في الحاضنة المعادن الثقیلة وكذلك معاملة ا
ایام  6ولمدة  6ْم واس ھیدروجیني  25دورة / دقیقة بالنسبة للوسط المتحرك،  بدرجة  150الھزازة بسرعة دوران 

والمعادن الثقیلة ،  لمبیدیوم  و لغرض قیاس الكتلة الحیة للفطریات والناتجة في االوساط الزرعیة المعاملة با 12و
) المعروفة الوزن ثم جففت ھذه  (Whatman ملم0.45 بحجم millipore رشحت االوساط  عبر اوراق ترشیح 

ْم  داخل الفرن واخذ الوزن النھائي بعد ثباتھ لتحدید الكتلة الحیوبة الجافة (غم وزن 80 االوراق على درجة حرارة 
  ). Prasad  et al 2013,.الفطریات) ( 

 (.C.R.D)ُحللت نتائج القیاسات والصفات المدروسة حسب التصمیم العشوائي الكامل  التحلیل االحصائي :
Complete Randomized Design  باستخدام البرنامج اإلحصائي SAS)(2010 ثم قُورنت المتوسطات ،
اختبار المعنویة وتم  Least Significance Difference (L.S.Dباستخدام اختبار اقل فرق معنوي (

Significancy ) باستخدام جدول تحلیل التباینANOVA) عند مستوى االحتمال (P≤0.05( .بثالثة مكررات  
  

  النتائج والمناقشة
) نجد أنھا تشیر بوضوح الى تسجیل الفروق بین قیم جمیع العوامل باستثناء درجة حرارة 1من نتائج الجدول (   

ھذه القیم بطبیعة الموقع وعوامل التلوث الواصلھ الیھ واختفاء الفطریات المائیة ودرجة الحموضة للماء، وتتأثر 
مشاركة مع وجود عوامل التلوث المختلفة (تلوث عضوي من میاه صرف صحي وصناعي ورمي فضالت غذائیة أو 

اختالف نوعي  تلوث نفطي ظاھرة للعیان) وفي كل موقع من مواقع جمع العینات، وھذه التباینات ھي التي أدت الى
وكمي في توزیع االحیاء المائیة المختلفة ومنھا الفطریات في الوسط المائي المدروس، وھذا یتفق مع ماذھب الیھ 

  ). 2016، السلمان والمكدمي Nasser, 2004الباحثون (
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  في نھر دجلة. . معدالت قیم بعض الخواص الفیزیوكیمیائیة لمیاه مواقع جمع العینات التجریبیة 1)جدول (
  

  P- value  منطقة اخذ العینات  الخواص
  مدینة الدورة  مدینة الطب  مدینة الكاظمیة 

Temprature (ْم)  0.336  11.67 12 11.67 NS* 
Turbidity( NTU) 5.23 7.08 4.54 0.05 

PH  8.37 7.23 6.93 0.193 NS 
Conductivity  سیمنس

  /سم
1418.3 1724.6 1656.3 0.05 

NaCl% 2.7 3.36 3.36  0.05 
TDS 0.01  909.3 628.3 657  ملغرام/ لتر 

NS*الیوجد فرق معنوي :  
  
  

الملوث بتراكیز اولیة  S.D.A) یبین اقطار المستعمرات الفطریة (ملم)النامیة في الوسط الزرعي الصلب 2جدول (
  من المبید كالیفوسات والمعادن الثقیلة (الكادمیوم ، الكروم).

  الیفوساتمبید الك  الفطر
50 ppm 

  الكادمیوم
5 ppm 

  الكروم
5 ppm 

P-value 

Trichoderma 
harzianum 

30.33 ± 1..54*  41.30 ± 1.98 42.50 ± 2.56 0.001 

Aspergillus niger 40.33 ± 2.86 39.00 ± 2.08 35.60 ± 1.62 0.083 NS 
Aspergillus flavus 41.30 ± 2.35 14.33 ± 0.74  28.00 ± 1.08 0.001 

Aspergillus 
fumigates  

16.60 ± 0.85 7.00 ± 0.31 8.00 ± 0.55 0.001 

Aspergillus  terreus 28.00 ± 1.26 36.33 ± 1.37 40.66 ± 2.28 0.01 
Fusarium sp.  16.30 ± 0.83 15.00 ± 0.52 35.00 ± 1.72  0.001 

Penicillium sp. 25.00 ± 1.39 12.66 ± 0.75 20.65 ± 0.69  0.001 
Mucor sp. 39.33 ± 2.27 38.00 ± 1.86  28.33 ± 1.26 0.05 

P-value 0.001 0.001 0.001  ----  
  *.. قطر المستعمرة (ملم)

، Trichoderma harzianumعزلت ثمانیة اجناس من الفطریات المحلیة وھي  :االجناس الفطریة المدروسة
Aspergillus niger  ، Aspergillus flavus  ،Aspergillus fumigates  ،Aspergillus  terreus  ،

Fusarium sp.  ،Penicillium sp.  ،Mucor sp. ختبارتجریبي للفطریات المعزولة لمعرفة قابلیة . واجري ا
تحملھا للعناصر الثقیلة (الكروم والكادمیوم) والمبید (كالیفوسات) وعرضت لھا تراكیز اولیة استنادا الى ماذكر في 

) انتخاب  الفطر 2والى ماجاء من توصیات ، وتبین من الجدول(  (Zahira& Khalid , 3013)البحوث
Trichoderma harzianum. والفطرAspergillus niger  من تلك العزالت وذلك لقابلیتھم على التحمل العالیة

للمعادن الثقیلة والمبید والتي وجدنا فیھا بقاء الكتلة الحیة وحیویة الخالیا، ونجد ان من الجدول المذكور ان اكبر 
الذي  Aspergillus nigerومن ثم الفطر  Aspergillus flavus ) ملم سجلھ الفطر41.30قطرمستعمرة سجل(

 ملم مع المعاملة بالمبید وتم انتخابھ النھ لیس من الفطریات المؤذیة او المنتجة للسموم كما في الفطر40.33)سجل (
Aspergillus flavusالمنتج للسموم،  ومع المعادن الثقیلة سجل الفطر Trichoderma harzianum  اكبر قطر

عنصر الكادمیوم والكروم على التوالي وكانت القیم االخرى واقعة بین ھاتین )ملم ل42.50و41.30مستعمرة بحجم (
  القیمتین
من الفطریات التي لم تؤشر لھا تأثیرات مؤذیة  Ttichoderma harzianumو  Aspergillus nigerالفطروكون 

یاه التي تتعرض الى تراكیز على االنسان وألن الدراسة تھدف الى استعمالھا في دراسة الحقة في المعالجة الحیویة للم
 Aspergillus و  Trichoderma harzianumمختلفة من المبیدات والمعادن الثقیلة، تم اختیار الفطریات وھي 
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niger ) لترلعنصري الكادمیوم و الكروم. ولتراكیزالمبید كالیفوسات 1-ملغم-(25) ) 5ولتراكیز عالیة ابتداءامن/
  /لتر. 1-ملغم) 300( -)(50ابتداءا من ادنى حد موصى بھ 

) تبین ان االنواع الفطریة المدروسة اظھرت 3من الجدول ( العالقة بین الكتلة الحیة للفطریات والمبید كالیفوسات:
نموا جیدا في الوسط السائل الحاوي على التراكیز الموصى بھا مع مضاعفاتھا من المبید وقد اظھرت النتائج أن أعلى  

 للفطر 6  رنة مع معاملة السیطرة الذي سجل اقل كتلة حیة في الوسط الساكن للیوم كتلة بوجود المبید مقا
Aspergillus   12للیوم  0.275 كانت 1 -ملغم 50واقل كتلة عند التركیز  0.508كانت  1-ملغم 100عند التركیز ،

واقل كتلة 1 -ملغم 50یزعند الترك 0.449حیث ان اعلى كتلة 6  بینما ظھرت اعلى كتلة في الوسط المتحرك للیوم 
   12.، ونالحظ نقصان للكتلة الحیة للوسطین الساكن والمتحرك في  الیوم 1-ملغم 300عند التركیز0.377

للوسط الساكن اعلى كتلة  12حیث ظھرت في الیوم  Trichoderma بینما ظھرت نتائج الكتلة الحیة للفطر   
  0.041اعلى من معامل السیطرة، واقل كتلة 12 للكتلة للیوم ، حیث ظھرت زیادة 1-ملغم 100عند التركیز0.481حیة

عند التركیز 0.382للیوم السادس، اما في الوسط المتحرك ظھرت اعلى كتلة للیوم السادس   1-ملغم 300عند التركیز
النتائج  وبینت 12.  ، وظھرت زیادة للكتلة الحیة في الیوم  1-ملغم 300عند التركیز   0.148واقل كتلة 1-ملغم 100

في الوسطین الساكن و   Trichodermaتمیز بكتلة حیة بوجود المبید اكبرمن الفطر Aspergillus كذلك ان الفطر
المتحرك، نستنتج من ذلك ان لھذا الفطر قدرة عالیة على التحمل والتحطیم السریع للمبید واالستفادة من مصادر 

).  ومن النتائج یظھر ان النمو Novotny etal.,1999ا المحللة (الكربون والفسفور فیھا للنمو وذلك بفعل انزیماتھ
السریع لھذه الفطریات في الوسط السائل واستھالكھا العالي للمبید المتواجد في الوسط یشیر الى ان ھذه الفطریات 

ن اراء الباحثین تمتلك تطبع كبیر لھذه المركبات، أذ تستطیع تكسیر مدى واسع منھا وھذه النتائج متوافقة مع الباحثی
)(Fahr. et al.,1999;Gramss,et al.,1999;Eman, et al., 2013 :Partoasar,et al.,2013 قد بعزى ذلك

الى النظام االنزیمي الذي تعتمده في تحطیم الملوثات فقد تستخدم اكثر من نظام انزیمي واحد لذلك تزداد قابلیتھا في 
د من الفطریات تستطیع افراز انزیمات خارج خلویة الستخدامھا في تكسیر تكسیر ھذه المركبات، فمن الثابت ان العدی

باالضافة الستخدامھا لالنزیمات داخل خلویة في عملیات التحلیل ومنھا  peroxidaseالمواد العضویة ومنھا 
Cytochrome P-450  ومن الفطریات التي ثبتت قدرتھا العالیة على افراز انزیمات خارج خلویة ھو الفطر

Aspergillus والفطر Trichoderma  ومما یرفع كفائتھا في تحطیم  المبیدات  
)Bennet, et al.,2002;Annibale, et al.,2006;  Gardina, et al.,2007; Sivkumarna , 2014 وعند.(

ساكن تحلیل النتائج احصائیا وجد ان ھناك فروق معنویة  في معدل تراكیز الكتلة الحیة لكال الفطرین للوسط ال
 ) عدا الفطر P<0.001والمتحرك ولجمیع التراكیز مقارنة مع معامل السیطرة وكذلك مابین التراكیز نفسھا (

Aspergillus بین الوسط الساكن  300في الیوم السادس للوسط المتحرك وكذلك في معامل السیطرةوالتركیز
  حظ اي فروق معنویة.فلم نال Trichodermaللفطر  100والمتحرك ومعامل السیطرةوالتركیز 

 Aspergillus ) ان للفطر 4بینت نتائح الدراسةفي الجدول( العالقة بین الكتلة الحیة للفطریات والمعادن الثقیلة:
 -ملغم 25 عند تركیز 0.400للیوم الثاني عشر  عنصر الكادمیومسجل أعلى كتلة حیة في الوسط الساكن الحاوي على 

اعلى من معاملة  12للیوم السادس، حیث سجلت زیادة في الكتلة للیوم  1 -ملغم 25زعند تركی0.237 واقل كتلة حیة  1
 25عند تركیز 0.578نجد اعلى كتلة للیوم الثاني عشر Aspergillus السیطرة .اما نتائج الوسط المتحرك للفطر

سجل    Trichodermaكما بینت نتائج الدراسة أن الفطر     .1-ملغم/لتر 25عند تركیز 0.223واقل كتلة 1 -ملغم/لتر
واقل كتلة حیة  1-ملغم/لتر5 عند تركیز 0.259أعلى كتلة حیة في الوسط الساكن الحاوي على الكادمیوم للیوم السادس 

عند  0.234، اما نتائج الكتلة الحیة للوسط المتحرك فسجلت اعلى كتلة للیوم الثاني عشر1-ملغم 25عند تركیز0.126 
  . 12مع مالحظة زیادة للكتلة الحیة للیوم   1-ملغم/لتر 25عند تركیز 0.095واقل كتلة  1-ملغم/لتر 20تركیز
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) تأثیر تراكیز مختلفة  من المبید كالیفوسات في الكتلة الحیة (غم / لتر) في الوسط الساكن والمتحرك 3جدول (
  Aspergillus nigerو.Trichoderma harzianum  للعزالت الفطریة 

Aspergillus niger 
   الوسط المتحرك  الوسط الساكن  

 التراكیز
 /لتر1-ملغم

6 day  12 day  6 day  12 day P-
value 

0 0.448±0.009 0.354±0.005 0.456±0.003 0.406±0.003 0.274 
NS 

50 0.381±0.003 0.275±0.003 0.449±0.001 0.440±0.002 0.05 
100 0.508±0.004 0.409±0.003 0.404±0.003 0.379±0.003 0.05 
200 0.500±0.006 0.372±0.002 0.304±0.102 0.379±0.005 0.05 
300 0.464±0.007 0.385±0.003 0.378±0.002 0.377±0.002 0.182 

NS 
P value 0.001 0.001 0.203 0.001 --- 

Trichoderma harzianum    
  الوسط المتحرك  الوسط الساكن  

 التراكیز
 day  12 day 6 /لتر1-ملغم

  6 day  12 day P-
value 

0 0.263±0.003 0.229±0.004 0.290±0.003 0.211±0.006 0.397 
NS 

50 0.165±0.003 0.374±0.003 0.271±0.005 0.293±0.003 0.001 
100 0.378±0.002 0.481±0.006 0.382±0.005 0.314±0.002 0.166 

NS 
200 0.055±0.002 0.419±0.001 0.154±0.003 0.306±0.003 0.001 
300 0.041±0.001 0.376±0.004 0.148±0.003 0.308±0.004 0.001 

P value 0.001 0.001 0.001 0.001 ---- 
  

) تأثیر تراكیز مختلفة من المعدن الثقیل الكادمیوم في الكتلة الحیة( غم / لتر) في الوسط الساكن و 4جدول (
  Aspergillus nigerو.Trichoderma harzianumلفطریة المتحرك للعزالت ا

Aspergillus niger 
   الوسط المتحرك الوسط الساكن

 التراكیز
 /لتر1-ملغم

6 day  12 day  6 day  12 day P-value  

0 0.448±0.009 0.354±0.005 0.456±0.003 0.406±0.003 0.079 NS 
5  0.344±0.015 0.337±0.009 0.303±0.006 0.354±0.004 0.094 NS 
10  0.338±0.004 0.373±0.007 0.354±0.108 0.346±0.005 0.122 NS 
15 0.276±0.008 0.376±0.003 0.242±0.005 0.362±0.005 0.05 
20 0.276±0.005 0.387±0.001 0.233±0.006 0.401±0.006 0.05 
25 0.237±0.004 0.400±0.006 0.223±0.004 0.578±0.186 0.001 

P value 0.001 0.001  0.05 0.322 ---- 
Trichoderma harzianum 

   الوسط المتحرك  الوسط الساكن
 التراكیز

 /لتر1-ملغم
6 day  12 day  

  
6 day  12 day  

P-value 



   جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیة العراقیة
   2018آذار  27 – 27/ بغداد / العراق للمدة من  مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

205

  
 بینما اظھر          
) نتائج 5( الجدول

الكتلة الحیة للوسط 
السائل الحاوي على 
 عنصر الكروم للفطر

Aspergillus زیادة
كبیرة للكتلة حیة 

- ملغم5عند تركیز0.222 /لترواقل كتلة حیة 1-ملغم 15 عند تركیز 0.527اعلى من معامل السیطرة للیوم السادس 

 اما نتائج الكتلة الحیة المتحرك للفطر 12.الثاني عشر، حیث سجلت نقصان في الكتلة الحیة للیوم للیوم   /لتر1
Aspergillusعند  0.166/لترواقل كتلة 1-ملغم 5عند تركیز 0.356حیث سجل اعلى كتلة حیة للیوم السادس

   Trichodermaاسة أن الفطر   .كذلك بینت نتائج الدر12/لترمع حصول نقصان للكتلة الحیة للیوم 1-ملغم 15تركیز
اعلى من معامل السیطرة عند  0.602اظھراعلى كتلة حیة في الوسط الساكن الحاوي على الكروم للیوم الثاني عشر 

زیادة كبیرة اعلى من  12، حیث سجلت الكتلة الحیة للیوم 1-ملغم 25عند تركیز0.223واقل كتلة  1-ملغم5 تركیز
 0.447لكتلة الحیة للوسط المتحرك سجلت معدالت اعلى من معامل السیطرة للیوم السادسمعامل السیطرة .اما نتائج ا

  الثاني عشر . /لترللیوم 1-ملغم 20عند تركیز 0.214/لترواقل كتلة حیة 1-ملغم 15عند تركیز
رك احصائیا وجد ان ھناك انخفاض معنوي  في معدل تركیز الكتلة الحیة لكال الفطرین وللوسط الساكن والمتح

 ولجمیع تراكیز الكادمیوم والكروم مقارنة مع معامل السیطرة وكذلك مابین التراكیز نفسھا  باستثناء الفطر 
Aspergillus وTrichoderma  في الیوم الثاني عشر للوسط المتحرك  فلم تكن ھناك اي فروق معنویة تحت

لساكن والمتحرك لكال الفطرین باستثناء )مع مالحظة وجود فروق معنویة بین الوسط اP≤0.05مستوى احتمالیة (
فلم نالحظ  T.harzianum/لترللفطر 1-ملغم 15و10والتراكیز  A.niger/لترللفطر1-. ملغم10و5تراكیزالكادمیوم 

  فروق معنویة.
عند زراعتھما  Aspergillus niger  والفطر Trichoderma harzianumبینت نتائج الدراسة الحالیة أن الفطر 

میزا بقدرة عالیة على تحمل الكروم السداسي والكادمیوم وبكفاءة عالیة في الوسط الساكن اكثر من الوسط مختبریا  ت
 Zahira and Khalidالمتحرك ، وھذا یعود الى  الزیادة الحاصلة بالكتلة الحیة والمساحة السطحیة للفطر (

 6وي على الكروم والكادمیوم كانت مدة الحضن الكتلة الحیة للفطریات قید الدراسة في الوسط السائل الحا  ).2015,
یوماً. قد یكون السبب في ذلك ھو أن المعدن یدخل إلى الخلیة الفطریة بحدود  12أیام أكثر إنتاجا للكتلة الحیة من المدة 

معینة بحیث تصبح بعدھا الكمیات األعلى ذات تأثیر سام على النمو.  وقد یرجع سبب النمو العالي للفطر 
Trichoderma sp. والفطر Aspergillus  والذي لھ في ھذه التراكیز من المعادن الثقیلة إلى نظامھ اإلنزیمي الفعال

المقدرة على اختزال العناصر من خالل اإلنزیمات التي یفرزھا ومنھا السیلیلیز والكیتنیز واالمیلیز والتي تقوم بتحلیل 
 ; (Yang ,2005 العناصر والمعادن مما یزید من امتصاص المادة العضویة في الوسط وخفض الرقم الھیدروجیني

.   ویعتمد التحمل للمعادن الثقیلة السامة على أنواع االرتباطات ; Archana & Jaitly, 2014) 2009عبد الحمید،
 Extra cellularمع سطح الخلیة أو متعدد السكریات الخارج خلوي  Ionic species associatingاألیونیة 

polysaccharides  أو البروتینات والكایتیناتChitins Volesky,1990) (.  كما یعتمد تداخل المعادن الثقیلة مع
الكائنات الحیة وامتصاصھا وانتقالھا ضمن األنسجة والخالیا على نوع الكائن الحي وبیئتھ ونوع وتركیز وحالة 

ستخدام مستوى النمو یعد دلیل على ). إن اAung&Ting,2005) al.,2015; Emamverdianالمعدن التأكسدیة 
، فقیاس مستوى النمو ھو دلیل جید لتأثیر العناصر  Sbihi et al.,2012 ) آلیات استجابة الفطریات قید الدراسة (

السامة في الكائنات الحیة ویعكس التمثیل الغذائي للخلیة، إذ أن إضافة عنصر إلى وسط زرعي قد یؤدي إلى زیادة 
لتأثیر العنصر السام وان تكرار تنمیة الفطر في وسط یحتوي عنصر ثقیل ألكثر من مرة فإنھ یجعل  نمو الفطر المقاوم
).  في البیئات الملوثة فان تركیز وتوافر المعدن وتأثیر وفعل العوامل Abu-Mejdad ,2013أثر التكیف فیھ (

 تجابة الفطر لسمیة المعادن الثقیلة المختلفة مثل نوع المعدن وطبیعة الوسط ونوع الفطر كلھا عوامل تتحكم باس
Herrera-Estrella et al.,2001) وذكر  .(et al.,(1999)  Altomare  إن الفطرTrichoderma sp.  لھ

  القدرة على خلب المعادن فضالً عن تغییر حالتھا التاكسدیة.
تر) في الوسط الساكن والمتحرك ) تأثیر تراكیز مختلفة من المعدن الثقیل الكروم في الكتلة الحیة (غم/ ل5جدول (

  الفطریةTrichoderma harzianumو  Aspergillus nigerللعزالت 

0 0.263±0.003 0.229±0.004 0.290±0.003 0.211±0.006 0.337 NS 
5  0.259±0.003 0.219±0.002 0.148±0.001 0.216±0.002 0.05 
10 0.153±0.004 0.154±0.002 0.145±0.002 0.228±0.001 0.087 NS 
15 0.178±0.002 0.209±0.001 0.117±0.002 0.226±0.002 0.063 NS 
20 0.139±0.001 0.167±0.003 0.096±0.002 0.234±0.001 0.05 
25 0.126±0.002 0.158±0.001 0.095±0.002 0.217±0.001 0.05 

P value 0.001 0.001  0.001 0.001  ---- 
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من الفطریات الواسعة االنتشار في البیئة والمعروفین  .Trichodermو Aspergillus sویعد الفطرین     

) من أن الفطریات السائدة  etal.,2007) Zaferبمقاومتھما وتحملھما لمختلف أنواع اإلجھاد وھذا یتفق مع ما ذكره 
و  .spو  .Aspergillus spمعادن والمعزولة من المیاه والترب الملوثة تعود إلى األجناس والشائعة التحمل لل

Trichodermوالتي أظھرت تحمالً مختلفاً للمعادن الثقیلة. ومن مالحظة النتائج نجد ان الكتلة الحیة للفطر 
Aspergillus  كانت الكتلة الحیة للفطركانت اكثر في الوسط الساكن والمتحرك الحاوي على الكادمیوم، بینما 

Trichoderma  عند نموه في الوسط الحاوي على الكروم افضل في الوسط الساكن من الوسط المتحرك، وقد تؤدي
زیادة الكتلة الحیة للفطریات  الى زیادة في المواقع الممتزة على السطح الى ان تصل الى حالة استقرار االمتزاز عند 

وفر مواقع ارتباط اضافیة على سطح الفطر مھما یزید مدة التماس، وھذا یتفق مع حد معین ویعود ذلك الى عدم ت
  ) .  Schnepf et al.,1998 ; Archana& Jatily,2015ماذكره (

  
  

  االستنتاجات

Aspergillus niger 

    الوسط المتحرك الوسط الساكن 
 التراكیز
-ملغم

 /لتر1
6 day  12 day  6 day  12 day  

P-value 

0  0.448±0.01 0.354±0.005 0.456±0.003 0.406±0.003 0.226 
NS 

5  0.487±0.00 0.222±0.002 0.356±0.002 0.309±0.001 0.05 
10 0.510±0.00 0.257±0.002 0.337±0.002 0.337±0.001 0.05 
15 0.527±0.00 0.253±0.004 0.310±0.002 0.166±0.002 0.001 
20 0.524±0.00 0.264±0.003 0.307±0.001 0.259±0.001 0.001 
25 0.392±0.00 0.277±0.002 0.250±0.001 0.177±0.003 0.05 
P 

value 0.001 0.001  0.001 0.001  ---- 

Trichoderma harzianum 
   الوسط المتحرك  الوسط الساكن

 التراكیز
-ملغم

 /لتر1
6 day  12 day  

  6 day  12 day  
P-value 

0 0.263±0.003 0.229±0.004 0.290±0.003 0.211±0.006 0.194 
NS 

5  0.306±0.002 0.602±0.001 0.406±0.003 0.319±0.002 0.001 
10 0.308±0.004 0.508±0.001 0.385±0.002 0.313±0.002 0.05 
15 0.267±0.003 0.446±0.002 0.447±0.003 0.304±0.001 0.05 
20 0.254±0.001 0.484±0.018 0.395±0.002 0.214±0.097 0.05 
25 0.223±0.003 0.455±0.002 0.409±0.002 0.303±0.002 0.05 
P 

value 0.001 0.001  0.001 0.226  ---- 
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من خالل تحلیل النتائج یمكن وضع عدة استنتاجات للدراسة منھا، ان الفطریات المختبرة أمتلكت تطبع واسع في 
یز المستعملة من المبید مما یشجع استعمالھا في المعالجة الحیویة لمثل ھذه المجموعة من المبیدات. كما مقاومة التراك

في الوسطین الساكن والمتحرك المتعرضھ Trichoderm سجل كتلھ حیویھ أعلى من الفطر Aspergillusأن الفطر 
وساط المعاملة مع الكروم. كذلك بینت أفضل في اال Trichodermللمبید وعنصر الكادمیوم، في حین كان نمو فطر

أیام أعطت افضل كتلھ حیویة في حالة االوساط المعاملة مع المعادن وبشكل عام كان تحمل  6النتائج أن فترة الحضانة 
جنسي الفطریات المستھدفة بالدراسة في االوساط الساكنة أكبر منھ في المتحركة خاصة مع االوساط المعاملة 

  ن الكادمیوم والكروم.بتراكیزمختلفة م
  المصادر
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  المناعة الذاتیة بأمراضالتغیرات الوراثیة وانعكاساتھا الصحیة على المصابین 
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  الخالصة 

الجھاز المناعي ھو الجھاز الذي یقوم بوظیفة الدفاع عن جسم اإلنسان ضد الكثیر من األمراض والمؤثرات      
ناعي ھذا من شأنھ ان یجعل مكونات الخارجیة التي یمكن ان تلحق األذى بھ. عندما یحصل اي خلل في الجھاز الم

الجھاز المناعي تھاجم خالیا الجسم نفسھا مما یحدث أضرار مرضیة لألنسجة واالعضاء المھاجمة من قبل ھذا 
الجھاز. وھذه التغیرات بمجملھا تسمى أمراض أو اختالالت المناعة الذاتیة. یھدف البحث الى استخدام االختبارات 

ة مستوى تأثر حاالت امراض المناعة الذاتیة من سكان بعض مناطق بغداد بالملوثات البیئیة الوراثیة المتقدمة لدراس
واشتملت االختبارات األولیة على اختبار حث لالستدالل على طبیعة انتشار تلك الملوثات في المناطق قید الدراسة 

حمراء للتفریق بین تأثیر الملوثات الرئیسیة تكون االنویھ الصغیرة في خالیا التجویف الفموي ، واستخدام خالیا الدم ال
داخل الخلیة  DNAللكشف عن الضرر الحاصل في الحامض النووي الـ   Comet assay، واستخدم اختبار المذنب 

شخص مصاب من مناطق  69تم اختیار ، .ولتشخیص الخلل بصورة دقیقة استخدم اختبار الھیئة الكروموسومیة
عینة من اشخاص غیر مصابین (مجموعة سیطرة ) ، وتشیر نتائج التحلیالت الوراثیة  52مختلفة من محافظة بغداد و

أناث )  دلت التغایرات الحاصلة في المادة  14ذكور ، 46 حالة ( 60الخلویة المتقدمة  للعینات قید الدراسة بان 
أناث )  4ذكور ،  5حالة  ( 9ن  الوراثیة على تعرضھم لعوامل كیمیائیة ارتبطت بإسلوب حیاتھم ومزاولتھم للمھنة وا

  دلت التغایرات الحاصلة في المادة الوراثیة على تعرضھم لعوامل بیولوجیة .
 الكلمات المفتاحیة : الجھاز المناعي ، امراض المناعة الذاتیة ، االختبارات الوراثیة الخلویة.

 
Genetic changes and its health reflects on people with autoimmune 

diseases 
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Abstract 

     The immune system of human body have the responsibility to defense against many 
harmful diseases and environmental effects, Any defect in the immune system can made 
the immune system components attacks the human cells and cause damages to tissues and 
organs, these changes called autoimmune diseases. The aim of this research was to use 
advanced genetic tests to detect the levels of environmental contaminants which caused 
human autoimmune diseases in Baghdad to discover the nature of the disease spread, 
These tests including Micronucleus in oral cavity and red blood cell to distinguish 
between the impact of major pollutants and comet assay tests for detection of the damage 
in the DNA in cells and karyotyping test., 69 people was selected from different regions 
in Baghdad and 52 healthy people (control group). The cytogenetic analysis indicated that 
60 cases (46 males,14 female) were have chromosomal aberrations  as a result of 
exposure to chemical factors associated with their lifestyle and their work , 9 cases (5 
males ,4 females) showed chromosomal aberrations  in the genetic material as a result  of 
exposure to biological agents.  
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 المقدمة
ان الجھاز المناعي یقوم بوظیفة الدفاع عن جسم األنسان ضد الكثیر من األمراض والمؤثرات الخارجیة التي      

یمكن ان تلحق األذى بھ، عندما یحصل اي خلل في عمل الجھاز المناعي یجعل مكونات الجاھز المناعي تھاجم خالیا 
ة واالعضاء المھاجمة من قبل ھذا الجھاز وھذه التغیرات جسم االنسان نفسھ مما یحدث اضرار مرضیة لألنسج

بمجملھا تسمى امراض او اختالالت المناعة الذاتیة والتي تقسم الى صنفین: صنف یصیب اعضاء محددة في الجسم و 
. تعد القابلیة الوراثیة والعوامل البیئیة ھي من اھم  (Huang, 2011)صنف اخر یصیب جمیع اجزاء الجسم 

الرئیسیة المؤدیة الى تطور وحصول اضطرابات المناعة الذاتیة. عندما یھاجم الجھاز المناعي اعضاء  المحددات
الجسم فإن ذلك یتم بتجمع الخالیا اللمفاویة والخالیا المتبلعمة  في ذلك العضو فیحصل ضعف في فعالیة ذلك العضو و 

ھي المسؤولة عنھ. ان  Tالیا اللمفاویة من نوع بالتالي ضموره، ان ھذا النوع من التغیر یحصل ببطئ وتكون الخ
األجسام المضادة التي یفرزھا الجھاز المناعي ضد أعضاء الجسم تفرز مبكرا قبل ظھور اعراض المرض الواضحة 
وھذه األجسام تكون موجودة في الدم حیث یمكن قیاس تراكیزھا وبذلك یمكن استخدامھا لإلستدالل على وجود مرض 

شخاص المتعرضین جینیا للمرض) وتطوره وحتى مراقبة تراكیزھا حین البدء بالعالج لمعرفة ( خصوصا في اال
). في السنوات األخیرة تم تحدید العدید من الملوثات البیئیة مثل جسیمات غازات Huang, 2011مدى نجاحھ (

وبالتالي حصول العدید من الدیزل ومركب الفورمالدیھاید التي تتفاعل مع الجھاز المناعي وتحدث تغیرات مناعیة 
األمراض المناعیة والتحسسیة في االنسان والحیوانات المختبریة، وھذا یعني ان زیادة ھذه الجسیمات والغازات في 
الجو سیزید من نسبة تعرض الجھاز المناعي للمحسسات الكیمیائیة والبیئیة في الجو وبالتالي زیادة امراض المناعة 

    (Seo et al., 2011)یة الذاتیة واالمراض التحسس
مرض وھي تتراوح  60ھناك عدد كبیر من امراض المناعة الذاتیة یصل الى : أنواع أمراض المناعة الذاتیة:  1-1

) WHO, 2006بین االصابة لجمیع اعضاء الجسم (الجھازیة) أو االصابة لعضو محدد في الجسم (متخصصة). (
 كثر شیوعا في العالم التي تصیب االنسان:وفیما یلي بعض امراض المناعة الذاتیة األ

سمي ھذا المرض على اسم مكتشفھ توماس ادیسون الذي وضع   :   Addison disease: مرض أدیسون 1- 1-1
ان مرض ادیسون مرض مجھول المسببات یصیب الغدة   )Huang, 2011.( 1849اول شرح لھذا المرض عام 

م الجھاز المناعي بمھاجمة الخالیا المسؤولة عن انتاج الستیرویدات في الغدة األدرینالیة الموجودة فوق الكلیة حیث یقو
األدرینالیة مما یؤدي الى عدم كفاءتھا. المرضى المصابین بمرض أدیسون یعانون من فقدان الشھیة، تصبغ الجلد، 

 ). وقد ثبت ان للمرض عالقة بالمواقع الجینیة:WHO, 2006ھبوط الضغط وفقدان االمالح  (
 \DQ8-DRB1*0301\DQ20404*1DR 3\4, DQ 2\DQ8, DRB  

  ) .Huang, 2011% عند وجود الطراز الجیني أعاله (30حیث تزداد حساسیة الجسم للمرض بنسبة 
یدعى ایضا بمرض حساسیة الكلوتین یتمیز المرض بفرط  :   Coeliac diseases: مرض الداء الزالقي 2- 1-1

الموجود في الحبوب. المرضى المصابون بالداء الزالقي یعانون من نقص الوزن،  حساسیة األمعاء لبروتین الكلوتین
اإلسھال، أعراض اخرى لھا عالقة بنقص التغذیة مثل فقر الدم، التعب و فشل النمو. ان ھذه االعراض سببھا حصول 

ذائیة المھضومة آفات في بطانة األمعاء مما یؤدي الى ضمور زغاباتھا وبالتالي خلل في امتصاص المواد الغ
الموجودة في االمعاء. ان استمرار تعرض االمعاء لبروتین الكلوتین یؤدي الى سرطان الغدد اللمفاویة لألمعاء 

)WHO, 2006(. 
مرض السكري النوع االول الذي یعتمد في   : Diabetes mellitus typy 1: داء السكري النوع األول 3- 1-1

تیجة مھاجمة الجھاز المناعي للخالیا المنتجة لألنسولین نوع بیتا الموجودة في عالجھ على ھرمون االنسولین یحصل ن
جزیرات النكرھانس في البنكریاس مما یؤدي الى نقص في انتاج ھرمون االنسولین وارتفاع نسبة السكر في الدم. ان 

لبا في عمر الطفولة داء السكري من النوع االول ھو من اكثر امراض المناعة الذاتیة شیوعا ویحصل المرض غا
سنة . ان االعراض السریریة للمرض تحدث بسبب خلل في عمل ھرمون االنسولین وھو زیادة  14-10والمراھقة 

في عدد مرات التبول، العطش المستمر، فرط الشھیة، ارتفاع تركیز الحامض الكیتوني في الدم. اذا لم یعالج مرض 
اضرار في الكلیة وبالتالي عدم كفاءتھا وحصول فشل كلوي،  السكري بصورة صحیحة فإن من الممكن ان تحدث

یسبب اعتالل شبكیة العین وحدوث العمى، اعتالل االعصاب، تصلب الشرایین وبالتالي احتشاء العضلة القلبیة، 
ون لھا اصابات وعائیة دماغیة، والغرغرینا التي تصیب االطراف ھناك العدید من العوامل البیئیة التي یعتقد انھا قد یك

عالقة في حصول االستجابة المناعیة واالصابة بمرض السكري مثل االصابات الفیروسیة، نوع اغذیة االطفال، 
   ).2007السموم، اللقاحات، التعرض للزرنیخ ( الحمید، 
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وھو مرض یصیب الغشاء القاعدي الكبیبي للكلیة ویؤدي الى  :  Goodpasture: مرض غودباستشار  4- 1-1
بیبات الكلویة المتسارع والنزف الرئوي وھو مرض نادر جدا ویصیب الرجال من الجنس االبیض ویعاني التھاب الك

المریض من عدم الكفاءة في التنفس بسبب النزیف الحویصلي للرئة والقصور الكلوي المتسارع، لوحظ وجود عالقة 
را في حصول المرض وزیادة شدتھ . تلعب العوامل البیئیة دو  HLA-DR 15بین حدوث المرض والموقع الجیني 

   .)WHO, 2006ومنھا البنسلینات، الھیدروكاربونات والتدخین  (
وھو التھاب مزمن یصیب القناة الھضمیة  :  Inflammatory bowel disease: مرض التھاب االمعاء 5- 1-1

ذا المرض نوعان ممیزان نتیجة لخلل في االستجابة المناعیة تجاه المستضدات الموجودة في تجویف االمعاء. لھ
ومن اعراض  Ulcerative colitisوالتھاب القولون التقرحي     disease Crohnوشائعان ھما مرض كراون 

التھاب االمعاء االسھال، النزیف الشرجي والم في البطن ویعد التدخین من اھم العوامل البیئیة التي لھا عالقة بمرض 
   (WHO, 2006) .كراون

ویسمى ایضا بالتھاب المعدة بسبب مھاجمة المناعي من نوع أ  :Pernicious anemiaم الخبیث فقر الد :6- 1-1
. ومن اھم 60ویصیب النساء اكثر من الرجال ویزداد حدوثا في عمر الـ  B12وھو خلل یحدث بسبب نقص فیتامین 

وقلة او انعدام افراز  B12 االعراض السریریة فقر الدم، مضاعفات عصبیة غیر قابلة لالصالح بسبب نقص فیتامین
حامض الھیدروكلوریك في المعدة. ان المرضى المصابین بفقر الدم الخبیث تتزاید لدیھم خطورة االصابة بسرطان 

  .HLA-B8, HLA-B12, HLA-B15المعدة واورام سرطانیة اخرى وان لھذا المرض عالقة بالمواقع الجینیة 
 Rheumatoid arthritisوالتھاب المفاصل الروماتیدي  Psoriasisة االخرى الصدفی ومن امراض المناعة الذاتیة

(Al-Rawi et al., 1978)  وداء الذئبة الحمامیة الجھازیةSystemic lupus erythematous   ( Al-Rawi et 
al.,1983) وامراض الدرق المناعیةAutoimmune thyroid diseases   .  

لقد وجد ان التعرض للملوثات الكیمیائیة یؤدي الى تحفیز  ھاز المناعي:: العوامل البیئیة المؤثرة على الج 1-2
احداث التغیرات في التعبیر الجیني وتغیرات في مسار مستقبالت السایتوكینات المناعیة المتفاعلة وتغیر في الخالیا 

 Seo etالكلوریة العضویة ( الطبیعیة القاتلة. ومن اھم العوامل البیئیة المؤثرة سلبا على الجھاز المناعي: المركبات
al.,2011 الھرمونات وامراض المناعة الذاتیة، االصابات الجرثومیة، اللقاحات، التدخین  ، ((Shoenfeld, 2008) 

 Ayensu, 2011; Uno)، االجسام النانویة ، الزئبق ، الھیدروكاربونات العطریة ، المبیدات والعوامل العالجیة 
and Makishima, 2009; WHO, 2006) . 

االختبارات الوراثیة الخلویة المتقدمة في الكشف عن تأثیر الملوثات في المادة الوراثیة لعدد  یھدف البحث الى استخدام
  من االشخاص المصابین بامراض المناعة الذاتیة في محافظة بغداد. 
 المواد وطرق العمل

عینة من  52ختلفة من محافظة بغداد وشخص مصاب من مناطق م 69تم اختیار  جمع النماذج البایولوجیة: 2-1
) 1اشخاص غیر مصابین ( مجموعة سیطرة ) ،  وعلى وفق األعداد المبینة إزاء كل منطقة في الجدول رقم (

وجمعت من كل شخص نموذجین بایولوجیین  ( مسحات فمویة، عینات دم) إلجراء اإلختبارات الوراثیة، وسجلت 
موذج استبیان خاص وقد تمت المعاملة البایولوجیة للعینات كافة واجریت البیانات الخاصة بكل شخص على وفق ن

علیھا االختبارات الوراثیة في مختبرات قسم الوراثة الخلویة التابع لمركز الملوثات البیئیة وتأثیراتھا الوراثیة في 
 وزارة العلوم والتكنولوجیا  –دائرة البیئة والمیاه 

  لمأخوذة على مناطق مختلفة من بغداد): یبین توزیع النماذج ا1جدول (

رمز   المنطقة  ت
  المنطقة*

  عدد العینات
  عدد العینات  اناث  ذكور  (المصابین )

  (غیر مصابین ) 
  اناث  ذكور

 I 8  6  2  7 4 3 العامریة  1
 J  9  7  2  8 4 4  حي الجھاد  2
 K  8  6  2  8 4 4  السیدیة  3
 L  17  13  4  8 4 4  الزعفرانیة  4
 M  8  6  2  7 4 3  بغداد الجدیدة  5
 N  9  7  2  7 4 3  الشعب  6
 O  10  6  4  7 4 3  الطالبیة  7

 24 28 52  18  51  69 المجموع
  *رمز المنطقة وضع افتراضیا ألغراض تنظیم رمز خاص لكل مریض.               
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عدة  یغسل فم المریض بالماء قبل أخذ العینة حیث تؤخذ بتمریر المسحة القطنیة : جمع المسحات الفمویة:1- 2-1
 Buccal cell (BCCS)مرات على البطانة الداخلیة للخد ثم تغمس المسحة في سائل جمع خالیا التجویف الفموي

collection solution  ) غم فوسفات ثنائیة  5.62غم فوسفات الصودیوم ثنائیة الھیدروجین و 4.73مكون من
طر) عدة مرات لغرض اسقاط جمیع الخالیا وترقم مل من الماء المق 100الصودیوم الھیدروجینیة المائیة مذابة في 

  العینة ثم تنقل الى المختبر.
مل من الدم في  2مل من الدم بواسطة محقنة بالستیكیة وزعت العینة بواقع  5تم سحب جمع نماذج الدم :  2- 2-1

مل 3كروموسومیة، وأنبوبة معقمة تحوي على مادة مانع التخثر نوع ھیبارین لغرض استخدامھا في اختبار الھیئة ال
لغرض استخدامھا في اختبار المذنب  EDTAمن الدم ووضعت في انبوب اختبار معقم یحتوي مانع التخثر الـ 

Comet assay .وفحص المسحات الدمویة  
  االختبارات البایولوجیة:  2-2
ساطة المسحة بعد اخذ العینة بو: Buccal micronucleusاختبار االنویة الصغیرة في التجویف الفموي  :1- 2-2

(للمحافظة على الخالیا لفترة اطول) ثم   (BCCS) من االشخاص یتم وضعھا في سائل جمع خالیا التجویف الفموي
) دورة ثم یرمى الرائق ونبقي على الراسب یوضع 4500یوضع في جھاز الطرد المركزي لمدة عشر دقائق (

اجیة بوساطة االبر الى ان تجف وبعد ذلك یتم تثبت االنبوب في جھاز الھزاز(للمزج) ثم یوضع على الشریحة الزج
%) ثم ماء  50-70- 95الخالیا بوساطة االیثانول وبعد ان تجف یتم تمریر الشرائح الحاملة للخالیا في كحوالت (

%) 100-  95- 70-50ثانیة وبعد ذلك ماء مقطر ثم كحوالت ( 15) لمدة HCLدقیقة لكل مرحلة  ثم ( 2مقطر لمدة 
ثانیة ) وتغسل  وننتظر الى ان  30ثانیة ) ننتظر الى ان تجف ثم یتم تصبیغھا بواسطة الثایونین لمدة ( 30لكل خطوة (

خلیة لكل عینة وشخصت حسب  2000دقیقة) ثم یتم فحصھا بواسطة المجھر االعتیادي، حسبت 1تجف ثم زایلول (
  ) Benites, et al., 2006; Sram, et al., 2007) (2اشكالھا المختلفة  الموضحة في جدول رقم (

 ) یبین التغیرات الحاصلة في انویة خالیا التجویف الفموي ومؤشرات دالئل التعرض للملوثات البیئیة 2جدول (

 
) مل من 2بواقع ( EDTAاستخدم جزء من عینة الدم المحفوظة بالـ  : Comet assay: اختبار المذنب 2- 2-2

تم معاملة جزء   (Olive &   Banath, 2006)الطریقة الموصوفة من قبل العینة إلجراء ھذا االختبار حیث اتبعت 
 ,0.15MNH4CLوالمكون  RBC lysisواحد من الدم مع خمسة اجزاء من محلول تحلیل كریات الدم الحمراء 

12mM NaHCO3, 0.16mM Na2EDTA) (pH:7  دقائق وبدرجة حرارة الغرفة، ثم نبذت النماذج  10لمدة
) دقائق وأھمل الراشح وعلق الراسب مرة ثانیة بمحلول تحلل كریات 10دورة/ دقیقة لمدة ( 1500مركزیا بسرعة 

)  مل من محلول دارئ الفسیولوجي 1.8الدم الحمراء وأعیدت نفس الخطوات واھمل الراشح وعلق الراسب بـ (
PBS مایكرولیتر من اآلكاروز واطئ درجة الذوبان ( 100مایكرولیتر ومزج مع  100عالق الخالیا  أخذ منLow 

melting point agarose)   (LMA وفرش المزیج على الشرائح الزجاجیة التي تم 0.5) المحضر بتركیز %
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) وحفظت NMA)   (Normal melting point agarose)تغطیتھا مسبقا باآلكاروز االعتیادي درجة الذوبان 
م بمحلول 4دقائق كي تتصلب، بعدھا تم معاملة الشرائح لمدة ساعتین بدرجة حرارة  10الشرائح في الثالجة  لمدة 

 MNaCl, 100mM Na2EDTA, 10mM Tris-HCl, 1%Tritonالمكون من (  Lysing solutionالتحلل 
X100  2.5 (pH10  وDMSO 10%)ائي بالمحلول المحضر )  ثم اجریت عملیة الترحیل الكھرب

دقیقة وغسلت الشرائح الزجاجیة بعدھا ثالث مرات  20لمدة  300mMNaOH, (1mMNa2EDTA)  pH13من
خلیةعلى القوة  50ثم صبغت الشرائح بصبغة االثیدیوم بروماید وفحصت  Tris-HCl pH7متتالیة بمحلول التعادل  

40X بإستخدام المجھر المتفلور واستخدم برنامج التحلیل Scor comet   لقیاس مستوى الضرر في الدنا وحسب
  ).McGregor, et al., 1999) (3المؤشرات البایولوجیة الموضحة في جدول رقم (

) یبین المؤشرات البایولوجیة الخاصة باختبار المذنب لخالیا الدم البیضاء ودالئل التعرض للملوثات 3جدول (
  البیئیة .

  
استخدم الجزء المتبقي من عینة الدم المحفوظة في انبوب :  Blood smear: فحص المسحات الدمویة 3- 2-2

وذلك بوضع قطرة من الدم على شریحة زجاجیة نظیفة وتفرد القطرة مباشرة  EDTAاالختبار الحاویة على مادة الـ 
نة ) تترك مكررات لكل عی 6-4على الشریحة باستخدام شریحة زجاجیة اخرى او غطاء الشریحة الزجاجیة (یعمل بـ 

دقائق، توضع الشرائح  5الشرائح لتجف في الھواء جیدا ثم یجرى تثبیتھا بتغطیتھا بالمیثانول المطلق وتترك لمدة 
 5دقائق بعدھا یضاف علیھا  5الزجاجیة على حامل التصبیغ الخاص وتصبغ بتغطیتھا بصبغة لشمن وتترك لمدة 
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دقائق ثم تغسل الشرائح بإستخدام الماء المقطروتترك  5لمدة وتترك  Buffer solutionقطرات من المحلول المنظم 
لتشخیص انواع خالیا كریات الدم البیضاء والحمراء الطبیعیة  100و 40لتجف وبعدھا تفحص تحت المجھر على قوة 

  ) 4خلیة وحسب المؤشرات البایولوجیة كما في جدول رقم ( 500منھا وغیر الطبیعیة، حیث فحصت 
) 2009 Martin et al., (  .  

) یبین التغیرات الحاصلة في اشكال كریات الدم الحمراء غیر الطبیعیة ومؤشراتھا للداللة على نوع 4جدول (
 التعرض للملوثات البیئیة .

 
تم اجراء عملیة زرع الدم تحت ظروف معقمة جدا :  :Karyotype assay: اختبار الھیئة الكروموسومیة4- 2-2

حیث زرعت نماذج الدم   (Freshney, 2000)  نع التلوث واتبعت الطریقة المعتمدة من قبلداخل الكبینة المعقمة لم
 RPMI ) مل من الوسط الزرعي4) مل من دم كل شخص إلى أنابیب زجاجیة معقمة تحتوي على (0.3بإضافة (

ایسین/ بنسلین) ثم الحاوي على الكلوتامین وكاربونات الصودیوم الھیدروجینیة والمضادات الحیویة (ستربتوم 1640
أغلقت  (PHA) ) مل من مادة محفزة لالنقسام الحیوي0.3) مل من مصل أجنة العجول و (1أضیف لكل أنبوب (
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األنابیب بإحكام ومزجت محتویات كل أنبوب جیداً وثبت المعلومات الخاصة بھا حضنت األنابیب بوضع أفقي في 
) ساعة خالل فترة 24نابیب بھدوء مرة واحدة على األقل كل () ساعة وتم رج األ71م ولمدة ()°37الحاضنة بدرجة (

ملغم/ مل)  0.25) مل من الكولجسین بتركیز (0.1وإلیقاف االنقسام الخلوي في الطور االستوائي أضیف ( .الحضن
) ساعة وبدرجة حرارة 72لكل أنبوب زرع رجت جیداً وبھدوء ثم أعیدت إلى الحاضنة إلكمال مدة الحضن إلى (

 2000م . ثم أجریت عملیة الحصاد والتثبیت للحصول على الخالیا بإجراء عملیة النبذ المركزي بسرعة (°)37(
) موالري 0.075) مل من محلول كلورید البوتاسیوم (5دورة/ دقیقة ) ولمدة عشر دقائق ثم أضیف إلى الخالیا (

) ( 3:1نبذھا مركزیا بالمثبت المجھز آنیاً ( ) دقیقة ثم عوملت الخالیا بعد20م لمدة ()°37وحضنت في درجة حرارة (
میثانول : حامض الخلیك الثلجي ) حیث غسلت بِھ ثالث مرات متتالیة ثم قطرت الخالیا على شرائح زجاجیة 

) ثانیة ثم غسلت مباشرة بالماء المقطر 20 -15وحضرت بمكررین وبعد جفافھا ثم تغطیتھا بمحلول التربسین لمدة (
) 100xخلیة منقسمة مارة بالطور االستوائي بواسطة العدسة الزیتیة ( 100ة كمزا. فحصت وجففت وصبغت بصبغ

  ).ISCN 1995وفحص كل كروموسوم بشكل تفصیلي وحددت الحزم لكل كروموسوم باالعتماد على (
 النتائج والمناقشة 

سي بوصفھم اكثر حساسیة للتاثر تم اختیار دراسة حاالت االصابة بامراض المناعة الذاتیة ضمن المشروع الرئی      
 ( Holladay , 2005)بالملوثات البیئیة مقارنة باالشخاص االصحاء بسبب الخلل الحاصل في جھازھم المناعي 

حالة اصابة بأمراض المناعة الذاتیة جمعت من مناطق مدینة بغداد  56وعلى ھذا االساس تم اختیار عینة مكونة من 
ختبارات الوراثیة المتقدمة لدراسة مستوى تأثر حاالت امراض المناعة الذاتیة  و استخدمت اال قید الدراسة ،

  بالملوثات البیئیة لالستدالل على طبیعة انتشار تلك الملوثات في المناطق قید الدراسة .
سة وبلغ ) عدد حاالت االصابة  بامراض المناعة الذاتیة التي تم جمعھا من مناطق بغداد قید الدرا5یبین في الجدول ( 

 60أناث )،وتشیر نتائج التحلیالت الوراثیة الخلویة المتقدمة  للعینات قید الدراسة بان  18ذكور ، 51حالة ( 69عددھا 
أناث )  دلت التغایرات الحاصلة في المادة الوراثیة على تعرضھم لعوامل كیمیائیة ارتبطت  14ذكور ، 46حالة (

أناث ) دلت التغایرات الحاصلة في المادة الوراثیة على  4ذكور ،  5حالة  ( 9بإسلوب حیاتھم ومزاولتھم للمھنة وان  
  تعرضھم لعوامل بیولوجیة.

  
): یبین توزیع النماذج المأخوذة على مناطق مختلفة من بغداد و مؤشرات وجود الملوثات البیئیة  5جدول (

 الرئیسیة

  المنطقة  ت
رمز 
المنط
  قة*

عدد 
العینا
  ت

  تعرض
بایولوج
  ي

تعر
  ض 
كیمیا
  ئي

تعر
  ض
فیزیا
  ئي

الیوج
  د

  ذكور  مؤشر

  تعرض
بایولوج
  ي

تعر
  ض 
كیمیا
  ئي

تعر
  ض
فیزیا
  ئي

الیوج
  د

  مؤشر
انا
  ث

  I 8  0  6  0 0 6  0 2  0 0 2 العامریة  1
  J  9  1 6  0 0 7  1 1  0 0 2  حي الجھاد  2
  K  8  0 6  0 0 6  0 2  0 0 2  السیدیة  3
  L  17  2 11  0 0 13  1 3 0 0 4  الزعفرانیة  4

بغداد   5
  M  8  0 6  0 0 6  0 2 0 0 2  جدیدةال

  N  9  2 5  0 0 7  1 1  0 0 2  الشعب  6
  O  10  0 6  0 0 6  1 3  0 0 4  الطالبیة  7

  18  0  0  14  4  51  0  0  46  5  69 المجموع
  *رمز المنطقة وضع افتراضیا ألغراض تنظیم رمز خاص لكل عینة.

  
    
  
  
  



   یة والبیئیة العراقیةجمعیة صیانة المصادر الوراث
   2018آذار  27 – 27/ بغداد / العراق للمدة من  مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

217

والملوثات البیئیة الرئیسیة حیث نالحظ ان منطقة الزعفرانیة  ) العالقة بین المناطق قید الدراسة 3یبین الشكل رقم (    
) عینة جمعت من منطقة  17) حالة من مجموع (14ھي االعلى بتسجیل مؤشرات التعرض لعامل كیمیائي بواقع (

) عینة جمعت من تلك المنطقة ، في حین سجلت  10) حالة من مجموع (9الزعفرانیة وتلیھا منطقة الطالبیة بواقع  (
حاالت لتعرض  7) حاالت تعرضت لعامل كیمیائي في كل من العامریة والسیدیة وبغداد الجدیدة بینما سجلت 8(

  حاالت في منطقة الشعب . 6لعامل كیمیائي في حي الجھاد و
  

  
           

  ر بالملوثات البیئیة الرئیسیة .) بین المناطق قید الدراسة وعدد الحاالت المسجلة حسب التأث3شكل رقم (
) نتائج تحلیل الھیئة الكروموسومیة للنماذج المجموعة من االشخاص المصابین بامراض المناعة 6یبین الجدول رقم (

  الذاتیة ومجموعة السیطرة ، ومن خالل مالحظة معدل التغیرات الكروموسومیة المسجلة في منطقة الزعفرانیة ھي 
) بینما سجلت اقل معدل للتغیرات 1.64) ثم منطقة حي الجھاد (2.19ا منطقة الطالبیة () ،تلیھ 2.78االعلى (

) ان ھذا التفاوت في نسب التغیرات الكروموسومیة المسجلة دلیل على 0.76الكروموسومیة في منطقة العامریة (
ات الكرموسومیة كمؤشر مستوى التعرض للملوثات حیث اشارت العدید من المصادر الى االعتماد على معدل التغیر

وتم تحدید  معدل التغیرات على مستوى التعرض ویستخدم في دراسة ومراقبة انتشار الملوثات في البیئة
  الكروموسومیة بثالث مستویات للداللة على مستوى التعرض ،وھذه المستویات ھي  

  
   0.81اقل من الواطئ ..........................    ویكون معدل التغیرات الكرموسومیة 

   1الى  0.81المتوسط ...........................ویكون معدل التغیرات الكروموسومیة من 
   1العالي ............................. ویكون معدل التغیرات الكروموسومیة اكثر من 

et al.,2000; Bonassi et al.,2000 )  (Albertini.  
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تغیرات الكروموسومیة المسجلة في العینات المصابین بامراض المناعة الذاتیة ) یبین معدل ال6جدول رقم (
  ومجموعة السیطرة

رمز   المنطقة  ت
  المنطقة*

  عدد العینات
(المصابین 

(  

معدل التغیرات 
  الكروموسومیة/خلیة

  عدد العینات
(غیر مصابین  

(  

معدل التغیرات 
  الكروموسومیة/خلیة

 I 8  0.76 7 0.43 العامریة  1
 J  9  1.64  8 0.83  حي الجھاد  2
 K  8  1.14  8 0.83  السیدیة  3
 L  17  2.78  8 1.36  الزعفرانیة  4

بغداد   5
 M  8  1.09  7 0.86  الجدیدة

 N  9  1.24  7 0.89  الشعب  6
 O  10  2.19  7 1.22  الطالبیة  7

  
                                        

 االستنتاجات والتوصیات
ایولوجیة لالستدالل على انتشار الملوثات البیئیة في المناطق المختلفة من اجل وضع خطة اھمیة استخدام دالئل ب -1

 لمعالجة انتشارھا للحد من تأثیراتھا على صحة االنسان .
المؤشرات المسجلة حول تأثر المناطق قید الدراسة بالملوثات البیئیة یدعم النتائج المسجلة في الدراسات االخرى   -2

  یسي .ضمن المشروع الرئ
اعتماد االختبارات الوراثیة الخلویة والوراثیة الجزیئیة لبناء قاعدة بیانات متكاملة حول انتشار الملوثات البیئیة في  -3

 البیئة العراقیة .
اختیار مناطق اخرى من بغداد من اجل رسم خارطة تاثیر الملوثات البیئة على الصحة العامة وعالقة ذلك بانتشار  -4

 االمراض المختلفة .
العمل على مشروع یھدف الى التقصي عن مصادر الملوثات المسجلة وذات التاثیر المباشر على صحة االنسان  -5

 وایجاد الطرق واالسالیب المناسبة للحد من تاثیراتھا .
 التحري عن الطفرات في الجینات الكابحة لالورام وعالقة الملوثات البیئیة في احداث تلك الطفرات . -6
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  حاصل الكجراتوالنحاس والكالسیوم بالتغذیة الورقیة في نمو و Floratonمنظم النمو  تأثیر
     Hibiscus Sabdariffa L. الصنف المخطط  

  
  عاید كاظم مسیر

  كلیة الزراعة / جامعة القادسیة / العراق.
  

  الخالصة
 2016-2015في مدیریة زراعة القادسیة  نفذ البحث بالتعاون مع مشروع تطویر زراعة محصول شاي الكجرات     

، صممت التجربة كتجربة عاملیة لثالث عوامل 1/4/2015مباشرة في الحقل بتاریخ  اذ زرعت بذور الكجرات
floration, cu, ca   وفق التصمیم العشوائي الكاملRCBD  بثالثة مكررات وتم رش المواد الغذائیة منظم النمو

غم/لتر، 1خدم لتر، اما النحاس است15غم/  9% استخدام 60لتر والمادة الفعالة  100غم/ لتر  60فلوراتون 
تم رش المغذیات مفردة وثنائیة وثالثیة غم/ لتر ماء لمعرفة تأثیره على الصنف المخطط لنبات الكجرات. 2والكالسیوم 

مقارنة بمعادلة  1- جوزة. نبات 78.33للتداخل الثالثي في عدد الجوز بلغ للتداخل واظھرت النتائج فروق معنویة 
واعطت معاملة   1- نبات غم.41.33وكذلك في حاصل االوراق الكأسیة  1- جوزة. نبات 70.67المقارنة التي اعطت 

سم بینما اعطت معاملة  98لصفة ارتفاع النبات تفوق معنویاً واظھر التداخل الثالثي   1- غم/ نبات 27المقارنة 
  .1- سم . نبات91المقارنة 
  المفتاحیة: منظم النمو ، النحاس ، الكالسیوم ، الكجرات.الكلمات 

  
Effect foliar application of floraton, Cu and Ca on growth and yield of 

Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) 
 

Ayyed Kadhim Maseer Al-Karaawi 
College of Agriculture, Al-Qadisiya Unversity, Iraq. 

 
Abstract 

     This study was conducted during the summer season 2016 on the field of planting and 
develop Roselle. The experiment was aimed at evaluating the response Roselle cultivar 
red and white to floraton, cu, ca. The seeds are planted directly in field at 1-4-2015. The 
experiment is designed as a factorial experiment 3 3 by Randomized completely Block 
Design. (RCBD). The floraton 60g/ 100 Liter and active material 60%; 1gm/liter cu; 
2gm/Liter is sprayed on the leaves. In this study, treating plant with floraton +cu+ca 
significantly gave the highest plant number of fruit 78.33 fruit. Plant-1 the control 
treatment which gave 70.67 fruit.plant-1. Calyx yield gave 41.33 gm. Plant-1. The control 
treatment which gave 27.00 gm.plant number of Branches (23) and plant (98) cm. branch 
per plant height. The control treatments which gave (19.33) branch per plant and (91) cm 
per plant for both treatments respectively. 
Keywords: foliar, Cu, Ca, Roselle. 

  
 المقدمة

وتكون حولیة  Malvaceaeالى العائلة الخبازیة   Roselle (.Hibiscus sabdariffa L)یعود نبات الكجرات 
 Norman (1992) ) متراً اعتماداً على الصنف2.5-1عشبیة لشجرة قلیلة التفرع قویة النمو، یصل ارتفاعھا الى ( 

) ویعد من النباتات الطبیة 1991وغرب افریقیا (الصراف،  Top Africaومواطنھ االصلي افریقیا االستوائیة 
) عاماً او اكثر وزرع في منطقة السنیة التابعة لمحافظة 70) دخل العراق قبل (1996والغذائیة والصناعیة (أحمد، 

 )، یزرع النبات اما للحصول على السبالت او االلیاف او للغرضین معاً. لنبات الكجرات1988القادسیة (عمران، 
، % ویستعمل للمائدة17بذور كحد ادنى (الكركدیھ) اھمیة من الناحیة الغذائیة والطبیة حیث تصل نسبة الزیت في ال
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اما الكسب المتبقي یستخدم غذاء للمواشي، وتستخدم السبالت والبتالت الستخرج مشروب لذیذ وملطف یستخدم كملین 
بروتینیة حامضیة ویستخدم الشراب لعالج امراض على مواد ولخفض ضغط الدم، وتستخدم االوراق للغذاء الحتوائھا 

عالي  ) فضالً عن فوائد اخرى عدیدة. یحتوي كذلك على تركیز1996القلب واالعصاب وتصلب الشرایین (الدجوي، 
ومركبات تسبب تخفیض ضغط الدم المرتفع، وتستعمل الصبغات الحمراء الناتجة كملونات طبیعیة  Cمن فیتامین 

بروتین  35 – 25% ویمكن استخدامھا في غذاء االنسان إضافة الى 25غذائیة وقد تصل نسبة الزیت في البذور الى 
)Owolabi, 1995  .(  

ستطالة الخالیا وتؤثر على توزیع االلیاف ان رش نباتات الكجرات بالمادة العضویة تحفز انقسام وا     
 Irakiفتقلل من صالبتھا وتزید مرونتھا ولیونتھا فتسھل عملیة اتساع الخالیا (الھیموسلسلوزیة لجدران الخالیا 

  ). 1989واخرون 
 وتعود أھمیة الكالسیوم اثناء رشھ بالتغذیة الورقیة للكجرات الى دخولھ في تركیب الصفیحة الوسطى في جدران

الذي یدخل في  Phosphatidicالخالیا على ھیئة بكتات الكالسیوم وانھ مكون مھم المالح حامض الفوسفاتیدیك 
  ). 1988تركیب الغشاء الخلوي ویحافظ على نفاذیة االغشیة الخلویة (أبو ضاحي والیونس، 

الحیویة للنبات اذ یدخل في  یؤثر عنصر النحاس اثناء رشھ على نبات الكجرات حیث یلعب دوراً مھماً في العملیات
)، ولھ 1989(الصحاف،  Lactose, Ascorbic, acid oxidase, phenolasتركیب عدد من االنزیمات ومنھا 

 RNA , DNAدور مھم في تمثیل البروتینات لنمو النبات ورفع مقدرتھ على زیادة تكوین االحماض النوویة 
، Diver, Lana) و (1988النبات (أبو ضاحي والیونس،  واختزال النترات وعملیات االكسدة واالختزال في

2001.(  
) ان استخدام الكؤوس الزھریة في عالج امراض ضغط الدم یرجع نتیجة Fababtunde )2003لقد ذكر      

) والستریك Ascorbic acid) واالسكوربیك (acid Malikمرتفعة من احماض المالیك (احتوائھا على تراكیز 
)Citric acid .(  

دف ھذه الدراسة ھو معرفة وتحدید افضل تولیفة او حزمة علمیة من انتاج اعلى معدل لمحصول الكوجرات ان ھ     
  كونھ من النباتات المھمة في مجال الصناعات الغذائیة والدوائیة. 

  ق العملالمواد وطر
في محافظة القادسیة. العراق خالل الموسم الزراعي  نفذت تجربة حقلیة بالتعاون مع مركز تطویر الكجرات     

بھدف معرفة استجابة الصنف المخطط الى افضل حزمة علمیة عند رش النبات بالمادة العضویة  2015الصیفي 
  %.62لتر والمادة الفعالة 100غم/ 60فلوراتون 

  غم/ لتر. 2تركیز  caغم/ لتر ماء والكالسیوم 1تركیز  cuاستخدم النحاس      
لحصول على بذور التجربة من المركز أعاله. زرعت بذور الكوجرات (الكركدیة) مباشرة في الحقل بتاریخ تم ا     

 3بعد تحضیر األرض للزراعة حیث تمت الحراثة والتنعیم والتسویة وتقسیم الحقل الى عدة مروز طول  1/4/2015
  سم.  50ة وأخرى جوزوالمسافة بین في الثلث العلوي من المروز  جوزم ثم زراعة البذور في 0,75متر وعرض 

ة مع تغطیة البذور بالتراب ثم روبت التربة دون غمر المروز بالمیاه. اما طریقة جوز) بذور في كل 4 – 3وضعت (
) أوراق بعد ھذه المرحلة یستقر الى 7 – 4الري حیث كانت حسب حاجة التربة لحین بزوغ البادرات والوصول الى (

  ) یوم. 11 – 8كل ( 
یوم من  20) األولى بعد 2001) على دفعتین (مطر، N% 46تسمید التربة بالسماد والنتروجین (الیوریا  مت     

كغم/دونم  50 التربة بالسماد السوبرفوسفات تسمید كغم/دونم 60ن الدفعة األولى بمعدل یوم م 50الزراعة والثانیة بعد 
  )1الفیزیاویة والكیمیاویة وكما مبین في الجدول ( وتم اخذ عینات من التربة قبل الزراعة لمعرفة خواص التربة
  

  ) بعض الصفات الفیزیاویة والكیمیاویة للتربة1جدول (
  مسحة   الطین  الغرین%  الرمل  الصفات

  التربة
E C PH No3 P K 

  غرینیة  29.1   56.3  1401  المقدار
  طینیة

  ملغم/كغم  7,9  4.5
27,3  

  ملغم/كغم
15,1  

  ملغم/كغم
0,9  

  
ة. تم اجراء عملیة جوزللنباتات بعد حوالي شھر من الزراعة وترك نبات قوي واحد في كل  الخف تم اجراء عملیة     

  الغرق الیدوي إلزالة االدغال والحشائش حسب الحاجة. 



   یة والبیئیة العراقیةجمعیة صیانة المصادر الوراث
   2018آذار  27 – 27/ بغداد / العراق للمدة من  مؤتمر الوراثة والبیئة الدولي العلمي الخامسوقائع كتاب 

 

 
 

222

غم/لتر من محلول الرش 1تم تحضیر المحالیل حسب التراكیز المطلوبة. حیث استخدمت مادة ناشرة (الزاھي)      
لتر حتى الوصول الى البلل الكامل في الصباح 5) رشت النباتات بالمحالیل بواسطة مرشة یدویة سعة 2004(الشیخ 
رقة والثاني قبل التزھیر. اما و) 7 – 5تم رش النباتات في مرحلتین من النمو األولى عند وصول النبات (الباكر. 

نباتات المقارنة فتم رشھا بالماء المقطر. استخدمت خطوط حارسة بین الوحدات التجریبیة لمنع تاثیر تركز المعاملة 
لخمس نباتات عشوائیاً لكل وحدة  30/11/2015 – 25على المعامالت األخرى. اخذت القیاسات المطلوبة خالل 

  التالیة:  الصفاتتجریبیة. ودرست 
  ارتفاع النبات. سم -1
  عدد الجوز/ نبات  -2
  حاصل األوراق الكأسیة غم/نبات -3
  1- عدد االفرع الرئیسیة. نبات -4

  (ملم)  –سمك األوراق الكأسیة  -5
بثالث مكررات وتمت المقارنة بین المتوسطات  RCBDصممت التجربة احصائیاً حسب تصمیم : التحلیل االحصائي

 (الراوي وخلف 0.05ومستوى احتمال   Least significant Difference (L.S.D)باستخدام اقل فرق معنوي 
  :) تم ترتیب المعامالت حسب المخطط التالي1980هللا 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج والمناقشة
منفردة قد اعطت معاملة  ca , cuو  floraton رش ) الى ان2أظھرت النتائج في الجدول (: ارتفاع النبات (سم) -1
  سم   91) سم وتفوقت معنویاً على معاملة المقارنة التي كان ادائھا ca )94.67لـ 

  سم على المعاملین97.00) معنویاً حیث اعطى cu + caوتفوق المستوى الثنائي (
 Flora + ca , Flora +cu ) سم حیث یؤثر النحاس في رفع كفاءة النبات لعملیة 96.33،  95.67الذي كان ادائھما(

  الكلوروفیللھ دور في تثبیت جزیئة التركیب الكاربوني و
سم مقارنة 98.00تفوق معنوي على معاملة المقارنة حیث اعطى  Floraton +cu+caواظھر التداخل الثالثي 

  سم. 91.00بمعاملة المقارنة التي اعطت 
  رستیمیةمحیث یؤثر الكالسیوم في ارتفاع النبات اضافة لدوره في انقسام الخالیا في المناطق ال

والمادة  cu , caالذي تضمن تاثیر معامالت الرش المنفرد لعناصر الـ  2یالحظ في الجدول : 1- د الجوز. نباتعد -2
 , 76.00 ,75.33ان ھذه العناصر اثرت وبشكل معنوي في عدد الجوز للنبات الواحد اذ بلغ  floratonالعضویة 

على التوالي قیاساً بمعاملة المقارنة والتي بلغ عدد الجوز فیھا  1- جوزه. نبات  78.33 , 77.00 , 77.33 , 72.67
    cu, caالمفردة على بقیة المعامالت المفردة لـ  floratonوتفوقت معاملة المادة العضویة  70.67

 ویعود زیادة عدد الجوز بإضافة المادة العضویة الى أھمیة ھذه المادة في تكوین االفرع الزھریة وإنتاج االزھار
على نبات  tantawy 1993وكذلك زیادة نسبة عقدھا مما سبب زیادة عدد الجوز وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل الیھ 

حیث بلغ عدد الجوز  flora + cuو  cu + caعلى المعاملتین  flora + caالكجرات، كذلك تفوقت معاملة الرش بـ 
  للمعاملتین على التوالي.  1- ه. نباتجوز 76.67 , 77.00مقارنة بـ  1- جوزه. نبات 77.33 فیھا 
جوزه.  78.33حیث بلغ عدد الجوز فیھا  flora + cu + ca) تفوق معاملة التداخل 2ویالحظ أیضا في الجدول (     
حیث تفوقت معنویاً عند مقارنتھا بمعاملة المقارنة ویعود السبب الى تحسن النمو الخضري الذي احدثتھا ھذه  1- نبات

  العناصر جمیعاً. 

 المعاملة  الرقم
1  Control 
2  Floraton  
3  Cu 
4  Ca 
5  Floraton+Cu 
6  Floraton+Ca 
7  Cu + Ca 
8  Floraton+Cu+Ca 
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في صفة عدد  floraton) تفوق االضافة الثنائیة معنویاً 2واظھرت النتائج من الجدول (:  1- عدد االفرع. نبات -3
  1- فرع. نبات 19.33فرع نبات بینما اعطت معاملة المقارنة  22.67االفرع حیث كان ادائھا 

 23.00حیث اعطت  1- نبات في صفة عدد االفرع الرئیسیة.  floraton+cu+caوتفوقت معاملة التداخل الثالثي 
ویة عضوق المعنوي یعود الى المادة الوھذا التف 1- فرع. نبات 19.33في حین كان اداء معاملة المقارنة  1- نبات-فرع

   ottaietal. 2006تتفق ھذه النتائج مع   وعنصري الكالسیوم والنحاس.
) الى ان معامالت الرش 2یمكن مالحظة النتائج المشار الیھا في الجدول (: 1- حاصل األوراق الكأسیة غم. نبات -4

المقارنة في حاصل األوراق الكأسیة للنبات اذ أعطت  قد تفوقت معنویاً على معاملة floraton cu, caالمنفردة بـ 
ل ذاتھ تفوق ویالحظ من الجدو  1- غم. نبات 27.00 واعطت معاملة المقارنة  1- ) غم. نبات35.67حاصل قدره (

غم/نبات مقارنة بمعاملة المقارنة  41.33) اذ بلغ حاصل األوراق الكأسیة cu, ca, floratonمعاملة الرش الثالثیة (
ومعامالت الرش المنفردة ویعود السبب الى تحسین النمو الخضري للنبات وزیادة    1- غم. نبات 27.00التي أعطت 

، حیث تتفق ھذه النتائج مع ما توصل الیھ كل من یاسین 1- وھذا یعود الى زیادة عدد الجوز. نبات الثمریة الفرعا
  حیث شار الى أھمیة الكالسیوم في تغذیة النبات كعنصر ضروري لعملیتي االنقسام الخلوي واالتساع الخلوي.  2001

قد اثرت في  cu, ca floratonالرش ) ان معامالت 2أظھرت نتائج الجدول ( :سمك األوراق الكأسیة (ملم)  -5
 ,cuعلى المعاملتین  caصفة سمك األوراق الكأسیة بحدود متفاوتة ومتغایرة في ما بینھا وتفوقت المعاملة بـ 

floraton  ملم لـ  0.5167 ,0.5567ملم مقارنة بـ  0.5600حیث بلغ األداء لھاcu, floraton  على التوالي وتفوقت
ملم. وضمن معامالت الرش بعنصرین لوحظ تفوق معنوي  0.3333مقارنة اذا بلغ أدائھا معنویاً على معاملة ال

و  flora + cuملم لمعاملتي الرش  0.6200 ,0.6033ملم مقارنة بـ  0.7000حیث كان اداؤھا  cu + caللمعاملة 
flora + ca  على التوالي فالمعاملتین لم یختلفا معنویاً في ما بینھما، ویعود السبب الى تفوقcu + ca لھما دور  حیث

في نمو النبات بشكل عام وینعكس على خزن اكبر كمیة من المواد المصنعة في األوراق الكأسیة وبذلك یؤدي الى 
ى اإلضافة الثنائیة وعلى معاملة المقارنة اذا كان معنویاً عل cu +ca+floraسمك األوراق وقد تفوقت معاملة الرش 

 ,0.6033 ,0.7000ومعاملة المقارنة اذ بلغ أداء كل منھم  ca+cuو  flora+caملم مقارنة بـ  0.7667أدائھا 
من السكر والنشویات والمواد  ویعود السبب الى ان النبات تكیف لنقل نتائجھ الكاربونیةملم على التوالي.  0.3333

  .El-tantawy 1993األخرى الى األوراق الكأسیة مما یزید من سمكھا وتتفق ھذه النتائج الى ما توصل الیھ 
  

 Hibiscusبالتغذیة الورقیة في صفات الحاصل لنبات الكجرات   cu, ca, Floraton. تاثیر منظم النمو 2جدول 
sabdariffa L.  طالصنف المخط  

ارتفاع   المعاملة  ت
  النبات

  معدل عدد 
  الجوز/نبات

  معدل حاصل
  األوراق الكأسیة (غم/نبات)

  عدد االفرع
  1- الرئیسیة. نبات

  سمك األوراق
  الكأسیة (ملم)

1  Cont 91.00  70.67  27.00  19.33  0.3333  
2  Floraton 93.00  75.00  34.00  22.00  0.5167  
3  Cu 93.00  76.00  34.67  21.67  0.5567  
4  Ca 94.067  72.67  35.67  22.00  0.5600  
5  Flora+cu 95.67  76.67  38.00  22.67  0.6200  
6  Flora+ca 96.33  77.33  38.67  22.33  0.6033  
7  Cu+Ca 97.00  77.00  40.67  22.00  0.7000  
8  Flora+cu+ca 98.00  78.33  41.33  23.00  0.7667  

  0.50393  1.117  1.694  3.352  1.499  5أ. ف. م %
%27  0.9  2.6  2.7  %3.0  5.4  

  
  

  المصادر
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