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مجلة مدينة العلم علمية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العلمية باللغتين العربية واالنكليزية التي تتوافر 
فيها شروط البحث من حيث األصالة وأسلوب البحث العلمي وخطواته، وان تكون البحوث متناسبة مع 

هندسة الحاسبات ،ة منها )هندسة تقنيات تخصصات الكلية والتخصصات العلمية األخرى القريب
( ويشترط في البحوث ، الفيزياء الطبية ، الهندسة المدنية ، المحاسبة البرامجيات، علوم الحياة، القانون 

المقدمة أن ال تكون قد سبق نشرها وغير مقدمة او مقبولة للنشر في مجلة أخرى، ويرجى من الباحثين 
 مراعاة الشروط اآلتية:

 )وجه واحد( مع قرص ليزري. A4ة على ورق تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوع .1
 ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف )المؤلفين( وعنوانه على ورقة منفصلة. .2
يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرق البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة باللغة  .3

 الثانية.
 منها األشكال والجداول إن وجدت.صفحة بض 20اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
 كلمة باللغتين العربية واالنكليزية. 250يرفق مع البحث خالصة على ورقة منفصلة ال تزيد عن  .5
تطبع الجداول واألشكال والرسوم البيانية على أوراق منفصلة بمعدل جدول واحد أو شكل واحد لكل  .6

 صفحة.
ية المنهجية في كتابة البحوث مع مراعاة كتابة تشترط المجلة على الباحث أن يراعي األصول العلم .7

 المصادر والمراجع في نهاية البحث وترقم حسب ورودها في المتن.
يتم تقويم البحوث من قبل مقومين علميين باختصاص البحث وبدرجات علمية متقدمة وقد يطلب من  .8

 الباحث مراجعة بحثه ألجراء تعديالت عليه.
 اء قبلت للنشر أم لم تقبل.التعاد البحوث الى أصحابها سو  .9

. يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطلب من أمانة المجلة لقاء ثمن تحدده 10
 هيئة التحرير.         

 5000ويستوفى للبحث الواحد الف دينار 100بـ .تعتمد المجلة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر 11
 ضافية.دينار عن كل صفحة ا
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 األداء التكاثري وعمر إناث النوع في العالقة بين ع الفريسةتأثير نو

(Jurine 1820) Macrocyclopsalbidus 

 

 فاطمة علي غانم

 جامعة بغداد-ابن الهيثم /قسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 الخالصة

عمر إناث القشري ي العالقة بين تأثير نوع الفريسة ف للتحري عنالدراسة الحالية  نفذت

Macrocyclopsalbidus  كل من معدل عدد اليرقات في الطرحة والعمر عند واألداء التكاثري والمتضمن

تبين من نتائج الدراسة بأن معامل االرتباط بين العمر عند أول و.ةالعمر عند أول حضنة فضال عن أول طرح

 0.65إذ بلغت  P<0.05كانت معنوية  Artemia)) وعمر اإلناث المتغذية على يرقات االرتيميا هطرحه وحضن

) في اإلناث المتغذية على يرقات البعوض P>0.05فيما كانت االرتباطات غير معنوية 0.81و 

(Culexquinquefasciatus)(Say والبرامسيوم  (Paramecium sp).  االرتباطات  توجد أن معامالكما

لدى اإلناث المتغذية على يرقات  P<0.01معنوية ة وسالب بين معدل عدد اليرقات وطول عمر اإلناث كانت

في اإلناث المتغذية على يرقات P>0.05غير معنويسالبا و االرتيميا والبرامسيوم فيما كان االرتباط

وض.بناًء على النتائج التي تم الحصول عليها فإن يرقات البعوض يمكن أن تعد أفضل غذاء إلناث هذا بعال

الن االرتباط كان سالبا  )االرتيميا والبرامسيوم( وذلك األخرىنوعي الفرائس  مع قارنةمM. albidusالقشري 

المغذاة على االرتيميا  M. albidusإناث القشري بين عدد اليرقات في الطرحة مع عمر P<0.01ومعنويا 

با وغير معنويا لمما يعني ان زيادة عدد اليرقات يرافقه انخفاض عمر أإلناث فيما كان االرتباط سا والبراميسيوم

P>0.05 المغذاة على يرقات البعوض مما يشير الى ان إناث القشري بين عدد اليرقات في الطرحة مع عمر

مما يزيد من فرصة مثابرة االناث متمثال بمعدل عدد اليرقات في الطرحة أعلى مقارنة بنوعي الغذاء المذكورين 

 عوض.نجاحها في تطبيق برامج السيطرة اإلحيائية على الب

 ، نوعية الغذاء األداء التكاثري، يرقات االرتيميا، السيطرة اإلحيائيةالكلمات المفتاحية: 
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Effect of Prey Type on Relationship betweenReproductive Performance and 

Female's Age in Macrocyclopsalbidus (Jurine 1820) 

Fatimah Ali Ghanim Al-Obadi 

Department of Biology, College of Education for Pure Science, (Ibn Al-

Haitham), University of Baghdad 

 

Abstract 

The present study was conducted to investigate effect of prey type on the relationship between age 

of females of Macrocyclopsalbidus and reproductive performance, which included each of mean 

number of nauplii, age at first brood, and age at first clutch. Results revealed that the correlation 

coefficient between the age at first brood and clutch and age of females fed on Artemia was 

significant P <0.05, being 0.65 and 0.81 respectively, while the correlations were not significant 

P>0.05 in females fed on mosquito larvae (Culexquinquefasciatus) and Parameciumnauplii. It was 

also found that the correlation coefficients between mean number of the nauplii and longevity in M. 

albidus were significant P<0.05 whereas, the correlations were not significant P>0.05 in the females 

fed on mosquito larvae.  In view of our results, the mosquito larvae could be considered the best 

prey for the females of the M. albidus compared with the two type of preys  (Artemia  and 

Paramecium)as the correlation was negative and significant P<0.01 between the mean number of 

nauplii and the age of the M. albidus  female, which means that the increasing of the number of 

nauplii is associated with decreasing in female age, while the correlation was negative and not 

significant P>0.05 between number of nauplii and the age of females fed on mosquito larvae which 

indicate that the persistency of females represented by the mean number of nauplii/clutch is higher 

than the two mentioned preys types and that will increase its opportunity to success during the 

application of the biological control programs of mosquito. 

Keywords:Reproductive performance, Artemianauplii, biological control, type of preys. 
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 المقدمة 

يمثل األداء التكاثري للهائمات الحيوانية 

ً ألنه يؤثر في مدى تواجدها  ً وحيويا ً مهما موضوعا

وانتشارها في البيئة المائية. ويكتسب األداء 

التكاثري أهمية خاصة السيما عند تطبيق برامج 

اإلحيائية على البعوض ألن نجاح هذا السيطرة 

ً بمستوى األداء  ً وثيقا البرنامج يرتبط ارتباطا

التكاثري، إذ كلما ارتفع ذلك األداء زادت كثافة 

الحيوان ومن ثم ستزداد فعالية الحيوان في 

 .[1]االفتراس

إن لنوعية الغذاء أهمية كبيرة في زيادة الفعاليات 

والسيما  Cyclopoidaالحيوية لمختلف أنواع 

 حولت العديد من الدراسات يجرااألداء التكاثري إذ 

تأثير نوع الغذاء في األداء التكاثري ومن هذه 

 Hassett [2]الدراسات دراسة كل من

[ لمعرفة تأثير كل من الدايتومات 3]Holsteو

والعوامل الخارجية المحيطة في زيادة إنتاجية 

.فيما تناولت Cyclopoidaالبيوض ألنواع 

 4 ]تهاحيااخرى تأثير نوع الغذاء في دورة راسات د

[ إلى أن تنوع الغذاء 7] Kleppel[.أشار6و 5و 

ضروري جداً لغرض تلبية المتطلبات الغذائية في 

يعتقد بأن العالقة عند البلوغ و Calanoidمجموعة 

التغذية وإنتاج البيض تعود إلى نوع الغذاء الذي  بين

 يتناوله وليس إلى كميته.

ناث ونظرا ألهمية االداء التكاثري  إل

الذي يعد  Macrocyclopsalbidusالقشري 

مؤشرا مهما على كفاءة استعمال النوع في السيطرة 

 للتحري عناالحيائية فقد نفذت الدراسة الحالية 

عمر إناث ي العالقة بين تأثير نوع الفريسة ف

واالداء التكاثري والمتضمن M. albidusالقشري 

دل عدد اليرقات في الطرحة والعمر عند كل من مع

 .العمر عند أول حضنهةفضال عن أول طرح

 المواد و طرائق العمل  

الدارسة الحالية خالل المدة من  اجريت

ُجمعت عينات  اذ ،5/8/2014ولغاية  20/4/2014

من بحيرة الطارمية باستعمال M. albidusالنوع 

 (Zooplankton net)شبكة الهائمات الحيوانية 

 25المصنوعة من القماش والتي بلغ قطر فوهتها 

مايكرومتر، ثم نُقلت العينات  55سم وقطر فتحاتها 

إلى مختبر الالفقريات المتقدم، قسم علوم الحياة، 

ابن الهيثم، جامعة بغداد -كلية التربية للعلوم الصرفة

بوساطة حاويات بالستيكية لغرض عزل مجموعة 

Cyclopoidaتي مجذافية األقدام عن بقية مجموع

 M. albidusوقد تم تحديد افراد النوع  االخريتين.

 Olympusباستعمال المجهر المركب نوع  

بأستعمال  Olympus Optical Co  LTDوصنع

 ] .9و 8  [مفتاحي التصنيف 

استعملت يرقات االرتيميا بعد تفقيسها من 

ساعة بعد  24البيوض الساكنة )بعمر أقل من 

فيما جمعت  Bassat[10 ]ما ذكره الفقس( وحسب 

بيوض البعوض من إنشاء مزرعة بعوض والتي 

هي عبارة عن حوض ماء في الحديقة النباتية لكلية 

و  Sirivanakanالتربية ابن الهيثم وفقا الى 

White]11[  كما حصلنا على مزرعة من

 .Bassat[10 ]البراميسيوم وفقا لما ذكره 
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لدراسة تأثير نوع الغذاء في بعض الجوانب 

استعمل الطور M. albidusالحياتية ألفراد النوع 

( ساعة من 24-12أي خالل ) (Adult)البالغ 

اي الطور  إلى بالغ Copepodit Vتحوله من 

 .السادس

إناث لكل معاملة غذائية وضعت في  10استخدمت 

مل  50مل يحوي على  100سعة  وعاء زجاجي

 10وبواقع  Aged tape waterمعمر ماء حنفية

مكررات لكل نوع من أنواع الغذاء الثالثة المستعملة 

 في التجربة.

استعملت يرقات االرتيميا 

Artemiaيرقات البعوض و

Culexquinquefasciatus 6بواقع  ً  يرقات يوميا

فيما  حدد عدد لكل مكرر من المكررات العشرة 

المستعملة في التغذية sp.Parameciumأفراد جنس

فرد للبيكر الواحد يومياً  500-450بعدد يتراوح بين 

. 

م و مدة °1±23ثبتت درجة الحرارة عند 

ساعة ضوء/ ظالم باستعمال  16/8إضاءة قدرها 

واط. ثم يبدل  100مصبح كهربائي بقدرة إضاءة 

ً لنقص  48الماء كل  االوكسجين أو ساعة تفاديا

نقص الفضالت مع مراقبة حيوانات التجربة يومياً 

 وإزالة الحيوانات الميتة وتسجيل المالحظات.

وتم اعتبار اليوم االول لظهور البيوض هو 

العمر عند اول حضنة فيما اعتبر اليوم الذي ظهرت 

فيه اليرقات  هو العمر عند اول طرحة اما معدل 

ات الكلي مقسوما على عدد اليرقات فيمثل عدد اليرق

عدد الطرحات لكل انثى اما عمر االناث فهو المدة 

التي عاشتها االنثى. تم تقدير االرتباطات بين 

الصفات المدروسة باستعمال البرنامج االحصائي 

SAS]12[ . 

 :النتائج والمناقشة

( أن معامالت االرتباط 1يتضح من جدول )

وطرحة مع عمر اإلناث  ةبين العمر عند أول حضن

المتغذية على يرقات االرتيميا كانت موجبة ومعنوية 

P<0.05  على التوالي وهذا  0.61و  0.65وبلغت

يعني انه كلما زاد العمر عند اول طرحة وحضنة 

فيما كان معامل  يرافقه زيادة في طول العمر

 ً ً ومعنويا بين معدل عدد  (P<0.05)االرتباط سالبا

و بهذا  (-0.70)رحة وعمر اإلناثاليرقات في الط

التي أجرتها  Becker [13]الصدد نشير إلى دراسة

 نظامللتعرف عـــلى تأثير M. albidusعلى النوع 

الغذاء في طـــول عــمر اإلناث، إذ توقعت بــأن 

 High)عاليغذاء   نظاماث الــتي تغذت على اإلن

food regime)  سيــكــون عــمرها أطــول مـــن

 Low)منخفضذاء غـ نظامالتــي تغذت على  لكت

food regime)  معنوية ً إال أنها لم تجد فروقا

ً في طول عم ر اإلناث بين مجموعتي إحصائيا

 ددزيادة ع ان إلى ذلك قد عزت سببالتغذية، و

على نظام في اإلناث المغذاة  ةاليرقات/ الطرح

مقارنة بالمجموعة الثانية أدى إلى  غذائي عالي

انخفاض طول عمرها ألن ارتفاع مستوى األداء 

التكاثري يعد عملية مكلفة من ناحية البقاء 

(Costlyinterms of survive) النظام .لذا فإن

ثمر في زيادة األداء التكاثري قد است الغذائي العالي

ليس لزيادة طول العمر، ألن زيادة إنتاج اليرقات و
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إلى تقليل  مما يؤديألنثىلاستنزافاً  يسببي الطرحة ف

اي ان العالقة بينهما عكسية. وهو طول عمرها

ماآلت اليه نتائج هذه الدراسة اذ كان معامل االرتباط 

كما وجد ان المدى لكل من .P<0.01سالبا ومعنويا

 8العمر عند اول حضنة وطرحة وعدد اليرقات بلغ 

 يوما على التوالي. 28و  9و

 

 

يرقات االرتيميا المغذاة على  M. albidusالنوع  طول عمر اناث بينمعامالت االرتباط (: 1جدول )

Artemia وبعض الصفات التكاثرية 

 طول عمر اإلناث المدى أعلى تقدير ادنى تقدير الصفة

 0.65* 9 12 3 العمر عند أول طرحه

 0.61* 8 10 2 العمر عند أول حضنه

ةمعدل عدد اليرقات في الطرح  23 51 28 *0.70- 

 

 

امالت االرتباط ( أن مع2يالحظ من جدول )

نة ضرحه وحـر عند أول طـالعم بين العمر وكل من

كانت رقات االرتيميا ـغذاة على يـاث المـلدى إلن

 0.37و  0.33موجبة اال انها غير معنوية اذ بلغت 

على التوالي. اال ان معامل االرتباط بين معدل عدد 

اليرقات في الطرحة مع عمر االنثى كان سالبا 

وهي ذات النتيجة  0.78-اذ بلغ P<0.01ومعنويا 

لدى االناث المغذاة على األرتيميا ويعد ذلك مؤشرا 

عدد اليرقات وعمر على العالقة العكسية بين 

االنثى. وقد بلغ المدى لكل من العمر عند اول 

يوما  24و  8و 8حضنة وطرحة وعدد اليرقات 

ويالحظ ان الحد األدنى للعمر عند اول على التوالي.

حضنة وطرحة كان ادناه لألناث المغذاة على 

 Wouter etد ـد أكـي هذا الصدد فقـفواالرتيميا

al.,[ 14 ]وGandy et al., [15]  احتواء

 Hormonalاالرتيميا على مواد هرمونية 

substances  تعمل على التبكير في عملية النضج

الجنسي كما تزيد من معدل الخصوبة 

(Fertilization rate) روبيان الفي األسماك و

ول عمر اإلناث طفإن انخفاض  وفي السياق نفسه

المغذاة على يرقات االرتيميا تؤكد ما سبق و أن 

إذ وجد في دراسته حول Smyly[16 ]ل إليهتوص

تأثير استعمال ثالثة أنواع من الغذاء )االرتميا، 

االبتدائيات( في البتدائيات، و خليط من الطحالب وا

إن اإلناث التي تغذت بA. viridisطول عمر إناث 

 على االرتيميا كان لها أدنى عمر.
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ى البرامسيوم المغذاة علالمغذاة  M. albidusالنوع طول عمر اناث  بيناط معامالت االرتب(: 2جدول)

Paramecium وبعض الصفات التكاثرية 

 طول عمر اإلناث المدى أعلى تقدير ادنى تقدير الصفة

 0.33 8 12 4 العمر عند أول طرحه

 0.37 8 11 3 العمر عند أول حضنه

ةمعدل عدد اليرقات في الطرح  25 49 24 *0.78- 

 

 

 

من جهة اخرى فإن معامالت االرتباط في  

 البعوض كانت جميعهااإلناث المتغذية على يرقات 

 0.23-و  0.07-بلغت غير معنوية و سالبة اال انها

لكل من العمر عند اول حضنة وطرحة  0.04-و 

( فيما بلغ 3)جدول  على التوالي وعدد اليرقات

المدى لكل من العمر عند اول حضنة وطرحة وعدد 

ان االرتباطات  .على التوالي 22و 8و 7اليرقات 

السالبة وغير المعنوية تعد مؤشرا على عدم تأثر 

العمر وبقية الصفات في االناث المغذاة على 

كما يشير الى عدم تراجع االداء التكاثري البعوض 

البعوض متمثال بمعدل عدد  لألنات المغذاة على

استعمال النوع مما يزيد من فرصة نجاح اليرقات 

M. albidus تطبيق برامج السيطرة عندعند

على العكس من ذلك فان  .على البعوض اإلحيائية

العالقة الموجبة المعنوية بين العمر عند اول حضنة 

وطرحة في االناث المغذاة على اآلرتيميا تشير الى 

ان الصفتان يرافقهما زيادة طول العمر ان زيادة هات

وانخفاضهما يرافقه انخفاض في طول العمر مما قد 

يعد دليال على ان االداء التكاثري العالي ) قصر 

طول العمر عند اول حضنة وطرحة او زيادة معدل 

عدد اليرقات في الطرحة ( يؤثر في العمر اذ يعمل 

نتائج على استنزاف االنثى فيقل طول عمرها وتأتي 

الدراسة الحالية موافقة لما سبق وان اكدته 

Becker[13 ]  اتضح من نتائج الدراسة ايضا ان .

ادنى التقديرات للمدى  للصفات التكاثرية المدروسة 

كان لدى االناث المغذاة على يرقات البعوض 

واقصاه لدى االناث المغذاة على االرتيميا مما قد يعد 

تعد مصدرا غذائيا مؤشرا على ان يرقات البعوض 

تزيد من فرصة اعتماده M. albidusمناسبا  للنوع 

 في برامج السيطرة االحيائية على البعوض.
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ت البعوض المغذاة على يرقا المغذاة M. albidusالنوع  اناثبين طول عمر باط (: معامالت االرت3جدول )

Culexquinquefsciatus وبعض الصفات التكاثرية 

 طول عمر اإلناث المدى أعلى تقدير ادنى تقدير الصفة

 -0.23 8 11 4 العمر عند أول طرحه

 -0.07 7 10 3 العمر عند أول حضنه

ةمعدل عدد اليرقات في الطرح  36 58 22 0.04- 
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سلوك سمك  في بقاء و(80EC)السمي لمبيد االدغال كولد توبيك  التأثيردراسة 
 (Gambusia holbrooki ,Girard 1859) البعوض

 
و مها عبد النبي غثوان طيبة نجم حسن  

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/قسم علوم الحياة  
tibanajiem@yahoo.com 

 
 

 الخالصة

في بقاء وسلوك سمك البعوض  Gold Topik (80EC)أجريت التجربة لدراسة التأثيرات السمية لمبيد االعشاب 
Gambusia holbrooki وذلك بتحديد التركيز المتوسط القاتل ،LC50) ساعة تعرض وقياس  24( خالل

. وقد  P(0.005)عند مستوى معنوية  ANOVAالفروق المعنوية بين التراكيز باستخدام جدول تحليل التباين 
 14.7، 13.7، 12.7، 11.7، 10.7، 9.7، 8.7، 7.7استخدمت تراكيز تصاعدية من مبيد الكولد توبيك )

( ملغم/لتر ، 11.7هي ) LC50ملغم/لتر(، لتحديد قيمة التركيز المتوسط القاتل . وقد اظهرت النتائج قيمة ال 
وان معدل الهالكات يزداد بزيادة التراكيز . كما اظهرت نتائج الدراسة الحالية بعض السلوكيات غير الطبيعية 

بالتغذي، باإلضافة الى فقدان التوازن وزيادة حركة الغطاء متمثلًه بالتهيج والسباحة غير المنتظمة وقلة الرغبة 
 الغلصمي، لتقود هذه األعراض الى موت االسماك .

 
 

 . سلوكبقاء و الكلمات المفتاحية : التأثير السمي , مبيد االدغال , كولد توبيك , 
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Study the toxic effect of the herbicide Gold topik (80EC) on survival 
and behavior of mosquito fish (Gambusiaholbrooki Girard 1859) 

 
Teeba Najim Hassan and Maha Abdulnabi Gathwan   

Department of Biology, College of Education for Pure Science, (Ibn Al-

Haitham), University of Baghdad 

  
tibanajiem@yahoo.comEmail :  

 
 
Abstract: 
The experiment was carried out to study the toxic effect of the herbicide Gold Topik 
(80EC) on survival and behavior of mosquito fish Gambusia holbrooki . The mean 
lethal concentration (LC50) and differences between concentrations were 
determined during 24 hrs exposure and been measured using ANOVA methods at 
significant level (P<0.005). Ascending concentrations of Gold Topik (80EC) (7.7 
,8.7 ,9.7 ,10.7 ,11.7 ,12.7 ,13.7 ,14.7 mg/l)  were used to determine. The value of 
LC50 was 11.7 mg/l. The mortality rate was increased with increasing the 
concentrations. Results of present study showed some abnormal behaviors 
including erratic and irregular swimming , decrease the feeding intensity , in addition 
to loss balance and increase the movements of operculum ,these symptoms lead to 
death of fish. 

  
Key word : Toxic effect , Herbicide ,Gold topik , survival and behavior. 
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 المقدمة

تتعرض مصادر المياه الطبيعية الى التلوث من 
العوامل الفيزيوكيميائية   ا بالعديد منخالل تأثره

رى ، اذ تتغير ـــاالنسان والكائنات الحية االخوانشطة
العديد من الصفات الموسمية على مكونات المياه 

من ذلك اي مصدر من المصادر المائية  وال يستثنى
سواء كان بحرا او نهرا او بحيرة او بركة وغيرها 

[1]. 

بالصناعة ، كون سابقًا ارتبط مفهوم التلوث البيئي 
البيئة ومنذ زمن طويل تتعرض لمختلف الملوثات 

تعريفا [2] (Odum)اودم  الصناعية ، فقد اعطى
النسان والتي للملوثات على انها بقايا لمواد صنعها ا

في الوقت الحاضر  هايستعملها ويرميها ، اال ان
تمثل اي زيادة في االنشطة الصناعية ، الزراعية  

تسبب تلوث المياه السطحية  ألنهاوالبشرية، 
االجهاد الفسيولوجي الشديد الذي  بوساطةوالجوفية 

تسببه تلك المواد في النظم المائية والمؤدية لضرر 
 [3].الموطن المائي ككل 

 ( Nicolson & Rosen)نيكولسـن وروزن  عـر 
المبيـــــدات علـــــى انهـــــا ســـــموم اقتصـــــادية تســـــتخدم [4]

لتنظــيم اثــر الحيوانــات والنباتــات الضــارة علــى حياتنــا 
موضـو   ( 80EC)توبيك  االقتصادية ، مبيد الكولد

مـــــن المبيـــــدات العشـــــبية الجهازيـــــة  الدراســـــة الحاليـــــة 
المســـــتخدمة فـــــي الزراعـــــة للســـــيطرة علـــــى الحشـــــائ  

 حبـــوب  ، وقـــد ذكـــرالنباتـــات المنتجـــة للالناميـــة بـــين 
 ( Aniladevikunjamma)انــيالدي فيكــو نجامــا 

دخـــــول مثـــــل تلـــــك المـــــواد للـــــنظم المائيـــــة تســـــبب [5]
 وبـــــــاألخصكائنـــــــات الحيـــــــة علـــــــى ال بيئيـــــــاً  ضـــــــغطاً 

االســـماك ، كونهـــا واقعـــة عنـــد قمـــة السلســـة الغذائيـــة 
بالملوثــات وبعــده طــرق كــأن تكــون  تــأثراوهــي االكثــر 

خـــالل التـــنفس او عـــن طريـــق تنـــاول االنـــوا  الملوثـــة 
االصـــــغر حجمـــــا وحصـــــول ظـــــاهرة التـــــراكم الحيـــــوي 

Bioaccumulation  لمجموعة واسعة من الملوثات
العـــي  بمعـــزل عـــن  ال تســـتطيعالن الكائنـــات الحيـــة 

بيئتها ، وان التفاعل بين الكائن الحي والمحيط الذي 
اال مبـــدأ اساســـي فـــي علـــم البيئـــة  مـــا هـــويعـــي  فيـــه 

 [ 6،7.]والذي ينتج عنه تطور الكائن 

 الحيـــــة  بعـــــض الكائنــــات  [8]شـــــعبان ونــــزار وضــــ  
بيئة ملوثة وان هذه البيئة قد تـؤثر  في العي يمكنها 

متحسســـــات  األحيــــاءفــــي معيشـــــتها وتكاثرهــــا، كـــــون 
لعوامــــــل بيئيــــــة محــــــددة فتتحســــــس بوجــــــود التغيــــــرات 

بالملوثــات  تــأثرااالســماك اكثــر االحيــاء  دالبيئيــة، وتعــ
فيـه اي  مـا حـدثبسبب وجودها في الماء، والـذي اذ 

تغييـــر ســـو  يحـــدث اضـــطراب فـــي التـــوازن الملحـــي 
ائل اجسامها الخارجيـة، كـون العالقـة وطيـدة بـين لسو 

 . [9]السوائل الجسمية والمحيط الخارجي 

ثيرات الســـــمية أتعـــــددت الدراســـــات التـــــي تناولـــــت التـــــ
حـول  [10]للمبيدات على سلوك االسـماك ، كدراسـة 

سلوكيات   ( في( Herboclinبمبيدات االعشا تأثير
  Clariasbatrachusقرمـــــــــــوط الكالريـــــــــــس ســـــــــــمك

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك [11]ودراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ودراســـــة  Poeciliareticulate cuppyالجــــوبي
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علــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــلوكية ســــــــــــــــــــــــمك الكــــــــــــــــــــــــارب [12]
المعـــــــــــــــــرض لمبيـــــــــــــــــد  Cyprinuscarpioالشـــــــــــــــــائع

النتــــائج انحرافــــات ســــلوكية  أظهــــرتأذ االندوســــلفان، 
تمثلت بالتشنجات وحركات عنيفـة اثنـاء السـباحة مـع 

حركـــــــة الغطـــــــاء معـــــــدل فقـــــــدان تـــــــوازن وزيـــــــادة فـــــــي 
الغلصـــــمي، والمـــــرور بفتـــــرات خمـــــول طويلـــــة نســـــبيا 
لتنتهـــي جميــــع هــــذه االعـــراض بمــــوت االســــماك بفــــم 
وغطاء غلصمي مفتوحين وتغير لون الجسم ، وعلى 
اســـاس تلـــك االنحرافـــات ركـــزت الدراســـة الحاليـــة فـــي 

 Gold topikمعرفة التأثيرات السمية لمبيد االدغال 
(80EC)  ومادتـــــــــــــــــــــــــه الفعالـــــــــــــــــــــــــةClodinafop-

propargylســـــــــــــــــــــــــــــــــمك البعـــــــــــــــــــــــــــــــــوض  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي

Gambusiaholbrooki  بتحديــد التركيــز المتوســط،
ـــــل  ســـــاعة تعـــــرض، ومعرفـــــة  24خـــــالل  LC50القات

ســماك المعرضــة التغيــرات الســلوكية لأنســبة البقــاء و 
لتراكيز مختلفـة مـن المبيـد ، علمـا ان هـذا المبيـد مـن 
المبيــــدات واســــعة االســــتخدام فــــي مكافحــــة االدغــــال 
رفيعــة االوراق بــين محصــول الحنطــة بعــد االنبــات ، 

  Acute toxicityوان اختبــارات الســمية الحــادة 
تعطـــي معلومـــات مباشـــرة حـــول االثـــار الســـلبية لتلـــك 

الحيـــــة والـــــنظم البيئيـــــة، ممـــــا  المـــــواد علـــــى الكائنـــــات
يعطـــي صـــورة كاملـــة حـــول االثـــار الضـــارة المحتمـــل 

 .[14,13]حصولها للبيئة 

 
 ق العملائالمواد وطر 

  كولد توبيك األدغالاستخدام مبيدGOLD 
TOPIK (80EC)   المجهز من قبل شركة

Green River والذي يحتوي على المادة ،
بشكل  Clodinafop-propargylالفعالة 

لتروتركيز مادته الفعالة 1 بسعةمستحلب 
 .لتر\غم80

 
  متدرجـــة مـــن  مختلفـــة تراكيـــزثمـــان حضـــرت

 7.7 ،8.7) (80EC)مبيدكولـــــــــــد توبيــــــــــــك 
،9.7 ،10.711.7 ،12.7  ،13.7 
لغـــرض تحديـــد التركيـــز (ملغم/لتـــر ، 14.7،

ســــــاعة  24خـــــالل  LC50المتوســـــط القاتــــــل 
وهـــــو تركيــــــز المـــــادة الســـــامة فــــــي تعـــــرض ،

الوســـــط البيئـــــي علـــــى ان يكـــــون افـــــراد هـــــذه 

المجموعــــة مــــن نفــــس النــــو  والــــوزن والعمــــر 
والجــــــنس والحالــــــة التغذويــــــة وضــــــمن نفــــــس 
الظرو  المختبرية لغرض قتل نصف العدد 

ـــــراد تلـــــك المجموعـــــة الحاملـــــة  ـــــنفس مـــــن اف ل
 الصفات .

 
  حضــــرت التراكيــــز المســــتخدمة فــــي التجربــــة

حسب تركيز المادة الفعالة للمبيـد ،بتحضـير 
بتركيــــــــز  stock solutionمحلـــــــول 

لتـــــــــــر مـــــــــــن التركيـــــــــــز االصـــــــــــلي \مملغ250
ــــف حســــب قــــانون  وباســــتخدام طريقــــة التخفي

 التخفيف.
)عــــــــــــــــــــــددمرات التخفيــــــــــــــــــــــف( التركيز االصــــــــــــــــــــــلي 

 .لتر\لتر/التركيز المطلوب غم\غم
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  ـــــــة المســـــــتمرة بعـــــــد ـــــــة التجرب اعتمـــــــدت طريق

تحضــير تراكيــز متسلســلة مــن المبيــد لتحديــد 
ـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــز المتوســـــــــــــــــــــط القات  LC50التركي

،وتحديــد التركيــز الــذي يقتــل ســاعة 24خــالل
وبواقـــــع  %100والتركيـــــز الـــــذي يقتـــــل  0%
ـــــثالث مكـــــرارات  24 ـــــز وب ســـــمكة لكـــــل تركي

لتــــر تركيــــزا ادنــــى \ملغم 7.7،وحــــدد التركيــــز
 اعلى . لتر تركيزاً \ملغم 14.7والتركيز 

 
  اســــــــــــــــــــــــــتخدمت اســــــــــــــــــــــــــماك البعــــــــــــــــــــــــــوض

Gambusiaholbrooki  في التجربة والتـي
تـــــم جمعهـــــا بواســـــطة شـــــبكة خاصـــــة لجمـــــع 

 2.5بقطـر  فتحاتذات  fish netاالسماك 
مــن محافظــة ديــالى ،واختيــرت االســماك ملــم 

ــــة مــــن االصــــابات المرضــــية الظــــاهرة  الخالي
 0.08لغرض تعرضها للمبيدوباوزان تتراوح 

± 0.316)) . 
 

  ـــــــي  األســـــــماكوزعـــــــت زجاجيـــــــة  أحـــــــواضف
ســــــم مقســــــمة مــــــن  (30*30*100)بأبعــــــاد

الــــــــــــــــــــداخل الــــــــــــــــــــى خمســــــــــــــــــــة احــــــــــــــــــــواض 
ســـم للحـــوض الواحـــد  (30*30*20)بأبعـــاد

لتـــــــر مـــــــاء ،وجهـــــــزت بالتهويـــــــة 20وبســـــــعة 
ساعة يوميا ودرجة حـرارة  20المستمرة لمدة 

(22 ±2). 
 

  ســـــــــاعة فـــــــــي  48تركـــــــــت األســـــــــماك لمـــــــــدة
ـــاه خاليـــة مـــن  االحـــواض المجهـــزة ســـابقًا بمي
الكلــــــور قبــــــل إضــــــافة المبيــــــد اليهــــــا لمراقبــــــة 
ســــــــلوكها الحركــــــــي قبــــــــل اضــــــــافة التراكيــــــــز 

 المجهزة من المبيد المستخدم. 
 

  زودت االســـماك بالغـــذاء مــــن علـــب التغذيــــة
الجاهزة لأسماك في االسواق المحلية بشكل 
اقراص  ، واضيف قـرص واحـد لكـل حـوض 

 وبشكل يومي.
 

  ــــــــــــــــل ــــــــــــــــز المتوســــــــــــــــط القات حســــــــــــــــب التركي
LC50 بالطريقـــــــــــــــة المباشـــــــــــــــرة اي حســـــــــــــــاب
 هالكات .50%

 
  حســــــبت النســــــبة المئويــــــة للهالكــــــات بعــــــدما

 24خضعت االسماك لمراقبة مستمرة ولمـدة 
 .[15]ابوت ساعة حسب معادلة 

P=(P`-C)\(100-C)*100 
Pالنسبة المئوية للهالكات  
P` النسبة المئوية للهالكات بعد المعاملة  
Cالنسبة المئوية للهالكات في السيطرة  

  .االحصائي البرنامج اعتمد كما (SPSS )
 واختيرت، احصائيا النتائج تحليل في

 اختبار باستخدام التراكيز بين الفرق  معنوية
               ) LSD ) معنوي  فرق  اقل

least significant difference test 
 .(0.05) معنوية مستوى  عند
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 النتائج والمناقشة
: السلوكية التأثيرات

ظهرت اعراض التأثير السام لمبيد الكولد توبيك أ
(80EC)  بعد ساعات  من التعرض وقبل انتهاء ال

عن  التوقفساعة تعرض ، وشملت االعراض  24
السباحة والبقاء ثابتة في مكانها ردا على التغير 
الحاصل في بيئتها والمتمثل بالمبيد . ثم تحولت الى 

تهيج وارتباك السباحة السريعة غير المنتظمة )
يع السيطرة وعدم الرغبة بالتغذي بالمقارنة مع مجام(

ويتض  من  السط  وتنفس سريع  طفو على، وال
، operculumحركة الغطاء الغلصمي ارتفا  

فقدان االسماك توازنها لتنتهي جميع هذه االعراض 
حول  [16]بالموت. تتفق هذه النتائج مع دراسة 

ومتبقياته في  Etofenproxتأثير مبيد التريبون 
،  Gambusiaaffinisبالغات اسماك البعوض 

والذي استنتج خاللها ان للمبيد القابلية على التراكم 
 .المواد الدهنية في 

الصعود الحاد ومن االعراض االخرى لوحظ 
الى السط  وزيادة في افراز المخاط من  لأسماك

 [17]قبل الخاليا المخاطية ، وقد فسرت دراسة  
اعراض الصعود الحاد والطفو فوق سط  الماء و 

السام للمبيد على  التأثيرافراز المخاط  ، الى 
 Central (CNS)الجهاز العصبي المركزي 

nervous system وعلى نظام القلب واالوعية
والذي يلعب دورًا في التحكم بسلوك الدموية 

، فيؤدي الى نقص التنسيق عند  وتصرفات الجسم 

الجهاز العصبي المركزي الناجم من تراكم االستيل 
عند  Acetyl choline esteraseكولين استيريز

ان ظاهرة ، كما [18]العضلي –المشبك العصبي 
الطفو على السط  والتي تترافق مع معاملة 

والناتجة عن نقص  sublethalاالسماك بتراكيز 
االوكسجين في الماء، اذ تمثل هذه الظاهرة احد 

لحصول على االوكسجين السلوكيات لدى االسماك ل
، اما فقدان التوازن وفرط [19]من الهواء الجوي 

ك بالمبيدات أنها من عالمات تسمم االسماف النشاط
كون ان المبيدات  تسبب العديد من االضرار  ،

وبصورة مباشرة على االسماك ، وان سمية االسماك 
 [20].تظهر بسلوكها بالدرجة االساس 

تعرض سمك التراوت ان Cox [21]كوكس ذكر
 LC50قيم ال  1/2ىالSalmo gairdenriالقزحي 

السباحة العشوائية لأسماك سبب للمبيد العشبي 
وصعوبة بالتنفس ، اضافة  للدوران حول محور 

 األسماكالجسم والوصول الى قعر الحوض،الن 
تتأثر بصورة شديدة بعمليات ازالة االوكسجين في 

 وما تحويهالبيئة المائية والناتج من طرح الملوثات 
الكاربون القابل للتحويل  أساسهامن مواد عضوية 

ال لذي وا، الوكسجين المذابا باستخدامCO2 الى 
 [23,22].ه السمكة من استنشاق تستطيع
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 سمية المبيد :

 Goldنتائج السمية لمبيد الكولد توبيك أظهرت   
topic (80EC)   على اسماك البعوض

Gambusia holbrooki  عند تعريضها الى
ملغم/لتر   (7- 15)تراكيز متسلسلة تراوحت 

ساعة لكل تركيز وبثالث 24وخالل فترة تعرض 
مكررات ، اذ يالحظ في الجدول زيادة النسبة 
المئوية للهالكات مع زيادة التركيز ، وقد حدد 

  11.7للمبيد وقيمته  LC50التركيز المتوسط القاتل 
( والذي يبين ان 1ملغم/لتر والموض  في الشكل )

لة ، كون قيمته بدرجة معتد لأسماكالمبيد سام 
للمبيدات العشبية على [24] وحسب تصنيف لويس 

ملغم/لتر   (11- 100)اساس درجة سميتها واقعة 
ان لمبيد التوبيك  ((EFSA ,2005، وقد سجلت 

 (2.3  سمية منخفضة عند االستنشاق ، وقيم
LC50 ملغم/لتر بالمقارنة مع مبيد)<

 لأسماكالعشبي شديد السمية  Pendimethalinال
  199لسمك زرقاء الغالصم  LC50، وقيم ال

كما  [26],ملغم/لتر   420ملغم/لتر ولسمك السلور 

الى تزايد سمية  (1)اشارت النتائج في الجدول 
المبيد على سمك البعوض بزياده تركيزه على اساس 

، اذ يتض  من خالل النسب المئوية للهالكات
الجدول تناسبا طرديا بين النسب المئوية للهالكات 

كما اعتمد البرنامج والتراكيز المستخدمة من المبيد. 
في تحليل النتائج احصائيا  (SPSS)االحصائي 

،واختيرت معنوية الفرق بين التراكيز باستخدام 
 LSD (least significantاختبار اقل فرق معنوي 
difference test) عند مستوى معنوية

الذي يبين ( 2)،والموض  في الجدول (0.05)
عند  P< 0.05فروقا واضحة عند مستوى معنوية 

 التراكيز المستخدمة في التجريبجميع المقارنة بين 
ملغم /لتر عند مقارنته مع  9.7، عدا التركيز 

ملغم /لتر كون الفروق بدت ارتفاعا  8.7التركيز 
المادة الفعالة في  . 0.05ى في المعنوية عن مستو 

، تحوي  Clodinafop- propargylالمبيد هي 
على مجموعات كيمياوية لها تأثير على تكوين 
االحماض الدهنية وهذه المجموعات تسمى 

Aryloxy Phenoxy Propionate  والتي لها ،
 تأثير ايضًا على سلوكيات الكائنات الحية .
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 وقيمة  (80EC) وبيك الكولدت مبيد باستخدام البعوض اسماك معاملة من الناتج السمي الخط(: 1) شكل

LC50=11.7 mg\L 

 
 

 مقابل التراكيز من مبيد Gambusiaholbrookiيبين النسبة المئوية لهالك سمك البعوض (:1) الجدول
 GOLD TOPIK(80EC)ال 

 النسبة المئوية للهالكات التركيز لوغاريتم لتر\التركيز ملغم

7.7 0.886 0% 
8.7 0.939 16.66% 
9.7 0.986 25% 
10.7 1.029 41.66% 
11.7 1.068 50% 
12.7 1.103 79.16% 
13.7 1.136 91.66% 
14.7 1.167 100% 
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عند مستوى  ANOVAللتراكيز باستخدام طريقة االنوفا  (P-value) الفروق المعنوية تحديد (:2)جدول
 (p<0.05معنوية )

p-value Mean difference Concentration  
 
Dependent variable of 
dead fish in 
concentration 8.7 mg\L 
With all concentration 

0.041 16.667* 7.7 
0.284 -8.333 9.7 
0.004 -25.000* 10.7 
0.000 -33.333* 11.7 

0.000 -62.500* 12.7 
0.000 -75.000* 13.7 
0.000 -83.333* 14.7 





 *تعني وجود فرق معنوي بين التراكيز

 LSDتعني قيم الفروق بطريقة ال -
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الدراسة مقاسة  تحتلنوعين (: صفات خاليا البشرة االعتيادية والمعقدات الثغرية في بشرة الورقة ل3لوحة )
 .40xبالقوة 
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ببيروكسيد الهيدروجين وفيتامينتأثير الرش الورقي   

بعض مضادات االكسدة االنزيمية وغير االنزيمية لصنفين من نبات الشعير في  C 

(Hordeum vulgare L.) المزروع في المنطقة الديمية   

 

 أ.د. وفاق امجد القيسي وآسو لطيف عزيز االركوازي

جامعة بغدادقسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 *البحث مستل من أطروحة للباحث الثاني

 

 الخالصة

قضاء خانقين،  -( في احد حقول قوره تو2015-2014أجريت التجربة حقلية خالل موسم النمو )

في بعض مضادات  Cمحافظة ديالى بهدف تحديد التأثير المتداخل لكل من بيروكسيد الهيدروجين وفيتامين 

( هما األبيض المحلي .Hordeum vulgare Lاالكسدة االنزيمية وغير االنزيمية لصنفين  من نبات الشعير )

( وبثالثة مكررات وتضمنت RCBDواألسود المحلي، نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات كاملة التعشية )

، C (0 ،50 ،100وحدة تجريبية بهدف معرفة تأثير التداخل بين أربعة تراكيز من فيتامين  72التجربة الحقلية 

( ملغم. لتر150
-1

(%. أظهرت النتائج ان زيادة تركيز 10، 5، 0الهيدرجين )وثالثة تراكيز من بيروكسيد  

ملغم. لتر 150من صفر الى  C% وتركيز فيتامين 10بيروكسيد الهيدروجين من صفر الى 
-1

أدى الى زيادة 

وفعالية مضادات االكسدة االنزيمية  Cفعالية مضادات االكسدة غير االنزيمية من البرولين وفيتامين 

ملغم. لتر 100بصورة معنوية لصنفي نبات الشعير والسيما تركيز  PODوالبيروكسيديزCATالكاتليز
-1

من  

 % من بيروكسيد الهيدروجين مقارنة بالتركيز صفر )السيطرة(. 10و Cفيتامين 

 ، مضادات االكسدة االنزيمية.Cالشعير، بيروكسيد الهيدروجين، فيتامين الكلمات المفتاحية:
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Effect of Foliar Application of Hydrogen Peroxide and Vitamin C on 

Some Enzymatic and Non Enzymatic Antioxidant of Two Cultivars of 

Hordeum vulgare L. Planted in Dry Farming Land 

 

Prof. Wafik A. Al-Kaisy and Aso L. A. Al-Arkawazi 

Department of Biology, College of Education for Pure Science/ Ibn Al-Haitham, 

University of Baghdad 

 

Abstract 

Field experimental was conducted during the season of growth (2014-2015) in one of 

the field Quratu sub district/ Khanakin/ Diyala province aiming to determine the 

influence of the interaction between both hydrogen peroxide and vitamin C on some 

enzymatic and non enzymatic antioxidant of two cultivars of barley ( Hordeum 

vulgare L. The results showed the increasing of hydrogen peroxide concentration 

from (zero to 10%) and also increase of vitamin C concentration from (zero to 150) 

mg/ L caused significance increase in non enzymatic antioxidant proline and vitamin 

C also increased to the function of enzymatic antioxidant CAT and POD for the both 

cultivars of barley especially at 100 mg/ L vitamin C and 10% hydrogen peroxidase 

compared with zero concentration (control). 

 

Key word: Barley, Hydrogen peroxide, Vitamin C, Enzymatic antioxidant. 
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 المقدمة

من  .Hordeum vulgare Lيعد الشعير 

محاصيل الحبوب االستراتيجية المهمة في معظم 

بلدان العالم واستخدامه األساس منذ القدم كمصدر 

[ وهو محصول نجيلي سنوي 1حبوبي بعد الحنطة ]

 Gramineae [2.]يعود الى العائلة النجيلية 

يمتاز الشعير بالقيمة الغذائية العالية وسرعة  

من الملوحة والجفاف  النمو والقدرة على تحمل كل

ولهذا تنتشر زراعته في المناطق الديمية من العراق 

وذلك لكفاءته في استهالك الرطوبة تحت ظروف 

 [.3الجفاف ]

يعد بيروكسيد الهيدروجين احد أنواع االجهاد  

ً بالماء االوكسجيني صيغته الكيمياوية  ويسمى ايضا

H2O2  حيث يعمل على تنظيم عملية غلق وفتح

الثغور ويشارك في عمليات االيض والنمو للنبات 

[ يتكون بيروكسيد الهيدروجين نتيجة تحفيز جذر 4]

الموجود في مكونات  SODالسوبر بواسطة انزيم 

[، كما ان لالنزيمات دور في إنتاج 5الخلية الحية ]

 NADPHبيروكسيد الهيدروجين مثل 

Oxidase[6.]  ان فيتامينC  من الفيتامينات الذائبة

بالماء وتعمل كمرافقات انزيمية لبعض االنزيمات 

التي تعمل على تحفيز العمليات او الفعاليات الحيوية 

[، وان للفيتامينات بالرش او النقع تحفز تكوين 7]

كمضاد  C[، ويعد فيتامين 8الجذور واالزهار ]

 Freeحر اكسدة اولي حيث يقوم بإزالة الجذر ال

radical  مباشرة بمنح الكترون او آيون هيدروجين

وايضاً مضاد اكسدة ثانوي حيث يمنع نشوء االكسدة 

بإزالة العامل المحفز لالكسدة ويعمل على حماية 

 [.9االغشية الخلوية ]

يعد البرولين من االحماض االمينية المهمة  

ويمتاز باحتوائه على مجموعة امين ثانوية مرتبطة 

ير مرتبطة باالحماض االمينية األخرى ويتم او غ

[، 10بناءه في البالستيدات او في السايتوبالزم ]

للبرولين دور مهم في تحمل النبات لالجهادات 

ويقوم بحماية البروتينات واالغشية الخلوية 

[، اما 11والمايتوكوندريا والبالستيدات الخضر ]

يم بالنسبة لمضادات االكسدة االنزيمية فيعد انز

الكاتليز من انزيمات االكسدة واالختزال ويعمل على 

تحت ظروف  (ROS)إزالة سمية الجذور الحرة

[ كما يعمل على إزالة التأثير السام 12االجهاد ]

لبيروكسيد الهيدروجين وينتج خالل دورة 

Glycoxylate  والتنفس الضوئي وكذلك عند هدم

ً Purine[13الـ  من  [. ان انزيم البيروكسيديز ايضا

انزيمات االكسدة واالختزال وتكوين اللكنين 

والسوبرين ومن االنزيمات الدفاعية والتي تستجيب 

الجهادات االكسدة ويقوم بتحويل بيروكسيد 

الهيدروجين الى الماء واالوكسجين وتنظيم تركيزه 

 [.  15، 14في الخلية ]

الحالية الى معرفة تأثير  تهدف الدراسة 

في مضادات  Cوفيتامين بيروكسيد الهيدروجين 

االكسدة االنزيمية وغير االنزيمية في صنفين من 

 نبات الشعير.

 

 المواد وطرائق العمل

نفذت التجربة للموسم الزراعي الشتوي  

( في إحدى الحقول الزراعية في 2014-2015)

كم عن قضاء  30ناحية قوره تو والتي تبعد بمسافة 

التجربة وفق خانقين في محافظة ديالى، صممت 

( وبثالثة RBCDتصميم القطاعات كاملة التعشية )

وحدة تجريبية  24مكررات وكل مكرر يتضمن 

م 2وكل وحدة بمساحة 
2 

وتشمل خمسة خطوط 

سم بحيث  15للزراعة المسافة بين خط وخط اخر 

وحدة، تم زراعة  72بلغ عدد الوحدات التجريبية 

 بذور صنفي الشعير االبيض واألسود الـمحلي

تم رش النبـاتات على الجـزء  18/12/2014بتاريخ 

( أوراق بتـاريخ 5-4الخـضري للـنبـات بعـمـر )

% ورشـت 10و 5وبتـركيزين  24/2/2015

معاملة السيطرة بالماء المقطر، وقد ُرشـت النباتـات 

 50و بالتراكيز  26/2/2015بتاريخ  Cبفيتامين 

ملغم. لتر 150و 100و
-1

 إضـافة الى معـاملة

السيـطرة والتـي رشـت بالمـاء المقطر لـوحده وقد 

 ,NPK + TE (20, 20, 20) + (Bأضيف سـماد 

Cu, Fe, Mn, Zn)  كغم.هـ 160بواقع
-1

قبل  

 الزراعة.

تم تقدير محتوى وفعالية مضادات االكسدة غير  

ً من الزراعة  92االنزيمية واالنزيمية بعد  يوما

 )مرحلة(:

 ي المجموع الخضري:. تقدير محتوى البرولينف1

تم تحضير المنحنى القياسي للبرولين أوال 

ثم قدّر محتوى البرولين في الجزء الخضري للنبات 

وعند  Spectrophotometerبوساطة جهاز 

 [.16وحسب طريقة ] nm 520الطول الموجي 
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 100/)ملغمC. تقدير محتوى فيتامين 2

 غموزنجاف(:

في المجموع Cقدّرمحتوى فيتامين

باستعمال المنحنى القياسي الخاص الخضري 

 [.17وحسب طريقة] Cبفيتامين 

كاتليز . تقدير مضادات االكسدة االنزيمية )ال3

 البيروكسيديز( في المجموع الخضري:و

غم من االوراق الطازجة  1تم هرس 

 30لمدة  Homogenizerبواسطة جهاز المجانس

 rpm 2700ثانية وبسرعة تصاعدية تصل الى 

من محلول بفر )دارئ الفوسفات(  مل 10بإضافة 

pH=7  واخذ الراشح واخضع لعملية الطرد

وعند   Centrifugeالمركزي بوساطة جهاز

م ˚ 4وعند درجة حرارة  rpm 14000سـرعـة  

 دقيقة: 20ولمدة 

 -ملغمبروتين(: /تقديرفعالية انزيم الكاتليز )وحدة -أ

تم تقدير فعالية انزيم الكاتليزحسب طريقة 

وهذه الطريقة تستخدم مقدار امتصاصية [ 18]

-UVبيروكسيد الهيدروجين بوساطة استعمال

Spectrophotometer 240عند الطول الموجي 

مليمول من بيروكسيد  30نانوميتر لمحلول 

مليمول من محلول داريء  50الهديروجين 

ثانية،  60وتمت متابعة التغير لمدة  pH 7الفوسفات 

طريقة نفسها لكن من بال Controlتم تحضير الـ 

من  CATدون إضافة العينة وحسبت فعالية االنزيم 

 kمل(=/)وحدة CATخالل فعالية 

K= 
𝟐.𝟑

∆𝐭
× 𝐥𝐨𝐠

𝐀𝟏

𝐀𝟐
× 𝟔𝟎 

t = ∆.تغير بالزمن /ثانية 

A1.)امتصاصية زمن = صفر )القراءة االولى = 

=A2 = ثانية )القراءة الثانية(. 60امتصاصية زمن 

 Lin= معامل تحويل اللوغاريتم الى 2.3

 /تقديرفعالية انزيم البيروكسيديز )وحدة -ب

 -ملغمبروتين(:

قدرت فعالية انزيم البيروكسيديزحسب 

[ إذ يستخدم معدل تحلل بيروكسيد 19طريقة ]

مع PODالهيدروجين بوساطة انزيم البيروكسيديز

الكوايكواللمعطي للهيدروجين ويقاس بمعدل 

ـتخـدام تطوراللون باس

عنـد الطـول Spectrophotometerجهاز

نانوميتر، تمت قراءة االمتصاصية  470المـوجـي 

ملبفر +  2.9بعد مزج خليط التفاعل المكونمن )

 مل 0.05ملكوايكول +  0.05

االنزيم(  ملمستخلص0.1بيروكسيدالهيدروجين + 

وتم تسجيل معدل زيادة امتصاص الضوء في جهاز 

 470الطول الموجي المطياف الضوئي عند 

 نانوميتر وحسبت فعالية االنزيم:

= التغير باالمتصاصية  POD( u/mlفعالية )

×4×Vt× / عامل التخفيفEVS ×  

( 3.01= الحجم الكلي لخليط التفاعل ) Vtإذ ان 

 مل. 

VS ( مل.0.10= حجم العينة ) 

E كفاءة انتشار =Tetraguaiacol (25.5  سم
2

/ 

 مايكرومول(.

 

 اإلحصائيالتحليل 

ً لـ] ً وفقا [ استعمل 20حللت النتائج احصائيا

( عند مستوى LSDاختبار اقل فرق معنوي )

 الختبار المتوسطات للمعامالت. 0.05احتمالية 

 

 النتائج والمناقشة

( بأن صنف شعيراالبيض 1تشير نتائج جدول )

المحلي اظهرتفوق معنوي في متوسط محتوى 

الخضري مقارنة حامض البرولين في المجموع 

 16.90بالصنف االسود المحلي وبنسبة زيادة قدرها 

%، كما اشارت النتائج ايضا بأنزياد ة في 

تراكيزبيروكسيد الهيدروجين ادت الى انخـفاض 

معنوي في محتوى حامض البرولين اذ كانت نسبة 

% من 10% عند التركيز  13.41االنخفاض 

ج حدوث بيروكسيد الهيدروجين. كما أظهرت النتائ

زيادة معنوية في متوسط محتوى حامض البرولين 

( ملغم .لتر100واعطى التركيز )
-1

زيادة مقـدارها 

% مـقارنة بالتركيزصفر )السيطرة(  42.03

وأشارت نتائـج التداخل الثنائي بين الصنف 

وبيروكسيد الهيدروجين بأن الصنف االبيض 

المحلي اظهر فروق معنوية في متوسط محتوى 

لبرولين عند رفع التركيزمن صفرالى حامض ا

% مقارنة بالصنـف االسـود المـحلي الذي لم 10

يـظهراي فـروق معـنوية تجاه هذه الصفة، لوحظ 

من خالل النتائج ايضا حدوث زيادة معـنوية ناتجة 
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لكال الصنفين  Cمن رش تراكيزمتزايدة من فيتامين

ملغم.لتر 100واعطى التركيز 
-1

 زيادة وبنسبة

( % لكال الصنفين عـلى 41.85و  42.15ا )قدرهـ

 Cاما بالنسبة للتداخل بين فيتامين التـتابع،

التركيز  وبيروكسيد الهيدروجين كان صفراًاذاعطى

ملغم. لتر 150
-1

%  10التركيز  وعندCفيتامين

اعلى متوسـطاً، كما  الهيدروجين بيروكسيد

إذ كان اعلى  معنوية اظهرفروق ثالثي انالتداخالل

 100متوسط للصنفين األبيض واألسود للتركيز )

% من بيروكسيد 10( وCلترمن فيتامين /ملغم

 35.03و   31.96الهيدروجينبنسبة زيادة مقدارها )

 ( % على التتابع. 

 صنف ( بأن2جدول ) نتائج اوضحت

في اظهرتفوقاً معنويا المحلي الشعيراالبيض  محتو ًً

 يادةز وبنسبة الخضري المجموع فيCىفيتامين

 الىحدوث اشارت %( كذلك 65.08مقدارها )

في التركيز Cفيتامين محتوى في معنوي انخفاض

 وبنسبة الهيدروجين بيروكسيد % من10

اعطى  Cفيتامين رش عند % كذلك40.37انخفاض

%  202.06مقـدارها  زيـادة اعلى متوسط وبنـسـبة

بالـتركيزصفر )السيطرة(، كما  مـقــارنة

 وتركيزبيروكسيد الصنف بين الثنائي اظهرالتداخل

 المحـلي الشعيراالبيض صنف بأن الهيدروجين

 محتوى متـوسط فـي معـنوية اظـهـرفروق

%عند  37.63فقد انخفض بنسبة  Cفـيتـامـيـن

 %بينما لم يظهرصنف10التركيز 

 هـذه في معـنـوية فروق اي الشعيراالسودالمحلـي

 Cتركيزفيتامينالصفـة. كما اظهر التداخلبين الصنفو

ملغم.لتر 100فروق معنوية عندالتركيز 
-1

 وبنسبة

 على ( % لكالالصنفين238.03و  183.13زيادة )

 على بالتركيزصفر )السيطرة( مقـارنة الـتـتـابع

 التداخل من ناتجة معنوية فروق التتابع، وقد وجد

 محتوى في وبيروكسيدالهيدروجين Cفيتامين بين

ملغم.لتر 100عندالتركيز Cفيتامين
-1

 منفيتامين

C بيروكسيدالهيدروجين، كما 10والتركيز % 

 فروق بوجود الثالثة للعوامل الثالثي اظهرالتداخل

 100بالتركيز  Cفيتامين محتوى صفة في معنوية

% 10والتركيزCلترفيتامين /ملغم

بيروكسيدالهيدروجينلصنف الشعير األبيض اعلى 

بصنف % مقـارنة  70.52متوسط بزيادةمقـدارها 

الشعير االسـود المحلي وهذا دليل على الفعل 

في تقليل االثرالمجهد لبيروكسيد  Cااليجابي لفيتامين

 الهيدروجين.

( الى وجود فروق 3اظهرت نتائج جدول )

 الشعيراذ صنفي الكاتليزبين انزيم معنوية في فعالية

مقدارها  زيادة وبنسبة الشعيراالبيض صنف تفوق

لشعير االسود وقد اعطى % مقارنة بصنف ا40.00

% من بيروكسيد الهيدروجين نسبة 10التركيز 

% مقارنة بالتركيزصفر 34.23انخفاض مقدارها 

زيادة معنوية في Cكما انرش فيتامين )السيطرة(،

ملغم.لتر100بالتركيز هذه الصفة
-1

مقارنة بالتركيز  

صفر، كما اظهر صنف الشعيراالبيض المحلي 

اعلى فعالية لالنزيم وعنـد جميع تراكيزبيروكسيد 

الهيدروجين مقارنة بالصنف االسود المحلي وعند 

نفس التـراكيز،وتشير النتائج الجدول نفسه ان 

ملغم.لتر 100التركيز 
-1

اعلى متوسط  Cفيتامين  

نسبة زيادة قدرها للصنفين األبيض واالسود ب

( % مقارنة بالتركيزصفرمن 125.92و  92.80)

ولكال الصنفين على التتابع. اما بالنسبة Cفيتامين

ملغم.لتر 100للتركيز 
-1 

وتحت  Cمن فيتامين 

% بيروكسيد الهيدروجين بنسبة مقدارها 10التركيز 

(% مقارنة  106.06و  67.92)

صنفين لكال ال Cلفيتامين بالتركيزصفر)السيطرة( 

 على التتابع.

( تفوق صنف الشعير 4بينت نتائج جدول )

األبيض المحلي في متوسط فعالية انزيم 

% 40.94البيروكسيديز وبنسبة زيادة مقدارها 

مقارنة بالصنف االسود المحلي، كما لوحظ ان هذه 

% في التركيز 34.75الصفة سجلت انخفاضاً بنسبة 

ادة %، كما اشارت نتائج الجدول حدوث زي10

معنوية في متوسط فعالية انزيم البيروكسـيـديزعند 

ملغم. لتر 100التركيز 
-1

% 142.70بنسبةزيادة 

، اما بالنسبة Cمقارنة بالتركيز صفرمن فيـتامين

للتداخل بين الصنف وتركيز يبيروكسيد الهيدروجين 

اظهر الصنف األبيض المحلي فروق معنوية بينما لم 

ية فروق في هذا يظهر الصنف االسود المحلي ا

وتراكيز بيروكسيد  Cالتداخل بين فيتامين 

الهيدروجين في فعالية انزيم البيروكسيديز، كما 

اظهر الجدول نفسه وجود فروق معنوية في هذا 

التداخل ولكال الصنفين. اظهر فروق معنوية في 

وتراكيزبيروكسيد C التداخل بين فيتامين 

ود فروق الهيدروجين، كما اظهر الجدول نفسه وج

معنوية في العوامل الثالثة في هذه الصفة اذ اعطي 

ملغم.لـتر 100الـتركيز 
-1

% من 10وCفيتامين 

بيروكسـيـد الهيدروجين ولكال الصنفين بنسبة زيادة 

(%مقارنة بالتركيز 122.03و 45.04قدرهـا)

ولكال الصنفين من الشعير وتحت  Cصفرمن فيتامين
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الهيدروجين، نفس التركيز اعاله من بيروكسيد 

نستنتج من هذه النتائج بأن لمضاد االكسدة 

( دورمهم وفعال في التقليل Cغيراالنزيمي  )فيتامين

من االثارالسلبية للعامل المجهد بيروكسيد 

 الهيدروجين وبالتالي تقليل الضررفي النبات.

ان رش نبات الشعير ببيروكسيد 

ً على صفات النمو وكما  الهيدروجين يؤثر سلبا

زيادة معنوية في النباتات المعاملة مقارنة  يسبب

بنباتات السيطرة في محتوى البرولين ومحتوى 

ويعزى ذلك الى قدرة النبات على تطوير  Cفيتامين

[. ان 21نظام غيرانزيمي لمضادات االكسدة ]

يساعد على زيادة الكاربوهيدرات  Cإضافة فيتامين 

 والتي تزيد من تركيز البرولين من خالل تثبيط

[. ان البرولين يعمل على زيادة 22اكسدته ]

مضادات االكسدة غير االنزيمية المضادة للجذور 

[ كما ان البرولين يعمل على تحمل 23الحرة ]

 [.24النبات لالجهادات البيئية ]

 منح له القابلية على Cان فيتامين 

 االنـزيمية التفاعالت من عـدد في االلكترونات

على قنص الجذور الحرة ويعمل  وغـيراالنـزيمية

بشكـل مباشر أو غيرمباشـرمنخــالل 

وتحويل بيروكسـيد Ascorbate (AA)انزيم

 Ascorbateالهيدروجين الى ماء بمساعدة انزيم

Peroxidase (APX)  [9وفيتامين ]C  خط

 [. 25دفاعيا ولفي حماية مكونات الخلية]

ان التراكيز المتزايدة من بيروكسيد 

لى زيادة تراكم بيروكسيد الهيدروجين تعمل ع

[ مما يؤدي الى انخفاض فعالية 26الهيدروجين ]

الكاتليزوالبيروكسيديز كما حدثت زيادة معنوية في 

هذين االنزيمين عند رش نبات الشعير ولكال 

إذ اعطى Cالصنفين بتراكيز متزايدة من فيتامين

ملغم. لتر 100التركيز 
-1

اعلى القيم وان انزيم  

ادات االكسدة االنزيمية الفعالة في الكاتليز من مض

التخلص من التأثير السام لبيروكسيد الهيدروجين إذ 

جزء بالمليون من بيروكسيد  40يقوم بتحويل 

الهيدروجين الى ماء واوكسجين خالل الثانية 

[ ويعمل على إزالة سمية الجذور 27الواحدة ]

تحت ظروف االجهاد مما يوفر  (ROS)الحرة

[، ان انزيم 12ر للنمو والتطور ]للنبات فرصة اكب

 (ROS)البيروكسيد يعمل على إزالة الجذور الحرة 

أذ يعجل اكسدة البروتون معطياً مركبات ترتبط مع 

بيروكسيد الهيدروجين وإزالة التأثير السمي إذ 

يحول بيروكسيد الهيدروجين الى ماء و اوكسجين 

[ وان النباتات الحاوية على مضادات االكسدة 28]

ا القدرة على تحمل األثر الضار للجذور الحرة له

[29 .] 

نستنتج من هذه الدراسة ان معاملة صنفي 

اديا Cنبات الشعير ببيروكسيد الهيدروجين وفيتامين 

 Cالى زيادة محتوى حامضي البرولين وفيتامين 

ومضادات االكسدة االنزيمية الكاتليزوالبيروكسيديز 

% 10تركيز والسيما الشغير األبيض المحلي وب

لتر من فيتامين  /ملغم 100بيروكسيد هيدروجين و

C . 
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 /في محتوى حامض البرولين )مايكروغرام  Cتأثير رش بيروكسيد الهيدروجين وفيتامين :(1جدول )

 غموزن طري( في المجموع الخضري لصنفين مننبات الشعير.

 الصنف

 تركيز

 بيروكسيد

 الهيدروجين

))% 

 ) لتر /ملغم (Cتركيز فيتامين 

0 50 100 150 

تأثيرمتوسط تداخل        

الصنف * تركيز 

 بيروكسيد الهيدروجين

 شعير

 ابيض

 محلي

0 36.77 43.25 58.61 46.00 46.15 

5 35.21 42.30 47.11 44.48 42.27 

10 33.35 41.08 44.01 42.46 40.22 

 شعير

 اسود

 محلي

0 31.67 38.00 49.29 39.31 39.56 

5 30.45 36.50 40.73 38.26 36.48 

10 28.14 34.41 38.00 35.52 34.01 

  C 32.59 39.25 46.29 41.00تأثيرمتوسط تركيز فيتامين 

LSD (0.05) 
 C0.1735تأثير فيتامين 

5.9295 
 0.4251تأثير التداخل الثالثي 

 Cتأثيرمتوسط تداخل الصنف * تركيز فيتامين 

 الصنف
 تأثيرمتوسط Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الصنف

 42.88 44.31 49.91 42.21 35.11 شعير ابيض )محلي(

 36.68 37.69 42.67 36.30 30.08 شعير اسود )محلي(

LSD (0.05) 3.953 0.1227 

 Cتأثيرمتوسط تداخل تركيز بيروكسيد الهيدروجين * تركيز فيتامين 

 تركيز بيروكسيد الهيدروجين
تأثيرمتوسط بيروكسيد  Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الهيدروجين

0 34.22 40.62 53.95 42.65 42.86 

5 32.83 39.00 43.92 41.37 39.28 

10 30.74 37.74 41.00 38.99 37.11 

LSD (0.05) 5.3044 0.1503 
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غم وزن  100 /)ملغم Cفي محتوى فيتامين  C(:تأثير رش بيروكسيد الهيدروجين وفيتامين2جدول )

 جاف( في المجموع الخضري لصنفين مننبات الشعير.

 الصنف

 تركيز

 بيروكسيد

 الهيدروجين

))% 

 ) لتر /ملغم (Cتركيز فيتامين 

0 50 100 150 

        تأثيرمتوسطتداخل

الصنف * تركيز 

 بيروكسيد الهيدروجين

 شعير

 ابيض

 محلي

0 4.961 7.513 17.618 8.355 9.611 

5 4.131 6.651 9.204 7.299 6.821 

10 3.289 6.123 8.233 6.331 5.994 

 شعير

 اسود

 محلي

0 2.864 4.555 10.451 5.824 5.923 

5 2.032 3.714 6.667 5.169 4.395 

10 1.597 3.120 4.828 3.529 3.268 

  C 3.145 5.279 9.500 6.080تأثيرمتوسط تركيز فيتامين 

LSD (0.05) 
 C0.0188تأثير فيتامين 

3.0103 
 0.046تأثير التداخل الثالثي

 Cتأثيرمتوسط تداخل الصنف * تركيز فيتامين 

 الصنف
 تأثيرمتوسط Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الصنف

 7.475 7.328 11.685 6.762 4.127 )محلي( شعير ابيض

 4.528 4.840 7.315 3.796 2.164 شعير اسود )محلي(

LSD (0.05) 2.3477 0.0133 

 Cتأثيرمتوسط تداخل تركيز بيروكسيد الهيدروجين * تركيز فيتامين 

 تركيز بيروكسيد الهيدروجين
تأثيرمتوسط بيروكسيد  Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الهيدروجين

0 3.912 6.034 14.034 7.089 7.767 

5 3.081 5.182 7.935 6.234 5.608 

10 2.443 4.621 6.530 4.930 4.631 

LSD (0.05) 2.7265 0.0162 
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ملغم /فـي فعالية انزيم الكاتليـز )وحدة C:تأثـيـر رش بيروكسـيد الهيدروجـين وفيتـامين)3جدول )

 الخضري لصنفين مننبات الشعير.بروتين(في المجموع 

 الصنف

 تركيز

 بيروكسيد

 الهيدروجين

))% 

 ) لتر /ملغم (Cتركيز فيتامين 

0 50 100 150 

تأثيرمتوسط تداخل        

الصنف * تركيز 

 بيروكسيد الهيدروجين

 شعير

 ابيض

 محلي

0 1.44 1.72 3.52 1.87 2.13 

5 1.26 1.62 1.94 1.83 1.66 

10 1.06 1.52 1.78 1.57 1.48 

 شعير

 اسود

 محلي

0 0.96 1.33 2.46 1.46 1.55 

5 0.81 1.12 1.67 1.40 1.25 

10 0.66 0.64 1.36 1.14 0.95 

  C 1.03 1.32 2.12 1.54تأثيرمتوسط تركيز فيتامين 

LSD (0.05) 
 C0.0171تأثير فيتامين 

0.5281 
 0.4719تأثير التداخل الثالثي

 Cتأثيرمتوسط تداخل الصنف * تركيز فيتامين 

 الصنف
 تأثيرمتوسط Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الصنف

 1.75 1.75 2.41 1.62 1.25 شعير ابيض )محلي(

 1.25 1.33 1.83 1.03 0.81 شعير اسود )محلي(

LSD (0.05) 0.4583 0.0121 

 Cتأثيرمتوسط تداخل تركيز بيروكسيد الهيدروجين * تركيز فيتامين  

 تركيز بيروكسيد الهيدروجين
تأثيرمتوسط بيروكسيد  Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الهيدروجين

0 1.20 1.52 2.99 1.66 1.84 

5 1.03 1.37 1.80 1.61 1.45 

10 0.86 1.08 1.57 1.35 1.21 

LSD (0.05) 0.4687 0.0148 
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في  ملغم بروتين(/في فعالية انزيم البيروكسيديز )وحدة Cتأثير رش بيروكسيد الهيدروجين وفيتامين  (:4جدول )

 المجموع الخضري لصنفين مننبات الشعير.

 الصنف

 تركيز

 بيروكسيد

 الهيدروجين

))% 

 )لتر /ملغم(Cتركيز فيتامين 

0 50 100 150 

 تأثيرمتوسط تداخل       

الصنف * تركيز بيروكسيد 

 الهيدروجين

 شعير

 ابيض

 محلي

0 1.30 1.56 4.22 1.93 2.25 

5 1.12 1.41 2.64 1.76 1.73 

10 1.11 1.38 1.61 1.47 1.39 

 شعير

 اسود

 محلي

0 0.93 1.22 2.34 1.47 1.49 

5 0.75 1.18 1.87 1.39 1.29 

10 0.59 1.13 1.31 1.18 1.05 

  C 0.96 1.31 2.33 1.53تأثيرمتوسطتركيز فيتامين 

LSD (0.05) 
 C0.0110                          تأثير فيتامين 

0.6812 
 0.0268تأثير التداخل الثالثي

 Cتأثيرمتوسط تداخل الصنف * تركيز فيتامين 

 الصنف
 تأثيرمتوسط Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الصنف

 1.79 1.72 2.82 1.45 1.17 )محلي(شعير ابيض 

 1.27 1.34 1.84 1.17 0.75 شعير اسود )محلي(

LSD (0.05) 0.5455 0.0077 

 Cتأثيرمتوسط تداخل تركيز بيروكسيد الهيدروجين * تركيز فيتامين 

 تركيز بيروكسيد الهيدروجين
تأثيرمتوسط بيروكسيد  Cتركيز فيتامين 

 150 100 50 0 الهيدروجين

0 1.11 1.39 3.28 1.70 1.87 

5 0.93 1.29 2.25 1.57 1.51 

10 0.85 1.25 1.46 1.32 1.22 

LSD (0.05) 0.5674 0.0095 

 المصادر

 (.اسسانتاجالمحاصيل. كليةالزراعة،جامعةالفتح.1983. الصغير،خيري والسيد سعد قاسم)1

،الجمهوريةالعربيةالسورية: 11العربية.الطبعةاالولى،المجلد (.هيئة الموسوعة 2005الموسوعةالعربية).2

 صفحة. 722

 (.الزراعةالجافةاسسهاوعناصراستثمارها. مطبعةجامعةالموصل.1981. الفخري،عبداللهقاسم)3

4. Chessman, J.M. (2007).Hydrogen peroxide and plant stress: Challenging 
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physiol., 101: 7-12. 
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 الخالصة 

 Adhatodaهذه الدراسة على النبات المسمى محليا حلق السبع الشجيري  أجريت 

vasica  التابع للعائلة السنفية(Acanthaceae)  / بعد ان جمع من حدائق جامعة بغداد

الجادرية لغرض الحصول على مستخلص نباتي له فعالية بايولوجية مختلفة باستعمال مذيبات 

مستخلص   أفضلها%(،  كان 95ول ايثانول % ، كح80كحول ميثانول )عضوية وهي  

 مستخلصالالكشوفات النوعية للمركبات الفعالة في  .أجريتبكحول الميثانول األوراق

تربينات ، تانينات ،  كاليكوسيدات،اعطت نتائج موجبة لوجود قلويدات ألوراق،الميثانوليل

 .وراتنجات  كاربوهيدرات

 Agar wellالمجهرية الممرضة بطريقة  األحياءاجري اختبار الفعاليــــة الحيوية ضد  

diffusion ،األوراقبكحول الميثانول ومستخلص  األوراقالنتائج ان مستخلص  أشارتإذ 

تأثير واضح علــــى البكتيريــــــا السالبـــــــــة لصبغـــــــــــة كرام    وبكحول االيثانول ذ

pseudomonas) )(Escherichia coli)  يا الموجبة لصبغــــــــــة كــــرام  والبكتير

Bacilluspumilus )     وStaphylococcus aureus .) ، اذ نجد ان البكتيريا قد ثبطت

 بشكل ملحوظ. )حشرة الدوباس( كما اظهر المستخلص الكحولي فعالية ضد الحشرات

 

 Adhatoda vasica: الفعالية الحيوية و الكلمات المفتاحية 
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Study of different biological activity of Adhatoda vasica 

Abstract  

Leaves ofAdhatoda vasica  (Family: Acanthaceae) was collectedfrom gardens of  

University of Baghdad, Jadreia, Baghdad, Iraq. The extraction was done by 

using solvents of varied polarity. Preliminary photochemical investigations were 

carried out of the extracts obtained from leaves of A. vasica. Presence of tannins, 

terpenes, alkaloids, resins, glycosides, carbohydrates was detected by several 

tests.Agar well diffusion done to obtained the anti-bacterial activity. Methanolic 

extract of leaves has anti-bacteria activity against gram negative bacteria 

(Pseudomonas and E.coli) and gram negative bacteria (Staphylococcus , B.  

pumilus). Alkoholic extract showed pesticides activity against insects 

(Ommatissus binotatus ).  

Keyword: Adhatoda vasica, Biological activity 
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 المقدمة 

تحتل النباتات الطبية في الوقت الحاضر 

الدوائي والصناعي   اإلنتاجمكانة كبيرة في 

هي المصدر الرئيس لكثير من ،فوالزراعي

العقاقير الطبية  الحتوائها على مواد فعالة 

تدخل في تحضير االدوية وتعد النواة 

تستعمل بعض   ها،للتصنيع الكيمائي لبعض

 اضألغرالنباتات الطبية والعطرية 

 لمث أخرىاعات ــــــاقتصادية في صن

رات التجميل وصناعة ـمستحض

والمبيدات الحشرية العطور
(2,1)

في  .

تزايد االهتمام بالنباتات  اآلونةاألخيرة

الطبية في معظم بلدان العالم لسهولة 

تداولها وبساطة استعمالها  وكذلك 

الحتوائها على مواد فعالة ذات تأثير 

فسلجي مع سرعة الشفاء الناتج عن هذه 

االستخدامات من دون حصــول تأثيرات 

جانبية .ان المركبات الفعالة المصنعة 

تأثيرا من كيميائيا ذات مفعول اقل 

المركبات ذات المصدر النباتي من الناحية 

الفسلجية على الرغم من النقاوة العالية 

فضال عن  ،للمركبات المصنعه كيمياويا 

التأثيرات الجانبية الطبية للمركبات 

الكيميائية المصنعه مقارنه بتأثيرات 

النباتات من  المركبات النباتية الفعالة .

مة في عالج كثير الطبية المهمة  والمستخد

) خاصة في قارة اسيا(  اإلمراضمن 

النبات المسمى حلق السبع الشجيري 

(Nees )Adhatoda vasica والعائد

وهو نبات  Acanthaceaeللعائلة السنفية 

واسع االنتشار في العالم كمنطقة حوض 

البحر االبيض المتوسط وشبه القارة 

الهندية ، وقد استزرع في كثير من البالد 

عربية كنبات زينه ال
 (4,3)

شجيره . وهو 

دائمة الخضرة ذات اوراق رمحية يصل 

طولها الى مترين ، الساق مستقيم مغطى 

بقلف ناعم  ذو لون اخضر رمادي  يحوي  

متعاكسه  األوراقعلى فروع جانبية  . 

قصيرة رمحية عريضه  أعناقالموقع ذات 

طويله مدببه القمة ، مكسوه بطبقة شمعية  

-12.5الجانبين ، طول الورقة )من كال 

( سم. 5-3(سم  اما عرضها فهو )15

االزهار ذات ارتباط قصير نسبيا وتتجمع 

في نورات وتشاهد حول قمم النبات 

ومغطاة بدعامة مقوسه واسعة قبل التزهير 

ذات لون  اإلزهار، بعد التزهير تكون 

ابيض تحوي على خط مستقيم وسطي 

ة وبلون في منطقة الشفة للزهر أحيانا

.تكون مدة التزهير  روردي او وردي محم

 األوإلمامن شهر اب وحتى شهر كانون 
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فتكون من شهر تشرين االول  اإلثمارمدة 

وحتى شهر شباط وذلك في البيئات 

االستوائية وشبه القارة الهندية  
(5 )

اما  في 

( 3-1البيئة العراقية فنجده يتراوح من )

فأنها تتراوح متر ارتفاعا اما ابعاد الورقه 

( سم 25-15( سم عرضا و )10 - 5من)

طوال  واالزهار ذات لون ابيض اما 

بالنسبة لبداية التزهير فأنها تكون في شهر 

اذار
(6)

.يحتــــوي النبـــات بصــورة 

اساسيـــة على مـــادةمــــرة قلويــــــةهي 

Vasicine (Peganine  )قلويـــــــــد

 } C11H12N2O {وتركيبه الكيمياوي

فضال عن حامض عضوي هو 

Adhatodic Acid 
(7)

كمـا يحتــوي  

 deoxyعلى مركبات ثانوية هي:  

vasicine   والمسمى بالـ

vasicinone والموجود بكمية كبيرة في

الجذر، فضال عن وجود زيت طيار بكمية 

ي ـرى فــقليلة في االوراق وتوجد مواد اخ

اجزاء النبات الكلي بصورة عامة هي : 

وصمغوشمع  ودهن   رلسكا

(Lipid وراتنجاتوكلوروفيل)
)8)

.ان للنبات 

استخدامات عالجية واسعة ومهمه وخاصة 

اذ تستخدم  يـــفي مناطق نموه المحل

  م ــــاد لاللــــــكمض راــاالزه

(Antispasmodic) لعالج المغص

ولعالج التهاب العيونوارتفاع الحمى 

 السيالنبانواعها فضال عن عالج مرض 

االوراق لعالج االصابة بالديدان  و تستخدم

حيث تعد قاتلة  (Tap Worm)الشريطية 

تستخدم لعالج الزحار ,وطاردة للديدان

واالسهال بشكل عام 
(8)

تستخدم موضعيا , 

لعالج النزف الحاصل بسبب التلف في 

تكون الصفحيات الدموية 

Thrombocytobenic purpura
)9)

 ،

االت ــــــالج حــــــــتستخدماالوراق لع

وكذلك (Pyorrhea) ة ــــزيف اللثــــن

ض ـــــزيف دم الحيــــــالج نــــــلع

 ــيد الطبيعـــد عن الحــــــــالزائ

,(Menorrhagia) تستخدمكطارد وقاتل

 (insecticidal)للحشرات  
)10)

وتستخدم 

االوراق لعالج حاالت الربو القصبي 

م الصدر وكموسع للقصبات ولعالج اال

الناتجه عن االلتهابات الصدرية 
(11)

  .

قلف الجذور Root Barkالجذور ) قلفها(

واالوراقتستخدم الجذور لعالج التدرن 

الرئوي واالمراض الجلدية مثل: الجرب 

هناك امراض ، والجذام  والحكة الجلدية  

تعالج بواسطة هذين الجزأين النباتيين 

حيث تستخدم مستخلصاتها كمضادات  
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Mycoplasma.(12)وللمايكوبالزما .Bacillus spبكتيرية للبكتيريا العصوية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نبات حلق السبع الشجيري 
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 -:العملي

 -األجهزة:

 

 اسم الجهاز

 

 المنشأ

 Electrical Balance DENVERميزان كهربائي 

 Soxholet Selectaمنظومة استخالص الزيوت الثابتة 

 Shaker SI-600R/ Koreaالحاضنة الهزازة 

تحت ضغط مخلخل فرن حراري  

Oven under Vacuum 

Pars Azma.co 

 Grinder Chinaطاحونة 

 Spray Dryer Bȕchi/ Switzerland المجفف الرذاذ

 Autoclave   HACLAVEالمؤصدة

 Biological hood  FineTechهود بايولوجي

 Incubator   LabTEchحاضنة

 

 

 المـــــواد:-

 .Adhatoda vasicaLنبات حلق السبع الشجيري

%    95كحول االيثانول  Ethanol/HAYMAN /U.K 

%                     80كحول الميثانول            Methanol/HAYMAN /U.K 
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نواع البكتيرية أ Bacteria  :-  

Staphylococus aureusمركز ابحاث ابن سينا 

Escerichia coliمركز ابحاث ابن سينا 

Pseudomonasمركز ابحاث ابن سينا 

 

 

Albino mice ساللة   Balb/c         الرقابة الدوائية   فئران مختبرية  

 

 

 .والتصنيفجمع عينات النبات 

 النباتية من نبات األجزاءجمعت - أ

 Adhatoda حلق السبع الشجيري

vasica  من حدائق جامعة

 -بغدادوشخصتفي قسم علوم الحياة

جامعة بغداد  –كلية العلوم 

النباتية الفتية غير  ،جمعتاألجزاء

المصابة وغير الذابلة وغير 

المهاجمه من قبل الحشرات وعند 

 األجزاءمصابة مع  أجزاء وجود

 ازيلت ونظفتالنباتية المجموعة  

 ألجزاءوالمواد الملوثة  األتربةمن 

 النباتية األجزاءخزنت .النبات

بدرجة حرارة الغرفة ) وجففت 

الظل ( الستخدامها، وتحت ظروف 

مسيطر عليها كمنع درجات 

الحرارة العالية عن اجزاء النبات 

المجموع وفي مكان غير رطب مع 

وجود نسبة تهوية جيدة وبعد جفافها 

في علبة بالستيكية  حفضت

هذه العمليات اجريت غيرملوثة . 

من اجل ضمان منع االجزاء 

النباتية من اي تغيرات كيميائية 

محتملة او تعرضها للتلوث 

  .المجهرية باالحياء

السالالت البكتيرية المستخدمة في  - ب

اختيرت عدة سالالت  -الدراسة:

بكتيرية مثل المكورات الذهبية 

Staphylococcus aureus 

الموجبة لصبغة كرام والبكتريا 
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 Bacillus pumilusالعصوية 

الموجبة لصبغة كرام وبكتريا 

 Escerichia coliالقولون 

السالبة لصبغة كرام وبكتريا 

Psedomonas spp  السالبة

لصبغة كرام ،حصلنا على جميع 

العزالت من مركز أبحاث ابن سينا 

التابع لهيأة البحث والتطوير 

 الصناعي.

 -تحضير المستخلصات النباتية:- ت

تحضير المستخلص الكحولي    - 1

 . لألوراقالميثانولي الخام 

( غم من مسحوق 100وزن )    

الجافة ووضع داخل كشتبان  األوراق

(Thimble مغلق الجانبين ووضعت )

العينة في جهاز السكسوليت 

((Soxhletله كحول  وأضيف

( وبحجم %80الميثانول وبتركيز)

( مل وترك النموذج في كحول 500)

( ساعة ،اجريت 24الميثانول لمدة )

عملية االستخالص بشكل مستمرلمدة 

( ساعة .اخذ المستخلص ورشح 16)

 whatman No. 1رق ترشيح نوعبو

،  ركز المستخلـص باستخــدام جهاز 

 Rotary) المبخر الدوار 

evaporator)  50)ـدرجة حرارة بو 

( ثم جمع المستخلــص المركــز مئوية

(13)
. 

 

تحضير المستخلص الكحولي    -2

 -:االيثانولي الخام لالوراق

( غم من مسحوق االوراق ، 100وزن)

%( مع 95( مل ايثانول )250نقعت في )

( ساعة ، رشح 24الرج المستمرة لمدة )

، ركز  whatman No. 1بورق ترشيح 

.(مئوية 50بالمبخر الدوار بدرجة )
(13)

 

 لوجية :وفحص الفعالية الباي -ث 

استخدمت طريقة االنتشار بالحفر 

وذلك الختبار فعالية المستخلصات ، حيث 

نشطت االنواع البكتيرية في وسط 

(Nutrientbroth)  ( مل250)اذ حضر 

من الوسط المذكور بحسب تعليمات 

بجهاز المؤصدة وعقم الشركة  

Autoclave  مئوية(121 )بدرجة حرارة 

(دقيقة وترك ليبرد بدرجة 15لمدة )

من عالق  ( مل1(ولقح بـ)مئوية25)

خاليا البكتيرية المذكـــــورة مسبقــــا لا

 ( مل250(رحضــ ,كــــال علـــى حـــــده 
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عقم  Muller Hinton agar)من وسط )

( ولقح مئوية25وترك ليبرد بدرجة )

من عالق الخاليا البكتيرية ، صب مل)1بـ)

من الوسط لكل طبق زجاجي  ( مل20)

كت االطباق لتبرد ، عمل تر ( سم9)قياس

لكل  ( ملم8)عدد من الحفر لكل طبق بقطر

مايكروليتر من  (100)حفرة ، اضيف 

المستخلص لكل حفرة باستخدام ماصة 

مقارنة المستخلصات لدقيقة ، عملت حفر 

بالمضادات الحيوية  .
(14)

 

 فحص السمية : -ج 

اجري فحص السمية للمستخلص 

ق السبع على الحيوانات الكحولي لنبات حل

الفئران ( على ثالث مجاميع ، )المختبرية

كل مجموعة تحتوي على ثالث فئران 

بواقع ثالثة مكررات لكل مختلفة  زوبتراكي

اعطي  %)40)، )%20(،%(10)، تركيز

المستخلــص الكحولي بطريقة  

(Intrapretonial )  تحــــت الغشـــــاء

-0.1ة )يالبطنــــي تحـــت الجلـــد بكم

لمرتين في اليوم ، تركت الفئران  ( مل0.2

، خالل ( ساعة72تحت التجربة لمدة ) 

هذه الفترة وضعت تحت المشاهدة العينية  

لمتابعة سلوكها والتغيرات التي تطرأ عليها 

.
(15)

 

 

 المناقشة 

اجري الكشفعن المجاميع الفعالة وثبت 

كاليكوسيدات وتانينات وجود مجاميع 

وراتنجات وتربينات وكاربوهيدرات  

 .(1والقلويدات جدول ) 

اجري فحص السمية للمستخلص   

كانت نتائج فحص السمية غير الميثانولي و

 اما (%10)سامة للتراكيز الواطئة اقل من

-20)في حالة التراكيز االعلى 

كانت سامة وتزداد السمية كلما (40%

زادت نسبة التركيز ، مما يشير الى توخي 

الحذر في استخدامه على الصعيد البيطري 

 .  (2والبشري  كما في الجدول رقم )

تبين النتائج ان المستخلص الخام 

المستحصل من المعاملة الكحولية لنبات 

حلق السبع الشجيري اظهر فعالية ضد 

بهالة تثبيط  pseudomonasبكتيريا

   .staphة ضد بكتيريا يفعالو،ملم(14)

 bacillusبكتيريا  وملم ( 11بهالة تثبيط )
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 .Eوبكتيريا ملم (12بهالة تثبيط )

Coli(10ملم ) الذي يوضح (3)جدول

تأثير المستخلص الكحولي لنبات حلق 

 السبع الشجيري على البكتريا

أن تأثير المستخلصات النباتية على االنواع 

مماثلة لعمل العقاقير  بآليةالبكتيرية يتم 

المضادة للبكتريا،اذ تعمل على تثبيط صنع 

الجدار الخلوي للبكتريا ،او تثبيط صنع 

البروتين، واالحماض النووية التي 

تحتاجها الخاليا البكتيرية بصورة اساسية ، 

او تثبيط صنع الغشاء البالزمي
(16)

، ويعود 

السبب في تاثير المستخلص الخام على نمو 

ا الحتوائه على القلويدات مثل البكتري

الفازيسين ومشتقاته التي تعمل كمضادات 

لالحياء المجهرية 
(6 )

،والحتوائهاعلى 

التانينات التى تعد مواد مثبطة لنمو البكتريا 

، يحتوي النبات على الراتنجات التي تكون 

مواد مطهرة قوية 
(17 )

كوفحت حشرة ،

دام المستخلص ــــــاس باستخــــــالدوب

الكحولي لنبات حلق السبع واظهرت 

عالية ضد الدوباسف النتائج
(18,10)

 

بحســــــب النتائـــــج المذكـــــورة في 

)4الجدول رقم )

 ( الفعالية البايولوجية لمستخلص نبات حلق السبع ضد حشرة الدوباس4جدول )

  المكررات

عدد الحوريات 

لكل بادرة قبل 

 المعادلة

 

ة بعدعدد الحوريات المقتول  

 

عدد الحوريات الحية بعد 

 المعاملة
ساعة24 ساعة 28  ساعة 72   

r1 10 10 - - 0 

r2 10 5 2 1 2 

r3 10 10 - - 0 

r4 10 10 - - 0 

r5 10 10 - - 0 

r6 10 10 - - 0 

r7 10 10 - - 0 

r8 10 10 - - 0 

r9 10 7 2 0 1 

r10 10 5 0 1 4 

 0.7 0.2 0.4 8.7 10 المعدالت
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 -االستنتاجات:

ان لمستخلص األوراق الكحولي فعالية ضد أنواع من البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة  -1

 كرام.

 ان التراكيز الواطئة للمستخلص الكحولي غير سامة بينما تزداد السمية كلما زاد التركيز. -2

 حشرة الدوباس .اظهر المستخلص الكحولي لألوراق فعالية ضد  -3

 

 -التوصيات :

مادة  وإضافةدراسة رفع كفاءة المستخلص وتهيئته بشكل مبيد من خالل زيادة التركيز  -1

 ناشرة ومثبته له ليكون اكثر فعالية في الحقل .

دراسة مستخلص نبات حلق السبع الشجيري على نطاق مكافحة آفات النخيل ) الدوباس،  -2

 (.  عنكبوت الغبارالحميرة ، 

 . GC massإجراء التشخيص بشكل أوسع وادق باستخدام تقنية  -3

التوسع في إجراء البحوث التطبيقية على الجوانب الطبية للنبات كونه من النباتات الطبية لما  -4

 يحتويه من مواد فعالة ذات اثر عالجي بحسب المصادر العلمية .
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 ( االختبارات النوعية الكيميائية لمستخلص نبات حلق السبع الشجيري1جدول رقم )

 

 

 (يوضح فحص السمية لمستخلص نبات حلق السبع الشجيري2جدول رقم )

 

 ( الفعالية المايكروبية لحلق السبع ضد انواع من البكتريا3جدول )                         




 

 

من عائلة المراتب  لبعض خاليا البشرة والمعقدات الثغرية للسيقان والكساء السطحيدراسة 

 في العراق Juss. Amaranthaceaeعرف الديك

 

 الكشوفات النوعية

 سترويدات تربينات الكومارينات تالبروتينا القلويدات الصابونين الفالفونويدات الراتنجات الفينوالت الكاليكوسيدات الكاربوهيدرات العفصيات

+ + + - + -   - + - - + - 

 النتائج  المدة الزمنية  كمية المستخلص  التركيز عدد الفئران  

 غير سام  ساعة 72 ( مل0.2-0.1) %10 3 المستخلص الكحولي  لنبات حلق السبع 

 سام  ساعة  72 ( مل0.2-0.1) %20 3 المستخلص الكحولي  لنبات حلق السبع 

 سام جدا  ساعة  72 ( مل0.2-0.1) %40 3 المستخلص الكحولي  لنبات حلق السبع 

Positive control mg/ml 

(Gentamycin) 

Sample2 

mg/ml 

 

Sample1 

mg/ml 

 
Bacteria 

14mm - 10mm E.coli 

14mm 11mm - Staphyllococcus aureus 

15mm - 12mm Bacillus  pumilus 

13mm 14mm - Pseudomonas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_pumilus
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 خالد خلف وعذية ناهي المشهداني فريال

 قسم علوم الحياة،كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم،جامعة بغداد

 خالصةال

مراتب،  10( والبالغة  Amaranthaceaeتضمنت الدراسة الحالية جوانب تشريحية مهمة لمراتب العائلة )

 stomata والمعقدات الثغرية Epidermis stemخاليا البشرةوشملت دراسة الصفات التشريحية 

complex  في السيقان فضالً عن دراسة الكساء السطحيIndumentum  لمختلف االجزاء النباتية. تضمنت

 ,.A. albusL., A. caudatusLو .Alternatherasessili(L.)R. Br. ex De Cالمراتب كل من

Amaranthusretroflexus L., LA. spinosis.L., A. viridis, Celosiaargentea, C. cristata 

L., .LGompharenaglobosa, Hook.exLindl.Iresineherbistii. اوضحت نتائج الدراسة بأن

اهمية تشريحية  التي تغطي مختلف اجزاء النبات الشعيراتكذلك الصفات التشريحية للبشرة في السيقان و

لخاليا البشرة االعتيادية في المنظر  ميزت االنواع قيد الدراسة عن بعضها البعض كصفة شكل الجدار

كما  أخرى،عها ووجود المعقد الثغري في انواع وانعدامه في انواع انوأالسطحي اضافة الى اشكال الثغور و

الالغدية وتباينت في توزيعها بين المراتب منها تمايزت الشعيرات من حيث االشكال واالنواع فمنها الغدية و

 الواحدة.المختلفة وفي المرتبة 
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 المقدمة

من العوائل  Amaranthaceaeتعتبر العائلة  

النباتية الكبيرة وقد تم االهتمام بها من قبل الباحثين 

حيث تعد  [1]لما لها من اهمية غذائية وطبية 

اغلب انواعها غذاء رئيسي يومي في الكثير من 

نباتات العائلة هي اعشاب بلدان العالم وان اغلب 

Herbs نادراَ ماتكون  ;حولية او معمرة

 .[4و3،  2]شجيرات

 Amaranthaceae ( Juss)يعود اسم العائلة 

 Antoine Laurent deالى عالم النبات 

Jussرتبة الوتعود العائلة الى  [5]حسب

Caryophyllales  وهي من الرتب الكبيرة اذ

عائلة نباتية من ضمنها العائلة  11تضم 

Amaranthaceae[6] ويطلق عليها في بالد

اما في الهند والدول   Amaranthالغرب االسم 

االفريقية وكذلك بعض الدول العربية وخصوصاَ 

في المملكة العربية السعودية فتسمى بالقطيفة او 

أسم ها في العراق ، في حين يطلق علي[7]القطيفية

 ،Celosia[8]عائلة عرف الديك نسبة الى الجنس 

اذ ان االسم العلمي لهذا الجنس مشتق من الكلمة 

والتي تعني المحروق او الحرق  Kelosاليونانية 

التي تشبه اللهب،  نورةوالتي تشير الى رؤوس ال

 .Orf El-Deek[9]اما االسم الشائع له هو 

 65من  Amaranthaceaeتضم العائلة 

وذلك  نوع 1020الى  800جنس و من  75الى 

 ]في امريكا واوربا واستراليا وقارتي افريقيا واسيا

 3يوجد منها ففي العراق ، اما[12و  11و  10

انواع  6انواع برية و  10اجناس تضم 

مستزرعةتزرع للزينة لجمال نوراتها الكبيرة ذات 

االلوان الزاهية ومن ضمنها دم 

وورد الدكمة Amaranthuscaudatusالعاشق

Gompharenaglobosa  وعرف الديك

Celosia spp.[8]. 

 Amaranthaceaeحظيت عائلة الـ 

بكثير من االهتمام من قبل علماء النبات وخبراء 

 ً ً وحديثا والسيما الجنس  [13]التغذية قديما

Amaranthus  لكونه من المحاصيل الواعدة التي

ت الغذائية الصحية كما تؤدي الى تحسين المنتوجا

واظهرت العديد من الدراسات بأن بذور الجنس 

 [14]المذكور سلفاً كانت ومازالت تستعمل كغذاء 

، كما تدخل في كثير من العالجات الطبية وخاصة 

 . [15]الطب التقليدي او الشعبي في الهند وافريقيا 

السابقة لم نجد  عند االطالع على المصادر

اي مصدر يوفر معلومات دقيقة ووافية لوصف 

ً األنواع قيد الدراسة مظهري ً او تشريحي ا في  ا

العراق لذلك تم إعداد هذا البحث ألغناء الصفات 

التشريحية الدقيقة والمعززة بالقياسات واالشكال 

والتي يمكن اعتمادها كصفات مهمة في مجاالت 

نواع والمراتب ولكونها الدراسة التشريحية لهذه األ

ايضاً ذات تطبيقات في مجاالت الدراسة المظهرية 

Phylogenic relation ships[16التطورية 

]. 
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 المواد و طرائق العمل

 Preparation of epidermisتحضير البشرة 

اعتمدت الدراسة الحالية على النماذج الطرية 

من العينات التي جمعت من الحقل مباشرة اثناء 

 Formalin aceticالبحث وبعد التثبيت بمحلول  

acid alcohol(F.A.A. لمدة )ساعة في  24

ثم غسلت  [17]درجة حرارة الغرفة حسب  

% الزالة اثار المحلول المثبت 70بالكحول تركيز 

الكحول بنفس التركيز في الثالجة  ثم حفظت في

قاطع التشريحية الم تحضيرلحين استعمالها في 

 لالجزاء النباتية وكاألتي:

تم اختيار عدة نماذج من العينات المحفوظة لكل  .1

بشرة الساق باليد   Stripping offنوع وتم سلخ 

وذلك  Peelingكما واستعملت طريقة التقشير 

نهايتين  باستخدام شفرة تشريح وملقط ذي

 . Forcepsدقيقتين

نقلت النماذج المحضرة الى طبق زجاجي نظيف   .2

petridish يحتوي محلول الهايبوكلورايد

)القاصر Sodium Hypochlorideالصوديوم 

% لمدة خمس دقائقالزالة 0.5الصناعي( تركيز 

المواد المتبقية وبقايا النسيج العالقة على البشرة 

لخاليا لتصبح وازالة صبغة الكلوروفيل من ا

البشرة شفافة بيضاء وذلك لغرض دراسة الثغور 

 .والخاليا في البشرة بصورة واضحة ودقيقة

الى طبق زجاجي اخر حاوي على  العينات نقلت  .3

صبغة السفرانينالعطاء لون للبشرة لسهولة 

 .تصويرها ودراستها تحت المجهر الضوئي

وضعت بعد ذلك البشرة المنزوعة على شريحة   .4

نظيفة ووضع عليها قطرة Slideزجاجية 

الكليسرين وفرشت وتم تغطيتها بغطاء الشريحة 

Cover slide برفق لتجنب حدوث فقاعات في

النسيج واصبحت جاهزة للفحص المجهري 

 والدراسة .

العينات بواسطة  تفحص .5

من Compound microscopeالمركبمجهرال

واخذت القياسات بأستخدام  Olympusنوع 

 Ocularمقياس العدسة العينية الدقيق 

micrometer  كاميرا تحت الوصورت النماذج

. طريقة  Omaxمن نوع المثبتة على المجهر

 [18]العمل تمت حسب ماذكر

دليل الثغور لالنواع قيد الدراسة استخراج وتم دراسة الثغور وخاليا البشرة وقياس ابعادها 

 وكما في القانون االتي :[19]حسبماذكر

 100× دليل الثغور= عدد الثغور في حقل المجهر     

 عدد خاليا البشرة+ عدد الثغور                            

 ، [20]تم دراسة الشعيرات واشكالها ضمن النوع الواحد وقياس ابعادها ايضاً حسب 

 .[24و  23و  22و 21]تمدت الدراسة على المصطلحات الواردة في كل من كما واع
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 النتائج والمناقشة

المعقدات و . دراسة خاليا بشرة الساق1

 Study of stomatal complex andالثغرية

epidermis cells of the stem 

جميع البيانات الخاصة بالبشرة 

( 2و 1) ينالجدولادرجت ضمن 

 .(5و 4و 3و2و1)اللوحاتو

بينت نتائج الدراسة الحالية ان هناك 

االعتيادية بشرة الاختالفات في شكل خاليا 

Ordinary Epidermal Cellsساق بين لل

االنواع قيد الدراسة في المنظر السطحي اذ 

جدران ذات Elongatedظهرت الخاليا متطاولة 

في كل من  Straightمستقيمة

Amaranthuscaudatus و

Amaranthusviridisو

Amaranthusspinosis و

GompharenaglobosaوIriseneherbistii .

و Amaranthusretroflexusاما في النوعين 

Celosia cristata فقد ظهرت مستطيلة ذات

 جدرانوكانت مربعة ذات  Obliqueمائلة جدران

مستقيمة في النوع    -مائلة

Amaranthusalbusة الشكل ذات ومربع

في بشرة سيقان نباتات النوعين  جدرانمستقيمة 

Alternatherasessilis  وCelosia 

argentea  ،بأن [20]وهذا يتفق مع ماذكره

تأخذ شكل العضو النباتي األعتياديةبشرة الخاليا

بأختالف النباتات هاالموجودة فيه وتختلف اشكال

واألعضاء وحتى في العضو الواحد بأختالف 

 . المناطق

هذا وقد اختلفت ابعاد خاليا البشرة 

 35.3االعتيادية فسجلت ادنى معدل طول 

 15.2مايكروميتروادنى معدل عرض بلغ 

 Alternatherasessilisمايكروميتر في النوع 

بينما وصل اعلى معدل للطول والعرض في 

 41.7و  93حيث بلغ Celosia cristataالنوع

رجت بقية المراتب وتدمايكروميتر على التوالي 

 .بين هذين الحدين 

هذا وقد اختلفت ابعاد الثغور فسجلت ادنى 

مايكروميتر في النوع  21.5معدل طول 

Amaranthusviridis  بينما وصل اعلى معدل

مايكروميتر في النوع     36.7طول الى 

Amaranthuscaudatus   اما معدل العرض

مايكروميتر كحد ادنى في النوع  12فقد بلغ 

Gompharenaglobosa  26.7والى 

مايكروميتر كحد اعلى في النوع 

Amaranthusspinosis وتدرجت بقيةالمراتب

، وهذا يدعو الى استخدام صفة بين هذين الحدين 

كصفة مهمة في عزل ثغورالتغاير في ابعاد ال

 االنواع.

توزيع الثغور في بشرة الساق أمابالنسبة ل

على امتداد خط مستقيم اذ يبدو على شكل فقد كان 

صف مستوي مالصق لخاليا البشرة وليس 

باالضافة الى التباين في ابعاد الثغور كان ا،مبعثر

 1.2هناك تباين في قيمة الدليل الثغري حيث بلغ 

 Amaranthuscaudatusكحد ادنى في النوع 

وع كحد اعلى في الن 2.7و

Alternatherasessilis ، وتدرجت بقية المراتب

هذا وقد جاءت نتائج الدراسة بين هذين الحدين 

 .[25]الحالية مطابقة لما جاء  به من نتائج 

ظهرت ايضاً اختالفات في الطرز الثغرية 

او Anomocyticحيث كانت من النوع الشاذ 

 Ranunculaceousيسمى ايضا 

typeساعدة عن خاليا وفيهالتتميز الخاليا الم
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البشرة االعتيادية حيث تتصل الخاليا الحارسة 

بخاليا البشرة االعتيادية مباشرة وجد هذا النوع 

من المعقد الثغري في النوعين 

Amaranthuscaudatus  و

Gompharenaglobosa كما وجد نوع اخر ،

 Anomotetracyticمن طراز المعقد الثغريوهو 

ون من اربع خاليا اذ امتاز هذا النمط بكونه مك

تحيط بالثغر وسجل هذا الطراز في 

 Celosiaو argenteaCelosiaاألنواع

cristata  وIriseneherbistii وهناك نوع

اخرمن الطراز الثغري ظهر في النوعين   

Amaranthusviridis  و

Amaranthusspinosis  يسمى

Anomopentacytic  حيث يكون الثغر محاط

بخمس خاليا من خاليا البشرة ، في حين ظهر 

حيث يحيط الثغر  Diacyticالطراز المتعامد 

ودي مخليتان مساعدتان جدارها المشترك يكون ع

على المحور الطولي للثغر وجد هذا النمط في 

 . Alternatherasessilisالنوع

أشكال مختلفة الثغورفتحاتكما ظهرت 

في النوعين   Ellipticalيليجيفمنها االهل

Alternatherasessilis  و

Gompharenaglobosa  والشكل الدائري

Circular  في كل من

 Celosiaو  argenteaCelosiaالنوعين

cristata والشكل المتطاولElongated 

و  Amaranthusviridisفيالنوعين 

Amaranthusspinosis  ومتطاول رفيعThin 

elongated وعين في كال الن

Iriseneherbistii وAmaranthuscaudatus 

في  الثغوراما بالنسبة الى وجود او عدم وجود ، 

مجموعتين  بشرة السيقان فقد تم تقسيمهاعلى

 كاالتي:

 احتوت بشرة سيقان نباتاتها المجموعة االولى:

على معقدات ثغرية وتمثلت 

وAlternatherasessilisبالمراتب

Amaranthuscaudatus 

و

AmaranthusspinosisAmaranthusviridi

sوargenteaCelosia وCelosia 

cristataوGompharenaglobosaو

Iriseneherbistii. 

امتازت بعدم وجود المعقد المجموعة الثانية: 

الثغري في بشرة سيقانها وشملت النوعين 

Amaranthusalbus و

Amaranthusretroflexus. 

بينتنتائجالدراسةالحاليةانالصفاتالتشريحية

لبشرةسيقاننباتاتاالنواعالمدروسةذاتخصائصمهمةب

مافيذلكاشكالخاليابشرةالساقوابعادهاممايدعوالستخ

 .دامصفةالتغايرهذهكصفاتفيعزالالنواعقيدالدراسة

لدراسة الحالية ان ا ت نتائجضحوقد او

ة ية اهميلوجود او انعدام وجود المعقدات الثغر

قيد الدراسة والتي في االنواع ريحية واسعة تش

لعامل الوراثي إضافة الى اترتبط ارتباط وثيق ب

امكن وظيفتها الفسلجية داخل جسم النبات عليه 

تقسيم االنواع قيد الدراسة على مجموعتيننسبة الى 

اما بالنسبة الشكال الثغور وابعادها وانماط ذلك،
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لثغور المعقدات الثغرية واختالف قيم دليل ا

فأظهرت هي االخرى تغايراتيمكن اعتمادها 

كصفات تشريحية مهمة في عزل االنواع 

 المدروسة .

 Study if theدراسة الكساء السطحي 

indumentums 

جميع البيانات الخاصة بالشعيرات أدرجت 

 (7و 6) ين( واللوحت3ضمن الجدول )

استخدم الكساء السطحي منذ القدم في 

المختلفة وتصنيف عزل وتصنيف المراتب 

واعتباره  [20]النباتات وهذا يتفق مع ماذكره

عامل مهم في ايجاد التشابهات والعالقات 

التطورية بين االنواع المختلفة واالختالفات التي 

قد تظهر اثناء دراسة الكساء السطحي وهذا يتفق 

حيث ذكرت انه لدراسة الكساء السطحي  [26]مع 

مما اعطى اهمية  اهمية في عزل وتصنيف االنواع

لنتائج الدراسة كونها درست على نماذج عراقية 

تعرض الول مرة واستطاعت ان تظهر اهمية 

الشعيراتكصفات مظهرية وتشريحية مهمة تساعد 

 في عزل المراتب قيد الدراسة .

نواع النباتية يتألف الكساء السطحي في اال

وهي على Tricomesشعيراتقيد الدراسة من 

تتألف من  glandularغديةنوعين شعيرات 

والعنق  Unicellular Headالراس وحيد الخلية

وشعيرات Multicellular Stalkالمتعدد الخاليا

متعددة Eglandularال غدية

غير  Multicellularالخاليا

 .Unbranchedعةمتفر

التي غطت شعيرات البشرة أظهرت 

معظم االجزاء النباتية لنباتات االنواع المدروسة 

عديد من التغايرات في اشكال وانواع وجود ال

الشعيرات بين االنواع قيد  جدران وابعاد وسطوح

الدراسة، وكانت الشعيرات الالغدية متعددة 

وحيدة الصف  Multicellularالخاليا 

Uniseriate  وظهرت فيها اختالفات في شكل

قاعدة الشعيرة حيث تراوح شكلها مابين المنتفخة 

Swollen  او المسطحةFlattened  كما ،

ظهرت الشعيرات الالغدية اختالفات في عدد أ

 ،خاليا 7-2الخاليا المكونة لها فتراوحت بين 

وعلى العموم ظهرت الشعيرات الالغدية منتشرة 

وغطت معظم بشرة االجزاء النباتية للمراتب قيد 

الدراسة . تنشأ الشعيرات من وسط خاليا البشرة 

الشعيرات وكانت  وهذه الخاليا تمتد وتحيط بقواعد

 Innerالجدران المماسية الداخلية للخاليا 

tangential walls والجدران المماسية الخارجية

Outer tangential walls  اما مستقيمة

Straight  او متطاولةElongated  في بشرة

 .الساق

انها مكونة  تبيناما الشعيرات الغدية فقد 

حدة في من العنق والرأس الذي يتألف من خلية وا

خلية ،ويظهر ان  10-2حين خاليا العنق كانت من 

تلك الشعيرات قد مرت بمراحل نمو على بشرة 

االجزاء النباتية فأتخذت اشكال واحجام مختلفة 

حسب مراحل النمو التي مرت بها الى ان تصل 

 مرحلة النمو التام اي متميزة الى الراس والعنق.

وجدت الشعيرات في جميع االنواع 

 Amaranthusalbusماعدا النوع  دراسةقيدال
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وهذا يتفق  Glabrousسطح املس  ذا الذي كان

األنواع الى بعض ،كما افتقرت [27]مع ماجاء به 

الشعيرات الالغدية ماعدا األنواع 

AlternatherasessilisوargenteaCelosia و

Celosia cristata و

Gompharenaglobosa  و

Iriseneherbistii. 

كما وتنتشر الشعيرات في اجزاء مختلفة 

من النبات وتختلف في كثافتها ومناطق انتشارها 

في  اقتصر وجودها في مناطق ولم توجدفي حين 

مناطق اخرى وعلى هذا االساس أمكن تقسيم 

لى مجاميع نسبة الى مناطق انتشار االنواع ع

 الشعيرات كاالتي:

انتشار الشعيرات على  المجموعة االولى :

رة الورقة النباتية السطحين العلوي والسفلي لبش

و  Gompharenaglobosaوشملت النوعين

Irisene herbistii . 

شعيرات على الساق انتشار ال المجموعة الثانية:

تاألنواع        شملوسويق الورقة و

argenteaCelosia وCelosia cristata و

Amaranthusretroflexus و

Amaranthuscaudatus. 

انتشار الشعيرات على االوراق  المجموعة الثالثة:

الزهرية الغالفية 

وAlternatherasessilisاالنواعتشملو

Amaranthusspinosis  و

Amaranthusviridis. 

 Alternatherasessilisسجل النوع 

، وجود شعيرات غدية منتشرة على بشرة الساق

لية ذات راس كروي صغير مكون من خظهرت

خاليا  3-1واحدة وعنق متعدد الخاليا مكون من 

، واتفقت هذه النتائج مايكروميتر 30بمعدل طول 

ظهرت غدية، وشعيرات ال[28]مع 

الورقة الغالفية الزهرية ذات قاعدة منتشرةعلى

 خلية 3-2وعدد خاليا من  Flattenedمسطحة 

مايكروميترذات سطح  72.5وبمعدل طول 

 .جدارمثالل

 Amaranthuscaudatusاحتوى النوع 

على شعيرات غدية مكونة من راس غدي مكون 

خاليا سميك  5-3من خلية واحدة وعنق مكون من 

مايكروميتر منتشرة  62الجدران وبمعدل طول 

على بشرة الساق واتفقت هذه النتيجة مع ماجاء في 

[12]. 

 Amaranthusretroflexusاما النوع 

دية منتشرة حول الساق فقد كانت الشعيرات الغ

stem  كما انتشرت بكثافة على السطح العلوي

وكانت ذات عنق متعدد الخاليا  petioleللسويق 

خلية وراس بيضوي حليمي صغير  10-3من 

 100واحدة وبمعدل طول  مكون من خلية

 .[29]ماجاء بهواتفقت هذه النتيجة معمايكروميتر

تميزت الشعيرات الغدية في النوع 

Amaranthusspinosis  بكونها منتشرة على

حافة وقاعدة الورقة الغالفية الزهرية والتي 

 تميزت بكونها مكونة من راس غدي كروي الشكل

ذات سطح املس وذات عنق متعدد الخاليا صغير
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 30خليةوكان معدل طول الشعيرة  3-2مكون من 

مايكروميتر، في حين كانت الشعيرة الغدية في 

غدي ذات رأس  Amaranthusviridisالنوع 

وعنق متعدد الخاليا حليمي متطاول قليال -يبيض

وبلغ معدل طول الشعيرة خلية  3-2مكون من 

مطابقة النتائج مايكروميتر وقد جاءت  56حوالي 

 .[31و  30]مع ماذكره كل من 

ظهرت الشعيرات الغديةوالالغدية في 

حيث كانت الشعيرات argenteaCelosiaالنوع

وعنق  Ovoidغدي بيضيذات راس الغدية 

خلية وذات جدران  3-2متعدد الخاليا تصل الى 

مايكروميتر 26ملساء وبلغ معدل طول الشعيرة  

كما كانت منتشرة حول الساق والسويق ولم تالحظ 

اما الشعيرات الالغدية فكانت ،على سطحي الورقة

متعددة الخاليا يصل عددها من   Erectمنتصبة 

ت قاعدة مسطحة خاليا وحيدة الصف ذا 3-4

وسطح جدار الشعيرة خشن Flattenedالشكل 

كثيفة االنتشار على سطحي الورقة العلوي 

 103والسفلي وبلغ معدل طول الشعيرة حوالي 

 .رمايكروميت

لوحظت الشعيرات الغديةوالالغدية في 

منتشرة حول الساق  Celosia cristataالنوع 

والسويق وعلى سطحي الورقة، وكانت الشعيرات 

وحيد الخلية كروي الغدية مكونة من رأس غدي 

خلية ذات  5-3وعنق متعدد الخاليا مكون من 

 65وبلغ معدل طول الشعيرة خشن سطح جدران

مايكروميتراما الشعيرات الالغدية فكانت منتصبة 

خاليا وبلغ معدل  5-2غير متفرعة تتكون من 

 مايكروميتر. 71.7طول الشعيرة حوالي 

وجد في النوع 

Gompharenaglobosa  نوعين من الشعيرات

-3شعيراتالغديةمتعددة الخاليا يصل عددها من 

مسطحة الشكل  خاليا وحيدة الصف ذات قاعدة 5

Flattened كثيفة وسطح جدار الشعيرة املس

على سطحي الورقة العلوي والسفلي  ،االنتشار

 220وبلغ معدل طول الشعيرة حوالي 

ذات فكانت معنقة  مايكروميتر.اما الشعيرات الغدية

وعنق متعدد الخاليا  Ovoidي راس غدي بيض

خلية وذات جدران ملساء وبلغ  4-3تصل الى 

منتشرة على مايكروميتر80معدل طول الشعيرة  

 . بشرة السويق والساق

فقد  Iriseneherbistiiاما في النوع  

احتوى ايضا على نوعين من الشعيرات غدية 

والغدية، حيث كانت الشعيرات الالغدية منتصبة 

Erect  وذات قاعدة منتفخةSwollen  وجدار

ذات حليمات ناعمة  Wartyسميك خشن مثألل

Smooth papplli  7-4وعدد خاليا تراوح بين 

مايكروميتر ومنتشرة  200خلية وبمعدل طول 

 ،الورقة العلوي والسفليبكثافة على سطحي 

 Tepalesوكذلك بالنسبة للورقة الغالفية الزهرية 

كانت الشعيرات الالغدية منتشرة بكثافة وتميزت 

عن الورقة الخضرية بكون جدران خاليا 

الشعيرات ذات سطح املس رقيق والذي تميزت 

فيه اوراق هذا النوع وكانت الشعيرات الغدية 

ة وعنق متعدد مكونة من رأس غدي وحيد الخلي

خلية ذات سطح جدراناملس  3-2الخاليا مكونمن 

 52.2وبلغ معدل طول الشعيرة 

 . منتشرة على بشرة السويق والساقمايكروميتر
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وتبين من الدراسة الحالية ان للشعيرات 

قيمة تشريحية مهمة اذ يمكن ان تستخدم للتمييز 

 .[32]بين االنواع المدروسة 

التشريحية مما تقدم نجد ان الخصائص 

لنباتات االنواع قيد الدراسة ساعدت على عزل 

وتشخيص األنواع بعضها عن بعض استنادا الى 

اختالفها في بعض الصفات اومن معرفة مدى 

 تشابه وتقارب األنواع في صفات اخرى .

 

 

 

لعائلة النباتية من انواع السيقان الاالعتيادية والمعقدات الثغريةبشرة الكمية والنوعية لخاليا الالصفـات(:1جدول )

Amaranthaceae مقاسة بالمايكروميتر قيد الدراسة. 

دليل  ابعاد الثغور المراتب التصنيفية

 الثغور

 البشرة االعتياديةخاليا 

 العرض الطول العرض الطول

Alternatherasessilis (22-30 )

25.7 

(15- 25 )

20.7 

2.7 (25-42.5 )

35.3 

(12.5-22.5 )

15.2 

Amaranthusalbus - - - (25-62) 

43 

(12.5-37.2 )

28.5 

Amaranthuscaudatus (35-40 )

36.7 

(20-27 )

22 

1.2 (37.5-76.2 )

64.7 

(15-25 )19.8 

Amaranthusretroflexus - - - (30-65 )

49.5 

(17.5-22.5 )

20.2 

Amaranthusspinosis (25-37.5 )

30 

(25-31 )

26.7 

1.8 (42.5-75 )

59.7 

(20-30 )25.2 

Amaranthusviridis (15-25 )

21.5 

(12.5-20 )

15.7 

1.4 (50-80 )

66.2 

(15- 22.5 )

18 

Celosia argentea (30-37.5 )

33.2 

(20-25 )

24 

2 (30-62.5 )

47 

(20-30 )24.7 

Celosia cristata (30-37 )

34 

(20-31.2 )

25.9 

1.9 (75-105 )

93 

(25-50 )41.7 

Gompharenaglobosa (19-30 )

24 

(9-14 )12 1.9 (47-75 )

59.5 

(22.7-32.5) 

26.5 

Iriseneherbistii 

 

(25.7-31 )

29 

(20-30 )

22 

2.1 (35-65) 

59 

 

(16.7-30.2 )

24.3 

 .االرقام بين االقواس تبين الحد االدنى والحد االعلى والرقم خارج االقواس يبين المعدل 
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لعائلة من ا وخاليا بشرة الساق االعتياديةالنواع والمعقد الثغريالطراز الثغرييبين اشكال (: 2جدول )

Amaranthaceae قيد الدراسة. 

شكل خاليا بشرة الساق  شكل المعقد الثغري شكل الطراز الثغري المراتب التصنيفية

 االعتيادية
Alternatherasessilis Diacytic اهليليجيEllipticalمستقيمةمربعة  ذاتجدران

Amaranthusalbus --مربعة ذات  جدرانمائلة-

مستقيمة

Amaranthuscaudatus Anomocytic  متطاول رفيعThin 

elongated
متطاولة ذات جدران مستقيمة

Amaranthusretroflexus --مستطيلة ذات جدران مائلة

Amaranthusspinosis Anomopentacytic متطاولElongatedمتطاولة ذات جدران مستقيمة

Amaranthusviridis Anomopentacytic متطاولElongatedمتطاولة ذات جدران مستقيمة

Celosia argentea Anomotetracytic دائريCircularمستقيمةمربعة ذات جدران

Celosia cristata Anomotetracytic دائريCircular جدران مائلةمستطيلة ذات

Gompharenaglobosa AnomocyticاهليليجيEllipticalمتطاولة ذات جدرانمستقيمة

Iriseneherbistii Anomotetracytic متطاول رفيعThin 

elongated
متطاولة ذات جدرانمستقيمة

 

قيد الدراسة مقاسة  Amaranthaceae(:الصفات الكمية والنوعية للشعيراتفي االنواع منالعائلة 3جدول )

 بالمايكروميتر.

 الشعيرات الالغدية الشعيرات الغدية المراتب التصنيفية

تواجد 

 الشعيرة

طول 

 الشعيرة

شكل قاعدة  عدد خاليا العنق

 الشعيرة

عدد الخاليا المكونة  طول الشعيرة

 للشعيرة

Alternatherasessilis + (20-35 )

30 

1-3 Flattened (60-80 )

72.5 
2-3  

Amaranthusalbus - - - - - - 

Amaranthuscaudatus + (56-66 )

62 

3-5 - - - 

Amaranthusretroflexus + (83-126 )

100 

3-10 - - - 

Amaranthusspinosis + (25-36 )

30 

2-3 - - - 

Amaranthusviridis + (50-60 )

56 

2-3 - - - 

Celosia argentea + (22-35) 

26 

2-3 Flattened (100-110 )

103 

3-4 

Celosia cristata + (63-77 )

65 

3-5 Flattened (55-88.5)

71.7 
2-5  

Gompharenaglobosa + (78-85 )

80 

3-4 Flattened (210-230 )

220 

3-5 

Iriseneherbistii 

 

+ (50-54 )

52.2 

2-3 Swollen (185-220 )

200 

4-7 

  االعلى لطول الشعيرة الواحدة والرقم خارج االقواس يبين المعدل.االرقام بين االقواس تبين الحد االدنى والحد 
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م الثغور في بشرة الساق في النوعين اعدشكل خاليا البشرة االعتيادية وانبين ت(: 1) لوحة

Amaranthusalbus وAmaranthusretroflexus 100مقاسة على القوة X. 

 

Stomata  
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في  Anomocyticالثغور في بشرة الساقمن نوع االعتيادية وشكل خاليا البشرة بين ت(: 2) لوحة

X .100مقاسة على القوةAmaranthuscaudatusوGompharenaglobosaالنوعين

 

 Anomotetracyticالثغور في بشرة الساقمن نوع  شكل خاليا البشرة االعتياديةوبينت(: 3)لوحة

 X .40مقاسة على القوةIriseneherbistiiوCelosia cristataوCelosia argentaeاالنواع في 

 

 Anomopentacyticالثغور في بشرة الساقمن نوع  شكل خاليا البشرة االعتيادية وبينت(: 4) لوحة

 .40Xمقاسة على القوةAmaranthusspinosisو Amaranthusviridisفي النوعين 
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في  Diacyticالثغور في بشرة الساقمن نوع  شكل خاليا البشرة االعتياديةوبينت(: 5) لوحة

Alternatherasessilis40مقاسة على القوة. X 
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مقاسة على القوة  Amaranthacea(: توضح الشعيرات الالغدية في انواع من العائلة6لوحة )

100. X 
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.مقاسة على القوة Amaranthaceae(: توضح الشعيرات الغدية في انواع من العائلة7لوحة )

100. X 
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 بناء نظام للتنبؤ بطلب الحمل الكهربائي في بغداد

محمدأ.م.د.نشاتجاسم  
الحاسبات/الجامعةالتقنيةالوسطى/بغداد/العراقمديرقسمشؤون  

Nashaat1974@googlemail.com 
 هاديطاللجعفر

بغداد/الجامعةالتقنيةالوسطى/بغداد/العراق-الكليةالتقنيةاالدارية  
Haditalal2000@gmail.com 

009647705749888 
 

 الخالصة 

يقدم هذا البحث كيفية بناء نظام ديناميكي للتنبؤ بطلب الحمل الكهربائي في مدينة بغداد من خالل المقارنة بين الطرق       

االحصائية المتمثلة في تحليل السالسل الزمنية مثل نماذج االنحدار الذاتي المتكامل والمتوسط المتحرك الموسمية 

(SARIMA" )Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average( نماذج دالة التحويل ، "TFM-

SISO")Transfer Function Models و تقنيات تنقيب البيانات في التنبؤ مثل انموذج الشبكات العصبية االصطناعية "

الغير  ، انموذج شبكة االنحدار الذاتي " MLP-NN-with sliding windows "المتعددة الطبقات مع النوافذة المتنقلة 

 Non-Linear Auto Regressive with  Exogenous Input("NetworkNARXخطي مع مدخل خارجي) 

Network Model حيث تم دراسة العالقة الديناميكية بين استهالك الكهرباء ومتغيراتها الخارجية ذات الصلة ."

(exogenous مثل درجة الحرارة وتم االعتماد على  بيانات اسبوعية للمدة ) في  31/12/2014لغاية  1/1/2007من

( اظهرت نتائج المقارنة تفوق  انموذج Visual C#, Matlabمدينة بغداد .ومن خالل تصميم نظام مؤتمت باستخدام لغة )

(  على باقي النماذج المستخدمة باالعتماد على NARX networkشبكة االنحدار الذاتي الغير خطي مع مدخل خارجي )

 . بعض معايير الخطأ

 SARIMA,TFM-SISO," MLP-NN-with sliding windows,NARXالكلمات المفتاحية :

 

 
 

Build a system for forecasting the electrical load demand in Baghdad 
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Hadi Talal Jaffar 
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Abstract  

This research studies how to build a dynamic system for forecasting the electrical demand in 

Baghdad city by comparing between statistical methods in time series analysis such as Seasonal 

Auto Regressive Integrated Moving Average model (SARIMA),Transfer Function Model with 

single input-single (TFM-SISO) output to analyze the data for their dynamic structure and Data 

Mining techniques in prediction in Artificial Neural Networks (ANN) such as MLP-NN With 

Sliding Windows Model and the Non-Linear Auto regressive with exogenous inputnetwork 

(NARX Network) , which studies the dynamic relationship between electricity consumption and 

its relevant variables exogenous variable such as temperature, the Weekly data from January 

2007 to December 2014 for all-electric residences in Baghdad are used for this study. Depending 

on the automated system that built by using (Visual C#, Matlap(The results showed superiority of 

the non-linear Auto regressive with exogenous input network (NARX Network))  by using some 

error criterion . 
 

Keywords : SARIMA,TFM-SISO, " MLP-NN-with sliding windows,NARX 
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المقدمة

التنبؤ في الحمل هو واحد من المهام الرئيسة في عمليات 

ات تنبؤوراء الحصول على  الطاقة. الدافع أدارة أنظمة

الكهرباء  بسبب انيكمن في طبيعة الكهرباء كمادة  دقيقة

ال يمكن تخزينها ، وهو ما يعني ان تقدير الطلب 

بطريقة  اإلنتاجفي إدارة ة ضروريحاجة المستقبلي 

 معقولة اقتصاديا ً. 

ما زالت شركات الكهرباء الوطنية تعتمد على خبرة 

اقبين مراقبي الشبكة في موضوع التنبؤ . بعض المر

يعرفون نظام الطاقة لدرجة تمكنهم من معرفة سلوكه في 

المستقبل القريب . وفي حالة بناء نظام ديناميكي فانه 

دون الحاجة او  ومؤتمت يساعد على التنبؤ بشكل مستمر

دراسة للتنبؤ او استخدام الخوارزميات  إلىاللجوء 

ء التقليدية من قبل مراقبي ادارة الطاقة في وزارة الكهربا

. 

وبناء النماذج  تحليل السالسل الزمنية إن أساليب

يعتبر من المواضيع المهمة في مجال التنبؤ  اإلحصائية

سلوك الظواهر ويتم ذلك من خالل دراسة باالحمال 

بناء نماذج ومن ثم وتفسيرها عبر فترات زمنية محددة ، 

 األساليباإلحصائيةتنبؤية للسالسل الزمنية باالعتماد على 

 تهانهجيمصياغة  التي تم( ARIMAها نماذج )وابرز

ان . 1970عام   Box & Jenkinsالعالمان من قبل

نماذج دالة التحويل العشوائي تلعب دورا مهما في تحليل 

السالسل الزمنية متعددة المتغيراتبهدف زيادة كفاءة التنبؤ 

ونة االخيرة وقد تزايد االهتمام بموضوع التنبؤ خالل اآل

تنقيب البيانات موضوع  يات حديثة في حيث ظهرت تقن

Data Mining نماذج الشبكات العصبية اهمها  ومن

االصطناعية والتي تتمثل بأنموذج الشبكات العصبية مع 

 MLP-NN-with sliding "النوافذة المتنقلة 

windows  الالخطي  االنحدار الذاتي شبكة  وانموذج

ان هدف البحث  .NARX networkبمدخل خارجي 

من  حمال الكهربائيةتطوير نماذج تنبؤ بااليتمثل في 

االحصائية في ائق خالل دراسة مقارنة بين بعض الطر

تحليل السالسل الزمنية وبين تقنيات تنقيب البيانات 

اعتمادا على احدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال 

ن خالل عالمياً لتساعد االدارة في عمليات اتخاذ القرار م

تصميم نظام حاسوبي كفوء للتنبؤ بطلب الحمل الكهربائي 

[13,15]
. 

 الجانب النظري -1

التنبؤ في السالسل الزمنية  1-1
 

الهدف من تحليل السالسل الزمنية هو التنبؤ بالقيم   

المستقبلية باالستناد على بيانات سابقة. واحدة من هذه 

الطرائق هي الطريقة البسيطة للتنبؤ وهي تلك التي 

تفترض ان افضل تقدير لقيمة المتغير في الفترة الزمنية 

بشكلها المبسط ، القادمة هي قيمته في الوقت الحاضرة

′yلتعبير عنها بالشكل:يمكن ا
t+1

=  yt   حيثy′
t+1

 

هي  yt، هي التقدير لقيمة الفترة الزمنية في الفترة القادمة

القيمة الحقيقية في الفترة الزمنية الحالية. وبالطبع فان 

اكثر السالسل الزمنية هي اكثر تعقيدا ً وكافة السالسل 

الزمنية على االقل تحتوي على احد المركبات التالية ) 

، التغيرات الموسمية Secular Trendالتجاه العام ا

The Seasonal  التغيرات الدورية ،Cyclical 

Variation  التغيرات العشوائية ،Irregular 

Fluctuations. 

و تصنف السالسل الزمنية الى سالسل زمنية مستقرة     

Stationary   وسالسل زمنية غير مستقرةNon 

Stationary ويمكن القول بان السلسلة مستقرة اذا كانت

خصائص السلسلة )الوسط الحسابي ، التباين ، التباين 

الذاتي المشترك ، ...الخ ( كلها ثابتة والتتغير مع الوقت 

f(x; t) = f(x; t+ Ʈ)  يمكن تحويل السالسل الزمنية ،

ن الطرق وأهمها  )تعديل الى سلسل مستقرة بعديد م

(  ان الغرض من   Differencing the seriesالفروق 

تعديل الفروق  األول والثاني هو لتحقيق االستقرارية 
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-dthللسلسلة الزمنية وبشكل عام اذا اخذنا 

orderلالختالف وباستخدام عملية االرتداد الزمني 

Operator B للمعاد

لة 

 ( نكتب االنموذج بهذه الحالة  :1)

∇𝑑Xt= (1 − 𝐵)𝑑𝑋𝑡 … … … … … … … … … … … … … … … . (1)     
، اما   d=1,2تمثل مقدار الفرق الذي يحسب للبيانات ليجعلها مستقرة واغلب االحيان تتراوحقيمته بين  dحيث ان      

 -( فان الصيغة العامة :Dبالنسبة للفروق الموسمية من الدرجة )

∇S
DXt= (1 − BS)DXt  … … … … … … … … … … … … … … . … (2)   

 Augmented Dickey-Fullerوالختبار استقرارية السلسلة الزمنية يتم اعتماد اختبار جذر الوحدة لديكي وفولر     

Unit Root Tests
[6,8]

. 
 

  Time series modelsنماذج السالسل الزمنية  1-2

 لشائعةا  non-seasonal نماذجالسالساللزمنيةالالموسمية 1-2-1

 االنحدار الذاتي واألوساط المتحركة نموذجا 1-2-1-1
Auto Regressive Moving Average ARMA(p,q) 

هو عبارة عن ارتباط قيم السلسلة الزمنية الحالية مع القيم السابقة للسلسلة نفسها وارتباط قيم السلسلة مع خطا السلسلة      

 نفسها لمدة سابقة والصيغة العامة لنموذج كاالتي:

Xt = φ1Xt−1 − φ2Xt−2−.  .  . − φpXt−p  +  ℰt +   θ1ℰt−1

+  θ2ℰt−2+.  .  . + θpℰt−q  … … … … … … … … … . . … (3) 
 

 ذج االنحدار الذاتي المتكامل واالوساط المتحركةانمو 1-2-1-2

Auto Regressive Integrated Moving Average ARIMA (p,d,q) 
 

يشابه هذا االنموذج االنحدار الذاتي واالوساط المتحركة الذي تم ذكره لكن يختلف بانه  يتعامل مع السالسل الزمنية غير 

 ARIMA(p,d,q)الى اسم االنموذج ويرمز له   Integratedوبعد اخذ هذا الفرق تتم اضافة   dالمستقرة باخذ الفرق

 -والصيغة العامة لالنموذج :

∇𝑑Xt = φ
1
∇dXt−1 − φ

2
∇dXt−2 − ⋯ − φ

p
∇dXt−p + ϵt + θ1ϵt−1

+  θ2ℰ
t−2

+.  .  . + θqℰ
t−q

  … … … … … … … … … … … (4)  

قراريةهي عدد مرات الفروق التي يتم اخذها للسلسلة حتى تحقق االست d حيث
[3,4,6,8]

 

 نماذج السالسل الزمنية الموسمية  1-2-2

 انموذج االنحدار الذاتي المتكامل واالوساط المتحركة الموسمية1-2-2-1

Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average  

ويرمز  multiplicative model))تفسر هذه النماذج الى العوامل الغير الموسمية والموسمية معا في انموذجمضاعف   

ARIMA(p, d, q) × (P, D, Q)الى االنموذج  
S
 : حيث ، ,

p تمثل رتبة االنحدار الذاتي الغير الموسمية 

d تمثل رتبة الفروق الغير الموسمية 
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q تمثل رتبة االوساط المتحركة غير الموسمية 

P تمثل رتبة االنحدار الذاتي الموسمية 

D تمثل رتبة الفروق الموسمية 

Q تمثل رتبة االوساط المتحركة الموسمية 

S  . تمثل عدد المدة لكل موسم 

تكون معادلة االنموذج بدون اخذ الفروق  Backshift operatorلتسهيل معادلة االنموذج وباستخدام عامل االرتداد الخلفي 

[3,4,6,8]
:- 

Φ(BS)φ(B)(xt) =   Θ(BS)θ(B)𝓔𝒕  … … … … … … … … … … … … (5) 
 

 مراحل بناء االنموذج حسب منهجية بوكس جينكس 1-2-2-1-1

فحص استقرارية السلسلة الزمنية ،  -: Stationary Checkالمرحلة االولى : التحقق من استقرارية السلسلة الزمنية 

-Autoاالتجاه العام ، التغيرات الموسمية برسم مخطط زمني للسلسلة الزمنية ومخطط لكال من دالة االرتباط الذاتي )

Correlation Function( ودالة االربتاط الذاتي الجزئي )Partial Correlation Function او عن طريق االختبار )

واذا كانت السلسلة غير   Augmented Dickey-Fuller Unit Root Testsوحدة لديكي وفولر االحصائي جذر ال

مستقرة يطبق تعديل الفروق للحصول على االستقراية
[4,9]

 . 

تحديد درجة االنموذج من خالل فحص   -: Identification المرحلة الثانية : تشخيص االنموذج الذي يالئم البيانات

اتي والمتوسط المتحرك وكذلك للموسمية في االنموذج من خالل رسم مخطط لدالتي االرتباط الذاتي عناصر االنحدار الذ

 -واالرتباط الذاتي الجزئي والجدول ادناه يوضح سلوك الدالتين :

 ( : يوضح سلوك دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي1جدول )

 االنموذج الذاتي دالة االرتباط دالة االرتباط الذاتي الجزئي

 AR(p) تناقص اسي  من االزاحات  pيقطع بعد 

 SAR(P) تنافص اسي من االزاحات   Pيقطع بعد 

  MA(q) من االزاحات qيقطع بعد  تناقص اسي

 SMA(Q) من االزاحات   Qيقطع بعد  تناقص اسي 

 ARMA(p,q) تناقص اسي تناقص اسي

 SARMA(P,Q) تناقص اسي تناقص اسي

( AIC,BIC,MSE,MAPE,RMSEطريق استخدام  بعض المعايير االحصائية ) او عن
[4,9,8]

. 

بعد تشخيص االنموذج الذي يالئم البيانات يتم تقدير  -:Estimationالمرحلة الثالثة : تقدير معلمات االنموذج المشخص 

 Maximum Likelihood method(EML)معلماته بحساب قيم المعامالت باستخدام طريقة االمكان االعظم التقريبية 

Approximate
[4,9]

. 

عن طريقة اعتماد  اختبار االنموذج المقدر ، -:  Diagnostic Checking المرحلة الرابعة :  اختبار مالئمة االنموذج

( حيث يتم حساب دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي ، فاذا كانت معامالت دالة Residualsاختبار سلسلة البواقي )

االرتباط الذاتي للبواقي واقعة ضمن مستوى ثقة معين فهذا يعني بان سلسلة البواقي عشوائية وبالتالي االنموذج المشخص 

 (  لمعرفة مالئمة االنموذج . Ljung-Boxوايضا يمكن استخدام اختبار ) يمكن القول بانه مالئما
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ص االنموذج الذي يفي حالة اذا كانت االنموذج غير مالئمة وسلسلة البواقي مترابطة فيجب الرجوع الى مرحلة تشخ   

يالئم البيانات وبناء انموذج اخر
[4,9]
 . 

بعد الحصول على االنموذج المشخص والمالئم لتمثيل بيانات السلسلة  -: Forecastingالمرحلة الخامسة : التنبؤ 

الزمنية فان هذا االنموذج يستخدم للتنبؤ بالقيم المستقبلية للسلسلة الزمنية
[4,9]

. 

Transfer Function Modelنماذج دالة التحويل   1-3


(ماTFMبمتغيرواحد,ومنالجديربالذكراننماذج) ARIMAاننماذجدالةالتحويلتشتملعلىمواصفاتنماذج

عدد زيادة بسبب واالختبار التقدير مرحلتي الى اضافة التشخيص مرحلة وباالخص كثيرة صعوبات من تعاني زالت

 .[2,8]معلماتاالنموذج

 دالة التحويل بمدخالت احادية ومخرجات احادية  1-3-1

Single Input - Single Output Transfer Function (SISO) 

(فانهاتينالسلستينترتبطانSISO(فيمنظومة)Stationaryتمثالنسلسلتينمستقرتين)y(t)و x(t)افتراضان

 -منخاللمرشحخطيهو:

𝑦(𝑡) =  𝑣(𝐵)𝑥(𝑡) +  𝑛(𝑡) … … … … … … … … … … … … … … … … … … (6) 

v(B)حيثان =  ∑ vjB
j∞

j=−∞تمثلدالةالتحويلوانn(t)تمثلسلسلةاالخطاءالعشوائيةوهيمستقلةعنالسلسلة

x(t) وانالمعامالتفياالنموذجتدعىباوزاناستجابةالدفعImpulse response weightsوانx(t)تمثلسلسلة

رجاتاحاديةالمخ-(يوضحمنظومةدالةالتحويلاحاديةالمدخالت1تمثلسلسلةالمخرجاتوالشكل)y(t)المدخالتو

[2,6,8]:-

 

احاديةالمخرجات-(يوضحمنظومةدالةالتحويلاحاديةالمدخالت1شكل)

  Transfer Function - Noise Models نماذج دالة التحويل العشوائي    1-3-2

TFMSISOانموذج دالة التحويل احادية المدخالت احادية المخرجات  1-3-2-1


حالة االنموذج بمخرجات احادية فان هذا يتطلب معادلة واحدة لوصفها وعند ذلك يدعى االنموذج بانموذج دالة      

االتحويل بمعادلة احادية. ان انموذج التحويل لمعادلة احادية من الممكن ان يحتوي على اكثر من متغير مدخالت فعلى 

 -( :SISOمستقرة فان الشكل العام النموذج )فرض ان المدخالت والمخرجات تمثالن سالسل زمنية 

𝑦(𝑡) =  
𝜔s(𝐵)

𝛿r(𝐵)
𝐵𝑏𝑥(𝑡) +  

θ𝐵

φ𝐵
𝜶𝒕 …  … … … … … … … … … … … … . . … (7) 

 اذ ان :
δr(𝐵) =  δ − δ1𝐵 − δ2𝐵2 … … … −  δr𝐵𝑟 
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𝜔s(𝐵) =  𝜔0 − 𝜔1𝐵 − 𝜔2𝐵2 … … … −  𝜔s𝐵𝑠 

𝐵𝑏𝑥(𝑡) =  𝑥(𝑡 − 𝑏) 

φ(B) = 1 - φ1B - ... - φpB
p 

θ(B) = 1 + θ1B + ... + θqB
q 

هو معامل االنحدار   φ(B)هو متعدد الحدود لبسط الدالة و 𝜔s(𝐵)هو متعدد الحدود لمقام الدالةو  δr(𝐵) -حيث ان :

هو معامل المتوسط المتحرك  θ(B)و ARالخطي 
[6,8,9]

MA. 

 TFMSISOمراحل بناء انموذج   1-3-2-1-1

  Model Identificationالمرحلة االولى :  تشخيص االنموذج 

وسلسلة  x(t)ان هذه المرحلة تتضمن تشخيص دالة التحويل لالنموذج ، وفيما يخص الدالة المتمثلة بسلسلة المدخالت 

فان المرحلة تشمل النقاط التالية y(t)المخرجات 
[2,6,8]
 :- 

يتم فحص استقرارية  -:Preparation of Input and Output Seriesتهيئة سلسلتي المدخالت والمخرجات -1

اين فينبغي اخذ تعديل الفروق من لتبلسلة المدخالت ، االتجاه العام ، الموسمية  فعندما تكون السلسلة غير مستقرة بالس

ية ، فعليه ينبغي اخذ الفرق وسم( فضال عن ازالة االثر الموسمي عندما تحتوي السلسلة الزمنية على المركبة المdالرتبة )

 -التحويل تنقل سلسلة المدخالت الى المخرجات . وبذلك حيث :نفسه لسلسلة المخرجات وذلك الن دالة 

x(t) = (1 − B)dX(t) … … … … … … … … … … … … … . … (8) 

y(t) = (1 − B)dY(t) … … … … … … … … … … … … … . … (9) 

ث يالجل ان تكون دالة التحويل ذات طبيعة واضحة بح -:  Prewhitening Input Seriesتنقية سلسلة المدخالت -2

ان يكون نظام المدخالت ابسط ما يمكن لكي تتم السيطرة على يمكن دراسة كافة خصائصها ، فانه من الضروري 

المدخالت وكذلك المخرجات المقابلة لها ، وعليه ينبغي تنقية سلسلة المدخالت لتحويلها الى سلسلة بواقي )سلسلة عشوائية 

 تماما( .

كما ذكر في فقرة تهيئة سلسلتي المدخالت  -: Prewhitening Input Seriesتنقية سلسلة المخرجات  -3

فعليه ان االسلوب المطبق في تنقية سلسلة  y(t)الى المخرجات  x(t)والمخرجات بان دالة التحويل تقوم بنقل المدخالت 

 .y(t)يتم تطبيقه ايضا لسلسلة المخرجات  x(t) المدخالت 

 لنقيةاحتساب االرتباط المتقاطع لسلسلتي المدخالت والمخرجات ا -4

Computing Cross Correlation For Prewhitening Input and Output Series  

-يعداالرتباطالمتقاطعاالداةالمهمةفيتشخيصانموذجدالةالتحويلوالصيغةالعامةله:

𝜌
^

𝛼𝛽
(𝑘) =

𝛾^
𝛼𝛽

(𝑘)

𝑆𝛼𝑆𝛽
, 𝑘 = 0 , ±1, ±2, … …  … … … … … . . … … (10) 

علىالتوالي.𝛽 (t)و𝛼 (t) تمثلاالنحرافاتالمعيارةلـ𝑆𝛼𝑆𝛽اذان

^𝛾و
𝛼𝛽

(𝑘)تمثلدالةالتغايرالمتقاطعبينالسلسلتين𝛼 (t)و𝛽 (t).

-: Estimation of Impulse Response Function Weightsتقدير اوزان دالة استجابة الدافع  -5 يمكن

-(باستخدامالمعادلةالتالية:SISOالحصولعلىالتقديراتالمباشرةالوزاناستجابةالدافعالنموذجدالةالتحويل)
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𝑣𝑘 =
𝜌

^

𝛼𝛽
(𝑘)𝑆𝛽

𝑆𝛼

 … … … … … … … … … … … … … … … … (11) 

هامالرئيسيةتعتبرهذهالمرحلةمنالم -: Specifying (r,s,b) values for TF( لدالة التحويل r,s,bتحديد قيم ) -6

فيبناءانموذجدالةالتحويلحيثانهذهالمهمةغيرواضحةتطبيقيارغمانالمؤشراتالالزمةللتشخيصتشيرالىان

(تمثلفترةالتأخيربمتغيرالمدخالتbوكذلك)𝜔s(𝐵)(تمثلدرجةالدالةSوان)δr(𝐵)(تمثلدرجةالدالةrقيمة)

والتيتكونهياالبسطفيتحديدقيمةالرتبةفيعمليةالتشخيصلكونهاتمثلايضاقيمةاالزاحةعنداولارتباطمتقاطع

(تحددبواسطةالنمطالذيتاخذهrوانقيمة)𝛽 (t)والمخرجات𝛼 (t)معنوييختلفعنالصفربينسلسلةالمدخالت

اوزاناستجابةالدافعبالتناقصوبشكلعامفقدذه(تحددبواسطةالنمظالذيعندهتاخsاناستجابةالدافعوانقيمة)اوز

 (.2(التتجاوزعن)s(و)r(بانقيمةكلمن)Box and Jenkins 1976ذكر)

 -:  Find Noise Series For The Preliminary Modelلالنموذج االولي  n(t)ايجاد سلسلة االخطاء  -7

.V(b)(لدالةالتحويلvj(وذلكباستخدامتقديراتاالوزان)SISOتحسبالتقديراتلسلسلةاالخطاءفياالنموذج)

-حيثتحسبحسبالصيغةاالتية:

𝑛(𝑡) =  𝑦(𝑡) −
𝜔s(𝐵)

𝛿r(𝐵)
𝑥(𝑡 − 𝑏)  … … … … … … … … … … … … (12) 

-(وذلكباستخدامالمعادلة:SISOالتقديراتاالوليةلمعلماتانموذج)حيثيمكنايجاد

𝑣𝑗  = 0                                                                    , j<b 

𝑣𝑗   = 𝛿1𝑣𝑗−1 +  … . . 𝛿𝑟𝑣𝑗−𝑟 + 𝜔0......          ,  j = b 

𝑣𝑗   = 𝛿1𝑣𝑗−1 +  … . . 𝛿𝑟𝑣𝑗−1 + 𝜔j−b......       ,  j = b+1,....,b+s,.... 

𝑣𝑗   = 𝛿1𝑣𝑗−1 +  … . . 𝛿𝑟𝑣𝑗−𝑟 ......                       ,  j > b+s .................(13) 

 الدوال مع الدافع استجابة اوزان تضم )𝜔(𝐵)و𝛿(𝐵)والتي التحويل دالة ان نفرض ذلك تمSISOولتوضيح )

فاناوزاناستجابةالدافعتكون: (1,1,2) = (r,s,b)تشخيصهابالرتبة

𝑣01 = 0  
𝑣11 = 0 
𝑣21 = 𝛿11𝑣21 − 𝜔01 
𝑣31 = 𝛿11𝑣21 − 𝜔11 
𝑣41 = 𝛿11𝑣31 

-وبعداحتسابتقديراتاوزاناستجابةالدافعفيايجادالتقديراالوليلمعلماتدالةالتحويليتمالتعويضكمامبينادناه:

𝜔01=𝑣21 

𝛿11 = 𝑣41/ 𝑣31 

𝜔11 = (𝑣21𝑣41 − 𝑣31
2 )/𝑣31 

وبالتالييتمالتوصلالىالمقدراتاالوليةلدالةالتحويل.

,𝐀𝐑𝐈𝐌𝐀(𝐩𝐧باالنموذج  n(t)تشخيص سلسلة االخطاء  -8 𝟎, 𝐪𝐧) :-انقيمسلسلةاالخطاءالتيتمحسابهابالمعادلة

من  اذاكانالمركبموسميحيثيتمتحديدرتبةاالنموذجSARIMAاوARIMAيتمتحليلهاووصفهاباالنموذج13

( يوضح سلوك الدالتين .او عن طريق 1خالل رسم مخطط لدالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي والجدول )

 (.AIC,BIC,MSE,MAPE,RMSEاستخدام  بعض المعايير االحصائية )
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بعد تشخيص انموذج سلسلة -:  Final Estimation of the model  المرحلة الثانية  : تقدير االنموذج النهائي

االخطاء  الذي يالئم البيانات يتم تقدير معلماته بحساب قيم المعامالت باستخدام طريقة االمكان االعظم التقريبية 

[2,8]
Maximum Likelihood method(EML) Approximate. 

اختبار االنموذج المقدر ، عن طريقة اعتماد    -:  Diagnostic Check  المرحلة الثالثة   : اختبار مالئمة االنموذج

(  النهائية حيث يتم حساب دالة االرتباط الذاتي لها  ، حيث يجب ان تكون السلسلة Residualsاختبار سلسلة البواقي )

عشوائية وغير مترابطة حتى  يمكن القول بانه مالئما
[2,6,8]
. 

فيهذهالمرحلةيتماستخداماالنموذجللتنبؤمنخاللتقديراتقيمسلسلة-: Forecastingالمرحلة الرابعة   : التنبؤ  

.[6,8]المخرجاتوتقديراتقيمسلسلةالمدخالت
 

 Artificial Neural Networks Modelsنماذج الشبكات العصبية االصطناعية   1-4

 Basic Concepts of ANNمفاهيم اساسية للشبكات العصبية االصطناعية  1-4-1

( لتعلم االلة . pattern-recognitionالشبكات العصبية االصطناعية تستخدم بشكل واسع في منهجية تحديد االنماط )

من العديد من الخالل  الشبكات العصبية االصطناعية هي محاكاة الشبكة العصبية البيولوجية )لالنسان( التي تتالف

المترابطة ومع ذلك فهي تستفيد من مجموعة محددة جدا من المفاهيم من نظيره البيولوجي . ويمكن ان تكون بطبقة واحدة 

او اكثر من الخاليا العصبية . يمكن للخاليا ان تكون مرتبطة ارتباطا كامال او جزئيا . كل اتصال بين خليتين )عقدتين ( لها 

التعديل على هذه االوزان اعتمادا على الفروقات بين المخرجات الحقيقية والمتوقعة . بسبب النمط الغير خطي  وزنها ،سيتم

للشبكات العصبية االصطناعية يمكن استخدامها في الكثير من تطبيقات االعمال  .وعملية التعلم للشبكات العصبية 

 -( تكمن في ثالث خطوات مستمرة :ANNاالصطناعية )

 ب مخرجات مؤقتة .حسا -1

 مقارنة المخرجات مع االهداف المطلوبة . -2

 ضبط االوزان وتكرار العملية . -3

وبعد  𝑊𝑖تستقبل الخلية العصبية الصناعية عناصر االدخال ) المعلومات ( ويتم ضرب كل عنصر بالوزن المرافق له 

 -الجمع كما موضح : ضرب جميع عناصر االدخال باالوزان المرافقة لها يتم جمعها في خلية

𝑁𝑒𝑡 = 𝑌1𝑊1 + 𝑌2𝑊2 + ⋯ . . + 𝑌𝑛𝑊𝑛  … … … … … … … … … … … … (14) 
والتي تكون   Activation Functionتمثل  R( حيث ان Activationفي تابع التنشيط ) Netثم يتم ادخال ومعالجة ال

خطية او غير خطية كما في الشكل
[7,10]
 (2: )- 

 

 العصبية االصطناعية( يوضح مكونات الخلية 2شكل رقم )
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 Activation دالة التنشيط ) التحويل ( 1-4-2

Function  

النها  Transfer functionتعرف ايضا بدالة التحويل  

تقوم بتحويل المدخالت عبر تفاعلها مع االوزان وقد 

تكون الدالة خطية او غير خطية حسب االستخدام ومنها 

( والدالة log-sigmoid functionالدالة اللوجستية) 

( وغيرها The linear functionالخطية )
[7,10,12]
. 

-Multiالشبكات العصبية المتعددة الطبقات  1-4-3

layer networks  

تحتوي هذه الشبكة على اكثر من طبقة مخفية     

(Hidden Layer بحيث كل طبقة مخفية تحتوي على )

( وتتالف من Hidden Nodesعدد من العقد المخفية )

ثالث مستويات
[1,7]
 :- 

-: Input Levelالمستوى االول : مستوى المدخالت 

ويحتوي على عدد المدخالت المطلوب معالجتها  وعندما 

تكون وحدات االدخال تمثل ازاحات المتغير المعتمد 

(Lags حسب مفهوم السالسل الزمنية فان انموذج )

الشبكة العصبية سيكون مشابه الى انموذج االحدار الذاتي 

 .Non-linear Autoregressive Modelالغير خطي 

  Hidden levelالمستوى الثاني : المستوى المخفي 

ون من طبقة مخفية واحدة او وهو ثاني مستوى وقد يك-:

اكثر والتي تحتوي على عدد من العقد المخفية  كل عقد 

لها وزن يربطها مع المستوى السابق )المدخالت( ووزن 

 يربطها مع المستوى الالحق ) المخرجات( .

 Outputالمستوى الثالث : مستوى المخرجات 

Level :-  وهو اخر مستوى من الشبكة العصبية ويمثل

الشبكة حيث تقارن مع القيمة الحقيقة في عملية  مخرجات

 .Trainingالتدريب 

 The Learningخوارزمية التعليم  1-4-4

Algorithm 

 Backخوارزمية االنتشار العكسي  1-4-4-1

Propagation Algorithm 

 Trainingخالل تكرار التعليم ) BPNان تعليم   

Epoch  ربما ستذهب بعديد من التكرارات . )Epochs 

قبل ان تتعلم الشبكة بشكل كامل حتى تستطيع التعامل مع 

جميع البيانات التي جهزت لها وفي النهائية النتيجة 

 Trainingستكون مرضية ، وتكرار التدريب )

Epoch موضحة ادناه : لكل مدخل يدخل في تدريب )

البيانات
[1,7,5]

 :- 

 ( تغذية مدخالت ادخال البياناتfeed 

forward ) 

 ( تهيئة االوزانInitialized weights ) 

  ( تحقق من المخرجات مقابل القيمة المطلوبة

( Back-Propagateالحقيقية( وحسب الخطأ )

 -وحيث عملية االنتشار العكسية تحتوي على :

 Error حساب تدرجات االخطاء  -1

Gradients   2- .  تحديث االوزان 

 نماذج الشبكات العصبية  1-4-5

 Static نماذج الشبكات العصبية الثابتة  -1

neural networks models :-  مثل الشبكات

العصبية المتعددة الطبقات امامية التغذية ولكن بدون 

تغذية عكسية حيث المخرجات تحسب مباشرة 

التغذية االمامية اعتمادة على ارتباطاتها مع مدخالت 

و تكون استجابة هذه الشبكة في اي مرحلة زمنية 

تعتمد فقط على قيمة تسلسل المدخالت في المرحلة 
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الزمنية نفسها اي تتدفق باتجاه واحد من المدخالت 

 .الى المخرجات

 Dynamicنماذج الشبكات العصبية الديناميكية  -2

Neural Networks Models :- مخرجات هذه

عتمد على القيم الحالية والسابقة للمدخالت و الشبكة ت

المخرجات او على هيكل الشبكة حيث تكون استجابة 

معطى تعتمد ليس على فقط  زمنهذه الشبكة في اي 

القيمة الحالية لكن على القيم السابقة لسلسلة 

المدخالت. .و يمكن ان تصنف الشبكات العصبية 

 االديناميكية الى العديد من الشبكات اهمه

 Time Delayتاخير الزمني  -الشبكات العصبية  -أ

Neural Networks (TDNN) 

 MLPالشبكات العصبية مع النوافذة المتنقلة ) -ب

With Sliding Windows ) 

 Recurrentالشبكات العصبية االرجاعية  -جـ

Neural Networks :-  هي شبكات عصبية بارتباط

يمكن ان تكون  واحد او اكثر من التغذية العكسية التي

بطبيعة عامة او خاصة. التغذية العكسية تسمح 

للشبكات االرجاعية بان تكتسب تمثيل الحالة بشكل 

دقيق، مما يجعلها  مالئمة لمختلف التطبيقات 

الديناميكية مثل ) التنبؤ او نظم النمذجة الغير خطية 

 وغيرها(.

تطبيق الشبكات العصبية متعددة الطبقات مع  1-4-5-1

افذة المتنقلة باستخدام خوارزمية االنتشار العكسي النو

 -في تنبؤ البيانات :

 Dividing Time Seriesتقسيم السلسلة الزمنية  -1

 مجموعة للتدريب 

 مجموعة للتحقق 

 مجموعة لالختبار 

 Time Seriesتقدير السلسلة الزمنية  -2

Prediction  :-  السلسلة الزمنية هي سلسلة من

العددية التي تعتتمد على الوقت ،  المتجهات او القيم

بتطبيق خوارزمية االنتشار العكسي على مجموعة 

البيانات المدربة في شكلة نوافذة متنقلة لتنفيذ التعليم العام 

(online Learning تقدير السلسلة الزمنية يوضح ، )

 -بالنقاط االتية : 

وتعني  -:Data Normalizationتعديل البيانات   -أ

بيانات قبل معالجتها بالنسبة النموذج للشبكات تهيئة ال

العصبية االصطناعية وانموذج شبكة االنحدار الذاتي 

الغير خطي مع متغير خارجي  الستخدامها في عملية 

التدريب الشبكة العصبية لذلك فان مجال هذه البيانات البد 

ان يقع ضمن حدود دالة التنشيط 
[1,7]
. 

 Determining network’sتحديد هيكل الشبكة  -ب

topology:- الخطوات ادناه تحدد الربط بين الخلية

العصبية ، عدد الطبقات المخفية ، عدد الخاليا العصبية 

في كل طبقة 
[5,7,13]

:- 

تحديد عقد المدخالت و كيف الخاليا العصبية في -1

ان المتغيرات في انموذج ’ الشبكة مرتبطة مع بعضها 

 -:بداللة المتغيرات المزاحة اي ان  السلسلة الزمنية تكون

𝑌𝑡

= 𝑓(𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … . . 𝑌𝑡−𝑝) … … … … … … … … … … … … … . . … (15) 

 Yt( تمثل درجة االنحدار الذاتي اي انحدار pاذ ان )

على القيم السابقة له. يصعب تحديد عقد المدخالت فانها 

تمثل مشكلة كبيرة اتجاه مصمم الشبكة العصبية ولهذا 

 -اقترحت عدة طرق اهمها :

  االعتماد على معامالت االرتباط الذاتي المعنوية

للسلسلة الزمنية المستقرة كما ذكر في انموذج 

 .االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك

 لة االعتماد على طريقة تجميع البيانات في حا

وجود المركب الموسمي على سبيل المثال : اذا 
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فان  كانت البيانات تحتوي على موسمية سنوية 

للبيانات االسبوعية  عدد عقد االدخال)

P=52شهرية وللP=12 فصلية وللP=4 .) 

التوجد طريقة مثالية لتحديد عدد الخاليا العصبية  -2

في الطبقة المخفية فبعض الباحثين يختارها المستخدمة 

بعدد يساوي المتغيرات المزاحة زمنيا او اكثر والبعض 

االخر يستخدم معايير احصائية ولكن يحتاج مدة زمنية 

 طويلة جدا ً.

اتفق اكثر  Output Nodesلتحديد عقد االخراج  -3

الباحثون في مجال استخدام الشبكات العصبية في التوقع 

Prediction  على ان عقدة اخراج واحدة تكفية للتوقع

 one step aheadبخطوة واحد نحو االمام )

prediction.) 

 Train The Networkتدريب الشبكة  -جـ

 تحديد معايير الخطأ  -د

  Forecastingالتنبؤ  -3

ان الهدف االساسي من هذه المرحلة هو لحساب القيم 

المستقبلية للسلسلة الزمنية التي تم تدريبها ففي حالة التنبؤ 

 one step ahead)لخطوة واحدة نحو االمام 

forecasting )  يكون باستخدام المعادلة باستخدام

المشاهدة الفعلية لكل المتغيرات المزاحة كمدخل للشبكة 

 -كما موضح:

 

𝑌𝑡+1 = 𝑓(𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−1𝑌𝑡−2, , … . . 𝑌𝑡−𝑝) … … … … … … … … … … . . … … (16) 

 

 𝑌𝑡+1( تمثل درجة االنحدار الذاتي اي انحدار pحيث  )

) عدد المتغيرات المزاحة( على القيم السابقة له
[1,5.13]
. 

انموذج شبكة االنحدار الذاتي الغير خطي مع  1-4-5-2

 )شبكة ناركس(مدخل خارجي 

non-linear auto regressive network with 

exogenous input (NARX  Network) 

في جميع مفاهيم الشبكات العصبية االصطناعية      

التي نوقشت لحد االن ركزت على الديناميكية فقط في 

( ،  Feedforwardطبقة المدخالت او شبكات الـ) 

تي الغير خطي مع شبكة االنحدار الذا انموذجاما في 

( هي شبكة NARX networkمدخل خارجي )

 Recurrent neuralديناميكية ارجاعية )

network)  مع وصالت التغذية العكسية

(feedback connections والتي تحتوي على )

العديد من الطبقات في الشبكة وهذه الوصالت 

(connections تشكل سلسلة ُحددت  خارجا والتي )

 Series ofمن التقديرات )تولد سلسلة 

predictions) في نمذجة السالسل الزمنية فان ،

شبكة ناركس هي انموذج انحدار ذاتي غير خطي مع 

مدخل خارجي وهذا يعني بان االنموذج يربط القيمة  

 -الحالية للسلسلة الهدف  مع:

  القيم المدربةTrained  او المقدرة

Predicted .السابقة للسلسلة الهدف 

 م السابقة للسلسلة الدافعة والمؤثرة القي

(Exogenous series وهذا المطلوب من )

سلسلة خارجية تحدد وتؤثر على السلسلة 

 المهمة.

على وجه التحديد ، المعادلة التعريفية لعمل 

 -هي : NARXانموذج

𝒚𝒕

= 𝒇(𝒚𝒕−𝟏𝒚𝒕−𝟐, 𝒚𝒕−𝟑, … . 𝒚𝒕−𝒑, 𝒖𝒕−𝟏𝒖𝒕−𝟐, 𝒖𝒕−𝟑, … . . , 𝒖𝒕−𝒒) 

 (17.......)  



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

82 
 

 inputهي متغيرات سلسلة المدخالت  𝑢𝑡حيث 

 𝑦𝑡( وexogenous series)السلسلة الخارجية 

)السلسلة الهدف  outputمتغيرات سلسلة المخرجات 

target series بينما )t عند القيمة  زمنتمثل ال

 neuralهي شبكة ممكن ان تكون ) 𝑓المزاحة ودالة 

networks, wavelet networks,...etc في هذا  )

البحث تنفذ المعادلة اعاله باستخدام الشبكات العصبية 

امامية التغذية لتقريب الدالة حيث تكون القيم السابقة 

 exogenousللسلسلة المدخالت )السلسلة الخارجية 

series بجانب القيم السابقة لسلسلة المخرجات معا )

 (20-3)لشكل ، ا y(t)للحصول على القيم التالية لـ

في انماط مختلفة  . االنموذج  NARXيوضح شبكة 

يمكن ان يعبر عنه للصيغة العامة
[11,14]

:- 

𝒚𝒕+𝟏 = 𝒇(𝒚(𝒕); 𝒖(𝒕)) 

  اسلوب السالسل بالتوازيSeries-

parallel (SP) mode :- 

 Openويدعى ايضا ً باسلوب الحلقة المفتوحة )

Loop Mode حيث  يطبق فقط على القيم الفعلية )

لسلسلة المخرجات او ما تسمى سلسلة الهدف 

(Target series وعلى قيم سلسلة المدخالت )

(( بهدف Exogenous series)السلسلة الخارجية 

القيمة التالية للسلسلة الهدف،   Predictتقدير  

( SP modeيستخدم اسلوب السالسل بالتوازي )

بين متغيرات Network Trainتدريب الشبكة ل

 

 

 (Parallel(P) mode-Series-parallel(SP)في انماط) NARXانموذج  (20-3)شكل 

الهدف وبين العناصر الرئيسية المؤثرة على هذه 

المتغيرات)سلسلة المدخالت( ،ينفذ هذا االسلوب 

 One-step-aheadتقدير خطوة واحدة لالمام 

prediction  والذي بدوره يعطي نتائج ادق ومن

المهم ان تدرب الشبكة في اسلوب السالسل بالتوازي 

يوضح ( 20-3)يكون الخطا قليل جدا ،الشكل  حيث

.عمل هذا االسلوب

   اسلوب بالتوازيParallel (P) mode :- 

 Closedويدعى ايضا باسلوب الحلقة المغلقة )     

Loop Mode يستخدم هذا االسلوب بعد ان ، )

تدرب الشبكة في اسلوب بالتوازي )اسلوب الحلقة 

(1-17.......)  
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المفتوحة( حيث يمتاز هذا االسلوب لتقدير القيم 

 Predictionد الخطواتباستخدام التقدير متعد

Multi-step-ahead وهي تعني تطبيق االنموذج ،

المدرب او المقدر )في اسلوب الحلقة المفتوحة 

Open Loop Mode خطوة بخطوة واستخدام )

القيمة المقدرة الحالية لتحدد او تقدر قيمتها في 

القيمة التالية اي بمعنى اخر تقدير الخطوة التالية ، 

لسلسلة المخرجات )السلسلة الهدف( باستخدام التغذية 

للقيم المقدرة لسلسلة الهدف  كمدخل للشبكة  العكسية

 ( 20-3)شكل وال باالضافة الى قيم سلسلة المدخالت

Mode (P)يوضح عمل اسلوب بالتوازي 
[13,14]

. 

باستخدام  NARXتطبيق انموذج شبكة  1-4-5-2-1

 خوارزمية االنتشار العكسي في تنبؤ البيانات 

 Dividing Time Seriesتجزئة السلسلة الزمنية  -1

 -: Open Loop Setupاعداد الحلقة المفتوحة  -2

 البياناتتعديل  -تجهيز البيانات 

 تحديد هيكلية الشبكة 

 تدريب الشبكة 

 تحديد معايير الخطأ 

 Switching Toاالنتقال الى اسلوب الحلقة المغلقة  -3

Closed Loop Mode-  استخدام تصميم الحلقة

 المغلقة مع الشبكة المدريبة للتنبؤ بالقيم المستقبلية

 الجانب التطبيقي -2

يتضمن هذا الجانب عرض الطرائق التي يتم من      

 -خالل التنبؤ بالسالسل الزمنية :

االنحدار الذاتي  المتكامل والمتوسط المتحرك  -1

 SARIMAالموسمي 

 TFMدالة التحويل  -2

 متعدد الطبقات مع النوافذة المتنقلةالشبكات العصبية   -3

خارجي شبكة االنحدار الذاتي الغير خطي مع مدخل  -4

(NARX network  ) 

 Date Preprocessing تجهيز البيانات  2-1

معطيات الحمل المتحقق  في هذا المبحث تم استخدام 

في ودرجة الحرارة الساعي للطاقة الكهربائية المستهلكة 

التي  31/12/2014الى  01/01/2007بغداد من تاريخ 

عليها من دائرة التشغيل والتحكم لوزارة الكهرباء  ناحصل

 وكانت من مصادر مختلفة حيث كان لكل يوم ملف اكسل

وكل ملف اكسل يحتوي على بيانات الحمل لجميع 

 وبيانات محافظة بغداد بشكل صف المحافظات

 والمطلوب ان تكون بشكل اعمدة لسهولة العمل عليها 

. لهذا كبير جدا جهدو وبهذا تجميع البيانات يتطلب وقت

 SQL  Serverتم اللجوء الى استخدام قواعد بيانات 

وانشاء Visual C# .netوربطها مع واجهات باستخدام 

لتقليل الوقت والجهد الدخال واجهة مرنة الدخال البيانات 

 .البيانات 

  Data Cleaningتنقية البيانات  2-2

وتتضمن هذه المرحلة حذف الضوضاء ومعالجة  

حيث كانت هناك بيانات مفقودة ’ البيانات المفقودة 

بالنسبة لمعطيات الحمل المتحقق ودرجة الحرارة وتمت 

 Linearمعالجتها بطريقة االستكمال الخطي 

Interpolation . 

 Dataتقليص وتحويل البيانات  2-3

Transformation And Reduction  

 -تحويل البيانات حسب الطريقتين ادناه :تم 

البيانات  : Normalizationتعديل البيانات  2-3-1

-1بمدى يتراوح بين  min-maxحولت باستخدام طريقة 

 وذلك الجل سلوك دوال التنشيط في الشبكة العصبية. 0

استخدم تعديل  :  differenceتعديل الفورق  2-3-2

الفروق في نماذج االنحدار الذاتي المتكامل والمتوسط 

وفي نماذج دالة التحويل  SARIMAالمتحرك الموسمي 

TFM. 

بعد التاكد من ان جميع البيانات سليمة يتم البدء     

بتطبيق نماذج التنبؤ ونظرا لما تحمله البيانات من 
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سبب موسمية سنوية بسبب الفصول وموسمية اسبوعية ب

ايام العطل في االسبوع فهي تحتوي على موسمية متعددة 

(Multiple seasonal والتي تحتاج الى بناء انظمة )

تنبؤ معقدة جدا وال تعطي نتائج دقيقة ومرضية ولذلك تم 

ايام لتصبح البيانات  7ويليها المعدل لـ 24اخذ المعدل لـ

اسبوع وتم تجزئة البيانات  417بشكل اسبوعي بحدود 

% 70( بنسبة Trainingى جزئين جزء التدريب )ال

والذي يتم تطبيق طرائق التنبؤ عليه وجزء التجربة 

(Testing بنسبة )الختبار النتائج .وتم رسم 30 %

مشاهدات السلسلة الزمنية المذكورة وكان االتجاه العام لها 

 -( :4كما في شكل رقم )Upper trendمتصاعد 

 

 ( يوضح مشاهدات الحمل المتحقق4الشكل  )

 

 ( يوضح مشاهدات درجة الحرارة5الشكل  )

 SARIMAالتنبؤ بنماذج االنحدار الذاتي المتكامل والمتوسط المتحرك الموسمي  2-4

وبعد اجراء جميع مراحل تطبيق النموذج  Matlab 2013raلقد تم برمجة هذا النموذج كجزء من النظام في لغة ماتالب 

 SARIMA(1,1,1)*(1,1,2)52احتمال مع التغيير بعدد المدخالت  هو 256تبين ان النموذج االكثر مالئمة بعد اجراء 

 : (2الذي حقق اقل معايير كما في جدول رقم)

 SARIMA( نتائج انموذج 2جدول )

AIC BIC MSE RMSE MAPE 

3813.893 3839.63 542535.5 736.5701 0.191833607 


-ومعادلةاالنموذجهي:

(1 − Φ1B52)(1 − φ1B)(yt) =  (1 + Θ1B52 +  Θ1B104)(1 + θ1B)𝓔𝒕 

 -:حيث
𝑦𝑡 = (1 − B)(1 − B52)(Yt) 

φ = 0.757100402139758:قيممعاملاالنحدارالذاتي

θ = -0.178926364999704:معاملالمتوسطالمتحركقيم

Φ = -0.990747559514488:قيممعاملاالنحدارالذاتيالموسمي

-يوضحنتائجالتنبؤ:6(والشكلرقم Θ1 = 0, Θ2 =-1.0000.001قيممعاملالمتوسطالمتحركالموسمي:)
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SARIMA(يوضحالتنبؤبانموذج6شكل)

 SISO TFM التنبؤ بنماذج دالة التحويل  2-5

النموذجMatlab 2013raلقد تم برمجة هذا النموذج كجزء من النظام في لغة ماتالب  مراحل جميع تطبيق وبعد

-وتشخيصسلسلةاالخطاءتبينانالصيغةالتقديريةالنموذجدالةالتحويلتكونكاالتي:

v(B) =  
(𝜔0 − 𝜔1𝐵)

(1 − 𝛿1𝐵)
x(t) 

-:SARIMA(1,0,1)*(1,0,2)52واناالنموذجاالكثرمالئمةلسلسلةاالخطاءهو

 

(1 − Φ1B52 −  Φ1B104)(1 − φ1B)(nt) =  (1 + Θ1B52)(1 + θ1B)𝜶𝒕 

:(3فيجدولرقم)موضحوالذيحققاقلمعاييرللخطأكما

 TFM( نتائج انموذج 3جدول )

AIC BIC MSE RMSE MAPE 

3061.655 3080.039 116436.5 341.2279 0.0888 


  -وبالتالي فان االنموذج الذي تم تشخيصه بعد تطبيق جميع مراحل بناء نماذج دالة التحويل هو :

𝑦(𝑡) =  
(𝜔0 − 𝜔1𝐵)

(1 − 𝛿1𝐵)
𝑥(𝑡) +  

(1 + Θ1𝐵52)(1 + θ1𝐵)

(1 − Φ1𝐵52 −  Φ1𝐵104)(1 − φ
1

𝐵)
𝜶𝒕 

 حيث:

𝑦𝑡 = (1 − B)(1 − B52)(Yt) 

𝑥𝑡 = (1 − B)(1 − B52)(Xt) 

 التقدير مرحلة وتسهيل المعلمات Estimationولتقليل الى اللجوء بتم التقدير بالشكللARIMAXدالة االنموذج يصبح

-االتي:

𝑦(𝑡) =  𝛽𝑥(𝑡) +  
(1 + Θ1𝐵52)(1 + θ1𝐵)

(1 − Φ1𝐵52 −  Φ1𝐵104)(1 − φ
1

𝐵)
𝜶𝒕 

φ =-0.596040696122376:معاملاالنحدارالذاتيقيم

θ = 0.230401744378446:معاملالمتوسطالمتحركقيم

(Φ2 =-0.1787 1Φ1 = 0.00,قيممعاملاالنحدارالذاتيالموسمي:)

Θ = 0.230401742254619قيممعاملالمتوسطالمتحركالموسمي:

 معامل قيم الخارجي المدخالت(Betaالمدخل 𝛽:)سلسلة = 0.259790780292811 ( رقم يوضح7والشكل )

-نتائجالتنبؤ:
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SISO TFM(يوضحالتنبؤبانموذج7شكل)

 متعدد الطقات مع النوافذة المتنقلةنموذج الشبكة العصبية التنبؤ با 2-6

. #Visual Cلقد تم برمجة هذا النموذج كجزء من النظام بلغة  المدخالت العديدمنالتجاربوالتغييرفيعدد وبعد

 والعقدالمخفيةتمتحديدهيكليةالشبكة:

اسبوع)حسبطبيعةالموسميةالسنويةللبيانات(.52عددالمتغيراتالمزاحةعدد وحدات االدخال :

 learningية الشبكة بدات عملية التعليم عقدة .وبعد تحديد هيكل 90بطبقة مخفية واحدة وعدد عقد عدد الوحدات المخفية :

process تكرار  5000بEpoch ( وان افضل شبكةBest Network  والتي اظهرت افضل النتائج عند التكرار )

(Epochs )1775  وبنسبة تعلم Learning rate   0.5  وبقوة دفعMomentum 0.2 كماوالتي حققت اقل معايير خطأ

 -:(4فيجدولرقم)موضح

MLP-With Sliding Windows(نتائجانموذج4جدول)

MSE RMSE MAPE 

86880.66 294.7553 0.083096 


(8حيثيصبحانموذجالشبكةفيالشكلرقم)

 
Network topology(يوضحهيكليةالشبكة8شكل)

 -يوضح نتائج التنبؤ : 9والشكل 

 

LP-With Sliding Windows(يوضحالتنبؤبانموذج9شكل)
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التنبؤ بانموذج شبكة االنحدار الذاتي الغير خطي مع  2-7

 ( NARX Networks)مدخل خارجي

 #Visual Cلقد تم برمجة هذا النموذج كجزء من النظام بلغة 

تحديد درجة االنحدار ومثل ماذكر في الجانب النظري يجب  .

)عدد القيم المزاحة لسلسلة الذاتي لسلسلة المدخالت ايضا 

 Openلتدريب الشبكة في اسلو الحلقة المفتوحة )المدخالت(

Loop Mode، ) وبعد العديد من التجارب والتغيير في عدد

 المدخالت والطبقات والعقد المخفية تم تحديد هيكلية الشبكة:

عدد المتغيرات المزاحة لسلسلة  عدد وحدات االدخال :

اسبوع ) حسب طبيعة الموسمية السنوية  52المخرجات 

 52للبيانات( يقابلها عدد المتغيرات المزاحة لسلسة المدخالت 

اسبوع حيث كل حمل اسبوعي يقابله معدل االسبوعي لدرجة 

وذلك الن )مثل ماذكر في دالة التحويل تنقل سلسلة  الحرارة

سلة المخرجات(حيث كل قيمة من سلسلة المدخالت الى سل

 .المدخالت يجب ان تقابلها قيمة من سلسلة المخرجات 

 Hiddenمن طبقتين مخفيتين  عدد الوحدات المخفية :

Layer : حيث- 

 عقدة . 90الطبقة االولى : عدد العقد 

عقدة . وبعد تحديد هيكلية الشبكة   60الطبقة الثانية : عدد العقد 

تكرار  2000باجراء  learning processعليم بدات عملية الت

Epoch ( وان افضل شبكةBest Network  اظهرت افضل )

عند التكرار تقدير في اسلوب الحلقة المفتوحة  نتائج 

(Epochs )1467  وبنسبة تعلم Learning rate   0.5 

ثم تحول الى اسلوب الحلقة  Momentum 0.2وبقوة دفع 

 Multi-Step Aheadالمغلقة للتقدير متعدد الخطوات 

Prediction   وكانت نتائج التنبؤ في اسلوب الحلقة المغلقة

 -:5كما جدول والتي حققت اقل معايير خطأ 



NARX Network(نتائجانموذج5جدول)

MSE RMSE MAPE 
83219.33 288.4776 0.076337 

 

  -( ادناه  :10حيث يصبح انموذج الشبكة في الشكل رقم ) 

 

 NARXNetwork topology( يوضح هيكلية شبكة 10شكل )

 -والشكل ادناه يوضح نتائج التنبؤ :

 

NARX Network(يوضحالتنبؤبانموذج11شكل)
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( تفوقت على جميع NARX Network) الغير خطي مع مدخل خارجيشبكة االنحدار الذاتي وكما هو واضح فان انموذج  

النماذج المذكورة وفق المعايير االحصائية الثالثة ، وبذلك فان هذه الطريقة تعتبر االفضل واالكثر دقة للتنبؤ بقيم السالسل 

 . مة يوضح المقارنة بين نتائج الطرق المستخد (6)والجدول الزمنية المتعلقة باالحمال الكهربائية

 (يوضحمعاييرالخطالالساليبالمستخدمة6جدول)

 معيار الخطا               
 

 الطريقة المستخدمة

 

MSE 
 

RMSE 
 

MAPE 

SARIMA 542535.5 736.5701 0.191833607 

TFM 116436.5 341.2279 0.0888 

MLP-With Sliding Windows 86880.66 294.7553 0.083096 

NARX Network 83219.33 288.4776 0.076337 
 

 

 االستنتاجات  -3

السلسلة الزمنية لالحمال الكهربائية لديها سلوك  .1

)غير خطي،موسمي ، اتجاه عام متصاعد ، عدم 

 استقرارية(.

اظهرت النتائج اتجاه متناسق للقيم التنبؤية مع القيم  .2

 الحقيقية للنماذج المستخدمة.

بيانات استهالك الكهرباء والحرارة تحتوي على  .3

بيانات مفقودة وتمت معالجتها باستخدام االستكمال 

 (.linear interpolationالخطي )

بيانات استهالك الكهرباء لديها سلوك الموسمية  .4

 المتعددة.

بيانات استهالك الكهرباء ودرجة الحرارة اظهرت  .5

 اسبوع. 52موسمية سنوية حيث لكل سنة 

-finiteلتحديد هيكلية المعلمات المتناهية  .6

parameter  لهيكل دالة التحويلV(B)  افضل ،

تقدير نهائي للمعلمات هو باستخدام دالة 

ARIMAX(p,d,q). 

( ، عند تاثير العامل SISOفي نموذج دالة التحويل )  .7

الخارجي الذي ظهرفي بيانات الحمل ، العديد من 

الذي وجد في الشروحات يمكن ان تحسب للنمط 

 -البيانات :

لقد وجد بان العامل الخارجي شرح افضل نظرية  -أ

 بناء على قيمة درجة الحرارة .

 2014الى  2007لقد وجدنا بن كل السلسلة من  -ب

تشير الى القبول االحصائي بان العامل الخارجي 

 يظهر بشكل قوي في موسم الشتاء .

فضل بعد العديد المحاوالت قبل ان نحصل على ا  .8

هيكلية للشبكة ، قمنا بمحاولة العديد من التركيبات لـ) 

، قوة الدفع   Learning rateالطبقات ، نسبة التعلم 

Momentum   التكرار ،Epochs  الخ( وحسب..

 -طبيعة تنبؤ السالسل الزمنية :

 MLP-with Slidingافضل نموذج  -أ

WIndows  0.2وقوة دفع  0.5كان عند نسبة تعلم 

،والمتغيرات  90مخفية واحدة وبعدد عقد وبطبقة 

 . epoch1775عند التكرار  52المزاحة 

 NARX network(Closedافضل نموذج  -ب

Loop Design(  وقوة دفع  0.5كان عند نسبة تعلم

واثنين من الطبقات المخفية )االولى تحوي على  0.2

عقدة مخفية  60عقدة مخفية ، الثانية بعدد عقد  90

بالنسبة لكلتا سلسلتي  52المزاحة  (،والمتغيرات

epoch1467المدخالت والمخرجات عند التكرار 

في الشبكة تدريب عند تقدير افضل يمثل )التكرار

 . اسلوبالحلقةالمفتوحة(
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وجدنا بان ادق نتائج للتنبؤ باالحمال الكهربائية هي   .9

( باستخدام بعض NARX networkفي نموذج )

 .MSE,RMSE,MAPE)معايير الخط )
 

 التوصيات -4

على ضوء ما تم استنتاجه في هذا البحث نوصي بمايلي  

:- 

 Exogenousبدراسة عوامل خارجية اكثر ) .1

variable الدخل ، السعر وعوامل الطقس االخرى )

اونماذج  TFM( باستخدام  نماذج دالة التحويل 

شبكة االنحدار الذاتي الغير الخطي مع مدخل 

 . NARX Networkخارجي 

تقنيات هجية تحتاج للتعامل مع تباين  الطلب الكبير  .2

 الذي يحدث.

 ARIMA)هذا العمل هو استمرار لممارسة النماذج  .3

,TFM, MLP-With Sliding Windows , 

NARX) . على بيانات محافظات اخرى في بلدنا 

للعمل المستقبلي نوصي بانشاء خوارزمية تدريب  .4

ذج باقل عدد من للشبكة العصبية لجعل النمو

 .Epochsالتكرارات 

( NARX networks predictor ذج )واستخدام نم .5

 ةشابهالتحسين نتائج النموذج الن النتائج كانت م

مع بيانات الحمل الكهربائي عند التوقع )  لجد

Prediction في خوارزمية التدريب وكيف  )

المتغير الخارجي )متغير سلسلة المدخالت( يؤثر 

 لسلسلة )سلسلة المخرجات(.على متغير ا
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بغداد والبصرة في العراق مدينتيبين استخدام قاعدة الوسيط في تحديد إنشاء محطة خدمة   

 

*ايالف محمد عبدم.م *   

، كلية مدينة العلم الجامعة فيزياء الطبيةقسم ال  

Elaf_mohammed@yahoo.com 

 

 : ملخص البحث

مات من دالى ان النصف الثاني من القرن العشرين تميز باهتمامات كبيره في مجال صناعة الخ يشير البحث
اسي في تحقيق سان صناعة الخدمات اصبحت المرتكز اال،و الخاصه في ان واحد و قبل المنظمات الحكوميه 

خطط التنميه االقتصاديه واالجتماعيه . ومن هذا المنطلق ارتاى المختصون والباحثون اهمية وسائط النقل ومنها 
ه بالسكان كخدمات تنظمها الجهات المختصه السكك الحديد التي يجب ان تتوفر بين المنلطق المدنيه االهل

لتحقيق المساهمه الفعاله للمواطنين في التنميه االقتصاديه واالجتماعيه في المنطقه ، ويدور موضو  البحث هذا 
سكة  ، حيث يتوفر خط بغداد والبصرة مدينتيطار بين حول مشكلة توفير خدمات نقل افضل للمسافرين بالق

، وال  هماالمذكورتين ولكن لم يؤخذ بنظر االعتبار عدد القرى والمناطق السكانيه بين دينتينحديد ) قطار ( بين الم
توجد محطة توقف بين المدينتين مما سبب مشكلة عدم سهولة االنتقال ، والستحداث محطة توقف جديده للقطار  

ات التي تخص عدد لمعلومتم تطبيق  قاعدة الوسيط في تحديد انشاء محطة قطار خدمة المسافرين على ضوء ا
 ( محافظات.4المدينتين اعاله والتي عددها )لواقعه بين السكان في المحافظات ا

 

قاعدة الوسيط , تحديد , استحداث .خدمة , اقتصادي واجتماعي , تطوير الخطط . :المفتاحيةالكلمات    
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Using median rule in determining the establishment of service station between 

Baghdad and Basrah in Iraq 

Elaf  mohammedAbd 

 

Abstract 

This research points out that the second half of the twentieth century has characterized by the 

importance of service industry sponsored by governments and private organization. Service industry 

became the core point in achieving economic and social development plans. Based on such 

development, the specialists and researchers emphasized on the importance of transportation means 

among them the trains as services organized by service organizations. The subject of this research is 

concerned with the problem of providing better transportation services by train between Baghdad and 

AL-Basrah cities in Iraq. There is a need to establish additional station between the two cities to 

facilitate such service for the inhabitants in (4) cities located between the two cities. For this purpose , 

the median rule was implemented to find out the best location which serve larger number of inhabitants 

in the area . 

 

Keywords:Median rule, determining, establishment, service, service industry, economic and social, 

development plans  

 

 :مقدمةال

ان التطور العلمي والتكنلوجي الذي شهده العالم في 
االونه االخيره وما رافقه من تطورات مستمره في النمو 
االقتصادي واالجتماعي افرز العديد من السلع 
المتنوعه والمعقده التي بطبيعتها تتطلب المزيد من 
الخدمات الفنيه وغير الفنيه الشبا  حاجات الناس 

على اثر ذلك تنوعت الخدمات المتجدده والمتولده .و 
بشكل عام في مجاالت القطا  العام والقطا  الخاص 
على حد سواء وبمختلف المجاالت والميادين مثل 
الصحه ، التعليم ، االمن ، القضاء ، العبادات ، 
االعمال الخيريه ، االتصاالت ، االعمال التجاريه 
والصنلعيه ،وخدمات السفر والسياحه..الخ . ومن 

حظايضا ان النصف الثاني من القرن العشرين المال
تميز باهتمامات كبيره في مجال صناعة الخدمات 
على نطاق منظمات العمل الحكومي ومنظمات 
االعمال الخاصه . ومن التحوالت الهامه ايضا خالل 
هذه الفتره هو التركيز على صناعة الخدمات مقارنه 

سي في بالقطا  الصناعي الذي كانهو المرتكز االسا
تحقيق خطط التنميه على  مستوى الدول وعلى 
مستوى منظمات االعمال ، واعقب ذلك ازدياد ملحوظ 
في االهميه النسبيه لقطا  الخدمات مقارنه بالقطا  
الصناعي باعتباره مرتكزا اساسيا في التنميه 

ان المقصود  . االقتصاديه وكمورد هام اليرادات الدوله
النشاطات االقتصاديه التي انها جميع  هنا بالخدمات

تكون منتجاتها غير ملموسه وتستهلك عموما في وقت 
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انتاجها حيث تعطي قيمه مضافه للمستهلك على شكل 
  قيت مناسب ، راحه ، رضا ، اوصحه) مالئمه ، تو 

(والتي هي بالضروره اهتمامات غير ملموسه يتلقاها 
الزبون المباشر لتحقيق بعض المنافع ، وهذا مايميز 

يقدم  ما الخدمات عن القطا  الصناعي الذي عاده
رقم )  في المحق . ويعكس الشكل[ 1 ]سلعا ملموسه

من  %81( حجم صناعة الخدمات التي تمثل 1
مجمو  االنتاج المحلي في الواليات المتحده االميركيه 

. وهذا مايدل على اهميةالخدمات في ]2[2003عام 
الكثير من  بناء وتطور االقتصاد الوطني ، وهناك

امثلة المنظمات العامله في مجال الخدمات مثل 
المصار  ، المنظمات التعليميه ، المنظمات االمنيه 
، منظمات القطا  الصحي ، شركات النقل ، 

ميه المنظمات االستشاريه ، المنظمات الحكوميه الخد
ومن هذا المنطلق ارتا ، السياحه والسفر .....الخ .

النقل التي يجب تتوز  بين  الباحثون اهمية وسائط
المناطق المدنيه االهله بالسكان كخدمات تنظمها 
الجهات المختصه لدفع المواطنين بالمساهمه الفعاله 

 ه .طقفي التنميه االقتصاديه واالجتماعيه في المن

ان مشكلة البحثتتضمن : مشكلة البحث-2
بتوفير خدمة للمواطنين وذلك من خالل انشاء االهتمام
طار تأوي المسافرين الذبن يسكنون في محطة ق

مناطق تقع على مقربه من خطوط السكك واالنطالق 
منها الى االماكن التي يقصدونها عبر القطارات التي 
تعتبر من اهم وسائط النقل والتنقل في العالم وقد 

قل افضل توفير خدمات نركزت المشكلة على 
فر خط ، حيث يتو للمسافرين بين مدينتي بغداد والبصرة

سكة حديد   ) قطار (  بين المدينتين ولكن لم يؤخذ 

بنظر االعتبار عدد القرى والمناطق السكانيه بين 
المدينتين وكثافاتها السكانيه التي يمكنها االستفاده من 
هذا الخط فيما لو كانت هناك محطات توقف مناسبه 
في هذه البقعه الجغرافيه مما يعود بالنفع على مصلحة 

ين من جهه والمصلحه العامه من جهه اخرى المواطن
والتي يمكن ان تتحقق من خالل ضمان المشاركه 
الفعاله للمستفيدين من خدمة النقل هذه سواء كانو 
مواطنين عاديين ام موظفين يعملون في منظمات 

 مختلفه .

 :اهمية البحث 3-

 تكمن اهمية هذا البحث في :

 جغرافيهتوفير خدمات نقل ايسر في مناطق 1- 
 . بغداد والبصرةمتعدده تقع بين 

تخفيف كلف السفر للمواطن العادي مقارنه 2-
بالنقل الخاص باالضافه الى المنافع االقتصاديه 

 االخرى.

تشجيع المواطنين على التنقل بين مناطق 3- 
سكناهم والمناطق االخرى لقضاء احتياجاتهم 

 ولبناء العالقات االجتماعيه .

بعضها وما يترتب  لىعات عانفتاح المجتم-4
 . على ذلك من ازدهار اقتصادي واجتماعي

 

 :فرضية البحث 4-

اذا البصرة-بغدادتزداد كفائة وفاعلية خدمة قطار 
احسن استحداث محطات توقف في مناطق معينه 
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سكة القرى الواقعه على جانبي  ةتخدم مجموع
 .                                                                                          الممتده بين المدينتين الحديد

 منهجية البحث :5-

يعتمد هذا البحث على الدراسه الميدانيه التي 
استخدمت بها قاعدة الوسيط التخاذ القرار بانشاء 

ن مدينة بغداد ومحافظة محطة قطار اضافيه بي
 تصمم وا  الخدمه التيكنو  من ان البصرة

ان الوسيط هو احد باستخدام ادارة العمليات .حيث
مقاييس النزعه المركزيه الممثله لمجموعة البيانات 
التي تستخدم في دراسة ما وخاصه البيانات التي 

تميل الى  هتعرض في جداول توزيع تكراري
يمكن اعتمادها  التي االلتفا  حول بعض القيم

ومن ذلك يتصف مقياس  . لتمثيل البيانات
الوسيط بانه يتمركزالبيانات عند ترتيبها تصاعديا 
اوتنازليا واستنادا لهذه الحقيقه العلميه فان الوسيط 

هو تلك القيمه التي ترتيبها يساوي ) 
2

1n  )

وهذا يعني ان الوسيط سيكون  ، للقيم الغير مبوبه
فرديا ويكون قيمه مفرده عندما يكون عدد القيم 

متوسط القيمتين الوسيطيتين عندما يكون عدد 
 .[3] القيم زوجيا  

 

 : ةالمفاهيم النظري -6

 : مفهوم الخدمات 
الخدمه هي نشاط او اداء يقدمه طر  معين الى 
طر  اخر والذي بالضروره يكون غير ملموسا 
وال تترتب عليه ملكية اي شئ ، وان حصيلة هذا 

ترتبط باي منتج مادي . النشاط قد ترتبط اوال 
وبسبب اختال  وتنو  طبيعة الخدمات فانه 
البدمن ان يتم تشخيص كل خدمه وفقا لما يميزها 
 عن غيرها ، ومع ذلك يمكن ان تشترك الخدمات

 شكل عام في الجوانب التاليه :ب

الخدمات تختلف فيما بينها فيما اذا كانت  –1
تؤدى على اساس الوسئل الماديه ) مثل 

تخدامات الماديه للخدمه ( او معتمده على االس
اداء اشخاص ) مثل العمليات التنفيذيه المحاسبيه 
، خدمات المحامات ، او عامل التنظيف ... الخ 
( والخدمه تختلف فيما اذا قدمت بواسطة عمال 

 مهره ، او غير مهره او متخصصين . 

بعض الخدمات تتطلب حضور مستلم  –2
ض والطبيب الجراح الخدمه مثل حالة المري

وبعضها التتطلب حضور مستلم الخدمه مثل قيام 
 الميكانيكي بتصلي  السياره .

تختلف الخدمات فيما اذا كانت تقدم الشبا   –3
حاجات شخصيه اوالشبا  حاجات منظمات 

 اومجتمعات .

مقدمي الخدمات يختلفون في اهدافهم في  –4
ونها كونها ربحيه ام غير ربحيه وفي الملكيه في ك

 .[ 4 ]ملكيه خاصه اوملكيه عامه 

 

 : طبيعة الخدمات 
تختلف الخدمات في في طبيعتها عن السلع 

 االنتاجبه في الجوانب التاليه :
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اثناء تقديم الخدمه او انتاجها يكون هناك 1- 
حضور اكبر وواض  لمستلم الخدمه لكونه 
العنصر االساسي الذي يفترض ان يكون المستفيد 

 العمليه .من هذه 

االشخاص هم جزء اليتجزء من عملية انتاج   -2
 اوتقديم الخدمه .

هناك صعوبه واضحه في عملية صيانة   - 3
مقاييس جودة الخدمات لكونه الخدمه غير ملموسه 
وتعتمد كثيرا على العنصر البشري الذي بطبيعته قد 

 . اخريتغير من موقف الى 

ج وتستهلك في الخدمه اليمكن ان تخزن لكونها تنت –4
ان واحدفبذلك يعتبر عنصر الوقت ذات اهميه نسبيه 

 عاليه في الخدمات 

لكون الخدمه تنتج وتستهلك في ان واحد فانها  –5
تستبعد وجود الوسطاء في عملية انتاج الخدمه 

 . [4 ]الحقيقيه 

 

 

 ةمفهوم السفر والسياح : 
السفر والسياحه مصطلحان مختلفان ولكنهما ذات 

بعضهما البعض لكونهما مرتبطان بنفس  عالقه مع
سوق العمل ، عليه فتعريف السياحه يتضمن 

ومن  ، روره جميع مفاهيم السفر ذات العالقهضبال
التعاريف التي تخدم هذا البحث هو التعريف الذي تم 
تبنيه من قبل جمعية السياحه للمملكه المتحده عام 

وهو  من قبل المعنيينعا والذي القى قبوال واس 1979

ان السياحه تتضمن اي نشاط يتعلق بالحركه القصيره 
االنيه لالفراد الى مسافات او ابعاد خارج اماكن 
معيشتهم او اعمالهم االعتياديه ، وما يقومون به من 

 .] 5[  نشاطات خالل مكوثهم في هذه االبعاد

ان هذا التعريف الشامل يبدو انه مناسب لجميع الدول 
عناصر المسافر او الزائر ، وقد من جميع ضلكونه يت

اصدرت منظمة التجاره العالميه تعريفا مشابها لهذا 
التعريف تضمن ثالث عناصر رئيسيه للسفر والسياحه 

 :  [ 5 ]وهي

نشاط الزائر يتعلق فقط بمفاهيم الحياة خارج نطاق  –1
روتين العمل وااللتزامات االجتماعيه ، وخارج موقع 

 هذا الروتين .

لنشاط يجعل من السفر ضروره والبد من هذا ا –2
 توفر طريقه او وسيله للنقل الى المكان المقصود .

المكان المقصود هو نقطة التركيز لسلسله من  –3
النشاطات التي تتطلب مجموعه من التسهيالت التي 

 تسند هذه النشاطات .

وهنا يجب التركيز على بعض المالحظات المهمه 
 ف وهي :ذات العالقه بهذا التعري

ليس هناك مايقيد هذا النشاط بليله واحده بل  -
 الزيارات خالل اليوم الواحد .حتى يتضمن 

ليس هناك مايقيد او يحدد هذا النشاط لغرض  -
النزهه او السعاده فقط بل يتضمن السفر 
اهدا  منوعه منها تتعلق بالعمل ومنها 
اجتماعيه ، او دينيه ، او تعليميه ، او 

ا طالما ان السفر هو الى رياضيه ، او غيره
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بعد خارج مكان العمل الروتيني واالقامه 
 االعتياديه . 

جميع انوا  السياحه تتضمن عنصر السفر  -
 ولكن ليس كل سفر يتضمن سياحه .

جميع رحالت السفر والسياحه هي حركات  -
 .[ 1]وقتيه 

 

 [  5 ]ةمحددات طلبات السفر والسياح : 
حجم الطلب ان العناصر االساسيه التي تحدد 

بينما ،ف على السفر والسياحه معروفه لكل االقطار
تكون طلبات السفر والسياحه فريده لكل دوله في 
المنطقه ، لكن العناصر المحدده لهذه الطلبات 
هي نفسها ، كما وان هذه العناصر قابله للقياس 
نسبيا وطرق القياس المستخدمه من قبل الباحثين 

 متشابهه .  في جميع االقطار تكاد تكون 

ان المحددات الرئيسيه لطلبات السفر والسياحه 
 تتلخص في االتي :

 المحددات االقتصاديه .1- 

 المحددات الديمغرافيه .2-

 المحددات الجغرافيه .3-

محددات الميول واالتجاهات االجتماعيه  -4
 والثقافيه .

 محددات االسعار المقارنه  -5

 محددات الحركه والتنقل . -6

 القانونيه ./المحددات الحكوميه 7- 

 محددات وسائل الدعايه .8- 

 

 : النتائج والمناقشة  

تم تامين خدمة نقل  2014 \ 6 \ 26بتاريخ  1 -  
بواسطة  اضافيه للمواطنين من خالل تسيير رحلة

القطار بين محافظة بغداد ومدينة البصرة )ذهابا 
 . وايابا( لخدمة سكان المدينتين المذكورتين 

دير مشاريع السكك السيد إجراء مقابلة مع م تم 2- 
وذلك بهد   3/7/2016بتاري  محمد علي هاشم

كاب الحقيقي الحصول على بيانات تخص عدد الر 
المتنقلين بين مدينة بغداد والبصرةللسنوات الثالثة 

وباالعتماد على   ( 2015- 2014 -2013)
اد اصه برحالت المسافرين من مدينة بغدالسجالت الخ

تم الحصول على البيانات المطلوبه وكما   والبصرة
 [.6](1جدول رقم )المبينه في 
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 (1جدول رقم )

 2015-2014-2013بالقطار خالل الفترة   عدد المسافرين من مدينة بغداد إلى محافظة البصرة

 )بااللف( عدد المسفرين السنة

2013 134 

2014 146 

2015 393 

 673 المجمو 

 

 [ 7 ]2015لمصدر: سجالت تقرير احصائيات سكك الحديدا

 ( .1 ) الشكل البياني المرقم  اعاله وباستخدام احد البرامج الجاهزه تم رسم ل البيانات المذكوره في الجدولومن خال

 

- 2014- 2013بالقطار للسنوات البصرة إلى محافظة  بغدادمن مدينة  سافرينعدد الم( 1الرسم البياني رقم )  
2015 

 

  

 2014- 2013بيانات السلسله الزمنيه ) ومن دراسة 
( يتض     1) ( ومالحظة الشكل البياني    2015-

ان هناك زياده ملحوظه في االقبال على هذه الخدمه 
مما يدلل على اهميتها وضرورة اخذها بنظر االعتبار 
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. وتتضمن هذه  محطة جديدهلتحديد موقع استحداث 
الظاهره التي تمت دراستها مدى اثر االتجاه العام على 
الخدمه وامكانية التنبؤ بعدد المسافرين من والى مدينة 

مؤشر لدعم خدمة القطار وتطويرها من . وهذا  البصرة
خالل انشاء محطة قطار اضافيه في احدى المواقع 
السكنيه موضوعة البحث اعتمادا على نتائج البيانات 
باستخدام قاعدة الوسيط وهذا هو الهد  االساسي من 

 الدراسه .

 

 اختيار الموقع النشاء الخدمة : -3

اختيار عادة ما تعتمد اساليب معينه في عملية    
موقع مشرو  ما ، وذلك باالعتماد على بيانات متنوعه 
منها الماليه مثل مبالغ التكلفه والعائد ومنها غير ماليه 
مثل البيئيه والقانونيه واالجتماعيه ...الخ . وفي 
مشروعات الخدمات بصفه خاصه يمكن االعتماد 
على بيانات تخص حجم المنافع التي تعود على 

خدمه عند اتخاذ قرار الموقع مثل المستفيدين من ال
انشاء مركز طبي او مدرسه او مركز شرطه او 
محطة قطار ....الخ وفي حالة خدمة القطار يكون 
المقياس هو تقليل عبء المستفيدين في معانات 

 االنتقال لغرض الحصول على الخدمه . 

من االساليب المهمه التي تستخدم في ادارة  -4
المصنع او مركز الطلب  العمليات الختيار موقع

 : مايلياو تقديم الخدمه 

 Median Ruleاسلوب قاعدة الوسيط )   –ا    

  .) 

 Transportationاسلوب النقل .)   –ب  

Technique   ) 

   Center Gravity) اسلوب الجذب .   –ج  
) 

على تطبيق والتركيز في هذا البحث منصب 
 .[ 3 ]( Median Ruleاسلوب قاعدة الوسيط )

 

ان الوسيط هو احد مقاييس النزعه المركزيه  –5
الممثله لمجموعة البيانات التي تستخدم في دراسة 
ما وخاصه البيانات التي تعرض في جداول توزيع 

تميل الى االلتفا  حول بعض القيم ريهوالتي تكرا
، وهذه القيم يمكن اعتمادها لتمثيل البيانات . 
ومن ذلك يتصف مقياس الوسيط بانه المقياس 
الذي يتمركز البيانات عند ترتيبها تصاعديا 
اوتنازليا ، واستنادا لهذه الحقيقه العلميه فان 
الوسيط هو تلك القيمه التي ترتيبها يساوي ) 

2

1n  للقيم الغير مبوبه وهذا يعني ان الوسيط )

سيكون قيمه مفرده عندما يكون عدد القيم فرديا 
ويكون متوسط القيمتين الوسيطيتين عندما يكون 
عدد القيم زوجيا ، حيث تساعد هذه القاعده على 
اختيار الموقع االفضل الذي يحقق نصف حجم 

ين  ، التدفق الى موقع الخدمه في اتجاه مع
ويكون نصف حجم التدفق تقريبا الى نفس موقع 
الخدمه باالتجاه االخر  المعاكس بفرض ان 
المواقع المقترحه  تقع على خط خدمه واحد ) 

 .صف واحد( 
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 :  [ 3]خوارزمية اسلوب قاعدة الوسيط –6

 ترتيب القيم ) البيانات ( ترتيبا تصاعديا او تنازليا . –ا 

ايجاد قيمة الوسيط بتطبيق المعادله ) -ب
2

1n  (حيث ان )n هي عددالقيم المدروسه ) 

 (ج  ايجاد احتمال كل قيمه من قيم الوسيط وفق المعادله 
n

f
 (P(A  )(:حيث ان 

 (A )P    تعني احتمال وقو  الصفه)(A . في التجربه العشوائيه 

f          ت حدوث الصفه تمثل عدد مرا 

n        . 1تمثل عدد الحاالت الكليه المتوقعه او الممكنه
1




n

i

iP 

 ايجاد احتمال التدفق وذلك يضرب كل قيمه في احتمالها . -د

 احتمال التدفق االحتمالي تصاعديا او تنازليا .ايجاد  -هـ

( اعاله  4 -في الفقره )ب  او القيمه التي تليها اختيار التدفق االحتمالي الذي يساوي قيمة الوسيط المذكوره -و
 لغرض تحديد موقع الخدمه.

 

سكة الحديد بين  قريه الواقعه على مقربه من ( اثنا وثالثون 32تم تدوين البيانات التي تخص عدد سكان) –7
وكما يعكسها  الجدول االحصائي  [[20157ن دائرة احصاء سكك الحديد المدينتين والتي تم الحصول عليها م

العلمي تم تقسيم هذه القرى ( ،.وبسبب التقارب الجغرافي بين القرى موضوعة البحث ، والغراض البحث 2رقم )
قطار بافتراض انها  واقعه على ابعاد متساويه )بفرض ان  المداخل متساويه (  من سكة  في ستة محافظات

 المذكور.والظاهره في الجدول  البصرة-بغداد
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 (2)جدول رقم 

 واعداد سكانهاالمحافظات 

عدد  المحافظة
 )بااللف(السكان

 المحمودية .–اليوسفية  –بغداد : الدورة 

 

1070 

 2000 الشريفية . -الهاشمية -الحلة–المسيب –االسكندرية :  بابل

 1134 .الرميثة -الحمزة –ابوطبيخ  –الديوانية –السنية : القادسية 

 650 .الخضر-الخافورة  -سماوة –الحجامة :المثني

 –الناصرية –الخندق –القوزية  -البطحة -الدراجي: ذي قار
 .الشويعرية-اللقيط –سوق الشيخ  –الكرماشية 

1836 

ام –المربد –المعقل –العبيشية  –الرميلة –الطاوي : البصرة
 . قصر

1200 

 7890 المجمو 

 

 [.7المصدر : من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات نشاط سكك الحديد]
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 (3جدول رقم )

 التدفق االحتمالي والتدفق االحتمالي التراكمي

 

التدفق المتوقع  المتوقعالتدفق  احتمال التدفق عدد السكان المحافظة
 التراكمي

 144.45 144.45 0.135 1070 بغداد

 650.45 506 0.253 2000 بابل

 813.746 163.296 0.144 1134 القادسية

 1030.342 216.596 0.082 650 المثنى

 1458.13 427.788 0.233 1836 ذي قار

 1640.53 182.40 0.152 1200 البصرة

  1640.53  7890 المجمو 

 تصاعديا تكون كما يلي :  ا( ترتيب 2المذكوره في الجدول )  بترتيب عدد سكان المحافظاتو 

 

2000  -  1836 – 1200 – 1134 – 1070 - 650 

 

 ينتج ان : بعد الترتيب التنازلي وبتطبيق معادلة ايجاد ترتيب الوسيط

3
2

6

2


n 

41
2

6
1

2


n 
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ومن ذلك فان قيمة الوسيط  الرابعةوالقيمه  الثالثةومن خالل النتيجه اعاله يتض  ان ترتيب الوسيط يقع ضمن القيمه 
 تكون 

 كما يلي :      

 

1167
2

11341200


 

 ( اي في محافظة ذي قار1458.13ان هذه القيمة تقع في القيمة الخامسة )

 

 :النتائجتحليل 

 العبء على ساكني المحافظاتالجل تخفيف  1-
موضوعة البحث الى اقل حد ممكن يجب اختيار 
الموقع الذي يخدم اكبر عدد من السكان المتنقلين في 
هذه البقعه الجغرافيه والحصول على خدمات نقل 
مالئمه بواسطة القطار. ومن خالل النتائج التي تم 
التوصل اليها باستخدام قاعدة الوسيط تبين ان الموقع 

الجديده يقع القطار  المناسب الختيار انشاء محطة
  . محافظة ذي قار(ضمن القيمة الخامسة )

ان اختيار الموقع السكني الخامس وفقا لقاعدة   2-
خدم شريحه سكانيه الوسيط النشاء محطة القطار ت

( اضافة الى استخدامها من قبل  1836يبلغ تعدادها )
الوافدين من خارج المنطقه المور اجتماعيه او مهنيه 

 او غيرها . 

 

 

 

 :االستنتاجات

(يتبين ان هناك 1رقم )من خالل الجدول  -1
زياده تدريجيه في عدد مستخدمي الخدمه من قبل 

مما يدلل على ان هناك اقبال على  المسافرين
االستفاده من هذا النو  من الخدمات التي لم تكن 

 متوفره سابقا .

ان انشاء محطة قطار جديد في الموقع 2- 
المختار قد يؤدي الى زياده ملحوظه في عدد 

:  بين المدينتين مما يعود بالنفع على المسافرين
في توفير نوعية  محافظة ذي قارسكان  -اوال 

 -.   ثاتيا خدمات النقل المالئمه واالقل كلفه 
وعلى دائرة السكك الحديديه للدوله في استخدام 

ا الماديه واالداريه لخدمة عدد اكبر من موارده
 فرين وبكلف اقل نسبيا .االمس

باالمكان االستفاده من االيرادات المتحققه  -3
نتيجة زيادة عدد مستخدمي القطار في تحسين 
نوعية الخدمات المقدمه بهذه الوسيله واحتمالية 
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التفكير في دراسة انشاء محطه اخرى اضافيه 
ى هذه الخدمه من قبل لتسهيل مهمة الحصول عل

اكبر عدد ممكن من الساكنين في البقعه الجغرافيه 
المبحوثه خاصه في حالة حدوث توسع سكاني 

 .مستقبال 

 :التوصيات

 

يمكن استخدام طريقة الجذب لتحديد موقع  -1
 الخدمة .

يمكن استخدام طريقة اسلوب النقل لتحديد  -2
 موقع الخدمة .

موقع يمكن تطبيق موقع الدراسة على اي  -3
خدمة اخر ) مدرسة ، مركز شرطة ، مركز 

 صحي ، مركز اطفاء ، .......الخ (.

 

 المصادر

1- B .D. CRAVEN university of Melbovrne. 
S.M.N. ISLAM Victoria university, 2005. 

2-  McGraw Hill P.5 ,ZEITHAMIL VA. Services 
Marketing Newyork. 2007.   

وث العمليات د. حامد سعد نور الشمتري، بح -3
"مفهوما وتطبيقا" مؤسسة ديموس برس للطباعة 

2001. 

حسين محمود الجنابي، االحدث في بحوث  -4
 . 2010االردن -العمليات ،  دار حامد للنشر

5- Hillier ,Lieberman,  Introduction to 
operations research- seventh edition 

.  

مدير مشاريع السكك السيد محمد علي ة مقابل -6
 3/7/2016  بتاريخ هاشم 

قسم احصاء  ،2015احصاء نشاط سكك الحديد  -7
 .النقل واالتصاالت

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

104 
 

 

فريق التدقيق عن الوقت من منظور نظرية الوكالة إبالغ  

 د. بشير غني خضير عطره

الجامعة كلية مدينة العلم  

 basheiratrah@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 

 المستخلص

كبيرةمناجلتنفيذعمليةالتدقيقالتييكلفبهافريقأهميةتشيربعضالدراساتالىانلموازناتالوقت

تأثيرهعلىحوافزالمديرينوهناكانخفاضفيالتركيزإضافةإلىالتدقيقوبالتالييؤثرعلىاختيارالعمالء

دراساتلمعرفةاسبابتجاوزالساعاتالفعليةعنإجراءعلىالوفاءبموازناتالوقت,وعليةالبدمن

المخططة.

 

 

Audit team reporting of the time from an agency theory Perspective 

 

Dr. Basheer Ghani Khudhair Atrah 

 

Abstract  

Many studies investigated the importance of time budgets on the auditing operation 
which will be done by the auditor team. This will be affected on the selection of the 
clients as well as the managers incentives however there are a decreasing on the 
focusing of the time budgets fulfillment and this needs to investigate the reasons of why 
the real hours is more than the planning hours. 

 

 

 

 

 

mailto:basheiratrah@yahoo.com
mailto:basheiratrah@yahoo.com
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 -البحث :مشكلة 

انعدمتقديمجدولزمنيألعمالفريقالتدقيقيتمبموجبهتحديدالمهاموالتوجيهاتالمحددةلكلمنهم

يضعفالثقةبأداءفريقالتدقيقمنوجهةنظرالشركاءومالكيالشركة



 -فرضية البحث :

عنالجدولالزمنيالتفصيليلمهامالمدققينمنخاللاستعمالنظامالحوافزاإلبالغيمكنتحسينمستوى

الوقت.أساسالمبنيعلى

 -العينة :

عددمنمكاتبالمحاسبينالقانونيينفيالبيئةالعراقية



 -أهمية البحث :

رافالوكالةيساعدهذاالبحثعلىتقديمنتائجالتدقيقفيالوقتالمحددومالذلكمنأهميةكبيرةألط

)المدراءوالمالكين(الذييؤديالىالمساعدةفياتخاذالقراراتبالوقتالمناسبوبالتالييتم

0تحقيقمامخططللشركةككل







 -المقدمة :

 

ان الدور الذي تلعبه عملية ربط الحوافز 

بضرورة االبالغ عن الوقت ومهام 

وانعكاسات هذه عملية التدقيق 

الحاالت على جودة عملية التدقيق 

والتأكد من مصداقية المعلومات 

المقدمة وجذب العمالء وتلبية 

ل زيادة الثقة طلباتهم من خال

 بشركات التدقيق .

 

 ينقسم البحث إلى :

المبحث األول : اإلطار المفاهيمي  لنظرية 

 الوكالة في بيئة التدقيق

 و االهمية  : نظرية الوكالة المفهوم– 1-1

هي عالقة تعاقدية بين شخصين  نظرية الوكالة :

أو عدة أشخاص )المالكين( بتكليف 

شخص آخر )الوكيل( للقيام ببعض 

األعمال نيابة عنهم والتي تتضمن 

تخويل الوكيل صالحية اتخاذ 

وإن الوكيل في الحقيقة  0القرارات 

هو وكيل عن المالكين يرعى 
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افهم مصالحهم ويحاول تحقيق أهد

وبالوقت نفسه تكون له مصالح قد 

 0تتعارض مع مصالحهم 

تقوم أغلب الوحدات االقتصادية بربط حوافز  

المديرين باألداء وهذا يحفزهم على 

العمل بطريقة تنسجم مع أدائهم 

لألعمال وفق ما يخطط له من قبل 

المالكين ، كذلك االهتمام بدراسة 

طرق لتحفيز العاملين لغرض 

ء ورفع كفايتهم تحسين األدا

اإلنتاجية بما يكفل تحقيق األهداف 

  0المخطط لها 

يفترض بأطراف نظرية الوكالة )المالك  

والوكيل( بأنهم أشخاص طبيعيون 

وكل منهما يعرف مصلحته وهدفهم 

تفضيل مصالحهم الشخصية من 

خالل الحصول على أكبر قدر 

ممكن من األرباح والمكافآت 

والحوافز 
(1 )

0 

لقد ظهرت نظرية الوكالة في كثير من  

المجاالت وباألخص في البحوث 

النظرية للمحاسبة اإلدارية نظرا 

الحتمال االختالفات التي تظهر بين 

المالك والوكيل مما يؤدي إلى 

حاجة المالك الستعمال الوسائل 

التي تمكنه من مراقبة ومتابعة مدى 

التزام الوكيل بالصالحيات المحددة 

قد الوكالة ، ومن جملة هذه له في ع

الوسائل وأكثرها انتشارا هو 

المطالبة بالتدقيق الخارجي للتقارير 

المحاسبية الدورية وإعداد أنظمة 

للحوافز كي يتم الربط بين مصالح 

المالك والوكيل وذلك عن طريق 

هذه الحوافز 
(2 )

، ولكي يضمن 

المالك بأن الوكيل قد مارس 

تفق مع صالحياته نيابة عنه بما ي

مصالحه البد من تحديد معايير 

ومؤشرات لقياس األداء والتي من 

الممكن أن يتخذها الوكيل بوصفه 

متخذ القرار فضال عن ذلك فإن 

الوكيل ينبغي أن يهتم بمصلحة 

المالك وبث الثقة فيما بينهم من 

خالل اتخاذ بعض اإلجراءات التي 

تعزز ثقة المالك بالوكيل وذلك من 

وكيل بوضع الموازنات خالل قيام ال

السليمة لنظم الرقابة الداخلية 
(3 )

. 

 

األدوار المختلفة للمدققين والشركاء   2-1

وتأثيرها في ضوء نظرية الوكالة 

: 

ان تصرفات المدققين والشركاء ستكون مختلفة 

في الحوافز ولكن بطريقة متسقة 

مع تنبؤات نظرية الوكالة .وتتنبأ 

يكون هناك هذه النظرية بأنه أينما 

صراع قوي بين األصيل والوكيل 

فان الوكيل سيميل الى التصرف 

لتحقيق مصلحته الذاتية عندما 

تتوفر له الفرصة ، وفي حالة عدم 

وجود أي تعارض قوي ، فان 

تصرفات الوكيل حينئذ ستميل الى 

التقارب أكثر مع حوافز األصيل 

ولهذا فإنه سيطبق اإلطار .(8)

في سياق  الخاص بنظرية الوكالة

عدم االبالغ الن احد ال يتوقع قوة 

حوافز المدققين ) المتضاربة (تؤثر 

في ميلها لتشجيع السلوك ، ليكون  

احد العوامل التي تؤثر على قوة 

هذا الصراع والذي يرتبط برغبة 

 الزبون .

وفي تجربتين منفصلتين لدراسة تأثير حوافز 

الوكالة في عدم االبالغ على المدقق 

، تم وضع المشاركين في  والشريك

مهمة كلف بها مدير تدقيق 
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وأظهرت النتائج أنهم قد  .وموظفوه 

عملوا لساعات أكثر مما كان في 

وتم الطلب من  .الموازنة 

المشاركين القيام بأداء التدقيق بعد 

 0أن تم التالعب بدقة التقديرات 

وبتعبير آخر : ما اذا كان المدققون 

دائهم كما ال يقومون باإلبالغ عن أ

ينبغي ) أي االبالغ بأنهم يحققون 

الموازنة( أو االبالغ عن جميع 

الساعات التي عملوا فيها ) أي 

االبالغ بتجاوز الموازنة( باإلضافة 

الى التحكم برغبة الزبون ) أي 

زبون مرغوب به أكثر ، مقابل 

وبناء" على 0آخر الرغبة به أقل( 

نتائج التقييم للمدققين الذين 

ون الموازنة تبين أن مديري يتجاوز

التدقيق يشجعون غالبا على عدم 

االبالغ ضمنيا عندما تكون الرغبة 

بالزبون عالية ، وعندما تكون 

الرغبة بالزبون أقل فإنهم يفضلون 

وتتسق هذه النتائج مع  0عكس ذلك 

توقعات نظرية الوكالة ألن مديري 

التدقيق يتصرفون بصالحيات 

معنى آخر أوسع فيغدون كالوكالء ب

ان تصرف مديري التدقيق يكون 

وذلك  0بموجب مصالحهم ألخاصة 

عندما تتعارض حوافزهم مع 

 0المصالح الخاصة بالشركة 

ولكنهم يتصرفون لمصلحة الشركة 

عندما ال يكون هناك صراع قوي 

بين حوافزهم والمصالح الخاصة 

وأظهرت الدراسة أيضا  0بالشركة 

أن مديري التدقيق هم األكثر 

عرضا لطلب عدم االبالغ على ت

المهمات المستقبلية ، وأن دقة 

التقارير تؤثر في قرارات التوظيف 

ومع ذلك ، فان هذا التوسط يحسن 0

بواسطة رغبة الزبون ، ألن 

تقسيمات مديري التدقيق ألداء 

المدققين وذلك بسبب اكتشافهم 

الفرق بين النتائج المتوقعة لهذا 

بالنسبة  تائج المالحظةالبحث ، والن

 للشركاء 

صراع الوكالة وحوافز مدير التدقيق    3-1

لتقييم أداء أصحاب التقديرات 

 الدقيقة وغير الدقيقة :

عندما كثفت القيود المفروضة على الموارد ، 

أدى ذلك إلى وضع مزيد من 

الضغط على أتعاب أجور التدقيق ، 

وجعل االحتفاظ بالزبائن من ذوي 

الربحية الحدية ضعيفا" 
(11)

.  اي 

الذين ليس  لديهم ارباح كبيرة 

خالل السنة المالية موضوعية 

التدقيق  مع العلم أن أسعار اإلنجاز 

منخفضة ، باإلضافة الى اعطاء 

فرصة متزايدة للشركة لقطع 

العالقة مع الزبون ، أما ال سباب 

تتعلق بالربحية، أو ألن الزبون 

يقطع العالقة نتيجة لقيام الشركة 

ر األتعاب ، ويشكل ذلك برفع أجو

حافزاً لدى مديري التدقيق وتشجيعاً 

ً  –على عدم االبالغ  لكي  -ضمنيا

يتجنبوا فقدان زبون جيد. وسيجد 

مدير التدقيق أن بعض الزبائن 

مرغوب بهم اكثر من البعض 

االخر بسبب عوامل ظرفية 

وسياقية متنوعة تكون متأصلة 

بالنسبة للزبون. فمن المحتمل أن 

ير التدقيق الزبون الذي يفضل مد

ً لجدول عمل المدير  يكون مالئما

،والزبون الذي يسهل الوصول إليه 

) ويكون للزبون الذي يتعايش مع 

المدير على نحو جيد دور مؤثر 

على الشريك في مكتب مدير 

 التدقيق(.
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سنفترض أن مدير تدقيق يعمل مع  

زبون مرغوب به أكثر . إن هذا 

ر بشأن فقدان المدير سيكون قلقاً أكث

الزبون ، لذا فإن صراع الوكالة ) 

أي عدم توافق حوافز المدقق مع 

حوافز الشركة ( الذي يواجه مدير 

التدقيق ، سيكون أكثر رضوخاً . ) 

أي تحمل تكلفة مالئمة على زبون 

أقل ربحية مقابل أتخاذ إجراء 

كحجب تكلفة زبون يجده مدير 

 التدقيق مرغوباً به ( . 

: إن مدير التدقيق بمعنى آخر  

سيكون لديه حساسية مبالغة تجاه 

تجاوزات لموازنة، والتي ستنعكس 

على نحو سيئ على إدارته للمهمة، 

والتي يمكن أن تؤدي في نهاية 

المطاف الى قطع العالقة مع ذلك 

الزبون . وفي هذه الحالة ، وضمن 

هذه الظروف يكون لدى مدير 

التدقيق حافٌز أكبر ضمنيا لتشجيع 

لتحريف لساعات العمل المنجزة ا

على المهمة ، وبالتالي يطفو على 

السطح تقييم عديمي اإلبالغ ، 

ويعلو تقييمهم على تقييم أصحاب 

 التقارير الصادقة . 

ومن ناحية أخرى يقل صراع  

الوكالة الخاصة بمدير التدقيق 

عندما تكون الرغبة بالزبون أقل ، 

فيكون لدى مدير التدقيق حافٌز أقل 

إلخفاء التكلفة الحقيقية للزبون 

وبالنسبة للشركة وقوة صراع 

الرئيس والوكيل وتخفيضها. 

ويتوقع الباحثون بأن مدير التدقيق 

يبدو أكثر انسجاما مع سياسة 

الشركة في حال عدم وجود صراع 

قوي . ولهذا ستقترح توجيهات 

ً أعلى ألصحاب  الشركة تقييما

التقارير الدقيقة ، مقارنة مع 

اب التقارير غير الدقيقة ، أصح

ومن ثم بما يتفق مع نظرية الوكالة 

 . 

وذلك عندما يكون الصراع بين حوافزهم 

ً به . ولكن  ومصلحة الشركة مبالغا

تتغلب مصلحة الشركة اكثر ، 

وذلك عند عدم وجود صراع قوي 

بين حوافزهم الخاصة ، وتلك 

 الخاصة بالشركة . 

في وتحديداً يتوقع الباحثون بأنه  

فإن مديري ‘ مثل هذه الدراسات 

ً  --التدقيق يشجعون  على  –ضمنيا

عدم اإلبالغ، وذلك في تفضيلهم 

ألصحاب التقارير غير الدقيقة على 

أصحاب التقارير الدقيقة عندما 

يجدون الزبون المرغوب به أكثر 

من غيره . أي من المتوقع وجود 

تفاوت اكبر في تقييمات مديري 

تقارير غير التدقيق ألصحاب ال

الدقيقة ، وأصحاب  التقارير الدقيقة 

عندما يتجاوز المدققون الموازنة 

بالنسبة لزبون مرغوب به اكثر من 

آخر تكون لرغبة به اقل . وبالتالي 

فإن تفضيلهم ألصحاب التقارير 

غير الدقيقة سوف يتبدد . ومن 

المرجح أن يقترب من السلوك 

المنصوص عليه في توجيهات 

فعندما يجد مديرو التدقيق الشركة . 

أن الزبون مرغوب به أكثر ، فإنهم 

سيميلون الى تقييم أصحاب 

التقديرات الصادقة بشكل طفيف 

أعلى من التقديرات غير الدقيقة ، 

بما يعكس بشكل أفضل مصالح 

 رؤسائهم .

 مصالح الشركاء : 4-1
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تشير بعض الدراسات والمناقشات الخاصة 

المديرين بنظرية الوكالة ، الى أن 

سيميلون الى التصرف بطريقة 

تنظيم المنفعة، وذلك عن طريق 

التشجيع الضمني على عدم اإلبالغ 

عندما تؤدي العوامل السياسية الى 

عدم توافق حوافزهم الخاصة مع 

التي تختص بشركاتهم . إن 

الشركاء سيتفاعلون مع عدم 

اإلبالغ على نحو مختلف من 

 المديرين كأصحاب الشركة ، وإن

ً مع  مصالحهم ستكون اكثر توافقا

 مصالح الشركة . 

وإذا علمنا أن سياسات الشركة تحضر عدم 

اإلبالغ صراحة بسبب المشاكل 

الكثيرة الناجمة عن الممارسة 

وموازنات الوقت غير الواقعية 

والمرتبطة بها كنتيجة من نتائج 

عدم اإلبالغ السابقة )مثالً احتساب 

قل ربحاً تكلفة غير مالئمة لزبائن أ

، وعدم جمع أدلة كافية لإلجراءات 

لم يتم القيام بها( . ويتعين على 

الشركاء تفضيل فرق المهمات 

المرتبطة بهم التي تقوم باإلبالغ 

 عن وقتها بدقة .

وبالنسبة للمديرين فإن حوافز  

الشركاء ودورهم ستجعلهم يكونون 

ً ، وذلك  رؤية إلدارة أطول زمنيا

نوعية التدقيق عندما يتعلق االمر ب

السلبي ، والتي ترتبط بدورها 

بتداعيات عدم اإلبالغ ، فضالً عن 

قلق اكبر من اجل الحصول على 

الصورة الحقيقية لتكلفة القيام 

 بتدقيق معين . 

ربما  –وبالمقارنة مع المديرين  

فإنه  –يتفق مع نظرية الوكالة 

عندما يطلب من الشركاء وضع 

شرف أنفسهم مرة أخرى بدون الم

المباشر لمهمة مدير التدقيق،                                 

والنظر في قرارات التوظيف 

وتقييمها، والتي يكون فيها المشرف 

مسؤوالً عنها، فإن أغلب الدراسات 

ً  –تشير بأنهم يفضلون   -عموما

المدققين عديمي اإلبالغ عن 

ساعات عملهم . أي إعطاء تقييم 

ن الذين كانوا أعلى ألولئك المدققي

يعتقدون أنهم قد أبلغوا تقاريرهم 

 بدقة واختيارهم لمهمات مستقبلية .

 

المبحث الثاني : االبالغ عن الوقت عن اعمال 

فريق التدقيق وانعكاساته على 

 قرارات الزبائن 

 موازنات الوقت وتقويم االداء : 1-2

يقصد بموازنات الوقت هو                        

ملية التدقيق ومن التخطيط لع

ضمنها تحديد الوقت التخميني 

إلنجازها وبعد االنتهاء من انجاز 

العملية يتم تقديم اداء الفريق الذي 

قام بإنجاز هذه العملية على اساس 

الوقت المصروف على انجاز 

وتحديد الفروقات ومن ثم تقويم 

 اداءه .

على الرغم من ان تنفيذ موازنات  

ط تركيز الوقت كانت تقليديا مح

كبير عند تقويم االداء في شركات 

التدقيق
(4)

.إال ان هناك دراسات 

استقصائية شملت الشركاء 

والمديرين في شركة التدقيق 
(5)

تشير الى ان مثل هذا التركيز 

الرسمي والصريح على الوفاء 

بموازنات الوقت قد انحسر ومع 

ذلك هناك أدلة تشير ان المدققين ال 
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بالضغط من اجل يزالون يشعرون 

عدم اإلبالغ
 (6)

. 

وان احد نتائج الدراسة االستقصائية قد  

بينت التعرض لمستوى كبير من 

الضغط للوفاء بالموازنات  في حين 

أن الضغط الضمني اليزال موجودا 

ومثال ذلك ان المدققين ال يريدون 

قيمة او انتاجية اقل من نظرائهم 

الذين يبلغون عن الوفاء بموازنات 

الوقت
(6)

 

وتبين نتائج الدراسة أيضا باالستمرار 

الضمني في تشجيع المدققين على عدم 

اإلبالغ وذلك من خالل القرارات المتعلقة 

 بتكليفهم في المستقبل في عملية تقويم االداء.

وإذا كان األمر كذلك فينبغي أن نحدد 

الىأي مدى يمكنلنظرية الوكالة أن توفر 

 تية :اطارا لفهم التساؤالت اآل

 كيف تديم الحوافز السلوك ؟- أ

كيف يمكن ان تكون اساسا لخلق - ب

 الحلول الممكنة ؟

قد يكون لدى مديري التدقيق 

والشركاء)المالكين( حوافز مختلفة احيانا 

فيما يتعلق بالسلوك الخاص بوقت االبالغ 

للفريق المكلف بالمهمة . وتتوقع نظرية 

الوكالة بأن الشركاء كرؤساء الشركات 

هم منظور طويل االمد ، وبالتالي فأنهم لدي

يعتقدون بان مصالحهم تقترب كثيرا من 

مصالح الشركاء ككل فعلى سبيل المثال 

االحتفاظ بالموظفين الذين يرفضون االبالغ 

عن ساعات العمل المنجز على نحو غير 

 دقيق .

ونتيجة لذلك ؛ فمن المرجح ان الشركاء 

ان يفضلون من فرقهم المكلفة بالمهام 

يبلغوا عن وقتهم بدقة ، وأما المدققون 

فمن المرجح ان يكونوا اكثر تأثرا 

بالحوافز القصيرة االجل الستكمال 

مهام تكليفهم ضمن الوقت المخطط له 

في الموازنة ، وذلك لتجنب ضغط 

االجور على عمالء مرغوب بهم ، 

وإلقناع الشركاء بمعدالت انجاز 

جيدة
(6)

 

مع الموظفين ان المدققين يقضون وقتا 

في مكان العمل اكثر مما يقضيه 

الشركاء ، مما يؤدي الى امتالك 

المدققين معلومات اكثر دقة حول 

ساعات عمل الموظفين
)7)

. وتقدم هذه 

الميزةالمعلومات للمدققين فرصة للعمل 

على تحقيق حوافز لتشجيع الفريق 

المكلف بالمهمة ضمنا على عدم 

 االبالغ .

التدقيق ومعايير التدقيق  اإلبالغ عن وقت 2-2

 االخالقية :

وصفت ممارسة عدم اإلبالغ عن مقدار الوقت  

المصروف على مهمة التدقيق بأنها 

ممارسة غير أخالقية ، ولها آثار 

مختلفة تهدد جودة التدقيق  فمثال : 

يمكن أن يؤدي في المستقبل الى 

إعطاء موازنات وقت غير واقعية 

هاء عمل في المستقبل ، وبالتالي إن

قبل أوانه ، أو توثيق عمل لم يتم 

إنجازه 
(6)

ومع ذلك فقد أشارت  

البحوث الميدانية إلى أن المدققين 

يعتقدون بأن عدم االبالغ ينتج عنه 

تقييمات أداء وفرص ترقية 

أفضل
(9)

وكانت مثل هذه  

االعتقادات مسّوغة على األرجح ، 

وكما يتضح من وصف أحد 

الشركاء لمعدالت التحقيق فيما 

يتعلق بتقييمات األداء
 (5)

وهناك  

أيضا المزيد من األدلة التي تشير 

الى أن الشركات قد قللت من 

التركيز على مقاييس موازنة الوقت 

  0الرسمية 
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نشركما                        
(5)

تقريرا عن  

تخفيض في ضغط الموازنة بصورة 

رئيسة بسبب التركيز المنخفض 

على موازنات الوقت ضمن نظام 

تقييم األداء الخاص بإحدى 

وعلى نحو مماثل نشر  0الشركات 
(6)

تقريرا يتضمن دليال عن  

انخفاض التركيز على موازنات 

الوقت في شركات التدقيق ، 

، إن  وخصوصا فيما يتعلق بالمدقق

كان من ذوي العناوين الوظيفية 

العليا  وفي حين يبدو فيه أن التأكيد 

الرسمي على تنفيذ موازنات الوقت 

قد تم تخفيضه 
(6)

فهناك مؤشر على  

أنه لم يتم استبعاده كمقياس رسمي 

وواضح لألداء ، وبأنه ال يزال أحد 

في  -وإن تضاءل –العوامل 

قرارات الترقية وعالوة على ذلك ، 

شير نتائجها إلى أن تصورات ت

المدقق عن الضغط لعدم اإلبالغ 

تختلف حسب العنوان الوظيفي ، 

وال يزال المدققون ينشرون 

تقديراتهم بأن المديرين غالبا ما 

هذه الممارسة -ضمنا –يشجعون 
(6)

 

إذا ، من غير الواضح فيما إذا كان 

المشرفون سيبقون مشجعين على 

تدقيق عدم اإلبالغ بوساطة فرق ال

في بيئة التدقيق الحالية وأحد 

االحتماالت الممكنة للتساؤل هو أن 

كال" من هذه النتائج تحتوي جزءا" 

من اإلجابة : إن هناك ضغطا" 

واضحا" للوفاء بالموازنة قد تم 

 .تخفيضه في الواقع 

ولكن الضغط الضمني قد يبقى موجودا  وإذا ما 

استمر التشجيع الخاص بعدم 

ه من المرجح ظهور اإلبالغ ، فإن

 احتمالين مؤثرين :

: أن مديري التدقيق قد يقيّمون أداء  األول

المدققين بشكل مختلف على أساس 

 عدم اإلبالغ 

:  أن مديري التدقيق قد يكونون أكثر أو  الثاني

أقل احتماال في اختيارهم للمدققين 

لمهمات مستقبلية بناءا" على 

 رغبتهم في عدم اإلبالغ 

 Jensenوعلية يشير                     
(8)

الى إن  

مديري التدقيق لديهم مخاوف مماثلة 

تتعلق بالموازنات حول المهمات 

 –الالحقة ، وهم يفضلون االستفادة 

من موظفي التدقيق -على أألرجح 

الذين يبدون على استعداد 

لمساعدتهم بالوفاء بالموازنات 

المستقبلية أيضا  ومن المهم اإلشارة 

ن هذين االحتمالين هي إلى أ

محددات أساسية للتقدم الوظيفي 

بالنسبة لموظفي التدقيق وتظهر 

مشكلة الوكالة في جميع الوحدات 

التي يستخدم فيها المالك أو الرئيس 

أو االصيل وكيال" )مديرا"( 

لغرض تفويض مسؤولية له ، 

سواء" أكانت هذه الوحدات تجارية 

أم صناعية أم زراعية أم خدمية
 (8 )

 

وترى نظرية الوكالة بأنه في حالة 

توافق أهداف األصيل والوكيل ، 

فإن الوكيل سيتخذ القرارات التي 

تعظم أهداف األصيل  وأما عندما 

تتباعد أهدافهما ، فإن للوكيل 

فرصة" للعمل من أجل تحقيق 

مصلحته الشخصية ، أي أن لديه 

معلومات مالئمة يفتقر إليها األصيل 

الة بأنها حالة عدم ، ويشار لهذه الح

تماثل في المعلومات ) اي عدم 

امتالك االصيل لنفس المعلومات 

التي يمتلكها الوكيل ( . وتتنبأ 

نظرية الوكالة بأن الوكيل سيتخذ 
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القرارات التي تعظم له المصالح 

الشخصية على حساب الموكل
(10)

 

وكثيرا من الوكالء يميلون إلى 

التصرف لحساب مصلحتهم 

من الخاصة ، عندما يكون لديهم كل 

 الحافز والفرصة للقيام بذلك 

قرارات التوظيف المستقبلية لمديري 3-2

التدقيق واآلثار المترتبة على 

 أصحاب التقارير الدقيقة :

إن اختيار أعضاء فريق لمهمة التدقيق يمكن أن 

كبيرة على موازنة  يكون له آثار

الوقت بالنسبة لمدير التدقيق 

ولنفترض أن مديرا قد عمل مع 

مدققين أثنين على مهمات سابقة ، 

ولنفترض أن أحد المدققين قد غاب 

عن الموازنات ، واستطاع اآلخر 

الوفاء بموازنته ) مع أن المدير 

يظن بأنه ال يقوم باإلبالغ( . وفي 

في  محاولة لحماية معدالت اإلنجاز

المهمات المستقبلية ، فإن المدير 

سيكون على األرجح عرضه 

الختبار صاحب التقرير غير 

الدقيق اكثر من صاحب التقرير 

الدقيق . وهنا يمكن أن تشكل آثار 

سلبية على أقل احتماالً في المستقبل 

، والتي يمكن أن تؤثر على 

العالوات والترقيات واالستخدام 

المستمر
 (12)

ذلك ، فإن ، ونتيجة ل 

تفقد  -على األرجح  –الشركة 

 المدققين الصادقين . 

إن اختيار العمل مع مدققين على مهمات 

مستقبلية يقدم مجموعة مختلفة من 

المعضالت للمديرين عن تقييم 

أرائهم على مهمة مكتملة ، أي أن 

تقييمات األداء السابقة قد ال تتصل 

برغبة المدير الختيار ذلك مباشرة 

الفرد لمهمة مستقبلية مختلفة
(13.)

 

فإذا قيم المدير صاحب التقرير 

الدقيق الذي يتجاوز الموازنة بأثمان 

خاصة مع الزبون ، فإنه غير 

أقل  -على األرجح–ُمفضل ، ويبقى 

ميالً الختيار ذلك الموظف لمهمات 

مستقبلية ، ألن التردد في عدم 

يضر بفرص المدير في الوفاء  اإلبالغ يمكن أن

 لنظر عن الرغبة الخاصة بالزبون .ع أصحاب التقارير الدقيقة الذين تجاوزوا الموازنة ، بغض اون أن المديرين يفضلون أصحاب التقارير غير الدقيقة على المهمات المستقبلية مقارنة مإن وجود موظفين يرغبون بعدم اإلبالغ يقدم للمدير نوعاً من المرونة للوفاء بالموازنات على المهمات المستقبلية ، وعليه يتوقع الباحثبالموازنات المستقبلية .

المبحث الثالث : المدققين ومستوى االبالغ عن 

الوقت في العراق ) القطاع الخاص 

. ) 

لغرض تصميم االستبانة الخاصة باالختبارات 

المحلية إلبالغ فريق التدقيق عن 

الوقت فقد تم االتصال بكثير من 

المحاسبين القانونيين المجازين في 

العراق وابدوا عدم قناعتهم 

بموازنات الوقت ألسباب تتعلق 

بالهياة العامة للقرارات من جهة 

والشركة نفسها من جهة اخرى 

سباب خاصة اضافة الى ا

اماا  0بمكتب المحاسب القاانوني نفساة وموظفياه 

كيفياااااة تحدياااااد اجاااااور المحاساااااب 

القاااانوني المحلاااي فاااان ذلاااك يعتماااد 

علااااى مااااا يصاااادره مجلااااس مهنااااة 

ومراقبااة تاادقيق الحسااابات. لاام يااتم 

اسااتخدام موازنااات الوقاات لألسااباب 

أعااااله بالنسااابة للمااادققين المحلياااين 

)المحاسبين القاانونيين (. المجاازين 

الخاااص باال يااتم اعتماااد  فااي القطاااع

اجااورهم بمااا يصاادره مجلااس مهنااة 

ومراقباااة تااادقيق الحساااابات والاااذي 

يعتمد األجور على أنواع الشاركات 

و رأسمالها إضافة الاى نسابة معيناة 

ماان النشاااط الساانوي ولكافااة أنااواع 

الشاااركات والمشااااريع االقتصاااادية 

وكمااااااااااااااااااااااااااااااا يلااااااااااااااااااااااااااااااي :
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 : الشركات العراقية المسجلة في العراق   أوال

 : جوراألساسيةاأل -1

مبلغمقطوعبالديناروحسبراسالمالالمدفوعوكمايلي:
 اجور التدقيق / دينار  راس المال  نوع الشركة 

2000000(مليوندينار100اقلمن) الشركة المساهمة الخاصة 

( 100من ( الى دينار مليون )1000)
مليوندينار

3000000

4000000(مليوندينار1000اكثرمن)


تضاف بعد100) مليار لكل دينار الف )
المليارين

الشركة المحدودة والتضامنية  وشركة 
 المشروع الفردي 

100000اقلمنمليوندينار

( )1من الى دينار مليون مليون10( )
دينار

150000

 10من) ( الى دينار مليون )100)
مليوندينار

200000

250000(مليوندينارفاكثر100)

(مليون100وعندزيادةراسالمالعن)
ديناريضاف

(مليوندينار100لكل)50000

المستشفيات االهلية والفنادق والمطاعم 
 غير الشركات 

دينار200000

الشركة البسيطة والمشاريع االقتصادية 
 االخرى 

دينار100000



 االجور التكميلية : -2

نسبةمعينةمنالنشاطالسنويولكافةانواعالشركاتوالمشاريعاالقتصادية

حساب/ الموارد مجموع = النشاط 4حجم حساب/ االستخدامات المشروعات3+ في الزيادة +

-يلي:وكما12تحتالتنفيذحساب/


 النسبة  حجم النشاط 

  0.005 ( مليون دينار 10لغاية )

( مليون دينار 100( مليون دينار ولغاية )10ما زاد عن )
. 

0.001 

( مليون 100( مليون دينار ولغاية )100ما زاد عن )
  0دينار .

0.0005 

0.00025 ( مليون دينار .1000ما زاد عن )

 

 المؤسسة في العراق  األجنبيةثانيا : الشركات 

 المالوكمايلي:رأسمبلغمقطوعمن: األساسيةالتدقيق  أجور -1
 اجور التدقيق  راس المال 

 1000000 ( مليون دينار .100اقل من )

( مليون 1000( مليون دينار ولغاية )100من )
 دينار .

1500000 

 2000000 ( مليون دينار . 1000اكثر من ) 
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 نسبةمنالنشاطالسنويالتكميلية :اجور التدقيق  -2

 ) مجموع الموارد + مجموع االستخدامات + الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ ( 

 وكما يلي :
 النسبة  حجم النشاط السنوي 

  0.005 ( مليون دينار 10لغاية )

( مليون دينار 100( مليون دينار ولغاية )10ما زاد عن )
. 

0.001 

( مليون 100( مليون دينار ولغاية )100ما زاد عن )
  0دينار .

0.0005 

0.00025 ( مليون دينار .1000ما زاد عن )

 

 ثالثا : فروع الشركات والمؤسسات االقتصادية واالجنبية 

 :أدناهوفقالحجمالعقودالتيينفذهاالفرعفيالعراقوكمامبين: األساسيةالتدقيق  أجور -1

 - أ فتستوفى للفرع ) عقود ( نشاط وجود عدم حالة أجورأساسيةفي )أدنىبحد

 (دينار.1500000

 كمايلي:األساسيةالتدقيقأجورمالفتكونرأسفيحالةوجود - ب
 اجور التدقيق  حجم النشاط 

 1000000 ( مليون دينار .100اقل من )

( مليون 1000( مليون دينار ولغاية )100من )
 دينار .

1500000 

 2000000 ( مليون دينار . 1000اكثر من ) 

 

) - ت مقداره ادنى بحد اساسية اجور فتستوفى للفرع مال راس وجود عدم حالة في

 .(دينار150000

 

 منثانيا(اعاله2يعتمده)الفقرةاجور التدقيق التكميلية : -2

 

 

(دينار.500000مقطوع)تكوناجورالتدقيقلمكاتبالتمثيلفيالعراقمبلغ-رابعا :

كحدادنى.

.

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات : 1-4

انخفاضالتركيزعلىالوفاءبموازنات -1

 .(5)الوقتبأنهامقياسأداءرسمي

اليزالالمدققونيشعرونبالضغطبسبب -2

 . (6)عدماإلبالغ

المد -3 التقاريرأن أصحاب يفضلون يرين

أو للمهمات التوظيف عند الدقيقة غير

 التعاقداتالمستقبلية.

استمرارالحوافزالضمنيةللمديرينبدليل -4

الوقت في وضعوا الذين الشركاء أن

تشجيع على دليل أي يظهروا لم نفسه,

 عدماإلبالغ.
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للمديرين -5 الخاص الضمني التشجيع أن

يبدو لما ً معاكسا يكون اإلبالغ بعدم

للشركاء

كطرف الوكيل( ( الرئيس دور ويظهر

مثيرلالهتمام.

يتصرفون -6 ) الوكالء ( المديرين أن

أيأنهم بطريقةتجعلهمأشبهبالشركاء.

اليفضلونأصحابالتقاريرغيرالدقيقة

صرا هناك يكون ال عندما بين, قوي ٌع

 حوافزهم.

البيئة -7 في الوقت موازنات استخدام عدم

فيالقطاعالخاصوانماةالعراقيةوخاص

مجلس يصدره ما على االجور تعتمد

 مهنةومراقبةتدقيقالحسابات.

 

 التوصيات : 2-4

البدمنإجراءدراسةموقف,وذلك -1

واضحة أسباب وجود عدم حالة في

 الموظفين لدى عوامل لتجاوزأو

الساعاتالمخططةفيموازنةالوقت

. 

أسباباً -2 تتضمن التي المواقف دراسة

مثل إن إذ الوقت إقناعالتجاوز أكثر

يتم أن المحتمل من التجاوزات هذه

قبل من مختلف نحو على تقييمها

بنظر االخذ مع والشركاء المديرين

 االعتباررغبةالزبائن.

المحاسبي -3 اجور تحديد على نالبقاء

الوقت في العراق في القانونيين

مجلس من يصدر ما على الحاضر

اال , الحسابات تدقيق ومراقبة مهنة

دراسات تقديم من يمنع ال ذلك ان

في الوقت موازنة حول واقتراحات

 قطاعالتدقيقالخاصفيالعراق.
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 2012-2009كميات الغبار المتساقط في محافظة بابل خالل أعوام 
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 خالصةال

,لضذلكاإلنسضانسضلبيةعلضىصضحةالتضيلهاتضأثيراتالمشضاكلالخطيرةاحدوبعضضاألنشضطةالبشضريةعنالتصحرالناجمالغباريعدالتلوثب

داخضلمركضزلضثالثمنضاطقتضمقيضاسكميضاتالغبضارالمتسضاقطشضهريا.يتطلبدراستهاوتحديدنسبهالغرضوضعالمعالجاتالناجعةلهضا

.2012-2009خضاللسضنواتالهاشضميةوالمحاويضلوالمسضيب()بضلمحافظضةبالاقضضيةوثضالثمحافظةبابل)سكنيةوصناعيةوزراعية(

نيسضضضضانو2012لسضضضضنةشضضضضهر يارخضضضضاللكانضضضضتلغبضضضضارالمتسضضضضاقطداخضضضضلمركضضضضزمحافظضضضضةبابضضضضللتراكيضضضضزأعلضضضضىنتضضضضائجانأظهرتال

أظهضرتحيضث.شضهرعلضىالتضوالي\2م\مغ134.30,166.67,92.53,122.82وبمعدالت,2009حزيرانلسنةو2010و2011تيلسن

.البحثسنينكيزالغبارالمتساقطخاللاترلمعدالأعلىالمنطقةالصناعية

سنويلتراكيزالغبارالمتساقطالقضيةمحافظةتمعدالأعلى2012و2011تيلسنوقضاءالمحاويل2009لسنةةقضاءالهاشميسجلكما

سضنينخاللشضهر\2م\غضم148.13محافظضةبابضلألقضضيةطتركيضزالغبضارالمتسضاقلمعضدلأعلىكان2012لسنةايارانشهركذلك,بابل

الخطضطلضذلكنوصضيباتبضاع.تراكيضزالغبضارالمتسضاقطفضيمعضدالتأكثرمضنالسضنواتالثالثضةالتضيسضبقتها2012بينماكانتسنة,البحث

معالجةاألسبابالمؤديةلزيادةمستوياتالغبارفيهواءمحافظةبابل.كفيلةلتحقيقوالوالحلولالناجعةةالمناسب



محافظةبابل,لتلوثا,الغبارالمتساقطكلمات مفتاحية:
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Quantities of Falling dust in the province of Babylon from 2009 to 2012 

 

Mahammed E. Jabbar Al-Defiery1 Abbas Khudair Abbas2 Mouayed Abed Alwahed3 

   1-Environmental Research Center 

   2-Directorate of Babylon Environment 

3-Directorate of Environmental Protection and Improvement in the Middle Region Euphrates 

 

Abstract: 

Serious problemscaused by the dust pollution from desertification and some human activities that have 

a negative impact on human health.It is required to studyand determine of falling dust for developing 

effective treatments. It was measured amounts of falling dust every month on three areas within the 

center of the province of Babylon (residential, industrial and agricultural areas) and three districts of the 

province of Babylon (Hashemite, Mahawil and Musayib) during the years 2009-2012.The results showed 

that the highest amount of dust were observed in center of Babylon province during May of year 2012, 

April of two years (2011and 2010) and June of year 2009with rates 134.30, 166.67, 92.53,122.82 g / m2 

/ month respectively.While the industrial areas showed the highest ratio of falling dustconcentrations 

through the research years.The Hashemitedistrict on year 2009 and the Mahawil district on years (2011 

and 2012) as recorded highest average of falling dust annual concentrations, also the May of 2012 was 

recorded highest rate of falling dust concentration (148.13 g / m2 / month)on the districts of Babylon 

province within years of research. In 2012, it was found higher average of fallingdust concentrations 

than the past three years. Therefore, they recommend the following plans of the appropriate and 

effective solutions that capable to guarantee for treatment achievement of the causes leading to 

increase levels of dust in the air of Babylon province. 

 

Key words:Falling Dust, Pollution,Babylon Province 
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 المقدمة

الغبضضارهوجزيئضضاتدقيقضضةمضضنالمضضوادالعضضضويةوغيضضرالعضضضوية

وخلضضيطمضضنمضضوادمختلفضضةمنهضضادقضضائقتربضضةالعالقضضةفضضيالجضضو

ودقائقتولدها Sootتجةمناالحتراقمثلالسخاماوجسيماتن

المتنوعضضةيسضضتطيعالهضضواءحملهضضامعضضهلخفضضةاألنشضضطةالبشضضرية

وقضضدتحمضضلالريضضااالغبضضارمضضنمكضضانالضضىاخضضرالضضىان,وزنهضضا

قدتعلقفضيالهضواءبسضببو,تسقطبفعلالجاذبيةاومعاالمطار

.األمتضارمن الفعدةإلىالهوائية,وقدتصعدتالتيارامرور

[1]الجافضضةالمكشضضوفةاألراضضضيانمصضضدرالغبضضارالضضرئيسهضضو

ورعضياألشجارالغطاءالنباتيوقطعإزالةالناتجةعنعمليات

وإنتضضاجعمليضضاتحضضرقالوقضضودباإلضضضافةإلى,الحيوانضضاتالجائر

كمياتكبيرةمنالدقائقالمعدنيضةإضافةالطاقةالتيتعملعلى

.[2]الجوإلىالتيتنبعث

دقضضضائقالغبضضضارالكبيضضضرةذاتالحجضضضومالكبيضضضرةالتضضضيتتضضضراواإن

مضضضضضايكرونتترسضضضضضببصضضضضضورة1000-100مضضضضضابينرهضضضضضاأقطا

سضضضريعة.بينماتترسضضضبالضضضدقائقمتوسضضضطةالحجضضضمالتضضضيتتضضضراوا

فيحضينتبقضى,مضايكرونبصضورةبطيئضة100-1مابينأقطارها

1اقضلمضضنأقطارهضضاالضدقائقذاتالحجضضومالصضغيرةالتضضيتكضون

مضضايكرونعالقضضةفضضيالجضضووالتترسضضباالاذاارتبطضضتبضضدقائق

.[3]أخرى

الناتجةعنمصادرمختلفةمنتعدمشكلةتلوثالهواءبالدقائق

التصضحراليضومالناتجضةعنانواجههالمشاكلالبيئيةالخطيرةالتي

ضضضعفنظضضمالسضضالمةإضضضافةإلىالمضضواردالطبيعيضضةإدارةسضضوءو

بيضضدأننضضاالبيئيضضةمضضنحيضضثوسضضائلالنقضضلوالصضضناعةوالعمضضران.

جسضضيماتالعالقضضةالتضضيتعتبضضرأحضضدسضضنركزعلضضىتلضضوثالهضضواءبال

ههضضذهالسضضماتالمميضضزةلبيئتنضضاالمحليضضةبشضضكلخضضاصومضضاتتركضض

فمضناألمضراضالتضي,صضحةاإلنسضانالجسيماتمضن ثضارعلضى

يسضضببهاالغبضضارأمضضراضالحساسضضيةبأنواعهضضا,والربضضوأوضضضيق

الحضضدودالمضضؤثرةعلضضى,امضضانفس,والتهضضابالشضضعبالهوائيضضةتضضال

آلخضضضرتختلضضفمضضضنشضضخصفأنهضضايضضزالضضضدقائقياتلتراكاإلنسضضان

وكذلكتعتمدعلىنوعيضةهضذهالضدقائقياتوهنضاكخطضورةيمكضن

ليةمضنمستوياتعالنالغبارمنحيثاحتواءالغبارعنجمتان

فيمضضضضاوجضضضضدانغبضضضضارالمنطقضضضضة,[4]السضضضضامةالعناصضضضضرالثقيلضضضضة

الحضضضضريةيحتضضضويعلضضضىرصضضضاصوحديضضضدوبضضضاريوموسضضضلينيوم

.[5]اعلىجدامنالمنطقةالريفيةوالمنيوم

ادىتغيرالعواملالجويةوكذلكالطبيعضةالجغرافيضةللعضراقان

الىاتساعفيالمناطقالصحراويةارتفاعفيدرجاتالحضرارة

وازديضضادفضضيمعضضدالتالسضضطوعالشمسضضياألمطضضاروقلضضةتسضضاقط

وانخفاضالرطوبةوتفتتغطاءالتربةبسضببحركضةالعجضالت

الضضىتولضضدهضضواءجضضافمحمضضلبالغبضضارهضضذاالعسضضكريةممضضايضضؤدي

تضضدهورةمشضضكلواجضضهالعراقضضي.[6]المتصضضاعدمضضنسضضطحالتربضضة

البضضاهظاالسضضتغاللإلضضىترجضضعالتضضي)التصضضحر(األرضمضضوارد

الضضضذيبالتقطيعغاباتاالشضضضجارتضضضدميرأولها,ةالطبيعيضضضللمضضضوارد

منضاطقالجضائرفيالرعضيوثانيها,التشجيرالتعوضهمشروعات

الزراعضضضةأراضضضضيتعضضضرضالحيضضضوانوثالثهضضاوتربيضضضةالمراعضضي

التربةوحمايتهامنالتضدهوريانةصضللقصضورأعماللتعريضةالمطرية

تدهورأراضضضضيهضضضيةالرئيسضضضولكنالمشضضضكلة,الخصضضضوبةوفقضضضد

.[7]المرويةالزراعة

رغمانظاهرةتكونالغبارقدتكونمنالظواهرالطبيعيةفضي

اغلباألقضاليمالجافضةوشضبهالجافضةنتيجضةقلضةاألمطضاروارتفضاع

اخضضتالفإلضضىدرجضضاتالحضضرارةوقلضضةالغطضضاءالنبضضاتيباإلضضضافة

قلقالمختصضينأثارلكنازديادنسبالغبارقد,الضغطالجوي

مضضالضضمتسضضتطيعقياسضضهالوفقضضاإلضضىمبضضدأالمعضضروفهضضوبالبيئضضة,و

البحضثبهضدفهضذاإجضراءلضذلكتضم,مضهوالتحسضينهيتستطيعتقي

معرفضضةمسضضتوياتالغبضضارالمتسضضاقطةفضضيمحافظضضةبابضضلوتحديضضد

تلوثبالغبارلغرضالبحضثعضنالحلضولالناجعضةالحجممشكلة

لهذهالمشكلة.

 

 المواد وطرائق العمل

 النمذجة 

لضضثالثمنضضاطقداخضضلقيضضاسكميضضاتالغبضضارالمتسضضاقطشضضهرياتضضم

مركزمحافظةبابل)سكنيةوصناعيةوزراعية(وثالثاقضضية

خضاللسضنواتلمحافظةبابل)الهاشميةوالمحاويضلوالمسضيب(

بوساطةقنضانيمعدنيضةذات,وذلك(1خارطة)2009-2012

,وهذهالمواصضضفاتوطريقضضةسضضم29.5سضضموارتفضضاع15اقطضضار

الجمعمتبعضةفضيكضلمضندائضرةحمايضةوتحسضينالبيئضةالعراقيضة

الجويةوالرصدالزلزاليفيتقديركمياتالغبضاراألنواءوهيئة

 المتساقط.
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 موقع الدراسة

العراقضمنمنطقضةتقعمحافظةبابلفيالمنطقةالوسطىمن

قضضةالفضضراتالشضضماليمضضنمنط,وتمثضضلالجضضزءالسضضهلالرسضضوبي

تعضدمدينضةو,وجعلهاهذاالموقعتحتضلمركضزالوسضط.األوسط

كضم100تبعضدمسضافةالتضيلمحافظةبابلاإلداريالحلةالمركز

تقضضضعمحافظضضضةبابضضضلبضضضيندائرتضضضيعضضضرض .عضضضنمدينضضضةبغضضضداد

7 ْ32-  ْ8 42شماالً,وبينخطيطضول 33ْ   ْ43

-  ْ50 ,م46-20تتضضراوامسضضتوياتالسضضطحشضضرقا45ًْ 

,وتشضضغلنسضضبة2كضضم5119وتصضضلمسضضاحةمحافظضضةبابضضلإلضضى

يبلضضغعضضضددو2كضضضم434128%مضضنمسضضاحةالعضضضراقالبالغضضة1,2

سكانهامليونوثمانمائضةألضفنسضمةوترتفضعأراضضيهاالمنحضدرة

يسضضودهامنضضارصضضحراويحيضضثترتفضضعدرجضضاتو,نحضضوالجنوب

السضضضائدةفضضيمنطقضضضة.الريضضاام50الحضضرارةصضضيفاتصضضضلإلضضى

الدراسضضضةهضضضيالريضضضااالشضضضماليةالغربيضضضةوالغربيضضضةوالشضضضمالية,

%مننسبةاالتجاهاتالسائدةللريضاافضي61,3وتشكلنسبتها

الشضرقيةنسضبةتشكلالريااالجنوبيةوالجنوبيضةمنطقةالدراسةو

[.وتضضمقيضضاسكميضضةالغبضضارالمتسضضاقطعلضضى8]%11,2مقضضدارها

(.1ينةفيجدول)وفقنقاطالفحصالمب



 حساب كمية الغبار المتساقط

تمحسابكميةالغبضارالمتسضاقطفضينهايضةكضلشضهرعلضىوفضق

المعادلةاآلتية:

في الشهر=وزن الغبار في القنينة  2م\كمية الغبار المتساقط غم

  3.1428 ×2 [نق القنينة )سم(]\10000×)غم(

 النتائج والمناقشة:

أعلضضىنانمضض2,3,4,5النتضضائجالمبينضضةفضضيجضضداولأظهضضرت

بابضضلمركضضزمحافظضضةتراكيضضزللغبضضارالمتسضضاقطلضضبعضمنضضاطق

سنينالبحثكانتفيأشهر)سكنيةوصناعيةوزراعية(خالل

2011و2010ونيسضضضانلسضضضنتي2009لسضضضنةحزيضضضرانشضضضهر

؛166,67؛92,53؛122,82وبمعضضدالت2012لسضضنةايضارو

إذيتعرضجومدينةالحلةشهرعلىالتوالي.\2م\غم134,30

الضضضىتلضضضوثمضضضنعضضضدةمصضضضادرمنهضضضامعامضضضلاالسضضضفلتوعضضضوادم

السضضياراتوكضضورالطضضابوقوالنشضضاطاتالصضضناعيةمضضنمطضضاحن

الحبوبومصانعقطعالخشبالتيتلفضظهضذهاألنشضطةغضازات

.[9]سامةونفايضاتصضلبةلهضاأخطضارأكيضدةعلضىحيضاةالسضكان

معضدلالغبضارزيادةدرجةالحضرارةلهضادورفضيزيضادةإنكذلك

التياراتالهوائيةلهادورفيكذلكإن,[10]بسببجفافالتربة

وزيضضادةالغبضضارفضضيالهضضواء,عضضالوةعلضضىذلضضكاألتربضضةتصضضاعد

الحضضدودفضضانوعمومضضا,شضضارعالحركضضةالمواصضضالتالكثيفضضةفضضي

تختلضضفمضضنشضضخصلتراكيضضزالضضدقائقياتاإلنسضضانالمضضؤثرةعلضضى

وكذلكتعتمدعلضىنوعيضةهضذهالضدقائقياتوبصضورةعامضةآلخر

يتعرضالشخصاالعتيضاديلتركيضزمضنالضدقائقيزيضدأاليجب

مايكروغراملكلمترمكعبكمعضدلسضنوياواليزيضد75عن

مايكروغراملكلمترمكعبخاللساعةوهذاحسب260عن

فيمضضضضاسضضضضجلتالمنطقضضضضة[.11]الحاليضضضضةاألمريكيضضضضةالتشضضضضريعات

أعلضى2012-2009خضاللسضنواتفيمدينضةالحلضةالصناعية

المتساقطمنالمنطقةالسضكنيةبينمضاسضجلتمعداللتركيزالغبار

المنطقضضةالزراعيضضةاقضضلمعضضداللتراكيضضزالغبضضارالمتسضضاقطخضضالل

أنشضضطةوقضضديعضضزىالسضضببفضضيذلضضكوجضضودهضضذاالبحضضث.أعضضوم

بحركضضةدؤوبضضةومسضضتمرةلوسضضائطصضضناعيةالتضضيتعضضجوبشضضرية

بيعضضةالترابيضضةلمقتربضضاتالشضضارعالنقل,أضضضفالضضىذلضضكفضضانالط

الذييعملعلىتكويناألمروجودحركةوسائطالنقلالكثيفةو

دقضائقالتضربالمحاذيضةإثضارةتضؤديالضىموقعيضهتياراتهوائية

غبضارتبعضاالجولتتساقطبعضدذلضكفضيهيئضةإلىللشارعوحملها

بضالقربفيماوجدفضياحضدىالدراسضات.األرضيةوىالجاذبيةلق

معضدلتراكيضزالضدقائقمضنإنالشريفينفضيكضربالءاألماميينمن

تصضاعدالغباربسضببازدحضامإلضىعاليةيعضودالالعالقةفيالهواء

مسضضتوياتكمضضاان.[12]والضضدرجاتالناريضضةوتضضأثيراألفرانالمارة

ويبلغيمضضعازديضضادالنشضضاطالمروررتفضضعتالعالقضضةفضضيالهضضواءالدقائق

عنضضضضضضدمايشضضضضضضتدالنشضضضضضضاط)عمضضضضضضان(األعلىفيالمدينضضضضضضةفيحضضضضضضد ه

الصضضضضناعيةالتضضضضيتنضضضضتجاألنشضضضضطةوعمومضضضضاإن[13]المضضضضروري

وأعمضضالمختلفضضةمثلالملوثضضاتالغازيضضةالناتجضضةعضضناالحتضضراق

لهااثرفيزيادةكمياتالغبار.وغيرهاوالنجارةالحدادة

نانقضاء(م6,7,8,9)بينتالنتائجالمدرجةفيجداولكما

38.90كيزالغبارالمتسضاقطالترسنويمعدلعلىسجألالهاشمية

علىسضجألقضاءالمسيبإنفيحين2009لسنةشهر\2م\غم

لسنةشهر\2م\غم43.83كيزالغبارالمتساقطالترسنويمعدل

سضنويمعدلأعلضىقضداظهضرقضضاءالمحاويضل,بينماكضان2010
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؛38.97وفقمعطيضضضضضاتالنتضضضضضائجكيضضضضضزالغبضضضضضارالمتسضضضضضاقطالتر

علضضضضضى2011,2012تيلسضضضضضنوذلضضضضضكشضضضضضهر\2م\غضضضضضم62.92

ازديادفيمعدالتالتصضحربشضكلواضضحهناكبيدأنهالتوالي.

بضضضالعراقبسضضضببسضضضوءاسضضضتخدامالمضضضواردالطبيعيضضضةالضضضذياتسضضضم

ونشضضوءبسضضماتتضضرجحاسضضتنزافهضضذهالمضضواردوتضضدميرالبيئضضة

ظضضضضضضضضضضاهرةالتصضضضضضضضضضضحرالمقترنضضضضضضضضضضةبضضضضضضضضضضالتغيراتالمناخيضضضضضضضضضضة

انمحافظضضضضاتبابضضضضلوذيقضضضضاروكضضضضربالءفوبالتحديضضضضد,والجفاف

المعضضدالتالشضضهريةمضضناالنبضضارأعلضضىوالنجضضفسضضجلتوميسضضان

كمضضاانمدينضضةالحلضضة.[14]ديضضالىوالقادسضضيةونينضضوىوواسضضط

واقضضضيةمحافظضضةبابضضضلتحتضضاجالضضىتنظيضضضفوإزالضضةتراكمضضضات

االتربةفياالحياءوالطرقإضافةالىتبلضيطالشضوارعواكسضاء

األرصفةوهذههياألسبابالتيتسهمفضيزيضادةالغبضارالعضالق

فيالهواء.

شضهرأنمضن(9,8,7,6ول)االجضدالمبينةفينتائجأوضحتماك

تركيضضضضزالغبضضضضارمعضضضضدللأعلضضضضىكضضضضان2009حزيضضضضرانلسضضضضنة

بينما,شضضضهر\2م\غضضضم148.13بابضضضلمحافظضضضةألقضضضضيةالمتساقط

عضضدلسضضنويمأعلضضى2010,2011سضضجلشضضهرنيسضضانلسضضنتي

علضضىشضضهر\2م\غضضم64.53,102.43تضضينللغبضضارالمتسضضاقطوبكمي

فضيمدينضةالديوانيضةمضنأجريتبينتنتضائجدراسضةفيما,التوالي

أعلضىالجافةوكضاناألشهرارتفاعكميةالمعلقاتالهوائيةخالل

 .[15]أيلولقيمةخاللشهر

أكثركانضضضأيارمضضضنانشضضضهر2012لسضضضنةفحوصاتالكمضضضاتشضضضير

.وعنضضضدشضضضهر\2م\غضضضم106.99بالغبضضضارالمتسضضضاقطشهورالسضضضنة

واقضضضضيتهامقارنضضضةنتضضضائجالسضضضنواتاألربعضضضةلمركضضضزالمحافظضضضة

مدينةالحلةأكثرتلوثبالغبضارمضناالقضضيةواننستنتجمنإن

.تراكيضضزالغبضضارالمتسضضاقطفضضيمعضضدالتكانضضتأكثضضر2012سضضنة

وانهذاالغبارسيشضكلخطضورةعلضىصضحةاالنسضانمنالمرور

.حيثانتشارهوارتفاعمعدالتتراكيزه

 

 االستنتاجات والتوصيات

معضضدالتتراكيضضزانمعطيضضاتنتضضائجالبحضضثمضضنمضضنيتبضضينلنضضا

منضضاطقالدراسضضةوخاصضضةفضضيالمنضضاطقكانضضتعاليضضةفضضيالغبضضار

افيتضدهوريواجضهالعراق,فقالمكتظةبحركضةالصناعيةوالمناط

الصضضضحيةاألصعدةعلضضضىكافضضضةخطيضضضرةةسضضضلبيتأثيراتبيئتهضضضذات

األرضسضوءاسضضتعمال عضضالوةعلضى,واالقتصضاديةاالجتماعيضةو

ذلضكأدىممضا,البشضريةاألنشضطةوبعضالعملياتالناجمضةعضن

المتسضاقطفضضيداخضلالمضضدنزيضادةفضضيكميضاتالغبضضاربرمتضهإلضضى

.لذاينبغضضيأنومضضنضضضمنهامضضدنالتضضيأجريضضتعليهضضاالدراسضضة

وتعبيدالطضضرقوزراعضضةكساءاألرصضضفةألتكضوناألولويضضةاألولضضى

الحدائقوتشضجيرالسضاحاتوالسضاحاتالخاليضةوتنظيضفوإزالضة

االتربضضةمنشضضوارعمضضدنمحافظضضةبابضضل,كضضذلكضضضرورةمعالجضضة

الناجمضضضةمضضناألنشضضطةالصضضناعيةفضضضيدقضضائقوملوثضضاتالهضضواء

محافظةبابلوابعضادالمصضانعومعامضلاالسضفلتوالطضابوقالضى

.الجنوبيوالجنوبيالشرقيمناطقبعيدةعنالمدنوفياتجاه

احضضدأسضضبابالرئيسضضةالرتفضضاعكميضضاتالغبضضارفضضيالهضضواءهضضوإن

الجانضضضضضضضباألولمضضضضضضضنجبالعمضضضضضضضلذلكيسضضضضضضضتولضضضضضضض التصضضضضضضضحر

تحسضينمضنمنالتصحرمنخاللالراضيالزراعيةاهوحماية

ومنعتملحهاوالمحافظةعليهضاوالجانضبةهذهاالراضيخصوب

الثانياستصالااألراضيالمتصحرةواعادةالحيضاةلهضالتجديضد

كفيلضةوضضمنإدارةسضليمةلهضاالمناسضبالخططوضعوإنتاجها

قائيضةبالنسضبةوالتضدابيرالتنفيضذلغرضو.لتحقيقالغايةالمنشودة

لألراضضيالتضيلضضمتصضببضالترديبعضضد,أوالتضيلضمتتضضدهورإال

:البدمنالقيامباإلجراءاتاآلتيةكانبقدرطفيف.

و .1 التعرية من بابل محافظة األرضي الحراثةحماية تقليل

المحاصيلالتيتؤديإلىزراعةوتعريةالللحدمنلهاالجائرة

توفيرالغطاءالنباتي.

خ .2 االسمدةتحسين استخدام خالل من التربة وبناء صوبة

دور لها للتربة والكيمياوية الفيزياوية الخواص الن العضوية

 .تحسينقابليةالصرفوالبزلنموالنباتوفي

خالل .3 من وتكثيرها النباتي الغطاء تنمية مشاريع إقامة

المراعي ألغراض الالزمة المساحات وتحديد مشاتل وجود

 .محافظةبابلألراضيالطبيعية

4.  األراضي والمحاذيةاستصالا بابل محافظة الزراعيةفي

وبالتحديداالراضيالمتدهورةبسببمنالملوحةبعدإجراءلها

ويمكن بالتملح المتأثرة األراضي جميع على المسوحات

 االستعانةبالخبراءمنالمنظماتاإلقليميةوالعالمية.

5.  حول الخضراء مراكزإنشاءاألحزمة ومدن مدينةالحلة

بابل محافظة وزحفاقضية بالتصحر المتأثرة والمناطق

في والتوسيع والحدائق المتنزهات وانشاء الرملية الكثبان

األشجار زراعة من واالستفادة الغابات, وانشاء الزراعة
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والكازوينا واألثل واليوكالبتوس دعم,الصنوبريات يجب كما

زراعة وتشجيع كوالنخيل مثمرأفضلنها تتحملشجرة ة

 .الظروفالقاسية
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البحوثخ الصات والتلوث للبيئة الثانية العلمية الندوة .جامعةالقادسية\كليةالعلوم2005نيسان21–20.

 

 

 

 

 نقاط الفحص لقياس كمية الغبار المتساقط  لهذه البحث(1)خارطة

 

 احداثيات نقاط الفحص لقياس كمية الغبار المتساقط  لهذه البحث ( 1) جدول 

 االحدثيات موقع نقطة الفحص نقطة الفحص ت

E0444454  N3591932دائرةبيئةبابل)الحلة(سكني 1

E0444432  N3599379المركزالصحيسنجار)الحلة(زراعي 2

E0445720  N3589771الحيالصناعة)الحلة(صناعي 3

 E0444054  N3614145 المركزالصحيقضاءالمحاويل 4

E0434689  N3626167المركزالصحيقضاءالمسيب)سكني( 5

E0467704  N3581664المركزالصحيقضاءالهاشمية)سكني( 6



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

124 
 

 

 2009مناطق داخل مركز محافظة  بابل لسنة ال( تراكيز الغبار المتساقط لبعض  2) جدول 

 Average موقع المحطة القياس )الشهر(فترة 

 صناعي زراعي سكني

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غمشهر\
2

 شهر\

 16.26 19.20 12.33 17.24 كانون الثاني

 42.47 56.50 25.40 45.50 شباط

 60.98 96.20 36.95 49.80 اذار

 37.99 58.88 23.30 31.79 نيسان

 30.95 37.67 - 24.22 أيار

 122.82 154.5 81.90 132.06 حزيران

 75.47 81.42 - 69.52 تموز

 49.07 56.27 39.33 51.61 اب

 27.03 54.05 7.72 19.31 أيلول

 18.59 31.57 6.29 17.92 تشرين االول

 18.18 23.40 14.90 16.25 تشرين الثاني

 18.43 32.36 9.14 13.80 كانون االول

Average 40.75 25.72 58.50 43.19 
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 2010مناطق داخل مركز محافظة  بابل لسنة ال( تراكيز الغبار المتساقط لبعض  3) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 صناعي زراعي سكني

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 19.22 32.19 11.69 13.79 كانون الثاني

 36.10 48.2 26.4 33.7 شباط

 53.94 91.82 31.0 39.0 اذار

 92.53 149.8 34.8 93.0 نيسان

 77.09 39.6 102.66 89.0 أيار

 69.05 105.06 36.1 66.0 حزيران

 50.03 72.6 38.5 39.0 تموز

 43.33 52.95 51.04 26.0 اب

 41.97 68.3 28.6 29.0 أيلول

 27.20 42.9 18.7 20.0 تشرين االول

 20.07 30.0 11.2 19.0 تشرين الثاني

 47.09 45.07 23.2 73.0 كانون االول

Average 45.04 34.49 64.87 48.14 
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 2011مناطق داخل مركز محافظة  بابل لسنة ال( تراكيز الغبار المتساقط لبعض  4) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 صناعي زراعي سكني

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 16.26 21.83 9.66 17.30 كانون الثاني

 17.18 22.80 10.1 18.63 شباط

 17.83 24.90 10.70 17.90 اذار

 166.67 216.90 78.40 204.70 نيسان

 56.73 98.10 15.00 57.10 ايار

 42.61 68.19 22.40 37.23 حزيران

 57.27 89.20 32.50 50.11 تموز

 28.70 53.1 10.5 22.5 اب

 26.13 41.90 14.45 22.04 ايلول

 33.69 47.49 29.21 24.37 تشرين االول

 23.60 41.06 10.34 19.40 تشرين الثاني

 31.33 44.00 19.8 30.20 كانون االول

Average 43.46 21.92 64.12 43.17 
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 2012مناطق داخل مركز محافظة  بابل لسنة ال( تراكيز الغبار المتساقط لبعض  5) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 صناعي زراعي سكني

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 31.08 52.92 15.97 24.36 كانون الثاني

 39.03 65.30 19.90 31.90 شباط

 93.97 164.00 39.90 78.00 اذار

 47.78 86.02 23.19 34.13 نيسان

 134.30 215.90 79.80 107.20 أيار

 46.57 94.56 17.20 27.96 حزيران

 64.13 106.10 29.50 56.80 تموز

 48.20 99.11 13.33 32.16 اب

 33.10 54.49 19.94 24.88 ايلول

 44.56 63.08 20.32 50.29 تشرين االول

 17.13 30.09 10.21 11.08 الثانيتشرين 

 ** -  - كانون االول

Average 43.52 26.30 93.78 54.53 



 ** ال يوجد قراءة بسبب األمطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

128 
 

 

 2009ة محافظة  بابل لسنة ي( تراكيز الغبار المتساقط لبعض اقض 6) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 قضاء الهاشمية )سكني( قضاء المسيب )سكني( )سكني(قضاء المحاويل 

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 11.81 10.41 12.97 12.06 كانون الثاني

 48.10 53.80 38.10 52.40 شباط

 57.03 71.90 45.90 53.30 اذار

 36.62 34.40 39.26 36.21 نيسان

 21.15 15.90 25.84 21.72 ايار

 107.00 119.06 99.22 102.7 حزيران

 39.34 32.89 41.35 43.77 تموز

 48.35 50.66 46.1948.20 اب

 25.60 35.60 22.68 18.52 ايلول

 16.97 15.057 19.68 16.18 تشرين االول

 12.76 11.67 13.72 12.90 تشرين الثاني

 14.71 15.45 20.77 7.90 كانون االول

Average 35.32 35.64 38.90 36.62 



 

 2010ة محافظة  بابل لسنة ي( تراكيز الغبار المتساقط لبعض اقض 7) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 قضاء الهاشمية )سكني( قضاء المسيب )سكني( قضاء المحاويل )سكني(

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 22.15 30.2 21.09 15.17 كانون الثاني

 36.90 30.4   42.7 37.6 شباط

 41.29 21.49 48.14 54.24 اذار

 64.53 41.3 100.7 51.6 نيسان

 62.03 49.6 73.8 62.7 ايار

 41.60 29.9 42.77 52.14 حزيران

 41.40 31.3 38.1 54.8 تموز
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 31.25 23.56 31.0 39.2 اب

 36.37 30.9 38.6 39.6 ايلول

 31.60 31.2 37.2 26.4 االول تشرين

 19.90 18.2 20.0 21.5 تشرين الثاني

 35.76 35.39 31.8 40.1 كانون االول

Average 41.25 43.83 31.12 38.73 

 

 

 2011ة محافظة  بابل لسنة ي( تراكيز الغبار المتساقط لبعض اقض 8) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 قضاء الهاشمية )سكني( قضاء المسيب )سكني( المحاويل )سكني(قضاء 

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 17.47 15.25 18.36 18.79 كانون الثاني

 15.00 14.12 15.32 15.57 شباط

 17.45 15.42 18.22 18.71 اذار

 102.43 93.1 98.7 115.5 نيسان

 43.00 28.4 46.3 54.3 ايار

 37.51 29.77 44.07 38.70 حزيران

 55.73 48.5 62.4 56.3 تموز

 17.63 12.3 20.8 19.8 اب

 19.03 11.4 18.4 27.3 ايلول

 32.76 24.37 39.97 33.94 تشرين االول

 23.04 21.3 18.03 29.8 تشرين الثاني

 35.47 31.5 36.5 38.4 كانون االول

Average 38.93 36.42 28.79 34.71 
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 2012ة محافظة  بابل لسنة ي( تراكيز الغبار المتساقط لبعض اقض 9) جدول 

 Average موقع المحطة فترة القياس )الشهر(

 قضاء الهاشمية )سكني( قضاء المسيب )سكني( قضاء المحاويل )سكني(

م\غم
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

م\غم شهر\
2

 شهر\

 25.43 27.39 25.04 23.87 كانون الثاني

 38.20 27.40 39.40 47.80 شباط

 112.35 123.00 20 .61 101.70 اذار

 52.21 54.25 25.28 77.10 نيسان

 148.13 97.40 181.40 165.60 ايار

 19.8531.66 35.77 39.36 حزيران

 56.29 43.90 66.70 58.26 تموز

 21.15 16.10 19.40 27.96 اب

 36.2545.52 31.83 68.49 ايلول

 53.90 54.30 46.62 60.79 تشرين االول

 18.06 20.56 12.48 21.14 تشرين الثاني

 ** - - - كانون االول

Average 62.92 48.39 47.31 54.81 

 ** ال يوجد قراءة بسبب األمطار
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 RapiScan-GaRDSقياس التعرضات االشعاعية لمنظومة الفحص باالشعة المؤينة من نوع 

 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعةفيزياوي اقدم / فائز قحطان وحيد /   -:اعداد
حسنين حكمت محمد، سمير ضاري صال ،  محمد جاسم محمد شنتر. -المشاركون:

, Tel.: +964 7727427403 inspect@irsra.gov.iqmail: -E 

 

 

 -الخالصة:

التعرضــات االشــعاعية لمشــغلي المنظومــة وســائقي المركبــات المفحوصــة والمــارة  بدراســة بحــثال هــذا يــتلخص
البلـــدان التـــي تســـتعمل هـــذه  لـــبعضالموضـــوعة  التعرضـــات االشـــعاعية محـــدداتوعمـــوم النـــاس ومقارنتهـــا مـــع 

االصــدار االخيــر لمنشــور  االشــعاعية.علما ان للتعرضــاتيــة المحلمحــددات اللوضــع  ، كخطــوة اولــىاالجهــزة
ورد منـع اســتخدام هـذه المنظومـات اال بعــد  2011لعـام ( (GSR. Part No 3الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة 

بلد باالستخدام علما انها ممارسة جديدة فـي العـالم ولـم يـتم وضـع لكل الحصول على تبرير من الهيئة الرقابية 
لعــدد مــن ســائقي  RadEyeفــي اغلــب الــدول، حيــث تــم تســليم جهــاز قيــاس االشــعا  نــو   دوليــة لهــامحــددات 

شــاحنات نقــل المنتجــات النفطيــة وااليعــاز لهــم بــالمرور خــالل منظومــة الفحــص بســر  مختلفــة لحســاب الجــر  
العمليـة  النتـائج مقارنـة تمـت.االشعاعية المكافئة لسائقي الشاحنات المفحوصة والمشغلين والمارة وعمـوم النـاس

ــــة والنتــــائج للمنظومــــة النظريــــة الحســــابات مــــع ــــي المدون ــــين للمنظومــــة التشــــغيلي الكتيــــب ف ت الجرعــــا ان وتب
 .للمنظومة التشغيلي الكتيب في المدونة بالمحددات عندااللتزام فقط الحدودالمقرة ضمن تبقى الشعاعيةا
 

 ، التعرضااات االشااعاعية ، منظومااة الفحااص باالشااعة المؤينااة ، RapiScan-GaRDS: الكلمــات المفتاحيــة

 الجرعة المكافئة .
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Measuring equivalent doses to the Ionization inspection systems 

(Rapiscan-GaRDS) 

F.Q.Waheed* ,H.H.AL-Kazzaz, S.D.AL-Aubaedy, M.J.AL-Dulaimi 

 

Abstract:- 

This study aims to measure accumulating equivalent dose to the radiological workers (operator)  

under inspection cars drivers and then compare with constrains of radiation exposure used by 

other countries which use these systems as a first step to put the local limitations. The last 

published version of IAEA (GSR. Part no. 3) in 2011 mentioned that using of these systems are 

forbidden only after prevented the obtaining the justifications of the regulatory body for each 

country, knowing that it is a modern practice in the world and until now there are no such 

limitations in most countries. Some red eye devices have been given to the number of truck 

drivers of petroleum transport products and instructed them to pass through the scan system with 

different speeds to measure the accumulating equivalent doses in the truck drivers under 

inspection, radiological workers, and general people. The results accumulated equivalent doses 

were compared with theory results of the systems and also with documented results in the 

operation manual. The results showed that the doses are within the limitations only in the 

commitment with limitation documented in the operation manual of system. 

Keywords: RapiScan-GaRDS, radiation exposure, ionizing radiation inspection system, equivalent dose. 
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 -مقدمة:ال -1

نظرا للتوسع الحاصل حديثا في استخدامات المصادر المشعة وهو الكشف عن الشحنات والحاويات 
السينية لفحص الحقائب والبضائع والمركبات واالشخاص في المطارات والمنافذ  واألشعة باستخدام اشعة كاما 

الحدودية والمناطق االمنية في العديد من دول العالم، فقد استخدمت قوات االمن العراقية جهاز الكشف من 
 .2010في داخل العراق منذ عام لمساعدتها في السيطرة على الحالة االمنية Rapiscan-GaRDSنو  

والتي تعتمد بطريقة الكشف على  Rapiscan-GaRDSنو   عتبر منظومة الرابسكان المتنقلةت
 في فحص الشاحنات مع اختصار الوقت والجهد سريعة وذات نتائج جيدةسهلة العمل و  اشعة كاما منظومة

مهربة وهي وسيارات الركاب للكشف عن المواد الممنوعة واالسلحة والمواد ال الكبيرة والحاويات والقطارات
 .[1]المختلفة مصممة للعمل في الظرو  الجوية

(عنضدالصضنعوكاشضف(1Ci(بنشضاطاشضعاعيCo60انهذهالمنظومةتتألفمنمصدرمشع)نضوع

للخيال)لوحةالتحسس(وانمبدأالعمليتمبتمريرالمضوادالمضرادفحصضهابضيناللوحضةالمتحسسضةوالمصضدر

المشعونتيجةالنبعاثاالشعةوامتصاصهاتقوماللوحضةالمتحسسضةبرسضم

صورةخياليضةتوضضحالمحتويضاتالداخليضةللحاويضاتوالمضوادالمفحوصضة

مبداالعملهذايتطلبعدموجوداينوعمنالتدريعمندونفتحهاوان

بينالمصدرالمشعوالمادةالمرادفحصهااثناءعمليةالكشفوهذهااللية

تتطلبمهارةفنيةعاليةوتدريبللمشغلينوانالمواقعالعاملةعلضىمثضل

صضىحضدممكضنحسضبهكذامنظوماتيجبعليهاتقسيممناطقالعمضللتقليضلالتعرضضاتاالشضعاعيةالضىاق

 .(ALARA)مبدا

-:(RapiScan)وصف منظومة  -اوال :

(هــي شــركة رائــدة فــي انتــاج المنظومــات االمنيــة للكشــف والتفتــي  االمنــي ولهــا Rapiscanان شــركة )      
منتجات عديدة تستخدم تقنيـات مختلفـة فـي التفتـي  ومـن ضـمنها االشـعا  المـؤين باسـتخدام المصـادر المشـعة 

هذه المنظومة عبارة عن ، و  )2)،)1والمبينة في الصورتبن رقم) (GaRDS)منظومة الرابسكان موديل كما في 
( بنشاط اشـعاعي 60Coشاحنة مثبت عليها حامل وذرا  ميكانيكي متحرك وفي نهاية الذرا  مصدر مشع نو  )

1Ci) عبــارة عــن هــي ( عنــد الصــنع وكاشــف للخيـــال )لوحــة التحســس(والتي
رتبة على شكل مصـفوفة مــال البعد واشفاالشعاعية االحاديةكـعدد كبير من ال

حاسـوب عنـد مقصـورة  متصلة مـع، (L)فوقبعضهاالبعض على شكل حر  
السائق من اجل اعادة ترتيب الصورة في الوقت الحقيقـي لتظهـر فـورا صـورة 

يقـــوم المشـــغل بتحليلهـــا، هـــذه و لـــى شاشـــة المراقبـــة عرقميـــة عاليـــة الوضـــوح 
يــة توضــ  المحتويــات الداخليــة للحاويــات والمــواد المفحوصــة الصــورة الخيال
 .من دون فتحها

( شاحنة الرابسكان في مصفى الدورة1صورة رقم )  
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 -مبدأ عمل المنظومة : -ثانيا :
ان مبدأ العمل يتم بتمرير المادة المراد فحصها بين اللوحة المتحسسة 

التي تكون مثبتة على الذرا  الحامل والمصدر المشع الذي يكون مثبت في 
( ونتيجة 3نهاية الذرا  الميكانيكي المتحرك كما مبينة في الصورة رقم)

اد النبعاث االشعة من المصدر المشع وانعكاسها من قبل المادة المر 
والتي هي عبارة عن عدد كبير  تحسسةفحصها ووصولها الى اللوحة الم
فوق بعضها البعض على شكل مصفوفة  عموديةالمرتبة بصورة  البعد من الكواشــــف االشعاعية االحادية

وتستخدم كواشف اشباه الموصالت على شكل دايودات كمتحسسات تناظرية الشعة كاما ترتبط بجهاز مكثف 
وباالتصال مع حاسوب مرفق بالمنظومة موجود عند مقصورة السائق شارة التناظرية الى رقمية لتحويل اال

توض  المحتويات الداخلية للحاويات والمواد التي ( 4رسم صورة خيالية كما مبينة في الصورة رقم)ت
اجل اعادة المفحوصة من دون فتحها. حيث يتم ارسال ومعالجتها من خالل الحاسوب المرفق بالمنظومة من 

 يقوم المشغل بتحليلها.و ، حيث تظهر فورا على شاشة المراقبة صورة عالية الوضوح ثنائية البعد صورة بناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( شاحنة الرابسكان في مصفى الدورة في حالة االستعداد للعمل2صورة رقم)  

 

نظومة ( طريقة عمل الم3صورة رقم)  

(الصورةالمتكونةفيالحاسوبالمرفقبالمنظومة4صورةرقم)  
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 -البحث ونتائجه: -2
 -الجزء العملي: -اوال

عند فحص الشاحنات خالل المنظومة 
يجب ان تكون سرعة المركبة بحدود 

م/ثانية( وبذلك يكون عدد 0.4كم/ساعة )1.5
المركبات المفحوصة في الدقيقة الواحدة تتراوح 

القدرة على  ها( مركبة وان المنظومة ل3-1بين )
 للمحتويات الداخلية للمركبةتشكيل صورة واضحة 

 180)المـراد فحصها حتى وان كان سمك المادة 
mm) القدرة  هامن الفوالذ، علما ان المنظومة ل

 على الفحص باربع سر  مختلفة.
وأن حدود السرعة الموصى بها من قبل الشركة 

  -المصنع كما مبينة في ادناه:
م/ثانية )  0.5السرعة االولى    -

 كم / ساعة (. 1.93
م/ثانية )  0.4السرعة الثانية    -

 .كم / ساعة ( 1.51
م/ثانيــــة )  0.3الســــرعة الثالثــــة    -

 كم / ساعة (. 1.11
م/ثانيـــة )  0.2الســـرعة الرابعـــة    -

 كم / ساعة (. 0.70
المواقــع النفطيـــة )احـــد لقــد تـــم اختيــار احـــد 

التــي تحتــوي المصـافي النفطيــة(في العاصــمة بغـداد 
ــــو   GaRDS-علــــى منظومــــة الكشــــف مــــن ن

Rapiscan اشــــــعة كامــــــا اصــــــدار العاملــــــة علــــــى 
، حيـــث تـــم اجــراء االختبـــارات الميدانيــة للــتمكن مـــن

نصب المنظومة في احد مـداخل المصـفى للسـيطرة 
على الحالة االمنية داخل المصفى وكذلك للسـيطرة 

علــى حــاالت التهريــب والتحــوير فــي نقــل المشــتقات 
 النفطية.

جهـــــاز قيـــــاس تـــــم االســـــتفادة مـــــن امكانيـــــة 
قدرتــــه علــــى قيــــاس  و (RadEye)االشــــعا  نــــو  

الجرعــــــــــــــــة االشــــــــــــــــعاعية المكافئــــــــــــــــة التجميعيــــــــــــــــة 
HB)المحيطية

*
)

وكـذلك امكانيـة (µSv)بوحـدات [2]
حيـــث تـــم (µSv/hr)قيـــاس معـــدل الجرعـــة الحاليـــة 
لعــدد مــن (RadEye)تســليم جهــاز قيــاس االشــعا  

الشـــــاحنات وااليعـــــاز لهـــــم بـــــالمرور خـــــالل  يقئســـــا
بــاربع ســر   المــرورمنظومــة الفحــص بحيــث يكــون 

وضــمن حــد الســرعة المســموح بــه الموصــى مختلفــة 
مــــــن قبــــــل الشــــــركة المصــــــنعة وتــــــم تــــــدوين جميــــــع 

 )2)،)1)القـــــراءات وكمـــــا مبينـــــة فـــــي الجـــــدول رقـــــم 
 للحصول على النتائج في حاالت مختلفة.

خالل عملية الفحص االعتيادي فان اتجاه 
حركة مرور الشاحنة المراد فحصها خالل منظومـة 

وقــــو  عربــــة الفحــــص تكــــون متعاكســــة مــــع اتجــــاه 
وبمـا ان المصـدر المشـع يقـع  RapiScanمنظومـة

متـر مـن االرض وبسـبب ارتفـا  0.5 علـى ارتفـا  
مكان جلوس الشخص داخل الشاحنة المراد قياسـها 

( وبـــذلك اصـــبحت 1كمـــا مبـــين فـــي الصـــورة رقـــم )
اجــــزاء الشــــاحنة كــــدر  يقــــي الســــائق مــــن التعــــرض 
لالشـــــعة علمـــــا ان الســـــرعة المقـــــررة للشـــــاحنة هـــــي 

 هــامتر/ثانيــة( وان المنظومــة ل 0.4كم/ســاعة )1.5
القــدرة علــى فحــص المــواد بــاربع ســر  ضــمن الحــد 
المقبــــول فلــــذلك كانــــت الجــــر  االشــــعاعية المكافئــــة 
المتراكمة للسائق ضمن ظرو  التشغيل االعتيادية 

 كما مبينة في ادناه.
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يوض  الجر  االشعاعية المكافئة اليومية عند المرور باربع سر  مختلفة الموصى بها في  (1جدول رقم )ال
 الكتيب 

 .التشغيلي للمنظومة

 ت

الجرعة 
 االشعاعية
بوحدات) 

μSv) 

 

سرعة 

المركبة 

 المفحوصة

معدلالجرعة
االشعاعية
المكافئة

 μSvبوحدات

 المالحظات

 السرعة االولى 0.10 1
0.185 

القراءةمعدلالجرعةاالشعاعيةتمثلهذه

المكافئةللسائقفيحالةمرورهباربعسرع

مختلفةضمنظروفالتشغيلاالعتياديةالموصى

بهامنقبلالشركةالمصنعة.

 السرعة الثانية 0.17 2
 السرعة الثالثة 0.22 3
 السرعة الرابعة 0.25 4





فيحاالتمختلفة.المكافئة(يوضحالجرعاالشعاعية2جدولرقم)

 ت
 الجرعة بوحدات

μSv 
 المالحظات

 الجرعة االشعاعية المكافئة اليومية في حالة المرور لمرة واحدة باليوم . 0.185 1
 الجرعة االشعاعية المكافئة اليومية في حالة المرور مرتين باليوم الواحد 0.37 2
 حالة مروره مرة واحدة باليوم.الجرعة االشعاعية المكافئة السنوية في  67.5 3
 الجرعة االشعاعية المكافئة السنوية في حالة مروره مرتين باليوم الواحد . 135 4

5 9.25 
الجرعة االشعاعية المكافئة السنوية في حالة المرور مرة واحدة كل اسبو  

. 

 شهر.الجرعة االشعاعية المكافئة السنوية في حالة المرور مرة واحدة كل  2.22 6

 
الشاحنات المفحوصة عند افتراض  يقئتم افتراض اسوا حالة لتقييم التعرضات االشعاعية لسا -مالحظة:

باعتبار ان تجهيز المشتقات النفطيةيكون  مرة365الفحص السنوي هو  مرات المرور اليومي فسيكون عدد
 يوميا حتى ايام الجمع والعطل الرسمية.

 
 -الحسابات النظرية : -ثانيا:
باالعتماد  النظرية الحسابات اجراء تم لقد

لغرض الصنع وتاريخ االشعاعي النشاط على
لتدقيق العملية النتائج مع النظرية النتائج مطابقة
)الرابسكان( المنظومة هذه ان علما القراءات

نوع مشع مصدر على بنشاط(Co60تحتوي )

الصنعهو(1Ci)اشعاعي تاريخ الصنعوان عند

هو5/8/2010 المشع للمصدر الرمزي والرقم

االشعاعية7178) القياسات اجراء تاريخ وان )

-Coوانعمرالنصفللنظير22/5/2012هو
60 كما[3]سنة5.27هو النتائج ستكون لذلك

 -مبينةفيادناه:
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A =Ao e
 -λt 

A = 22/5/2012 = النشاط االشعاعي الحالي بتاريخ الفحص 

Ao = النشاط االشعاعي عند الصنع   = 3.7x10
10  

Bq 

λ= ln 2 / T1/2 

Ln 2 = 0.693 , T1/2 = 5.27 year 
t =  عمر المصدر المشع = التاريخ الحالي  –تاريخ الصنع   

A =3.7x10
10

e 
– (ln2 /T 1/2 ).t

 

A =26 x10
9
Bq  2012النشاط االشاعي للمصدر المشع لشهر ايار لعام  

   = 0.72 Ci 
لمعرفة النشاط االشعاعي والجرعة للمصدر المشع وبسبب االنحالل االشـعاعي  النظرية وعند اجراء الحسابات

 (year 5.27)النصف للنظير المشع وهو  عمر فان الجر  االشعاعية تكون متغيرة مع الزمن باالعتماد على
. 
 

 . 2012( يوض  النشاط االشعاعي للمصدر المشع لعام 3الجدول رقم )

 2012االشهر لعام  ت
 اإلشعاعيالنشاط 

 Bqبوحدات 
 اإلشعاعيالنشاط 

 Ciبوحدات 
عمر المصدر 
 المشع باالشهر

شهر x109 0.829 17 30.68 كانون الثاني 1  
شهر x109 0.820 18 30.35 شباط 2  
شهر x109 0.811 19 30.02 اذار 3  
شهر x109 0.802 20 29.69 نيسان 4  
شهر x109 0.793 21 29.36 أيار 5  

شهر x109 0.784 22 29.04 حزيران 6  

شهر x109 0.776 23 28.72 تموز 7  

شهر x109 0.767 24 28.41 اب 8  

شهر x109 0.759 25 28.10 أيلول 9  

األولتشرين  10  27.79 x109 0.751 26 شهر  

الثانيتشرين  11  27.49 x109 0.742 27 شهر  

األولكانون  12  27.19 x109 0.734 28 شهر  

 
 

( باالعتماد على النشاط االشعاعي المذكور في (μSv/h( بوحدات Dولحساب الجر  االشعاعية المكافئة )
D= A . Г / r) ( باستخدام المعادلة التالية 1الجدول رقم )

 سو  تكون النتائج. [4]( 2
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D= A . Г / r
2 

When :- 

D =  (mSv/h) الجرعة المكافئة المراد قياسها بوحدات 

A = (Ci) 0.829 = النشاط االشعاعي للمصدر بوحدات الكيوري Ci 

Г =  ثابت كاما للمصدر المشع = 13.7 (mSv.r
2
.h

-1
.Ci

-1
) 

r =  المسافة بين المصدر ونقطة القياس متر 1 =  

D= A . Г / r
2 

افات المختلفاة وكماا موضاحة ـــللمس 2012عاعية لالشهر المبينة في ادناه لعام ــاالشنشاطات وعليه ستكون ال

 (.4م )ــدول رقـفي الج

 

 

 

 
 

 2012( يبين النشاط والجر  لعدة مسافات الشهر عام 4جدول رقم )
النشاط  D( μSv/hالجرعة االشعاعية بوحدات )

االشعاع
ي 

للمصدر 

(Ci) 

 ت الشهر
متر10 متر 9  متر 8  متر 7  متر 6  متر 5  متر 4  متر 3  متر 2   متر 1   

113.5 140.2 177.4 231.7 315.4 454.2 709.3 1261.9 2839.3 11357.3 0.829 
كانون 

 الثاني
1 

 2 شباط 0.820 11234 2808.5 1248.2 702.2 449.3 321 229.2 175.5 138.6 112.3
 3 اذار 0.811 11110.7 2777.6 1234.5 694.4 444.4 308.6 226.7 173.5 137.1 111.1
 4 نيسان 0.802 10986.4 2746.8 1220.8 686.7 439.4 305.2 224.2 171.6 135.6 109.8
 5 ايار 0.793 10864.1 2716.0 1207.1 679.0 434.5 301.7 221.7 169.7 134.1 108.6
 6 حزيران 0.784 10740.8 2685.2 1193.4 671.3 429.6 298.2 219.2 167.8 132.6 107.6
 7 تموز 0.776 10631.2 2657.8 1181.2 664.4 425.2 295.3 216.9 166.1 131.2 106.3

 8 اب 0.767 10507.9 2626.9 1167.5 656.7 420.3 291.8 214.4 164.1 129.7 105
 9 ايلول 0.759 10398.3 2599.5 1155.3 649.9 415.9 288.8 212.2 162.4 128.3 103.9

102.8 127 160.7 209.9 285.6 411.5 643 1143.2 2572.1 10288.8 0.751 
تشرين 

 االول
10 

101.6 125.4 158.8 207.4 282.3 406.6 635.3 1129.4 2541.3 10165.4 0.742 
تشرين 

 الثاني
11 

100.5 124.1 157.1 205.2 279.3 402.2 628.4 1117.3 2513.9 10055.8 0.734 
نون اك

 االول
12 
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 ( يوضح القياسات االشعاعية للمصدر المشع للشهر الخامس )ايار( الجزاء من الساعة.5)الجدول رقم 

 ت
اوقات العمل 
 بالدقائق

 (μSv/hالجر  االشعاعية المكافئة للمسافات التالية بوحدات )
 متر 10 متر 9 متر 8 متر 7 متر 6 متر 5 متر 4 متر3 متر 2 متر 1

 1.8 2.2 2.8 3.6 5 7.25 11.3 20.1 45.2 181 دقيقة واحدة 1
 3.6 4.4 5.6 7.39 10 14.5 22.6 40.2 90.4 362 دقيقتين 2
 5.4 6.6 8.4 11.0 15 21.7 33.9 60.3 35.6 543 ثالث دقائق 3
 7.2 8.8 11.2 14.7 20 29 45.2 80.4 180.8 724 اربعة دقائق 4
 9 11 14 18.4 25 36.2 56.2 101.5 226 905 خمسة دقائق 5
 10.8 13.2 16.8 22.1 30 43.5 67.8 120.6 271.2 1086 دقائقستة  6
 12.6 15.4 19.6 25.2 35 50.7 79.1 140.7 316.4 1267 سبعة دقائق 7
 14.4 17.6 22.4 28.8 40 58 90.4 160.8 361.6 1448 ثمانية دقائق 8
 16.2 19.8 25.2 32.4 45 65.2 101.4 180.9 406.8 1629 تسعة دقائق 9

 18 22.3 28.2 36.9 50 72.5 113 201 452 1810 عشرة دقائق 10
 
 

يوض  الجر  المكافئة في حالة مرور السائق خالل منظومة الفحص بحيث يكون اتجاه الحركة  (6رقم ) الجدول
 متر للشهر الخامس )ايار(. 2بنفس اتجاه وقو  منظومة الفحص بحيث يبعد السائق عن المصدر المشع 

 ت

وقت المكوث 

امام المصدر 

 المشع

المسافة بين مكان الجلوس في الشاحنة والمصدر 

 المشع للمنظومة

متر 2 متر 3  متر 4   

ثانية 5 1  3.76 1.68 0.94 

ثانية 10 2  7.5 3.36 1.8 

ثانية 15 3  11.25 5.04 2.82 

ثانية 20 4  15.06 6.72 3.76 

ثانية 25 5  18.83 8.4 4.7 

ثانية 30 6  22.6 10.1 5.65 

ثانية 35 7  26.32 11.76 6.58 

ثانية 40 8  30.13 13.44 7.53 

ثانية 45 9  33.84 15.12 8.46 

ثانية 50 10  37.66 16.8 9.4 

ثانية 55 11  41.36 18.48 10.34 

ثانية 60 12  45.2 20.2 11.3 

 
 
 
 
 
 
 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

140 
 

يوض  الجر  االشعاعية للسائق في حالة مرور الشاحنة مع اتجاه وقو  منظومة الفحص في حالة  (7رقم )الجدول 
 متر عن المصدر المشع. 2كون السائق يبعد 

 ت
 مدة

 الفحص

الجرعة 

االشعاعية 

اليومية عند 

الفحص لمرة 

 واحدة باليوم

الجرعة 

االشعاعية 

اليومية عند 

الفحص 

 لمرتين باليوم

التعرض السنوي 

مروره مرة عند 

 واحدة باليوم

التعرض 

السنوي عند 

مروره مرتين 

 باليوم

التعرض 

السنوي عند 

مروره 

 اسبوعيا

التعرض 

السنوي عند 

مروره 

 شهريا

ثانية 5 1  3.76 7.2 940 1880 187.5 45.12 

ثانية 10 2  7.5 15.06 1875 3750 375 90 

ثانية 15 3  11.25 22.59 2812.5 5625 562.5 135 

ثانية 20 4  15.06 30.13 3765 7530 753 180.7 

ثانية 25 5  18.83 36 4707.5 9415 941.5 225.96 

ثانية 30 6  22.6 43.2 5650 11300 1130 271.2 

ثانية 35 7  26.32 50.4 6580 13160 1316 315.84 

ثانية 40 8  30.13 56.6 7532 15064 1506.4 361.5 

ثانية 45 9  33.84 64.8 8460 16920 1692 406 

ثانية 50 10  37.66 72 9414 18828 1828.8 451.9 

ثانية 55 11  41.36 79.2 10340 20680 2068 496.32 

ثانية 60 12  45.2 90.4 11300 22600 2260 542.4 

 

( في حالة مروره خالل μSv( يوض  الجر  المكافئة التقديرية االفتراضية لسائق المركبة المفحوصة بوحدات )8الجدول رقم )
 .2012منظومة الفحص بحيث يكون اتجاه الحركة بنفس اتجاه وقو  منظومة الفحص لشهر ايار لعام 

 مدة الفحص ت
( في حالة تغيرالمسافة بين سائق الشاحنة μSvالجرع االشعاعية بوحدات )

 والمصدر المشع للمنظومة
متر 2 متر 3  متر 4   

ثانية 5 1  3.76 1.68 0.94 

ثانية 10 2  7.5 3.36 1.8 

ثانية 15 3  11.25 5.04 2.82 

ثانية 20 4  15.06 6.72 3.76 

ثانية 25 5  18.83 8.4 4.7 

ثانية 30 6  22.6 10.1 5.65 

ثانية 35 7  26.32 11.76 6.58 

ثانية 40 8  30.13 13.44 7.53 

ثانية 45 9  33.84 15.12 8.46 

ثانية 50 10  37.66 16.8 9.4 

ثانية 55 11  41.36 18.48 10.34 

ثانية 60 12  45.2 20.2 11.3 
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قدير تمنها  ةدئفاالهي حسابات نظرية افتراضية )8)،)7)،)6)ول رقم االحسابات الموجودة في الجد-مالحظة:

الجر  االشعاعية في ظرو  العمل غير الطبيعية او عند تواجد اشخاص غير مرغوب بهم اثناء التشغيل 
 ها باالعتماد على النشاط االشعاعي وتاريخ الصنع.ؤ للمنظومة وتم اجرااالعتيادي 

 
 

 -المحددات العالمية: -ثالثا:
ــــــة: - أ ــــــة االوربي يحــــــدد التوجــــــه  -اللجن

االوربــــي المقتــــرح فــــي الحــــد االجمــــالي 
للجرعة الفعالة التي يتعرض لها عموم 

 12فــــي فتــــرة  (1mSv/yr)النــــاس بـــــــ 

شـــــهر مـــــن جميـــــع مصـــــادر االشـــــعا  
وذلـك اســتنادا الــى التوصــيات الصــادرة 
من اللجنة الدولية للوقاية من االشعا  

(ICRP) وحــــــــــدد اللجنــــــــــة االوربيــــــــــة ،
الجرعــــــــة االشــــــــعاعية الصــــــــادرة مــــــــن 
منظـــــوات الفحـــــص باســـــتخدام االشـــــعة 

ـــــ  بالمئــــة فقــــط مــــن هــــذا  25المؤينــــة بــ
 .250µSv/yr[5]الحد اي مايعادل 

ـــ -ب  ـــي:المعي يحـــدد التوجـــه  -ار االمريك
االمريكــــــي الخــــــاص بمنظومــــــات الفحــــــص 
باســـتخدام االشـــعة المؤينـــة المســـتخدمة فـــي 
الجــــاني االمنــــي الجرعــــة االشــــعاعية التــــي 
يتعــــرض لهــــا عمــــوم النــــاس مــــن منظــــوات 
الفحــــــص باســــــتخدام االشــــــعة المؤينــــــة بـــــــــ 

بالمئةمنالتوصياتالصــادرةمناللجنةالدولية25
اي مايعـــــــادل  (ICRP)للوقايةمناالشـــــــعا  

250µSv/yr [6]في السنة. 

ايير االمــــــان االساســــــية ورد فــــــي معــــــ -ج 
وجود ثالثة انـوا  مـن  للطاقة الذرية الدولية

التعرضــــــات االشــــــعاعية امــــــا مــــــا يخــــــص 
التعرضـات الناتجـة مـن اسـتخدام المصــادر 
المشــــعة فـــــي الجانــــب االمنـــــي فهــــي غيـــــر 
مصرح بها اال بتفويض من الهيئة الرقابيـة 

.[7]بلدلكل 

 -االستنتاج: -3
 -3)تستغرق عملية الفحص لمرة واحدة حوالي 

 حيث يتض  مايلي : ثانية( 7
تكون التعرضات االشعاعية السنوية - أ

الموجودين داخل مقصورة شاحنة  للمشغلين
(Rapiscan ضمن الحدود المق )للعاملين  ر

بسبب كون نافذة  يمجال االشعاعالفي 
التشعيع للمصدر المشع مرتبة على شكل 
نافذة ضيقة ذي بعدين وفقط باتجاه لوحة 
التحسس، حيث كانت القراءات عند مقصورة 
السائق مقاربة للخلفية االشعاعية الطبيعية 

 للمنطقة.
ــــــات )الشــــــاحنات يقئبالنســــــبة لســــــا- ب  المركب

 ( المـارين خـالل منظومـة الفحــصالمفحوصـة
ضـــات االشـــعاعية الســـنوية ضـــمن فكانـــت التعر 

ــــــــل مــــــــن  ــــــــاس )اق ــــــــرة لعمــــــــوم الن الحــــــــدود المق
1mSv/year  في حالة التشـغيل االعتيـادي )

للمنظومــة بحيــث يكــون مــرور المركبــات المــراد 
فحصـــــــــــها عكـــــــــــس اتجـــــــــــاه وقـــــــــــو  شـــــــــــاحنة 
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Rapiscan  بحيث يكون موقع جلوس السائق
م مـــــن المصــــدر وعنـــــدما يكـــــون  4علــــى بعـــــد 

م مـــــــن  0.5ا  المصــــــدر المشـــــــع علـــــــى ارتفـــــــ
االرض وعنـــدما تكـــون ســـرعة الشـــاحنة بحـــدود 

متر/ثانيــة( بســبب كــون  0.4كم/ســاعة ) 1.5
اجزاء الشاحنة اصبحت كدر  يقي السـائق مـن 
ــــــــث كانــــــــت الجرعــــــــة  التعــــــــرض لالشــــــــعة. حي

بحــدود  لكــل عمليــة فحــصاالشــعاعية المكافئــة 
(0.185 µSv/one inspection)  وهــذا

يدل على ان الجرعة االشعاعية المكافئـة تبقـى 
ضـــــمن الحـــــد المســـــوح بـــــه عالميـــــا وحتـــــى وان 

( عمليـــــــــــة 5000اســـــــــــتخدمت المنظومـــــــــــة ل )
 فحص. 

ــــي ســــا-ج  الشــــاحنة او اي  يقئبالنســــبة لمرافق
فيمنع تواجـدهم داخـل المركبـة  شخص عدا السائق

المـــراد فحصــــها اثنــــاء مرورهـــا داخــــل الفحــــص وان 
يكــــــــون تواجــــــــدهم خــــــــارج منطقــــــــة المراقبــــــــة لمنــــــــع 

 التعرضات االشعاعية غير المبررة لهم.
 يقئالمركبـات الصـغير وسـا يقئبالنسبة لسـا - د

ــــات فتكــــون  ــــة انــــواع المركب  الباصــــات وبقي
عمليــــــة الفحــــــص باســــــتخدام الطريقــــــة الثانيــــــة 

دي اللفحـــــص المعتمـــــدة فـــــي الـــــدليل االسترشـــــ
للمشـــغل وهـــي توقـــف المركبـــة المـــراد فحصـــها 
وانزال جميع االشخاص من داخلها وبضمنهم 
الســائق وتقــوم شــاحنة الرابســكان بــالمرور مــن 

لالشـعة  ةغير المبـرر  اتفوقها لتجنب التعرض
  المؤينة.
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 ملخصالبحث

الجدل يسودها مازال التي األمور من هو وأهدافها ومفاهيمها اإلرهابية الظاهرة في البحث إن

واألختالف,ومنالمؤكدأنتلكالمفاهيماإلرهابيةمازالتتتحركفيالزمانوالمكانتبعاًلمصالحدولية

المجتمعالدوليبرمته,لذلكحددتوإقليمية,فضالًعنأنشموليةاألعمالاإلرهابية,شكلتخطراًعلى

المسؤوليةالدوليةللدولعلىضوءماأستقرعليهالقضاءوالفقةالدوليينبتحديدمسؤوليةداعمياإلرهاب

 بأيوسيلةكانت.

بحزم, له والتصدي منابعه وتجفيف اإلرهاب لمكافحة بجدية العمل الضروري من أصبح لذلك

الظاهرة,من إذأجمعالمعنيونبدراسةهذه كافة, والحيلولةدونوقوعاألعمالاإلرهابيةعلىاألصعدة

طر,وبالتاليتستهدفأنها)فعلمنأفعالالرعببينالناسوترويعهمأوايذاؤهمأوتعريضحياتهمللخ

كاناألمركذلك,البدمنمكافحةاإلرهابوإزالةأسبابهمنخالل ولما زعزعةأمنوأستقرارالناس(.

وضعاستراتيجياتمتوسطةوبعيدةالمدىللحدمنتلكالظاهرة,فضالًعنتفعيلاالستراتيجياتوالقوانين

 المعنيةبهذاالشأن.المعدةمنقبلاألممالمتحدةوالمنظماتاإلقليمية

وفيالسنواتاألخيرةتوسعتاألنشطةاإلرهابية,وعليهيتطلبالعملإتخاذاألجراءاتالكفيلةلردع

تسببت قد لإلرهاب الداعمة الدول كانت ولما وجدت, أينما اإلرهاب حواضن ودحر اإلرهابية األعمال

عدالقانونالدولي,يقتضياألمرمحاسبتهاوفقاًبحصولأضرارلبعضالدولوهذاالعمليتعارضمعقوا

للقانونالدوليلكونهاأحدثتأضراراًغيرمسوغةقانونياً,إذأصبحلزاماًعلىالدولالحيلولةدونوقوع

مثلهذهالجرائمسواءباستخداموسائلالمنعقبلوقوعهاأماستخداموسائلقمعيةبعدوقوعهذهالجرائم,

اتاألممالمتحدةوالمتخذةبهذاالشأن,أوأيشرطنصتعليهقواعدالقانونالدوليالعاممنتنفيذاًلقرار

الجزاءاتالتيتتضمناألكراه,التيتحتمعلىالدولإتخاذهاسواءعلىشكلفرادىأممجتمعةلدرءتلك

العملياتاإلرهابية.
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The terrorism and the international responsibility 

Dr. Omran Issa Hamoud Al-Gobury 

Madent Al-Elem University College 

 

Abstract 

The research in the terrorist phenomenon (concepts and goals) is an issue which dominated the 

argument and variation. Surely these terrorist concepts still moving in time and place according 

to national and regional conciliators, in addition comprehensiveness of terrorist operations, all 

this formed a danger at the whole national society, so the national responsibilities are limited 

according to national law and jurisprudence which tried to decide the responsibilities of terrorist 

supporters in any mean and facility. It is important to work hard to combat terrorist and drying 

its resources , trying hardly to prevent all  terrorist operations at all levels, so all concerned in 

studying the terrorist phenomenon define it as ( the work of horror among the people, hurt them 

and risk their lives), due to this definition terrorist must be combat and remove all its reasons by 

planning a near and far strategies to avoid this terrorist phenomenon, in addition activating the 

strategies and laws prepared by UN and regional organizations which are concerned in this issue. 

In the recent years the terrorist activities are expanded, so it demands to work hard and taking 

procedures to prevent all terrorist operations and defeat the terrorist casks everywhere, because 

the supporter states cause many damages and harms. This work conflicts with national law rules 

and requires to punishments according to national law rules because they cause many damages 

and harms which are legally undesired. It is important to prevent these crimes by the execution 

of all decisions and resolutions of UN concerned in this issue, or any conditions of national law 

rules for penalties included coercion which incumbent the states to implement as individual or 

groups to prevent all these terrorist operations.  
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 :المقدمة

 اإلرهابية الظاهرة في البحث أن الشك 

 بالهينة, ليست األمور من هي وأهدافها ومفاهيمها

 أمره, من حيرة في فيه والباحث قارئال تضع إنما

 نوع يسوده زال ما ذاته بحد اإلرهاب تعريف ألن

 األعتبار بنظر أخذ ما واذا واألختالف, الجدل من

 مصالح مع يتواءم أصبح اإلرهاب مفهوم أن

ً والمكان الزمان في ويتحرك ودولية, إقليمية  تبعا

 القوى هذه صغرت أم كبرت القوى, تلك لمصالح

. 

 تشكل اإلرهابية األعمال تلك كانت ولما 

 من بات لذلك برمته, الدولي المجتمع على خطراً

 العمل على الدولي المجتمع الزام الضروري

 الظاهرة, تلك مكافحة في التقاعس وعدم بجدية

 من والحد لها والتصدي وقوعها, دون والحيلولة

 لعمت الظاهرة هذه أستفحلت لو ألنها نشاطها,

 كلهادول  سوية العمل من البد لذلك ,العالم

. كافة وأشكاله بصوره منابعه وتجفيف لمكافحة

 الرأي بموجب الدولية المسؤولية حددت لذلك 

 القضاء إستقر وما ,(1)الدولي الفقة في السائد

 محكمة اصدرتها التي القرارات في عليه الدولي

 هذه حددت عدة, قضايا في الدولية العدل

 وسيلة بأي اإلرهاب يدعم من كل على المسؤولية

 الدعم هذا أكان سواء المسؤولية, تطاله كانت,

 يغذي بات اإلرهاب دعم ألن التمويل, أم بالتنظيم

 البد وعليه توسعها, على ويعمل اإلرهابية الجرائم

 كان مهما إرهابي نشاط ألي بحزم التصدي من

.مصدره

 بعض عليه تنطوي األمر هذا وإن 

 الفائدة من اًقدر عليه يضفي أنه اإل الصعوبات,

 أن العرض مع هذا العمل, هذا من المرتجاة

 بعض ومفهومه تعريفه في يتمحور اإلرهاب

 وما وتضاربها, المصالح لصراع نظراً اللبس,

 .ودينية سياسية أفكار من عليه تنطوي

 الدولية المسؤولية أن التحديد, هذا من ويتضح 

 سواء يحدث, الذي الضرر  دعم بمقدار تتحدد

ً الضرر هذا أكان ً أم جسمانيا  معنوياً, أم ماديا

 يدعي من ووجود ضرر حصول ذلك, في والمهم

.الضرر بهذا

 الدولية, المسؤولية منبحثاحكام البد وعليه 

 والحيلولة وموانعها, المسؤولية شروط خالل من

 المبحثين في بحثه سيتم وهذا وقوعها, دون

:األتيين

 مفهوم تناول سيتم االول المبحث ففي

 اإلرهابية األعمال وعالقة وأهدافه, اإلرهاب

 ذلك, مواجهة وكيفية للدولة, الدولية بالمسؤولية

 تحقق موانع الى فسيتطرق الثاني, المبحث أما

 قبل والقمع المنع وواجب للدولة الدولية المسؤولية

 وقوع دون الحيلولة عن فضالً الفعل, وقوع وبعد

اهم.األرهابية األعمال فيها سنتناول الخاتمة وأما

االستنتاجاتوالتوصيات.

اوالً:اشكاليةالبحث:

من العديد اإلرهابية الظاهرة أثارت

واإلقليمي, الدولي الصعيدين على التساؤالت

رعباً تسبب كظاهرة وتناميها, مسارها حول

الظاهرة هذه وتأثير الدول, قبل للشعوب متزايداً

ىاألمنواالستقرارالدولي.عل

اتخاذ على الدولية المسؤولية تحتم لذلك

تلك تحجيم أو للقضاء وكفيلة كبيرة إجراءات

معرفة لمحاولة البحث يسعى وبالتالي الظاهرة,

الظاهرة هذه وراء للدوافع الحقيقية األسباب

انتشارها من والحد مكافحتها وكيفية اإلرهابية

علىأقلتقدير.

 اً:أهميةالبحث:ثاني

على تركز كونها من البحث أهمية تتبع

الظاهرة هذه تجاه الدول ومسؤولية اإلرهاب

والحيلولةدوننموهاوتطورهاوتجفيفمنابعها,

الظاهرة أن من أهميته يستمد البحث أن كما
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جريمة تشكل بل اجرامية, حالة تمثل اإلرهابية

وال أجمع, العالم صعيد على ذاتها بالتاليبحد بد

على قدرتها ومدى قيامها, دوافع على الوقوف

اإلقليمية الدول في تأثيرية قدرات احداث

والدولية,وتحديدالعالقةبيناإلرهابوالمسؤولية

الدولية.

 ثالثاً:اهدافالبحث:

الظاهرة على التعرف الى البحث يهدف

اإلرهاب بين والعالقة ومفاهيمها اإلرهابية

 ظاهرةوالمسؤولية مواجهة وكيفية الدولية,

المسؤولية, تلك تحقق وشروط الدولي, اإلرهاب

وأساليبمنعحدوثتلكالظواهر,والحيلولةدون

تلك لدرء اتخاذها الواجب واألجراءات وقوعها,

الظواهر عن الناجمة اإلرهابية العمليات

اإلرهابية,واألضرارالناجمةعنتلكاالعمال.

البحث:رابعاً:فرضية

الظاهرة أن على البحث هذا فرضية تركز

بصورة التأثير الحال بطبيعة عنها نتج اإلرهابية

مباشرةعلىواقعالساحةاإلقليميةوالدولية.

الرئيسية الفرضية بأن القول يمكن هذا ومن

البحثتتصلبالعالقةبيناالمكاناتالمتاحة لهذا

الدو امكانات ومحدودية الكبرى, التيللدول ل

تعرضتلهجماتهذهالمنظماتاإلرهابية,لذلك

أصبحمنالمفروضتظافرجهودالمجتمعالدولي

واألمنية والعسكرية االقتصادية امكاناته وتحشيد

والقضاء الظاهرة هذه لدحر قدرته حسب كل

عليها.



خامساً:منهجيةالبحث:

الوسيط, المنهج البحث هذا في استخدم لقد

تحليلي, هو وما وصفي هو ما بين يعني والذي

تحليلها, وكيفية اإلرهابية الظواهر وصف أي

بغيةاألخذبهذااالتجاهللتفسيرواأللمامبماحصل

وبماقديحصلفيالمستقبلمنمتغيراتقدتطرأ

علىالساحةاإلقليميةوالدولية.

البحثالىمبحثيناثنين:وسيتمتقسيم

مفهوم تناول سيتم األول المبحث ففي

اإلرهابية األعمال وعالقة واهدافه, اإلرهاب

أما ذلك, مواجهة وكيفية الدولية, بالمسؤولية

تحقق موانع الى فسيتطرق الثاني, المبحث

المسؤوليةالدوليةوواجبالمنعوالقمعقبلوبعد

الحيلو عن فضالً الفعل, وقوعوقوع دون لة

األعمالاإلرهابيةوتفادياضرارها.

أهم فيها فسيتناول الخاتمة وأما

 االستنتاجاتوالتوصيات

 وأهدافه اإلرهاب مفهوم  :األول المبحث

 بعد الجديد, بشكله اإلرهاب مفهوم ظهر لقد 

 القديم, التقليدي اإلرهاب اشكال من شكالً كان أن

 جاءت نوعية, نقلة لتمثل الظاهرة هذه تتطور إذ

 الظاهرة, تلك في طويل تطوري مساراً لتأخذ

 المضمون في التطور على تقتصر ال والتي

 مع تداخلت إنما اإلرهابي, العمل وطبيعة

 فيها, تتحرك التي ومجاالتها الدولية المتغيرات

 التحوالت تلك وراء الرئيس الدافع هي تعد والتي

 الدولي, الصعيد على اإلرهاب وأشكال مفاهيم في

 اإلرهاب ثنايا في بحثال من البد وبالتالي

 المفاهيم تلك على المترتبة األهداف الى للوصول

 .اإلرهابية واألعمال

 اإلرهابية األعمال عالقة  :األول المطلب

  للدولة الدولية بالمسؤولية

 في توسعت اإلرهابية األعمال أن الواضح من 

 للقيام الدولي المجتمع دفع مما األخيرة, السنوات

 اإلرهابية األعمال تلك على للقضاء جماعي بجهد

 .تقدير أقل على منها الحد أو

 المنظمات تحدثها التي الجمة للمخاطر ونظراً 

 بحق جرائم من ترتكبه ما خالل من اإلرهابية,
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 مما حديثة, إبادة وبتقنيات األبرياء, المواطنين

 على دولية مسؤولية يرتب الدولي المجتمع جعل

 اإلرهابية, المنظمات دعم في تساهم التي الدول

 اإلرهابية األعمال بتلك للقيام األرهابين تشجع أو

 حدب كل من األبرياء المواطنين تستهدف التي

 . وصوب

  الجرائم من تعد اإلرهابية, األعمال إن 

 ترتكب أصبحت حيث والمتطورة, الخطرة

 تصاعد مع حديثة, وبتقنيات جديدة, بأساليب

 منابع لتعدد نظراً اإلرهابية؛ العمليات في سريع

 .الدولي أم الوطني الصعيد على سواء اإلرهاب

 األصعدة على مشتركة دولية مسؤولية ترتب مما

ً كافة, ً داخليا ً وإقليميا . ودوليا



  :واهدافه اإلرهابمفهوم :اوالً

اإلرهاب: -1  من البد البدء فيمفهوم

 ال كان وإن) , لإلرهاب مفهوم تحديد

 لتطور ,(له ومانع جامع تعريف يوجد

 واقع يتطلب وعليه اإلرهاب, أساليب

 مشترك فهم الى الوصول األمر

 الكفيلة الوسائل إيجاد لغرض لإلرهاب؛

 تحاول التي الخطرة, اآلفة هذه لمكافحة

 السبل بكل والنسل الحرث على القضاء

 جرائم ارتكاب خالل من واألشكال,

اإلرهابية .ممنهجة الجريمة عرفت وقد

 من فعل كل هو )) بتعاريفمتعددةمنها:

 كانت مهما به, التهديد أو العنف أفعال

 لمشروع تنفيذاً يقع وأغراضه, بواعثه

 إلى ويهدف جماعي, أو فردي إجرامي

 أو ترويعهم أو الناس بين الرعب إلقاء

 أو حريتهم أو حياتهم تعريض أو إيذائهم,

 بالبيئة, الضرر الحاق أو للخطر, أمنهم

 أو العامة األمالك أو المرافق بأخذ أو

 عليها, األستيالء أو إحتاللها أو الخاصة,

((ةللخطرالوطني الموارد أحد تعريض أو
(2).

 عرفت  أي)):اإلرهابية الجريمةكذلك

 من أي في إرهابي لغرض تنفيذاً ترتكب جريمة

 مصالحها, أو ممتلكاتها أو رعاياها على الدول

 .(3)((يالداخل القانون عليها يعاقب

 جرائم األخيرة السنوات في تصاعدت وقد

 وتنوع وتزايدها خطورتها تصاعد مع اإلرهاب,

 السيما التقنيات, أحدث بأستخدام ارتكابها أساليب

 بديالً أصبحت التي الدولي اإلرهاب جرائم في

 ميدان بغير حرب نهاأ إذ التقليدية, الحروب عن

 التقليدي, بالمعنى الجيوش تشنها ال محدد,

 في شاسعة لمساحات تمتد قد متفرقة, معاركها

 قد بل للوطنية, عابرة تكون أي الدول من عدد

 كما لمعاركها, ساحات العالم دول من العديد يكون

 فرنسا – عدة أوروبية دول في اليوم حاصل هو

 يتعرض وقد وغيرها, – وهولندا وبلجيكا

 قبل ال الذين األبرياء الناس من العديد ألضرارها

 . عليها لهم

 منظمات ترتكبها قد اإلرهابية والجرائم

 أو التخطيط في سواء المستوى, عالية إرهابية

 أن يستبعد وال نوعية, معارك خالل ومن التنفيذ,

 دولية مؤسسات اإلرهابي التنظيم هذا وراء يكون

 أو التمويل في سواء مخابراتية, وأجهزة

 أو دولية أطراف من أغلبها في توجه التخطيط,

(4)األطراف بهذه خاصة أجندات تنفيذ بغية أقليمية

.

 األساس الدافع مازال األمر واقع وفياهدافه:-2

 سيما وال , غيرمجهولاإلجرامية التنظيمات لهذه

ً أنها إال بتمويلها, يقوم أو وراءها يقف من  عموما

 أجندات وتنفذ الظاهر, في الديني الرداء ترتدي

.المضمون في خارجية

 بأمن اإلخالل التنظيمات هذه تستهدف

 حال كل وعلى قبلها, من المستهدفة الدول وسالمة

 إثارة هو التنظيمات هذه به تقوم ما أول فأن

 يكون وقد الدول, هذه مواطني في والذعر الرعب

 من اإلرهابية المنظمات هذه أعضاء أغلب

 دول مواطني من أو المستهدفة, الدول مواطني
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 طريق عن أو المادية, للحاجة سواءً أخرى,

 توريطهم أو األدمغة, غسل عمليات استخدام

 وفي عنها, الرجوع لهم يتسنى ال إرهابية بأعمال

 محترفي من أشخاص لهم ينضم أخرى احيان

 سوريا من كل في الحال هو كما أصالً, اإلرهاب

 .والعراق

 إقليم في عادة اإلرهابية األفعال تنصب

ً المستهدفة, الدولة  الدوائر على خصوصا

 العسكرية ومنشآتها الدولة مؤسسات و الحكومية

 اإلرهاب بات األخيرة األونة وفي والمدنية,

 شخص بين التفرقة دون المواطنين يستهدف

 الشعوب أصبحت بل وأخرى, مجموعةو و خر,

 أمست وبالتالي األساس, في المستهدفة هي

 إبادتهم, بغية اإلرهابين أنظار محط الشعوب

 وهكذا تسوقهم مناطق أو راحتهم أماكن في وذلك

(5)
. 

يتطلب لإلرهاب فعالة مكافحة تحقيق إن

ً الدول, بين جادال عاونللت تعزيزاً  مبادئ من انطالقا

 مما الدولية, والمعاهدات والمواثيق الدولي القانون

 منار وتهيئة الدول, بين الثقة تعميق في يسهم

 .بينها للعالقات أفضل

 أمن ةزعزع يستهدف اإلرهاب كان ولما

 الضروري من أصبح لذلك الشعوب, وأستقرار

 األمن على الحفاظ وتدعيم أسبابه وإزالة مكافحته,

 على الحفاظ عن فضالً الدوليين, واألستقرار

 امن على والحفاظ القانون, وسيادة الشرعية أسس

 الدول في العامة والمرافق المؤسسات وسالمة

 محتمل, إرهابي نشاط أي قبل من المستهدفة

 الدول مع التعاون توثيق على العمل وكذلك

 ومكافحة الوقاية أجل من الدولية والمنظمات

. اإلرهابية األعمال

 

 اإلرهاب ظاهرة مواجهة كيفية :ثانيا

 :الدولي

 ظاهرة ليست اإلرهاب ظاهرة أن الواضح من  

 إن إذ الدولي, الصعيد على والسيما جديدة

 المثال, سبيل على األمريكية المتحدة الواليات

 في واجهت فقد باإلرهاب, العهد حديثة ليست

 عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن

 كان التي البحرية القرصنة أعمال من الكثير

القاطن السكان يشنها  وكان السواحل, علىون

 والبحارة السفن استهداف ذلك من الهدف

 الذين وخاصة األمريكان, فيهم بما الدوليين,

  .االسماك بصيد يعملون

 الماضي, القرن من اتيالثمانين مطلع ومن 

 األمريكية المتحدة الواليات تضطلع أخذت

 جديدة وخطط بأساليب األوربية الدول من وغيرها

 توقع وكما اإلرهابية, األعمال من الحد شأنها من

 النشاط أن من المجال, بهذا االختصاصيون

 األمريكية المتحدة الواليات في ليس اإلرهابي

 والسيما العالم, دول من العديد في إنما ,فحسب,

 وأصبحت اإلرهاب, ظاهرة انتشرت أن بعد

 ألمن ومهددة الوطنية, للحدود عابرة ظاهرة

 .(6)العالم أصقاع أغلب في وسالمتها الشعوب

  تقضي التي واألساليب الخططثالثاً:

 الدولي اإلرهاب ظاهرة مواجهة

 لمواجهة المقتضية واألساليب الخطط من

 (7): اآلتي هي اإلرهاب

 وبعيدة متوسطة استراتيجيات وضع -1

 . اإلرهابية الظواهر من للحد المدى

 بردع المعنية لألجهزة صالحيات منح -2

 خالياها عن والكشف اإلرهابية, العمليات

 والدولي, الوطني الصعيدين على النائمة

 تلك من للحد استباقية بعمليات والقيام

 هذه تكون قد وبالتالي العمليات,

 والقوة الكبير الحافز بمثابة الصالحيات

 . اإلرهابي النشاط تحجيم تجاه المحركة

 من المعدة والقوانين اإلستراتجيات تفعيل -3

 اإلقليمية المنظمات أو المتحدة األمم قبل
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 بمكافحة والمتعلقة الشأن, بهذا المعنية

 .اإلرهاب

 األجهزة بين والخبرات المعلومات تبادل -4

 الدول في )تنفيذية , قضائية( المعنية

 منظمة خالل من بالمكافحة, المعنية

 ,)األنتربول ( الدولية الجنائية الشرطة

 األمريكي الفيدرالي التحقيقات ومكتب

 بهذا المتخصصة المكاتب من وغيرها

 . الجنائية للمعلومات بنك ألمتالكها الشأن

 المجرمين تبادل واتفاقيات قوانين تفعيل -5

 هؤالء ألن منهم, اإلرهابين والسيما

 هذه بمثل لألنخراط األقرب الحلقة

 باألمان يشعروا ال ولكي األنشطة,

 جرائمهم إرتكابهم بعد والطمأنينة

 بمطاردتهم واألستمرار اإلرهابية,

 طالبة للدول وتسليمهم عليهم والقبض

 األساليب الى اللجوء دون التسليم,

 . األمور هذه بمثل الخاصة الروتينية

 بجدية والعمل اإلرهاب منابع متابعة -6

 كان مهما المنابع تلك لتجفيف

 كل  واستنفاد ,)دول منظمات,(مصدرها

 هذه لتنفيذ واألجرائية القانونية الوسائل

 .المهام

 تلك لدى قناعات إنضاج على العمل -7

 لتلك الداعمة والسيما والمنظمات الدول

 دعم من جدوى ال أن اإلرهابية, األعمال

 على ذلك يرتد وقد اإلرهابي, العمل

 في نفسها لإلرهاب الداعمة الدول

 . المستقبل

 واستنفاد بجدية العمل الحال واقع يتطلب -8

 لمكافحة المتوفرة والسبل الوسائل كل

 الدول, جميع قبل نم اإلرهابية األنشطة

 اإلرهاب لردع الكفيلة األجراءات واتخاذ

 .كافه بأصنافه

ً  اإلرهاب بين العالقة  :رابعا

   :للدولة الدولية والمسؤولية

 عملياتهم تطوير اإلرهابيون أخذ 

 معتمدة وأساليب وسائل باستخدام اإلجرامية

 والتقنية الحديث العلم معطيات على

 والشحنات األلكترونية كاألجهزة المتطورة,

 والصواريخ البالستية والقنابل المتفجرة

.(8) وغيرها للبيئة الملوثة أو الملغمة والرسائل

 األماكن عن تبحث التنظيمات هذه وكانت 

 المتأزمة المناطق في وخاصة لها, األنسب

ً تعيش التي  التي أو االستقرار, عدم من نوعا

 أو الداخلي, السياسي صراعال من حالة تعيش

 من منعهم على الدولة لدى القدرة ضعف

 عن فضالً المناطق, هذه على السيطرة

 اإلرهابي التنظيم هذا وجد كما فيها,  صراعال

 ساعدهم مما  خر, أو لسبب معه يتعاطف من

 المستقرة غير المناطق تلك في التمركز على

ً  أن عن فضالً واليمن, سورية مثل سياسيا

 لتنفيذ بعضهم أستخدمت اإلقليمية الدول بعض

.سياسية مقاصد

 على خطراً يشكل اإلرهاب كان وإذا  

 في خطورة أشد فإنه العالم, في الدول بعض

 من تعاني ومازالت عانت التي العربية الدول

 الدواعش قبل من والسيما اإلرهابية العمليات

 اإلرهاب صور وأبشع بأخطر تقوم التي

 مسالك تسلك أخذت حيث وحشية, وأكثرها

 غسل خالل من العمليات تلك في جديدة

 بعمليات للقيام الناس من للبسطاء األدمغة

 بالمجمل, المواطنين تستهدف إنتحارية,

 مؤسسات قبل من الوطنية الدولة اسقاط بهدف

(9) عظمى لدول مخابراتية
.

 عالقة هناك أن يتضح تقدم ما على وبناء 

 الدولية والمسؤولية اإلرهاب بين وطيدة

 لها تكن لم اذا تتم ال األعمال تلك ألن للدول؛

 ومادي لوجستي ودعم دول من حواضن

 لتلك مادية أضراراً مسببة وبالتالي كذلك,
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 يترتب ما الدولية المسؤولية تحتم لذلك الدول,

 الداعمة الدول قبل من أضرار من الدول على

 حصول يتضح إذ المتضررة, للدول لإلرهاب

 ولما الضرر, بهذا قام من ووجود ضرر

 قواعد مع تتعارض اإلرهابية األعمال كانت

 إرهابية, جريمة لكونها الدولي القانون

 الداعمة الدول المسؤولية هذه وتتحمل

 األمر يقتضي لذلك غيرها, قبل لإلرهاب

ً محاسبتها  نفسها الدولي القانون لقواعد وفقا

. مشروعة غير اعماالً لكونها

 

 تحقق شروط  :الثاني المطلب

 للدولة الدولية المسؤولية

مسؤولية ألي االساس أن االمر واقع في

عن النظر بغض ضرر عنها ينتج دولية

نوعيةهذاالضررالذيقديؤديالىاالخالل

القانونالدوليالعام,سواء منقواعد بقاعدة

ًفينظرالقانونالداخلي أكانالفعلمشروعا

 غير الدولي,أم القانون قواعد في مشروع

لذلك

 حالتين في للدولة الدولية المسؤولية تحقق يتم

: 

 على والثانية الوطني الصعيد على االولى

الدولي الصعيد



 على المسؤولية تحقق شروط  :أوالً

 الوطني الصعيد

 الدولة الى ينسب فعل أي أن المعلوم من 

اليمكناسنادهاليها,إذاطبيعتها, كانت مهما

وهيئاتها سلطاتها احدى من صادراً يكن لم

ً إخالالً أخل وقد العامة,  قواعد بإحدى واضحا

 عرفية, أم اتفاقية أكانت سواء الدولي القانون

 مع يتعارض العمل كان إذا النظر, بغض

 ,أمال.الداخليانونهاق أحكام

 مسؤولية الدولة تتحمل المنطلق هذا ومن 

 حتمية نتيجة تعد والتي التصرفات, هذه

 سواء الدولي, للقانون المخالفة لتصرفاتها

 المؤسسات عن التصرفات هذه صدرت

 قبل من أو القضائية, أم التنفيذية أم التشريعية

 سلطة أي يمثل رسمي حكومي موظف أي

 كانت مهما الرسمية, الدولة سلطات من

 ألن صغيرة, أم كبيرة الوظيفية, درجته

 أي ألن موظفيها, تختار أن بالدولة العبرة

 عليه ويترتب يحصل, فعل أو يصدر عمل

 عن صادراً الفعل هذا يعتبر لذلك ضرر,

 بها األجدر ألن عنه, مسؤولة وتكون الدولة,

.(10)يةبعنا موظفيها أختيار

 يتوقف الدولي الفقة في الراجح والرأي 

 التي المخلة األفعال عن الدولة مسؤولية على

ً بصفته الموظف, بها يأتي  أكان سواء ,موظفا

 تلك تجاوز أم اختصاصاته, حدود في يعمل

 هذا أن ذلك في المحصلة ألن الحدود,

 .ذلك غير شئ وال باسمها يعمل الموظف

 يستطع لم الموظف أن ذلك في والحكم 

 إن القانونية, للقواعد المخل العمل بهذا القيام

ً يكن لم  ال نيالموظف هؤالء وإن ,موظفا

 األ األفعال, هذه بمثل القيام يستطيعون

 الرسمية الهيئات إحدى في موظفين باعتبارهم

 يعملون فإنهم األحوال كل وفي للدولة,

 حسن واجباتها من بل الدولة, وعلى بأسمها,

 ما وإذا أعمالهم, ومراقبة موظفيها أختيار

.(11) الدولة من تقصيراً يعد ذلك عكس حصل

 الدولة تتحمل أن هو السائد والراي 

 بالتزاماتها أخلت ألنها المباشرة, المسؤولية

 القوانين بموجب أصالً لها الموكولة األنسانية

 الدولة مسؤولية على تقضي والتي الداخلية,

 األمن على المحافظة الداخلي الشأن في

.اقليمها في العام والنظام
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ً  على المسؤولية تحقق شروط :ثانيا

 :الدولي الصعيد

 المسؤولية فيرتب الدولي الصعيد على أما 

 القانون قواعد تفرضه قانوني إلزام الدولية

)الدولي, المادة في ورد من10وكما )

عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد مشروع

.2001االفعالغيرالمشروعةدولياًلعام

 دولية قانونية قاعدة أي مخالفة حالة وفي 

 أم عرفية قاعدة أكانت سواء القواعد هذه من

 مشروع, غير عمالً المخالفة هذه تعد اتفاقية,

 أخرى, دولة تجاه ضرر  أحدث وبالتالي

ً دولية مسؤولية اإلخالل هذا على وترتب  وفقا

 ذلك على المترتبة الدولية المسؤولية لشروط

 أحدث أو مشروع, غير الفعل عد إذا الفعل,

 إلحدى صريحة مخالفة خالل من ضرراً,

 قام من وهناك الدولي, القانون قواعد

 سواء مجز بتعويض الضرر, بهذا بالمطالبة

ً التعويض هذا أكان ً أم ماديا .معنويا

 تحديد باإلمكان المنطلق هذا ومن 

 رابطة أنها من للدولة, الدولية المسؤولية

 دولي, بالتزام اإلخالل حالة في تنشأ قانونية

 بالتزاماته أخل الذي القانوني الشخص بين

 لحقه الذي للشخص بها اإليفاء عن وامتنع

.الضرر

 اإلخالل هذا مواجهة نأ األمر واقع وفي 

 هذا جاء سواء وصفه, يكن مهما بالتعويض

 حكم أو تحكيم هيئة من بالتعويض الحكم أن

 مواجهة في الحال واقع عليه يترتب قضائي,

 وهو ذلك على ترتب الذي األثر

.(12)ض((التعوي((

 أقر قد الدولي, القانون أن المعروف ومن 

ً  مخالفة عن الدولية للمسؤولية مسوغا

 ذات المسؤولية وهذه الدولية, التزاماتها

 أحدثت التي الدول تلتزم حيث مدنية, طبيعة

 وإذا المقتضية, التعويضات بدفع الضرر

 محكمة أمام مقاضاتها يمكن ذلك عن امتنعت

 التعويض على للحصول الدولية العدل

  .(13)المطلوب

 مسؤوليتها تقرير الى االمن مجلس أتجه وقد((

 أجهزتها من صادر فعل أي حالة في الجنائية

 عقوبات خالل من المسؤولين, من رجالها أو

 2001 عام وفي , ))األمن مجلس يفرضها

 الدولة مسؤولية الدولي القانون لجنة أقرت

ً  كل أن(( يتصدرها المبادئ من لمجموعة وفقا

 المسؤولية الى يؤدي مشروع غير دولي عمل

 غير عمالً يعد أنه الدولة, لهذه الدولية

ً مشروع ً الدولة من يصدر دوليا  للقانون وفقا

ً ويعتبر العام الدولي  على دولة اللتزام إنتهاكا

 ))االخرى الدول
(14).

 ً  المسؤولية فإن تقدم ما على وتأسيسا

ً تتفق للدولة الدولية  المسؤولية نوع مع أساسا

 لتحكم الدولي القانون من المأخوذة المدنية

 .الدول بين العالقات

 على تحتم للدول الدولية المسؤولية أن كما 

 من عليها يترتب ما كل برفع المخالفة الدولة

 سواء الحاصل, للضرر نتيجة التزامات

 أن على  خر, التزام أي أم بالتعويض أكانت

ً يكون ً تعويضا  أو االخرى, للدول مناسبا

 تجاه التزاماتها في تقاعسها ثبت إذا لرعاياها,

 لتلك أضرار في تسبب مما األخرى؛ الدول

.(15)رعاياها أو الدول

 إطار خارج الدولية المسؤولية أما 

 بالمبادئ تأخذ أن فينبغي الدولية االتفاقيات

 الدول على الدولي القانون فرضها التي العامة

 مسوغ دون األعمال هذه مثل أباحت التي

بهذهقانوني المعنية الجهات تسترشد أي ,

المبادئالعامةفيفضالنزاعاتالدوليةفي

حالةثبوتعدموجودقاعدةاتفاقيةأوعرفية

 (16)يمكنتطبيقهالفضتلكالنزاعات.
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 الثاني المبحث

 الدولية المسؤولية موانع

 أمام األساسية والتزاماتها الدولة واجبات من 

 أي وقوع دون الحيلولة هو الدولي, القانون

 السلطات قبل من سواء باألجانب ضار تصرف

 الدول رعايا ضد األفراد جانب من أو الرسمية,

 بتوفير ملزمة الحالة هذه في والدولة .األخرى

 وهذا المهددين, لألجانب االقتضاء عند الحماية

 الدولي الصعيد على عليه اطلق ما الواجب

 بغية الفعل, وقوع دون الحيلولة أي المنع, بواجب

 . أخرى دولة لرعايا ضرر إحداث عدم

 :  مطلبين في ذلك بحث وسيتم

 وبعد قبل والقمع المنع واجب االول, المطلب

 سيخصص الثاني المطلب أما الفعل, وقوع

.وقوعها دون والحيلولة اإلرهابية ألعمالل

 قبل والقمع المنع واجب :االول المطلب

 :الفعل وقوع وبعد

 الفعل وقوع لمنع اتخاذها الواجب األمور من 

 الدولة, على الواجبة االحتياطات من هي الضار

 أو االجانب للرعايا يتصدون للذين القمع لحالة كما

 األجانب والمسؤولين كالسفارات المهمة األمكنة

.درجاتهم اختالف على

 من المنع واجب يعد : المنع واجب :اوالً

 قبل من الفعل وقوع لمنع الرئيسة االحتياطات

 االحتياطات تلك الدولة تتخذ لم واذا , الدولة

 على يترتب,راالض الفعل لدرء الالزمة والتدابير

 يوجد التي الدولة على التقصيرية المسؤولية ذلك

 ان يجب لذلك ,اراضيها على االجانب الرعايا

 المستلزمات من تعتبر التي التدابير هذه تتخذ

 تستهدف التي األفعال تلك وقوع لمنع الضرورية

 تسبب قد مما وممتلكاتهم, األجانب الرعايا

 هذا جسمانية,ومن أو معنوية أو مادية أضراراً

 كل تتخذ أن المسؤولة الدولة على يترتب المنطلق

 على والحفاظ والحذر بالحماية المتعلقة الوسائل

 األجانب, الرعايا لهؤالء العامة والسالمة األمن

ً المطلوب األمكنة حماية عن فضالً  حمايتها,وفقا

 األجنبية السفارات مثل الدولية لألعراف

 بشتى وحمايتهم األجانب األفراد وممتلكات

ً مسؤولة الدولة تعد واال الصور,  بهذا دوليا

 .الصدد

ً بالحماية المعنية الدولة تقوم وقد   لهذه وفقا

 الضرورة اقتضت متى أو دائم, بشكل التدابير

 األفراد لهؤالء الحماية تأمين عن فضالً ذلك,

 كحدوث االستثنائية الظروف في األمكنة وتلك

 من تصدر التي االضطرابات أو التظاهرات

 ذلك, تأمين عدم حالة وفي المعنية, الدولة رعايا

 فقد الشأن, بهذا  االحترازية التدابير اتخاذ عدم أو

ً التقصيرية, المسؤولية الدولة تتحمل  لقواعد وفقا

 أم اتفاقية القواعد هذه كانتأ سواء الدولي, القانون

.(17)ةعرفي

 المسؤولية مبدأ على الدولي القضاء أكد لقد 

 عن تصدر التي التصرفات عن للدولة الدولية

 هذا في الدولة مقصرية ثبوت حالة في رعاياها

 على للحفاظ الالزمة التدابير اتخاذها لعدم االتجاه,

ماالدولة إقليم في والنظام االمن ذلك مثال ,

قضية بصدد الدولية العدل محكمة اليه اشارت

قام عندما طهران, في االمريكين الدبلوماسين

الواليات سفارة على المسلح بالهجوم الطلبة

 في طهران في األمرييكية تشرين4المتحدة

 ألز1979الثاني والتي الدولية, المحكمة مت

المالئمة الخطوات بأتخاذ اإليرانية السلطات

لحمايةسفارةالوالياتالمتحدةاألمريكية,االأنها

.(18)لمتعملشيئاًلمنعالهجوم

 القانون في المستقرة المبادئ ومن

 أفعال عن تسأل ال الحكومات أن الدولي,

 تقصير حصول ذلك قبل يثبت لم ما المتظاهرين,

 الحماية تأمين في األساسية بواجباتها إخالل و

 والسيما الداخلي, والنظام األمن على والحفاظ

 عن الًضف وممتلكاتهم, األجانب الرعايا حماية

 والملحقيات كالسفارات الدبلوماسية األمكنة

.(19)األخرى للدول األجنبية
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 من ذلك إثبات بمكان الصعوبة من أنه إال

 من مقصرية هناك كان إذا عما العملية, الناحية

 حماية في بواجباتها القيام بعدم الدولة قبل

 مثل تحدد التي المعايير بعض هناك لكن األجانب,

 (20)-:منها المسؤولية, هذه

 أتخاذ  خر أو لسبب الدولة رفضت اذا -1

 لتوفير الالزمة واإلجراءات التدابير

 واألشخاص األماكن لتلك المطلوبة الحماية

 تلك مطالبة من الرغم على األجانب

 بأرسال ذلك كانأ سواء بذلك, الجهات

 من إهمال حصول أم كافية, غير قوات

 إذا أم الحماية, لتأمين المرسلة القوات

 تلك بواجبات إهمال أم تقصير حصل

 ضرر عليه ترتب مما , األمنية القوات

 .األشخاص أو األمكنة بتلك

 القوات تلك قبل من انحياز حصول -2

 السفارات بحماية المعنية األمنية

 أو األجنبية والملحقيات والممثليات

 جانب إلى حمايتهم المطلوب األشخاص

 . الدولة تلك رعايا من المتظاهرين

 الموكل األمنية للقوات الفعلي االشتراك -3

 التي العنف أعمال في الحماية تأمين لها

 وممثلياتهم وممتلكاتهم األجانب استهدفت

 . الدبلوماسية

 والضرورية الالزمة الحماية توفير عدم -4

 الدبلوماسية والممثليات األجانب للرعايا

 تكن لم أو األهلية, الحروب أثناء

 من انسحابها أو المطلوب, بالمستوى

 أي تحت للحماية المخصصة األماكن

 هذه مثل حدوث حالة وفي كان, ظرف

 قبل من تقصيرية المسؤولية تعد األعمال

 .نفسها الدولة

 قبل من إهمال أو تقاعس حصل إذا -5

 اكتراثهم وعدم العموميين الموظفين

 عمل عن نتج ضار عمل أي بمعالجة

 الدولة تتحمل حينئذ مشروع, غير

 تلك عن الناتجة التقصيرية المسؤولية

 .األعمال

 ال الدولية المسؤولية موانع شروط كانت ولما

ً الداخلية؛ القوانين بقواعد تأخذ  من إنطالقا

 وسموها الدولية القانونية القاعدة علوية مبدأ

 يستلزم لذلك الداخلي, القانون قواعد على

 عليها تترتب التي الدولة على األمر واقع

 الدبلوماسية الممثليات حماية مسؤولية

 ذلك, منها طلب ما متى األجانب, والرعايا

ً .(21) يالدول القانون لقواعد طبقا

ً الفعل وقوع بعد القمع واجب  :ثانيا

 (:الضرر)

 قبل المنع حالة أن الواضح من أصبح أن بعد 

 استخدام األمر واقع يستلزم لذلك الفعل, وقوع

 هذا وأن الضرر, أو الفعل وقوع بعد القمع واجب

-:اآلتي في يتحدد األمر

 إن : الوطني الصعيد على القمع واجب-1

 وقوع بعد الحالة هذه في تتحدد الدولية المسؤولية

 للدولة, الدولية المسؤولية تحديد بغية الضرر

 القمعية اإلجراءات تتخذ األساس هذا وعلى

 هذه بمثل قاموا الذين األشخاص ضد الرادعة

 لذلك اإلرهابية, األعمال من تعد والتي األعمال,

قامواعلى القبض الضروري من أصبح الذين

االعمال هذه  جراء معاقبتهم؛ على والعمل بمثل

 المشروع, غير بالعمل أتت التي التصرفات تلك

 أو األجانب للرعايا مؤكداً ضرراً أحدث والذي

 هذه مثل الدولة تتخذ إذ ولذلك, ممتلكاتهم,

 اإلجراءات عليها ترتب سوف وبعكسه .التدابير

.(22)اآلتية

 رفضت أو المسؤولة, الدولة أهملت إذا-أ

 الذين تهمينالم معاقبة أو مالحقة عمداً

 أو لألجانب الحاصل بالضرر تسببوا

 أو الدبلوماسية الممثليات أو ممتلكاتهم,

 .الدولية المنظمات
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 خالل من بواجباتها الدولة تهاونت إذا-ب

 األجهزة قبل من الردع بإجراء القيام

 قيام عدم أو األمر, هذا لها الموكل

 بإحداث المتهمين بمراقبة موظفيها

 وجه من الفرار لهم سهل مما األضرار,

 القضائية سلطاتها قيام أو العدالة

 أو المحاكم, الى تقديمهم في بالمماطلة

 ؛ كانت ذريعة أي تحت محاكمتهم رفض

 إجراءات تأخير أو كسب لغرض

 المسؤولية الدولة تتحمل حينئذ المحاكمة,

 .الشأن بهذا الدولية

 عفواً المختصة السلطات أصدرت إذا - جـ

ً ً أو عاما  بحق الحكم صدور بعد خاصا

 لهؤالء بالضرر تسببوا الذين المجرمين

 الدولة تتعرض ممتلكاتهم, أو األجانب

 هذا بمثل قيامها بسبب الدولية؛ للمسؤولية

 . التصرف

 إن : الدولي الصعيد على القمع واجب-2

 القمعية األعمال فيها بما اإلرهابية األعمال

 تتخذ لم الدولي, الصعيد على الجرائم لمرتكبي

 بهذا أتخذت ضوابط هناك توجد إنما كيفي, بشكل

 الدول بشأن المتحدة, األمم قرارات لتنفيذ الشأن,

 السلمية, بالطرق النزاعات فض ترفض التي

 واألمن السلم تعرض لتجنب تنفيذها والواجب

 .للخطر الدوليين

قبل من اتخاذها الواجب القمع أعمال إن 

 للمادتين استناداً تقرر والتي الدولي, األمن مجلس

 عمالً تعد المتحدة, األمم ميثاق من(42و41)

ً .مشروعا

 اللجوء حرم قد المتحدة, األمم ميثاق كان ولما 

 مجال في بها التهديد أو استخدامها, أو القوة, الى

 المادة من الرابعة الفقرة بموجب الدولية العالقات

 في استخدامها  باا أنه اإل الميثاق, من الثانية

 طائلة تحت الدول تلك تقع ال كي معينة, حاالت

 من(2/4–)م بموجب وذلك للدولة, المسؤولية

. الميثاق

: (23)يباآلت وحددها

 الشرعي الدفاع أعمال -1 م (–51  من(

 . الميثاق

ً تعد التي الدولية القمع أعمال -2  من نوعا

 األمم قبل من المتخذة والقمع القسر تدابير

 مقاصد مع يتفق ال وجه أي على المتحدة

     (.2/4–ة)مالمتحد األمم

 بموجب مصيرها بتقرير الشعوب حق -3

 األمم ميثاق من الثانية الفقرة األولى المادة

 .المتحدة

 ما الدول عنها تسأل ال األعمال وهذه

 والمعاهدات الحرب قوانين تراعي دامت

 بقواعد تتقيد أن على الصدد, هذا في الدولية

 من شكل بأي تجاوزه وعدم الدولي القانون

 المخالفة الدولة تتحمل واإل األشكال,

. كاملة الدولية المسؤولية

 الدول بها تقوم التي القمع أعمال أما

 أي تتحمل فال المتحدة األمم من بتكليف

 كقاعدة واألصل الخصوص, بهذا مسؤولية

 القمع واستخدام الحرب, تحريم هو عامة

ً عمالً يعد رادع, دولي كعمل  حسبما استثنائيا

.(24)المتحدة األمم ميثاق مبادئ تقرره

 اإلرهابية األعمال  :الثاني المطلب

  : وقوعها دون والحيلولة

الموضوعال تم أن بعد هذا في  عن بحث

 لكل المقتضية واإلجراءات والقمع المنع واجب

 اإلرهابية عمالألا الى التطرق من البد  منهما,

 عالقتها عن والبحث وقوعها, دون والحيلولة

 تصرف خالل من للدولة, الدولية بالمسؤولية

 عن فضالً األعمال, هذه حيال المختصة السلطات

.الصدد بهذا أتخاذها الواجب اإلجراءات

 يعني الدولي, اإلرهاب أن الواضح ومن

 إرهابية منظمات بها تقوم التي اإلرهابية األعمال

 القوة استخدام خالل من صنوفها, اختالف على
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 تسبب التي المشروعة غير األعمال أي المفرطة,

 صعيد على أكانت سواء أخرى, ألطراف أضراراً

ً االثنين أم األفراد أم الدول  .(25) معا

 العامة الجمعية أصدرت األساس هذا وعلى

 في 3034 رقم القرار المتحدة لألمم

 الخاصة التوصية تتضمن الذي ,18/12/1972

:(26)مايأتي خالل من اإلرهاب معنى بدراسة

 المنظمات ضد المشروعة القوة استعمال -1

 . كافة باشكالها اإلرهابية

المشروعة غير القوة استعمال -2

 (.اإلرهاب)

 ً  المعني األمر فإن تقدم, ما على وتأسيسا

 المشروعة غير القوة استعمال هو بالدراسة

 غير عمل في تستخدم قوة أي بمعنى ,)اإلرهاب(

ً يعد مشروع,  هي المتحدة, األمم لمعايير وفقا

 الدولي المجتمع على ويتوجب إرهابية أعمال

 صورة بأي وقوعها دون والحيلولة لها التصدي

ً لها التصدي ويمكن الصور, من  :لآلتي وفقا

 األعمال حيال المختصة السلطات تصرف : أوالً

 .اإلرهابية

ً  العمليات لدرء اتخاذها الواجب اإلجراءات :ثانيا

 . اإلرهابية

 حيال المختصة السلطات تصرف :أوالً

اإلرهابية األعمال

 عمالً يعد واستخدامها, القوة إلى اللجوء إن 

 المسوغة, غير للقوة المشروعة غير األعمال من

 الطرف قبل من واألسانيد المسوغات كانت مهما

 عدوانية أعماالً وتعتبر األعمال, هذه بمثل القائم

 اإلرهابية, األعمال باب في وتدخل صارر بشكل

 المجتمع أو فرادى, شكل على الدول على فيترتب

 األعمال هذه مقاومة جماعي, بشكل الدولي

 يعد  خر, إرهابي عمل أي عن فضالً اإلرهابية,

ً  الطرف ويتحمل الدولي, القانون لقواعد أنتهاكا

 هذا أكان سواء الدولية, المسؤولية تبعة به القائم

 .(27) جماعات أم أفراد الطرف

 اإلرهابية األعمال منع إلى الرامية التدابير إن 

 عن فضالً الخطر, إلى بشرية أرواا تعرض التي

 لذلك للمواطنين, األساسية للحريات تهديدها

ً العمل يستوجب  :(28) لآلتي وفقا

 ضد إرهابي نشاط أي منع على العمل -1

 لجنة اكدته بما عمالً األخرى, الدول

 يوليو 28 في الدولي القانون

 .  1954تموز/

 واإلجراءات التدابير اتخاذ ضرورة -2

 لألعمال للتصدي الدول, قبل من العاجلة

 وحجمها, نوعها كان مهما اإلرهابية

 تنظيمات أم أفراد قبل من تنفذ سواء

 أو أطراف قبل من تدعم أو تمول إرهابية

 .أخرى دول

 منابع تجفيف على العمل ضرورة -3

 أو مصادره, كانت مهما اإلرهاب

 النشاطات من للحد له, الداعمة األطراف

 باتخاذ وذلك عليها, القضاء أو اإلرهابية

 الدولي المجتمع قبل من رادعة إجراءات

 الممولة أو الداعمة الدول تلك ضد

. لإلرهاب

ً  لدرء اتخاذها الواجب اإلجراءات :ثانيا

  اإلرهابية العمليات

 العمل مجتمعة أو فرادى الدول من يتطلب 

 تلك لدرء المقتضية, اإلجراءات أتخاذ على

 الصعيد على أكانت سواء اإلرهابية, العمليات

ً الداخلي, أم الدولي  : (29)لآلتي وفقا

 تصدر التي اإلرهابية األعمال منع محاولة  -1

 بالدعم سواء أخرى, دولة ضد دولة عن

 عليها بالتأثير وذلك المعنوي, أم المادي

 بعدم والتزامها الردعية, الوسائل بشتى

 أو أراضيها بأستخدام األنشطة لهذه الفسح
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 عبر اإلرهابية التنظيمات هذه عبور تسهيل

 .ممكن قدر أكبر على منها والحد أراضيها,

 كان إذا التصور, هذا ضمن يقع ال أن على -2

 أو اإلنسان, حقوق عن الدفاع منه الباعث

  . لمصيرها الشعوب تقرير حق

 لمنع الجوار دول بين ثنائية اتفاقيات إبرام -3

 .الدول هذه وإلى من اإلرهابين تسلل

 يتطلب لإلرهاب فعالة مكافحة تحقيق إن -4

ً الدول, بين التعاون تعزيز  من إنطالقا

 والمعاهدات والمواثيق الدولي القانون مبادئ

 وتعميقها الثقة تعزيز في يسهم مما الدولية,

 .الدول بين

 الحدود وتأمين المراقبة إجراءات تشديد -5

 الحدودية والمنافذ والموانئ والمطارات

 تهريب أو اإلرهابين, تسلل لمنع األخرى

 أخرى أمور أي أو والمتفجرات, األسلحة

 .بها تتعلق

 ضحايا لمساعدة يلزم ما توفير على العمل -6

ً اإلرهاب ً ماديا  . ومعنويا

 االتفاقات مع الوطنية التشريعات مواءمة -7

 لقطع اإلرهاب بمكافحة المتعلقة الدولية

 . التنفيذ عمليات يسهل مما بينهما, التداخل

 ومن المؤهلة بالعناصر األمن أجهزة دعم -8

 مادية حوافز منحهم مع األختصاص؛ ذوي

 العاملة العناصرة خاص وبشكل ومعنوية,

 مع تتناسب اإلرهاب, مكافحة حقل في

 . وأخطارها األعمال هذه طبيعة

 بمكافحة المعنية الدول بين التعاون تعزيز -9

 تبادل مجال في سيما وال اإلرهاب,

 اإلرهابية الجماعات أنشطة حول المعلومات

  .وجرائمها

 العلمية والخبرات الخبراء, تبادل تشجيع -10

 مجال في والتعاون الحديثة, والتقنيات

 في والسيما والتدريبية, التعليمية البرامج

 الجماعات مواجهة في األمني التعاون مجال

 . اإلرهابية

 تتناول التي والدراسات البحوث تبادل -11

 ورصد وتحليلها, اإلرهابية الظواهر

 لمعالجتها المناسبة الحلول واقتراا أنشطتها,

 . منها الوقاية وسبل

 لعقد برامج عبوض المعنية الدول من الطلب -12

 مجال في للعاملين مشتركة تدريبية دورات

 أو الجوار دول والسيما اإلرهاب, مكافحة

 باتفاقات البعض بعضها مع ترتبط التي

 قدرات لتنمية اإلرهاب, بمكافحة تتعلق

ً الجانب بهذا العاملين  كي وعملياً, علميا

 مادائه مستوى برفع تساهم

 اإلرهاب, لمكافحة خاصة وحدات إنشاء -13

 أم االقليمي أم الوطني الصعيد على سواءً

 متخصصة وحدات إنشاء مع الدولي,

 عن االستخبارية المعلومات لجمع أخرى,

 اإلجهزة مع وتبادلها اإلرهابية التنظيمات

 . األخرى األمنية

















اتمةواالستنتاجاتوالتوصياتالخ

أصبح المستحدثة, بمفاهيمه اإلرهاب إن

أن بعد العالم, انحاء معظم في خطراً يشكل

القدي التقليدية اشكاله كانتتجاوز والتي مة,

هذه تطورت إذ بذاتها, محددة مناطق تستهدف

عليه كانت عما كبير بشكل اإلرهابية الظاهرة

الطويل, التطوري مسارها خالل من سابقاً,

حيثتداخلتهذهالظاهرةمعالمتغيراتالدولية

الدافع هي المتغيرات تلك تعد والتي الجديدة,

المفا في الحديثة للتحوالت هيمالرئيسي

 اإلرهابية.
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المفاهيم تلك في الواضح التطور وبعد

السنوات في بالتوسع أخذت والتي اإلرهابية,

األعمال تلك بين عالقة من تولد وما األخيرة,

مما التوسع, هذا من الحد في الدول ومسؤولية

دفعالمجتمعالدوليللقيامبجهدجماعيللقضاء

علىتلكالظاهرةالخطيرة.

 من عندوأصبح الوقوف بمكان الضرورة

كل (( هو أنها من اإلرهابية الجريمة تعريف

كانت مهما به, التهديد أو العنف أفعال من فعل

إجرامي لمشروع تنفيذ يقع وأغراضه, بواعثه

بين الرعب القاء الى يهدف جماعي, أو فردي

الناسوترويعهمأوايذاؤهم,أوتعريضحياتهم

 أوحريتهمللخطر((.

تقدميمكنالتوصلالىالنتائجاآلتية:ومما

وتنفيذاً -1 اجماالً اإلرهابي العمل يستهدف

وسالمة أمن ليهدد خارجية ألجندات

الدولالمستهدفةوترويعشعوبهاوانتهاك

 سيادتهاواختراقأمنها.

لألعمال -2 األساس الدافع أن الواضح من

االجتماعية اللحمة لتفتيت هو اإلرهابية

يةواإلسالمية,إذاليستبعدللشعوبالعرب

أجهزة اإلرهابية األعمال أنيكونوراء

مخابراتيةعاليةالتخطيطموجهةمندول

 كبرىذاتمصالحأساسيةفيذلك.

العمليات -3 في والكبير النوعي التوسع إن

الدولية الساحتين على اإلرهابية

والشرق اوروبا في السيما واإلقليمية,

تك وأن البد جهاتاألوسط, هناك ون

اإلرهابية المنظمات لتلك وداعمة ممولة

 لتنفيذمشاريعهااإلجراميةفيالمنطقة.

يدعم -4 من هناك اصبح الواضح من

من ومنهم ضيقة ذاتية لمصالح االرهاب

يميز ال لكونه كانت وسيلة باي يكافحه

 بيندولالعالمكله.

 

التوصيات

 دتحدي خالل من  والوقوف مفهوم اإلرهاب

تحققع وشروط والمحتملة, اآلنية أهدافه لى

سبل إيجاد بغية وموانعها, الدولية المسؤولية

كفيلةوفعالةلمواجهةاإلرهابمنجهة,ووضع

في الدولي لإلطار ً وفقا منسقة وطنية سياسات

وفقاً ذلك يتم أخرى, جهة من االتجاه هذا

للتوصياتاآلنية:





أوالً:علىالصعيدالوطني:

الدولة -1 صعيد على عليا وطنية لجنة تشكيل

المعنية الوزارات عن ممثلين تضم

التربية, العدل, الخارجية, )الداخلية,

تحقيق لغرض وغيرها( الثقافة و اإلعالم

المهام وتتولى اإلرهاب, لمكافحة أكبر قدر

 اآلتية:

األجهزة-أ مختلف بين والتنسيق األشراف

 هاب.المعنيةفينشاطاتمكافحةاإلر

اإلرهاب-ب بمكافحة الكفيلة الخطط وضع

 بشتىصورةوأشكاله.

 الجرائم-جـ لدراسة عمل ورشة تكوين

الالزمة الخطط ووضع وتحليلها اإلرهابية

للحيلولةدونوقوعها.

في -2 الدراسية المناهج تضمين على العمل

الجرائم عن توضيحية مواد كافة, مراحلها

 اإلرهابيةوتبيانمقاصده.

المرئية -3 اإلعالم وسائل استخدام تكثيف

العام الوعي لتنمية والمقروءة والمسموعة

للقيم الصحيحة الصورة وإبراز الوطني,

 الروحيةواالخالقيةوالتربوية.

لغرض -4 وعلمية عملية دراسات ايجاد

الدول تجارب وأخذ البطالة, امتصاص

بنفس مرت والتي باألعتبار األخرى

 الظروف.
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ع -5 فرص عليه,ايجاد القادرين للشباب مل

وسد الخاص النشاط توسع خالل من

التعليم مخرجات من الدولة دوائر حاجات

السابقة المراحل من أبتداًء الخريجين, من

 وحتىاآلن.

العملعلىامتصاصالبطالةوفقاًلدراسات -6

لتقطع الشباب صفوف في سيما وال علمية

صفوف في اإلرهابين تغلغل على الطريق

 باب.الش

المحتاجة -7 لألسر المالي الدعم زيادة

للنشئ, السليمة التربية لكفالة والفقيرة,

 والسيمافئةالشباب.

ً ثانيا التعاونعلىالصعيدالدولي:: يتحقق

الدوليلمكافحةاإلرهابمنخاللاآلتي:

واللقاءات -1 الدولية المؤتمرات في المشاركة

لخاصةالثنائيةوالسيمابيندولالجواروا

على للوقوف تحديداً, اإلرهاب بمكافحة

 المستجداتفيهذهالشأن.

المساهمةالجادةوالفعالةبعقداتفاقاتثنائية -2

على العمل شأنها من والتي جماعية, أو

 مكافحةاإلرهاب,وتجفيفمنابعه.

مع -3 والسيما الدولي, التعاون تعزيز

المنظماتوالهيئاتالدوليةالمعنيةبمكافحة

الدول,ا بين المعلومات وتبادل إلرهاب,

وخاصةتلكالتيتتعلقبالوقايةمناألعمال

 اإلرهابية.

تقديمالمساعدةالمتبادلةفيمجالإجراءات -4

االشخاص على والقبض والتحري البحث

في عليهم المحكوم أو المتهمين الهاربين

 جرائماإلرهاب.

الخاصة -5 التشريعات وتحديث قوانين اعداد

قبلبمك من بها لألسترشاد اإلرهاب, افحة

بالوقاية منها واالستفادة بذلك المعنية الدول

 ومكافحةاإلرهاب.





الهوامش

القانون -1 العزيزسرحان: عبد د. ينظر:

 )القاهرة: ص1969الدولي, ص ,

414-427) 

األمني -2 العمل : حمود عيسى د.عمران

واآلفاق الواقع المشترك, العربي

رسالةماجستيرغيرمنشورة,المستقبلية

 .115-144(صص2002

 .115المصدرنفسه,ص -3

"داعش" -4 : المصرية األهرام صحيفة

الشرق على للهيمنة األمريكي والمخطط

تحقيقات , الشيخ طارق بقلم األوسط

2014يناير/كانونالثاني8خارجية,

 .5,ص

عن -5 حديث ابراهيم: نشأت أكرم د.

االتحاد)ابوظبي(العدداإلرهاب,جريدة

 .7/2/1990في6322

مجلةالتحقيقالفيدرالياألمريكي:توسيع -6

الفيدرالي التحقيق مكتب صالحيات

د.ف بقلم , اإلرهاب ظاهرة لمواجهة

قسم في قانوني مستشار , مارتين

أكرم العقيد ترجمة: واشنطن, اإلرهاب,

اسماعيلاألسعد,)واشنطن:تشريناالول

1987.) 

 المصدرنفسه. -7

8- , سابق مصدر : حمود د.عمرانعيسى

 .116ص

إسقاط -9 المصرية, الجمهورية جريدة

)السي الرئيسي الهدف .. الوطنية الدولة

األمريكية,عرضوتقديماحمد  يأيه(

 الثاني13البرديسي, تشرين / نوفمبر

 .19,ص2014

العام, -10 الدولي القانون العطية: د.عصام

(,2015رالسنهوري,بيروت:)بغداد:دا

 .301ص

 .305المصدرنفسه,ص -11

المسؤولية -12 حمدي: العزيز عبد د.طارق

جرائم عن والمدنية الجنائية الدولية
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القانونية, الكتب دار : )مصر اإلرهاب,

–233(,صص2008المحلةالكبرى,

235. 

اإلرهاب -13 مكافحة : قطب محمد د.طارق

ا الحوادث ضحايا فيوتعويض إلرهابية

دار : القاهرة ( والمصري, الدولي النطاق

 .333(ص2015النهضةالعربية,

 .334المصدرنفسه,ص -14

د.طارقعبدالعزيزحمدي:مصدرسابق -15

 .236,ص

العام, -16 الدولي القانون , العطية د.عصام

 .129مصدرسابق,ص

القانونالدوليالعامفي -17 د.حامدسلطان:

السلم,)الق وقت : ص1968اهرة ص ,)

331–332. 

 304د.عصامالعطية:مصدرسابق -18

 .304–303المصدرنفسه,صص -19

 .304المصدرنفسه,ص -20

انظر:د.محمدعبدالعزيزأبوسخيلة: -21

األمم قرارات تنفيذ عن الدولية المسؤولية

 ج , 1المتحدة ط دار1, : )الكويت ,

 .94–93(,صص1981المعرفة,

ص -22 , سابق مصدر : العطية د.عصام

305. 

د.محمدعبدالعزيزأبوسخيلة:مصدر -23

 .288سابق,ص

 .287المصدرنفسه,ص -24

 .287المصدرنفسه,ص -25

قرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة,رقم -26

السابعة3034 دورتها في المتخذ

 .18/12/1972والعشرينوبتاريخ

27-  سخيلة أبو العزيز عبد مصدرد.محمد :

 .313سابق,ص

د.عمرانعيسىحمود:مصدرسابقص -28

114. 

مصدر -29 سرحان: العزيز عبد د. : انظر

 .414سابق,ص



المصادر

عن -1 حديث ابراهيم: نشأت أكرم د.

اإلرهاب,جريدةاالتحاد)ابوظبي(العدد

 .7/2/1990في6322

إسقاط -2 المصرية, الجمهورية جريدة

 .. الوطنية )السيالدولة الرئيسي الهدف

األمريكية,عرضوتقديماحمد  يأيه(

 الثاني13البرديسي, تشرين / نوفمبر

2014. 

د.حامدسلطان:القانونالدوليالعامفي -3

 (.1968وقتالسلم,)القاهرة:

والمخطط -4 "داعش" : األهرام صحيفة

األوسط الشرق على للهيمنة األمريكي

8ارجية,بقلمطارقالشيخ,تحقيقاتخ

 .2014يناير/كانونالثاني

المسؤولية -5 حمدي: العزيز عبد د.طارق

جرائم عن والمدنية الجنائية الدولية

القانونية, الكتب دار : )مصر اإلرهاب,

 (.2008المحلةالكبرى,

اإلرهاب -6 مكافحة : قطب محمد .طارق

في اإلرهابية الحوادث ضحايا وتعويض

ا ( والمصري, الدولي :النطاق لقاهرة

 (.2015دارالنهضةالعربية,

د.عبدالعزيزسرحان:القانونالدولي, -7

 (.1969)القاهرة:

األمني -8 العمل : حمود عيسى د.عمران

واآلفاق الواقع المشترك, العربي

المستقبليةرسالةماجستيرغيرمنشورة,

2002.) 

العام, -9 الدولي القانون العطية: د.عصام

السنه دار : بيروت)بغداد وري,

:2015.) 

قرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة,رقم -10

السابعة3034 دورتها في المتخذ

 .18/12/1972والعشرينوبتاريخ

مجلةالتحقيقالفيدرالياألمريكي:توسيع -11

صالحياتمكتبالتحقيقالفيدراليلمواجهة

, مارتين د.ف بقلم , اإلرهاب ظاهرة
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هاب,واشنطن,مستشارقانونيفيقسماإلر

اسماعيل أكرم العقيد ترجمة:

 (.1987األسعد,)واشنطن:تشريناالول

12- : سخيلة أبو العزيز عبد محمد .

األمم قرارات تنفيذ عن الدولية المسؤولية

 ج , 1المتحدة ط دار1, : )الكويت ,

(.1981المعرفة,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 


