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 قواعد النشر يف اجمللة
 

مجمة مدينة العمـ عممية محكمة نصؼ سنوية لنشر البحوث العممية بالمغتيف العربية 
وخطواتو، واالنكميزية التي تتوافر فييا شروط البحث مف حيث األصالة وأسموب البحث العممي 

واف تكوف البحوث متناسبة مع تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريبة منيا 
)ىندسة تقنيات الحاسبات ، عموـ ىندسة البرامجيات، عموـ الحاسبات، عموـ الحياة، القانوف( 
ويشترط في البحوث المقدمة أف ال تكوف قد سبؽ نشرىا وغير مقدمة او مقبولة لمنشر في 

 أخرى، ويرجى مف الباحثيف مراعاة الشروط اآلتية: مجمة
 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4تقديـ ثالث نسخ مف البحث مطبوعة عمى ورؽ  .1
 ينبغي أف يطبع عنواف البحث متبوعا باسـ المؤلؼ )المؤلفيف( وعنوانو عمى ورقة منفصمة. .2
البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرؽ  .3

 بالمغة الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكاؿ والجداوؿ إف وجدت. 20اليتجاوز عدد صفحات البحث الػ  .4
كممة بالمغتيف العربية  250يرفؽ مع البحث خالصة عمى ورقة منفصمة ال تزيد عف  .5

 واالنكميزية.
منفصمة بمعدؿ جدوؿ واحد أو شكؿ تطبع الجداوؿ واألشكاؿ والرسوـ البيانية عمى أوراؽ  .6

 واحد لكؿ صفحة.
تشترط المجمة عمى الباحث أف يراعي األصوؿ العممية المنيجية في كتابة البحوث مع  .7

 مراعاة كتابة المصادر والمراجع في نياية البحث وترقـ حسب ورودىا في المتف.
ية متقدمة وقد يتـ تقويـ البحوث مف قبؿ مقوميف عممييف باختصاص البحث وبدرجات عمم .8

 يطمب مف الباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.
 التعاد البحوث الى أصحابيا سواء قبمت لمنشر أـ لـ تقبؿ. .9

. يزود كؿ باحث بنسخة مف البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب مف أمانة المجمة 10
 لقاء ثمف تحدده ىيئة التحرير.         

تمويؿ الذاتي وتحدد أجور النشر في ضوء األسعارالسائدة عمى أف .تعتمد المجمة مبدأ ال11
  ألؼ دينار لمبحث الواحد. 50اليتجاوز السقؼ الذي حددتو الوزارة ألجور البحوث العممية بػ 
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 المحتويات
 الشم في االرنب الداجن الوصف الشكميائي والتركيب النسجي لعضو     5   

          (Oryctolagus cuniculus  ) 
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 الشم في  الوصف الشكميائي والتركيب النسجي لعضو
 (Oryctolagus cuniculus) االرنب الداجن

 

 الخالصة
 Oryctolagusتـ دراسة الوصؼ الشكميائي والتركيب النسجي لعضو الشـ في االرنب الداجف     

cuniculus .اظيرت نتائج الدراسة الحالية  مف خالؿ عينات جمعت  مف االسواؽ المحمية لمدينة بغداد
عضو الشـ في األرنب الداجف يتألؼ مف زوج مف التجاويؼ األنفية التي توجد داخؿ األنؼ الواقع فوؽ اف 

الشفة العميا. تفتح  التجاويؼ األنفية الى الخارج مف خالؿ فتحات بيضوية ذات نياية لحمية عند قمة 
البمعوـ األنفي مف خالؿ الخطـ وىي المناخر الخارجية. وتفتح التجاويؼ األنفية الى الداخؿ في  منطقة 

تفصؿ التجاويؼ األنفية بوساطة الحاجز األنفي.   المناخر الداخمية التي تتموضع اعمى الحنؾ الرخو.
اظيرت نتائج الدراسة  ويوجد في كؿ تجويؼ انفي عدد كبير مف القرينات الداخمية وثالث قرينات خارجية.

ة ممثمة بالظيارة الشمية )الحسية( والظيارة التنفسية الحالية اف التجويؼ األنفي مبطف بنوعيف مف الظيار 
)الالحسية( وىي تبطف الجدراف الجانبية لمتجويؼ األنفي، وتغطي سطح القرينات الخارجية وتحوي خاليا 
عمودية ميدبة وخاليا غير ميدبة فضال عف الخاليا الكأسية. اظير الفحص المجيري اف الظيارة الشمية 

لؼ مف نسيج ظياري عمودي مطبؽ كاذب مؤلؼ مف ثالثة أنواع مف الخاليا ىي: في األرنب الداجف تتأ
الخاليا القاعدية والخاليا الساندة والخاليا المستقبمة )الحسية(، وتغطي الظيارة الشمية الجزء العموي 

اليافًا الصفيحة االصمية لمظيارة الشمية تحوي اوعية دموية و     لمتجويؼ األنفي وسطح القرينات الداخمية.
وغددًا نبيبية حوصمية متفرعة، و تكوف قناتيا مبطنة بنسيج ظياري عمودي بسيط، كما   اظيرت نتائج 

 وىو يمثؿ عضو شمي مساعد. الدراسة الحالية وجود العضو األنفي الميكعي في األرنب الداجف
 شكمياء، نسجي. عضو الشـ، كممات مفتاحية:
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   المقدمة

[ دورا Olfactory Organيمعب عضو الشـ ]
ميما في حياة الحيوانات لما لو مف اىمية في 
الفعاليات السموكية والسيما فيما يتعمؽ بالتغذية 
والجنس وعادات التكاثر والتمييز بيف افراد الجنس 

عف الكشؼ عف المفترسات واليجرة الواحد فضال 
[3,2,1.] 

ُدرست أعضاء الشـ في الفقريات المختمفة 
مظيريا ونسجيا وجنينيا فضال عف الجانب الفسمجي 

Morphological description and histological structure of 

olfactory organ in Rabbit(Oryctolagus cuniculus) 

Abstract 

Morphological description and histological structure of olfactory organ in  rabbit 

(Oryctolagus cuniculus) have been studied from specimens collected from local 

markets at Bagdad city. Results of the present study showed that the olfactory 

organ in rabbit consist of pair of nasal chamber which located inside the nose 

and situated above the upper lip. The nasal cavities opened to outside through 

the external nares which is appears as an oval shaped opening with fleshy end at 

the apex of rostrum ,while they are opened to the nasopharynx region through 

the internal nares which are located at the upper region of soft palate. The nasal 

cavities are separated by the nasal septum and there are many internal and three 

external chonchae in each cavity. The Results of the present study revealed that 

the nasal cavity in rabbit is lined by two types of epithelium which are 

represented by the olfactory (sensory) and respiratory (non sensory) epithelium 

.The respiratory epithelium lines the lateral wall of the nasal cavity and covers 

the surface of external chonchae. It contains ciliated and non-ciliated columnar 

cells in addition to the goblet cells. The microscopic examination revealed that 

the olfactory epithelium in rabbit is a pseudostratified columnar epithelium with 

three types of cells :(Basal, supporting and receptor cells).The olfactory 

epithelium covers the upper part of nasal cavity within the internal chonchae. 

The lamina properia contains blood vessels, fibers and branched tubulo-alveolar 

glands with duct lined by simple columnar epithelium. The present study 

revealed that in rabbit there is vomeronasal organ which represented an 

accessory olfactory organ. 

Key words: Olfactory Organ, Morphology, Histology. 
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مف قبؿ العديد مف الباحثيف ومنذ امٍد ليس بالقريب 
[8,7,6,5,4 .] 

مراجعة المصادر المتوفرة الى اف أعضاء تشير 
قبؿ الباحثيف  الشـ لـ تنؿ اىتماما واسعا   مف

العراقييف ، ومف بيف الدراسات التي تناولت أعضاء 
[ التي 9الشـ في الفقريات العراقية دراسة زاكو ]

تناولت دراسة التمايز الخموي في الظيارية الشمية 
[  10] لجنيف الدجاج، ودراسات االسدي وجماعتيا

[ الذيف درسوا التكويف الجنيني 11وغالي وجماعتو]
سجي في سمكة الكارب االعتيادي، والتركيب الن

عف [ 4,13,12ودراسات نجيب وجماعتيا ]
 Barbus sharpeyiعضوالشـ في اسماؾ البني 

والجري االسيوي  Barbus grypus والشبوط
Parasilurus triostegus كما ،  عمى التوالي

[ الوصؼ المظيري والتركيب 15درست الرفيعي ]
السع النسجي لعضو الشـ في سمكة الجري ال

Heteropneustes fossilis   والضفدعة 
عمى التوالي، ولـ نعثر   Rana ridibundaالعراقية

عمى دراسات اخرى تتناوؿ أعضاء الشـ في انواع 
اخرى مف الفقريات مما كاف حافزا الجراء الدراسة 
الحالية والتي أخذت بنظر االعتبار دراسة عضو 
 الشـ في  االرنب الداجف 

Oryctolagus cuniculus]  ]   أماًل في اف تقدـ
ىذه الدراسة اضافة جديدة لممعرفة في جوانبيا 
المختمفة، وتشكؿ قاعدة مستقبمية فيما يخص 
الجانب الوظيفي والتكويني فضال عف الجانب 
التشريحي الدقيؽ ألعضاء الشـ في الفقريات 

 العراقية.
 

 المواد وطرائق العمل
 [ Collection of Specimensجمع العينات ]

ُجمعت العينات مف االسواؽ المحمية لمدينة 
بغداد وتـ اختيار العينات باعمار مختمفة لغرض 

اعطاء فكرة واضحة عف الوصؼ المظيري 
والتركيب النسجي لعضو الشـ في الحيواف موضوع 

 الدراسة.
  [Morphological Study]الدراسة الشكميائية 

ـ في شممت الدراسة الشكميائية لعضو الش
االرنب الداجف التعرؼ عمى موقع و شكؿ الفتحات 
المنخرية الداخمية والخارجية ودراسة الممرات االنفية 

 ومكونات التجويؼ االنفي .
 [ Histological Studyالدراسة النسجية ]

[ 16اتبعت في الدراسة الحالية طريقة ىيومسف ]
في تحضير الشرائح النسجية، حيث ثبتت العينات  

 بويف المائي بمحموؿ
 [[Aqueous-Boun’s Fluid واستخدمت في ،

 -الدراسة الحالية الصبغة الروتينية ]ىيماتوكسميف
[ وصبغة شيؼ Haematoxylin-Eosinايوسيف[ ]

 PAS-Periodic Acidحامض البريودؾ]
Schiff وتـ التحميؿ باستعماؿ بمسـ كندا ،]

[Canada Balsam.] 
يرا تـ التصوير المظيري باستعماؿ كام

[ اما المقاطع النسجية Digital Cameraرقمية]
فقدتـ تصويرىابكاميرا رقمية مربوطة عمى مجير 

 .Olympus]مركب نوع]

 النتائج
اظيرت نتائج الدراسة الحالية التي تناولت     

الوصؼ الشكميائي والتركيب النسجي لعضو الشـ 
 ( Oryctolagus cuniculusفي االرنب الداجف)

المالحظات الجديرة باالىتماـ والمناقشة جممة مف 
 وكما يأتي:

 الوصف الشكميائي لعضو الشم في االرنب الداجن 
 (Nasal Cavityالتجويف االنفي)

يظير مف الفحص العياني والمجيري اف عضو 
الشـ في االرنب الداجف  يتألؼ مف زوج مف 
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الردىات )التجاويؼ االنفية( التي توجد داخؿ االنؼ  
فوؽ الشفة العميا،و تفتح التجاويؼ االنفية الواقع  

إلى الخارج بوساطة المناخر الخارجية الواقعة عمى 
السطح الظيري لمرأس حيث تتخذ المناخر الخارجية 
شكؿ شقوؽ بيضوية ذات نياية لحمية عند قمة 
الخطـ وىي محاطة بمنطقة رطبة مف الجمد تدعى 

 ( ،كما تفتح التجاويؼ1بالردىة الخطمية )شكؿ
( Buccal Cavityاالنفية إلى التجويؼ الفمي )
( Nasopharynxعند منطقة البمعوـ االنفي)

بوساطة المناخر الداخمية والتي تتموضع ظيريا 
 (.2( )شكؿSoft Palateاعمى الحنؾ الرخو)

الجدار الوسطي لكؿ تجويؼ انفي ناعمًا 
ومسطحًا بينما يكوف الجدار الجانبي غير منتظـ في 
شكمو لوجود تراكيب لولبية عظمية تدعى القرينات و 
يوجد  عدد كبير مف  القرينات الداخمية )بروزات مف 
العظـ المصفوي( يكوف سطحيا الحر بتماس مع 

القرنية  الحاجز االنفي. وأوؿ قرينة داخمية تسمى 
والتي تمتد اسفؿ سطح   (Nasoturbanat)االنفية 

(. ويوجد في (Nasal Boneالعظـ االنفي 
التجويؼ االنفي ثالث قرينات خارجية عموية 

 وسفمية ووسطى
 (Upper, Middle & Lower 

Ectoturbinats )  (. وبيف كؿ قرينة 3)شكؿ
وُأخرى يوجد صماخ  حيث تفتح فيو القناة الدمعية 

 والجيوب االنفية المساعدة. 

 (Olfactory Bulbالبصمة الشمية )

 Main)تظير البصمة الشمية الرئيسة 
Olfactory Bulb)  صغيرة بشكؿ صولجاني

مفصولة عف اقصى الجزء االمامي لمدماغ وتستمر 
 (. 4)شكؿ تحت كرة المخ

 تركيب النسجي لعضو الشم في االرنب الداجنال

Histological Structure Of Olfactory 
Organ in Oryctolagus 
cuniculus(Rabbit) 

اظيرت نتائج الدراسة الحالية اف التركيب 
النسجي لبطانة الدىميز الذي يمثؿ الجزء االوؿ 
لمتجويؼ االنفي يشابو نظيره في الجمد حيث يكوف 

حرشفي متقرف والصفيحة االصيمة  عبارة عف نسيج
 (.5)شكؿ  عبارة عف نسيج ضاـ كثيؼ

يظير مف الفحص المجيري لعضو الشـ في 
االرنب الداجف اف التجويؼ االنفي مغطى بنوعيف 
مف الظيارة، وىما ظيارة حسية )شمية( وظيارة ال 
حسية )تنفسية(. تبطف  الظيارة الالحسية )التنفسية( 

لغرفة الشمية لمتجويؼ االنفي  الجدراف الجانبية مف ا
وتغطي سطح القرينات االنفية الخارجية وتحتوي 
ىذه الظيارة عمى خاليا كأسية وخاليا عمودية 

(، وتظير  7,6)شكؿ ميدبة وخاليا غير ميدبة
الخاليا الكأسية باشكاليا  البيضوية منتفخة اما 
الخاليا العمودية الميدبة فتكوف حاوية نواة بيضوية 

ي قاعدة الخاليا ويظير في قمة الخاليا الشكؿ ف
عدد مف االىداب،كما تظير الخاليا غير الميدبة 
بشكؿ مدور ونواىا مركزية وسايتوبالزميا افتح مف 
سايتوبالـز الخاليا الميدبةوىي تشابو الظيارة 
الحسية بكونيا تنفصؿ عف النسيج الضاـ الواقع 
مة تحتيا بوساطة الغشاء القاعدي،والصفيحة االصي

لمظيارة الالحسية في االرنب الداجف تتميز بكثرة 
 وجود الغدد واالوعية الدموية  فييا.

تتألؼ الظيارة الشمية مف نسيج ظياري عمودي 
مطبؽ كاذب مؤلؼ مف ثالث انواع مف الخاليا ىي 
الخاليا القاعدية والخاليا الساندة والخاليا المستقبمة 

المنطقة )الحسية( وتغطي الظيارة الشمية معظـ 
العموية لمتجويؼ االنفي وسطح القرينات االنفية 

 (.8 )شكؿ الداخمية
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تكوف الخاليا القاعدية مكعبة او عمودية قصيرة 
ذات نوى بيضوية داكنة الصبغة وىي تمتد عمى 
طوؿ الصفيحة القاعدية وتكوف عمى نوعيف افقية 
داكنة، وكروية افتح صبغة تقع بالقرب مف الغشاء 

الخاليا القاعدية الكروية اعمى الخاليا  القاعدي وتقع
االفقية القاعدية، وتكوف الخاليا القاعدية الكروية 
خاليا سمؼ لمخاليا العصبية والخاليا غير العصبية 

(، اما 9)شكؿ بضمنيا الخاليا القاعدية االفقية
الخاليا الساندة فتتمثؿ بخاليا متطاولة، تقع بيف 

نواة بيضوية الشكؿ الخاليا المستقبمة وتكوف حاوية 
عريضة تقع في الجزء السفمي مف الخمية باىتة 
الصبغة وسايتوبالزميا افتح مما ىو عميو في 

 (.10)شكؿ  ةالخاليا المستقبم
اظيرت الدراسة الحالية اف الخاليا الحسية 
)المستقبمة(  تتمثؿ بعصبونات ثنائية القطب مغزلية 

الظيارة الشكؿ ليا بروز شجيري يمتد نحو سطح 
وينتيي بانتفاخ صغير يدعى الحوصمة الشمية التي 
يكوف سطحيا الحر ميدبا، اما المحوار فيخترؽ 
الصفيحة القاعدية حيث تتجمع المحاوير مع بعضيا 
لتكوف العصب الشمي، ونواة ىذه الخاليا بيضوية 
الشكؿ، وتكوف الخاليا المستقبمة محاطة بالخاليا 

ى الخاليا القاعدية (، وتقع نو 10,9)شكؿ الساندة
والساندة والخاليا المستقبمة في مستويات مختمفة، و 
الصفيحة األصيمة لمظيارة الشمية حاوية اوعية 
دموية والياؼ وغدد نبيبية حوصمية متفرعة تنقؿ 
افرازاتيا بوساطة قناة إلى سطح الظيارة والقناة 
مبطنة بنسيج ظياري عمودي بسيط وىي تحافظ 

لجفاؼ، و تتألؼ غدد بوماف مف عمى الظيارة مف ا
خاليا عمودية بسيطة نواتيا متطاولة قاعدية الموقع 

  (.11)شكؿ
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( منظر خارجي لراس االرنب الداجن يوضح 1شكل)
 . الفتحات المنخرية الخارجية
EN: External Nares 

 

( منظر خارجي لسقف الفم يوضح الفتحات 2شكل )
                                                                                                                                                             المنخرية الداخمية بعد حقن التجويف                                                                                            

 IN: Internal Naresبالهالم وازالة الحنك الرخو  
 

( مقطع طولي لرأس االرنب الداجن يوضح 3شكل ) 
 .التجويف االنفي والقرينات االنفية

NT: Nasoturbinals, ET: Endo Turbinals, 
MT: Maxilloturbinals. 

 

( نصف الدماغ في االرنب الداجن يوضح 4شكل) 
 البصمة الشمية.

OB : Olfactory Bulb CH: Cerebral 
Hemisphere 
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( مقطع نسجي يوضح النسيج المكون 5شكل )
( H & E Stainلمدهميز في االرنب الداجن )

(400X) 
SSE:  Stratified Squamous 

Epithelium. 

لمقطع نسجي يوضح الظهارة ( صورة مكبرة 6شكل)
 الالحسية في االرنب الداجن

(H & E Stain()400X )CI: Ciliated Cell, 
NCI: Non Ciliated Cell. BV:Blood 

Vessele 

( صورة مكبرة لمقطع نسجي يوضح الظهارة 7شكل)
_          PAS stain)الالحسية في االرنب الداجن )

(1000X. ) 
GC: Goblet Cell, C: Cilia, LP: Lamina 

Properia, NCI: Non Ciliated Cell 
  

( مقطع نسجي يوضح الظهارة الحسية في االرنب 8شكل)
 (H & E Stain)( .)40Xالداجن  

SE: Sensory Epithelium,LP:Lamina 
Properia. 
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( مقطع نسجي يوضح الخاليا القاعدية و 9) شكل
 المستقبمة في الظهارة الحسية لالرنب الداجن

(H & E Stain()1000X) 

( مقطع نسجي يوضح الخاليا الساندة 10) شكل
 والمستقبمة في الظهارة الحسية لالرنب الداجن (

(H & E Stain) (1000X ) 

SC: Supporting Cell, RC: Receptor Cell, 

 H & E( مقطع نسجي يوضح الظهارة الحسية في االرنب الداجن )11) شكل
Stain( )400X) 

SC: Supporting Cell, RC: Receptor Cell, BC: Basal Cell, 
BG: Bowman's Gland, N: Nerve. 
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  المناقشة 
      :التجاويف االنفية

تمتمؾ اغمب الفقريات زوجا مف الفتحات    
المنخرية الخارجية تتخذ مواقع مختمفة ضمف منطقة 
الرأس وىي في الغالب تتموضع عمى السطح 

 تشير[. 18، 3،17 ]الظيري لمقدمة الرأس
الدراسات الى وجود عالقة بيف الفتحات المنخرية 
الخارجية وحدة حاسة الشـ وطبيعة التغذية في 
االنواع المختمفة مف الثدييات وبالرغـ مف كوف خطة 
البناء التركيبي االساسي ألعضاء الشـ واحدة في 
جميع الفقريات بضمنيا الثدييات والتي ىي موضوع 

عض االختالفات الدراسة الحالية، نجد اف ىناؾ ب
الشكميائية فالثدييات ىي الفقريات الوحيدة التي تنفرد 
بوجود االنؼ   والذي يتمثؿ بتركيب انبوبي امامي 
يحوي المناخر الخارجية  ،ويتبايف االنؼ في اشكالو 
في مجاميع الثدييات المختمفة وقد يظير تحورات 
تتناسب والمتطمبات الوظيفية، كما اف موقعو يتبايف 

االنواع المختمفة ويبدو اف ىذا التبايف ىو  خالؿ
حصيمة التنوع في البيئات التي تتواجد فييا الثدييات 
فضال عف ميكانيكيات الشـ والتنفس التي تبتدأ 

واالنؼ بضمنو الفتحات المنخرية . [19,2]بالمناخر
الخارجية في االرنب يقع في مقدمة الخطـ وتظير 

بارزة ذات فتحات المناخر الخارجية بشكؿ تراكيب 
بيضوية او اىميمجية الشكؿ تقريبا وتكوف متسعة 
وىذا ربما يعود لحاجة الحيواف الى استخداـ الشـ 
بكفاءة عالية فاالرنب وكما ىو معروؼ يستطيع اف 
يميز الروائح بشكؿ جيد جدا ولو في ىذا المجاؿ 

  [.20] وخصوصية نوعيو ذات صمة وظيفية وسموك
فية في الفقريات عموما التجاويؼ االن تتمثؿ

بتجويؼ رئيس مقسـ بوساطة حاجز وسطي الى 
 ويتصؿ كؿ منيما رتجويؼ انفي ايمف واخر ايس

اماميا بالمنخر الخارجي وخمفيا بالمنخر الداخمي 
الذي  وباستثناء المنخر الخارجي، بالبمعـو االنفي 

بالبلعوم  يقع في الجزء العموي لمبمعوـ فيما يعرؼ

فاف التجويؼ  وباستثناء المنخر الخارجي، االنفي 
االنفي باجمعو ذو جدار صمب مف العظـ 

(، Hyalin Cartilageوالغضروؼ الزجاجي )
ويتالؼ جدار المنخر الخارجي مف جدار صمب مف 

والغضروؼ الزجاجي ويتكوف جدار المنخر العظـ 
 مف نسيج ضاـ ليفي وغضروؼ  لخارجيا
الحالية مع ىذا نتائج الدراسة  تتفؽ21,17,3] ]

المضموف في خطة البناء التركيبي في االرنب 
 الداجف.

تفصؿ التجاويؼ او الردىات االنفية في االرنب 
الداجف عف بعض بوساطة حاجز وسطي وىذا يتفؽ 
مع ما  اورده كؿ مف لكروس كالرؾ وكوتباؿ كؿ 

التجاويؼ االنفية لالرنب  تمتاز[. و 22,2عمى حدة]
اربما حصؿ لتوفر مساحة الداجف باتساعيا وىذ

سطحية كبيرة لمشـ والتنفس في اف واحد وىذه 
 النتيجة تأتي تاكيدا لما جاء بو عدد مف الباحثيف 

[24,23،25 .]  
أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود عدد مف 
القرينات الداخمية في االرنب الداجف وىي بروزات 
مف العظـ المصفوي بتماس مع الحاجز االنفي كما 

التوالي العميا  توجد ثالث قرينات خارجية وىي عمى
والوسطية والسفمى وىذا يماثؿ ما توصؿ اليو العديد 
مف الباحثيف في دراسات سابقة تناولت ثدييات 

حيث اشارت الدراسات [.24,23,22,19,2مختمفة ]
الى تبايف عدد القرينات االنفية في التجويؼ االنفي 

عاـ يوجد في معظـ في الثدييات المختمفة، وبشكؿ 
او  (Ectoturbinatsالثدييات قرينات خارجية   )

( ليا عالقة بالتنفس Maxillo- Turbinats) فكية
اشكاليا ضمف االنواع المختمفة مف  وىي تتبايف في

الثدييات ففي االنساف والقردة والمقدمات اأُلخرى 
 Singleتكوف القرينات الفكية بشكؿ لولبي مفرد )

Scroll في القوارض واعداد كبيرة مف عوائؿ  (، اما
القطط فتكوف بشكؿ لولبي مزدوج 
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(DoubleScroll في حيف  تكوف لمكيسيات ،)
قرينات فكية مطوية وتظير في الفقمة واالرانب 

 ,[24والكالب بشكؿ قرينات فكية معقدة متفرعة ]
ونتائج الدراسة الحالية اظيرت توافقا مع ىذه 

 المالحظة.
الداخمية في اعدادىا حيث  تتبايف القرينات

( مقسمة الى Pangolinتكوف في حيواف اـ قرفة )
توجد  Wallabyست قطع، وفي الكيسيات مف نوع 

اما االرانب فتمتمؾ قرينات  [23اربع قرينات داخمية]
وىذا يتفؽ ونتائج الدراسة  [22داخمية كثيرة]

الحاليةالتي اكدت وجود قرينات عديدة )خمس 
الث قرينات خارجية  في التجويؼ قرينات داخمية وث

 االنفي لالرنب الداجف.
 

      الفصوص الشمية او البصالت الشمية 
(Olfactory lobes or Bulbs) 

اوضح الفحص العياني لمبصمتيف الشميتيف في 
االرنب الداجف بانيما يتمثالف بتركيبيف متطاوليف 

( وىما Club Shapedصولجاني الشكؿ )
وتشغالف اقصى الجزء منفصمتاف عف بعض 

االمامي لممخ وتمتداف تحت نصفي كرة المخ، 
ويمكف مالحظة العصب الشمي عند النياية 
االمامية لكؿ بصمة شمية، وىذا الوصؼ يتفؽ مع 

 [. 17,2]ما توصؿ اليو العديد مف الباحثيف امثاؿ
 التركيب النسجي ألعضاء الشـ في األرنب الداجف

لمتجويؼ  تغطي المخاطية السطح الداخمي
االنفي والمؤلفة مف طبقة ظيارة وصفيحة أصيمة، 
وتتضمف المخاطية االنفية: مخاطية الدىميز 

(Mucosa of Vestibule ومخاطية المنطقة ،)
 Mucosa of Respiratoryالتنفسية  )

Region( ومخاطية المنطقة الشمية ،)Mucosa 
of Olfactory Region طبقا لالختالؼ في )

 اكدت و قد  27,26,18]] المخاطيةتركيب ووظيفة 

نتائج الدراسة الحالية ىذا المضموف في التركيب 
 النسجي لعضو الشـ في االرنب الداجف.

يشبو النسيج المحيط بالمناخر في االرنب         
الداجف نسيج الجمد  وىو عبارة عف ظيارة حرشفية 
مطبقة متقرنة مع صفيحة أصيمة مف نسيج ضاـ 

تاكيدا لما توصؿ اليو العديد مف  كثيؼ،وىذا يمثؿ
 [. 28,2] الباحثيف

تقع مخاطية المنطقة التنفسيةعمى سطح 
القرينات الخارجية كما انيا تبطف الجدراف الجانبية 

وىذا [  27,26لمردىة االنفية في االرنب الداجف.]
يوافؽ ما توصمت اليو نتائج الدراسة الحالية،  حيث 

مف نسيج ظياري ظيرت الظيارة التنفسية مؤلفة 
عمودي مطبؽ كاذب ميدب مع اعداد كبيرة مف 
الخاليا الكاسية وبذلؾ فانيا تحافظ عمى الظيارة مف 
الجفاؼ، واف افرازات الخاليا الكاسية وغدد بوماف 
والخاليا السائدة تجعؿ المستقبالت الشمية في وسط 
مائي او رطب، وىذا ما يتيح انجاز الوظيفة بكفاءة 

 افضؿ .
نتائج الدراسة الحالية اف اعداد اظيرت 

الخاليا الكاسية في الظيارة التنفسية  في االرنب 
وربما  [29الداجف اقؿ مف  مثيالتيا في الطيور]

يعود السبب لحاجتيا الوظيفية الى ترطيب اليواء 
ولكوف الصفيحة األصيمة لمظيارة الالحسية في 
االرنب الداجف مزوده باعداد كبيرة جدا مف الغدد 

لمصمية والمخاطية التي قد تعوض المتطمبات ا
[. و تشير الدراسات 27,26الوظيفية المذكورة انفا ]

الى اف النسيج الالحسي في الثدييات مؤلؼ مف 
نسيج عمودي مطبؽ كاذب ميدب وىذا ما اظيرتو 
نتائج الدراسة الحالية  حيث يتميز النسيج الالحسي 

ة فضال في االرنب الداجف بوجود خاليا غير ميدب
عف الخاليا الميدبة والخاليا القاعدية الشائعة في 

أنواع الظيارة الالحسية، في حيف افتقدت الظيارة جميع 
واليامستر ليذه الخاليا، واف  الالحسية في الفأر والجرذ
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 ظيور الخاليا غير الميدبة ال يعطي صفة مميزة ليذه
 [.30الظيارة]

مفي تغطي مخاطية المنطقة الشمية الجزء الخ
الظيري لمتجويؼ االنفي والحاجز االنفي والقرينة 

 وىي[ ,[31,25,24االنفية العميا في االرنب الداجف
مؤلفة مف نسيج عمودي مطبؽ  في كال الحالتيف

 كاذب وىذا مااثبتتو نتائج الدراسة الحالية.
اظير الفحص المجيري لمنسيج الشمي انو 
 -مؤلؼ مف ثالث انواع مف الخاليا )قاعدية

ساندة( وىي االنواع الشائعة في جميع  -ستقبمةم
وقد تبايف سمؾ الظيارة  (31,26) انواع الفقريات.

الشمية في االنواع المختمفة لمفقريات حيث تراوح 
-100سمكيا في الضفدعة العراقية )

، وفي االنساف بمغ سمؾ 15]مايكرومتير( ] 50
اما [ 32مايكرومتير(]60-70الظيارة الشمية )

الداجف موضوع الدراسة فقد تراوح سمؾ االرنب 
 مايكرومتير(.50-87.5النسيج الشمي بيف )

اثبتت الدراسات انو ليس ىناؾ عالقة بيف سمؾ 
، وفي الدراسة [33الظيارة الشميةوالسعة الشمية]

الحالية لوحظ اف الظيارة الشمية لالرنب الداجف 
تحتوي أعدادًا كبيرة مف المستقبالت الشمية مما يدؿ 

ى اف السعة الشمية في االرنب الداجف كبيرة عم
 جدا.

اظيرت نتائج الدراسة الحالية اف اعداد 
 الخاليا القاعدية في الظيارة الشمية لالرنب الداجف

، وىذا قد يعطي مؤشر اخر لقوة  كانت كبيرة ايضا
حاسة الشـ في االرنب الداجف  نتيجة اعتماده عمى 

مف المعروؼ حاسة الشـ في السموكيات المختمفة ف
اف الخاليا القاعدية ىي خاليا سمؼ لخاليا الظيارة 

تظير الخاليا المستقبمة [35,34,20]  .  الساندة
بشكؿ عصبونات ثنائية القطب، ويمكف عدىا جزءًا 
مف الجياز العصبي المركزي لعدة اسباب منيا 
لموقعيا المحيطي التي يجعميا بتماس مع المحيط 

سؿ مباشرة الى الدماغ الخارجي، واف محاورىا تر 
االمامي دوف اف تتشابؾ في تحت المياد، وليا قدرة 
معروفة لتستمر بالتمايز العصبي 

(Neurogenesis بعد الوالدة والعمار )
[ .نتائج الدراسة الحالية اكدت ىذا 36متاخرة]

المضموف كوف الخاليا المستقبمة ظيرت بشكؿ 
اه عصبونات ثنائية القطب ليا بروز شجيري باتج

 القاعدية.سطح الظيارة ومحوار يخترؽ الصفيحة 
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تأثير رش االسبرين )حامض االستيل سالسميك( ومستخمص 
 (.Pisum sativum Lاليوكالبتوس في نمو وحاصل نبات البزاليا )

 المستخمص
اجريػػت تجربػػة فػػي الحديقػػة النباتيػػة التابعػػة لقسػػـ عمػػوـ الحيػػاة/ كميػػة التربيػػة )ابػػف الييػػثـ(، جامعػػة بغػػداد  

(، تيػدؼ الدراسػة الػى معرفػة تػأثير االسػبريف )حػامض االسػتيؿ سالسػميؾ( 2011-2010لمموسـ الشػتوي )
بػالتركيزيف  Eucalyptyus incrasstaجػزء مػف المميػوف ومسػتخمص اليوكػالبتوس  40و  20وبالتركيزيف 

(. اظيػػرت النتػػائج بػػأف االسػػبريف .Pisum sativum L% فػػي نمػػو وحاصػػؿ نبػػات البزاليػػا )10% و5
ومستخمص اليوكالبتوس عمال عمى زيادة ارتفاع النبػات، قطػر السػاؽ، سػرعة نمػو المحصػوؿ، معػدؿ النمػو 

وراؽ، عػػدد القرنػػات، حاصػػؿ النسػػبي لػػالوراؽ، عػػدد االوراؽ، المسػػاحة السػػطحية لػػالوراؽ، نسػػبة مسػػاحة اال
لبػروتيف فػي البػذور البذور، متوسػط وزف البػذرة، الحاصػؿ البػايولوجي، دليػؿ الحصػاد، نسػبة الكربوىيػدرات وا

 لتمثيمية لمنبات مقارنة مع نباتات السيطرة.ا ومعدؿ الكفاءة
 

Effect of Aspirin spraying (Acetyl Salicylic acid) and 

extract of Eucalyptyus incrassta on growth and yield of 

Pea (Pisum sativum L.) 

Abstract: 

An experiment was conducted in botanical garden of the Department of biology, 

College of Education, Ibn Al-Haitham, University of Baghdad during winter 

season of 2010-2011. The aim of the present study is to investigate the effect of 

20 and 40 ppm of Aspirin (Acetyl Salcylic acid) and also the extract of two 

concentration 5% and 10% of Eucalyptyus incrassta on growth and yield of Pea 

Pisum sativum  L. The results showed that both treatments increased plant 

height, stem diameter, Crop Growth Rate (CGR), Leaves Growth Rate (RGR), 

Leaves Surface Area (LAR), Leaf Area Relative (LAR), Leaves Relative Growth 

Rate (LRGR), number of pods, seeds yield, average seed weight, biological 

yield, Harvest Index (HI), carbohydrate and protein percentages in seeds and Net 

Assimilation Rate (NAR), in comparison with the control plants. 
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 المقدمة
( مػف .Pisum sativum L) Peaتعػد البزاليػا  

محاصػػػيؿ الخضػػػر الميمػػػة مػػػف الناحيػػػة االقتصػػػادية 
. الثمػرة قرنػة Fabaceaeوتعود الى العائمة البقولية 

، تحتػػػػػوي [2، 1]ولػػػػػوف بػػػػػذورىا خضػػػػػراء او صػػػػػفراء 
بػػػػػذورىا عمػػػػػى البروتينػػػػػات والكاربوىيػػػػػدرات والػػػػػدىوف 

والثػػػػايميف  Bو Aواألليػػػػاؼ فضػػػػاًل عػػػػف الفيتامينػػػػات 
ا مف حيث نػوع البػذور . تقسـ البزاليB6 [3]وفيتاميف 

الػػػى صػػػنفيف، صػػػنؼ مجعػػػدة البػػػذور وصػػػنؼ أممػػػس 
البػػػػػػػذور اذ اف بػػػػػػػذور الصػػػػػػػنؼ االوؿ يمتػػػػػػػاز بكثػػػػػػػرة 
حالوتيا لذلؾ انتشرت زراعتيا بكثرة اما النوع الثػاني 

 .[4]فيزرع لالستعماؿ الجاؼ والحفظ في العمب 
أشػير  Acetyl Salicylic acid)]اف االسػبريف  

رىػػػػػػا شػػػػػػعبية فػػػػػػي العػػػػػػالـ قػػػػػػاـ العقػػػػػػاقير الطبيػػػػػػة واكث
، يسػػتخمص مػػف Felixhoبتحضػػيره العػػالـ االلمػػاني 
والتػػي يشػػتير  .Salix spلحػػاء شػػجرة الصفصػػاؼ 

العػػراؽ بزراعتيػػا، ويسػػتخدـ كعػػالج طبػػي النػػو يمنػػع 
مػػػػادة الترومبيوكسػػػػيف المسػػػػبب ل لػػػػـ، يمنػػػػع  تكػػػػويف

. [6، 5حػػػػدوث النوبػػػػات القمبيػػػػة والسػػػػكتة الدماغيػػػػة )
)حػػػامض السالسػػػميؾ( احػػػد ىرمونػػػات يعػػػد االسػػػبريف 

النمػػػػػػػػػػػو الداخميػػػػػػػػػػػة المكتشػػػػػػػػػػػفة حػػػػػػػػػػػديثًا واىػػػػػػػػػػػـ ادواره 
الفسػػػػػػػػػػػػيولوجية ىػػػػػػػػػػػػو تثبيطػػػػػػػػػػػػو لتكػػػػػػػػػػػػويف االثيمػػػػػػػػػػػػيف 

(Ethylene والػػػػػػػػتحكـ بحركػػػػػػػػة الثغػػػػػػػػور ولػػػػػػػػو دور )
( ولػػػػػو ABAمعػػػػػاكس لفعاليػػػػػة حػػػػػامض االبسيسػػػػػؾ )

كسػػػاب  القػػػدرة عمػػػى االرتبػػػاط باألحمػػػاض االمينيػػػة وا 
 Systemicازيػػػػة )النبػػػػات مقاومػػػػة مكتسػػػػبة جي

Acquired Resistance( )SAR يعػػػػػػػػد .)
الحامض احد مضادات االكسدة غيػر االنزيميػة وليػا 

( النػػػػػػػػػػػواع Trappingدور فػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػنص احتػػػػػػػػػػػواء )
 Reactive Oxygenاالوكسػػػػجيف الفعػػػػاؿ )

Species( )ROS المؤكسػػػػػد لمخاليػػػػػا واالنزيمػػػػػات )
والمؤدي الى تثبيط عمميػة البنػاء الضػوئي وشػيخوخة 

. اكػػػدت اغمػػػب الدراسػػػات الحديثػػػة اف [8، 7] النبػػػات

المعاممػػػة باالسػػػبريف )حػػػامض السالسػػػميؾ( ومشػػػتقاتو 
عمػػػى مختمػػػؼ نباتػػػات المحاصػػػيؿ ادت الػػػى تحسػػػيف 

 .[9]صفات النمو والحاصؿ لمنبات 
 Eucalyptyusيعػػػػػود نبػػػػػات اليوكػػػػػالبتوس  

incrassta  الػػػػػػػػػػى العائمػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػيةMyrtaceae 
اشػجاره مػف اطػػوؿ  ويعػرؼ بشػجرة الكػافور حيػث تعػد

االشػػػػجار المعروفػػػػة اذ قػػػػد يصػػػػؿ ارتفاعيػػػػا الػػػػى مػػػػا 
( متػػر، اف الجػػزء المسػػتعمؿ طبيػػًا ىػػي 100يقػػارب )

االوراؽ الطازجة لمحصوؿ عمى زيت الكافور الطيػار 
، يحتػػػػػػػػوي اليوكػػػػػػػػالبتوس عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػادة السػػػػػػػػينوؿ [1]
(Cineolو )Eucalyptol  ونسػػبة الزيػػت تتػػراوح بػػيف

و وزيوتػػػػػو الطيػػػػػارة %، تسػػػػػتخدـ مستخمصػػػػػات70-80
كمضػػػاد تجػػػاه الفطريػػػات الممرضػػػة، تسػػػتخدـ اوراقػػػو 
كمادة قابضة ومقاومة لمحمى، ومنبية وفػاتح لمشػيية 

[10 ،11،12] . 
تيػػدؼ الدراسػػة الحاليػػة الػػى معرفػػة تػػأثير إضػػافة  

االسػػػبريف )حػػػامض االسػػػتيؿ سالسػػػميؾ( ومسػػػتخمص 
اليوكػػػالبتوس رشػػػًا عمػػػى االوراؽ فػػػي بعػػػض الصػػػفات 
الفسػػػػػػيولوجية والنوعيػػػػػػة لنبػػػػػػات البزاليػػػػػػا وتػػػػػػأثيره فػػػػػػي 

 حاصؿ النبات.
 

 :المواد وطرائق البحث
 5اجريػػػػت التجربػػػػة بأسػػػػتعماؿ االصػػػػص بسػػػػعة  

سـ في الحديقػة النباتيػة التابعػة لقسػـ  30كغـ وقطر 
عموـ الحياة، كمية التربيػة )ابػف الييػثـ( لمموسػـ النمػو 

ليػػػا (، تػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػى بػػػذور البزا2010-2011)
مػػف التجييػػزات الزراعيػػة/ االسػػواؽ المحميػػة، صػػممت 
التجربػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػاس التصػػػػػميـ العشػػػػػوائي الكامػػػػػؿ 

(CRD وبثالث مكررات لكؿ معاممة، زرعت عشرة )
 40و 20بػػذور فػػي كػػؿ اصػػيص، حضػػرت التراكيػػز 

جػػػػػزء مػػػػػف المميػػػػػوف مػػػػػف مػػػػػادة االسػػػػػبريف )حػػػػػامض 
% 10% و5االسػػتيؿ سالسػػميؾ(و حضػػرت التراكيػػز 
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 Harborneاليوكػػػػالبتوس حسػػػػب طريقػػػػة  مػػػػف اوراؽ
[13]. 

، رشت النباتات 6/11/2010زرعت البذور في  
بالمعػػػػامالت فػػػػي الصػػػػباح البػػػػاكر حتػػػػى البمػػػػؿ التػػػػاـ 
عنػػػدما اصػػػبح النبػػػات بمرحمػػػة او عمػػػر ثالثػػػة اوراؽ 

 وكانت المعامالت كاألتي:
 معاممة السيطرة تركت بدوف معاممة. -1
زء جػػػػ 20معاممػػػػة رشػػػػت النباتػػػػات بػػػػالتركيز  -2

مػػػف المميػػػوف مػػػف مػػػادة االسػػػبريف )حػػػامض 
 االستيؿ سالسميؾ(.

جػػػػػػػزء مػػػػػػػف  40رشػػػػػػػت النباتػػػػػػػات بػػػػػػػالتركيز  -3
المميػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف مػػػػػػػػادة االسػػػػػػػػبريف )حػػػػػػػػامض 

 االستيؿ سالسميؾ(.
% مف مسػتخمص 5رشت النباتات بالتركيز  -4

 اوراؽ اليوكالبتوس.
% مػػػػػػػػػػػف 10رشػػػػػػػػػػػت النباتػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػالتركيز  -5

 مستخمص اوراؽ الكالبتوس.
فػػػػػػػػػػػػػي  D1تػػػػػػػػػػػػػـ اخػػػػػػػػػػػػػذ الحشػػػػػػػػػػػػػة )الموعػػػػػػػػػػػػػد( االوؿ 

فػػػػي   D2والحشػػػػة )الموعػػػػد( الثػػػػاني  31/12/2011
لدراسػػػػػة بعػػػػػض الصػػػػػفات الفسػػػػػيولوجية  3/2/2011

لمنبات، حصدت النباتات بعد اكتماؿ نضوج القرنػات 
 .12/3/2011بتاريخ 

 اما اهم الصفات التي تمت دراستها: 
 ارتفاع النبات )سـ(: تـ قياس ارتفاع النبات مػف .1

قاعػػدة النبػػات الػػى اعمػػى نقطػػة فػػي السػػاؽ عنػػد 
 الحصاد.

قطػػػػػر السػػػػػاؽ )ممػػػػػـ(: تػػػػػـ قيػػػػػاس قطػػػػػر السػػػػػاؽ  .2
ولػػػػػػػػثالث نباتػػػػػػػػات مختػػػػػػػػارة  Vernierبواسػػػػػػػػطة 

 بصورة عشوائية عند الحصاد.
 Cropسػػػػرعة نمػػػػػو المحصػػػػػوؿ غػػػػػـ/ يػػػػػـو  .3

Growth Rate (CGR تػػػـ حسػػػابو بأخػػػذ :)
 D1الػػػػػػوزف الجػػػػػػاؼ لمنبػػػػػػات فػػػػػػي الموعػػػػػػد االوؿ 

وكما مبػيف  D2جاؼ في الموعد الثاني والوزف ال
 .[14] اآلتية في المعادلة

CGR= W2 – W1    

              T2 – T1 
 حيث اف:

W1  الػػػوزف الجػػػاؼ لمجػػػزء الخضػػػري عنػػػد الموعػػػد =
 D1االوؿ 

W2  الػػػوزف الجػػػاؼ لمجػػػزء الخضػػػري عنػػػد الموعػػػد =
 D2الثاني 

T1  عمر النبات عند الموعد االوؿ =D1 
T2  عمر النبات عند الموعد الثاني =D2 

معػػدؿ النمػػو النسػػبي لػػالوراؽ غػػـ/ غػػـ/ يػػـو  -1
Leaves growth Rate (RGR تػػـ :)

حسػػػػػابو باخػػػػػذ الػػػػػوزف الجػػػػػاؼ لػػػػػالوراؽ فػػػػػي 
والػػػػػػوزف الجػػػػػػاؼ لػػػػػػالوراؽ فػػػػػػي  D1الموعػػػػػػد 
اآلتيػػة وكمػػا مبػػيف مػػف المعادلػػة  D2الموعػػد 

[15]: 
 RGR = (Log W2 –Log W1) 
                      T2 –T1 

 حيث اف: 
W1  Log لوغػػػاريتـ الػػػوزف الجػػػاؼ لمنبػػػات عنػػػد =

 D1الموعد االوؿ 
W2 Log لوغػػػػػػاريتـ الػػػػػػوزف الجػػػػػػاؼ لمنبػػػػػػات عنػػػػػػد =

 D2الموعد الثاني 
T1  عمر النبات عند الموعد االوؿ =D1 
T2  عمر النبات عند الموعد الثاني =D2 
ؽ لػػػػثالث عػػػػدد االوراؽ: تػػػػـ حسػػػػاب عػػػػدد االورا .4

، D1نباتػػػػات اختيػػػػرت عشػػػػوائيًا فػػػػي الموعػػػػديف )
D2.) 

 Leaf( 2المسػػػػػاحة السػػػػػطحية لمورقػػػػػة )سػػػػػـ .5
Surface Area (LSA اخػػػػػذت القػػػػػراءة :)

، حسبت المساحة السطحية D2و  D1لمموعديف 
باخػػذ وزف معمػػـو  [16]لمورقػػة بطريقػػة االقػػراص 

مػف االوراؽ النباتيػػة وتجفيفيػػا وتػػـ حسػػاب الػػوزف 
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لمنبػػػػات نسػػػػبة لمػػػػوزف الجػػػػاؼ لالقػػػػراص الجػػػػاؼ 
 المعمومة.

 Leaf Area/ غػـ 2نسػبة مسػاحة االوراؽ سػـ .6
Relative (LAR اخػػػػػذت القػػػػػراءة لمموعػػػػػديف :)

D1 وD2 اآلتيػػػػة  وتػػػػـ حسػػػػابيا حسػػػػب المعادلػػػػة
[15]: 
 

LAR  = مساحة اوراؽ النبات         
 الوزف الجاؼ لمنبات         

معػػػػػػدؿ النمػػػػػػو النسػػػػػػبي لػػػػػػالوراؽ غػػػػػػـ/ يػػػػػػـو  -2
Leave Relative Growth Rate 

[LRGR تػػـ حسػػابو مػػف المعادلػػة المبينػػة :)
 [15، 14]الحقًا 

LRGR = (Log WL2 –Log WL1) 
                      T2 –T1 

 حيث اف: 
WL1  Log لوغػػاريتـ الػػوزف الجػاؼ لػػالوراؽ عنػػد =

 D1الموعد االوؿ 
WL2 Log لوغػػػاريتـ الػػػوزف الجػػػاؼ لػػػالوراؽ عنػػػد =

 D2الموعد الثاني 
T1  عمر النبات عند الموعد االوؿ =D1 
T2  عمر النبات عند الموعد الثاني =D2 
 Netمعػدؿ الكفػاءة التمثيميػة غػـ/ سػـ/ يػـو  -9   

Assimilation Rate (NAR تػػـ حسػػابيا كمػػا :)
  [17]مبيف في المعادلة 

NAR= (W2 – W1) × (Log L2 –Log L1)  
             (LAR2 – LAR1) × T2 – T1 

 حيث اف: 
W1  الوزف الجاؼ لمجزء الخضري في الموعد =D1 
W2  الوزف الجاؼ لمجزء الخضري في الموعد =D2 

Log L1  لوغػػػػاريتـ المسػػػػاحة السػػػػطحية لورقػػػػة =
 D1النبات عند الموعد 

Log L2  لوغػػػػاريتـ المسػػػػاحة السػػػػطحية لورقػػػػة =
 D2النبات عند الموعد 

LAR1  نسبة مساحة الورقة عند الموعد =D1 
LAR2  نسبة مساحة الورقة عند الموعد =D2 

T1  عمر النبات عند الموعد =D1 
T2  عمر النبات عند الموعد =D2 

 :الحاصل ومكوناته
تـ حساب الحاصػؿ ومكوناتػو مػف ثػالث نباتػات عنػد 

 مرحمة النضج التاـ:
عدد القرنات في النبات: تـ حسػاب العػدد الكمػي  .1

 لمقرنات
حاصؿ البذور )غـ(: تػـ حسػاب حاصػؿ البػذور  .2

 لمنبات
بػذور مػف  10متوسط وزف البذرة )غـ(: تـ وزف  .3

 كؿ معاممة واستخرج المتوسط ليا
الحاصػػػػؿ البػػػػايولوجي: تػػػػـ حسػػػػابو وذلػػػػؾ بأخػػػػذ  .4

+ القرنػػات  الػػوزف الجػػاؼ الكمػػي لمنبػػات )النبػػات
والبػػػذور( مػػػػا عػػػػدا الجػػػػذور، بعػػػػد تجفيفػػػػو ىوائيػػػػًا 

 بصورة تامة وثبات الوزف.
دليػػػؿ الحصػػػاد %: تػػػـ حسػػػابو بالمعادلػػػة االتيػػػة  .5

[18]: 
 100×  وزف البذور        دليؿ الحصاد = 
 الحاصؿ البايولوجي                

 
 :الصفات النوعية

تقدير تقدير نسػبة الكاربوىيػدرات فػي البػذور: تػـ  .1
التػػي  [19واخػػروف ) Herbertاسػػتخداـ طريقػػة 

تػػػػدعى )الفينػػػػوؿ حػػػػامض الكبريتيػػػػؾ( واسػػػػتعماؿ 
عنػػػػد الطػػػػوؿ  Specterophotometerجيػػػػاز 
نػػػانوميتر بعػػػد تحضػػػير المنحنػػػى  488المػػػوجي 

القياسػػػي ثػػػـ ترسػػػـ العالقػػػة بػػػيف التراكيػػػز وقػػػراءة 
تقػػػػػدير نسػػػػػبة الكاربوىيػػػػػدرات الكثافػػػػػة الضػػػػػوئية ل
 الذائبة في البذور.

تقػػػػػدير نسػػػػػبة البػػػػػروتيف فػػػػػي البػػػػػذور: تػػػػػـ قيػػػػػاس  .2
عنصر النتروجيف بأسػتخداـ جيػاز مايكروكمػداؿ 
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(MicroKjeldal بعػػػػد ىضػػػػـ وزف معمػػػػـو مػػػػف )
 البذور ثـ حسبت نسبة البروتيف وفؽ المعادلة:

 6.25× نسػػػػبة البػػػػروتيف = النتػػػػروجيف % 
[20 ،21] 
 

 االحصائي:التحميل 
تـ اجراء تحميؿ النتػائج وفػؽ التصػميـ المسػتعمؿ  
(CRD وبػػػػػػػثالث مكػػػػػػػررات وقورنػػػػػػػت المتوسػػػػػػػطات )

 .LSD [22]واستخراج قيمة  Fحسب اختبار 
 

 النتائج والمناقشة:
( الػػػػػى اف رش نبػػػػػات 1توضػػػػػح نتػػػػػائج جػػػػػدوؿ ) 

البزاليػػػػػػػا باألسػػػػػػػبريف )حػػػػػػػامض االسػػػػػػػتيؿ سالسػػػػػػػميؾ( 
عمػػػػال عمػػػػى زيػػػػادة ومسػػػػتخمص اوراؽ الكػػػػالبتوس قػػػػد 

ارتفػػػػاع النبػػػػات بصػػػػورة معنويػػػػة مقارنػػػػة مػػػػع معاممػػػػة 
% لالسػػػػػػػػػبريف 58%، 56السػػػػػػػػػيطرة بنسػػػػػػػػػبة زيػػػػػػػػػادة 

% لمسػػػػػػتخمص اليوكػػػػػػالبتوس لمتراكيػػػػػػز 52%، 53و
% 10% و5جزء مف المميوف لالسػبريف و 40و 20

 لميوكالبتوس عمى التوالي.
كمػػػػا اف قطػػػػر السػػػػاؽ ازداد بصػػػػورة معنويػػػػة فػػػػي  

% 62% و47ف ينسػػػػػبة مقػػػػػدارىا معػػػػػاممتي االسػػػػػبري
عمػػى التػػوالي وبالنسػػبة لمستخمصػػي اليوكػػالبتوس فقػػد 

% عمػػػػػى التػػػػػوالي 47% و68بمغػػػػػت الزيػػػػػادة بنسػػػػػبة 
(. امػػا بالنسػػبة 1مقارنػػة مػػع معاممػػة السػػيطرة جػػدوؿ )

لسػػػرعة نمػػػو المحصػػػوؿ فقػػػد ازدادت بصػػػورة معنويػػػة 
فػػػػي معػػػػاممتي االسػػػػبريف واليوكػػػػالبتوس بنسػػػػبة زيػػػػادة 

% عمػػػى التػػػوالي 129%، 121و% %107، 150
 مقارنة مع معاممة السيطرة.

( الػى اف معػدؿ النمػو 1كما تشير نتائج جػدوؿ ) 
النسبي ل وراؽ قد ازداد بصورة معنوية فػي معػاممتي 

% وازداد ايضػػًا فػػػي 143%، 200االسػػبريف بنسػػبة 
% مقارنػػػة 43%، 86معػػػاممتي اليوكػػػالبتوس بنسػػػبة 

 مع معاممة السيطرة.

( اف عػػػػدد 2ج المبينػػػػة فػػػػي جػػػػدوؿ )تشػػػػير النتػػػػائ 
 D1االوراؽ قػػػػػد ازداد معنويػػػػػًا فػػػػػي الحشػػػػػة )الموعػػػػػد( 

عنػػػد رش النباتػػػات باالسػػػبريف  D2والحشػػػة )الموعػػػد( 
جػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػف المميػػػػػػػػػوف ومسػػػػػػػػػتخمص اوراؽ  40و 20

و  D1% لمموعػػػديف 10و 5اليوكػػػالبتوس بػػػالتركيزيف 
D2  وقػػػد وجػػػد ىنػػػاؾ فروقػػػًا معنويػػػة بالنسػػػبة لمتوسػػػط

ذلؾ لمتوسػػط التراكيػػز وقػػد كػػاف التػػداخؿ المواعيػػد وكػػ
معنويػػػػػًا بػػػػػيف المعػػػػػامالت واعمػػػػػى قيمػػػػػة كانػػػػػت عنػػػػػد 

واقػػؿ  D2جػػزء مػػف المميػػوف فػػي الموعػػد  40التركيػػز 
، امػػػا D1قيمػػػة كانػػػت لمعاممػػػة السػػػيطرة عنػػػد الموعػػػد 
( يتوضػػح 3عنػػد مراجعػػة النتػػائج الػػواردة فػػي جػػدوؿ )

 اف المسػػػػاحة السػػػػطحية لػػػػالوراؽ ازدادت معنويػػػػًا فػػػػي
فػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػاممتي االسػػػػػػػػػػػبريف  D2و  D1الموعػػػػػػػػػػػديف 

ومسػػتخمص اليوكػػالبتوس وكػػاف التػػداخؿ معنويػػًا وقػػد 
بمغت اعمى قيمة في معاممػة مسػتخمص اليوكػالبتوس 

واقػػؿ قيمػػة كانػػت فػػي معاممػػة  D2% فػػي الموعػػد 10
 .D1السيطرة في الموعد 

( فقػػد ازدادت نسػػبة مسػػاحة 4امػػا نتػػائج جػػدوؿ ) 
جػػػػػػػػزء مػػػػػػػػف  40و 20يف االوراؽ لمعػػػػػػػاممتي االسػػػػػػػػبر 

% 5المميػػػػػوف ومسػػػػػتخمص اليوكػػػػػالبتوس بػػػػػالتركيزيف 
% مقارنػػػػػػة مػػػػػػع معاممػػػػػػة السػػػػػػيطرة، وقػػػػػػد كػػػػػػاف 10و

التػػػػػداخؿ معنويػػػػػًا وبمغػػػػػت اعمػػػػػى قيمػػػػػة فػػػػػي معاممػػػػػة 
واقػػؿ  D2% فػػي الموعػػد 10مسػػتخمص اليوكػػالبتوس 

 .D1قيمة كانت لمعاممة السيطرة في الموعد 
يتبػيف اف عػدد ( 5اما عند مراجعة نتائج جدوؿ ) 

القرنػػات قػػػد ازداد بصػػورة معنويػػػة عنػػد معاممػػػة نبػػػات 
% 38%، 37البزاليػػػػا رشػػػػًا باألسػػػػبريف وازداد بنسػػػػبة 

جػػػزء مػػػف الممػػػوف وازداد بنسػػػبة  40و 20بػػػالتركيزيف 
% عنػػد معاممػػة 10% و5% بػػالتركيزيف %29، 42

النبػػات بمسػػتخمص اليوكػػالبتوس عمػػى التػػوالي مقارنػػة 
 مع معاممة السيطرة.

مػػػػا بالنسػػػػبة لحاصػػػػؿ البػػػػذور فقػػػػد ازداد بصػػػػورة ا 
معنويػػة فػػي معػػاممتي االسػػبريف واليوكػػالبتوس وبنسػػبة 

 20% لمتراكيػػػػػػز 157%، 111% و%156، 177
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% عمػػػى التػػػوالي 10% و5جػػػزء مػػػف المميػػػوف  40و
مقارنػػػػػة مػػػػػع معاممػػػػػة السػػػػػيطرة، عنػػػػػد مراجعػػػػػة نتػػػػػائج 

( بالنسبة لمتوسػط وزف البػذرة لػوحظ زيادتػو 5جدوؿ )
معنوية عند رش نبات البزاليا بمادة االسػبريف  بصورة

%، 52جزء مف المميوف بنسبة  40و 20بالتركيزيف 
% عنػػػػػػػػد رش 48%، 32% وقػػػػػػػػد ازداد بنسػػػػػػػػبة 44

% 5النباتػػػػػات بمسػػػػػتخمص اليوكػػػػػالبتوس بػػػػػالتركيزيف 
% عمى التوالي مقارنة مع نباتات السيطرة. امػا 10و

كمػػػا  بالنسػػػبة لمحاصػػػؿ البػػػايولوجي فقػػػد ازداد معنويػػػاً 
يظير في نفس الجدوؿ بصػورة معنويػة وبمغػت نسػبة 

%، 80الزيػػادة عنػػد عاممػػة النباتػػات بمػػادة االسػػبريف 
جزء مف المميوف، وبمغت  40و 20% لمتركيزيف 72

% 10% و5% لمتركيػػزيف 57%، 60نسػػبة الزيػػادة 
مػػػػف مسػػػػتخمص اليوكػػػػالبتوس عنػػػػد مقارنػػػػة ذلػػػػؾ مػػػػع 

حصػػاد فػػي معاممػػة السػػيطرة، امػػا عنػػد دراسػػة دليػػؿ ال
( فقػػػد وجػػػد انػػػو ازداد معنويػػػًا فػػػي النباتػػػات 5جػػػدوؿ )

 20التػػي تمػػت معاممتيػػا بمػػادة االسػػبريف بػػالتركيزيف 
% والتػي 49%، 53جزء مػف المميػوف وبنسػبة  40و

تمػػػت معاممتيػػػا بمسػػػتخمص اليوكػػػالبتوس بػػػالتركيزيف 
% عمػػػػػى التػػػػػػوالي 64%، 76% وبنسػػػػػبة 10% و5

 مقارنة مع معاممة السيطرة.
( بػاف نسػبة الكاربوىيػدرات 6تائج جػدوؿ )تشير ن 

والبػػػروتيف فػػػي بػػػذور البزاليػػػا قػػػد ازدادت معنويػػػًا عنػػػد 
 40و 20رش النباتػػػػات بمػػػػادة االسػػػػبريف بػػػػالتركيزيف 

% لمكاربوىيػػدرات 22%، 9جػػزء مػػف المميػػوف بنسػػبة 
% لمبػروتيف وقػد ازدادت ايضػًا معنويػػًا 88%، 65و 

% عنػػػػػػػػػػػػػػػػػد رش النباتػػػػػػػػػػػػػػػػػات 10% و5لمتركيػػػػػػػػػػػػػػػػػزيف 
% 13%، 25تخمص اليوكػػػػػػػػػػػالبتوس بنسػػػػػػػػػػػبة بمسػػػػػػػػػػػ

% لمبروتيف عمى التوالي 71%، 87لمكاربوىيدرات و
 مقارنة مع نباتات السيطرة. 

امػػا بالنسػػبة لمعػػدؿ الكفػػاءة التمثيميػػة فقػػد ازدادت  
بصػػػػػػورة معنويػػػػػػة لمعػػػػػػاممتي االسػػػػػػبريف ومسػػػػػػتخمص 

% و 230%، 92اليوكػػػػػػػػػػالبتوس وكانػػػػػػػػػػت الزيػػػػػػػػػػادة 

مػػػػػػع معاممػػػػػػة  % عمػػػػػػى التػػػػػػوالي مقارنػػػػػػة%93، 92
 السيطرة.

اف االسػػبريف )حػػامض االسػػتيؿ سالسػػميؾ( يػػؤدي  
الى تحسف الصفات المظيرية والفسيولوجية والنوعيػة 
لمنبػػات النػػػو يػػؤدي الػػػى زيػػادة محتػػػوى المػػاء النسػػػبي 
لمنبػػات والػػوزف الطػػري و الػػوزف الجػػاؼ وازديػػاد عػػدد 
القرنػػات وحاصػػؿ البػػذور وزيػػادة نسػػبة بػػروتيف البػػذور 

جػزء  70التركيػز  ومعدؿ دليؿ الحصاد وال سيما عند
، اف االسػػػػبريف يػػػػؤدي الػػػػى زيػػػػادة [23]مػػػػف المميػػػػوف 

انقسػػػػػامات منطقػػػػػة الكػػػػػالس وزيػػػػػادة معػػػػػدالت نسػػػػػبة 
االقسػػػػاـ الخيطػػػػي وزيػػػػادة فعاليػػػػة االحمػػػػاض النوويػػػػة 

DNA وRNA [24] كما انو يخفض تركيػز ،ABA 
ويثبػػيط تمثيػػؿ االثيمػػيف المػػؤدي الػػى شػػيخوخة النبػػات 

وزيػادة تركيػز اليرمونػات  ويرفع كفاءة البناء الضوئي
، [25]كاالوكسػػػػػػينات والجبرلينػػػػػػات والسػػػػػػايتوكينينات 

ويمعػػػب دورًا ميمػػػًا وكبيػػػرًا فػػػي زيػػػادة نسػػػبة مضػػػادات 
عند التعرض لتأثيرات ضارة  Antioxidantاالكسدة 

كالجفاؼ حيث يحوؿ بيروكسيد الييدروجيف المؤكسد 
، وقد توصؿ الى ىذه النتيجة عدد مف [26]الى ماء 

بأف االسبريف يزيد مف الحاصؿ حيث  [27]احثيف الب
يعتقد اف لو دورًا كبيرًا في التقميؿ مف تساقط االزىػار 

 .[28]واجياضيا وتشجيع تمقيح االزىار داخميًا 
اف مسػػػػػػػػػػتخمص اوراؽ اليوكػػػػػػػػػػالبتوس ادى الػػػػػػػػػػى  

تحسػػػػيف الصػػػػفات المظيريػػػػة والفسػػػػيولوجية والنوعيػػػػة 
وعػػدد االوراؽ لنبػػات البزاليػػا مثػػؿ المسػػاحة السػػطحية 

وسرعة نمو المحصوؿ والحاصؿ ومكوناتو مثؿ عدد 
القرنػػػػػػات وحاصػػػػػػؿ البػػػػػػذور ودليػػػػػػؿ الحصػػػػػػاد ونسػػػػػػبة 
الكاربوىيػػػػػػػػدرات والبػػػػػػػػػروتيف فػػػػػػػػي البػػػػػػػػػذور، اف اوراؽ 
اليوكػػػػػػػالبتوس تحتػػػػػػػوي عمػػػػػػػى مركبػػػػػػػات فعالػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ 

Eucalyptol وCineol  70وزيػػوت طيػػارة بنسػػبة-
، 11 ،10]% والػػذي تحتػػوي عمػػى مػػادة الفينػػوؿ 80
وجػػػد عنػػػد  [30]وفػػػي دراسػػػة حديثػػػة لمسػػػامرائي  [29

فصػػػؿ المركبػػػات الفعالػػػة مػػػف مسػػػتخمص اوراؽ نبػػػات 
باسػػػػتخداـ جيػػػػاز  E. incrassaaاليوكػػػػالبتوس 



 2102السنة      1العدد       4مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                          المجلد 

25 

 

(HPLC كروماتوغرافيػػػا السػػػائؿ عػػػالي الكثافػػػة انػػػو )
يحتػػػوي عمػػػى المركبػػػات االتيػػػة حسػػػب نسػػػبة تركيزىػػػا 

Eucalyptol ،1,8-Cineole ،Citric acid ،
Geroniol ،Citronellal ،Phellandrene ،

Terpineol  اف ىػػذه المركبػػات كػػاف ليػػا التػػأثير فػػي
تحسػػػػيف الصػػػػفات الفسػػػػيولوجية لمنبػػػػات ومنيػػػػا زيػػػػادة 

تكػػػػويف المركبػػػػات الضػػػػرورية لمنبػػػػات ومػػػػف ضػػػػػمنيا 
 البروتيف.

 20نسػػػتنتج ممػػػا سػػػبؽ اف االسػػػبريف بػػػالتركيزيف  
جػػػػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػػػػف المميػػػػػػػػػػػػػػوف ومسػػػػػػػػػػػػػػتخمص اوراؽ  40و

% قػػد عمػػال عمػػى 10% و5كػػالبتوس بػػالتركيزيف اليو 
 تحسيف الصفات الفسيولوجية والنوعية لنبات البزاليا.

 

 الجداول:

(: تأثير االسبريف )حامض االستيؿ سالسميؾ( ومستخمص اليوكالبتوس في ارتفاع النبات وقطػر 1جدوؿ )
 الساؽ وسرعة نمو المحصوؿ ومعدؿ النمو النسبي ل وراؽ لنبات البزاليا عند الحصاد.

سرعة نمو المحصول  قطر الساق )ممم( ارتفاع النبات )سم( المعامالت
 )غم/يوم(

معدل النمو النسبي 
 لالوراق )غم/غم/يوم(

 0.007 0.014 2.75 36.0 السيطرة
 0.021 0.035 4.03 56.2 جزء من المميون 20االسبرين 
 0.017 0.029 4.46 56.7 جزء من المميون 40االسبرين 

 0.013 0.031 4.63 55.2 %5اليوكالبتوس 
 0.010 0.032 4.04 54.6 %10اليوكالبتوس 

LSD  0.004 0.007 0.444 3.303 0.05عند مستوى 
 

(: تػػأثير االسػػبريف )حػػامض االسػػتيؿ سالسػػميؾ( ومسػػتخمص اليوكػػالبتوس فػػي عػػدد االوراؽ فػػي 2جػػدوؿ )
 لنبات البزاليا. D2و D1الموعد 

 متوسط التركيز عدد االوراق المعامالت
D1 D2 

 16.0 22 10 السيطرة
 27.5 39 16 جزء مف المميوف 20االسبريف 
 28.0 41 15 جزء مف المميوف 40االسبريف 

 26.5 35 18 %5اليوكالبتوس 
 25.0 33 17 %10اليوكالبتوس 
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  34.0 15.2 متوسط المواعيد
LSD  2.022، لمتداخل 0.904، لمتراكيز 1.430لممواعيد  0.05عند مستوى 
(: تأثير االسػبريف )حػامض االسػتيؿ سالسػميؾ( ومسػتخمص اليوكػالبتوس فػي المسػاحة السػطحية 3جدوؿ )

 البزاليا.ألوراؽ نبات 

 متوسط التركيز المساحة السطحية )سم( المعامالت
D1 D2 

 228.7 330 127.5 السيطرة
 320.2 478 162.5 جزء مف المميوف 20االسبريف 
 307.3 440 175.0 جزء مف المميوف 40االسبريف 

 411.3 615 207.5 %5اليوكالبتوس 
 377.3 529 225.5 %10اليوكالبتوس 

  478.4 179.6 المواعيدمتوسط 
LSD  51.6، لمتداخل 23.8، لمتراكيز 28.3لممواعيد  0.05عند مستوى 

 

 (: تأثير االسبريف )حامض االستيؿ سالسميؾ( ومستخمص اليوكالبتوس في نسبة مساحة االوراؽ4جدوؿ )
 ( (LAR .لنبات البزاليا 

 متوسط التركيز (LARنسبة مساحة االوراق ) المعامالت
D1 D2 

 58883 403 374 السيطرة

 3.383 603 448 جزء مف المميوف 20االسبريف 

 53683 476 437 جزء مف المميوف 40االسبريف 

 .38 612 550 %5اليوكالبتوس 

 379 632 526 %10اليوكالبتوس 

  545.2 467 متوسط المواعيد

LSD  55.5، لمتداخل 31.7، لمتراكيز 22.8لممواعيد  0.05عند مستوى 
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(: تأثير االسػبريف )حػامض االسػتيؿ سالسػميؾ( ومسػتخمص اليوكػالبتوس فػي الحاصػؿ ومكوناتػو 5جدوؿ )
 لنبات البزاليا عند الحصاد.

عدد القرنات لكل  المعامالت
 نبات

حاصل البذور 
 )غم( لكل نبات

متوسط وزن 
 البذرة )غم(

الحاصل البايولوجي 
 )غم(

دليل الحصاد 
% 

 37.3 5.90 0.25 2.20 2.4 السيطرة
 57.2 10.64 0.38 6.09 3.7 جزء من المميون 20االسبرين 
 55.6 10.13 0.36 5.63 3.3 جزء من المميون 40االسبرين 

 56.7 9.46 0.33 5.36 3.4 %5اليوكالبتوس 
 61.1 9.25 0.37 5.65 3.1 %10اليوكالبتوس 

LSD  8.571 0.963 0.078 0.078 0.425 0.05عند مستوى 
 

(: تاثير االسبريف )حامض االستيؿ سالسميؾ( ومستخمص اليوكػالبتوس فػي نسػبة الكاربوىيػدرات 6)جدوؿ 
 والبروتيف في بذور نبات البزاليا عند الحصاد.

معدل الكفاءة التمثيمية  نسبة البروتين نسبة الكاربوهيدرات المعامالت
 /يوم2غم/سم

 0.00013 26.50 35.55 السيطرة
 0.00025 43.60 38.68 المميونجزء من  20االسبرين 
 0.00043 49.80 43.44 جزء من المميون 40االسبرين 

 0.00025 49.60 44.51 %5اليوكالبتوس 
 0.00027 45.20 40.10 %10اليوكالبتوس 

LSD  0.0009 13.39 1.364 0.05عند مستوى 
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