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 قواعد النشر في المجمة

 
العربية واالنكميزية التي تتوافر مجمة مدينة العمـ عممية محكمة نصؼ سنوية لنشر البحوث العممية بالمغتيف 

فييا شروط البحث مف حيث األصالة وأسموب البحث العممي وخطواتو، واف تكوف البحوث متناسبة مع 
تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريبة منيا )ىندسة تقنيات الحاسبات ، عموـ ىندسة 

ويشترط في البحوث المقدمة أف ال تكوف قد سبؽ البرامجيات، عموـ الحاسبات، عموـ الحياة، القانوف( 
 نشرىا وغير مقدمة او مقبولة لمنشر في مجمة أخرى، ويرجى مف الباحثيف مراعاة الشروط اآلتية:

 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4تقديـ ثالث نسخ مف البحث مطبوعة عمى ورؽ  .1
 وانو عمى ورقة منفصمة.ينبغي أف يطبع عنواف البحث متبوعا باسـ المؤلؼ )المؤلفيف( وعن .2
يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرؽ البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة بالمغة  .3

 الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكاؿ والجداوؿ إف وجدت. 20اليتجاوز عدد صفحات البحث الػ  .4
 لعربية واالنكميزية.كممة بالمغتيف ا 250يرفؽ مع البحث خالصة عمى ورقة منفصمة ال تزيد عف  .5
تطبع الجداوؿ واألشكاؿ والرسوـ البيانية عمى أوراؽ منفصمة بمعدؿ جدوؿ واحد أو شكؿ واحد لكؿ  .6

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

 لمتف.المصادر والمراجع في نياية البحث وترقـ حسب ورودىا في ا
يتـ تقويـ البحوث مف قبؿ مقوميف عممييف باختصاص البحث وبدرجات عممية متقدمة وقد يطمب مف  .8

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

المجمة لقاء ثمف تحدده  . يزود كؿ باحث بنسخة مف البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب مف أمانة10
 ىيئة التحرير.         

 5000ويستوفى لمبحث الواحد الؼ دينار 100بػ .تعتمد المجمة مبدأ التمويؿ الذاتي وتحدد أجور النشر 11
 دينار عف كؿ صفحة اضافية.
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 المحتويات                                                          

    في الصناعي القطاع في الثالثية الضبابية االرقام ذات التخصيص مسألة لحل الحصين الترتيب اسموب استخدام     1    

 بغداد           

 جموب زغيتون خالد,  فخري حكمت زينة,  شاكر موفق ميثم

   الصحة قطاع في النقل تكاليف لتقميل األمثل القرار التخاذ الضبابي النقل مشاكل لحل Robust  طريقة استخدام   13    

 الكمية األساليب باستخدام           

 بطيخ حسين عباس

 المقترحة الطريقة مع ومقارنتيا  الضبابية النقل نماذج لحل الخاصة الطرائق بعض استعمال    30   

 صالح عموان سرمد , بطيخ حسين عباس

 المستدام االقتصادي النمو إلى الطريق....العربي الوطن في اإلبداعية الصناعات    44    

 عبود شاكر لقاء

 والتفاح.  Pyrus communis L الكمثرى أصمي أفرع نشوء في  BA أدينين البنزل تأثير     64   

 Malus domestica Borkh             الحي الجسم خارج. 

 بندر محسن ىيفاء ,صاحب نورا , الجبار عبد تغريد , حسين الجبار عبد زينب , كريم احمد محمد

  Trichophyton الجمدي لمفطر proteinase االنزيم وفعالية نمو في الواطئة القدرة ذو نيون -اليميوم ليزر تأثير   43    

  Mentagrophytes              

 الحميد عبد سالم ضحى , حبابة سميم رياض يوسف, البير ىيفاء

 Aspergillus الفطر نمو فيCitrus paradise Macfad  فورت الكريب ثمار لقشور الطيار الزيت تأثير    88   
flavus Link ex Fries            االفال لسم وانتاجو B1 

 الوائمي وائل ىديل , عمي زينل بتول

 لبعوض احيائية مكافحة كعامل Metschnikoff (Sorokin) Metarhizium anisopliae فطر فعالية    101   
Culex quinquefasciatus Say             (Diptera: Culicidae )المصابة لميرقات نسجية دراسة مع 

 عبود ميدي ىادي , ميدي صادق نوال , داغي قره أحمد نسرين
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استخدام اسموب الترتيب الحصين لحل مسألة التخصيص ذات االرقام الضبابية الثالثية في 
 القطاع الصناعي في بغداد

 خالد زغيتوف جموب ،زينة حكمت فخري ،ميثـ موفؽ شاكر

 جامعة بغداد قسـ االحصاء ، كمية االدارة واالقتصاد ،

 

 

 

 

 

 

 

Use the protected arrangement method to resolve the assignment 
problem of the fuzzy triangular number in the industrial sector in 

Baghdad 

Maytham Mowaffak Shaker, Zena Hekmat Fakhri, Khalid Zgiton Chalobe 

 

 

 

 

 

 

 المستخمص:
تعتبر مسألة التخصيص مف المواضيع المعروفة باستخداماتيا الشائعة في حؿ المشاكؿ الواقعية في المجاالت 
االقتصادية واالدارية واليندسية ، اذ تبحث في كيفية توزيع عدد معيف مف الموارد ، عماؿ ، آالت ... ، لعدد معيف مف 

إف المعتاد عميو استخداـ  .ؿ اداء مف جراء انجاز ىذه المياـتحقؽ اقؿ كمفة او افض ، بحيث ؤاالنشطة بشكؿ كف
تكاليؼ محددة في الطبيعة ، في حيف تـ اخذ ارقاـ ثالثية مبيمة التي تدؿ عمى واقعية اكثر وذات طبيعة عامة في 

ومف اجؿ الحصوؿ عمى الحؿ االمثؿ تـ تحويؿ الحالة المبيمة الى شكؿ برمجة خطية وحميا  حياتنا اليومية.
 .لموصوؿ الى النتائجباستخدامالطريقة الينجارية 

 .الترتيب الحصيف، االرقاـ الضبابية، التخصيص، القطاع الصناعي :الكممات المفتاحية
 

Abstract 

Assignment problem is considered a well-known topic and used often in solving 

real problems in the areas of economic, administrative and engineering, as looking at how 

to distribute a certain number of resources, workers, machines ... , For a certain number of 

activities in an efficient manner, so as to achieve less expensive or better performance as a 

result of the completion of these tasks.  This cost is usually deterministic in nature, while 

fuzzy triangular number was taken which denoted the realistic and more of a general 

nature in our daily lives.In order to get the best solution was to convert the fuzzy state in to 

the linear programming model and solved using Hungarian Methodto get the results. 

 

Keyword: protected arrangement, fuzzy number, assignment, industrial sector 
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 الجانب النظري

 المقدمة

تستخدـ مسألة التخصيص في حؿ مسائؿ 
حقيقية بشكؿ شائع في الحياة العممية ، وتمعب دورا 

والتطبيقات االخرى . اذ يتـ ىاما في الصناعة 
تخصيص مجموعة مف االعماؿ الى مجموعة مف 
اآلالت او االفراد اعتمادا عمى كفاءتيـ في القياـ 
بيذه االعماؿ لتحقيؽ اقؿ كمفة او وقت ، ويعتبر 

 M .M( فمود )P.S. Dwyerكؿ مف دوير )
Flood( وكوىؼ )A.W. kuhv مف المساىميف )

سألة التخصيص ذات األوائؿ في تطوير أساليب م
 القيـ الصحيحة .

  (3),(1)مسألة التخصيص

تتمخص مسألة التخصيص بوجود عدد مف  
يمكف تنفيذ  Nاالعماؿ او الوظائؼ وليكف قدرىا 

كال منيا بواسطة أي مف االمكانيات المتاحة 
بحيث اف  Mكالمكائف او العماؿ البالغ عددىا 

N=M . 

وىي التي تختمؼ فيما بينيا في كمفة او  
وقت او كفاءة التنفيذ لكؿ عمؿ او وظيفة ، ويكوف 
المطموب اختيار احد االمكانيات المتاحة المناسبة 

لتنفيذ كؿ عمؿ بأقؿ التكاليؼ الممكنة او بأقؿ وقت 
ممكف او بأعمى كفاءة ممكنة ، وىكذا تعتبر مسألة 

بيف  التخصيص حالة خاصة مف مسائؿ النقؿ
مصادر التجييز ومناطؽ االستالـ بخالؼ أف القيـ 

 . integerالتخصيصية تكوف 

 ويمكف صياغة مسألة التخصيص بالشكؿ اآلتي :

  يجب أف يكوف عدد الوظائؼ أو األعماؿ
مف  Nمساوي لعدد العماؿ فإف كاف لدينا 

الوظائؼ أو األعماؿ يجب أف يكوف لدينا 
M لييـ مف العماؿ الذي يمكف أف تسند إ

 ىذه الوظائؼ.
  باستطاعة كؿ عامؿ مف العماؿ القياـ بأي

عمؿ مف األعماؿ أو الوظائؼ بتكمفة معينة 
أو ربح معيف أو ضده االختالفات في 
التكمفة والعمؿ ناتج عف االختالفات في 

 كفاءة العامميف.
  عدـ إمكانية العامؿ الواحد مف القياـ بأكثر

 مف عمؿ واحد أو وظيفة واحدة )أي ال
 يمكف إعطاء العامؿ أكثر مف عمؿ واحد( .
اليدؼ ىو الوصوؿ إلى أدنى تكاليؼ أو الوقت أو 
أقصى إيرادات ، وال يمكف أف يكوف لدينا عدد مف 
الوظائؼ أو األعماؿ أو العماؿ بالسالب ىذا ما 

يستمـز شرط عدـ السمبية .
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cij او وقت او كفاءة اداء الميمة : كمفةjمف قبؿ الموظؼi 

xij :الموظؼ i الذي خصص الى الميمةj 

 فتكتب كما يأتي : (5),(4),(2)اما الصيغة العامة لمسألة التخصيص

 

يالحظ مف النموذج اعاله اف متغيرات نموذج 
تأخذ قيـ اما صفر او واحد ، فإذا  Xijالتخصيص 

لـ  iكانت قيمة المتغير صفر فتعني اف المصدر 
اما اذا كانت قيـ المتغير تساوي  jيخصص لمنشاط 

كما  jقد خصص لمنشاط  iواحد فتعني اف المصدر 

1يدؿ قيد المصادر المتمثؿ 
1




m

i

ijx في النموذج

الى اف كؿ مصدر يخصص بنشاط واحد فقط اعاله 
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1، وبالمثؿ فإف قيد النشاطات 
1




n

j

ijx يدؿ الى اف

 كؿ نشاط يحصؿ عمى مصدر واحد فقط .

 The concept of (12)مفيوم الضبابية  

fuzzy 

أف عدـ التأكد )الضبابية( ليا تأثير في 
عممية اتخاذ القرار المناسب لحؿ اي مشكمة ،وفي 
الحاالت العممية أف اغمب المشاكؿ التي تواجو 
الباحثيف قد تعاني مف النقص في المعمومات أو 
عدـ الدقة في عممية جمعيا أو عدـ الوضوح الكامؿ 

أي أف التصور العاـ ،في بناء التصور حوؿ المشكمة
لممشكمة سيعاني مف الغموض وعدـ 

قصور  عميو،مما يترتب Uncertainty)التأكد)
بناء النماذج الممثمة لممشكمة موضوعة واضح في 

البحث، أو عدـ التأكد في تحديد مدى التعظيـ أو 
التقميؿ لقيمة اليدؼ أو االىداؼ التي يرغب 

نقص المعمومات  بالوصوؿ الييا وذلؾ بسب
القرار أو يعاني مف عدـ التأكد  التخاذالمطموبة 

 أنموذجفالمعمومات المتوفرة لدية لصياغة المشكمة ب
ضي )معممات دالة اليدؼ والقيود( السيما في ريا

 والتسويؽ ومشاكؿ النقؿ اإلنتاجمشاكؿ تخطيط 
حيث الكميات المتاحة مف  والتخصيص وغيرىا،

موارد معينة في فتره معينة غير مؤكدة والكميات 
المطموبة مف الموارد غير مؤكدة مما يضطر متخذ 

ضبابي وفي مثؿ ىذه  بإحساسالقرار الى تحديدىا 
نع القرار الى الحاالت مف المستحسف أف يمجأ صا

البرمجة الرياضية المضببة  استعماؿ بعض انواع
في نمذجة المشكمة لتوفير المزيد مف المرونة لصانع 

وىنالؾ الكثير مف األمثمالقرار في اتخاذ القرار 
االمثمية في بيئة ضبابية الدراسات والبحوث لمشكمة

 ابية ولحد االف .ظيور نظرية المجموعة الضبمنذ 

  Fuzzy set(11)المجموعة الضبابية 

ىناؾ عدة تعاريؼ لممجموعات الضبابية 
(Fuzz set ومف أبرز التعاريؼ عف طريؽ )
(Zadeh عاـ )الذي يعرؼ المجموعة  1965

درجة انتماء مع مف العناصر  الضبابية بأنيا إضافة
بالكامؿ الى المجموعة الضبابية والدرجات  مستمرة

االخرى تكوف بيف الصفر والواحد فإذا كاف عنصر 
ما غير موجود في المجموعة الضبابية فإف درجة 
انتمائو تساوي صفر ، اما اذا وجد عنصر ينتمي 
كميا الى المجموعة الضبابية فاف درجة انتمائو 
تساوي واحد ، واذا وجد عنصر ذو درجة انتماء 

اما  0.7او  0.6عالية فإف درجة انتمائو تكوف بيف 
اذا كانت درجة انتمائو ضعيفة فإف درجة انتمائيا 

، واذا كاف منتميا بشكؿ متوسط  0.3او  0.2تكوف 
الى المجموعة الضبابية فاف درجة انتمائو تساوي 

0.5 . 

Features (7)مميزات نظرية المجموعة الضبابية

of fuzzy Group Theory  

 نظرية المجموعة الضبابية تطبؽ عندما  اف
ال تكوف ىناؾ حدود معرفة بصورة واضحة 
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وىذا عكس نظرية المجموعة االعتيادية 
 التي تنطوي عمى تحديد كامؿ لعناصرىا.

  تسمح المجموعة الضبابية باالنتماء الجزئي
لمعناصر فييا ، فيناؾ فضال عف االسود 
واالبيض بقية الواف الطيؼ الشمسي التي 
تزيد مف واقعية االشياء كما ىي مقتضبة 

 في واقع حاليا.
  تعرؼ المجموعة الضبابية بدالة انتماء

تعكس ترتيبا معينا لمعناصر الموجودة في 
المجموعة الشاممة ، بحيث تكوف القيمة 
الرقمية لتمؾ الدالة تمثؿ رياضيا الصفة 

المميزة او التعبير المغوي التي اوجدت عمى 
 موعة الضبابية.اساسيا تمؾ المج

 Triangular fuzzy (8)الضبابية المثمثية 

number 

ىي مف اكثر دواؿ االنتماء واكثرىا شيوعا 
واستخداما وتمتمؾ ىذه الدالة ثالث معممات اساسية 
واليدؼ منيا تخصيص أقؿ كمفة لموصوؿ إلى الحؿ 

ضبابي  األمثؿ الضبابي المثمثي بحيث أي عدد
مثمثي يمكف تمثيمو بواسطة ثالثة أعداد حقيقية

 

),,(
~

ul aaaA  

Aولتكف 
عبارة عف مجموعة األرقاـ الضبابية وبالتالي يمكف الحصوؿ عمييا مف تحقيؽ الصيغة التالية  ~

 (membership functionباستخداـ دالة االنتماء )

 

 حيث أف

 الحد االدنىتمثؿ   : 
 تمثؿ قيمة المركز   

 تمثؿ الحد االعمى     
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 : التالي (1) كما يمكف التعبير عف الدالة المثمثية الضبابية بالشكؿ

 

 Fuzzy Assignment Model(11)مسألة التخصيص الضبابية

مف قبؿ  تعتبر مسألة التخصيص ضبابية عندما تكوف التكاليؼ او االوقات او الكفاءات ألداء المياـ
االشخاص العامميف عمييا ضبابية غير واضحة المعالـ لذا يتطمب عندىا معالجة ىذه الحالة المبيمة مف خالؿ 
تطبيؽ احدى الطرؽ الرياضيةالحديثة التي تعتمد عمى تحويؿ الحالة المبيمة الى حالة بسيطة اعتيادية يمكف 

 غرض الوصوؿ الى الحؿ االمثؿ.تبعا ليا تطبيؽ احدى طرؽ حؿ مسائؿ التخصيص التقميدية ل

واف الضبابية التي ظيرت في مسألة التخصيص ىي واقع حقيقي نجده في الحياة االعتيادية ، ويمكف تمثيؿ  
 ( ادناه :2مسألة التخصيص الضبابية مف خالؿ الجدوؿ )
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 Robust Ranking Method(13)تقنية الترتيب الحصين 

 التخصيص التي تكوف ذات طبيعة ضبابيةمسألة الميمة لحؿ  تقنياتمف ال تقنية الترتيب الحصيفتعتبر  
الطريقة  هوتـ استخداـ ىذ والتي تحقؽ خصائص التعويض والخطية والجمع وتوفر نتائج تتفؽ مع حدس االنساف

بعنواف  2010(في بحثيـ المنشور سنة A.Solairaju ,R.Nagarajan)الينديافعالمانمف قبالل
(ComputingImprovedFuzzyOptimalHungarian 

AssignmentProblemswithFuzzyCostsunder Robust RankingTechniques)  ويكوف
 .شكؿ الدالة عمى النحو التالي

 ( ̃)  ∫ (   )(  
   
 )  

 

 

 

  )حيث 
   
 وبالصيغة الحسابية االتية : ̃ الضبابية مف  لألعدادαىو مستوى القطع  ( 

(  
   
 )  *(   )      (   ) + 

 

  Hungarian Method(9),(10)الطريقة الينجارية

 ىذه الطريقة ألقؿ التكاليؼ ىي:خطوات تطبيؽ 

 نطرح أقؿ قيمة في كؿ عمود مف كؿ القيـ في ذلؾ العمود. .1
 ثـ نطرح أقؿ قيمة في كؿ صؼ مف كؿ القيـ في ذلؾ الصؼ. .2
 نغطي األصفار )في الصفوؼ واألعمدة( بأقؿ عدد ممكف مف المستقيمات االفقية والعمودية. .3
كاف عدد المستقيمات يساوي عدد صفوؼ الجدوؿ فإننا نكوف قد وصمنا الى الحؿ ونقوـ بعممية إذا  .4

 التخصيص بأخذ القيمة األصمية المناظرة لمصفر في الجدوؿ.
إذا كاف عدد المستقيمات أقؿ مف عدد صفوؼ الجدوؿ، فإننا نختار أقؿ قيمة مف القيـ غير المغطاة  .5

 ة، ونظيؼ ىذه القيمة الى نقاط تقاطع المستقيمات.ونطرحيا مف كؿ القيـ غير المغطا
 يجري تكرار التغطية حتى يتـ التوصؿ الى عدد مستقيمات مساوي لعدد الصفوؼ أو األعمدة. .6

 نقوـ بعممية التخصيص بأخذ القيمة األصمية المناظرة لمصفر في الجدوؿ
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 الجانب التطبيقي

 : المقدمة

 ىذهلذا سنقوـ بتطبيؽ مسألة التخصيص الضبابية الترتيب الحصيف عمىاستخداـ طريقة  لغرض
الشركات  وىي مف الشركة العامة لمصناعات القطنية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادفةفي الطريق

، وسيتـ  اربعة مصانع 1945الكبيرة وذات االنتاج المتنوع والمتطور وتضـ ىذه الشركة التي تأسست عاـ 
المنتجات القطنية ، ماكنة  نتاجية التي تقوـ كؿ ماكنة بانتاج نوع معيف مفاخذ اربع انواع مف المكائف اال

انتاج الكابوي وماكنة انتاج بدالت العمؿ وماكنة انتاج الشاش والباندج وماكينة انتاج الدشاديش الرجالية 
 والنسائية .

ز العمؿ واليدؼ ىو تخصيص اربعة عماؿ اصحاب كفاءات عمى المكائف، اذ كؿ عامؿ يمكنو انجا
( ادناه يوضح االوقات 3لمنتج معيف بوقت مختمؼ عف المنتج االخر باستخداـ المكائف االربع والجدوؿ )

 الضبابية )بالدقيقة( لكؿ عامؿ عمى كؿ ماكينة انتاج :

 ماكينة انتاج الكابوي 
ماكينة انتاج بدالت 

 العمؿ
ماكينة انتاج الشاش 

 والباندج
ماكينة انتاج الدشاديش 

 الرجالية والنسائية

 140,195,489 166,260,454 146,240,434 146,230,424 1عامؿ 

 160,210,404 166,260,454 160,200,394 163,263,457 2عامؿ 

 158,252,446 140,195,380 146,195,380 146,300,494 3عامؿ 

 140,196,310 160,210,404 130,197,391 160,200,394 4عامؿ 

 

 الترتيب الحصيف بالشكؿ التالي :ألسموبوباستخداـ الصيغ الحسابية 

 (  ̃)   (           ) 

 ∫ (   )*(       )          (       ) +        
 

 

 

 (  ̃)   (           ) 
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 ∫ (   )*(       )          (       ) +      
 

 

 

 (  ̃)   (           ) 

 ∫ (   )*(       )          (       ) +      
 

 

 

 (  ̃)   (           ) 

 ∫ (   )*(       )          (       ) +        
 

 

 

 

 ( ادناه :4وبتكرار الصيغة الحسابية اعاله عمى كؿ مصفوفة التخصيص نحصؿ عمى الجدوؿ )

 
ماكينة انتاج 

 الكابوي
ماكينة انتاج 
 بدالت العمؿ

ماكينة انتاج 
 الشاش والباندج

ماكينة انتاج الدشاديش 
 الرجالية والنسائية

 254.8 285 265 257.5 1عامؿ 
 246 285 238.5 286.5 2عامؿ 
 277 227.5 229 310 3عامؿ 
 210.5 246 228.8 238.5 4عامؿ 

 

وبتطبيؽ خطوات الطريقة الينجارية عمى الجدوؿ اعاله ، اذ نطرح اقؿ قيمة مف كؿ عمود فنحصؿ عمى الجدوؿ 
 ( وكاالتي:5)

 
ماكينة انتاج 

 الكابوي
ماكينة انتاج 
 بدالت العمؿ

انتاج ماكينة 
 الشاش والباندج

ماكينة انتاج الدشاديش 
 الرجالية والنسائية

 44.3 57.5 36.2 19 1عامؿ 
 35.5 57.5 9.7 48 2عامؿ 
 66.5 0 0.2 71.5 3عامؿ 
 0 18.5 0 0 4عامؿ 
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 ( وكاالتي:6ونطرح اقؿ قيمة مف كؿ صؼ لنحصؿ عمى الجدوؿ )

 

 
ماكينة انتاج 

 الكابوي
ماكينة انتاج 

 العمؿبدالت 
ماكينة انتاج 
 الشاش والباندج

ماكينة انتاج الدشاديش 
 الرجالية والنسائية

 25.3 38.5 17.2 0 1عامؿ 
 25.8 47.8 0 38.3 2عامؿ 
 66.5 0 0.2 71.5 3عامؿ 
 0 18.5 0 0 4عامؿ 
ماكينة لكؿ ولتساوي الخطوط التي تغطي األصفار بأقؿ عدد ممكف مع عدد الصفوؼ اذ يمكف تخصيص كؿ 

 ( وبالشكؿ االتي :7عامؿ كما في الجدوؿ )

ماكينة انتاج  
 الكابوي

ماكينة انتاج 
 بدالت العمؿ

ماكينة انتاج 
 الشاش والباندج

ماكينة انتاج الدشاديش 
 الرجالية والنسائية

 25.3 38.5 17.2 0 1عامؿ 
 25.8 47.8 0 38.3 2عامؿ 
 66.5 0 0.2 71.5 3عامؿ 
 0 18.5 0 0 4عامؿ 

 

    ( )                                                   
              

ىي مف خالؿ القيـ  ماكينة الى كؿ عامؿمف الجدوؿ اعاله يمكف معرفة اف عممية التخصيص لكؿ 
ماكينة انتاج الكابوي والعامؿ صاحب الرمز خصص الى  1صاحبة الرمز  عامؿالصفرية في الجدوؿ ، اذ اف ال

خصص الى ماكينة انتاج الشاش والباندج  3خصص الى ماكينة انتاج بدالت العمؿ والعامؿ صاحب الرمز  2
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وتـ اىماؿ القيـ الصفري خصص الى ماكينة انتاج الدشاديش الرجالية والنسائية  4والعامؿ صاحب الرمز 
 عمى اساس الحاجة . عماؿكة لماو المشتر  ماكينةالمشتركة بيف ال

يص مف خالؿ تطبيؽ الطريقة عممية التخص ألوقات وكذلؾ دالة اليدؼ تعطي القيمة الضبابية الكمية
 اعاله 

 

 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات

. اذ تـ  عمميةطريقة جديدة لحؿ مسألة التخصيص الضبابية التي تحدث في مواقؼ الحياة ال تطبيؽتـ 
تقريبية متمثمة بعدد ثالثي غامض .  اوقاتلتمثيؿ ىذه الخوارزمية العددية مف خالؿ اخذ  الصناعيةاخذ الحالة 

واحدة  عامؿاذ خصصوتـ التوصؿ الى الحؿ االمثؿ باستخداـ ىذه الطريقة في ضوء عدـ اليقيف او الضبابية ، 
 . الؿ تطبيؽ اسموب الترتيب الحصيفمف خ الضبابية وقاتألداء عمؿ واحد فقط وفؽ ادنى اال

 

 التوصيات

  استخداـ طريقة الترتيب الحصيف في حؿ انواع اخرى مف المشاكؿ مثؿ الجداوؿ الزمنية لممشروع
ومشاكؿ النقؿ ومشاكؿ تدفؽ الشبكات لما ليا مف امكاني تحويؿ الحالة المبيمة او الغامضة الى حالة 

 .واضحة لمحؿ بالطرؽ االعتيادية 
  ذات  التخصيصووصؼ كمؼ  مسألة التخصيصنوصي باستخداـ الضبابية ذات اإلبعاد األربعة في

 االبعاد الرباعية.

 

 

 

 



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

12 
 

 المصادر

مقدمة في بحوث العمميات الجزء االوؿ)النماذج المحددة( لمدكتور حمدي طو وتعريب الدكتور احمد  .1
 1111حسيف عمي لسنة 

( ،"ترشيد القرارات االدارية وفؽ 1112الكريـ ىادي ، ) الفضؿ ، مؤيد عبد الحسيف ، وشعباف ، عبد .1
 المنيج الكمي" ، دار زىراء لمنشر ، االردف ، عماف .

( ، "نماذج واساليب كمية في االدارة والتخطيط" ، دار صفاء لمنشر 1117طعمة ، حسف ياسيف ، ) .2
 والتوزيع ، االردف ، عماف .

( ،"مقدمة في بحوث العمميات" ، دار وائؿ لمنشر 1113حمداف فتحي خميؿ ، ومرعي ، رشيؽ رفيؽ ، ) .3
 ، عماف ، االردف .

 الشمرتي ، حامد سعد نور ، "بحوث العمميات مفيوـ وتطبيقا". .4

 رشيد ، ظافر حسيف ، النجار، صباح مجيد ،" االساليب الكمية لالدارة ". .5

الديوانية باستعماؿ  الرماحي ، عمي حسيف محمد ،"حؿ مشكمة اقصى تدفؽ ضبابي لممركبات في مدينة .6
 .1112اسموب البرمجة الخطية الضبابية" ، 

8. Ramesh Kumar,B. (2012) on fuzzy transportation problem using triangular 

fuzzy numbers with modified revised simplex method, international journal of 

engineering science and technology( IJEST). 

9. Babul Jana and tap an Kumar Roy .multi –objective linear programming and its 

application in transportation model (deemed university) Howard ,west-

bengal,pin 711103,india received July 27,2004,accepted December 31,2004. 

10. Ham day  a. taha operation research  1th edition ,prentice hall international 

edition 2008. 

11. Zadeh, la. (1965)fuzzy logic and its application academic press new York. 

12. Hajj, Z. (1978)fuzzy programming and linear programming with several 

objective function fuzzy set syst. 1:45-55. 

Nagarajan, R., Solairaju, A. (2010) Computing Improved Fuzzy Optimal Hungarian 

Assignment Problems with Fuzzy Costs under Robust Ranking Techniques , 

International Journal of Computer Applications. 6: 0975 – 8887. 

 

 

 



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

13 
 

انقشاس األيثم نرقهُم ذكانُف انُقم فٍ نحم يشاكم انُقم انؼثاتٍ الذخار Robust اسرخذاو ؽشَقح 

 تاسرخذاو األسانُة انكًُح قطاع انظحح

  ػرحِ ق٤ٖٓ ذط٤م

 هْٓ ج٫قٛحء ، ٤ًِس ج٫وجٌز ٝج٫هطٛحو ، ؾحٓؼس ذـىجو

E-Mail:alrubbiy@yahoo.cm          Mob:07905141100  

 

 

 

 

 

 

 

Use the Robust method to solve the problem of fuzzy translocation to 

take the right decision to reduce the cost of transportation in medical 

field by quantization method 

Abbas Hussein Batikh 

 

 

 

 

 

 

 

 جُٔٓطهِٙ:

جُط٢ ضِؼد وٌٝج أْح٤ْح ك٢ جضهحي  ضؼطرٍ ٗٔحيؼ جُ٘وَ ٖٓ ج٧ْح٤ُد جُٜٔٔس ك٢ ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش

جُط٢ ض٘لً ًٛٙ جُٜٔحّ ذك٤ع ضكون جهَ  ٝجُٔٓطُِٓحضحُٜٔحّ ج٠ُ جُؿٜحش جُٔطِٞذسجُوٍجٌ ج٧ٓػَ ُ٘وَ جُٔٞجٌو

ًِلس ٗوَ ٖٓ ؾٍجء يُي ًٝٛٙ جُٜٔٔس ٍٓٛٞٗس ذٔؼٍكس جُطٌح٤ُق ٝجُطِرحش ٝج٤ٌُٔحش جُٔؼٍٝٞس جُهحٚس 

ج٤ٌُٔحش جُٔؼٍٝٞس ٝجُٔطِٞذس ؿ٤ٍ ٝجٞكس جُٔؼحُْ ذٌَٗ ػحّ ذؼ٤ِٔس جُ٘وَ .ق٤ع جٕ ضٌح٤ُق جُ٘وَ ٝ

ُٝـٍٜ ضلؼ٤َ ٗٔحيؼ جُ٘وَ ك٢ ػ٤ِٔس جضهحي جُوٍجٌ ٗٓطهىّ جُ٘ظ٣ٍس جُٟرحذ٤س ُٔؼحُؿس ٗٔحيؼ جُ٘وَ 

( ك٢ ػ٤ِٔس جضهحي جُوٍجٌ  جُط٢ ضٌٕٞ ك٤ٜح جُطٌح٤ُق ٝج٤ٌُٔحش جُٔؼٍٝٞس Robustٗٓطهىّ ٣ٍ٠وٚ )

 س.ٝجُٔطِٞذس ٞرحذ٤س ؿ٤ٍ ٝجٞك

 winqsb،كٞؾَ جُطو٣ٍر٤س ،ػٞجَٓ جُظٍخ ،ذٍٗحٓؽ   Robust) : ٣ٍ٠وس )جُٔلطحق٤سجٌُِٔحش 

 
 

Abstract: 

The transportation models are considered as the important methods in Operations Research 

that play an essential role in making an optimal decision in the transport of resources, 

requirements, and tasks to those required, that execute those tasks to attain the least cost of 

transport accordingly. This task is pawned by the knowledge of the costs, requests and 

displayed quantities related to the process of transportation. The transportation costs and 

their required and displayed quantities are not clear-cut generally. For the purpose of 

activating the transportation models in the process of decision-making, we utilize Fuzzy 

theory to treatment of the transportation models use way (Robust) in the process of 

decision-making, which shows that the costs and required and displayed quantities are 

sping-tailed lizard and unclear  .  

Keywoards:  models fuzzyRobust, vogels approximation method, Multipliers method, 

winqsb. 
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 انداَة انُظشٌ

 ألسانُة انكًُح وذطىسها انراسَخٍ: اإلؽاس انًفاهًٍُ نانًقذيح 1-1

ضؼطرٍ ج٧ْح٤ُد ج٤ٌُٔس، أِْٞخ ٣ٌح٢ٞ ٣طْ ٖٓ ن٬ُٚ ٓؼحُؿس جُٔٗحًَ ج٫هطٛحو٣س  : يفهىو األسانُة انكًُح

ٝج٩وج٣ٌس ٝجُط٣ٞٓو٤س ذٔٓحٗىز جُٔٞجٌو جُٔطحقس ٖٓ جُر٤حٗحش ٝج٧وٝجش ٝجُطٍجتن جُط٢ ضٓطهىّ ٖٓ هرَ ٓطه١ً 

جُوٍجٌ ُٔؼحُؿس جُٔٗحًَ . 
(3)

 

٣ٌٖٔ ضؼ٣ٍلٜح ذؼىز ضؼح٣ٌق ٖٓ ذ٤ٜ٘ح " ٓؿٔٞػس جُطٍم ٝج٤ُٛؾ ٝجُ٘ٔحيؼ جُط٢ ضٓحػى  : ذؼشَف األسانُة انكًُح

ك٢ قَ ج٬ٌُٗٔش ػ٠ِ أْحِ ػو٢ٗ٬ ٓورٍٞ " 
(7)

،ٖٓ ًٛج جُطؼ٣ٍق ٣ٌٔ٘٘ح ئوٌجؼ ٓهطِق ًٛٙ ج٧ْح٤ُد ضكص  

جُطؼ٣ٍق ج١ًُ جػطٔىضٚ ؾٔؼ٤س ذكٞظ  ػ٘ٞجٕ جَٖٔ ٝٛٞ ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش ق٤ع ضٞؾى ػىز ضؼح٣ٌق ٖٓ أذٍَٛح

جُؼ٤ِٔحش جُر٣ٍطح٤ٗس ذأٜٗح " جْطهىجّ ج٧ْح٤ُد جُؼ٤ِٔس ُكَ جُٔؼ٬ٟش جُٔؼوىز ك٢ ئوجٌز أٗظٔس ًر٤ٍز ٖٓ جُوٟٞ 

٤ُٝس، ج٧ٓٞجٍ ك٢ جُٔٛحٗغ ٝجُٔإْٓحش جُك٤ٌٓٞس ٝك٢ جُوٞجش جُِٔٓكس " ج٧جُؼحِٓس، جُٔٞجو 
(6)

 

 

 جُٔٓطهىٓس ٖٞٔ ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش ( أوٗحٙ ٣ٞٞف ج٧ْح٤ُد1جٌَُٗ )

 ٝجٌَُٗ جُطح٤٤ُٞٞف أًػٍ أْح٤ُد ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش ًَ قٓد جْطهىجٓحضٚ ك٢ ٓ٘ظٔس ج٧ػٔحٍ.
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( : ٣ر٤ٖ ض٤ًٍرس جُٔٛلٞكس ٫ْطهىجّ أْح٤ُد ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش ك٢ ٝظحتلحُٔ٘ٗحز ٖٞٔ ٓ٘ظٔس 2ٌهْ )ؾىٍٝ 

 ج٧ػٔحٍ.

 

  Transportation Model ًَىرج انُقم12-

ْٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُؿحٗد ئقىٟ ضطر٤وحش جُرٍجٓؽ جُهط٤س أ٫ ٝٛٞ ٗٔٞيؼ جُ٘وَ )ٗٔٞيؼ جُط٣َٞغ( 

ٝجُط٢ هى  ٣Sourcesركع ًٛج جُ٘ٔٞيؼ ك٢ ئ٣ؿحو جُو٤ٔس جُٛـٍٟ ٌُِلس ٗوَ جُرٟحػس ٖٓ ػىز ٓٛحوٌ ُِؼٍٜ 

ػىو ٖٓ ٓكطحش جُطِد أٝ ٍٓجًُ  ضٔػَ جٍُٔجًُ ج٩ٗطحؾ٤س أٝ جُط٣ٞٓو٤س أٝ جُٔٛحٗغ جُط٢ ض٘وَ ٜٓ٘ح جُرٟحػس ئ٠ُ

.ئٕ ج٤ٌُٔحش جُٔؼٍٝٞس ػ٘ى ًَ ٓٛىٌ ٝج٤ٌُٔحش جُٔطِٞذس ك٢ ًَ ٓٞهغ ٣لطٍٜ إٔ Destinationج٫ْط٬ٜى 

ضٌٕٞ ٓؼِٞٓس ٝػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ جُٔ٘طؽ ٌذٔح ٣٘وَ ٖٓ جُرٟحتغ جُط٢ ضٔػَ جُٔٛحوٌ ٛ٘ح ئ٠ُ جُٔهحَٕ ج٣ًٍُُٔس 

)جُٔٞجهغ(
(1)

. 

جُ٘وَ )ُطكى٣ى ج٤ٌُٔحش جُٔػ٠ِ جُط٢ ْط٘وَ ٖٓ جُٔٛحوٌ ئ٠ُ جُٔٞجهغ ذأهَ ًِلس ٗوَ ذح٩ٌٓحٕ ضك٤َِ ٓٓأُس 

 simplexٌٓٔ٘س ذحْطهىجّ جُط٣ٍوس جُؼحٓس جُٔطروس ػ٘ى ضك٤َِ ٓٓحتَ جُرٍٓؿس جُهط٤س )٣ٍ٠وس جُٓٔرٌِّ 

methodٓ ٬تٔس ػ٘ى ( ٌُٖ ٗظٍجً ُطر٤ؼس ٓٓأُس جُ٘وَ جُهحٚس كوى ٠ٌٞش ٠ٍم ؾى٣ىز ُٜح ٤ُٓجش نحٚس ضؿؼِٜح

جُطك٤َِ ذٌَٗ أكَٟ ٖٓ ٣ٍ٠وس جُٓٔرٌِّ ٝجٕ ًٛج ج٧ِْٞخ جُؿى٣ى ك٢ جُطك٤َِ ٣هطِق ػٖ ٣ٍ٠وس جُٓٔرٌِّ ك٢ 

جُٔؼحُؿس ج٣ٍُح٤ٞس ُِٔٓأُس ٌُ٘ٚ ٖٓ ق٤ع جُٔرىأ ٣ِطو٢ ٓؼٜح ضٔحٓحً ذحػطرحٌٙ ٣رىأ ذحنط٤حٌ جُكَ ج٧ْح٢ْ ج٫ذطىجت٢ 

ٖٝٓ غْ ٣طٌٞ ٛ٘ح جُكَ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ جُكَ ج٧ٓػَ  S.B.F.SStarting Basic Feasible solutionجُٔورٍٞ 

 ج١ًُ ضٌٕٞ ػ٘ىٙ ه٤ٔس وجُس جٌُِلس )وجُس جُٜىف( ك٢ ٜٗح٣طحٛح جُٛـٍٟ .

 

( basic problem formulationطُاغح انًشكهح )  3-1
(2)

 

 ضطأُق ٤ٚحؿسجٌُِٔٗس ٖٓ جٌذؼس ػ٘حٍٚ أْح٤ْس.

aiٌ٣ٔػَ ػىو جُٞقىجش جُٔؼٍٝٞس ػ٘ى جُٔٛى : i ( ق٤ع ٖٓi= 1,2,3,…. m) 
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bj ٣ٔػَ ػىو جُٞقىجش جُٔطِٞذس ك٢ جُٔٞهغ :j ( ق٤عj= 1,2,3,…,n) 

cijًٌِلس ٗوَ جُٞقىز جُٞجقىز ٖٓ جُرٟحػس ٖٓ جُٔٛى :i  ئ٠ُ جُٔٞهغj 

xij ٌػىو جُٞقىجش جُط٢ ْط٘وَ ٖٓ جُٔٛى :i  ئ٠ُ جُٔٞهغj 

 وَ ( ٣ؼٍٜ جٌُٛٞز جُؿى٤ُٝس جُؼحٓس ُ٘ٔٞيؼ ج1ُ٘ٝجُؿىٍٝ ٌهْ )

Destination 

Sources 1 2   J   N Supply 

1 C11X11 C12X12   C1jX1j   C1nX1n a1 

2 C21X21 C22X22   C2jX2j   C2nX2n a2 

               

i Ci1Xi1 Ci2Xi2   CijXij   CinXin ai 

               

M 
Cm1Xm

1 
Cm2Xm2   CmjXmj   CmnXmn am 

Demand b1 b2   bj   bn 

Supply 

= 

demand 

 

٣طٟف ُ٘ح ئٕ جُٜىف ٖٓ ضك٤َِ ٗٔٞيؼ جُ٘وَ ٛٞ ضكى٣ى جُؼىو ج٧ٓػَ ٖٓ جُٞقىجش جُط٢ ْط٘وَ ٖٓ جُٔٛىٌ 

i  ئ٠ُ جُٔٞهغj  ذأهَ ًِلس ٌٓٔ٘سCost  جػطٔحوجً ػ٠ِ ًٛج جُٜىف، ٣ٌٔ٘٘ح ًطحذس ٗٔٞيؼ جُرٍٓؿس جُهط٤س جٌُٔحكة

 ُ٘ٔٞيؼ جُ٘وَ ذحٌَُٗ جُطح٢ُ :

 
ij

m

i

n

j

ij XCXMinimize 
 


1 1

0 

 ٠روحً ئ٠ُ 

.

0

)1.....(..........,...2,1

,...2,1

1

1















ij

i

n

j

ij

i

m

i

ij

X

njbX

miaX
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 ,n=3ُط٤َٜٓ وٌجْس ٌِٓٗس جُ٘وَ ضؼٍٜ جٌُٛٞز جُؿى٤ُٝس جُطح٤ُس جُط٢ ضٔػَ ٗٔٞيؼ ٗوَ ٓر١ٓ ٖٓ 

m=2 

 (2خذول سقى )

TO 

From 
D1 D2 D3 

ج٤ٌُٔس جُٔؼٍٝٞس 

Supply 

S1 C11X11 C12X12 C13X13 
 

a1 

S2 C21X21 C22X22 C23X23 
 

a2 

 ج٤ٌُٔس جُٔطِٞذس

Demand 
b1 b2 b3  

 

 C23ًِلس ٗوَ جُٞقىز جُٞجقىز ٖٓ جُرٟحػس ٖٓ جُٔٛىٌ ج٧ٍٝ ئ٠ُ جُٔٞهغ ج٧ٍٝ ًًُٝي C11ق٤ع ضٔػَ 

كطٔػَ ػىو جُٞقىجش جُط٢  X12ضٔػَ ًِلس ٗوَ جُٞقىز جُٞجقىز ٖٓ جُٔٛىٌ جُػح٢ٗ ئ٠ُ جُٔٞهغ جُػحُع ًٌٝٛج أٓح 

، ًًُي ٣طٟف ئٕ ج٤ٌُٔس  Xijْط٘وَ ٖٓ جُٔٛىٌ ج٫ٍٝ ئ٠ُ جُٔٞهغ جُػح٢ٗ ٝػ٠ِ ٗلّ ج٧ْحِ ضؼٍف ذو٤ٔس ه٤ْ 

( أ١ a1جُٔ٘وُٞس ٖٓ جُٔٛىٌ ج٧ٍٝ ئ٠ُ جُٔٞجهغ جُػ٬غس ٣ؿد إٔ ٫ ض٣ُى ػ٠ِ ج٤ٌُٔس جُٔؼٍٝٞس )

 x11+x12+x13 a1ئٕ

 x21+x22+x23  a2ًًُٝي

ئٞحكس ئ٠ُ يُي كإ ٓؿٔٞع ج٤ٌُٔس جُٔ٘وُٞس ٖٓ جُٔٛىٌ ج٧ٍٝ ٣ؿد إٔ ٫ ضوَ ػٖ جقط٤حؼ يُي جُٔٞهغ 

 ٢ٛٝb1  ٌٕٞذؼرحٌز أنٍٟ ٣ؿد إٔ ٣ .x11+x21  b1  ’x12+x22  b2   ’x13+x23  b3 

 أٓح وجُس ًِلس جُ٘وَ ج٤ٌُِس )وجُس جُٜىف( كٓطٌٕٞ:

x0= c11x11+c12x12+c13x13+c21x21+c22x22+c23x23 

 ٝجْط٘حوجً ئ٠ُ ٓح ٌٝو ْحذوحً ٣ٌٔ٘٘ح جنطٛحٌ ضؼ٣ٍق ٌِٓٗس جُ٘وَ ذحٌُٛٞز جُؼحٓس جُطح٤ُس:

ij

m

i

n

j

ij XCX 
 


1 1

0 

 ٝكوحً ئ٠ُ ٓؿٔٞػس جُو٤ٞو

 

njbX

njaX

j

m

i

ij

n

n

j

ij

,....,2,1

)2..(..........,...,2,1

1

1
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),(0 jiX ij  

ُٞ هحٌٗح ًٛٙ ج٤ُٛـس جُؼحٓس ُِرٍٓؿس جُهط٤س 

٬ٗقع ئٕ وجُس جُٜىف ٝجُو٤ٞو ضٔػَ ٤ٚـس ٖٓ ٤ٚؾ 

جُرٍٓؿس جُهط٤س ًُُي ٗؿى ٖٓ جٌُٖٔٔ جْطهىجّ 

جُؼحٓس جُٔطروس ػ٘ى ضك٤َِ جُرٍجٓؽ جُهط٤س  جُط٣ٍوس

 )٣ٍ٠وس جُٓٔرٌِّ(.

إٔ ئ٣ؿحو جُكٍِٞ جُٔطِٞذس ٬ٌُٗٔش جُ٘وَ 

٣طْ ذطك٣َٞ ه٤ٞو جُٔطرح٣٘حش جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح أػ٬ٙ ئ٠ُ 

 ه٤ٞو ٓٓحٝجز.  

fuzzy setانُظشَح انؼثاتُح    4-1
(10)

 

ٖٓ جُِٔلص ُِ٘ظٍ ئٕ ج٩ٗٓحٕ ٣٫ٔطِي هىٌز ًحك٤س 

ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٓغ ٤ًٔحش ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُؼىو٣س 

ٝجُٔؼط٤حش جُىه٤وس ٌٝؿْ يُي كحٕ ُس ذٍجػس ًِٓٛس 

ك٢ جضهحي هٍجٌجش ٓؼوىز ٝٚؼرس ضٔحٓح ػٌّ ؾٜحَ 

جُكحْٞخ ٝج١ًُ ذحٌٓحٗس جُو٤حّ ذحًػٍ جُؼ٤ِٔحش 

ك٢ ق٤ٖ ٣ؼؿُ جُكٓحذ٤س ضؼو٤ىج ٝك٢ ؾُء ٖٓ جُػح٤ٗس 

ضٔحٓح جٓحّ جذ١ٓ ج٫ٗٗطس جُر٣ٍٗس ٓحُْ ٣طْ ضٔػِٜح 

ػىو٣ح ، ًٛج جُطلٞم ج٫ٗٓح٢ٗ جُٞجٞف ٝػؿُ 

ج٫ٗظٔس وكغ ذحُىًطٌٞ ُطل٢ َجوز ك٢ جُركع 

ٝجٍُٞٚٞ ج٠ُ ٗظ٣ٍس جُٔ٘طن جُٟرحذ٤حٕ جُٔؼٍكس 

جُٟٔررس ٢ٛ ٓؼٍكس ٓكىوز ذؼرحٌجش ًِٝٔحش ٓػَ: 

٬٤....جُم،كٖٔ ػ٠ِ ج٫ؿِد،ؾىج،ٗٞػحٓح،ًػ٤ٍج،هِ

جُٛؼٞذس ٝٚق جُٔؼٍكس جُكو٤و٤س وٕٝ جْطهىجّ 

جُٔٛطِكحش جُٟرحذ٤س ٝيُي ٫ٕ ًَ ٓؼٍكس ٢ٛ 

قو٤وس ج٠ُ قى ٓح ٖٝٓ جٛىجف جُ٘ظ٣ٍس جُٟرحذ٤س  

ض٣ٌٖٞ ٣ٍ٠وس ٤ُٛحؿس ٗٔحيؼ ُكَ جُٔٓحتَ جُٔؼوىز 

ؾىج جٝ جُٔٓحتَ جُـحٟٓس جُط٢ ٣٫ٌٖٔ ضك٤ِِٜح 

ٓرد ًٞٗس ؿ٤ٍ ضو٤ِى١ ذحْطهىجّ جُطٍم جُطِو٤ِى٣س ٝذ

كحٕ جُٔ٘طن جُٟٔرد ًحٕ ٤ْٝرو٠ ٓػ٤ٍج ُِؿىٍ ُلطٍز 

ٖٓ جُُٖٓ قط٠ ٣كطَ جٌُٔحٗس جُؼ٤ِٔس ذ٤ٖ جُؼِّٞ 

ج٫نٍٟ.ٝذحٍُؿْ ٖٓ ئونحٍ ضو٤٘س جُٔ٘طن جُٟٔرد 

ك٢ ج٣٫ُٞحش جُٔطكىز ؿ٤ٍ جٕ جُؼِٔحء ٝجُرحقػ٤ٖ 

أِٛٔٞج ًٛٙ جُطو٤٘س ذٓرد ض٤ٔٓطٜح ؿ٤ٍ جُطوِى٣س ذٌَٗ 

ػٌّ جُؼِٔحء جُٔٞؾٞو٣ٖ ك٢ ج٤ُحذحٕ ٝج٤ُٖٛ جْحِ 

ٝجؿِد جُىٍٝ جٍُٗه٤س ًٝٛج ٓحؾؼَ ج٣٫ُٞحش جُٔطكىز 

ضحض٢ ذؼى ج٤ُحذحٕ ذ٘كٞ ػٍٗ ْ٘ٞجش ٖٓ جُ٘حق٤س 

 جُؼ٤ِٔس.

ذؼشَف انًُطق انؼثاتٍ -  1-4-1
(9)

 

جٕ جُٔ٘طن جُٟرحذ٢ ج١ًُ ضْ ضط٣ٍٞز ٖٓ هرَ جُؼحُْ 

قٌحّ ج٣ٍُح٤ٞس ُطل٢ َجوز ٣ٜىف ج٠ُ ضٞك٤ٍ جُىٝجٍ ٝج٫

جُط٢ ضٓٔف ُطٍم قٓحخ جُو٤ْ جُْٞط٠ ذ٤ٖ جُكو٤و٤س 

 (.0,1جُٔطِوس ٝجُ٘ل٢ جُٔطِن جُط٢ ضوغ ذ٤ٖ )

جٕ جُٔ٘طن جُٟرحذ٢ ٛٞ ضو٤٘س ضطٔطغ ذوىٌز ػح٤ُس ك٢ 

ج٣ؿحو جُكٍِٞ ُِٔٗحًَ جُٔهطِلس ذٔح ه٢ يُي ج٧ًحو٤ٔ٣س 

ٜٓ٘ح جٝ جُططر٤و٤س. ٣ٝٞكٍ ًٛج جُٔ٘طن ٣ٍ٠وس ذ٤ٓطس 

كٍٛٞ ػ٠ِ جْط٘طحؾحش ٓكىوز ٖٓ ٓؼِٞٓحش ؾىج ُِ

ؿ٤ٍ وه٤وس ٝؿحٟٓس. جي ٣كح٢ً ًٛج جُٔ٘طن قح٫ش 

جضهحي جُوٍجٌ ُىٟ ج٫ٗٓحٕ ٓوٍٝٗس ذحُٔكح٫ٝش ٣٩ؿحو 

قٍِٞ وه٤وس ٖٓ ذ٤حٗحش ؿ٤ٍ وه٤وس جٝ ضو٣ٍر٤س ٝػ٠ِ 

جُ٘و٤ٝ ٖٓ جُٔ٘طن ج٢ٌ٤ْ٬ٌُ ج١ًُ  ٣ططِد جْط٤ؼحخ 

ركع ػٖ ضؼ٤ٖ ٝجْؼح ٝكٜٔح ػ٤ٔوح ُ٘ظحّ ٓٞٞٞع جُ

جُٔؼحو٫ش ج٣ٌٍُٟٝس ٝضكى٣ى جُو٤ْ جُؼىو٣س ُِ٘ظحّ ٗلٓس  

ٝذًٜج ٣ٌٕٞ جُٔ٘طن جُٟٔرد جقىٟ جٗٞجع جُٔ٘طن  

ٓطؼىو جُو٤ْ  ٣ٝؼطرٍ جٓطىجوج ُس ، ًٔح ٣ؼ٢٘ ذحُؼ٤ِٔحش 

جُط٢ ضؿ١ٍ ػ٠ِ جُٔؿٔٞػحش جُٟٔررس ٤ًٝل٤س ضل٤ٍٓٛح 

٠ٝر٤ؼس جُٟرحذ٤س جُٔٞؾٞوز ك٤س ،٣ٝؼى ٗظحٓح ٖٓ 

حوب ٝجُٔلح٤ْٛ جُٔٓطهىٓس ك٢ ٠ٍم ج٫ْط٘طحؼ جُٔر

 جُطو٣ٍر٢ ك٬ٟ ػٖ ٠ٍم ج٫ْط٘طحؼ جُىه٤ن.

 crisp Setانًدًىػح انرقهُذَح 5-1 
(9)

 

ض٠ٔٓ جُٔؿٔٞػس جُٔؿٔٞػس  ج٤ٌ٤ْ٬ٌُس جٝ جُٔؿٔٞػس 

جُر٤ٓطس ٣وٛى ذٜح ٓؿٔٞػس ج٤ٖحء ٝجٞكس جُٔؼحُْ 

ًٝٛز ج٤ٖ٫حء ض٠ٔٓ جُؼ٘حٍٚ جٝ ج٫ػٟحء ٝضحنً 

 0(  ػ٘ى جٗطٔحء جُؼٍ٘ٛ ُِٔؿٔٞػس 1ٝجُو٤ٔط٤ٖ)جقىٟ 

( ػ٘ى ػىّ ج٫ٗطٔحء ُِٔؿٔٞػس  ٤ْٔٝص ذحُٔؿٔٞػس (

جُطو٤ِى٣س  ُط٤ُٔٛح ٖٓ جُٔؿٔٞػس جُٟٔررس ك٢ ٓلح٤ْٛ 

 جُٔؿٔٞػحش جُٟٔررس.
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fuzzy setانًدًىػح انؼثاتُح    6-1
(8)

 

ػٍف ٓلّٜٞ جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ػ٢ِ ٣ى جُؼحُْ 

هحّ ذطؼ٣ٍق جُٔؿٔٞػس  ١ًجُ (zadehج٣٩ٍج٢ٗ)

جٜٗح جٚ٘حف ٖٓ جُؼ٘حٍٚ ٓغ وٌؾس جٗطٔحء  جُٟرحذ٤س

 ج٠ُ جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ٝجُىٌؾحش ٓٓطٍٔز ذحٌُحَٓ

ج٫نٍٟ ضٌٕٞ ذ٤ٖ جُٛلٍ ٝجُٞجقى كحيج ًحٕ  جُؼٍ٘ٛ 

ٓح ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ك٢ جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س كحٕ وٌؾس 

جٗطٔحتس  ضٓح١ٝ ٚلٍ ، جٓح جيج ٝؾى  ػٍ٘ٛ  ٣٘ط٢ٔ 

 ٠ جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س كحٕ  وٌؾس جٗطٔحتس ٤ًِح جُ

ضٓح١ٝ  ٝجقى، ٝجيج ٝؾى ػٍ٘ٛ وٌؾس جٗطٔحتس ػح٤ُس  

( جٓح جيج ًحٗص وٌؾس جٗطٔحتس 0.7( جٝ)  0.6) ضٌٕٞ

(  0.3( جٝ )0.2ٞؼ٤لس  كحٕ وٌؾس ج٫ٗطٔحء ضٌٕٞ )

ٝجيج ًحٕ ٓ٘ط٤ٔح ذٌَٗ ٓط١ْٞ  ج٠ُ  جُٔؿٔٞػس 

(   ٝهى  0.5جُٟرحذ٤س  كحٕ وٌؾس جٗطٔحتس ضٓح١ٝ )

ذحٜٗح   1985( ك٢ ػحّ Zimmermanػٍكٜح )

( جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ ٓكىوز  xٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼ٘حٍٚ )

جٝ ؿ٤ٍ ٓكىوز، ذك٤ع جٕ ًَ ػٍ٘ٛ ٖٓ جُؼ٘حٍٚ  

( ٝضٌٕٞ وٌؾس  ٣Aٌٖٔ جٕ ٣٘ط٢ٔ ج٠ُ جُٔؿٔٞػس )

جٗطٔحتس ٝجقى، جٝ ٫ ٣٘ط٢ٔ ُِٔؿٔٞػس ٝوٌؾس جٗطٔحتس 

ذ٤ٖ جُٞجقى ٝجُٛلٍ،  ٚلٍ  ٣ٝٓٔف  ذىٌؾحش ٓطلحٝضس

ًُج ضطٛق جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ذٞؾٞو وجُس ج٫ٗطٔحء  

ذك٤ع ٣وطٍٕ ٓغ ًَ ػٍ٘ٛ ٖٓ ػ٘حٍٚ جُٔؿٔٞػس 

ضكو٤ن يُي  ( ٣ٔػ1,0َجُٗحِٓس ٌهٔح ٓح ك٢ جُٔىٟ)

ٝجُط٢ ضكحٍٝ ضِي جُٔؿٔٞػس  جُؼٍ٘ٛ ُِٛلس ج٤ُُٔٔز

 جُلٍػ٤س ضٔػ٤ِس  ٣ٌح٤ٞح 

 

Xi=(xi),i=1,2,3,……… n 

A=((xi,µA(XI)),X          (  )   

µA(XI) (   )) 

 

،  XIج١ًُ ضوطٍٕ ٓغ  A(XI)µجْْ وجُس ج٫ٗطٔحء ٫قع جٕ وجُس   A(XI)µٝض٠ٔٓ جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ٣ٝطِن ػ٤ِٜح 

 Aج٠ُ جُٔؿٔٞػس  XIجٗٔح ضٔػَ وٌؾس ج٫ٗطٔحء يُي جُؼٍ٘ٛ 

 جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ػ٠ِ ٌَٖ جَٝجؼ ٍٓضرس.ٝضٞؾى ػىز ٤ٚؾ ُِطؼر٤ٍ ػٖ 

 ٣ٌٖٔ ضٔػ٤َ جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ػ٠ِ ٌَٖ جَٝجؼ ٍٓضرس.  -1

 [X))X,µA
~

  ]A~ =  

  [1,0,4),(2,0,7),(3,1,0),(5,0,4),(6,0,1)= ]) 

 5( ضٔػَ ج٫ػىجو جُكو٤و٤س ج٫ًرٍ ٖٓ ~٣Aٌٖٔ جُطؼر٤ٍ ػٜ٘ح ذًًٍ وجُس ج٫ٗطٔحء كو١) -2

⟦

                                                  

      (   )                    
⟧  (  =A~)µ 
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يًُضاخ َظشَح انًدًىػح انؼثاتُح 7-1
(11)

 

 جٕ جُ٘ظ٣ٍس جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ُٜح ج٤ُُٔٔجش جُل٣ٍىز ج٫ض٤س جُط٢ ضإِٜٛح ُٞٚق ٝضٔػ٤َ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُظٞجٍٛ 

٫ضٌٕٞ ٛ٘حى قىٝو ٓؼٍكس ذٌٛٞز ٝجٞكس ًٝٛج ػٌّ جٕ ٗظ٣ٍس جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ضطرن ػ٘ىٓح  -1

 ٗظ٣ٍس جُٔؿٔٞػس جُطو٤ِى٣س جُط٢ ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ضكى٣ى ًحَٓ ُؼ٘حٍٚٛح.

ضٓٔف جُٔؿح٤ٓغ جُٟرحذ٤س ذحٗطٔحء ؾُت٢ ُِؼ٘حٍٚ ك٤ٜح ، كٜ٘حُي ك٬ٟ ػٖ ج٫ْٞو ٝج٫ذ٤ٝ ٝذو٤س جُٞجٕ   -2

 ٝجهغ قحُٜح. جُط٤ق ج٢ُٓٔٗ جُط٢ ض٣ُى ٖٓ ٝجهؼ٤س ج٤ٖ٫حء ًٔح ٢ٛ ٓوط٤ٟس ك٢

ضؼٍف جُٔؿٔٞػس  جُٟرحذ٤س ذىجُس جٗطٔحء ضؼٌّ ضٍض٤رح ُِؼ٘حٍٚ جُٔٞؾٞوز ك٢ جُٔؿٔٞػس جُٗحِٓس ذك٤ع   -3

ضٌٕٞ جُو٤ٔس جٍُه٤ٔس ُطِي جُىجُس ضٔػ٬٤ ٣ٌح٤ٞح ُِٛلس ج٤ُُٔٔز جٝ جُطؼر٤ٍ جُِـ١ٞ جُط٢ جٝؾىش ػ٠ِ 

 جْحْٜح ضِِي  جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س 

 ٣ؼطٔى ػ٠ِ هٍجٌجش جذ٤ٝ ٝجْٞو ٝذحُطح٢ُ جٕ جُهطح ذحُوٍجٌ ٣٫كون ٣ٌٕٞ جًػٍ ضٓحٓف ق٤ع جٗس ٫  -4

 نٓحٌز ٤ًِس ذَ ٗٓر٤س .

 ٝٚق جُؼ٬هحش جُر٤ٓطس ذ٤ٖ جُٔطـ٤ٍجش ذٞجْطس جُؼرحٌجش ج٤٠ٍُٗس جُٟرحذ٤س  -5

جٕ ًٛج ج٫ِْٞخ جُؿى٣ى ٣ٞكٍ ْٝحتَ ضو٣ٍر٤س ٝقط٠ ٍٓٗس ٝكؼحُس ذٌَٗ جًرٍ ُٞٚق ِْٞى ج٫ٗظٔس 

ٍ جُٔؼٍكس ذٌَٗ وه٤ن ػ٘ى ٝٚلٜح ذحُطك٬٤ِش ج٣ٍُح٤ٞس جُىه٤وس ذٞجْطس ج٫ْح٤ُد جُٔؼوىز ؾىج جٝؿ٤

 جُطو٤ِى٣س

 

(  Triangular fuzzy numberانؼثاتُح انًثهثُح  )   8-1
(10)

 

٣ٝٓططهىّ ؿحُرح ك٢ ٗٔحيؼ جُ٘وَ  ٓح ضٌٕٞ ج٫ػىجو جُٟرحذ٤س ٓػِػ٤س٢ٛ جقىٟ جٗٞجع ٓٗحًَ جُرٍٓؿس جُهط٤س ػ٘ى

ٝجُطهٛٙ. ٝجُٜىف ٜٓ٘ح ضه٤ٛٙ جهَ ًِلس ٍُِٞٚٞ ج٠ُ جُكَ ج٫ٓػَ جُٟرحذ٢ أُٔػِػ٢ ذك٤ع ج١ ػىو ٞرحذ٢ 

 ٓػِػ٢ ٣ٌٖٔ ضٔػ٤ِس  ذٞجْطس غ٬ظ جػىجو قو٤و٤س 

A~=(a,b,c;1) 

ضكو٤ن ج٤ُٛـس جُطح٤ُس ػرحٌز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٌهحّ جُٟرحذ٤س ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ ~Aُٝطٌٖ 

 ( Membership functionذحْطهىجّ وجُس ج٫ٗطٔحء )

 

µA~(X)=    x –a/x-b                                          a ≤ x >b     

1 x= b 

c-x/c-d                                               c ≤x > d 

0 otherwise 
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 1965( ػحّ zadeh( ٖٝٓ جذٍَ جُطؼح٣ٌق ػٖ ٣ٍ٠ن )fuzzy setجُٟرحذ٤س )ٛ٘حى ػىز ضؼح٣ٌق ُِٔؿٔٞػحش 

. ٝضٔػَ وجُس جٗطٔحء ٓٓطٍٔز ذ٤ٖ جُٛلٍ ٝجُٞجقىج١ًُ ٣ؼٍف جُٔؿٔٞػس جُٟرحذ٤س ذأٜٗح جٞحكس ٖٓ جُؼ٘حٍٚ ذىٌؾس 

ٝجنٍؼ )  ج٫ٗطٔحء أ٤ٔٛس ك٢ ٗظ٣ٍس جُٔؿٔٞػحش جُٟرحذ٤س ٢ٛٝ ضٔػَ جقى جؾُجء جُُٝؼ جٍُٔضد جُٔٔػَ ذحُٟرحذ٤س

zadeh ه٤ح٤ْٖ ُطكى٣ى ج٫ٗطٔحء ٣ٍٝضر١ ذر٘حء وجُس ذطر٤ؼس جُٔؿٔٞػس يجضٜح )
(8،)

  . 

 

9-1RobustRanking Method 

( ٖٓ جُىٝجٍ جُٜٔٔس ُكَ ٓٗحًَ جُ٘وَ ٝجُطه٤ٛٙ جُط٢ ضٌٕٞ يجش ٠ر٤ؼس ٞرحذ٤س ٝضْ robustضؼطرٍ وجُس ) 

( shuganiPoonam, Abbas S.H.,Cupta V.Hجْطهىجّ ًٛٙ جُط٣ٍوس ٖٓ هر٬ُؼِٔحء جُٜ٘ٞو جُػ٬غس)
(11)

ك٢  

 Fuzzy transportation problem of triangular number and)ذؼ٘ٞجٕ 2012ذكػْٜ جٌُٔ٘ٗٞ ْ٘س 

robust ranking technique).٣ٌٕٝٞ ٌَٖ جُىجُس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ ( ̃)  ∫ (   )(  
   
 )  

 

 
ق٤ع 

(  
   
 ذح٤ُٛـس جُكٓحذ٤س ج٫ض٤س :ٝ̃ ٬ُػىجو جُٟرحذ٤س ٖٓ  αٛٞ ٓٓطٟٞ جُوطغ  ( 

(  
   
 )  *(   )      (   ) + 

 

 

VAMVogel's approximation methodؽشَقح فىخم  10-1
(5)

 

ضؼطرٍ ٣ٍ٠وس كٞؾَ أكَٟ ٖٓ جُط٣ٍوط٤ٖ)٣ٍ٠وس جًٍُٖ جُٗٔح٢ُ جُـٍذ٢ ٣ٍ٠ٝوس أهَ ًِلس ٌٓٔ٘س( ػ٘ى 

ُٔح ض٤ُٔ ذٚ ًٛٙ جُط٣ٍوس ٖٓ ٤ُٓجش ضٌٔ٘٘ح ٖٓ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُكَ ج٧ٓػَ ُ٘ٔٞيؼ جُ٘وَ  S.B.F.Sجْطهٍجؼ 

 ذٌٛٞز ٓرحٍٖز أٝ ذؼى ضطر٤ن ػىو ٚـ٤ٍ ؾىجً ٖٓ جُىٌٝجش جُهحٚس ذحُكٓحذحش جُطٌٍج٣ٌس.

 ٝٗؼٍٜ ك٤ٔح ٢ِ٣ جُهطٞجش ج٧ْح٢ْ ًُٜٙ جُط٣ٍوس: 

قٓحخ جُلٍم ذ٤ٖ أٚـٍ ًِلط٤ٖ ٖٓ ًَ ٚق ٖٝٓ ًَ ػٔٞو ٖٓ ؾىٍٝ جُطٌح٤ُق ٠ٔٓ٣ٝ ًٛج جُلٍم  .1

 .Penalty costذٌِٔس جُؿُجء 

ٗهطحٌ جُلٍم ج٧ًرٍ ٖٓ ذ٤ٖ ضٌح٤ُق جُؿُجء ُِٛلٞف ٝج٧ػٔىز ػ٠ِ جُٓٞجء ٝك٢ قحُس ضٓح١ٝ ذؼٝ  .2

 جُلٍٝم ٗهطحٌ جُٛق أٝ جُؼٔٞو جُٔ٘حظٍ ٧ػ٠ِ كٍم ػٗٞجت٤حً.

ى٣ى جُٛق أٝ جُؼٔٞو جُٔ٘حظٍ ج٧ًرٍ كٍم ٗهٛٙ ه٤ٔس ُِٔطـ٤ٍ ج١ًُ ضٌٕٞ ًِلس ٗوِٚ جهَ ٓح ٣ٌٖٔ ذؼى ضك .3

 ك٢ يُي جُٛق ٝجُؼٔٞو ٝضٌٕٞ ج٤ٌُٔس جُٔهٛٛس ٢ٛ أًرٍ ٤ًٔس ٓطحقس ُطٓى٣ى قحؾس جُٔٞهغ جُٔؼ٢٘.

 ٗكًف جُٛق أٝ جُؼٔٞو ج١ًُ أٚرف ٓؿٔٞػس ٚلٍجً أ١ ج١ًُ ضْ ضكو٤وٚ. .4

 س أػ٬ٙ ٝٗٓطٍٔ ئ٠ُ إٔ َٗٞع ؾ٤ٔغ جُٞقىجش جُٔؼٍٝٞس ػ٠ِ جُٞقىجش جُٔطِٞذس.ٌٌٍٗ جُهطٞجش ج٧ٌذؼ .5

Multipliers Methodؽشَقح ػىايم انؼشب11-1
(2)

 

ضؼطٔى ًٛٙ ٣ٍ٠وس ػ٠ِ جُكٓحذحش جُطٌٍج٣ٌسك٢ ٣ٍ٠وس ضو٤٤ْ ًَ ٓطـ٤ٍ ٖٓ جُٔطـ٤ٍجش جُـ٤ٍ أْح٤ْس ٖٓ 

 Dual٘ى ك٢ ج٧ْحِ ػ٠ِ ٗظ٣ٍس جُ٘ٔٞيؼ جُٔوحذَ )ٗحق٤س ضأغ٤ٍٙ ػ٠ِ وجُس جُٜىف ئٕ ضطٌٞ ًٛٙ جُط٣ٍوس ٣ٓط

theory.جُٔٓطهىٓس ك٢ جُرٍٓؿس جُهط٤سْٝٞف ٗر٤ٖ ك٤ٔح ٢ِ٣ جُهطٞجش ج٧ْح٤ْس ُط٣ٍوس ػٞجَٓ جٍُٟخ ) 
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( ٨ُٝػٔىز i=1,2,…,mق٤ع ) uiٗؼٍف ػٞجَٓ جٍُٟخ ُِٛلٞف ذحُٔطـ٤ٍ  S.B.F.Sذؼى جْطهٍجؼ  .1

 (j= 1,2,…nق٤ع ) vjذحُٔطـ٤ٍ 

٤ٌْٕٝٞ ػىو ui+vj=cijٌٗطد جُٔؼحوُس جُطح٤ُس  S.B.F.Sٌَُ ٓطـ٤ٍ ٖٓ جُٔطـ٤ٍجش ج٧ْح٤ْس جُط٢ ضٌٕٞ  .2

 =m+n-1ًٛٙ جُٔؼحو٫ش ك٢ جُٞجهغ 

ٖٓ قَ جُٔؼحو٫ش جُٔٓطهىٓس ك٢ جُهطٞز جُػح٤ٗس ٣طْ قِٜح ذاػطحء ه٤ٔس جكطٍج٤ٞس  vj, uiٗٓطهٍؼ ه٤ْ  .3

غْ ٗٓطهٍؼ ه٤ْ ُِؼٞجَٓ جُرحه٤س ٖٓ جُطؼ٣ٞٝ  uiِؼحَٓ ٧قى ًٛٙ جُؼٞجَٓ ُُِٜٝٓٞس ضؼط٠ ه٤ٔس ٚلٍ ُ

 جُٔرحٍٖ.

٫نطرحٌ ضأغ٤ٍ جُٔطـ٤ٍجش جُـ٤ٍ أْح٤ْس ػ٠ِ ه٤ٔس وجُس جُٜىف ك٤ٔح  vj, uiٗٓطهىّ ه٤ْ ػٞجَٓ جٍُٟخ  .4

قُٞص ًٛٙ جُٔطـ٤ٍجش ئ٠ُ ٓطـ٤ٍجش أْح٤ْس ٓٔح ٣ططِد جْطهٍجؼ جُو٤ْ جُط٢ ضٔػَ ج٣ُُحوز جُٛحك٤س أٝ 

 ـ٤ٍ ؿ٤ٍ أْحِ ق٤ع ئٕ:جُ٘وٛحٕ ٌَُ ٓط

viucc jijij ˆ 

كايج ًحٗص ؾ٤ٔغ ه٤ْ 
ijĉ  ٌٕٞٓٞؾرس أٝ ٚلٍ ػ٘ىتً ٗطٞهق ػٖ جُكٓحذحش جُطٌٍج٣ٌس ٣ٝS.B.F.S  َجُك ٞٛ

ج٧ٓػَ. أٓح ئيج جقطٞش ه٤ْ: 
ijĉ  ّػ٠ِ ه٤ْ ْحُرس ػ٘ىتً ٗكىو جُٔطـ٤ٍ جُىجنَ ٝجُهحٌؼ ْٝ٘ٓطٍٔ ذحْطهىج

 جُهطٞجش جُٔطروس ك٢ ٣ٍ٠وس جُٔٓحٌ جُٔطؼٍؼ.

some properties of fuzzy numberتؼغ خظائض االسقاو انؼثاتُح  12-1
(10)

 

 α3≥α-1 0غ٬غ٤س ؿ٤ٍ ْحُرس جيجًحٗص  α (= α2,α3α,1ض٠ٔٓ ج٫ٌهحّ جُٟرحذ٤س  ) 1-

 ػ٘ى تً ٣طِن ػ٤ِٜح ذح٫ٌهحّ جُٟرحذ٤س جُٛل٣ٍس . α2=0,α3=0α ,0=1جيجًحٗص  2-

٣وحٍ ػٜ٘ح  (        )   α2,α3α =) αB,1جيجًحٗص ُى٣٘ح ٓؿٔٞػط٤ٖ ٖٓ ج٫ٌهحّ جُٟرحذ٤س  3-

 b1,α2=b2,α3=b3  α=1جيج ًحٗصα    ٓطٓح٣ٝط٤ٖ 
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 انداَة انرطثُقٍ

 انًقذيح: -2

ئقىٟ ٓٗحًَ جُ٘وَ جُٟرحذ٢ ًُج ْ٘وّٞ ذططر٤ن ًٛٙ جُط٣ٍوس ػ٠ِ  ك٢( robust) ُـٍٜ جْطهىجّ ٣ٍ٠وس

 ٔٞجهؼٜحج٤ِٛ٫س ق٤ع ضوّٞ ًٛٙ جًٍُٗس ذط٣َٞغ جُؼوحه٤ٍ جُٔهطِلس جُهحٚس ذًٜٙ جًٍُٗس ٓ٘ (Brisbol)جًٍُٗس

جٍُت٤ٓس جُٔطٞجؾىز ك٢ أٌذؼس ٓكحكظحش ٢ٛٝ )ذـىجو،و٣ٞج٤ٗس ،ٗؿق، ًٍذ٬ء( ػٖ ٣ٍ٠ن ٗوِٜح ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

جًُٔجنٍ جُلٍػ٤س جُٔطؼحٝٗس ٓغ ًٛٙ جًٍُٗس جُٔطٞجؾىز ك٢ جُٔكحكظحش ج٧ٌذؼس جػ٬ٙ.ق٤ع ضٌٕٞ جُر٤حٗحش يجش 

 ضوحِ ذحُى٣٘حٌ جُؼٍجه٢  ٠ر٤ؼس ٞرحذ٤س ٢ٛٝ ) ج٤ٌُٔحش جُٔؼٍٝٞس ٝجُٔطِٞذس ًِٝق جُ٘وَ( ئي

 ( ٣ٞٞف ذحٕ جُر٤حٗحش ضٌٕٞ يجش ٠ر٤ؼس ٞرحذ٤س أ١ ئٕ ًٛٙ جُر٤حٗحش ضٌٕٞ يجش ه٤ْ ضو٣ٍر٤س .1ؾىٍٝ ٌهْ )

 ( ٣ٔػَ ػ٤ِٔس ض٣َٞغ جُؼوحه٤ٍ ئ٠ُ جًُٔجنٍ جُٔطٞجؾىز ك٢ أٌذؼس ٓكحكظحش 3ؾىٍٝ ٌهْ ) 

To 

From 

 Fuzzy 4يزخش  3يزخش  2يزخش  1يزخش 

Supply 

 31,125,219  0,100,194 6  56,150,244  106,200,294  60,100,194 تغذاد
        

 111,205,299  60,130,224  51,145,239  60,100,194  106,200,294 دَىاَُح
        

 40,134,228  72,166,260  72,166,260  60,100,194  56,150,244 َدف
        

 56,150,244  46,140,234  144,24961,  36,130,224  60,100,194 كشتالء

        

Fuzzy 

Demand 

 

31,125,219 81,175,269 60,100,194 ,210,30460  

 

٣ٌٖٔ ضك٣َٞ ٌِٓٗس جُ٘وَ جُٟرحذ٤س ج٠ُ جٗٔٞيؼ ٗوَ Robust Ranking ٝذحْطهىجّ ج٤ُٛؾ جُكٓحذ٤س ٧ِْٞخ

 جقحو١

 ( ̃)  ∫ (   )(  
   
 )  

 

 

 

(  
   
 )  *(   )      (   ) + 

 (  ̃)   (          ) 

 ∫ (   )*(      )         (       ) +        
 

 
 

 (  ̃)   (           ) 

 ∫ (   )*(       )          (       ) +      
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 (  ̃)   (          ) 

 ∫ (   )*(      )         (       ) +      
 

 
 

 ( :4ًٔح ٣ٞٞكٚ جُؿىٍٝ ٌهْ )

To 

From 
1يزخش  2يزخش   3يزخش   4يزخش    Supply 

  113.5  150  200  113.5 تغذاد
125 

        

  136  145  113.5  200 دَىاَُح
205 

        

  166  166  113.5  150 َدف
134 

        

  140  149.5  130  113.5 كشتالء
150 

        

Demand 125 175 113.5 168 
614 

581.5 

 

ًُ ِٗؿأ ج٠ُ جٞحكس ػٔٞو ٢ٔٛٝ ج٠ُ ٓٛلٞكس جُ٘وَ ٝذحُؿىٍٝ  ٫Demand ٣ٓح١ٝ  Supplyٝذٔح جٕ 

 ( :5ٌهْ )

To 

From 
1يزخش  2يزخش   3يزخش   4يزخش    

Unused 

supply 
Supply 

 125  0  113.5  150  200  113.5 تغذاد
          

 205  0  136  145  113.5  200 دَىاَُح
          

 134  0  166  166  113.5  150 َدف
          

 150  0  140  149.5  130  113.5 كشتالء
          

Demand 125 175 113.5 168 32.5 
614 

614 

 

(winqsbذؼى يُي ٤ْكَ ٗٔٞيؼ جُ٘وَ ذحْطهىجّ جُرٍٗحٓؽ جُؿحُٛ) 
(4)

ذحنط٤حٌ ٣ٍ٠وس كٞؾَ غْ ج٣ؿحو 

 ( جوٗحٙ :6ج٧ٓػ٤ِس ذحْطهىجّ ٣ٍ٠وس ػٞجَٓ جٍُٟخ ٖٓ ن٬ٍ جُرٍٗحٓؽ ًْ ك٢ جُؿىٍٝ ٌهْ )
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ًًُٝي ٣ٞٞف جُٔهط١ جُٗر٢ٌ ػ٤ِٔحش جُ٘وَ ٖٓ جُٔٞجهغ جٍُت٤ٓس ًٍُِٗس ج٠ُ جًُٔجنٍ جُلٍػ٤س ٖٞٔ 

 ( جوٗحٙ :3ٝذحٌَُٗ ٌهْ )Win QSBجُرٍٗحٓؽ جُؿحُٛ 

 

ٖٓ جُٔىٕ ٚحقرس جُطؿ٤ُٜ ج٠ُ  ٬٣614قع ٖٓ جُ٘طحتؽ جػ٬ٙ جٕ ضْ ٗوَ ج٤ٌُٔحش جُٔطِٞذس ٝجُرحُـس 

ٖٓ  125ذ٤ٌٔس ٓوىجٌٛح  1جُطر٤س ذأهَ ًِق ٗوَ ٌٓٔ٘س ق٤ع ضْ ضؿ٤ُٜ جًُٔنٍ جًُٔجنٍ جُٔكطحؾس ًُٜٙ جُٔٞجو 

ضْ ضؿ٤ُٜٙ ٖٓ ٓى٣٘س ذـىجو  4ك٢ ق٤ٖ جًُٔنٍ  15.209ٓكحكظس ًٍذ٬ء ذٌِلس ٗوَ ٤ًِس ًُٜٙ ج٤ٌُٔس ذٓؼٍ 

 ٝٓكحكظس جُى٣ٞج٤ٗس أ١ ضْ ضؿُتس ج٤ٌُٔحش جُٔ٘وُٞس ُٚ ػ٠ِ جْحِ ضو٤َِ جُطٌح٤ُق ج٤ٌُِس ُِ٘وَ .

 

 

 

ُٔؼٍكس ٓىٟ جٌٓح٤ٗس جُطـ٤٤ٍ ك٢ جُطِد ٝجُؼٍٜ ٝجٌُِلس ُِٞقىز جُٞجقىز ُِ٘وَ ٖٓ جقىٟ ٓٞجهغ جًٍُٗس ٝ

 جٍُت٤ٓس ج٠ُ جقىٟ جًُٔجنٍ ٗؼٍٜ ضك٤َِ جُكٓح٤ْس ُِٔٓأُس ٝذحٌَُٗ ج٫ض٢ :
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  ٓىٟ ج٫ٓػ٤ِس ج١ًُ ٣ٔػ٬ُطـ٤ٍ جُٔٓٔٞـ ذٚ ُٔؼح٬ٓش ٓطـ٤ٍجش جُوٍجٌ ك٢ وجُس جُٜىف وٕٝ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ

 ( جوٗحٙ :7جُكحُس جُٔػ٠ِ ُِٔٓأُس ، ًٔح ٓر٤ٖ ك٢ جُؿىٍٝ )

 

 

٬٣قع ٖٓ جُؿىٍٝ جػ٬ٙ ٛ٘حى ضٌح٤ُق ٓهلٟس ػ٠ِ ذؼٝ جُٔطـ٤ٍجش ٝجُط٢ ذىٌٝٛح ُْ ض٘وَ ٖٓ جُٔٞجهغ 

ج٠ُ جًُٔجنٍ ٚحقرس جٌُِق جُٔهلٟس ، ٧ٜٗح ضإو١ ج٠ُ جَو٣حو ه٤ٔس وجُس جُٜىف جُط٢ ٢ٛ وجُس ضٌح٤ُق ، كٔػ٬ 

ٝأٚرف ٓطـ٤ٍ ؿ٤ٍ  22.50ذٓرد ًِلس ٓهلٟس ٓوىجٌٛح  1ٍُت٤ّ جٌُحتٖ ك٢ ذـىجو ُْ ٣٘وَ ج٠ُ ج٤ُٛى٤ُس جُٔٞهغ ج

 ( ، ًٌٝٛج ُرو٤س جُٔطـ٤ٍجش ٚحقرس جٌُِلس جُٔهلٟس ؿ٤ٍ جُٛل٣ٍس .1جْح٢ْ ُِٔٓأُس )ذـىجو ج٠ُ ٤ٚى٤ُس 

كٔػ٬ جُٔٞهغ جٍُت٤ّ ك٢ جٓح جُكىٝو جُؼ٤ِح ٝجُى٤ٗح جُط٢ ضؿؼَ ٓٓأُس جُ٘وَ ٖٞٔ ج٫ٓػ٤ِس هى قىوش ، 

٢ٛ ٖٞٔ جُكى ج٫و٠ٗ  113.50ػ٘ى ًِلس ٗوَ ُِٞقىز جُٞجقىز ٝٓوىجٌٛح  2ٓكحكظس جُى٣ٞج٤ٗس ٣٘وَ ج٠ُ ٤ٚى٤ُس 

، أ١ جٕ ٛ٘حى جٌٓح٤ٗس ٌكغ جُو٤ٔس ٌُِلس ٗوَ جُٞقىز جُٞجقى ُطَٛ ج٠ُ  130ًًُٝي ٖٞٔ جُكى ج٫ػ٠ِ  113.50

جُٔٓأُس ػ٠ِ قحُطٜح جُٔػ٠ِ ٝضرو٠ ػ٤ِٔس جُ٘وَ ٖٓ جُٔٞجهغ جٍُت٤ٓس ُطرو٠  130ج٠ُ  113.50جٝ ضٌٕٞ ذ٤ٖ  130

ج٠ُ جًُٔجنٍ ػ٠ِ قحُٜح ٓغ ضـ٤ٍ ذ٤ٓطس ك٢ ٤ًٔحش جُ٘وَ ٝه٤ٔس وجُس جُٜىف ، جٓح جي ضْ ٣َحوز جٝ ٗوٛحٕ ًِلس 

جًُٔجنٍ  جُٞقىز جُٞجقىز ػٖ جُكىٝو جُى٤ٗح ٝجُؼ٤ِح جػ٬ٙ ك٤ٓطـ٤ٍ جُكَ ٝضطـ٤ٍ جُٔٞجهغ جٍُت٤ٓس ًًُٝي ضطـ٤ٍ

 ٝضإو١ ج٠ُ جُطـ٤ٍ ك٢ وجُس جُٜىف .

  ٓىٟ جُٔور٤ُٞس ُِطـ٤ٍ جُٔٓٔٞـ ذٚ ك٢ ه٤ٔس جُطٍف ج٣٫ٖٔ ٖٓ جُو٤ٞو ٝج١ًُ ٣كحكع ػ٠ِ جْؼحٌ جُظَ ًٔح

 ( جوٗحٙ :٢ٛ8 وٕٝ ضـ٤٤ٍ ، ًٔح جُؿىٍٝ )
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ٛٞ  125 ٬٣قع ٖٓ جُؿىٍٝ جػ٬ٙ جٕ ْؼٍ جُظَ ُِٔٞهغ جٍُت٤ّ ك٢ ٓى٣٘س ذـىجو ٚحقد هىٌز جُطؿ٤ُٜ

 22.50جي جٕ أ١ ٣َحوز ك٢ ًٛٙ جُوىٌز جُطؿ٣ُ٤ٜس ذٔوىجٌ ٝقىز ٝجقىز ٣إو١ ج٠ُ ضو٤َِ وجُس جُٜىف ذٔوىجٌ   -22.50

٣ٝكٖٓ ٖٓ جُكَ ج٫ٓػَ ُ٘ٔٞيؼ جُ٘وَ ػِٔح جٕ ج٣ُُحوز جُٔلطٍٞس ػ٠ِ جُوىٌز جُطؿ٣ُ٤ٜس ٣ؿد جٕ ٫ ضطؿحَٝ جُكى 

 َ ٓورٍٞ ُو٤ٞو ٓٓأُس جُ٘وَ .ُٟٔحٕ ذوحء جُك 168ٝجُكى ج٫ػ٠ِ  125ج٫و٠ٗ 

ك٢ ق٤ٖ جٕ جْؼحٌ جُظَ جُهحٚس ذح٤ُٛى٤ُحش ُٜح ه٤ٔس ٓٞؾرس جي جٕ أ١ ٣َحوز ك٢ جُطِد ٤ْإو١ ج٠ُ 

 ٣َحوز ه٤ٔس وجُس جُٜىف ٓٔح ٣ُ٣ى جُطٌح٤ُق ك٢ ٓٓأُس جُ٘وَ .
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 وانرىطُاخاالسرُراخاخ 

 االسرُراخاخ

 .و٣٘حٌ ػٍجه٢ 70543جُطٌح٤ُق ج٤ٌُِس ُِ٘وَ ذِـص  .1

ج٤ٌُٔحش جُٔؼٍٝٞس ك٢ جًُٔجنٍ ٝج٤ٌُٔحش جُٔطِٞذس ك٢ ج٤ُٛى٤ُحش ًحٗص ضٓٞوٛح جُٟرحذ٤س ٝأٚركص  .2

 .ٓٔح َْٜ ػ٤ِٔس قَ جٗٔٞيؼ جُ٘وَ Robust Rankingٝجٞكس ذؼى جْطهىجّ جِْٞخ 

ؾىٍٝ ػ٤ِٔحش جُ٘وَ ٖٓ جًُٔجنٍ ج٠ُ ج٤ُٛى٤ُحش جُط٢ ضطِد ًٛٙ جُؼوحه٤ٍ ضٔص ضكص جهَ ًِق ٗوَ ٖٞٔ  .3

 جُ٘وَ ج٫قحو١ ذؼى جْطؼٔحٍ ونٍٞ جُٔؼحو٫ش جُكٓحذ٤س .

جٕ ًلحءز ج١ ٣ٍ٠وس ٖٓ ٠ٍجتن قَ ٬ٌٗٓش جُ٘وَ  ذٌٛٞز ػحٓس ٬ٌٗٓٝش جُ٘وَ جُٟرحذ٢ ذٌٛٞز  .4

نحٚس ٣ٌٖٔ ضو٤ٜٔح ٖٓ ن٬ٍ قؿْ ج٬ٌُٗٔش  جي ًِٔح ًحٕ جُطِد  ٝجُؼٍٜ جًػٍ ضرىأ جُ٘طحتؽ ذح٫ٗكٍجف 

 ك٤ف.ػٖ جُكَ ج٫ٓػَ ٝجُؼٌّ ٚ

 

 انرىطُاخ 

ضط٣ٍٞ جْح٤ُد ٠ٍٝجتن ؾى٣ىز جٝ ذح٫ػطٔحو ػ٠ِ ج٫ْح٤ُد جُٔٓطهىٓس ك٢ ًٛج جُركع ٍُِٞٚٞ ج٠ُ جُكَ  -1

 ج٫ٓػَ ٬ٌُٗٔش جُ٘وَ جُٟرحذ٤س 

جػطحء ٓٞٞٞع ٗٔٞيؼ جُ٘وَ جُٟرحذ٢ ج٤ٔٛس جًرٍ ٫ٜٗح ٗٔحيؼ ضطٔطغ ذٍٔٝٗس ٝج٧هٍخ ك٢ ضٔػ٤َ جُٞجهغ ٖٓ  -2

 ٗٔحيؼ جُ٘وَ جُطو٤ِى٣س.
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 انًظادس

  2010قٔىجٕ ، كطك٢ ن٤َِ "ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش ذحْطهىجّ جُكحْٞخ" ػٔحٕ ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ ،  .1

جُٓؼى١ ، ٤ٓػْ ٓٞكن ٖحًٍ "جُط٣َٞغ ج٫ٓػَ ُرؼٝ جُٔ٘طؿحش جُ٘لط٤س ذحْطهىجّ جْطٍجض٤ؿ٤س جُوٍجٌ  .2

 2002جُٔطؼىو" ٌْحُس ٓكحْرس ، ؾحٓؼس ذـىجو ، ٤ًِس ج٫وجٌز ٝج٫هطٛحو ، 

٤ِْٜس ػرىهللا ْؼ٤ى، "جُؿى٣ى ك٢ ج٧ْح٤ُد ج٤ٌُٔس ٝذكٞظ جُؼ٤ِٔحش"، وجٌ قحٓى ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ج٧ٌوٕ،  .3

 16، ٘ 2007جُطرؼس ج٠ُٝ٧، 

جُطحت٢ ، نحُى ٞح١ٌ ؛ جُؼط٤ر٢ ، ٍٓٝجٕ ػرى جُك٤ٔى ؛ جُؼٗح١ٌ ، ػٍٔ ٓكٔى ٗحٍٚ "ضطر٤وحش  .4

 2009، ٌٓطرس جًُجًٍز ، " ذـىجو Win QSBٝضك٬٤ِش جُ٘ظحّ ج٢ٌُٔ ٨ُػٔحٍ 

ػرى جٍُق٤ْ ، ػٔحٌ ٓكٔى ٚحُف "وٌجْس ٓوحٌٗس ُرؼٝ جْح٤ُد جُكَ ج٫ْح٢ْ ُ٘ٔحيؼ جُ٘وَ" ٌْحُس  .5

 ٓحؾٓط٤ٍ ، ؾحٓؼس ذـىجو ، ٤ًِس ج٫وجٌز ٝج٫هطٛحو ، 

 19، 1686٘ػرى ي٣حخ ؾُجع ، "ذكٞظ جُؼ٤ِٔحش" ؾحٓؼس ذـىجو، جُطرؼس جُػح٤ٗس،  .6
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 المستخلص

ٌهدف هذا  البحث الى استعراض بعض طرائق حل مشاكل النقل الضبابً وكذلك اقتراح طرٌقة حل 

جدٌدة من اعداد الباحث , اذا تم من خالل البحث  مقارنة الطرٌقة المقترحة مع ثالث طرائق منشورة 

مع  ومقارنة النتائج    winqsbفً بحوث رصٌنة وحل الطرق الثالثة باستخدام البرنامج الجاهز 

الطرٌقة  المقترحة من خالل اعطاء مثال مثال فً حالة المتوازنة والغٌر متوازنة اذ اثبتت الطرٌقة 

المقترحة ثانً افضل طرٌقة بعد طرٌقة الرتب كذلك  تم استخدام الطرق الثالث على بٌانات حقٌقٌة 

وتوزٌع المنتج على وكالء على احدى المعامل االهلٌة النتاج االلبان لتوزٌع االلبان وهً )لبن كانون( 

 المنتج المتواجدٌن فً المحافظات اذ ان طبٌعة البٌانت تكون ضبابٌة.

والطرٌقتٌن المقترحتٌن وطرٌقة فوجل   winqsb )( برنامج )al rankطرٌقة الرتب ) -مفاتٌح الحل:

 التقرٌبٌة

 
 

Abstract 

This research aims to review some methods to solve the problems of fuzzy transportation 

and suggest a new method. This study Have compared the proposed method with three 

methods published in international journals with a complete solution to these methods 

using the (QSB)software, and compare these results with the proposed method by giving 

an examples in the case of the balanced and unbalanced models. The new method is the 

second best method after method ranks and also used real data for the application of the 

methods of the three in one of factories for the production and distribution of dairy, and 

distribution of products to the agents in the government if the data is fuzzy                                                                 

Keywords: Rank method, (winqsb) software, proposed methods, Vogel's method 

 
 



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

31 
 

 introduction(2)المقدمة  1-1

مشكلة النقل هً واحدة من اولى تطبٌقات مشاكل 

البرمجة الخطٌة ولنموذج النقل تطبٌقات واسعة فً 

مجال اللوجستٌة وعملٌات التورٌد لخفض اجمالً 

التكالٌف . وعلى هذا االساس تم تطوٌر 

خوارزمٌات فعالة  لحل مشاكل النقل عندما تكون 

كلف النقل وكمٌة التجهٌز والطلب معروفة بالظبط 

ومن هذة الطرق) طرٌقة الركن الشمال الغربً, 

االقل تكلفة, فوجل التقرٌبٌة وغٌرها ( . اال ان 

هناك مشاكل نقل غامضة )بمعنى ان معطٌات 

المشكلة غٌر مؤكدة بالضبط (  اي الكلف والطلب 

والتجهٌز وهذا ما قد نجدة  على ارض الواقع بسبب 

عدم توفٌر قٌم دقٌقة عن وسائل النقل وتعددها 

التً قد للمنتج وكذلك الطلب علٌة فً ظل التقلبات 

تحصل خالل السنة )موسمٌةاو سوقٌة( ولٌست 

طاقة التجهٌز بمعزل عن تلك التغٌرات مما 

 ٌعرضها للتغٌر اٌضا .

اما الطرق والتقنٌات الخاصة بحل مشاكل النقل 

الضبابٌة تكاد تكون قلٌلة جدا نظرا العتماد اغلب 

الباحثٌن على استخدام البرمجة الخطٌة الضبابٌة 

ن المشاكل ,وهناك اٌضا تقنٌات لحل هكذا نوع م

 طورت من قبل مجموعة  من الباحثٌن منهم

Chinas and kuchta, chanas  et al, 

chiang kao , shiang-tai liu) ) للوصول الى

اقل كلفة فً مشاكل النقل الضبابٌة وتعتبر طرٌقة) 

( fuzzy zero point  المقترحة من قبل كل من

(    p.pandian and G natarajanالباحثان )

من اشهر طرق حل مشاكل النقل الضبابٌة فً اٌجاد 

 حل للمشكالت الضبابٌة.

وقد قدم باحثون تعارٌف للمجموعات الضبابٌة اذا 

( بان المجموعة الضبابٌة  kaufmamm(عرفها 

هً تلك المجموعة التً ال ٌكون فٌها حدود واضحة 

تللك التً ال تنتمً بدقة بٌن العناصر التً تنتمً و

لها. وهناك من ٌمستخدم كلمة )ضبابٌة, غامضة او 

( fuzzyمشوشة , المبهمة(  هً ترجمة لكلمة )

وفً العدٌد من المشكالت النقل ٌمكن ان تمثل 

البٌانات او بعضها )المعالم( بصورة ارقام ضبابٌة 

وهذة االرقام  ٌمكن ان تكون ثنائٌة او ثالثٌة او 

تجدراالشارة الى ان استخدام رباعٌة وهكذا , 

وتطوٌر تقنٌات جدٌدة فً حل مشاكل النقل 

 الضبابٌة ٌجب ان تخضع للممٌزات التالٌة.

 بساطة العملٌات الحسابٌة1-

 االبتعاد عن تقنٌات البرمجة الخطٌة المعقدة2-

عدم استخدام البرمجة الهدفٌة او البرمجة  3-

 المعلمٌة

الستخدام ان تكون الطرٌقة سهلة الفهم ا 4-

 والتطبٌق.

 the concept modelمفهوم نموذج النقل  2-1

transportation(1) 

نموذج كمً ٌبحث فً تحدٌد خطة مثلى لنقل 

وحدات منتج ما من  عدد من المصادر الى عدد من 

الجهات  باقل تكلفة نقل ممكنة وتتمثل البٌانات 

 -االزمة بوضع النموذج فً:

احة لكل مصدر مستوى العرض للكمٌات المت 1-

 وكمٌة الطلب المطلوب تجهٌزها

تكلفة نقل الوحدة  الواحدة من كل مصدر الى  2-

جهة طلب . حٌث ان جهة الطلب ٌمكن ان تتلقى 

طلباتها من واحد او اكثر من المصدر فٌكن القول 

 ان الهدف من النموذج اٌضا هو تحدٌد كمٌة المنتج. 

 ( 2) الفرضٌات االساسٌة لنموذج النقل 3-1

The basic assumption of the model 

transportation  

تعدد المصادر ومراكز الطلب على المنتج او ان  1-

ٌكون هنا مصدر واحد وعدة جهات طلب اٌضا قد 

 تتعد المصدر المصادر مع وجود جهة طلب واحدة.
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كل مصدر من المصادر وكل مركز من جهات  2-

 الطلب ذو طاقة محدودة وثابتة .

تجانس خصائص الوحدات التً سوف ٌتم نقلها  3-

من المصدر الى جهات الطلب حتى ٌمكن اجراء 

 االحالل بٌن الوحدات المقبولة.

افتراض حالة التاكد التام حٌث ان الكمٌات  4-

المتاحة لدى المصادر والكمٌات المطلوبة نقلها الى 

 جهات الطلب المتعددة محددة بصورة دقٌقة.

حد مباشر لنقل الوحدات من هناك مسار وا 5-

المصادر الى جهة الطلب فال ٌجوز نقل الوحدات 

من مصدر الى مصدر اخر ثم  اعادة نقلة الى جهة 

الطلب  وانما ٌجب ان ٌكون المسار بٌن المصدر 

 االصلً وجهة الطلب مباشرة .

افتراض تساوي الكمٌات المعروضة فً  6-

جهات المصادر المختلفة مع الكمٌات المطلوبة ل

الطلب المتعددة. اال ان هنالك بعض المواقف التً 

ال ٌحقق فٌها هذا الفرض وبالرغم من ذللك ٌوفر 

نموذج النقل حلول مالئمة لها عن طرٌق اضافة 

 الكمٌة الى الطرف الذي فٌة العجز 

 ) المصادر او مراكز الطلب(.        

االرقام الضبابية ذات شكل شبة منحرف 1- 4
(fuzzy number trapezoidal)(3,) 

ىي احدى انواع مشاكؿ البرمجة الخطية عندما 
ويستخدـ غالبا في نماذج رباعية  تكوف االعداد الضبابية 

ص. واليدؼ منيا تخصيص اقؿ كمفة يالنقؿ والتخص

لمثمثي بحيث اي االحؿ االمثؿ الضبابي  لموصوؿ الى
بواسطة ثالث اعداد  تمثيموعدد ضبابي مثمثي يمكف 

 A~=( a1,a2,a3,a4)حقيقية

عبارة عف مجموعة مف األرقاـ الضبابية ~Aولتكف 
وبالتالي يمكف الحصوؿ عمييا مف تحقيؽ الصيغة 

 Membershipالتالية باستخداـ دالة االنتماء )
function)

 

 

 VAMVogel's approximation method  (2)طريقة فوجل  5-1

تعتبر طريقة فوجؿ أفضؿ مف الطريقتيف)طريقة الركف الشمالي الغربي وطريقة أقؿ كمفة ممكنة( عند 
لما تميز بو ىذه الطريقة مف ميزات تمكننا مف الحصوؿ عمى الحؿ األمثؿ لنموذج النقؿ  S.B.F.Sاستخراج 

 رارية.بصورة مباشرة أو بعد تطبيؽ عدد صغير جدًا مف الدورات الخاصة بالحسابات التك

 ونعرض فيما يمي الخطوات األساسي ليذه الطريقة: 

حساب الفرؽ بيف أصغر كمفتيف مف كؿ صؼ ومف كؿ عمود مف جدوؿ التكاليؼ ويسمى ىذا الفرؽ بكممة 1-
 .Penalty costالجزاء 
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الفروؽ نختار الفرؽ األكبر مف بيف تكاليؼ الجزاء لمصفوؼ واألعمدة عمى السواء وفي حالة تساوي بعض 2-
 نختار الصؼ أو العمود المناظر ألعمى فرؽ عشوائيًا.

ما يمكف  اقؿ بعد تحديد الصؼ أو العمود المناظر األكبر فرؽ نخصص قيمة لممتغير الذي تكوف كمفة نقمو3-
 تكوف الكمية المخصصة ىي أكبر كمية متاحة لتسديد حاجة الموقع المعني.و في ذلؾ الصؼ والعمود 

 عمود الذي أصبح مجموعة صفرًا أي الذي تـ تحقيقو.نحذؼ الصؼ أو ال4-

 .نكرر الخطوات األربعة أعاله ونستمر إلى أف نوزع جميع الوحدات المعروضة عمى الوحدات المطموبة5 -

 

 (         ( 4,1العمميات الخاصة باالرقام الضبابية  1-6

fuzzy Trapezoidal numberoperation of  

(عمى التوالي ، بذلؾ يمكف اجراء العمميات ,4α،α3،2α1α( ، )B4 B1,B2,B3)  Bو α لتكف لدينا مجموعتيف مف االرقاـ الضبابية 
 الحسابية )الجمع والطرح( وكاالتي.

 

 

 fuzzy transportation problem (4,1)مشاكل النقل الضبابية   8-1

ارض في مشاكؿ النقؿ التقميدية يفترض اف صانع القرار متاكد مف القيـ بصورة دقيقة لتوفر وسائؿ النقؿ والتكمفة والطمب مف المنتج اما عمى 
الواقع فاف مف الممكف اف معطيات المشكمة قد التكوف معروفة عمى وجة التحديد بسبب عوامؿ عدة اليمكف السيطرة عمييا لذلؾ تبرز الحاجة 

 ى طريقة التخاذ قرار في ظؿ ضبابية غير مؤكدة في معطيات لنموذج النقؿ وبذلؾ يمكف التعبير عف مشكمة النقؿ الضبابية ال
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 (1) الطرق الخاصة بحل مشاكل النقل الضبابً 8-1

 

Method for solving fuzzy transportation problem 

كفائتها فً حل ضبابٌة لمشاكل النقل ومنها مقترحة من قبل هناك العدٌد من الطرق والخوارزمٌات منها اثبتت 

باحثٌن اخرٌن ومنها ماهً مقترحة من قبل الباحث اذاان معظم البحوث على الرغم من قلتها تحاول تطوٌر 

اسلوب لحل مشاكل النقٌقل الضبابً من خالل االعتماد على تقنٌات الحل الخاصة بمشاكل النقل التقلٌدٌة ,وبعد 

 االطالع توصلنا الى بعض هذة الطرق.البحث و

 hadiطرٌقة جدٌدة مقترحة لحل مشاكل النقل الضبابٌة )ثالثٌةالقٌم ام رباعٌة( مقدمة من قبل الباحث) 1-

basirzadeh.وتعتمد الطرٌقة على الرتب فً اٌجاد الحل االمثل ) 

ور فً كلٌة االدارة والقتصاد طرٌقه مقترحة الٌجاد الحل االمثل من قبل الباحث نصٌف جاسم بحث منش --2

 خوارزمٌة الطرٌقة.االمثلٌة فً مشاكل النقل الضبابً( وتعتمد )الجامعة العراقٌة بعنوان 

 .التحقق من موازنة المصفوفة 1-

 حساب الفرق بٌن اكبر واصغر كلفة من كل خلٌة من خالٌا المشكلة. 2-

 .حساب الوسط الحسابً لكل من مراكز العرض والطلب 3-

 .اٌجاد الحل االساسً المقبول بطرٌقة فؤجل التقرٌبٌة 4-

 .تحدٌد الخالٌا للمتغٌرات االساسٌة فً جدول النقل الضبابً 5-

ٌتم تحدٌد )تخصٌص الخالٌا بالقٌم باالعتماد على الصف او العمود الذي ٌحتوي على متغٌر اساسً واحد  6-

 ٌة.( من المتغٌرات االساسm+n-1فقط ونستمر الى ان نحصل )

 The suggested method (2)الطرٌقة المترحة من قبل الباحث  خوارزمٌة -3

 هذة الطرٌقة علىخوارزمٌة  تعتمد  



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

35 
 

 التحقق من موازنة المصفوفة 1-

لفة من كل خلٌة من خالٌا المشكلة حٌث تحتوي  الخلٌة الواحدة على اربع حساب الفرق بٌن اكبر واصغر ك 2-

 كلف  كون المسالة ضبابٌة

 حساب الوسط الحسابً لكل من مراكز العرض والطلب 3-

اختتٌار اكبر رقم من كلف العرض والطلب بدون استخراج كلف الجزاء للطلب والعرض ونقاطع الكلفتٌن  4-

 اللواتً ٌحمالن اكبررقم فً العرض والطلب فً خلٌة واحدة

نقارن بٌن العرض والطلب ونخصص اقل رقم من كل العرض والطلب فً المربع الناتج من تقاطعها  5-

 ونستمر اال ان نخصص كل االرقام للحصول على المتغٌرات االساسٌة .

 

 ولغرض توضٌح الطرق المستخدمة فً البحث سوف نطبق الطرق الربعة على مثال توضٌحً.

 

 لرتب( ٌبٌن الحل بطرٌقة ا1جدول رقم )

Supply D3 D2 D1  

1,6,7,12 5,13,4,8 1,3,3,6 6,9,3,5 S1 

5,10,2,11 2,9,11,1 12,8,4,7 4,2,2,3 S2 

 1,2,3,4 1,3,4,6 5,7,8,10 demaned 

 

 سٌتم حل المصفوفة بطرٌقة الرتب التً تنص خوارزمٌة الحل على ماٌلً    

 التاكد من موازنة من موازنة المصفوفة. 1-

 حساب المعدل لكل كلف النقل والكمٌات المعروضة والكمٌات المطلوبة.  2-

 نحول المصفوفة من مصفوفة نقل ضبابٌة الى مصفوفة نقل اعتٌادٌة. 3-

 نستخرج الحل االساسً المقبول باستخدام طرٌقة فوجل التقرٌبٌة. 4-

 بما ان مجموع مراكز التجهٌز الضبابٌة 

 =54S (         ) 

 d(         )                54=ومراكز الطلب الضبابٌة 

 ( 2,3,4اذن مشكلة النقل متوازنة ونستمر فً حساب الخطوة)
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 (   1جدول رقم )

Supply D3 D2 D1  

6.5 7.5 
2.5 

3.25 
3.5 

5.75 
0.5 

S1 

7 5.75 7.75 2.75 
7 

S2 

 2.5 3.5 7.5 demand 

 اذن حل المشكلة والكلفة الكلٌة هً 

X11=0.5,x12=3.5,x13=2.5,x21=7 

T.C= 52.25 

 *  حل المثال السابق عن طرٌق الطرٌقة المقترحة من قبل الباحث  نصٌف جاسم

 (2جدول رقم)

Supply D3 D2 D1  

1,6,7,12 5,13,4,8 1,3,3,6 6,9,3,5 S1 

5,10,2,11 2,9,11,1 12,8,4,7 4,2,2,3 S2 

 1,2,3,4 1,3,4,6 5,7,8,10 demaned 

 بما ان مجموع مراكز التجهٌز الضبابٌة 

 =54S (         ) 

 d(         )                54=ومراكز الطلب الضبابٌة 

 ( 2,3,4اذن مشكلة النقل متوازنة ونستمر فً حساب الخطوة)

 (3جدول رقم )

Supply D3 D2 D1  

6.5 9 
2.5 

5 
3.5 

6 
0.5 

S1 

7 10 8 2 
7 

S2 

 2.5 3.5 7.5 demand 

 X11=0.5, X 12=3.5, X13=2.5, X21=7 

T.C=57 
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 الطرٌقة المقترحة فً البحث

نقوم بتكرار الخطوات السابقة وذلك من تحوٌل المصفوفة الضبابٌة الى مصفوفة نقل اعتادٌة واالختالف هنا  

 فً اقتلراح طرٌقة حل جدٌدة الستخراج الحل االبتدائً 

 (4جدول )

Supply D3 D2 D1  

1,6,7,12 5,13,4,8 1,3,3,6 6,9,3,5 S1 

5,10,2,11 2,9,11,1 12,8,4,7 4,2,2,3 S2 

 1,2,3,4 1,3,4,6 5,7,8,10 demaned 

 بما ان مجموع مراكز التجهٌز الضبابٌة  

 =54S (         ) 

 d(         )                54=ومراكز الطلب الضبابٌة 

 الباحث(  ٌبٌن  الحل بالطرٌقة المقترحة من قبل 5جدول)

Supply D3 D2 D1  

6.5-3.5-3-
0.5 =0 

9 
2.5 

5 
 3.5 

6 
0.5  

S1 

7-7=0 10 8 2 
 7 

S2 

 2.5-2.5=0 3.5-3.5=0 7.5-7 -0.5=0 demand 

 

X11=0.5, x12=3.5, x13=2.5, x21=7 

T.C= 50 
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 2مثال 

سوف نطبق الطرق اعالة على مثال تكون المصفوفة غٌر متوازنة اي ان مراكز الطلب اكبر من مراكز   

 العرض

 ( ٌبن الحل بطرٌقة الرتب  فً المصفوفة الغٌر المتوازنة6جدول)

To 

From 

D1 D2 D3 D4 Fuzzy Supply 

S1 6,10,19 ,10  10,20,29, 0   5,15,24,20   6 ,10,19,11  3,12,21,15  
         

S2 10,20,29,12   6,10,19 ,7  5,14,23 ,9  6,13,22,20   11,20,29,25  
         

S3 ,15,24 ,013  6,10,19,14   7,16,26,16   7,16,26,18   4,13,22,5  
        

S4 6,10,19,19   3,13,22 ,10  ,14,24,10 6  4,14,23,10   5,15,24,11  

        

Fuzzy 
Demand 

 

3,12,21 ,10 8,17,26 ,10 6,10,19,10  ,21,30,10 6 23,60,96,56 
 23,60, 96,40 

 

سٌتم حل المصفوفة بطرٌقة الرتب فحول المصفوفة من مصفوفة ضبابٌة الى اعتٌادٌة وحلها بطرٌقة فوجل    

التقرٌبٌة  بعد موازنة المصفوفة والٌجاد الحل االبتدائً المقبول وذلك باالعتماد  على البرنامج الجاهز 

winqsb. 

 

 (7جدول)

To 

From 
D1 D2 D3 D4 Supply 

S1 
13 

 
 

 
29  19  11.5  

12.75 
 11.5 x  x   1.25 

S2 
17.75  10.5  12.75  15.25  

21.25 
X  15.25  6  x  

S3 
13.5  12  13.5  12.75  

11 
X  X  x  13.75  

S4 
13.5  12  13.5  12.75  

13.75 
X  x  10.75  1.75  

S5 
0  0  0  0  

1.5 
x x 1.5 x 

Demand 11.5 15.25 16.75 16.75 60.25 



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

39 
 

X11=11.5, x14=1.25, x22=15.25, x23=6, x34=13.75, x43=10.75, x44=1.75, x53=1.75 

T.C=702.88 

 حل المثال اعالة بالطرٌقة الثانٌة

 ( ٌبن حل المصفوفة بالطرٌقة الثانٌة على مصفوفة غٌر متوازنة9جدول )  

To 

From 
D1 D2 D3 D4 Supply 

S1 
13 

 
 

 
29  19  13  

12.75 
 X x  x   12.75 

S2 
19  13  18  16  

21.25 
X  4.25  13  4  

S3 
19  13  19  19  

11 
X  11  x  13.75  

S4 
11  19  18  19  

13.75 
11.5  x  2.25  X  

S5 
0  0  0  0  

1.5 
x x 1.5 x 

Demand 11.5 15.25 16.75 16.75 60.25 

X14=12.75, X22=4.25, X23=13, X24=4, X32=11, X41=11.5, X43=2.25, X53=1.5 

T.C= 852 

 حل المثال اعالة من قبل الطرٌقة المقترحة من قبل الباحث  

 الباحث( ٌبن حل المصفوفة الغٌر متوازنة باستخدام   الطرٌق المقترحة من قبل 11جدول )

To 

From 
D1 D2 D3 D4 Supply 

S1 
13 

 
 

 
29  11  13  

12.75 
 X 12.75  x    

S2 
19   3  18  16  

21.25 
X  1.5  3  16.75  

S3 
11  13  19  19  

11 
11  X  x  X  

S4 
13  19  18  19  

13.75 
X  x  13.75  X  

S5 
0  0  0  0  

1.5 
0.5 1  X x 
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Demand 11.5 15.25 16.75 16.75 60.25 

X12=12.75, X22=1.5, X23=3, X24=16.75, X31=11, X43=13.75, X51=0.5, X52=1 

T.C= 773.25  

 3مثال 

 سٌتم  نطبق الطرق اعالة على مثال تكون المصفوفة غٌر متوازنة مراكزالعرض اكبر من مراكز الطلب   

( 11جدول)  

To 

From 

D1 D2 D3 D4 Fuzzy Supply 

S1 6,10,19 ,10  10,20,29, 0   5,15,24,20   6 ,10,19,11  3,12,21,10  
         

S2 10,20,29,12   6,10,19 ,7  5,14,23 ,9  6,13,22,20   8 ,17,26,10  
         

S3 ,15,24 ,013  6,10,19,14   7,16,26,16   7,16,26,18   6 10 ,19,10 
        

S4 6,10,19,19   3,13,22 ,10  ,14,24,10 6  4,14,23,10   6 ,21 ,30,10 

        

Fuzzy 
Demand 

 

3,12,21 ,15 11 ,20 ,29 ,25 4 ,13 ,22,5  ,15 ,24,11 5  23,60,96,40 

 23,60, 96,56 

سوؼ نوازف المصفوفة ونحؿ المثاؿ اعال بطريقة الرتب                                  لذ نمجأ الى اضافة عمود وىمي الى مصفوفة 
 ( 12جدوؿ)

To 

From 
D1 D2 D3 D4 

Unused 

supply 
Supply 

S1 

13  29  19  12.75  0  

11.5 
X  X  x  

11.5 

 
 x  

S2 

17.75  10.5  12.75  15.25  0  

21.25 
X  15.25  X  

 

X 
 X  

S3 

13.5  12  13.5  12  0  

16.75 
7  6 

 

 
X  1.5  X  

S4 

13.5  12  13.5  12.75  0  

16.75 
5.75 

 

 
X  11  X  X  

Demand 12.75 21.25 11 13.75 1.5 
 

 

X14=11.5, x22=15.25, x31=7, x32=6, x34=1.5, x41=5.75, x43=11T.C=730.19  المثال اعالة حل

 بالطرٌقة الثانٌة
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 (12جدول )

To 

From 
D1 D2 D3 D4 

Unused 

supply 
Supply 

S1 

13  29  19  13  0  

11.5 
X   11.5  X  

X 

 
 X  

S2 

19  13  18  16  0  

21.25 
X  4.5  X  

9.25 

 
 1.5  

S3 

19  13  19  19  0  

16.75 
 1.25  X 

 

 
11   4.5  X  

S4 

11  19  18  19  0  

16.75 
X 

 

 
16.75  X  X  X  

demaned 12.75  21.25  11  13.75  1.5  
 

X12=11.5,x22=4.5,x24=9.25,x25=1.5,x31=1.25,x33=11,x42=16.75  .C=867.5 

 حل المثال باستخدام الطرٌقة المقترحة من قبل الباحث
 (13جدول)

To 

From 
D1 D2 D3 D4 

Unused 

supply 
Supply 

S1 

13  29  11  13  0  

11.5 
X  x   11  

 

x 
 0.5  

S2 

19  3  18  16  0  

21.25 
X  1.5  X  

 13.75 

 
 1  

S3 

11  13  19  19  0  

16.75 
12.75  3 

 

 
X  X   x  

S4 

11  19  18  19  0  

16.75 
X 

 

 
16.75  X  X  X  

demaned 12.75  21.25  11  13.75  1.5  
 

 
          

 

X13=11,X15=0.5,X22=1.5,X24=13.75,X25=1,X31=12.75,X32=3,X42=16.75 T.C= 843 

 االولى وسٌتم تلخٌصها بالجدول االتً :نتائج الطرق المستخدمة فً البحث للطرٌقة 
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 نتائج المثال االول نتائج المثال الثانً نتائج المثال الثالث

X14=11.5 
X22=15.25 
X31=7 
X32=6 
X34=1.5 
X41=5.75 
X43=11 
Tc=730.19 

X11=11.5 
X14=1.25 
X22.25 

X23=6 
X34=13.75 
X43=10 
X44=1.75 
X53=1.75 
Tc=702.55 

X11=0.5 
X12=12 

X13=2.5 
X21=7 
T.c=52.25 

 نتائج الطرق المستخدمة فً البحث للطرٌقة الثانٌة

 نتائج المثال االول نتائج المثال الثاتً نتئج المثال الثالث

X14=11.5 
X22=15.25 
X31=7 
X32=6 
X34=1.5 
X41=5.75 
X43=11 
t.c=730.19 

X14=12.75 
X22=4.25 
X23=13 
X24=4 
X32=11 
X41=11.5 
X43=2.25 
X53=1.5 
t.c=852 

X11=0.5 
X12=3.5 
X13=2.5 
X21=7 
t.c= 57 

 

 نتائج الطرٌقة  المقترحة فً البحث

 نتائج المثال االول نتائج المثال الثاتً نتئج المثال الثالث

 X31=11 
X15=0.5 
X22=1.5 
X24=13.75 
X25=1 
X31=12.75 
X32=3 
X42=16.75 
t.c=843 

 X12=12.75 
X22=1.5 
X23=3 
X24=16.75 
X31=11 
X43=13.75 
X51=0.5 
X52=1 
t.c=773.25 

X11=0.5 
X12=3.5 
X13=2.5 
X21=7 
t.c= 50 
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 التطبٌقً الجانب

 المقدمة: -2

منشات االلباف  الطريقة عمى  ىذهمشاكؿ النقؿ الضبابي لذا سنقـو بتطبيؽ  الحدىالمقترحة مف قبؿ الباحثالطريقة لغرض استخداـ 
 مواقعياالشركة مف  بيذهالمختمفة الخاصة  المنتجات  حيث تقـو ىذه الشركة بتوزيع النتاج الحميب وىي شركة كانوف االىمية  

الوكالء  إلى مجموعة مف  نقمياالمتواجدة في أربعة محافظات وىي )بغداد ، ديوانية ، نجؼ ، كربالء( عف طريؽ  الرئيسة
. حيث تكوف البيانات ذات طبيعة ضبابية وىي ) الكميات هفي المحافظات األربعة اعال المتواجودوف  الشركة مع ىذهالمتعاونوف 

( يوضح باف 15جدوؿ رقـ )لكؿ صندوؽ مف ىذة المنتجات  العراقي  بالدوالر  تقاس إذالمعروضة والمطموبة وكمؼ النقؿ( 
 ضبابٌة كوف ذات قيـي إف ىذه البيانات تأالبيانات تكوف ذات طبيعة ضبابية 

 (  ٌبن عمٌلة توزٌع المنتجات من المخازن الى الوكالء  فً المحافظات14جدول رقم )

To 

From 

D1 D2 D3 D4 Fuzzy Supply 

S1 2,3,4,5   3.5,2,5,3  2,1.75,0.75,5   6 ,10,19,11  30 ,120 ,21,10  
         

S2 2.75,3,3.5,5    0.25,0.5,2,2   0.5,1,2,5 
 

 .75,1.25,4,4  80 ,170,26,10  

         

S3 ,15,24 213  10 ,1019,14   7,16,26,16   ,16,26,18 12  6 1 ,190,10,10 
        

S4 6,10,19,19   3,13,22 ,10  ,14,24,10 6  4,14,23,10   60 ,21 ,30,10 

        

Fuzzy 
Demand 

 

30 ,120 ,21 ,15 11 ,20 ,29 ,25 40 ,130 ,22,50  150 ,24,11,50   231.501,87,40 
231,294,83,140 

 سوف نقوم بتحوٌل المصفوفة من ضبابٌة الى احادٌة  عن طرٌق الرتب وحلها باستخدام طرٌقة فوجل التقرٌبٌة

 ( لذا ٌجب علٌنا موازنة المصفوفة215.25( اقل من مجموع الطلب )214.75بما ان مجوع العرض)

 ٌبن تحوٌل المصفوفة من ضبابٌة  الى اعتٌادٌة باستخدام طرٌقة الرتب( 15جدول  رقم )

To 

From 

D1 D2 D3 D4 Fuzzy Supply 

S1 3.5   3.375  2.375  11.5  45.25  
         

S2 3.562   1.187   2.125 
 

 .2.5  71.5 

         

S3 13.5  13.25   16.25  18  67.75 
        

S4 13.5  12  13.5  12.75  30.25 

        

Fuzzy 
Demand 

 

46.5 60.5 60.5 83.75  214.75 
251.25 

 

 ( ٌبٌن  حل الجدول اعالة باستخدام  طرٌقة فوجل التقرٌبٌة16جدول )
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o 

From 
D1 D2 D3 D4 Supply 

S1 
3.5 

 
 
 

3.375  2.375  11.5  

45.25 
X  x  45.2  x  

S2 
3.562  1.187  2.125  2.5  

 71.5 
 X  60.5   11   x  

S3 
 13.5   13.25   16.25  10  

 67.75 
 20.85   X  x  46.9  

S4 
13.5  12   13.5   5.75   

30.25 
 X   x  x    30.2  

S5 
0  0  0  0  

36.5 
 25.65 x 4.3 6.55 

Demand 46.5  60.5 60.5 83.75  251.25 

 كانت النتائج ما ٌلً  winqsbوعند حل المصفوفة باستخدام فوجل  بتطٌق البرنامج الجاهز 

X13=45.2,x22=60.5,x23=11,x31=20.85,x34=46.9,x44=30.2,x51=25, 

x51=25.65,x53=4.3,x54=6.55 T.C=810.09 

 بالطرٌقة الثانٌةحل المسالة 

 ( ٌبن حل المسالة اعالة باستخدام  الطرٌقة الثانٌة17جدول رقم )

To 

From 
D1 D2 D3 D4 Supply 

S1 
3 

 
 
 

3  4.25  13  
45.25 

2.125    24    

S2 
2.25  1.75  4.5  3.25  

 71.5 
25.25  9.5    36.75  

S3 
22   9   19  14  

 67.75 
  51  30.5    

S4 
13  19   18  19   

30.25 
      30.6  

S5 
0  0  0  0  

36.5 
  36.5  

Demand 46.5  60.5 60.5 83.75  251.25 

كانت  winqsbوعند الحل بطرٌقة فوجل بتطبٌق البرنامج الجاهز 

X11=2.125,x13=24,x21=25.25,x22=9.5,x24=36.75,x31=51,x32=30.5, x44=30.6,x53=36.5, T.C=817.38 

 حل المسالة بالطرٌقة  الثالثة 

 باستخدام الطرٌقة المقترحة(  ٌبٌن حل المصفوفة   18جدول رقم)
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To 

From 
D1 D2 D3 D4 Supply 

S1 
3 

 
 

 
3  4.25  13  

45.25 

8    24  1.25  

S2 
2.25  1.75  4.5  3.25  

 71.5 
X  X    71.5  

S3 
22   9   19  14  

 67.75 
7.25  6o.5      

S4 
13  19   18  19   

30.25 
30.25      30.6  

S5 
0  0  0  0  

36.5 
  36.5  

Demand 46.5  60.5 60.5 83.75  251.25 

 كانت  النتائج كما ٌلً  winqsbوعند الحل بطرٌقة المقترحةبتطبٌق البرنامج الجاهز 

X11=8,x13=24,x14=1.25,x24= 71.5,x31=7.25,x32=60.5 ,x41=30.25,x53=36.6  T.C= 

815.875 

 مناقشة النتائج 

الضبابً  وتحول المصفوفة الى مصفوفة اعتٌادٌة وحل الطرٌقتٌن االولى والثانٌة بطرٌقة بعد حل مشكلة النقل 

( اما بالنسبة لطرٌقة الجدٌدة من قبل الباحث اثبتت انها تاتً 817.38, 810.09فوجل  والحصول على النتاتج)

 ( 815.875ثانً افضل حل بعد طرٌقة الرتب حٌث كانت النتائج )

 

 والتوصٌاتاالستنتاجات 

 الطرٌق المقترحة اثبتت وجودها فً حصولها على الترتٌب الثانً فً الحل من بٌن الطرق الثالث. 1-

 حصول الطرٌقة المقترحة على اقل التكالٌف اثناء الحل مقارنة بالطرق االخرى 2-

ل حجم ان كفاءة اي طرٌقة من طرائق حل مشكالت النقل الضبابً بصورة خاصة ٌمكن تقٌمها من خال 3-

 المشكالت اذ كلما كان مراكز الطلب والعرض اكثر تبدا النتائج باالنحراف عن الحل

 

 التوصٌات

تطوٌر اسالٌب وطرائق جدٌدة باالعتماد على االسلوب المقترح فً هذا البحث للوصل الى الحل االمثل  1-

 لمشكالت النقل الضبابً.

تطبٌق الطرٌقة المقترحة او الطرق االخرى فً هذا البحث على حاالت  واقعٌة تتطلب اتخاذ قرارات لتقلٌل  2-

 كلف النقل .
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 انخالطح:

إن  التطورات التً حدثت خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن  افرز اقتصاد جدٌد تسوده األفكار واألصول غٌر 

الملموسة والمهارات اإلبداعٌة وهو االقتصاد اإلبداعً الذي ارتبط بظهور اقتصاد المعرفة وازدٌاد االهتمام باالبتكار 

تصاالت والمعلومات والتعلٌم والتدرٌب كمحركات سساسٌة واألبحاث والتطوٌر واالستثمار فً تكنولوجٌا اال

و حقق القتصادٌات القرن الحادي والعشرٌن وسصبح  قطاع الصناعات اإلبداعٌة المهٌمن فً اإلعمال والتجارة 

ول بوصفها مصدر للقٌمة المضافة وقد تنا الغربٌة التً سدركت مكانتها وسهمٌة االقتصادٌاتثروات استثنائٌة للعدٌد من 

البحث الصناعات اإلبداعٌة فً الوطن العربً فً محاولة الستكشاف دورها االقتصادي وحجمها وتوصل البحث الى 

ان هذه الصناعات ال تكاد تحضا باهتمام ٌذكر فً بعض الدول العربٌة ومركزها االقتصادي ضعٌف والعائدات منها 

 آلٌات الدخول لهذا االقتصاد وتفعٌلة . قلٌلة وهً صناعات بسٌطة كما إن الدول العربٌة ال تمتلك 

 .:الصناعات اإلبداعٌة ,النمو االقتصادي ,الوطن العربً الكلمات المفتاحٌة
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Abstract 

The developing changes that have taken place during the second half of the 

twentieth century produced the new economy dominated by ideas and 

intangible assets and creative skills, a creative economy, which has been 

associated with the emergence of the knowledge economy and the increasing 

focus on innovation, research and development and investment in information 

and communication technology.Education and training as engines are 

essential to the economics of the century and became the creative industries 

sector dominant in business and commerce , and has achieved the wealth of 

exceptional for many Western economies, which realized its importance as a 

source of value -added the discussion dealt with the creative industries in the 

Arab world in an attempt to explore the role of economic size and research 

found that these industries have little attention in some Arab countries and its 

weak economic and earnings from a few industries as simple as that Arab 

countries do not have access to mechanisms and stimulate this economy. 

 

Keywords: Creative industries, development economy, Arab world 
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 انًقذيح 

كررر٢ ػٛرررٍ جهطٛرررحو ج٩ذىجػ٤رررس ضُوٛرررٍ جُٛررر٘حػحش 

ٝغ٤وررررس ذرررر٤ٖ جُٔؼٍكررررس ، ٝجُرررر١ً ض٘ٗررررأ ك٤ررررٚ ػ٬هررررس 

ىػػػػذه الصػػػػناعات وٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ررررحٝجُػوحكررررس  ج٫هطٛررررحو
ىػػػػي مفتػػػػاح النمػػػػو االقتصػػػػػادي فػػػػي القػػػػرف الحػػػػػادي 
والعشػػػػػػػػػػػػػػريف الػػػػػػػػػػػػػػذي احتمػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػناعات 
اإلبداعيػػػػػػػػػػػػػػػػة المرتبػػػػػػػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 

مػػػػػػف  االقتصاديةوأصػػػػػػبحت تجػػػػػػارة ىػػػػػػذه الصػػػػػػناعات
 التجػػػػػػػػػػػػػػػارةأكثػػػػػػػػػػػػػػػر القطاعػػػػػػػػػػػػػػػات ديناميكيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي 

صثثثثثثادرات مثثثثثثن السثثثثثثلع ت البلغثثثثثثحٌثثثثثثث العالميػػػػػػة

ملٌثثثثثثثثثثثار دوالر  513 والخثثثثثثثثثثثدمات اإلبداعٌثثثثثثثثثثثة 

اإلبداعٌثثثة سهمٌثثثة الصثثثناعات  توبثثثرز 1111عثثثام

وإنمثثثا لثثثٌس فقثثثط فثثثً نسثثثبة الصثثثادرات وقٌمتهثثثا  
والتنثثثثثثثثوع االقتصثثثثثثثثادي فثثثثثثثثً حجثثثثثثثثم العمالثثثثثثثثة 

والمسثثثثاهمة فثثثثً االنثثثثدماج االجتمثثثثاعً والتنمٌثثثثة 
مٌثثزة تنافسثثٌة مثثن تحققثثه مثثا البشثثرٌة إضثثافة إلثثى 

وطاقثثثثثة إبثثثثثداع لقطاعثثثثثات االقتصثثثثثاد األخثثثثثرى, 
رسس المثثثال اإلبثثثداعً. وٌظهثثثر سثثثثر لثثثواحتضثثثان 

تلثثثثثك الصثثثثثناعات فثثثثثً اهتمامهثثثثثا بالمشثثثثثروعات 
الصثثثثثثثغٌرة والمتوسثثثثثثثطة سكثثثثثثثثر مثثثثثثثن اهتمامهثثثثثثثا 

ٓرررغ وفثثثً وطننثثثا العربثثثً بالمشثثثروعات الكبثثثرى 

ٝؾررررٞو ٓررررٞجٌو غوحك٤ررررس يجش ٠ررررحذغ ئذررررىجػ٢ ذررررٞكٍز 

ئ٫ ئٕ ٛ٘ررررحى كؿررررٞز ًر٤ررررٍز  كرررر٢ جُرِررررىجٕ جُؼٍذ٤ررررس

منهثثثا  ذ٤ٜ٘رررح ٝذررر٤ٖ جُرِرررىجٕ ج٧نرررٍٟ قطررر٠ جُ٘ح٤ٓرررس
وان آلٌثثثثثات الثثثثثدخول لهثثثثثذا القطثثثثثاع فثثثثثً الثثثثثدول 
العربٌثثثثة  فهثثثثً مفقثثثثودة نسثثثثبٌا فحجثثثثم صثثثثادرات 
الثثثثثثدول العربٌثثثثثثة مثثثثثثن السثثثثثثلع اإلبداعٌثثثثثثة هثثثثثثً 
متواضثثعة جثثدا وال توجثثد مسثثاهمة لهثثا فثثً النثثاتج 

فثثثثً  المحلثثثثً اإلجمثثثثالً العربثثثثً تثثثثذكر وال حتثثثثى
 حجم العمالة                  .                                                                  

 

 هذف انثحث 
 

جُٔٓرررررحٛٔس كررررر٢ ضورررررى٣ٍ ٜرررررىف جُركرررررع ئُررررر٠ ٣      

جُٛرررررر٘حػحش ج٩ذىجػ٤ررررررس كرررررر٢ جُرررررر٠ٖٞ أ٤ٔٛرررررس 

جُؼٍذررر٢ ٝذ٤رررحٕ قؿٜٔرررح ج٫هطٛرررحو١ ٝضأغ٤ٍٛرررح 

ػِرررررر٠ جُ٘ررررررحضؽ جُٔكِرررررر٢ ج٩ؾٔررررررح٢ُ ٝجُؼٔحُررررررس 

ٝجُطؼررررررٍف ٝقؿررررررْ جُٛررررررحوٌجش ٝجُررررررٞجٌوجش 

ػِررر٠ جُٔؼٞهرررحش جُطررر٢ ضٞجؾٜٜرررح ٤ًٝرررق ٣ٌٔرررٖ 

إٔ ضِؼرررد وٌٝٛرررح ًٔكلرررُز ُِ٘ٔرررٞ ٝجُط٤ٔ٘رررس كررر٢ 

 .          جُىٍٝ جُؼٍذ٤س

 

  أهًُح انثحث 

ضررررررٍَ أ٤ٔٛرررررس جُركرررررع ٓرررررٖ أ٤ٔٛرررررس جُٛررررر٘حػحش 

ج٩ذىجػ٤رررس ػِررر٠ جُٔٓرررطٟٞ جُؼرررح٢ُٔ ٝجُؼٍذررر٢ ٝكررر٢ 

 .                                                                                                                    وٌٝٛح ًٔكلُ ُِ٘ٔٞ ج٫هطٛحو١ 

 يشكهح انثحث 

ضٌٔرررررررٖ ٓٗرررررررٌِس جُركرررررررع كررررررر٢ ػرررررررىّ ج٫ٛطٔرررررررحّ 

ذحُٛررررر٘حػحش  ج٩ذىجػ٤رررررس ػِررررر٠ ٓٓرررررطٟٞ جُررررر٠ٖٞ 

جُؼٍذررر٢ ٓٔرررح قرررى ٓرررٖ أغحٌٛرررح ج٣٫ؿحذ٤رررس ٝنحٚرررس 

كرررر٢ وٌٝٛررررح جُؿى٣ررررى ًٔكلررررُز جُ٘ٔررررٞ ج٫هطٛررررحو١ 

 ُِوٍٕ جُكحو١ ٝجُؼ٣ٍٖٗ        

 فشػُح انثحث 

ضورررررررّٞ كٍٞررررررر٤س جُركرررررررع ػِررررررر٠ ئٕ جُٛررررررر٘حػحش 

ئٕ ضٓررحْٛ كرر٢ ج٩ذىجػ٤ررس كرر٢ جُرر٠ٖٞ جُؼٍذرر٢ ٣ٌٔررٖ 

جُؼٍذ٤رررس ًٔرررح  شوكرررغ ػؿِرررس جُط٤ٔ٘رررس كررر٢ ج٫هطٛرررحو٣ح

 كؼِص ك٢ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس ٝجُ٘ح٤ٓس

تثثثم تقسثثثٌم البحثثثث إلثثثى ثالثثثثة البحةةةث  هٌكلٌةةةة 

 ً :تمطالب هً كاأل

....... : الصثثثثثثثناعات اإلبداعٌثثثثثثثة المطلثثثثثثثب األول

 دالالت مفاهٌمٌة

واقتصثثثثثثثاد المعرفثثثثثثثة  سوال:االقتصثثثثثثثاد اإلبثثثثثثثداعً

 ....... تداخل سم إحالل

والصثثثناعات الثقافٌثثثة ثانٌثثثا :الصثثثناعات اإلبداعٌثثثة 

 ....... تالزم سم تباٌن

لصثثثثناعات االقتصادٌةل همٌثثثثةاأل: المطلثثثثب الثثثثثانً

....العثثثثثثالم المتقثثثثثثدم حٌثثثثثثزا للتمثٌثثثثثثثل اإلبداعٌثثثثثثة 

(1111- 1111 ). 

صثثثثثثناعات اإلبداعٌثثثثثثة فثثثثثثً :الالمطلثثثثثثب الثالثثثثثثث 

........ بداٌثثثثثثثثثثة الطرٌثثثثثثثثثثقالثثثثثثثثثثوطن العربثثثثثثثثثثً 
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 ولالمطلب األ

الصناعات اإلبداعٌة ..... دالالت 

 مفاهٌمٌة 

من اجل توضٌح مفهوم الصناعات اإلبداعٌة البد 

من معرفة مفهوم االقتصاد اإلبداعً الذي ٌمثل 

 الحاضن لهذه الصناعات. 

رفة واقتصاد المع االقتصاد اإلبداعً -سوال:

 :......تداخل ام احالل

خالل النصف الثانً  ات التً حدثتنتٌجة للتطور

من القرن العشرٌن والذي ارتكز على التطور 

التقنً والعلمً واالستخدام المكثف لتكنولوجٌا 

المعلومات واالتصاالت فً اإلنتاج ظهر مفهوم 

وهو اقتصاد جدٌد لالقتصاد هو االقتصاد المعرفً 

قائم على المعرفة واإلبداع والمعلومات وصار 

الذكاء المتجسد فً برامج الكومبٌوتر والتكنولوجٌا 

ففسح ذو سهمٌة تفوق سهمٌة رسس المال والعمالة  

المجال إلى كم هائل من المنتجات خصوصا 

االلكترونٌة منها فشهد حجم التبادل التجاري 

قتصاد المعرفة على وقد استأثر االعالمً نموا هائال 

% من الناتج اإلجمالً العالمً وهو ٌنمو بمعدل 6

تسارع فً مساهم هذا النمو الوقد ( 1)% سنوٌا 11

خلق الظروف الذي  االقتصاد المعرفًإٌجاد 

المالئمة لبروز اقتصاد جدٌد قائم على اإلبداع وهو 

االقتصاد اإلبداعً الذي ارتبط بظهور اقتصاد 

هتمام باالبتكار واألبحاث المعرفة وازدٌاد اال

والتطوٌر واالستثمار فً تكنولوجٌا االتصاالت 

والمعلومات والتعلٌم والتدرٌب كمحركات سساسٌة 

وهو (1)القتصادٌات القرن الحادي والعشرٌن 

اقتصاد تعلم ٌحدث فٌه االنتقال من اقتصاد تسٌطر 

علٌه البضائع والعمل  إلى اقتصاد تسوده األفكار 

 (1)الملموسة والمهارات اإلبداعٌة واألصول غٌر 

وٌرى جون هارتلً إن قوانٌن والٌات االقتصاد 

الجدٌد تختلف نوعٌا عن قوانٌن والٌات اقتصاد 

القرن العشرٌن الصناعً وٌؤكد إننا فً )اقتصاد ال 

وزن له ( ٌعتمد على ناتج غٌر متجسد ٌتمثل فً 

شفرة الكومبٌوتر ومحتوى الوسائط والتصمٌم 

وٌمزج االقتصاد  (1)ات والخدمات والمعلوم

الجدٌد)اإلبداعً( بٌن العلوم والثقافة والتكنولوجٌا و 

االقتصاد وسصبح االقتصاد اإلبداعً القطاع 

المهٌمن فً اإلعمال والتجارة واالقتصاد وصار 

كافة سنحاء  فً, المقٌاس األساسً للتقدم االقتصادي

وظهرت العدٌد من المصطلحات ,(2)العالم 

بطة باالقتصاد اإلبداعً كالصناعات اإلبداعٌة المرت

 والمدن اإلبداعٌة والطبقة الخالقة والمبدعة.

و لقد تعددت التعارٌف لالقتصاد اإلبداعً نذكر 

 منها:

لقدرة على اوٌعرف جون هوبكنز اإلبداع  بأنها -1

تولٌد شًء جدٌد و ٌعنً إنتاجا الفكارس و 

 ًتصادي وهاالقاالختراعات ذات المردود 

وان البضاعة سو الخدمة التً تحقق قٌمة  اقتصادٌة

العالقة بٌن االقتصاد واإلبداع تؤدي إلى ثروة 

 .( 2)استثنائٌة 

فثثً تقرٌثثر الٌونكتثثاد بعنثثوان االقتصثثاد اإلبثثداعً -1

تثثم تعرٌفثثه بأنثثه العملٌثثة التثثً ٌثثتم فٌهثثا  1111لعثثام

سو هثثثو , فكثثثار و تحوٌلهثثثا إلثثثى سشثثثٌاء لهثثثا قٌمثثثةاأل

وٌمكن ا لنظثر , ار إلنتاج سفكار جدٌدةاستخدام األفك

إلى اإلبداع علثى انثه عملٌثة اجتماعٌثة قابلثة للقٌثاس 

 .( 3)من الناحٌة االقتصادٌة

ٌتم تعرٌف االقتصاد اإلبداعً كمجمثوع النشثاط  -2

االقتصثثادي الناشثثئة عثثن شثثرٌحة المتعلمثثٌن تعلٌمثثا 

عالٌا من القوى العاملة التً تشمل مجموعثة واسثعة 

اإلبداعٌثثثة مثثثثل الفنثثثانٌن والمهندسثثثٌن  مثثثن األفثثثراد

المعمارٌٌن ومبرمجً الكمبٌوتر وسسثاتذة الجامعثات 

والكتاب من مجموعثة متنوعثة مثن الصثناعات مثثل 

التكنولوجٌثثثثثثا ,الترفٌثثثثثثه ,والصثثثثثثحافة ,والتموٌثثثثثثل 

 .(4),والصناعة التحوٌلٌة الراقٌة والفنون
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ثانٌا الصناعات اإلبداعٌة والصناعات 

 تالزم ام تباٌنالثقافٌة ....... 

ٌختلف اسثتخدام مصثطلح الصثناعات اإلبداعٌثة مثن 

بلد إلى سخر وهو من اصل حدٌث نسبٌا استخدم فثً 

واتسثع اسثتخدام المصثطلح عثام  1883استرالٌا عثام

مػػػع تأسػػػيس دائػػػرة ,(3)فثثثً المملكثثثة المتحثثثدة  1886
الثقافػػػػػػػة واإلعػػػػػػػالـ والرياضػػػػػػػة التػػػػػػػي أسسػػػػػػػت فرقػػػػػػػة 

وقثثثثد سصثثثثدرت وثٌقةلرسثثثثم الصػػػػناعات اإلبداعيػػػػة 

وقثثثثد  1887خارطثثثثة الصثثثثناعات اإلبداعٌثثثثة عثثثثام

مثثا تولثثد سظهثثرت الوثٌقثثة ان هثثذه الصثثناعات كانثثت 

% مثثثثن النثثثثاتج المحلثثثثً اإلجمثثثثالً فثثثثً 4ٌقثثثثارب 

ملٌثثارات جنٌثثة  7ٌفثثة وجنثثت ظبرٌطانٌثثا وملٌثثون و

وقثثثد كثثثان هنثثثاك  (5)سثثثتر لٌنثثثً مثثثن الصثثثادرات ا

اخثثثتالف كبٌثثثر فٌمثثثا ٌتعلثثثق بتعرٌثثثف الصثثثثناعات 

اإلبداعٌثثة وذلثثك الرتباطهثثا بمفهثثوم مثثوازي لهثثا هثثو 

الصثثناعات الثقافٌثثة سحٌانثثا كثثان ٌمكثثن التمٌٌثثز بثثٌن 

الثقافثثة واإلبثثداع وسحٌانثثا ٌثثتم اسثثتخدام المصثثطلحٌن 

مثثن معثثا بالتبثثادل وٌمكثثن التمٌٌثثز بثثٌن المصثثطلحٌن 

خالل السلع والخدمات التً تنتجهثا هثذه الصثناعات 

فالمنتجثثثثات الثقافٌثثثثة مثثثثن إعمثثثثال فنٌثثثثة وعثثثثروض 

موسٌقٌة وغٌرها تستمد سهمٌتها من نوع القٌمة التً 

تولثثدها او تجسثثدها هثثذه المنتجثثات كالقٌمثثة المتعلقثثة 

باعتبارات الجمالٌة لهثذه الصثناعات سو لفهثم الهوٌثة 

إلىقٌمتهثثثثثثثثثثثا الثقافٌثثثثثثثثثثثة للمجتمثثثثثثثثثثثع باإلضثثثثثثثثثثثافة 

وٌستخدم عادة مفهوم الصثناعات الثقافٌثة (3)التجارٌة

وٌثرى لإلشارة إلى البعد التجاري للقطثاع الثقثافً  ,

جثثون هثثوبكنز سن الصثثناعات اإلبداعٌثثة تبثثدوا سكثثثر 

وضوحا فً مجال الفنون وذلك ما سدى إلى التعامثل 

مع الفنون واإلبداع على إنهما وجهثان لعملثة واحثدة 

ٌزدهر مثع العلثوم بخاصثة فثً مجثال  إال إن اإلبداع

البحثثث والتطثثوٌر واإلبثثداع حاضثثرا فثثً مسثثتوٌات 

اإلعمثثثثال والشثثثثركات وخاصثثثثة تقنٌثثثثة المعلومثثثثات 

اء فً وج(2) واندماجها فً العمل اإلداري والتسوٌقً

إن الثقافثثثة وقثثثود  1112تقرٌثثثر األمثثثم المتحثثثدة لعثثثام

 اإلبثثثثثثثثثثثثثثثثثثداع ٌثثثثثثثثثثثثثثثثثثنفخ فثثثثثثثثثثثثثثثثثثً التنمٌثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

عنصرا سساسٌا لخلق التً محورها اإلنسان و ٌشكل 

فثثرص العمثثل واالبتكثثار و التجثثارة والمسثثاهمة فثثً 

االنثثثدماج االجتمثثثاعً والتنثثثوع الثقثثثافً واالسثثثتدامة 

(7)البٌئٌة
قرىٝو  ش جُٛر٘حػحش ج٩ذىجػ٤رس ضؿرحَٝٝهرى  

ضٌُ٘ٞٞؾ٤ررح جُوطررحع جُػوررحك٢ ُطٗررَٔ ْٝررحتَ ج٩ػرر٬ّ ٝ 

كرررر٢ أػوررررحخ جُطـ٤٤ررررٍجش جُٔؼِٞٓررررحش ٝج٫ضٛررررح٫ش 

ٝجُط٤ٔ٘رررررس ٗط٤ؿرررررس جُطٌُ٘ٞٞؾ٤رررررحش ج٤ٌِ٤ُٜرررررس ُِ٘ٔرررررٞ 

وقثثد تثثم النظثثر إلثثى الصثثناعات الثقافٌثثة علثثى زؿى٣ررىجُ

سنهثثثا فئثثثة فرعٌثثثة مثثثن مجموعثثثة سوسثثثع هثثثً السثثثلع 

والخثثدمات اإلبداعٌثثة والصثثناعات الثقافٌثثة هثثً لثثب 

,ورغثم ( 1االقتصاد اإلبداعً كما فً الشكل  رقم )

ان مصثثثثثطلح الصثثثثثناعات اإلبداعٌثثثثثة واالقتصثثثثثاد 

جدٌثثد نسثثبٌا ولثثٌس لهمثثا تعرٌثثف  اإلبثثداعً كالهمثثا

واضثثح ونهثثائً وسحٌانثثا ٌسثثتعمالن بالتبثثادل وسحٌانثثا 

ال انثثه  (5)ٌثثدالن علثثى مفثثاهٌم لهثثا عالقثثة ببعضثثها 

ٌمكثثثثثن سن نثثثثثدرج بعثثثثثض التعثثثثثارٌف للصثثثثثناعات 

اإلبداعٌثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة وهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثً :
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 (1شكل رقم)

 اإلبداعً اداالقتص

 

الطبعة للتنمٌة الثقافٌة )االقتصاد العربً القائم على اإلبداع( ,التقرٌر العربً الخامس , مؤسسة الفكر العربً-

17ص ,1111لبنان ,بٌروت ,, األولى  

 

 

 وهناك عدة تعارٌف للصناعات اإلبداعٌة منها :                                                                

بأنها تقالٌد قدٌمة للعمل الثقافً بدست تحاك مع بعضثها فثً نطثاق نشثاطات اقتصثادٌة  تعرٌف المملكة المتحدة-1

حدٌثة كالدعاٌة واإلعالن والتصمٌم واألزٌاء والصور المتحركة لتخلثق إشثكال جدٌثدة مثن الثقافثة التجارٌثة وقثد 

داعٌثة للعثاملٌن تنوعت هذه الصناعات مع وصول التكنولوجٌثا الرقمٌثة حٌثث تكتسثب ربحهثا مثن المهثارات اإلب

 (5)وتولٌد الملكٌة الفكرٌة

فً اسثترالٌا تثم تعرٌثف الصثناعات اإلبداعٌثة ضثمن تعرٌثف العمثل الثقثافً وهثو سوسثع مثن تعرٌثف المملكثة -1

المتحدة فقد ضم حدائق الحٌوان والحدائق النباتٌة والمحمٌات الطبٌعٌة والخدمات الدٌنٌة وتعلثٌم الفنثون وسنشثطة 

ئة وال تعول على سهمٌة عناصر الوسائط الرقمٌة وتطوٌر البرامج فً اإلنتثاج واالسثتهالك تجارة الجملة والتجز

 (7)للصناعات اإلبداعٌة  .

وتضم الفن التقلٌدي والتراث إضافة إلى  سنها تلك الصناعات التً تدخل الثقافة فً تكوٌنها وتتخذ بعدا ثقافٌاً  -2

السٌنما والموسٌقى والنشثر والصثحافة واإلذاعثة والتلفزٌثون الثى الصناعات الثقافٌة التً تشمل وسائل اإلعالم و

جانب الخدمات اإلبداعٌة كالتصمٌم واألزٌاء التً تعتبر الثقافة بمثابثة إسثهام فٌهثا مثع ان إنتثاج تلثك الصثناعات 

 . (8)وظٌفً الطابع بشكل رئٌسً  

 

 :(11)اإلبداعٌة سربعة  قطاعات هً كالتالًنكتاد فقد ضمت الصناعات ٌوسما فً تقرٌر األمم المتحدة ال-3
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 التراث الثقافً :وٌشمل عدة سنشطة مثل الحرف الفنٌة والتعبٌر عن التقالٌد والمهرجانات الثقافٌة وسمثالها .-س

الفنون وتشمل الفنون البصرٌة مثل الرسم والنحت والتصوٌر والفنون االستعراضٌة مثل الموسٌقى والسثرك -ب

 لمتحركة والرقص الشعبً .والمسرح والدمى ا

الوسائط وتشمل سوجه النشاط السثمعً البصثري كالتلفثاز والمثذٌاع والسثٌنما والمسثجالت و النشثر والطباعثة -ج

 كالكتب واإلعالم والمجالت وغٌرها.

اإلبثثداع الثثوظٌفً وٌشثثمل نشثثاط التصثثمٌم مثثثل الثثدٌكور والغرافٌثثك والمجثثوهرات والمالبثثس ونشثثاط األوسثثاط -د

ل المحتوى الرقمً والبرمجٌات والعاب الفٌدٌو والصور المتحركة والخثدمات اإلبداعٌثة مثثل الدعاٌثة الجدٌدة مث

 واإلعالن والعمارة والبحث والتطوٌر .

ونكتاد فً التقرٌر الثقافً العربً الخامس الذي تناول الصناعات الثقافٌة فً الوطن ٌوقد تم اعتماد تعرٌف ال

 . العربً

(1شكل رقم )  

ناعات اإلبداعٌة حسب تعرٌف الٌونكتادفروع الص  

 

 

 

من عمل الباحث

-  

 المطلب الثانً

األهمٌة االقتصادٌة الصناعات اإلبداعٌة ..... العالم 

(1111-1111المتقدم حٌز التمثٌل     )  

التطػػورات المعرفيػػة المتسػػارعة التػػي حصػػمت فػػي  فإ
أف النمو االقتصادي فبعد  أسسغيرت األخيرةالعقود 

كانػػػػت المعرفػػػػة ومنيػػػػا العمػػػػـ والتقنيػػػػة والثقافػػػػة تػػػػدخؿ 
كعامػػػػػػػؿ خػػػػػػػارجي فػػػػػػػي معادلػػػػػػػة النمػػػػػػػو االقتصػػػػػػػادي 

عػػػػػػػػػامال داخميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػؤثرا فػػػػػػػػػي النمػػػػػػػػػو  آلفاأصػػػػػػػػػبحت
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وليا آثار عميقة عمػى التجػارة والتنميػة (10)االقتصادي
االقتصػػػػػػاد العػػػػػػالمي قائمػػػػػػا عمػػػػػػى المعرفػػػػػػة  وأصػػػػػػبح

العتػراؼ بالػدور الجديػد لمصػناعات وتـ اوالمعمومات 
لمقيمػػػػػػة المضػػػػػػافة فػػػػػػي اإلبداعيػػػػػػة بوصػػػػػػفيا مصػػػػػػدرا 
وبػػدورىا كمحفػػزة لنمػػو  (1)اقتصػػاد المعمومػػات العػػالمي

المجتمعػػػػات القائمػػػػة عمػػػػى المعرفػػػػة كمولػػػػد لموظػػػػائؼ 
والثروة والمشاركة الثقافيةمما جعؿ منيا نموذجا لنمو 

يػػػػإف موتػػػرى فنتوريم(11)فػػػي مرحمػػػة مػػػا بعػػػد الصػػػناعة 
وتعد ىػػػػػذه الصناعاتاإلبداعيةتنتجذىباقتصػػػػػادالمعمومات

 11الصناعات ىي المفتاح لثػروة األمػـ فػي القػرف اؿ
(1)سواء كاف بشكؿ مباشر أو غير مباشػر

وقد برز ذلثك 

 فً :

مسثثثاهمة الصثثثناعات اإلبداعٌثثثة فثثثً النثثثاتج المحلثثثً اإلجمثثثالً -س 

مثثثال وكثثذلك كنثثدا فثثً % 2سكثثثر مثثن فقثثد بلغثثت لثثبعض الثثدول 

%فثً 4ل فٌمثا تجثاوزت س 1111لوالٌات المتحدة وذلك فً عثام ا

وقد فاق إسثهام الصثناعات اإلبداعٌثة فثً  1112برٌطانٌا فً عام 

جمثثالً لثثبعض الثثدول إسثثهام قطاعثثات صثثناعٌة النثثاتج المحلثثً اإل

كبٌثثرة مثثثل البنثثاء والحواسثثٌب والصثثناعات الغذائٌثثة كالثثدنمارك 

وفنلنثثثدا وهولنثثثدا والسثثثوٌد وبرٌطانٌثثثا
وىػػػذا يؤكػػػد مقولػػػة (11)

رفكييف "أف اإلنتػاج الثقػافي )اإلبػداعي( سيصػعد إلػى 
المرتبػػػػة األولػػػػى فػػػػي الحيػػػػاة االقتصػػػػادية مػػػػع حمػػػػوؿ 
المعمومػػػات والخػػػدمات فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة والتصػػػنيع 

و "،(1)في المرتبة الثالثة والزراعة فػي المرتبػة الرابعػة 
فقػػػػػػػػد قػػػػػػػػدرت عوائػػػػػػػػد الصػػػػػػػػناعات اإلبداعيػػػػػػػػة عػػػػػػػػاـ 

تريميػػػػػػوف دوالر  1,1مسػػػػػػتوى العػػػػػػالـ بعمػػػػػػى 1888
% مػػف إجمػػالي النػػاتج القػػومي 6.4أمريكػػي وشػػكمت 

 ( 1)العالمي  

مف أكثػػػػػػر أصػػػػػػبحت تجػػػػػػارة الصػػػػػػناعاتاإلبداعية -ب
حتػػػػػػى القطاعػػػػػػات ديناميكيػػػػػػة فػػػػػػي التجػػػػػػارة العالميػػػػػػة 

فقثثثد بلثثث  العالميػػػة التجارةالمشػػػيد فػػػي تتصػػػدر أضحت

حجثثثم الصثثثادرات مثثثن السثثثلع والخثثثدمات اإلبداعٌثثثة 

وارتفعثت فثً  (11)1111بلٌون دوالر فً عام  156

% 2.3بلٌثون دوالر وشثكلت  313إلثى  1114عام 

% مثا 7.6من التجارة العالمٌثة وسثجلت معثدل نمثو 

بلٌثثثون  481وبلغثثت  (3)(1114-1111بثثٌن عثثثامً)

%  بثثٌن  13بمعثثدل نمثثو سثثنوي 1117دوالر عثثام 

( وشكلتصثثثثثثادرات السثثثثثثلع 1117-1111عثثثثثثامً )

ة العظمى مثن حجثم الصثادرات فثً اإلبداعٌة الغالبٌ

بلٌثون دوالر فٌمثا شثكلت  316اذ بلغت  1117عام 

وحققثثت  (11)بلٌثثون دوالر  154الخثثدمات اإلبداعٌثثة 

الصثثثادرات مثثثن السثثثلع الخثثثدمات  اإلبداعٌثثثة رقمثثثا 

بعثثثد سن 1111ملٌثثثار دوالر عثثثام  513قٌاسثثثٌا بلثثث  

 (6)1111بلٌثثثثون دوالر عثثثثام   448.4ارتفثثثثع إلثثثثى 

-1111السثثثنوي للفتثثثرة مثثثن ) وكثثثان معثثثدل النمثثثو

% وكثثثثان النمثثثثو فثثثثً صثثثثادرات 7.7( هثثثثو 1111

% سثثنوٌا 11.1البلثدان النامٌثة هثثو األقثوى إذ شثكل 

ملٌثار  116فٌما شكلت صثادرات الوالٌثات المتحثدة 

% مثثثثن إجمثثثثالً الصثثثثادرات 25.3دوالر وبنسثثثثبة 

( 2والشثثثكل )(11) 1111اإلبداعٌثثثة فثثثً العثثثالم عثثثام 

ت مثثثن السثثثلع ٌوضثثثح التطثثثور فثثثً حجثثثم الصثثثادرا

 (1111-1111والخدمات اإلبداعٌة للمدة )
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(2شكل )  

(1111 -1111) للمدةمات اإلبداعٌة خدالتطور حجم الصادرات من السلع و  

 

مف عمؿ الباحث  -

 

مساهمة الصناعات اإلبداعٌة فً توفٌر فثرص  –ج 

ففثثً الوالٌثثات المتحثثدة حجثثم العمالثثة العمثثل وزٌثثادة 

األمرٌكٌثثثة شثثثكلت حجثثثم العمالثثثة فثثثً الصثثثناعات 

% مثثن مجمثثوع القثثوى العاملثثة عثثام 2.5اإلبداعٌثثة 

فثً  بلث  حجثم العمالثة 2001وفثً عثام (10) 2003

% فثً 4.3% و10% وفثً السثوٌد 12 الدنٌمارك

قثدر حجثم العمالثة  2004وفً عام  متحدةالمملكة ال

% 4.4% والتافٌثثثا 3.2بثثث  فثثثً هولنثثثدا اإلبداعٌثثثة 

سمثا فثً اسثترالٌا بلث  حجثم القثوى (8)% 3.2وفنلندا 

سلثثف عامثثل  531العاملثثة فثثً الصثثناعات اإلبداعٌثثة 

% مثن إجمثالً 5.3وشثكلت نسثبة  2011فً عثام 

% 2.8حجثثم العمالثثة بمتوسثثط معثثدل نمثثو السثثنوي 

وهثثو سعلثثى مثثن معثثدل  2011-2006بثثٌن عثثامً 

و (7)النمثثثو السثثثنوي للقثثثوى العاملثثثة فثثثً اسثثثترالٌا 

(ٌوضثثح حصثثة العمالثثة اإلبداعٌثثة مثثن  1الجثثدول )

مجمثثثوع التوظٌثثثف فثثثً مجموعثثثة مثثثن الثثثدول لعثثثام 

% فً سوٌسرا وفً السثوٌد 6.51إذ بلغت  2013

% وفثثً المملكثثة المتحثثدة والوالٌثثات المتحثثدة  6.24

تثثثوالً وبلغثثثت % علثثثى ال5.02% و5.29بلغثثثت 

% 1.45سدنثثثثى مسثثثثتوى فثثثثً رومانٌثثثثا وقطثثثثر ب

 (4) 2013% على التوالً وذلك عام 1.38و

تعاظم دور الصناعات اإلبداعٌة لٌس فً تحقٌق  -د 

النمو االقتصادي والتنمٌة وحسب بثل المسثاهمة فثً 

تعزٌثثثثز االنثثثثدماج االجتمثثثثاعً والتنثثثثوع  والتنمٌثثثثة 

ئٌثة وجثاء البشرٌة المستدامة وتحقٌق األهداف اإلنما

ذلك فً تقرٌر األمم المتحدة عن االقتصاد اإلبداعً 

الثثثثذي سكثثثثد إن  2013وتقرٌثثثثر عثثثثام  2010لعثثثثام 

تشثثجٌع اإلبثثداع واالبتكثثار ٌثثؤدي إلثثى تحقٌثثق نمثثو 

االقتصاد اإلبداعً هثو وشامل عادل وتنمٌة مستدامة

محثثثرك قثثثوي للتنمٌثثثة سكثثثثر مثثثن سي وقثثثت مضثثثى 

مثثثثن وعنثثثدما ٌصثثثثبح االقتصثثثثاد اإلبثثثثداعً جثثثثزاءا 

االسثثتراتٌجٌات العامثثة للتنمٌثثة فانثثه ٌمكثثن سن ٌسثثاهم 

ا إن االسثثثثثتثمار فثثثثثً مثثثثثفثثثثثً تنشثثثثثٌط االقتصثثثثثاد ك

الصناعات اإلبداعٌة هو محثرك للتنمٌثة االجتماعٌثة 

 (.6)ٌسهم فً تحقٌق رفاهٌة شاملة للمجتمعات

 المطلب الثالث

الصناعات اإلبداعٌة فً الوطن العربً .......بداٌة 

 الطرٌق



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

56 
 

عن االقتصاد  1117سشار تقرٌر الٌونكتاد لعام 

اإلبداعً ان منطقة الشرق األوسط منطقة غنٌة جدا 

بالتقالٌد الثقافٌة المتنوعة ولدٌها إمكانات كبٌرة 

لتنمٌة تجارتها وصناعاتها الثقافٌة خاصة للحرف 

الٌدوٌة التً هً صناعات سساسٌة فً هذه البلدان 
النامٌة فً دخول  وقد نجحت العدٌد من الدول(11)

هذا القطاع وزادت حصتها فٌه على حصة العدٌد 

من البلدان المتقدمة  إال إن آلٌات الدخول لهذا 

القطاع كانت مفقودة نسبٌا فً بعض الدول العربٌة 
 وٌمكن توضٌح ذلك وفقا للموشرات التالٌة:  (12)

رغم إن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة احتلت   -س 

ن فً تسلسل سفضل عشر دول مصدرة المركز الثام

بقٌمة  2008للسلع اإلبداعٌة فً البلدان النامٌة عام 

% 44.77ملٌون دوالر وبمعدل نمو بل   4.790

إال إن مجمل صادرات  (10)( 2008-2003للفترة )

السلع اإلبداعٌة للدول العربٌة مضافة الٌها تركٌا 

ملٌون دوالر ولم تشكل سوى  10.687كانت 

إجمالً الصادرات العالمٌة لعام  % من2.62

وكانت حصة الدول العربٌة موزعة  (10) 2008

( فقد احتلت اإلمارات 2كما فً الجدول رقم )

ملٌون دوالر  4.760المركز األول عربٌا بقٌمة 

ملٌون دوالر ثم لبنان  703تلٌها مصر بقٌمة 

ملٌون  262ملٌون دوالر ثم تونس ب 278ب

ون دوالر وسخرا تأتً ملٌ 217دوالر ثم المغرب ب

ملٌون دوالر فقط بٌنما هناك عدة دول  2الٌمن ب

عربٌة لم ٌذكر تقرٌر االونكتاد قٌمة صادراتها سما 

العراق فلم ٌرد حتى اسمه فً الجدول وعموما ان 

حجم صادرات الدول العربٌة من السلع اإلبداعٌة 

 هً متواضعة جدا.                   

إجمالً الواردات من السلع اإلبداعٌة للدول  -ب 

ملٌون دوالر مضافا  14.958العربٌة  فقد بلغت  

% من إجمالً الواردات 3.55الٌها تركٌا  وشكلت 

سي ان  (10)العالمٌة من السلع اإلبداعٌة لنفس العام 

واردات الدول العربٌة اكبر من صادراتها من السلع 

العربٌة بالموروث اإلبداعٌة رغم غزارة الدول 

الثقافً واإلبداعً وكانت دولة اإلمارات تحتل 

ملٌون  9.442الترتٌب األول بحجم الواردات وبل  

دوالر تلٌها المغرب ثم تونس ثم قطر ثم مصر 

( 3وتأتً الٌمن فً سدنى الترتٌب وكما فً الجدول )

. 

مساهمة الصناعات اإلبداعٌة فً الناتج المحلً  -ج 

العربٌة فال توجد إحصاءات سو  اإلجمالً للدول

مسوحات لحجم هذا القطاع وال حتى فً تقدٌر حجم 

وفً التقرٌر الثقافً العربً الخامس (11)العمالة فٌه 

سجرت دراسة لقٌاس المساهمة االقتصادٌة 

للصناعات اإلبداعٌة)الكتاب والنشر ,الوسائط 

السمعٌة والموسٌقى ,األفالم والسٌنما ,البرمجٌات( 

المشرق العربً وكانت النتائج كما فً  فً دول

فً لبنان بل  معدل العمالة فً  (11()3الجدول )

% وفً األردن 3.37الصناعات اإلبداعٌة المختارة 

% بٌنما ال توجد بٌانات عن معدل العمالة فً 1.2

وكان سعلى إجمالً  1117العراق وسورٌا فً عام 

ما ملٌون دوالر بٌن 178للصادرات فً لبنان بقٌمة 

ملٌون دوالر فٌما كانت  1األدنى فً العراق بقٌمة 

 44سورٌا هً األدنى فً حجم الواردات بقٌمة 

ملٌون دوالر إما عن حجم اإلنفاق الحكومً على 

هذه الصناعات فلم تتوفر بٌانات عن حجم اإلنفاق 

الحكومً فً كل من سورٌا والعراق وكان حجم 

واألردن  ملٌون دوالر 6اإلنفاق الحكومً قً لبنان

ملٌون دوالر كما لم تتوفر بٌانات عنمساهمة هذه  5

الصناعات فً الناتج القومً فً العراق فٌما جاءت 

%ولم تشكل 3.64لبنان بالترتٌب األعلى بنسبة 

% فً األردن.وقد 1.6% فً سورٌا و1.2سوى 

إلى إن لبنان احتلت  1111تقرٌر الٌونكتاد لعام 

عربٌا على صعٌد الترتٌب العاشر عالمٌا واألول 
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إسهام الصناعات العربٌة فً الناتج المحلً 

 (11)اإلجمالً  

 
 أؾ٣ٍص ُو٤حِ ج٧وجءهناك دراسة   -د       

ٌذغ ٚ٘حػحش ٌت٤ٓ٤س ج٩ذىجػ٤س )ٍٗٗ ٧ ج٫هطٛحو١

جٌُطحخ، ٝضٓؿ٤َ جُٛٞش ٝج٤ُْٞٔو٠، ئٗطحؼ ج٧ك٬ّ 

ٝٚ٘حػس جُرٍٓؿ٤حش( ك٢ نّٔ وٍٝ ػٍذ٤س 

ك٢ ( ٝيُي ، ج٧ٌوٕ ٝ ُر٘حٕ)جُٔـٍخ، ضّٞٗ، ٍٓٛ

جُ٘طحتؽ جُؼحٓس  ٝجٖحٌش2003 -2002جُٓ٘ٞجش 

ُِىٌجْس إٔ جُٛ٘حػحش ج٩ذىجػ٤س ك٢ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س 

ٝضِٞٚص جُىٌجْس ئ٠ُ ئٕ (13)ٓطهِلس ئ٠ُ قى ًر٤ٍ

ٖٓ ٗٓرس ُى٣ٜح  ٖٓ جُ٘حق٤س جُ٘ٓر٤س أػ٠ِ ُر٘حٕ 

جُٔك٢ِ  حٗٞجضؿٜٓٓحٛٔحش جُٛ٘حػحش ج٩ذىجػ٤س ئ٠ُ 

ج٩ؾٔح٢ُ، ض٤ِٜح ج٧ٌوٕ، ضّٞٗ، جُٔـٍخ 

ٍٛٓٝ
.(13)

ُر٘حٕ، هحٓص وٌجْس ؾى٣ىز ػ٠ِ ٝك٢ 

جُٛ٘حػحش جُوحتٔس ػ٠ِ قن ج٫هطٛحو٣س ٓٓحٛٔس 

جُٔإُق ضـط٢ جُىٌجْس ضٓؼسٚ٘حػحش ج٧ْح٤ْس 

جُٛكحكس ٝ ج٧وخ ٝج٤ُٓ٘ٔح ٝج٤ُْٞٔو٠ ٝجُلٕ٘ٞ )

ٝجٍُْٞٓحش جُر٣ٍٛس ٝج٩يجػس ٝجُطِل٣ُٕٞ 

ٝجُط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؿٍجك٢ جُرٍٓؿ٤حش، ٝقوٞم جُطرغ 

ٝضٌٗق جُىٌجْس إٔ أُٝثي جُطٓؼس (ٝجٍُ٘ٗ ٝج٩ػ٬ٕ

و٫ٌٝ  1044ٕٞ٤ِْٓحٛٔص ك٢ قٞج٢ُ ٚ٘حػحش 

 ٌِٖٝص ٗٓرس٬ُ2005هطٛحو جُِر٘ح٢ٗ ػحّ  أ٢ٌ٣ٍٓ

٪ ٖٓ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ ج٩ؾٔح4.75٢ُ
(13)

أٓح ػٖ 

ضؽ ٪ ٖٓ جُ٘ح0.1ٓحْٛ أهَ ٖٓ طٚ٘حػس ج٤ُٓ٘ٔح ك٤ٜ

جُٔك٢ِ ج٩ؾٔح٢ُ. أػ٠ِ ٓٓحٛٔس ك٢ ُر٘حٕ، ض٤ِٜح 

ٝك٤ٔح ٣طؼِن  ج٧ٌوٕ، جُٔـٍخ، ضّٞٗ ٍٝٓٛ

ٍٓٛ ج٧ًرٍ ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ضؼى ٛ٘حػس جٌُطد ذ

وجٌ  112ل٢ جُوحٍٛز ٝقىٛح ٛ٘حى ٓح ٫ ٣وَ ػٖ لًِٜ

ٍٗٗ
(14)

ٝهى ؾحء ك٢ جُطو٣ٍٍ جُػوحك٢ جُؼٍذ٢ ج٧ٍٝ 

ك٢ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ جٕ جُٛ٘حػحش جُػوحك٤س  2009ُؼحّ 

٫ ضٌحو ضكٟح ذحٛطٔحّ ٣ًًٍ ًٍُٝٓٛح ك٢ 

ج٫هطٛحوج٢٘٠ُٞ ٝجُو٢ٓٞ ٞؼ٤ق ٝجُؼحتىجش ٜٓ٘ح 

قٛحءجش  ئ٤ُٓص ًر٤ٍز ٫ٝ ٣ٞؾى هحػىز ذ٤حٗحش أٝ 

وه٤وس  ُِىن٬ُو٢ٓٞ ٜٓ٘ح ك٢ ق٤ٖ ضٌَٗ جُٛ٘حػحش 

% ٖٓ ه٤ٔس 10% ٝقط٠ 5.5-7ج٩ذىجػ٤س ٓح ذ٤ٖ 

ٌَ ه٤ٔس ضًًٍ ك٢ ونِ٘ح جُٔ٘طؿحش ك٢ جُؼحُْ ذ٤٘ٔح ٫ضٗ

جُو٢ٓٞ جُؼٍذ٢ ٝضٌحو ض٘كٍٛ ك٢ ٚ٘حػحش ٓطْٞطس 

ٝٚـ٤ٍز ٓغ ذؼٝ ج٫ْطػ٘حءجش جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ 

ٚ٘حػحش ًر٤ٍز 
(10)

ٝٓغ ٝؾٞو ٓٞجٌو غوحك٤س يجش 

٠حذغ ئذىجػ٢ ذٞكٍز ك٢ جُرِىجٕ جُؼٍذ٤س ئ٫ ئٕ ٛ٘حى 

كؿٞز ًر٤ٍز ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُرِىجٕ ج٧نٍٟ قط٠ جُ٘ح٤ٓس 

٬٣ُٝ٘ ًُٝٞٞٓر٤ح ٝجُؼى٣ى ٖٓ جُرِىجٕ ٜٓ٘ح ٓػَ ك

جُ٘ح٤ٓس جُط٢ ٗٔص ك٤ٜح جُٛ٘حػحش ج٩ذىجػ٤س ذٌَٗ 

ًر٤ٍ. ٣ٍٝؾغ جُٓرد ئ٠ُ ػىز ػٞجَٓ أوش ئ٠ُ 

 ٞؼق ًٛج جُوطحع ًًٍٗ ٜٓ٘ح ٓح ٢ِ٣ : 

ئٕ ضؼحظْ وٌٝ جُٛ٘حػحش ج٩ذىجػ٤س ؾحء ٓغ  -1

ضٞؾٚ جُؼحُْ ٗكٞ ج٫هطٛحو جُوحتْ ػ٠ِ جُٔؼٍكس 

ج٫هطٛحو جُؼٍذ٢ ذٔؿِٔٚ جهطٛحوج ٣ٌؼ٤ح ذؼ٤ىج ػٖ ٝ

ضٞظ٤ق جُٔؼحٌف جُؼ٤ِٔس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ك٢ أٗٗطس 

ٝجٕ ئٗطحؾ٤س ضٓحْٛ ك٢ وكغ ػؿِس جُط٤ٔ٘س جُؼٍذ٤س 

أَٓس جُؼِْ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ك٢ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ضٌٖٔ ك٢ 

ٗوَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٖٓ جُهحٌؼ ٝػىّ ض٤٠ٜٞ٘ح ك٢ 

ٌٍِ ج٫ضٌحٍ ػ٠ِ جُىجنَ ٓٔح نِن غوحكس ض٣ٞٔ٘س ض

جُهحٌؼ ك٢ ٗوَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُٔٛحوٌ جُٔطؼِوس ذٜح 

ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ٞؼق غوحكس ج٫ذطٌحٌ ٝج٩ذىجع ٝج٫ػطٔحو 

ػ٠ِ جُ٘لّ ٝضٞظ٤ق ج٧وٓـس  
(.10 )  

إن االستثمار فً الصناعات الثقافٌة واإلبداعٌة  -1

بشكل عام ال ٌمكن سن ٌنمو و ٌستدام إن لم تكن 
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وإذا لم ٌجري تطبٌق الحقوق حقوق الملكٌة مصانة 

على ارض الواقع وان معظم الدول العربٌة شرعت 

فً حماٌة  حقوق الملكٌة إال إن تطبٌق ذلك وتفعٌله 

 ( 11.)على ارض الواقع ال ٌزال ضعٌفا 

إلى مهارات محددة  معظم الدول العربٌة افتقار -2

تسهٌل ه والفن وتصدٌرو رٌادة إعمال  لتسوٌق

الحرفٌة والفنون البصرٌة إلى المؤسسات وصول 

خاصة لألسواق العالمٌة وذلك من شبكات التوزٌع 

الستفادة من تكنولوجٌات المعلومات الجدٌدة خالال

تبسط سلسلة التورٌد الخاصة بهم و تعزٌز التً 

(14)إنتاجها فً الخارج
 

ئٕ جُرِىجٕ جُؼٍذ٤س ٫ ضٔطِي نحٓحش أ٤ُٝس ٌُػ٤ٍ  -4

كطحؼ ئ٠ُ ِْغ ٝأؾُٜز ٖٓ جُٛ٘حػحش ج٩ذىجػ٤س ٝض

ٝج٫٥ش ٫ ٣ٌٖٔ ئٗطحؾٜح نحٚس ك٢ ٓؿحٍ جُطرحػس 

بحسب تقرٌر التنمٌة الثقافٌة فإن إنتاج فٝجٍُ٘ٗ. 

من حاجته, %24-31العرب من الورق ال ٌتعدى 

فً واحد من األمر الذي ٌقرس األمن الثقافً 

الورق وهو  بصناعة المتعلقالصناعات اإلبداعٌة  

ستخدمة فً األعمال والتعلٌم المادة الحٌوٌة الم

-51والنشر واإلعالم وغٌرها, هو سمن مهدد بنسبة 

 ..(14)فً المائة 54

. 

ٌعد اإلنفاق الحكومً  فً دعم الصناعات  -4

اإلبداعٌة هو بنٌة تحتٌة لهذه الصناعات واإلنفاق 

الحكومً فً الدول العربٌة هو هزٌل جدا ففً 

دولة عربٌة من بٌنها العراق لم  12دراسة لموازنة 

تذكر ما ٌرصد لقطاع الثقافة والفنون كبند مستقل 

واب سجور فً هذه الموازنات لكنها سدرجت تحت سب

والقطاع الخاص هو شبه غائب (11)موظفً الدولة 

ناهٌك عن (11)عن دعم وتموٌل هذه الصناعات 

ضعف اإلجراءات الراعٌة لها وعدم وجود آلٌات 

واضحة لمتابعة إعمالها وتقٌٌم نتائجها وبالتالً 

 (11)تطوٌر اإلجراءات والخطط األزمة لتفعٌلها

  

حو تنمٌة وقد بدست الدول العربٌة التوجه ن

الصناعات اإلبداعٌة فٌها من اجل مواكبة 

التطورات التً حصلت فً العدٌد من البلدان وقد 

أقامت المؤتمرات والندوات لتوجٌه االهتمام نحو تم

هذا القطاع وصدر التقرٌر الثقافً العربً وهو 

ٌضم دراسة للصناعات اإلبداعٌة فً الدول العربٌة 

 لمهرجاناتالسٌنماتنظٌماوبدست العواصم العربٌة ب

التً استهدفت الثقافة واإلبداع 

ومثال ذلك . كناقالتللنمواالقتصادٌوالتنمٌة

المدٌنةاإلعالمٌةالمترامٌةاألطرافالجدٌدةفٌدبٌفٌاإلمار

هً والتً تعد اكبر مدٌنة إعالمٌة اتالعربٌةالمتحدة

من إشكال الفنون اإلبداعٌة العربٌة  فمئاتٌستضت

ٌةواللغةاإلنجلٌزٌةوقنواتتلفزٌمنالمنشوراتفٌاللغةالعرب

والتً تسعى إلى  ونٌةفضائٌةفٌجمٌعأنحاءالمنطقة

القٌام بما فعلت هولٌود وهً 

ومنناحٌةسخرىفٌالمملكةالعٌةبالحفاظعلىثقافةالخلٌجىتعن

توجد ربٌةالسعودٌة

 سكبرشركةلوسائالإلعالمفٌالمنطقة,قداكتسبأكثرمن

71 

تقرٌبابقدرمفٌالمائةمنمكتباتالموسٌقىفٌالعالمالعربً,و

كتباتاألفالمفٌمحاولةلوضعالمواهبمنمنطقةالخلٌجفٌدائ

اإلبداعٌةمعإمكاناتقوٌةللتعبٌرالثقافٌوالنموال.رةالضوء
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الوقائعاألخٌرةتشٌرإلىأنالصناعاتاإلبداعٌةقدبدوتجارٌ

 . (3)العربٌة فٌالمنطقةةجدٌةقٌنظرستتال

  

 االستنتاجات  

سن الصناعات اإلبداعٌة سصبحت من الصناعات -1

بشكل عام  ض٤ٔ٘س ج٫هطٛحوالثقٌلة التً تساهم فً 

سكثر من الصناعات األولٌة والتحوٌلٌة لما توفره 

نمو فً الناتج المحلً اإلجمالً تلك الصناعات من 

ات إضافة إلى توفٌر عائدللوتحقٌق سعلى معدل 

لبلدان فرص العمل مما اكسبها سهمٌة كبٌر فً ا

 المتقدمة والنامٌة على حدا سواء. 

رغم غنى المنطقة العربٌة بالتراث الثقافً  -1

واإلبداعً والمتنوع إال سن الصناعات اإلبداعٌة  

 ٟؼ٤ق٣ًٍُٓٛح ج٫هطٛحوفً الدول العربٌة كان 

ئٞحكس ئ٠ُ أٜٗح  ٝجُؼحتىجش ٜٓ٘ح ٤ُٓص ًر٤ٍز ؾىج

ص ودعم القطاع الخاضلطوٍ ئ٠ُ جُىػْ جُك٢ٌٓٞ 

بسٌط جدا ناهٌك عن ضعف البنٌة التحتٌة اإلبداعٌة  

واالفتقار إلى تقنٌات المعلومات وتكنولوجٌا 

االتصاالت التً تساهم فً نشر تنمٌة هذه 

 الصناعات.

إن البٌئة اإلبداعٌة فً العالم العربً غٌر مؤتٌة  -2

إلى حد كبٌر خصوصا فٌما ٌتعلق بحرٌة الصحافة 

بداع واالبتكار وبراءات واإلعالم والقدرة على اإل

االختراع وحماٌة الملكٌة الفكرٌة وحرٌة تداول 

 المعلومات واالتصاالت.

 انرىطُاخ :

 

تشجٌع استخدام التراث الثقافً على الدول العربٌة 

لتنمٌة االقتصادٌة وفرصة لتنمٌة تجارتها  كمورد

الدولٌة وذلك باالستفادة من غناها الثقافً 

كٔ٘طوط٘ح جُؼٍذ٤س ٓ٘ؿٔح غوحك٤ح ػظ٤ٔح والحضاري 

ك٤ٜح أؿ٠٘ جُكٟحٌجش جُطح٣ٌه٤س ك٢ جُؼحُْ ٝضٌَٗ 

جُٔٞجهغ ج٧غ٣ٍس غٍٝز ٤٘٠ٝس ضُوٍٛ ٓؼٜح جُٛ٘حػحش 

سٝ ضٓطط٤غ ٝجُكٍف جُطٍجغ٤س ج٤ُى٣ٝس ٝجُلٕ٘ٞ جُؼٍذ٤

ًٛٙ جُٛ٘حػحش ئٕ ضكلُ ج٫هطٛحو جُؼٍذ٢ ٝضٍٓع 

ٓؼى٫ش ٗٔٞٙ نٛٞٚح ئٕ ًٛٙ جُٛ٘حػحش ٫ ضكطحؼ 

أٓٞجٍ ٞهٔس  أٓح ُِٛ٘حػحش جُط٢ ضططِد  ٌِؤؤ

أٓٞجٍ ًر٤ٍز  ٣ؿد ػ٠ِ جُكٌٞٓحش جُؼٍذ٤س   ٌِؤؤ

ض٣َٞٔ ًٛٙ جُٛ٘حػحش ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُوطحع جُهح٘  

حش جُط٢ ٣٘رـ٢ نحٚس ك٢ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓ

٣َحوز ج٫ْطػٔحٌ ك٤ٜح ٝضهل٤ٝ غٜٔ٘ح ضك٤ٖٓ أوجتٜح 

ًٔح ٣ؿد ػ٠ِ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝٞغ جُط٣ٍٗؼحش 

ٝجُوٞج٤ٖٗ جُكٞجكُ ُكٔح٣س قوٞم ج٩ٗطحؼ ج٩ذىجػ٢ 

ٕ ٣ٌٕٞ وػْ جُٛ٘حػحش أٝضٞغ٤وٚ ٝض٣َٞؼٚ ٣ٝؿد 

ج٩ذىجػ٤س ػ٠ِ ٌأِ أ٣ُٞٝحش ج٤ُٓحْحش جُػوحك٤س ك٢ 

ٌٕٞ جُىػْ جُك٢ٌٓٞ ػ٠ِ جُٔىٟ ٝجٕ ٣ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س

 شجُرؼ٤ى أ٣ٟح ٖٓ ن٬ٍ ٝٞغ ٤ْحْحش ٝجْطٍجض٤ؿ٤ح

ٝنط١ ن٤ٓٔٚ ُِط٤ٔ٘س ضلؼَ وٌٝ جُٛ٘حػحش 

٣ٌٖٝٔ ج٫ْطلحوز ٖٓ ضؿحٌخ وٍٝ أنٍٟ  ج٩ذىجػ٤س 

ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ٓػحٍ ضؿحٌخ ذؼٝ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس 

ًحُٜ٘ى ٝٓح٣ُ٤ُح ٝوٍٝ جك٣ٍو٤س ػى٣ىز.
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 (2جدول رقم )

 فً بلدان مختارة العمالة اإلبداعٌة من مجموع التوظٌف حصة

 الدولة العمالة %

 سوٌسرا 6.51

 السوٌد 6.24

 المملكة المتحدة  5.29

 الوالٌات المتحدة  5.02

 هولندا 4.99

 فرنسا 4.45

 اورغواي 3.43

 الصٌن  2.20

 رومانٌا 1.54

 قطر 1.38

--UNESCO,CREATIVE ECONOMY REPORT> WIDENING LOCAL DEVELOPMENT 

PATHWAYS SPECIALEDITION United Nations/UNDP/, 2013,p171 

 

 (1جدول )

 1117حصة الدول العربٌة منإجمالً الصادرات من السلع اإلبداعٌة لعام 

 ملٌون دوالر

 

القائم على المعرفة , الطبعة مؤسسة الفكر العربً ,التقرٌر العربً الخامس للتنمٌة الثقافٌة ,االقتصاد العربً  -

 35ص, 1111األولى,  ,لبنان,بٌروت,
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 (2جدول )

 1117حصة الدول العربٌة منإجمالً الواردات من السلع اإلبداعٌة لعام 

 ملٌون دوالر

 

مؤسسة الفكر العربً ,التقرٌر العربً الخامس للتنمٌة الثقافٌة ,االقتصاد العربً القائم على المعرفة ,الطبعة  -

 35,ص 1111ألولى  , ,لبنان,بٌروت,ا
 

 

 (3جدول )
 

 النشاط القتصادي للصناعات اإلبداعٌة لدول المشرق العربً

 

مؤسسة الفكر العربً ,التقرٌر العربً الخامس للتنمٌة الثقافٌة ,االقتصاد العربً القائم على المعرفة , الطبعة -
 161-158,ص 1111األولى,  ,لبنان,بٌروت,
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 المصادر

كلٌة العلوم  ,جاهزٌة الدول العربٌة لالندماج فً اقتصاد المعرفة دراسة نظرٌة تحلٌلٌةمراد علة , -1

 . 1,صالجزائرالجفلة ,االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة, جامعة 

http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344. 

الم التكنولوجٌا ,ترجمة بدرالسٌد سلمان جون هارتلً ,الصناعات اإلبداعٌة ,كٌف تنتج الثقافة فً ع-1

.  157,ص1116الرفاعً,الجزء الثانً ,عالم المعرفة ,المجلس الوطنً للثقافة والفنون واالدب ,الكوٌت,

 هارتلً 157ص

 جون هوبكنز, ترجمة إبراهٌم غرابٌه, االقتصاد اإلبداعً )كٌف ٌحول المبدعٌن األفكار إلى مال (         -2

http://www.aleqt.com/2010/10/29/article_462307.html 

4-unctad, creative economy ,report,2008,united nations , , new York,p10

 http\\www.unctad.org\creative-economy 

5- From Creative Economy to Creative SocietyA social policy paradigm for the 

creative sectorhas the potential to address urban poverty as well as urban 

vitality.2008  

http://www.sp2.upenn.edu/siap/docs/cultural_and_community_revitalization/creat

ive_economy.pdf   1Mark J. Stern and Susan C. Seifert 

المجلس الثقافً البرٌطانً, رسم خارطة الصناعات اإلبداعٌة دلٌل إرشادي وسلسلة االقتصاد اإلبداعً -5

 . 14,لندن ,ص1111والثقافً , ,

7-unctad, creative economy ,report,2013,united nations , , new York,p13 

http\\www.unctad.org\creative-economy 

8-AUSTRALIAN CREATIVE ECONOMY REPORT CARD 2013 

-          http://www.cci.edu.au/Creative_Economy_report_card.pdf 

9- culture and development action and impact                                                                    

  http://www.culture-dev.eu/pdf/fr/BD-Unesco-EN-DE.pdf 

مؤسسة الفكر العربً, التقرٌر العربً الخامس للتنمٌة الثقافٌة ,االقتصاد العربً القائم على المعرفة , -11

 . 21,ص 1111الطبعة األولى  , ,لبنان,بٌروت,

11- Stuart Cunningham ,what price accretive economy ,2006.  

http://www.aleqt.com/2010/10/29/article_462307.html
http://www.aleqt.com/2010/10/29/article_462307.html
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http://www.currencyhouse.org.au/node/97 

12-unctad, creative economy ,report,2010,,united nations , , new York,p127 

http\\www.unctad.org\creative-economy. 

 13. Najib Harabi,Copyright-Based Industries in Arab Countries,p2-13  

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-

cultural 

,لبنان ,بٌروت, 1118مؤسسة الفكر العربً ,التقرٌر العربً األول للتنمٌة الثقافٌة , ,الطبعة الثانٌة , -13 

 .345ص

15-Position paperChallenges and opportunities in export development ofCreative 

Industries:ITC's future technical assistance for the product sector 

www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id
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 Malusوالتفاح  .Pyrus communis Lفي نشوء أفرع أصمي الكمثرى   BAتأثير البنزل أدينين 

domestica Borkh خارج الجسم الحي. 
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 الخالصة

 MS1إلى الوسطيف الغذائييف )  ( ممغـ / لتر1.1  ،1.14  ،1.4  ،1.1)   BAدرس تأثير إضافة تراكيز مختمفة مف البنزؿ أدنيف
المأخوذة مف النموات عمى التوالي في نشوء وتكشؼ األفرع   IAAو   IBAمف الػ   mg/L 0.25( المحدداف باضافو MS2 و

 Malus  domestica Borkhوالتفاح   .Pyrus communis Lسنوات مف األصميف الكمثرى 7الحديثة لألشجار البالغة بعمر 
. 15لوكس لمدة  1111و إضاءة  ºـ25±2حضنت المزروعات  في درجة حرارة  MM106اصؿ اخذت البيانات عف  ساعة/يـو

المضاؼ إلى الوسطيف الغذائييف قد    BAأظيرت النتائج إف إضافة  الػ اسابيع مف الزراعو. 7 عدد وطوؿ االفرع وعدد االوراؽ بعد
( في إعطاء أعمى  MS1ممغـ/لتر المضاؼ الى الوسط الغذائي ) 1.0 اثر معنويا في كؿ الصفات المدروسة حيث تفوؽ التركيز

ممغـ /لتر في متوسط طوؿ االفرع وعدد االوراؽ بمغت   1.4فرع /نبات  في حيف تفوؽ التركيز  1.8متوسط عدد األفرع بمغت 
ورقة /نبات عمى التوالي، وتفوؽ األصؿ الكمثرى عمى أصؿ التفاح معنويا في متوسط عدد األفرع   8.0سـ /نبات ، 2.44

 وأطواليا وعدد األوراؽ ولكال الوسطيف.   

 .، زراعة األنسجة  IBA  ،IAA: الكمثرى والتفاح، مرحمو النشوء، الكممات المفتاحية
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communis L and Apple Malus  domestica Borkh Rootstocks 
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Abstract 

The effect of different concentrations of Benzyl adenine (BA) (0, 0.25, 0.5, 1.0 mg/l) was 

studiedon two types of media (MS1, MS2), which determined with 0.25 mg/L IBA and 0.25 mg/L 

IAA, respectively. These were culturedon initiation and growth stageafter existed from trees of 

Pear Pyruscommuis L. and Apple Malus  domestica Borkh( MM106) rootstocks which incubated at 

14± 1 ˚C and 16 hr photo period with light intensity of 1000 Lux. Data of shoots number, length, 

leaf number were taken after 8 weeks. Results showed that adding of BA on two types of media 

caused significant effect in all characters, which BA at 1.0 mg/L superior to give highest rate of 

shoot number reached 1.8 shoot/ plant while, BA at 0.5 mg/L gave highest rate in shoot length 

and number of branch reached 2.44 cm/plant and 8.0 shoot/plant, respectively. The rootstock 

PyruscommuinsL. was proved to be the best than Malus domestica Borkh(MM106) rootstock in all 

characters at two types of medium. 

 

Key words: Pear and apple, initiation stage, IBA, IAA, in vitro.  
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 المقدمة

والكمثرى  Malus  domestica Borkhتكثر أشجار التفاح
Pyrus communis L  منتخبة وذات  أصوؿعادة بالتطعيـ عمى

نتاجية مرغوبةمواصفات  كاف ( حيث1877) سمماف ،زراعية وا 
االتجاه إلى استيراد أعداد كبيرة مف األصوؿ عمى ىيئة شتالت أو 

حيث ،بذور خالؿ السنوات السابقة والزالت مستمرة ليومنا ىذا 
يراد أصوؿ التفاح قامت الشركة العامة لمبستنو والغابات باست

MM106  وىو أصؿ مف أصوؿ مجموعة مولنج مرتفMalling 

Mirtin   التي أنتجت في انكمترا وىو مف األصوؿ المقاومة لحشرة
 Pyrusأصؿ الكمثرى .أما لمتوسطة االرتفاعاالمف القطني و 

Communisيو مف األصوؿ النشطة ويمكنو تحمؿ األرض ف
ميات إلنتاج وتعتبر مف األي الثقيمة ذات المستوى المائي العال

 البذور منو وبالتالي أنتاج شتالت األصوؿ لمتطعيـ عمييا. 

الطرائؽ الحديثة في  أىـالنباتية مف  األنسجةتعد تقنية زراعة 
فقد وظفت  األساسالخضري السريع لمنباتات وعمى ىذا  اإلكثار

والكمثرى  التفاح أصوؿمف  إنتاجأعداد كبيرةىذه التقنية في 
(Skirvin ;Zimmerman ,1981  ، 1986واخروفGeorge ; 
واخروف ،   Freire  ; 1111، الحسيني;1886،  غزاؿ; 1996،

1111 ;Kaddota وNimi ،1112 ;  ، 1113عبد الحسيف ; 

Zhu  1114واخروف ;Takure   وKanwar  ،1117 )  حيث
خارج الجسـ الحي تعتمد عمى نوع النمو والتكشؼ قابمية  إفوجد 
 االوكسينات المضافة الى الوسط الغذائيالسايتوكاينينات و  كيزوتر 

والتي تعد مف أىـ مراحؿ النمو زروعات مفي مرحمة إنشاء ال
والتطور لمجزء النباتي المأخوذ والذي التقؿ أىميتيا عف باقي 

تتضمف اختيار الجزء النباتي المستعمؿ  حيث المراحؿ األخرى 
عمى زروعات خالية مف  في اإلكثار وتعقيمو بيدؼ الحصوؿ

إكثارىا خضريًا بأعداد  حيث يتـ اإلصابة بالمسببات المرضية
أما بتشجيع تكويف ويكوف ذلؾ كبيرة خالؿ مدة زمنية قصيرة 

البراعـ العرضية التي تنشأ مف غير أماكنيا االعتيادية أو مف 
 .خالؿ القضاء عمى السيادة القمية وتحفيز التفرعات الجانبية

دراسة حوؿ استجابة أجزاء نباتية (  1111، الحسينيت)وأجر 
مثال القمـ النامية والعقد المفردة  والمستأصمة مف النموات  مختمفة 

الخضرية ألصوؿ الكمثرى والسفرجؿ في مرحمة إنشاء الزروعات 
  BAلغرض إجراء التطعيـ الدقيؽ عمييا إذ وجدت إف إضافة الػ 

يادة نسبة االستجابة لمقمـ ( مايكرو موؿ ادى  الى ز 1بتركيز )
( ممـ لكؿ مف األصوؿ والطعـو .  1.6-1.4النامية بطوؿ )

( إف Mahdia , Sabah  ،1111 وتشير الدراسة التي اجراىا )
أفضؿ وسط في تحفيز المزروعات عمى النمو ىو الوسط 

ممغـ/لتر مع  NAA  0.05ممغـ/لتر و    BA 2.0المضاؼ لو
 Pyrusمقطع الساقية ألصؿ الكمثرى% ل81نسبة بقاء لمنمو بمغت 

betulaefolia    . 

مف  تبرز أىمية ىذه الدراسة إلى إيجاد أفضؿ توليفة لذا
بية المأخوذة مف نلتحفيز  البراعـ الجااالوكسينات والسايتوكاينينات 

 MM106والتفاحالماخوذه مف الساؽ ألصمي الكمثرى  األفرع 
 .عمى النمو والتكشؼ 

 مل المواد وطرائق الع

دائػػػرة  زراعػػػو االنسػػػجو النباتيػػػو  اجػػػري ىػػػذا البحػػػث فػػػي مختبػػػرات
و  1111-1111 وزارة العمػػػـو والتكولوجيػػػا البحػػػوث الزراعيػػػة فػػػي 

 والتفػاح  .Pyrus communis Lالكمثػرى باختيػار االصػميف ذلػؾ
(سػػػـ 11-11عقػػػؿ سػػػاقية بطػػػوؿ ) ذتحيػػػث اخػػػMM106أصػػػؿ 
فػػػي شػػػير نيسػػػاف مػػػف أشػػجار بالغػػػة خاليػػػة مػػػف اإلصػػػابة  ة مػػاخوذ

سػػػػػـ 1.4الحشػػػػػرية والمرضػػػػػية،قطعت الػػػػػى اطػػػػػراؼ فػػػػػروع بطػػػػػوؿ 
% 1.1بعػػد تعقيميػػا بكموريػػد الزئبػػؽ تركيػػز الطرفي ـعواستأصػػؿ البػػر 

 )فػػػػي الوسػػػػطالغذائيالبػػػػراعـ زرعػػػػت  ثػػػػـ  دقػػػػائؽ( 6-4)لمػػػػدة 

Murashige وskoog،1851 خمطت مكونات الوسط الغػذائي .)
حجػػػػػػػـ المحمػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى لتػػػػػػػر و عػػػػػػػدؿ االس  أكمػػػػػػػؿدورؽ و  فػػػػػػػي

واحػد    HClأو  NaOHباسػتخداـ  4.6( إلػى  PHالييػدروجيني )
غـ/لتػػػر إلػػػى الوسػػػط الغػػػذائي و 6االجػػػار بمقػػػدار  أضػػػيؼعيػػػاري. 

سػػخف حتػػى الغميػػاف باسػػتخداـ جيػػاز التسػػخيف اليػػزاز. ثػػـ وزع فػػي 
و  أنبوبػػػػػػػةمػػػػػػػؿ/ 14ممػػػػػػػـ( و بواقػػػػػػػع  141×14انابيػػػػػػب الزراعػػػػػػػة )
 خاصة مقاومػة لمحػرارة و عقمػت بجيػاز التعقػيـ أغمقتاألنابيببأغطية

 1.13و ضػػػػػغط  ºـ111بدرجػػػػػة حػػػػػرارة  (Autoclave)البخػػػػػاري 
ر إضػػػافة تراكيزمختمفػػػة مػػػف يدرس تػػػأثدقيقػػػة.  11مػػػدة ل 1كغـ/سػػػـ

ف الغذائيي فلموسطي( ممغـ/لتر  (1.0 ,0.5 ,0.0,0.25 البنزؿ أدنيف
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 (MS1وMS2 1( )جػػػدوؿ ) شػػػوء األفػػػرع الخضػػػرية حيػػػث نفػػػي
األصػػميف. ولكػػؿ مػػف  BAمكػػررات لكػػؿ تركيػػز مػػف  11تخدمت اسػػ

 ±14حضنت الزروعات فػي ظػروؼ مسػيطر عمييػا بدرجػة حػرارة 

. أخػػػػػذت 15لػػػػػوكس لمػػػػػدة  1111 إضػػػػػاءةوشػػػػػدة  ºـ1 سػػػػػاعة/يـو
 7وعػػػػدد األوراؽ بعػػػػد  أطواليػػػػاالمالحظػػػػات عػػػػف عػػػػدد التفرعػػػػات و 

 مف الزراعة ،  أسابيع

 التصميـ العشوائي الكامؿكتجربو عامميو باستخداـ رب نفذت التجا

C.R.D)  اقػػػؿ فػػػرؽ  " بموجػػػب اختيػػػارإحصػػػائيا( وحممػػػت النتػػػائج
% ) الساىوكي ووىيب  5و عمى مستوى احتماؿ    L.S.Dوي نمع

1881) 

 

 إنشاءالزر وعاتفي  ينالمستخدمين الغذائيين ( الوسط2جدول)

 ت 
MS1 MS2 

 ()ممغم/لترىا تركيز المادة /  / تركيزىا) ممغم /لتر( المادة

 قوة كاممة/  MSأمالح  قوة كاممة/  MSأمالح  2

2 Thiamine-Hcl/0.4 Thiamine-Hcl/0.4 

3 Inositol /200 Inositol /200 

4 Sucrose /30000  Sucrose /30000  

5 IBA  /0.25  IAA   /0.25  

6 BA  /0.0  ,0.25  ,0.5  ,2.0  BA  /0.0  ,0.25  ,0.5  ,2.0 

7 Agar   /7000 Agar   /7000 

Agar = 7 g/L  

PH= 5.7 

 

 النتائج و المناقشة:  

 (.  MS1)في عدد األفرع وأطواليا لموسط الغذائي  BAتأثيرالـ 

بيف األصميف  ( باف ىناؾ فروؽ معنوية1يوضح الجدوؿ ) 
الكمثرى تفوؽ اصؿ  واطواليا اذ المدروسيف في متوسط عدد األفرع

فرع /نبات  1.6ا بمغ وطوؿ  عدد أفرعاعمى متوسط  وأعطى 
  MM106التفاحمقارنة باألصؿ سـ / فرع عمى التوالي  1.14و

سـ/فرع عمى  1.18فرع/نبات و  1.1والذي اعطى بدوره 
في  امعنوياثرت BAو باف تراكيز الجدوؿ نفسنتائج شير تو .التوالي

توسط عدد افرع عند حيث كاف اعمى مواطواليا  متوسط عدد االفرع 
لـ والذي فرع/نبات 1.8 وبمغ  BAممغـ/لتر مف الػ  1.0التركيز 

اختمؼ معنويًا عف و   BAممغـ /لتر  1.4يختمؼ عف التركيز 
ممغـ /لتر  اما اعمى متوسط طوؿ  1.14معاممتي المقارنة والتركيز 

ممغـ/لتر والذي تفوؽ  1.4سـ /فرع عند التركيز  1.33افرع بمغت 



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

68 
 

الذي بمغ   BAممغـ /لتر  1.1معنويا عمى باقي التراكيز عدا التركيز 
 سـ /فرع . 1.11

ي اما التداخؿ بيف األصوؿ والتراكيز فقد اثرت معنويا في متوسط
ممغـ /لنر المزروع  1.1عدد االفرع وأطواليا حيث أعطى التركيز 

فرع/نبات والذي  1.5فيو أصؿ الكمثرى أعمى متوسط عدد أفرع بمغ 
ممغـ /لتر  1.4اختمؼ معنويا عف باقي التداخالت  عدا التركيز 
سـ /نبات  2.17الصؿ الكمثرى أما عمى متوسط طوؿ أفرع بمغ 

ممغـ /لتر والذي بمغ  1.1عدا التركيز  متفوقا عف باقي التداخالت
 سـ /نبات .    1.71

( باف ىناؾ فروؽ معنوية بيف األصميف 1اوضح الجدوؿ )كما 
المدروسيف في متوسط عدد األوراؽ حيث تفوؽ أصؿ الكمثرى 

ورقة  /نبات مقارنة باألصؿ  7.32معنويا وأعطى عدد أوراؽ بمغ 
ورقة /نبات. وأثرت التراكيز  2.71ح الذي أعطى متوسطا بمغ التفا

المستخدمة معنويا في متوسط ىذه الصفة حيث بمغ أعمى متوسط 
في   BAممغـ /لتر  1.4ورقة /نبات عند التركيز  7.11عدد أوراؽ 

 2.81حيف بمغ اقؿ متوسط عدد أوراؽ عند معاممة المقارنة وبمغ 
بيف األصوؿ والتراكيز معنويا في ورقة /نبات .وأثرت التداخالت  

 11.11متوسط عدد األوراؽ حيث بمغ أعمى متوسط عدد أوراؽ 
ورقة /نبات ألفرع اصؿ الكمثرى المزروع في الوسط الغذائي 

 2.11اما اقؿ متوسط عدد اوراؽ بمغ   BAممغـ  1.4المضاؼ إلية 
 ممغـ 1.14ورقة / نبات الفرع اصؿ التفاح  المزروعة عند التركيز 

/لتر .

 

عدد وطوؿ )سـ( الفروع وعدد االوراؽ ألصمي الكمثرى  متوسطفي  (MS1)وسط  الغذائي الالمضاؼ الى  BA( تأثير تراكيز الػ 1جدوؿ )
 أسابيع مف الزراعة. 7والتفاح بعد 

تركٌز ال  

BA  

 ملغم/لتر 

طول الفرع  متوسط متوسطال عدد الفروع  متوسط

 )سم( 

 توسطالم عدد االوراق  توسطم متوسطال

 التفاح الكمثرى التفاح الكمثرى التفاح الكمثرى

1.11 1.1 1.1 1.1 1.6 1.14 1.87 2.31 3.31 2.81 

0.25 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.54 7.31 2.11 4.71 

0.50 1.1 1.1 1.5 2.17 1.5 1.33 11.11 3.11 7.11 

1.00 1.5 1.1 1.7 1.71 1.1 1.11 8.81 2.51 5.64 

  2.71 7.32  1.18 1.14  1.1 1.6 المتوسط

%  الصنف 4س.ف.م عند مستوى 

  =1.27 

                                                       1.43التركٌز = 

 1.65.التركٌز =× لصنف ا

 %4س.ف.م عند مستوى 

 0.38الصنف =

 0.53التركٌز =

 0.75التركٌز = × الصنف 

 

%  الصنف 4س.ف.معند مستوى 

 =1.16 

 1.33التركٌز =    

 2.34التركٌز = × الصنف  

في عدد األفرع وأطواليا وعدد االوراق لموسط  BAتأثير الـ 
 (.  MS2الغذائي )

( إف األصوؿ قد اختمفت معنويا فيما بينيا في 2يوضح الجدوؿ ) 
متوسط صفة عدد واطواؿ األفرع حيث تفوؽ األصؿ الكمثرى 

سـ عمى  1.17( فرع /نبات و1.34وأعطى عدد أفرع وطوؿ  بمغا)
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فرع  1.1والذي اعطى  MM106التوالي مقارنة باألصؿ التفاح
معنويا في متوسط عدد األفرع  BAسـ ، وأثرت تراكيز  1.18/نبات و

 1.0وأطواليا حيث كاف أعمى متوسط عدد أفرع عند التركيز 
فرع/نبات والذي لـ يختمؼ عف 1.5 وبمغ  BAممغـ/لتر مف الػ 

واختمؼ معنويًا عف معاممتي المقارنة   BAممغـ /لتر  1.4التركيز 
 1.13ممغـ /لتر  أما أعمى متوسط طوؿ أفرع بمغت  1.14والتركيز 

ممغـ/لتر والذي تفوؽ معنويا عمى باقي  1.4سـ /فرع عند التركيز 
سـ /فرع  1.76الذي بمغ   BAممغـ /لتر  1.1التراكيز عدا التركيز 

. 

وكاف لمتداخؿ بيف األصوؿ والتراكيز تأثير معنوي في متوسطي عدد 
المزروع   BAممغـ /لنر  1.1األفرع وأطواليا حيث أعطى التركيز 

فرع/نبات والذي  1.1ى أعمى متوسط عدد أفرع بمغ فيو أصؿ الكمثر 
ممغـ /لتر  1.4اختمؼ معنويا عف باقي التداخالت عدا التركيز 
سـ /نبات  2.17ألصؿ الكمثرى إما عمى متوسط طوؿ أفرع بمغ 

   BAممغـ /لتر  1.1متفوقا عمى باقي التداخالت عدا التركيز 

كما يبيف  بات سـ /ن 1.42المزروع فيو أصؿ الكمثرى الذي بمغ 
( باف ىناؾ فروؽ معنوية بيف االصميف المدروسيف 2الجدوؿ ذاتو )

في متوسط عدد األوراؽ حيث تفوؽ اصؿ الكمثرى  واعطى  متوسط 
ورقة  /نبات مقارنة باالصؿ التفاح الذي  6.61عدد اوراؽ بمغ 

ورقة /نبات. وأثرت التراكيز المستخدمة  2.31اعطى متوسطا بمغ 
وسط ىذه الصفة حيث بمغ أعمى متوسط عدد أوراؽ معنويا في مت

والذي اختمؼ   BAممغـ /لتر  1.4ورقة /نبات عند التركيز  6.51
معنويا عف باقي التراكيز في حيف بمغ اقؿ متوسط عدد أوراؽ عند 

ورقة /نبات .وأثرت التداخالت  بيف  2.81معاممة المقارنة وبمغ 
األوراؽ حيث بمغ أعمى األصوؿ والتراكيز معنويا في متوسط عدد 

ورقة /نبات ألفرع أصؿ الكمثرى المزروع  11.11متوسط عدد أوراؽ 
والذي لـ يختمؼ   A/ لترممغـ 1.4في الوسط الغذائي المضاؼ إلية 
المزروع فيو   BAممغـ /لتر  1.1عف باقي التداخالت عدا التركيز 

/ ورقة  2.11أفرع أصؿ الكمثرى، أما اقؿ متوسط عدد أوراؽ بمغ 
 1.4و  1.14نبات ألفرع أصؿ التفاح  المزروعة عند التركيزيف  

 ممغـ /لتر . 

عدد وطوؿ )سـ( الفروع وعدد األوراؽ ألصمي الكمثرى  متوسطفي  (MS2)وسط  الغذائي الالمضاؼ الى  BA( تأثير تراكيز الػ 2وؿ )جد
 أسابيع مف الزراعة. 7والتفاح بعد 

 

تركٌز ال  

BA  

 ملغم/لتر 

طول الفرع  متوسط  المتوسط  عدد الفروع  متوسط

 )سم( 

 المتوسط عدد االوراق  متوسط المتوسط

 التفاح الكمثرى التفاح الكمثرى التفاح الكمثرى

1.11 1.11 1.1 1.1 1.61 1.14 1.87 2.31 3.31 2.81 

0.25 1.11 1.1 1.1 1.11 1.11 1.44 6.11 2.11 4.11 

0.50 1.71 1.1 1.3 2.17 1.11 1.13 11.11 2.11 6.51 

1.00 1.11 1.1 1.4 1.42 1.11 1.76 7.31 1.71 4.51 

  2.31 6.61  1.18 1.17  1.1 1.34 المتوسط

%  الصنف 4س.ف.م عند مستوى 

  =1.18 

                                                       1.16التركٌز = 

 1.31الصنف =

 1.47التركٌز =

 1.72التركٌز = × الصنف 

 1.27الصنف = 

 1.84التركٌز =    

 1.64التركٌز = × الصنف  
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  1.27.التركٌز = ×لصنف ا

 

 

في متوسط عدد االفرع والذي  يرجع سببو الى االختالفػات الوراثيػة   MM106أظيرت نتائج البحث كفاءة اصؿ الكمثرى  مقارنة بأصؿ التفاح 
( 1886واخروف ،  Hartmannبيف االصميف قيد الدراسة وما يرافقو مف اختالفات في المحتوى الغذائي واليرموني لإلجزاء النباتية المزروعة ) 

خاليػا بػاختالؼ التركيػب الػوراثي لألصػناؼ وانعكػاس ذلػؾ عمػى مجمػؿ إما االختالؼ في اطواؿ االفرع فقد يعػود إلػى اخػتالؼ التعبيػر الجينػي لم
( 1.1بػالتراكيز )  BA، كػذلؾ أظيػرت النتػائج إلػى كفػاءة اسػتخداـ الػػ (1874العمميات الحيوية داخؿ األنسجة وعمميات النمو والتطور) ليفيت ، 

-IAAمسػػايتوكاينيف تػػأثير مثػػبط ومباشػػر عمػػى انتػػاج انػػزيـ  )ممغػػـ /لتػػر فػػي إعطػػاء أعمػػى متوسػػط عػػدد وطػػوؿ االفػػرع وقػػد يعػػود ذلػػؾ الػػى  اف ل

oxidase(  واف اضػػافة السػػايتوكاينيف ربمػػا يثػػبط صػػور متعػػددة معينػػة فػػي انػػزيـ )IAA-oxidase اضػػافة الػػى تثبػػيط تحمػػؿ الػػػ )IAA  كمػػا اف
ًا انتقػاؿ المغػذيات ومػواد النمػو األخػرى و العناصػر لمسايتوكاينيف دور في الية جذب وتجميع المواد االيضػية عنػد مواضػع البػراعـ الجانبيػة محفػز 

و البروتيف و الكموروفيػؿ والتفسػير اضػافو الػى اف  RNAالمعدنية الضرورية لبدء نمو البراعـ ونمو المجموع الخضري والتحفيز المباشر لبناء الػ 
فػػي بنػػاء السػػكريات المختزلػػة، كمػػا اف التراكيػػز المثاليػػة مػػف لػػو دور السػػايتوكانيف فػػي تحفيػػز االنقسػػاـ الخمػػوي واتسػػاع واسػػتطالة الخاليػػا ودورىػػا 

ف عف الحػد السايتوكاينينات في االفرع النشطة فسيولوجيًا تعمؿ عمى تنظيـ سرياف المغذيات إلى القمـ النامية في حيف ارتفاع تراكيز السايتوكايني
 Hossain; 1113مػػع ) الحسػػيني  واخػػروف، . تتفػػؽ ىػػذه النتػػائج ( Witham   ،1872و   Devlin)المثػػالي فانػػو يػػؤدي إلػػى تثبػػيط النمػػو 

 في اكثارىـ لمكمثرى والسفرجؿ و الجوجوبا.   ( 1112واخروف ،
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لمفطر  proteinaseنيون ذو القدرة الواطئة في نمو وفعالية االنزيم  -تأثير ليزر اليميوم
 Trichophyton mentagrophytesالجمدي 

 

 ىيفاء البير يوسؼ*، رياض سميـ حبابة** وضحى سالـ عبد الحميد*
 قسـ عمـو الحياة/ كمية التربية لمعمـو الصرفة )ابف الييثـ(/ جامعة بغداد*

 / كمية التربية لمعمـو الصرفة )ابف الييثـ(/ جامعة بغدادالفيزياءقسـ **
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة
 proteinaseممي واط في نمو وفعالية االنزيـ  4نيوف( ذو قدرة -استيدؼ البحث تأثير ليزر القدرة الواطئة )اليميـو

مريضًا  22وليذا الغرض فمقد جمعت عينات مف  Trichophyton mentagrophytesلمفطر الجمدي الخيطي 
يعانوف مف امراض جمدية ناتجة عف اإلصابة بفطريات جمدية وتـ عزؿ وتشخيص ثالث عزالت ضمف مجموعة 

أظيرت النتائج تأثير أشعة   .T. mentagrophytesوكانت تعود لمفطر  Dermatophytesالفطريات الجمدية 
He-Ne Laser ى لمفطر في األوساط الصمبة والسائمة )عند قياس حيوية الخاليا( وذلؾ بتعريض في نمو العزلة المثم

ثانية الف العزلتيف االخريتيف لـ تعِطيا  20-10العزالت الثالث لالشعاعالميزري وبفترات زمنية مختمفة تراوحت بيف 
فكاف ىناؾ تأثيرًا  sporulationجرثـ نتيجة إيجابية قياسًا بالعزلة المثمى لضعؼ نمو العزلتيف. أما بالنسبة لعممية الت

مف قبؿ proteinaseفي فعالية انزيـ  He-Ne Laserثانية. كذلؾ كاف ىناؾ تأثير الشعة 20-10في أوقات التشعيع 
 He-Neواعتمادًا عمى ىذه النتائج ظير اف أشعة  ثانية. 20-10الكونيديات النتاج االنزيـ في فترات التعريض 

Laser ثانية ذات فعالية جيدة في عالج اإلصابة الجمدية التجريبية عند اإلصابة بالفطر  20-10 في فترة التشعيعT. 

mentagrophytes. 
 

 Trichophyton mentagrophytes, اَضَى انثشوذُض, نيون -ليزر اليميومانكهًاخ انًفراحُح: 
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Abstract: 

This study was carried out to evaluate the effect of low power a semi-conductor He-Ne 

Laser 4 mw power with 635 nm length on the growth and activity of enzyme proteinase for 

dermatophyte Trichophyton mentagrophytes. Skin samples of 22 patients were collecting; 

those patients were suffering from dermatophytsis caused by the dermatophytes, three 

isolates were diagnosed a dermatophytes group was caused by T. mentagrophytes. The 

results showed the effects of He-Ne Laser rays on the growth of ideal isolate in solid and 

liquid media (when the viability measure in applied on the fungal cells), by exposing the 

three isolates to Laser radiation in different periods of 10-20 second duration, but the other 

two isolates gave negative results because of their weak growth.  On the other hand, the 

process of sporulation was affected within 10-20 second radiation time; in this duration 

He-Ne Laser rays also affected the activity of proteinase enzyme.  The results showed that 

the He-Ne Laser ray within 10-20 second radiation was effective in treatment of 

experimental skin infected with T. mentagrophytes. 

Keywords: He-Ne Laser, Proteinase, Trichophyton mentagrophytes 
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 :المقدمة
ازدادت في االونة االخيرة حاالت االخماج الفطرية 
الجمدية لإلنساف الناجمة عف االصابة بالفطريات الجمدية 
بسبب عوامؿ عديدة منيا البيئة المالئمة لنمو ىذه الفطريات 
عمى جمد االنساف. نتيجة لالرتفاع الممحوظ في درجات 

ز العرؽ الحرارة والنسبة العالية مف الرطوبة المتولدة مف افرا
والسيما في مناطؽ الطيات الجمدية وفي اماكف وجود الشعر 
الحتوائو عمى مادة الكيراتيف التي تعد غذاًء جيدًا الغمب 
الفطريات الجمدية، تزايد عدد مرضى الوىف المناعي 

Immune Compromised Patients مثؿ: )مرض ،
االيدز، امراض السرطاف، السكري( نتيجة الستعماؿ االدوية 

 (.1الكابحة لعمؿ الجياز المناعي )
يمكف لالنساف اف يصاب باالخماج الفطرية الجمدية عف  

طريؽ االتصاؿ مع االشخاص المصابيف بيذه الفطريات أو 
عف طريؽ أرضية الحمامات والمسابح والغرؼ المموثة 
بالفطريات الجمدية الخيطية، كما يمكف اف تعد البشرة 

(. تعد 2درًا لالصابة)المتقشرة مف ىذه االخماج مص
مف الفطريات  (Dermatophytes)الفطريات الجمدية 

، اذ تياجـ ىذه الفطريات (Keratinophilic)المحبة لمكيراتيف
الطبقات الكيراتينية السطحية لمجمد، مسببة التيابو أو تساقط 
الشعر او االثنيف معًا فضاًل عف اصابتيا االظافر في 

اء، وتضـ الفطريات الجمدية االنساف والحيواف عمى حد سو 
 ( نوعًا تعود لثالثة أجناس ىي:41)

 Trichophyton, Microsporum, 
Epidermophyton(3.) 

تعتمد العالقة ما بيف المضيؼ والفطر عمى عوامؿ  
التي (Enzymes production)كثيرة أىميا انتاج انزيمات 

تدعـ بقاء الفطر في انسجة المضيؼ مف خالؿ التغير 
ائي والكيميائي لبيئة المضيؼ، وتعمؿ بصورة مباشرة الفيزي

بواسطة ىضـ بروتينات المضيؼ كمصدر غذائي مثؿ 
المذاف يشتركاف في  Keratinaseو Proteinaseانزيمات

 (.4امراضية تمؾ الفطريات لإلنساف )

لقد انتجت شركات االدوية العالمية العديد مف االدوية  
ت وتكمؼ ىذه االدوية مبالغ الكيمياوية المضادة ليذه الفطريا

كبيرة في استيرادىا لمكثير منيا تأثيرات جانبية، كما اف 
االستخداـ المستمر ليا في العالج يفقد فعاليتيا تدريجيًا 
بسبب ازدياد مقاومة الجراثيـ ليا مما يستدعي ايجاد تقنيات 
قد تعمؿ في القضاء عمى المسبب المرضي مباشرة أو قد 

مع المضاد الحيوي في حالة عدـ  Synergiesتتعاوف 
االستجابة لو بمفرده، وىذا ما تـ تحقيقو باكتشاؼ تقنية 
الميزر بأنواعيا المختمفة التي اثبتت فاعميتيا في مجاؿ الطب 
والجراحة وشفاء الجروح خالؿ تأثيراتيا التثبيطية او التحفيزية 
لخاليا، وذلؾ نتيجة لممعرفة العميقة بخواص الميزر وطبيعة 
تفاعميوخصائص النظاـ الحيوي المتعامؿ معو، الطوؿ 
الموجي الميزري الذي تمتصو ويحثيا دوف سواه وغيرىا مف 
االمور المتعمقة بالخصائص الميزرية أو البايولوجية التي مف 
شأنيا تحديد االستخداـ الصحيح او االمثؿ لمميزر في كؿ 

 تطبيؽ.
في قطرنا  بالنظر لقمة الدراسات في العالـ وانعداميا 

حوؿ تأثير ىذه االشعة في نمو وعالج االصابات الفطرية 
 T.mentagrophytesالجمدية ومنيا اصابة الفطر الجمدي 

فقد استيدفت ىذه الدراسة ما يأتي:الحصوؿ عمى عينات 
مرضية مف بعض المصابيف بأمراض جمدية وعزؿ 
وتشخيص الفطريات الجمدية باالعتماد عمى الصفات 

 He-Neفسمجيةوالبايوكيميائية وتأثير اشعة ليزرالمظيرية،ال
Laser ذو القدرة الواطئة بأوقات زمنية مختمفة في النمو

القطري، عممية التجرثـ، حيوية االبواغونشاط انزيـ 
proteinase  لمفطرT.mentagrophytes. 

 المواد وطرائق العمل
عينة اخذتمف مناطؽ الشعر  22ُجمعت *جمع العينات: 

والجمد واالظافر ألشخاص مصابيف بالتيابات جمدية مف 
مستشفى اليرموؾ التعميمي خالؿ مدة اقصاىا شير مف 

(.1كما في جدوؿ ) 2002الى شباط  2001كانوف االوؿ 
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لتي اخذت من مناطق مصابة (: قائمة تبين الفطريات الجمدية الخيطية المعزولة وعدد العينات واالمراض المسببة ا1جدول )
 بالتيابات جمدية.

No. of 
isolates Disease Source of specimen Fungal 

 Trichophytonrubrum جمد الرأس سعفة الجسم 5
 T. mentagrophytes جمد الفخذ سعفة الفخذ 7
 T. mentagrophytes جمد راحة اليد سعفة راحة اليد 10

 

 Direct Examination of*الفحص المباشر لمعينات 
Specimens 

وضعت عينة الجمد المأخوذة عمى شريحة زجاجية بعدىا 
% ثـ غطيت الشريحة KOH 20وضعت قطرة مف 

ومررت الشريحة عمى ليب نار  (Cover slide)بوساطة
مرتيف او ثالث ومف ثـ فحصت مجيريًا مف دوف وضع أية 

 Parkerصبغة لكف في بعض االحياف قد توضع صبغة 
stain or Methylene blue اما الشعر فوضع عمى .

% ثـ ُغطي بغطاء الشريحة KOH 20الشريحة وغطي بػ 
 (.5وفحص مجيريًا )

 CultureofSpecimens*زرع العينات 
مع اضافة  SADزرعت عيناتالجمد والشعر عمى وسط 

باذابتو Cycloheximide (0.5 g/L)المضادات الحياتية 
، (g/L 0.05)مؿ مف االسيتوف،  10بػ 

مؿ مف الكحوؿ االثيمي  10بإذابتو بػ Chloramphenicolو
الى الوسط بعد تعقيمو ليمنعا تموث الوسط بالبكتريا 

االطباؽ بعد الزرع بدرجة حرارة والفطريات الرمية ثـ حضنت 
يومًا لمتشخيص  14-7ـ و فحصت المزارع بعد ْ 25-28
(6.) 

اخذت عينات مف االوساط  *الصفات المظيرية لمفطريات:
الزرعية ووضعت عمى شريحة زجاجية بعد اضافة قطرة مف 

KOH  ثـ وضع غطاء الشريحة، شخصت عزالت فطر
Trichophytonالكبيرة  وذلؾ حسب اشكاؿ الكونيدات

التي  MacroconidiaandMicroconidiaوالصغيرة 
 (.7ظيرت في الشريحة الزجاجية )
لمتفريؽ  Ureaseاجري فحص *االختبارات البايوكيميائية: 

 agarوفحص  .rubrumTوT. mentagrophytesبيف 
No.1Trichophyton ( 8حسب طريقة.) 

 .T*طريقة قياس منحنى النمو لفطر 
mentagrophytes بعد تشخيص الفطر بالطرائؽ السابقة :

لدراسة منحنى النمو  SD brothالذكر زرع في وسط 
(. 9ولتحديد الطريقة المثمى لقياس النمو وحسب طريقة )

ومف ثـ قيس النمو كؿ يـو ولمدة سبعة اياـ واستخدمت 
 ColonyFormingUnits (cfu)طريقة عدد الخاليا الحية 

مؿ  1روع األصمي وأخذ مف المز  2-10باستخداـ تخفيؼ 
مف المزروع ونقؿ الى طبؽ زجاجي ووضع فوقو وسط 

SDA  المعقـ مع التحريؾ وترؾ حتى يتصمب وحضنت
ـ، استخدمت ثالثة مكررات ْ 28-25االطباؽ بدرجة حرارة 

 مستعمرة. 300-3وحسب عدد المستعمرات بحدود 
 He-Ne Laser*التشعيع بميزر اليميوم نيون 

Irradiation 
 .Tاختيرت عزلة واحدة مف فطر  معامالت ما قبل التشعيع:

mentagrophytes الف العزلتيف االخريتيف كانت ضعيفة
 SDAالنمو وكانت معزولة مف الجمد ونميت عمى وسط 

وحضنت بدرجة حرارة  SD brothفضاًل عف تنميتيا عمى 
ـ مدة اربعة اياـ وبعد ذلؾ استخدـ جياز ليزر ْ 25-28
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 635ذي الطوؿ الموجي  He-Ne Laserاليميـو نيوف 
 ممي واط. 4نانوميتر وقدرة 

 *معامالت التشعيع: 
شععت االطباؽ الزجاجية التشعيع في أوساط صمبة: -أ

سـ( بعد اف تـ فتح غطاء الطبؽ ضمف  9قطر كؿ منيا )
أياـ  4ظروؼ معقمة والمزروعة بالفطر والمحضونة لفترة 

( ثانية 60، 50، 40، 30، 20، 10)بأوقات زمنية مختمفة 

وذلؾ بتعريضيا الى حزمة الميزر المنبعثة مف الجياز 
المثبت في قمة حامؿ لتسقط وتمر خالؿ عدسة المة بعدىا 

سـ وبوساطة ىذه العدسة يمكف تبئير الحزمة  5البؤري 
الميزرية عمى النموذج والتحكـ في بقعة مسقطيا 

تشتت او تبدد طاقة  ليتالئموالتشعيع األمثؿ ويحوؿ دوف
( وقد اجري ىذا التشعيع بدرجة 1االشعاع كما في الشكؿ )

 حرارة المختبر.

 
 .Tزرعت عزلة الفطر التشعيع في أوساط سائمة: -ب

mentagrophytes عمى وسطSDbroth(9 مؿ في )
Screw-cupbottle  ـ °28-25وحضف بدرجة حرارة

، حضر محموؿ 2-10ولمدة أربعة أياـ ثـ خفؼ الوسط الى 
مؿ منو في سبعة انابيب اختبار  2% ووضع NaCl 9مف 

مؿ مف الوسط المخفؼ السابؽ في كؿ  2معقمة ثـ وضع 
وعمى التوالي وشععت  NaCl% مف 9انبوبة تحتوي عمى 

( ثانية اما 60-10ستة انابيب اختبار في أوقات مختمفة )
 االنبوبة األخيرة فتركت دوف تشعيع كسيطرة.

بعد االنتياء مف عممية *معامالت ما بعد التشعيع: 
 التشعيعتـ التحري عف مدى تأثير االشعاع في:

بميزر  SDAبعد اف شععت اطباؽ أ. اقطار المستعمرات: 
سـ  0.5نيوف بأوقات زمنية مختمفة اخذ قرص قطره -اليميـو

رة مشععة فضاًل عف معاممة السيطرة مف دوف مف كؿ مستعم
المعقـ وحضنت بدرجة  SDAتشعيع وزرعت عمى وسط 

ـ مدة اربعة اياـ وبمعدؿ ثالثة مكررات لكؿ ْ 28-25حرارة 
معاممة مع السيطرة وذلؾ لقياس قطر المستعمرة المشععة 
وغير المشععة بعد طرح القرص الذي وضع، استخرجت 

 المعادلة: النسب المئوية باستعماؿ 

 
معدل قطر مستعمرة الفطر النامية في اطباق نسبة التثبيط=

معدل قطر مستعمرة الفطر النامية في اطباق  –المقارنة 
 100×  المعاممة 

 معدل قطر مستعمرة الفطر النامية في اطباق المقارنة

 2مؿ مف المحموؿ المشعع ) 0.5اخذ ب. حيوية الخاليا:
 2-10مؿ مف المحموؿ المخفؼ  2مع  NaClمؿ مف 

لممزرعة الفطرية( ووضع في اطباؽ معقمة تحتوي عمى 
SAD  معقـ لقياس العدد الكمي لمخاليا الحية

Totalviablecount  وتـ ىذا لكؿ االنابيب المشععة وغير
 المشععة لمعزلة.

بعد اف شعع الوسط السائؿ الحاوي عمى  ج. عممية التجرثم:
 2-10مؿ مف المزروع المخفؼ  2و NaCl% 9مؿ مف  2

ـ لمدة °28-25لمعزلة حضنت االنابيب في درجة حرارة 
أربعة أياـ وبعد ذلؾ عدت الكونيداتالصغيرة 

Microconidia بأستخداـ جيازHeamocytometer  في
 (.10أوقات التشعيع المختمفة و السيطرة )

في فعالية االنزيم  He-Ne Laser*تأثير 
proteinase. 
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غـ/ لتر مف االكار المغذي  20حضر  
Nutrientagar  ثـ عقـ محموؿ الجيالتيف 8وجيالتيف %

 100مؿ لكؿ  5بصورة منفصمة ثـ اضيؼ لموسط بنسبة 
 .Tثـ شععتعزلة الفطر 7.4مؿ مف الوسط وبرقـ ىيدروجيني 

mentagrophytesاف حضنت لمدة أربعة أياـ واخذت  بعد
، 20، 10، 0أقراص مف الفطر المشعع بأوقات مختمفة )

( ثانية ووضعت في وسط االكار 60، 50، 40، 30
المغذي وتـ قياس قطر المناطؽ الشفافة حوؿ المستعمرات 

 المشععة وغير المشععة والتي تمثؿ نشاط االنزيـ 
(Enzyme activity)(8.) 

 ي:*التحميل االحصائ
حممت نتائج التجارب المختبرية بطريقة التحميؿ االحصائي 

T-test(11 ،اذ كاف العامؿ االوؿ يمثؿ عدد المستعمرات ،)

العامؿ الثاني الزمف )ثانية( لتوضيح وجود اختالؼ معنوي 
 في عدد الخاليا الحية لكؿ مف العينات المشععة والسيطرة.

 النتائج والمناقشة
 من الجمد:تشخيص الفطر المعزول *
: بعد T. mentagrophytesالصفات المظيرية لمفطر  -أ

اف زرعت عينات الفطر ظيرت المستعمرات عمى وسط 
SDA  مسطحة ومقببة في المركز وذات لوف ابيض كما في

( وقد اظير الفحص المجيري وجود كونيدات كبيرة 2الشكؿ )
Macroconidia( رقيقة 5-4مة بحواجز )نبوتية مقس

( وظيرت كونيدات الفطر 3الجدراف كما في الشكؿ )
عنقودية الشكؿ ومتجمعة كما في  Microconidiaالصغيرة 
(.12( )4الشكؿ )
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 الفحوصاتالبايوكيميائية: -ب
بيذا الفحص وبعد زراعتو عمى وسط T. mentagrophytes: عف طريؽ فحص عينات فطر Urease. فحص 1

Ureasebaseagar  تُغير لوف الوسط مف االصفر الى االحمر وتعود ىذه الصبغة الى قابمية ىذا الجنس عمى انتاج انزيـ
Urease ( إذ استخدـ الوسط لمتفريؽ بيف 5الذي يقـو بيضـ مكونات الوسط وتغيير لونيا كما في الشكؿ .)T. 

mentagrophytesوT. rubrum موسط لكف بشكؿ ابطأ وفي بعض االحياف تكوف النتيجة سالبة ويتميز النوع الثاني بتحممو ل
(13 .) 
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، إذ يظير كما .Trichophytonsp: استخدـ ىذا الوسط لتمييز النمو في انواع جنس TrichophytonAgarNo. 1. فحص 2
 (.8تنموبشكؿ مستعمرات بيضاء كثيفة جدًا )T. mentagrophytes( بأف مستعمرات الفطر 6في الشكؿ )

 

( 7استخدمت ىذه الطريقة لمعرفة اليـو الذي يكوف بو عدد الكونيدات كبير جدًا ويتبيف مف الشكؿ )*قياس منحنى النمو لمفطر: 
عاٍؿ أي اف عدد  T. mentagrophytesىو اليـو الذي يكوف فيو نشاط الفطر  Stationaryphaseاف اليـو الرابع الذي يمثؿ 

الكونيدات الميتة يساوي عدد الكونيدات الحية ثـ بعد ذلؾ يحدث ىبوط معدؿ النمو وىذا يؤكد اف عدد الكونيدات الميتة يزداد وذلؾ 
لنقص في المواد الغذائية لموسط. اما األياـ الثالثة األولى فينالؾ زيادة في عدد الكونيدات وذلؾ لوجود مواد غذائية في الوسط 

 (.14لغذائي الى اف يصؿ الى اعمى نقطة في اليـو الرابع )ا
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 نيون-*التشعيع بميزر اليميوم
 معامالت التشعيع

بأوقات زمنية مختمفة ولـ تظير أي  mw 1شععت العينات بميزر اليميـو نيوف ذو قدرة الواطئةالتشعيع عمى األوساط الصمبة: -أ
-10وة. عند تشعيع العينة في الوسط الصمب تظير النتيجة اف التشعيع في األوقات نتيجة وال أي تغيرات بايولوجية عند ىذه الق

( اف قطر المستعمرة يزداد بالحجـ كمما كاف التشعيع لفترة زمنية أطوؿ مف ىذا 8ثانية ىي األفضؿ حيث لوحظ مف الشكؿ ) 20
نيائيًا، مف ىذا نستنتج انو كمما قصرت فترة يتبيف اف قصر فترة التشعيع يؤدي الى بطيء في عممية النمو وليس الى قتميا 

( عف 11(. مقارنة مع النتائج التي اجراىا )15كاف النمو اقؿ مقارنة مع أقطار مستعمرات السيطرة ) He-Ne Laserالتشعيع
المذكورة حيث لوحظ اف ىذا النوع مف التشعيع يؤدي الى نقص في النمو لمبكتريا E. coliعمى بكتريا He-Ne Laserتأثير اشعة 

 Saccharomycesفي خميرة He-Ne Laser( عف تأثير اشعة 16وليس قتميا نيائيًا والنتيجة نفسيا تظيرىا دراسة )
cerevisiae فقد بينت نتائج التحميؿ االحصائي وجود اختالؼ معنوي في اقطار المستعمرات عند تشعيعيا عند مستوى ،

P>0.05. 
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بأوقات زمنية مختمفة ولـ تظير أي نتيجة  mw 1شععت العينات بميزر اليميـو نيوف ذو قدرة التشعيع عمى األوساط السائمة:-ب
وال أي تغيرات بايولوجية عند ىذه القوة. استخدـ التشعيع عمى فطريات زرعت في أوساط سائمة وظير مف خالؿ عدد المستعمرات 

cfu/ml عمرات النامية أي اف العالقة طردية مقارنة مع السيطرة كما في والوقت انو كمما كاف وقت التشعيع أقؿ كمما قؿ عدد المست
( وقد يفسر السبب انو كمما زادت فترة التشعيع قد يؤدي ذلؾ الى تحفيز الخمية الفطرية عمى النمو وبالتالي يزداد عددىا 9الشكؿ )

 .P>0.05<0.01يا تحت مستوى وقد بينت نتائج التحميؿ االحصائي وجود اختالؼ معنوي في عدد المستعمرات عند تشعيع
 

 

لو القدرة عمى تثبيط نمو  He-Ne( التي أضح فييا اف التشعيع بالميزر 17كما تتفؽ ىذه النتائج حوؿ معاممة التشعيع مع دراسة )
( حوؿ كفاءة 18( المنتشر في امريكا الالتينية وكذلؾ دراسة )Paracoccidioidomycosis)PCMالفطريات عند االصابة بالػ 

 .PCMفي التقميؿ مف اثار االصابة بالػ  He-Neالتشعيعبالميزر 
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 *معامالت ما بعد التشعيع
(اف عممية التجرثـ )عدد الكونيدات( يزداد مع زيادة فترة التعرض لالشعاع قياسًا مع 10يتبيف مف الشكؿ )أ. عممية التجرثم:

كبير في حيوية الخاليا ويكوف  He-Ne Laserيطرة الذي يكوف عدد الكونيدات كبير جدًا. تشير نتائج ىذا البحث اف تأثير الس
ولـ يؤدِي الى قتؿ تاـ  CFUتأثيره في معدؿ انقساـ الخاليا حيث اف زيادةفترةالتشعيع تؤدي الى زيادة عدد الكونيدات ومف ثـ زيادة 

( ومف خالؿ نتائج التحميؿ االحصائي يتبيف وجود اختالؼ معنوي في عدد 20( و)19و كؿ مف )وىذا يتفؽ مع ما توصؿ الي
 .P>0.05الكونيدات عند مستوى 

 

( انو كمما زاد وقت التعرض ألشعة 11: يتبيف مف الشكؿ )proteinaseفي فعالية االنزيم  He-Ne Laserب. تأثير اشعة
الميزر كمما زاد قطر المنطقة الشفافة حوؿ المستعمرة لمفطر أي زيادة فعالية االنزيـ وبالتالي كمما زاد الوقت كمما يتحفز الفطر 

اف ىنالؾ عالقة طردية مقارنة مع  أي proteinaseليضـ البروتينات الموجودة في الوسط ويعود السبب الحتواء الفطر عمى انزيـ 
 ليذا الفطر. proteinaseالسيطرة وبالتالي نستنتج اف التعرض ألشعة الميزر لفترة طويمة تؤثر في زيادة افراز انزيـ 

وقد ثبتت اف النتيجة نفسيا مف قبؿ العمماء بأف عممية التشعيع زيد مف النشاط االنزيميوىذا يتفؽ مع الدارسة التي اجراىا  
(. ومف 16) Catalaseحيث الحظ زيادة في انتاج البروتيف متزامنًا مع معدؿ التنفس ونشاط انزيـ  Yeast( عمى الخميرة 21)

خالؿ نتائج التحميؿ االحصائي يالحظ وجود اختالؼ معنوي في قطر المنطقة الشفافة حوؿ المستعمراتالمشععة عند مستوى 
P>0.05. 
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ىذه النتائج التي تـ التوصؿ الييا في ىذه الدراسة تدؿ عمى وجود تفاعؿ واضح بيف  اف جميع الظواىر التي عرضت في
، كما يتضح بأف تأثير ىذا النوع مف الميزر يختمؼ باختالؼ المدة T.mentagrophytesليزر القدرة الواطئة مع خاليا الفطر

 الزمنية المعرض الييا الفطر.
ذا استعماؿ واسع في مجاالت عديدة في الطب وعمـو الحياة وميكانيكية تأثيره  He-Ne Laserفي الوقت الحاضراصبح

واضحة جدًا. إذ اكتشؼ االطباء وعمماء عمـو الحياة اف ىذا النوع مف الميزر يساعد عمى شفاء الجروح وااللتيابات التي تعجز فييا 
زؼ الجروح في اجساـ الحيواف واالنساف وكانت نتيجة في عالج نHe-Ne Laserالمعالجة التقميدية عف ذلؾ حيث استخدـ الميزر 

العالج قد قيست مف خالؿ المعامالت الطبية التي ىي درجة حرارة، وعدـ االحمرار، وااللـ ،واالنتفاخ إذ لوحظ اف المرضى الذيف 
الذيف تـ عالجيـ  % أسرع مف المرضى35-25يعانوف مف نزؼ الجروح تـ عالجيـ بميزر القدرة الواطئة وكانت نسبة شفائيـ 

ذو القدرة الواطئة كاف لو تأثير تحفيزي لاليض He-Ne Laserولكف مف الواضح ليذه الدراسة اف  (22بالحالة االعتيادية )
نتاج االنزيمات كميا تدعـ فرضية قابميتو عمى زيادة نسبة عالج  الحيوي بزيادة مدة التعرض فزيادة الوزف لمكتمة الحيوية والتبوغ وا 

 ت الجمدية بتقميؿ الفترة الزمنية لمتعرض اليو. اإلصابا
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فٍ ًَى انفطش Citrus paradise Macfad ذأثُش انضَد انطُاس نقشىس ثًاس انكشَة فىسخ 

Aspergillus flavus Link ex Fries واَراخه نسى االفال B1 

 

 ذطٍٞ ٣ََ٘ ػ٢ِ ٝٛى٣َ ٝجتَ جُٞجت٢ِ

 جُك٤حز، ٤ًِس جُطٍذ٤س ُِؼِّٞ جٍُٛكس/ جذٖ ج٤ُٜػْ، ؾحٓؼس ذـىجوهْٓ ػِّٞ 

Batolzainal18@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًهخض:

ك٢  Citrus paradisiٛىكص جُىٌجْس جُكح٤ُس جنطرحٌ ضأغ٤ٍ ج٣ُُص جُط٤حٌ جُٔٓطهِٙ ٖٓ هٌٗٞ غٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش 

( ػ٫ُش كو١ ٖٓ 10. أظٍٜ جٌُٗق ج٢ُٝ٫ ُِؼ٫ُش هحذ٤ِس )B1ٝجٗطحؾٚ ُْٓ ج٫ك٬ Aspergillus flavusٗٔٞ جُلطٍ 

. جظٍٜ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ غٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش ضأغ٤ٍجً B1ػ٠ِ جٗطحؼ ْْ ج٫ك٬ A. flavus( ػُُس ُِلطٍ 19ٓؿٔٞع )

٘ٓرس ضػر١٤ ٓهلٟحً ُِ٘ٔٞ ذ٣ُحوز جُط٤ًٍُ ٝذحنط٬ف ٠ٍجتن ج٫نطرحٌ، جي أظٍٜ ذهحٌ ج٣ُُص جُط٤حٌ كؼح٤ُس ٟٓحوز أػ٠ِ ٝذ

َٓ، ض٬ٙ ٣ٍ٠وس جُطهحك٤ق  0.75% ػ٘ى ئٞحكس ج٣ُُص ذط٤ًٍُ ٧90.24هطحٌ جُٔٓطؼٍٔجش ػ٠ِ ج١ُْٞ جُِٛد ذِـص 

%، غْ ٣ٍ٠وس جُطهل٤ق ك٢ ج١ُْٞ جُِٛد 1% ػ٘ى جُط٤ًٍُ 87.15ك٢ ج١ُْٞ جُٓحتَ ٝج١ًُ جظٍٜ أػ٠ِ ٗٓرس ضػر١٤ 

%، ٝأوش جُطٍج٤ًُ جُٔهطِلس ٣ُُِص جُط٤حٌ 2% ػ٘ى جُط٤ًٍُ 89.69ج١ًُ أظٍٜ أػ٠ِ ٗٓرس ضػر١٤ ٧هطحٌ جُٔٓطؼٍٔجش 

% ٓوحٌٗس ٓغ 0.25ٝ 0.125جُٔ٘طؿس ٖٓ هرَ أًلأ ػُُس ػ٘ى جُط٤ًٍُ  B1ج٠ُ قٍٛٞ جٗهلحٜ ك٢ ٖىز ضأُن ذوؼس ج٫ك٬

% ٖٓ ج٣ُُص أ١ ذوؼس ُِْٓ ػ٠ِ ٚل٤كس 0.5جُو٤ح٢ْ، ُْٝ ٣ظٍٜ ٓٓطهِٙ جُلطٍ جُٔؼحَٓ ذحُط٤ًٍُ  B1ج٫ك٬

 حضٞؿٍجك٤ح جٍُه٤وس.جٌٍُٝٓ

 Citrus paradise Macfad ،Aspergillus flavusج٣ُُص جُط٤حٌ،  انكهًاخ انًفراحُح:
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Abstract: 

 The present work was aimed to study the effect of the essential oil extracted from the 

peels of grape fruits Citrus paradision on growth of the fungus Aspergillus flavus and 

production of Aflatoxin B1. Preliminary screening of 19 isolates of A. flavus showed the 

ability of only 10 isolates to produce AFB1. Essential oil treatment showed gradual 

reduction of fungal growth with the increasing concentration of the oil using different test 

methods. Treating the fungus with the vapour of the essential oil showed the highest 

inhibitory activity at percentage of inhibition on solid media reaching 90.24% when added 

at 0.75 ml, followed by the dilution method in liquid media which revealed higher 

inhibition 87.15% at concentration 1%., then the dilution method in solid medium in which 

the percentage inhibition reached 89.69% at concentration of 2% varying concentration of 

essential oil showed also reduction in fluorescence intensity of AFB1 spots produced by 

the efficient isolate of A. flavus on TLC plate at concentration 0.125% compared with 

standard AFB1. No spots revealed on TLC plate from the fungal extract treated with 0.5% 

essential oil. 

Keywords: oils, Citrus paradise, Aspergillus flavus   
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 انًقذيح:

ضؼى جُلط٣ٍحش ٖٓ جٌُحت٘حش جُٔطِلس ُِؼى٣ى ٖٓ  

جُٔٞجو جُـًجت٤س ٝجُٔكح٤َٚ جٌُُجػ٤س ن٬ٍ ٓىز 

جُهُٕ ٓٔح ٣ؿؼِٜح ؿ٤ٍ ٚحُكس ٬ُْط٬ٜى جُر١ٍٗ 

ػٖ ٣ٍ٠ن ضـ٤٤ٍ ه٤ٔطٜح جُـًجت٤س ٝك٢ أق٤حٕ أنٍٟ 

جٗطحؾٜح ُِّٓٔٞ جُلط٣ٍس ٖٝٓ جٓػِس ًٛٙ جُّٓٔٞ، 

ك٢ جُـحُد ّْٔٞ ج٫ك٬ جُط٢ ضٔػَ أ٣ٟحش غح٣ٞٗس 

ٝجُط٢ ٫٬ُٓA.flavus ٝA.parasiticusش جُلطٍ 

ُو٤ص جٛطٔحٓحً ًر٤ٍجً ك٢ جٗكحء ٓهطِلس ٖٓ جُؼحُْ ًٓ٘ 

جًطٗحكٜح ك٢ ذىج٣س جُٓط٤٘٤حش ٖٓ جُوٍٕ جُٔح٢ٞ 

ُٝـح٣س جُٞهص جُكحٍٞ ذٓرد ضأغ٤ٍجضٜح ج٤ُٔٓس 

ٝج٠ٍُٓٔ٘س ُ٪ٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ، جي ٚ٘لص ًٛٙ 

٤ُس ُركٞظ ج٠ٍُٓحٕ جُّٓٔٞ ٖٓ هرَ جًُٞحُس جُىٝ

ًٔٞجو ٠ٍٓٓ٘س  class Iٖٞٔ جُٛ٘ق ج٧ٍٝ 

(. ًُُي ًحٕ ٫ذى ٖٓ قٔح٣س ج٫ٗٓحٕ 1ُ٪ٗٓحٕ )

ٝجُك٤ٞجٕ ٖٓ ج٫ٍٞجٌ ُ٘حضؿس ػٖ ًٛٙ جُّٓٔٞ، 

ٝضأض٢ ًٛٙ جُكٔح٣س ذؼىز ْٝحتَ ؿحُرحً ٓح ضٌٕٞ أٓح 

ذح٤ُٓطٍز ػ٠ِ ج٩ٗطحؼ ٝجُطه٣ُٖ ٝجُطىجٍٝ ُِكى ٖٓ 

ٞ جُلط٣ٍحش جُٔ٘طؿس ُِْٓ ٝٓ٘غ ( أٝ ٓ٘غ 2ٔٗجُطِٞظ )

جٗطحؾٚ أٝ جَجُطٚ ذْٞحتَ ٓهطِلس ٜٓ٘ح ك٣ُ٤حت٤س 

( ٝذحُ٘ظٍ ٧ٕ جؿِد جُٔٞجو 3، ٤ٔ٤ًٝ2حت٤س )

ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ُٜح جُؼى٣ى ٖٓ جُطأغ٤ٍجش جُِٓر٤س ضؿحٙ 

ج٫ٗٓحٕ ٝجُر٤ثس ك٬ًٟ ػٖ جُٔوحٝٓس جُٔطُج٣ىز ًُٜٙ 

ذىجتَ جُلط٣ٍحش ضؿحٙ ضِي جُٔٞجو، ًحٕ ٫ذى ٖٓ ئ٣ؿحو 

ز ًُُي جضؿٜص جُؼى٣ى ٖٓ ٠ٍر٤ؼ٤س ٝأ٤ٓ٘س ٝٓطٞك

جُىٌجْحش ٫ْطهىجّ جُٔٓطهِٛحش جُ٘رحض٤س ٝج٣ُُٞش 

جُط٤حٌز جُٔؼٍٝف جْطهىجٜٓح ٧ؿٍجٜ ٝجْؼس 

 ٝٓطؼىوز ًٓ٘ ْ٘ٞجش ٣ٞ٠ِس.

ُؼى٣ى ٖٓ ٝك٢ ًٛج جُٔؿحٍ كوى جنطرٍش ج 

ِكى ٖٓ ٗٔٞ جُلط٣ٍحش جُٔٓطهِٛحش جُ٘رحض٤س ُ

جُٔ٘طؿس ُّٓٔٞ ج٫ك٬ ٝجٗطحؾٜح ًُٜٙ جُّٓٔٞ ٝأغرطص 

(، ًٔح جْطهىٓص ج٣ُُٞش جُط٤حٌز 6، 5، 4كؼح٤ُطٜح )

جُٔٓطهِٛس ٖٓ جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘رحضحش ك٢ ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ 

، 7، 5، 1جُلط٣ٍحش جُٔ٘طؿس ٝجٗطحؾٜح ًُٜٙ جُّٓٔٞ )

( ئٞحكس ج٠ُ ئٌٓح٤ٗس جْطهىجّ ج٣ُُٞش جُط٤حٌز 8

ُكٔح٣س جُٔ٘طؿحش  Fumigantsٔٞجو ٓرهٍز ً

جٌُُجػ٤س ٤ُِٓٝطٍز ػ٠ِ كط٣ٍحش جُهُٕ ٝٓ٘غ 

 (. 9ض٣ٌٖٞ ًٛٙ جُّٓٔٞ )

ضو٤٤ْ كؼح٤ُس ج٠ُ ًُُي ٛىكص جُىٌجْس جُكح٤ُس  

ج٣ُُص جُط٤حٌ جُٔٓطهِٙ ٖٓ هٌٗٞ غٔحٌ ج٣ٌٍُد 

ضؿحٙ ٗٔٞ جُلطٍ Citrus paradisiكٍٝش جُٛلٍجء 

A. flavus ٝجٗطحؾٚ ُْٓ ج٫ك٬B1. 

 انًىاد وؽشائق انؼًم:

ضْ جُكٍٛٞ : Aspergillusflavusانفطش  -

ٝيُي A. flavusػ٠ِ ػىو ٖٓ ػ٫ُش جُلطٍ 

ذؼُُٜح ٖٓ ػ٤٘حش قرٞخ ٓهُٝٗس ك٢ ٓهحَٕ 

ضحذؼس ُِىُٝس ك٢ ذـىجو، ِٖٔص قرٞخ جُك٘طس، 

جُِٗد ٝجًٌُز جُٛلٍجء ذحْطهىجّ ٣ٍ٠وس 

ٝج١ُْٞ  Dilution Plate methodجُطهحك٤ق

 PDA (10 .)جٌُُػ٢ 

الَراج A. flavusاخرثاس قاتهُح ػضالخ انفطش  -

( ػُُس ٖٓ 19)ضْ جنطرحٌ هحذ٤ِس سًىو االفال: 

ػ٠ِ جٗطحؼ ّْٔٞ ج٫ك٬ ٝيُي A. flavusكطٍ 

ذط٤ٔ٘طٜح ػ٠ِ ١ْٝ 

AspergillusFlavusParasiticus Agar 

(AFPA) ج١ًُ ٣ظٍٜ ُٞٗحً ذٍجهحً ُِٓطف جُٓل٢ِ

 .Aلطٍ ُِٔٓطؼٍٔجش ػ٘ى ٗٔٞ ػ٫ُش جُ

flavusٝA. parasiticus ُّٞٔٓ جُٔ٘طؿس

(، ًٔح جْطهىّ ْٝطحً آنٍ ًُٜج 11)ػ٤ِٚ ج٫ك٬

جُـٍٜ ٛٞ ١ْٝ ؾَٞ جُٜ٘ى أي ٣إو١ ج٠ُ 

ض٣ٌٖٞ ٛحُس ٌَهحء قٍٞ ٓٓطؼٍٔز ج٬ُُٓس 

جُٔ٘طؿس ُّٓٔٞ ج٫ك٬ ػ٘ى ضؼ٣ٍٟٜح ج٠ُ ج٫ٖؼس 

( 365ر٘لٓؿ٤س ػ٠ِ ٠ٍٞ ٓٞؾ٢ )جُكٞم 

 (.12ٗح٤ٓٞٗطٍ )

 .Aيٍ قثم ػضالخ انفطش  B1ى االفالاَراج س -

flavus : ٍضْ ضك٤ٍٟ ػحُن جذٞجؽ جُلطA. 

flavus ُ10×1ذط٤ًٍ
6

ذٞؽ/ َٓ، ٝجْطهىجّ 

 ١ْٝYeast extract sucrose broth 

(YES ْٝطحً ؾ٤ىجً ُ٘ٔٞ جُلط٣ٍحش ٌُٚٗٞ)

(. قٟ٘ص جُىٝجٌم ذؼى 13ٝجٗطحؾٜح ُِّٓٔٞ )

ّ ُٔىز أْرٞػ٤ٖ، °20ضِو٤كٜح ذىٌؾس قٍجٌز 

ذؼىٛح ضْ جْطه٬٘ جُْٓ ٖٓ جُُٔجٌع جُلط٣ٍس 

( ٝضْ جٌُٗق ػٖ ْْ 14ذأضرحع ٣ٍ٠وس )

 .Aك٢ ٓٓطهِٛحش ُٓجٌع جُلطٍ  B1ج٫ك٬

flavusُٓ٤ٌِح ؾ٤َ )٤ػ٠ِ ٚلحتف جSilica gel 

G 60( )20×20 ذٞؾٞو جُْٓ جُو٤ح٢ْ ْْ )

AFB1  :ٌّٞٝجْطهىجّ ٗظحّ جُلَٛ ًٌِٞٝك

 ص( قؿْ: قؿْ. كك٤ٓ90:10ٛػحٍٗٞ )

جُٛلحتف ك٢ ٜٗح٣س جُلَٛ ضكص ج٫ٖؼس كٞم 

ٗح٤ٓٞٗطٍ  365جُر٘لٓؿ٤س يجش جُطٍٞ جُٔٞؾ٢ 

( ُٕٝٞ جُطأُن RFٝضْ ٓطحذوس ٓؼحَٓ جُطٍق٤َ )

(. ًٔح ضْ ضوى٣ٍ 15) AFB1ٓغ جُْٓ جُو٤ح٢ْ 

ٖٓ هرَ أًلأ ػ٫ُش AFB1ض٤ًٍُ جُْٓ جُٔ٘طؽ 

 YESجُ٘ح٤ٓس ػ٠ِ ١ْٝ A. flavusجُلطٍ 

ُط٢ أػطص أػ٠ِ ضأُن ٝجُٔٞٞكس ك٢ أػ٬ٙ ٝج



 2024السنة         2العدد          6مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

91 
 

ػ٠ِ ٚل٤كس جٌٍُٝٓٞؿٍجك٢ ٓوحٌٗس ذْٓ ج٫ك٬ 

 Scannerجُو٤ح٢ْ ٝيُي ذحْطهىجّ ؾٜحَ 

densitometer. 

 Citrusَثاخ انكشَة فشوخ  -

paradisi :ضْ واسرخالص انضَد انطُاس يُه

ؾٔغ هٌٗٞ غٔحٌ ٗرحش ج٣ٌٍُد كٍٝش جُٛلٍجء 

( جضرؼص 16ٝجْطهىٓص ٓرحٍٖز وٕٝ ضؿل٤لٜح )

( ٫ْطه٬٘ ج٣ُُص جُط٤حٌ ٣ٍ٠17وس )

 Clavengerٝجْطهىجّ ؾٜحَ ج٫ْطه٬٘ 

apparatus  2-1.5ّ ُٔىز °100ذىٌؾس قٍجٌز 

ْحػس، ؾٔغ ج٣ُُص ك٢ ه٤٘٘س ٓؼطٔس ٓؼؤس ٝقلع 

 ك٢ جُػ٬ؾس ُك٤ٖ ج٫ْطؼٔحٍ. 

 .Aذأثُش انضَد انطُاس فٍ انىصٌ انداف نهفطش  -

flavus :( ذحْطهىجّ ِِْٓس 18جضرؼص ٣ٍ٠وس )

طٍج٤ًُ ٣ُُِص جُط٤حٌ ضٍجٝقص ذ٤ٖ جُٖٓ 

%، قٍٟش ًٛٙ جُطٍج٤ًُ ذاٞحكس 0.125-2

ٓؼ٤ٖ ٖٓ ج٣ُُص ج٠ُ جقؿحّ ٓؼِٞٓس ٖٓ  ض٤ًٍُ

جُٔؼوْ ٝجُٔكٍٟ ك٢ YESج١ُْٞ جُٓحتَ 

وٝجٌم َؾحؾ٤س، ج٤ٞق ج٠ُ ًٛٙ جُىٝجٌم ٓحوز 

Tween 80  ُُط٤َٜٓ ػَٔ 0.05ذط٤ًٍ %

ٓٓطكِد ٖٓ ج٣ُُص هحذَ ًُِٝذحٕ ك٢ ج١ُْٞ 

ٌػ٢. ُوكص جُىٝجٌم ذٔكٍِٞ ج٫ذٞجؽ ذٞجهغ جُُ

1 ( َٓ1×10
6

( ٌَُ وٌٝم، ٌؾص جُىٝجٌم 

ّ °25ٝقٟ٘ص ك٢ جُكحٞ٘س ذىٌؾس قٍجٌز 

٣ّٞ ذؼىٛح ضْ ض٤ٍٖف ٓكطٟٞ جُىٝجٌم  14ُٔىز 

 Whatmanذحْطهىجّ أٌٝجم ض٤ٍٖف 

no.1 ٍٝؿَٓ جُـٍُ جُلط١ٍ ذحُٔحء جُٔوط

جُٔؼوْ ُػ٬ظ ٍٓجش، غْ جنًش أٌٝجم جُط٤ٍٖف 

ُكحِٓس ُِـٍُ جُلط١ٍ ٝؾللص ذىٌؾس قٍجٌز ج

ٝضْ ضؼ٤٤ٖ جَُٕٞ  ّ ُك٤ٖ غرحش ج70°َُٕٞ

 ٝضْجُؿحف ُِلطٍ. جٓح جٍُجٖف كؿٔغ ٌَُ ٓؼحِٓس 

ك٤ٚ ذحُط٣ٍوس  B1ضؼ٤٤ٖ ْْ ج٫ك٬كِٛٞ

 جُٔٞٚٞكس ْحذوحً.

 .Aذأثُش انضَد انطُاس فٍ انًُى انقطشٌ نفطش  -

flavus : جْطهىٓص ًُٜج جُـٍٜ ٣ٍ٠وس جُٛد

ذحْطهىجّ  Pour plate methodك٢ ج٠٫رحم 

ضٍج٤ًُ ٓهطِلس ٖٓ ج٣ُُص جُط٤حٌ ٝج١ُْٞ 

 Tweenٓغ ئٞحكس ٓحوز  PDAجٌُُػ٢ 

ُٓؼ ج٣ُُص ٓغ ج١ُْٞ %، 0.05ذط٤ًٍُ 80

٢ ج٠رحم ٓؼؤس، ُوكص ذٌٛٞز ؾ٤ىز غْ ٚد ك

َٓ ٖٓ ٓكٍِٞ ج٫ذٞجؽ 0.02 ج٠٫رحم ذط٤ًٍُ

ٓروحً ذٌَٗ هطٍز ك٢ ًٍُٓ جُطرن، جُٔكٍٟ ٓ

ّ ُك٤ٖ ٍٝٚٞ °25قٟ٘ص ج٠٫رحم ذىٌؾس 

 (.18جُ٘ٔٞ ك٢ ٠رن ج٤ُٓطٍز ج٠ُ قحكس جُطرن )

 .Aذأثُش تخاس انضَد انطُاس فٍ ًَى انفطش  -

flavus :( 19جضرؼص ًُٜج جُـٍٜ ٣ٍ٠وس )

أهٍج٘ ٌٝم جُط٤ٍٖف جُٔٗرؼس ذحْطهىجّ 

و٤ف ٓهطِلس ٖٓ ج٣ُُص جُط٤حٌ، ذؼى ضِ ذطٍج٤ًُ

ج١ُْٞ جٌُُػ٢ جُهح٢ُ ٖٓ ج٣ُُص ذوطٍز ٖٓ 

ٓكٍِٞ ج٫ذٞجؽ ٝٞؼص ك٢ ًٍُٓ جُطرن ًٔح 

ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس، ٝٞؼص أهٍج٘ ٌٝم 

ؿطحء  ْْ ك٢ ًٍُٓ 1.5ض٤ٍٖف ٓؼؤس ذوطٍ 

ٓهطِلس ٖٓ ج٣ُُص جُطرن غْ ج٤ٞق ج٤ُٜح ذطٍج٤ًُ

َٓ، ٝج٤ٞق  2-0.03جُط٤حٌ ضٍجٝقص ذ٤ٖ 

أٌٝجم ض٤ٍٖف هطٍجش ٖٓ جٌُكٍٞ ج٫غ٢ِ٤ ج٠ُ 

ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز، قٟ٘ص ج٠٫رحم ذٞٞغ 

ٓوِٞخ ٝضٔص ٓطحذؼس جُ٘ٔٞ ك٢ ٠رن ج٤ُٓطٍز 

 ج٠ُ قحكس جُطرن.

جْطؼِٔص ٣ٍ٠وس  انرحهُم االحظائٍ: -

ANOVA  ُِطك٤َِ ج٫قٛحت٢ ٝػ٘ى ٓٓط٣ٞحش

ذحْطهىجّ ٗظحّ 0.05ٝ 0.01ٝ 0.001جقطٔح٤ُس 

spss. 

 انُرائح وانًُاقشح:

فٍ A. flavusطش اخرثاس كفاءج ػضالخ انف -

ضْ ٓرىت٤حً ضكى٣ى ػ٫ُش : B1اَراج سى االفال

جُط٢ ُٜح جُوحذ٤ِس ػ٠ِ جٗطحؼ A. flavusجُلطٍ 

ٝيُي ذط٤ٔ٘س جُؼ٫ُش ػ٠ِ ١ْٝ  B1ج٫ك٬

AFPA  ق٤ع أظٍٜش جُؼ٫ُضحٌُلٞءز ك٢ جٗطحؼ

ُٞٗح ذٍضوح٤ُحً ٓٛلٍجً ٝذٍجهحً ك٢ نِل٤س  B1جُْٓ 

جُٔٓطؼٍٔز جُلط٣ٍس، جُٓرد ك٢ ًٛج جُِٕٞ ٣ؼٞو 

ج٠ُ هحذ٤ِس ًٛٙ جُؼ٫ُش ػ٠ِ جٗطحؼ قحٓٝ 

ٝقحٓٝ  Aspergillic acidج٫ْرٍؾ٤ِ٤ي

 Nor aspergillic acidجٌُ٘ٞجْرٍؾ٤ِ٤ي

 Ferric ammoniumٕ ٣طلحػ٬ٕ ٓغ ججًُِ

citrate  جقى ٌٓٞٗحش ج١ُْٞ ٞٛٝAFPA 

٤ُؼط٢ جُِٕٞ جُرٍضوح٢ُ جُٔٛلٍ جُرٍجم ك٢ نِل٤س 

جُٔٓطؼٍٔز، ٣ٝؼى ًٛج جٌُٗق ٜٓٔحً ك٢ ضكى٣ى 

(. ًٔح 20جُؼ٫ُش جُٔ٘طؿس ُّٓٔٞ ج٫ك٬ )

١ْ ن٬ٚس ؾَٞ جُٜ٘ى ٌُِٗق ػٖ ٝجْطهىّ 

جُؼ٫ُش جُٔ٘طؿس ُّٓٔٞ ج٫ك٬ ٝجُط٢ أظٍٜش 

ضأُوحً ػ٠ِ ًٛج ج١ُْٞ ػ٘ى ككٜٛح ضكص ج٫ٖٜس 

ٓؿ٤س.أظٍٜش ٗط٤ؿس جُلكٙ جُٔرىت٢ كٞم جُر٘ل

 10هحذ٤ِس A. flavusػُُس ُلطٍ  19ًٛج ُـ 

( أ١ ذ٘ٓرس 1ػ٫ُش كو١ ٫ٗطحؼ جُْٓ )ؾىٍٝ 

( 21%. ضطلن ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٓغ ٓح ٝؾىٙ )52.63

كو١  A. flavusٖٓ جٕ غِع ػ٫ُش جُلطٍ 
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ٝجٕ ػ٫ُش جُلطٍ  B1 ٝB2ًحٗص ٓ٘طؿس ٬ُك٬

، ٝيُي B1ض٘طؽ ٓٓط٣ٞحش ٓهطِلس ٖٓ ج٫ك٬

٣ٍؾغ ج٠ُ جنط٬ف جُوحذ٤ِس جٌُٞجغ٤س ٫٬ُِٓش 

(22 ،23.) 

 .A يٍ قثم ػضالخ انفطش B1اَراج سى االفال

flavus: أظٍٜش ٗطحتؽ ض٤ٔ٘س جُؼ٫ُش جُط٢ أػطص

( ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس 1ٗط٤ؿس ٓٞؾرس ُِلكٙ )ؾىٍٝ 

ج١ًُ ٣كلُ جٗطحؼ ّْٔٞ ج٫ك٬ٝذؼى  YESك٢ ١ْٝ 

ػ٤ِٔس ج٫ْطه٬٘ ٝجُلَٛ ػ٠ِ ٚلحتف 

جٌُٞٓحضٞؿٍجك٢ ٝٓوحٌٗس جُروغ جُٔلُٛٞس ٓغ ذوغ 

جُو٤ح٢ْ. ظٍٜ ضرح٣٘حً ك٢ ٖىز ضأُن  B1ج٫ك٬

ٓٓطهِٙ ٗٔٞ ًٛٙ جُؼ٫ُش ٓٔح ٣ىٍ ػ٠ِ جنط٬ف 

، ٝظٍٜش B1هحذ٤ِس جُؼ٫ُش ك٢ جٗطحؾٜح ج٢ٌُٔ ٬ُك٬

ٝجهِٜح Z4  ٝZ5ٛح ضأُوحً ض٤ِٜح جُؼُُط٤ٖ جًػٍ Z8جُؼُُس 

. ًٔح أظٍٜش جُطؿٍذس جٕ ْْ ج٫ك٬ Z10ضأُوحً جُؼُُس 

كو١  Bجُٔ٘طؽ ٖٓ هرَ جُؼ٫ُش ًحكس ًحٕ ٖٓ ٗٞع 

جي ُْ ضطٌٕٞ ذوغ نٍٟجء ذٍجهس.  Gوٕٝ ض٣ٌٖٞ ج٫ك٬

جُٔ٘طؿس ٖٓ هرَ أًلأ  B1ُوى ضْ ضوى٣ٍ ٤ًٔس ج٫ك٬

( ٝجُط٢ أػطص أػ٠ِ ضأُوحً Z8جُؼ٫ُش )جُؼُُس 

)++++( ػ٠ِ ٚل٤كس جٌٍُٝٓحضٞؿٍجك٢ ذحْطهىجّ 

ٝج١ًُ ظٍٜ  Scanner densitometerؾٜحَ 

ؾُء ذحُر٤ِٕٞ ًُُي جنط٤ٍش ًٛٙ  8.395ذط٤ًٍُ 

جُؼُُس ك٢ جُىٌجْحش ج٬ُقوس جُٔطؼِوس ذطأغ٤ٍ ج٣ُُٞش 

 جُط٤حٌز ك٢ ٗٔٞ ٝئٗطحؼ جُْٓ.

 

أظٍٜش ٗطحتؽ ئٞحكس : A. flavusذأثُش انضَد انطُاس نقشىس ثًاس انكشَة فشوخ فٍ انىصٌ انداف نهفطش  -

ٝض٤ٔ٘س جُلطٍ ك٤ٚ ج٠ُ قٍٛٞ  YESضٍج٤ًُ ٓهطِلس ٖٓ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ غٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش ج٠ُ ١ْٝ 

% ٝج١ًُ أوٟ ج٠ُ نلٝ قحو 1ٜ قحو ذ٣ُحوز جُط٤ًٍُ ٫ًٞٚٝ ج٠ُ جُط٤ًٍُ حهلأٗجٗهلحٜ ضى٣ٌؿ٢ أوٟ ج٠ُ 

% 0.125ُؿ٤ٔغ ُِطٍج٤ًُ ػىج جُط٤ًٍُ P<0.001( ٝذلٍٝم ٓؼ٣ٞ٘س ضكص ٓٓطٟٞ 1ك٢ جَُٕٞ جُؿحف )ٌَٖ 
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، ضٍجٝقص جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس ُِطػر١٤ ٗٓرس ج٠ُ ٓؼحِٓس P<0.05ٝج١ًُ جظٍٜ كٍٝهحش ٓؼ٣ٞ٘س ضكص ٓٓطٟٞ 

% )ٌَٖ 1% ٧ػ٠ِ ض٤ًٍُ ٣ُُِص 87.15% ج٠ُ 0.125% ٧هَ ض٤ًٍُ ٣ُُِص جُط٤حٌ 3.4ج٤ُٓطٍز ذ٤ٖ 

2.) 
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أظٍٜش جُ٘طحتؽ ضأغ٤ٍجً : A. flavusذأثُش انضَد انطُاس نقشىس ثًاس انكشَة فشوخ فٍ انًُى انقطشٌ نهفطش  -

% ٝج١ًُ أوٟ 2ٟٓحوجً ُِ٘ٔٞ ذ٣ُحوز ض٤ًٍُ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ غٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش ٫ًٞٚٝ ج٠ُ جُط٤ًٍُ 

٤ًٍُ ـىج جُطـػP<0.001طٟٞ ـص ٓٓـ( ٝذلٍٝم ٓؼ٣ٞ٘س ضك3ٜ قحو ك٢ أهطحٌ جُٔٓطؼٍٔجش )ٌَٖ حهلأٗج٠ُ 

 كص ٓٓطٟٞـؼ٣ٞ٘حً ضـٍهحً ٓـٍٜ كـ١ً أظـ% ج0.125ُ

P<0.01 ٖ٧هَ ض٤ًٍُ ٣ُُِص جُط٤حٌ 9.2. ضٍجٝقص جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس ُِطػر١٤ ٓوحٌٗس ذٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ذ٤ %

 (.4% ٌَٖ )2% ٧ػ٠ِ ض٤ًٍُ ٣ُُِص 89.69% ج٠ُ 0.125
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أظٍٜش ٗطحتؽ ضؼ٣ٍٝ جُلطٍ ج٠ُ ذهحٌ ذأثُش تخاس انضَد انطُاس فٍ ًَى انفطش تاسرخذاو األقشاص انًشثؼح: -

ٓهطِلس ج٠ُ أهٍج٘ أٌٝجم جُط٤ٍٖف ك٢ ًٛٙ  غٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش جُٟٔحكس ذطٍض٤ٌُ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ

َٓ ج١ًُ أظٍٜ جٗهلحٞحً  0.75 كؼح٤ُس ٟٓحوز ُِ٘ٔٞ ذ٣ُحوز جُط٤ًٍُ جُٟٔحف ٫ًٞٚٝ ج٠ُ جُط٤ًٍُ ج٠٫رحم

تؽ (. ًٔح أظٍٜش جُ٘طح5ٌَٖ ) P<0.001ُؿ٤ٔغ جُطٍج٤ًُقحوجً ك٢ أهطحٌ جُٔٓطؼٍٔجش ٝذلٍٝهحش ٓؼ٣ٞ٘س ٝ

( 0.5، 0.25، 0.125، 0.06) جُٔٓطؼٍٔجش ػ٘ى ٓؼحِٓطٜح ذحُطٍج٤ًُػىّ ٝؾٞو كٍٝهحش ٓؼ٣ٞ٘س ك٢ أهطحٌ 

كط١ٍ جذ٤ٝ  ٛٞ ٖٓ ن٬ٍ ٓ٘غ جُطر٣ٞؾ جي ظٍٜ جُلطٍ ذٌَٗ ؿٍُ ٌُٖٝ جُطأغ٤ٍ جُظحٍٛ ًُٜٙ جُطٍج٤ًُ َٓ،

َٓ ج٠ُ  0.03% ٧هَ ض٤ًٍُ 14.63حِٓس ج٤ُٓطٍز ذ٤ٖ ض٣ٌٖٞ ج٫ذٞجؽ. ضٍجٝقص ٗٓد جُطػر١٤ ٓوحٌٗس ذٔؼ وٕٝ

 (.6َٓ ٣ُُِص جُط٤حٌ )ٌَٖ  0.75% ٧ػ٠ِ ض90.24ُ٤ًٍ
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يٍ  B1ذأثُش انضَد انطُاس فٍ اَراج سى االفال -

 B1ضْ ضكى٣ى ج٫ك٬: A. flavusقثم انفطش 

 YESك٢ ١ْٝ  Z8جُٔ٘طؽ ٖٓ هرَ جُؼُُس 

جُكح١ٝ ػ٠ِ ضٍج٤ًُ ٓهطِلس ٖٓ ج٣ُُص جُط٤حٌ 

٣ٞٓحً ٖٝٓ ن٬ٍ  14ذؼى ض٤ٔ٘س جُؼُُس ك٤ٚ ُٔىز 

جُو٤ح٢ْ.  B1ضكى٣ى ٖىز جُطأُن ٓوحٌٗس ٓغ ج٫ك٬

أظٍٜش ٓؼحِٓس جُلطٍ ذطٍج٤ًُ ٓهطِلس ٖٓ 

ج٣ُُص جُط٤حٌ جٗهلحٞحً ك٢ ٖىز جُطأُن ػ٘ى 

% جي ٓػِص ٖىز جُطأُن 0.25ٝ 0.125جُطٍج٤ًُ 

٣ٖ )++، +( ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ٓوحٌٗس ذٗىز ُِط٤ًٍُ

ضأُن ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز )++++( ُْٝ ٣ظٍٜ 

% أ١ ذوؼس 0.5ٓٓطهِٙ ج١ُْٞ ك٢ جُط٤ًٍُ 

 ُِْٓ ػ٠ِ جُٛل٤كس.

ض٤ٍٗ جُ٘طحتؽ ذٌٛٞز ػحٓس ج٠ُ ٣َحوز ًلحءز 

جْطهىجّ ذهحٌ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُِكى ٖٓ ٗٔٞ جُلطٍ 

ض٤ِٚ جْطهىجّ ٣ٍ٠وس جُطهل٤ق ك٢ B1جُٔ٘طؽ ٬ُك٬

١ُْٞ جُٓحتَ )جَُٕٞ جُؿحف( غْ ٣ٍ٠وس جُطهل٤ق ج

ك٢ ج١ُْٞ جُِٛد ٝجُط٢ أػطص أهَ كؼح٤ُس. جٕ 

جنط٬ف قٓح٤ْس جُطٍم جُٔٓطهىٓس ٫نطرحٌ كؼح٤ُس 

ج٣ُُٞش جُط٤حٌز ٝجُٔٓطهِٛحش جُ٘رحض٤س ٝهى ُٞقع 

( ٝج٣ًُٖ 24، 18، 1ٖٓ هرَ جُؼى٣ى ٖٓ جُرحقػ٤ٖ )

٣ى ٖٓ ػُٝج يُي ج٠ُ جٕ ًٛٙ جُطٍم ضطأغٍ ذحُؼى
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جُؼٞجَٓ ٜٝٓ٘ح ٠ر٤ؼس جُ٘ٔٞ جُلط١ٍ، ٓىٟ ضؼٍٜ 

جُـٍُ جُلط١ٍ ٣ُُِص، يٝذح٤ٗس ج٣ُُص ٌٝٓٞٗحضٚ 

 ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؼٞجَٓ.

ُوى جنطرٍ ج٣ُُص جُط٤حٌ ٝجُٔٓطهِٙ ٖٓ ج٠رحم 

ٖٓ هرَ جُؼى٣ى ٖٓ Citrusٓهطِلس ٖٓ ؾّ٘ جُـ 

جُرحقػ٤ٖ ضؿحٙ جُلط٣ٍحش جُٔ٘طؿس ُّٓٔٞ ج٫ك٬، ٖٓ 

( ٝجُط٢ جْطهىّ ك٤ٜح ج٣ُُص 25ًٛٙ جُىٌجْحش )

 .Cجُٔٓطهِٙ ٖٓ هٌٗٞ غٔحٌ ج٤ُِٕٔٞ جُكحٓٝ 

limon  ٍٝجُرٍضوحC. sinensis  ُ0.05ذط٤ًٍ-

% ٝجُط٢ أوش ج٠ُ نلٝ جُ٘ٔٞ ٝئٗطحؼ ج٫ك٬ ٖٓ 2

% ػ٘ى 90ِٝٚص ج٠ُ  ذ٘ٓرس A. flavusهرَ جُلطٍ 

أػ٠ِ ض٤ًٍُ. ًٔح أظٍٜ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ غٔحٌ 

Citrus maxima  ٍٝجُرٍضوحC. sinensis  هحذ٤ِس

ضػر١٤ ػح٤ُس ُ٘ٔٞ جُؼى٣ى ٖٓ جُلط٣ٍحش جُٔطِلس ُِٔٞجو 

ؾُء ذح٤ُِٕٔٞ  500جُـًجت٤س ٝئٗطحؼ ْْ ج٫ك٬ ذط٤ًٍُ 

(. ٝأظٍٜ ج٣ُُص جُط٤حٌ جُٔٓطهِٙ ٖٓ هٌٗٞ 26)

ٝج٢ُٓٞ٘ Kaffir lime (Citrus histrix)غٔحٌ 

 Acid lime (Citrus aurantifolia)ذٍٛز 

 Aspergillusكؼح٤ُس ضؿحٙ ػىو ٖٓ أٗٞجع جُؿّ٘ 

ٝPenicillium  ٜٞٔ٘ح ٖٓA. flavus 

ٝAspergillusparasiticus ٝجٗطحؾٜح ُْٓ ج٫ك٬

ِٓـْ/ َٓ، ٝأظٍٜ ج٣ُُص  1.13-0.56ٝذط٤ًٍُ 

ٗطحؼ ْْ ج٫ك٬ ذط٤ًٍُ جُط٤حٌ كؼح٤ُس ضػر١٤ ضحٓس ٫

 (. 27ِٓـْ/ َٓ ) 2.25

 Citrusٝأنطرٍ ج٣ُُص جُط٤حٌ جُٔطهِٙ ٖٓ غٔحٌ 

ك٢  B1ك٢ جُكى ٖٓ جُطأغ٤ٍ ج٠ٍُٖٓٔ ُْٓ ج٫ك٬

ّ حجكٍجل جُر١، ٝأظٍٜش جُ٘طحتؽ ذؼى جٞحكطٚ ج٠ُ ٠ؼ

جُلٍجل ج٠ُ نلٝ جػٍجٜ جُطْٓٔ ٝجُط٠ٍٖٓ 

جُٔٓرد ػٖ ًٛج جُْٓ ذ٘ٓرس ٓطْٞطس ػ٘ى جُط٤ًٍُ 

(. أٖحٌ جُؼى٣ى ٖٓ 28ؿْ/ ًـْ َٕٝ ؾْٓ ) 2.5

جُرحقػ٤ٖ ج٠ُ جٕ كؼح٤ُس ج٣ُُص جُط٤حٌ ُؿّ٘ 

Citrus ذٌٛٞز ػحٓس ضؼٞو ج٠ُ جقطٞجءٙ ػ٠ِ ٗٓرس

ٝٛٞ ٖٓ جُطٍذ٤٘حش  d-limonineػح٤ُس ٖٓ ٣َص 

س جُكِو٤س، ًٔح ٣ك١ٞ ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ ج٧قحو٣

غٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش ذٌٛٞز نحٚس ػ٠ِ ًٍٓرحش 

% ٝ 2.22ذ٘ٓرس  Octralأنٍٟ ٜٓ٘ح 

Octylformate  (. ٝك٢ 15% )0.95ذ٘ٓرس

وٌجْس أنٍٟ ٝؾى جٕ ٌٓٞٗحش ج٣ُُص جُط٤حٌ ُوٌٗٞ 

، Limoneneغٔحٌ ج٣ٌٍُد كٍٝش ٢ٛ 

Paradisial ،Niral ،Geranial ،Citronellal 

ٝCitral (29 جٕ جُطٍذ٤٘حش ج٧قحو٣س ضطىجنَ ٓغ .)

ج٫ؿ٤ٗس جُٓح٣طٞذ٤َٓ٬س كطإغٍ ذحُىٌؾس ج٧ْحِ ػ٠ِ 

ئ٣وحف آ٤ُس جُ٘وَ جُلؼحٍ ٝػ٤ِٔس جُلٓلٍز جُطأًٓى٣س 

 bطًٍّٞٝػٖ ضػر٤طٜح ُِط٘لّ ك٢ ٓٞهغ جُٓح٣ ك٬ًٟ 

ٝج١ًُ ٣ؼى ؾُء ٖٓ ِِْٓس ٗوَ ج٫ٌُطٍٝٗحش ك٢ 

٬ًٟ ػٖ جٕ جُطٍذ٤٘حش ج٧قحو٣س ضٌٕٞ (. ك30جُه٤ِس )

ٓكرس ُِىٕٛٞ ًِٝٔح َجوش ًٛٙ جُٛلس ك٢ ج٣ُُٞش 

 (.31جُط٤حٌز ًحٗص أًػٍ ٤ْٔس ٌُِحت٘حش جُك٤س )
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 فؼانُح فطش

Metschnikoff (Sorokin) Metarhizium anisopliae  

 Culex quinquefasciatus Sayحُائُح نثؼىع يكافحح اكؼايم 

(Diptera: Culicidae) يغ دساسح َسدُح نهُشقاخ انًظاتح 

 

 ٗٞجٍ ٚحوم ٜٓى١**ٝ ٛحو١ ٜٓى١ ػرٞو***٣ٍٖٓٗ أقٔى هٍٙ وجؿ٢*، 

 َٝجٌز جُٔٞجٌو جُٔحت٤س. -*ًٍُٓ ئٗؼحٔ ج٧ٛٞجٌ ٝج٧ٌج٢ٞ ج٠ٍُرس جُؼٍجه٤س

 جذٖ ج٤ُٜػْ، ؾحٓؼس ذـىجو.-**هْٓ ػِّٞ جُك٤حز، ٤ًِس جُطٍذ٤س

 َٝجٌز جُؼِّٞ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح. -***وجتٍز جُركٞظ جٌُُجػ٤س
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 انخالطح:

  Metarhiziumٖٓ ػحُن جذٞجؽ جُلطٍ  طِِٓٓسأُؾ٣ٍص ًٛٙ جُىٌجْس ُطو٤٤ْ ًلحءز ضٍج٤ًُ ٓ

anisopliae ُرؼٜٞ  )ذ٤ٜٞ، ٣ٍهحش، ػًجٌٟ، ذحُـحش(ج٫وٝجٌ جُك٤حض٤س  ك٢Culex  

quinquefasciatus ٍٓغ وٌجْس ٗٓؿ٤س ٤ٍُِهحش جُٔٛحذس ضكص ظٍٝف جُٔهطر. 

جٝٞكص ٗطحتؽ جُىٌجْس جٕ ؾ٤ٔغ جوٝجٌ جُكٍٗز قٓحْس ُطٍج٤ًُ جذٞجؽ جُلطٍ جُٔىٌْٝس ٢ٛٝ         

2.5  ×10
6 

 ٝ2.5  ×10
7

  ٝ2.5  ×10
8

ذٞؽ/َٓ ٝظٍٜ جٕ ٓؼحِٓس جُر٤ٝ ذحُطٍج٤ًُ أػ٬ٙ أوش ج٠ُ 

10 × 2.5نلٝ ٗٓد جُلوّ ٓوحٌٗس ذٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز جي ًحٗص ٗٓرس جُلوّ ػ٘ى جُٔؼحِٓس ذحُط٤ًٍُ 
8 

جٓح ػ٘ى ٓؼحِٓس ٣ٍهحش %. 95.03% ذحُٔوحٌٗس ٓغ ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ٝجُط٢ ًحٗص 71.3ذٞؽ/َٓ 

% ػ٘ى 100جُط٣ٌٖٞ ج٤ٍُه٤٤ٖ جُػح٢ٗ ٝجٍُجذغ ُٞقظص ٗٓد ٬ًٛحش ضٍج٤ًٔس ػح٤ُس ؾىجً ِٝٚص ج٠ُ 

10×  2.5ٓؼحِٓس ٣ٍهحش جُطٌٞ جُػح٢ٗ ذحُط٣ُ٤ًٍٖ
6 

ٝ2.5  ×10
8

ذٞؽ/َٓ ٝضْ ضٓؿ٤َ ٗٓرس ٖٓ 

ٝأٝٞكص جُىٌجْس ج٤ُٓ٘ؿ٤س ٤ٍُِهحش ج٤ُٔطس ضٞجؾى جذٞجؽ جُلطٍ ذٌَٗ ٬َْْ ك٢  ،ٗٞٛحش جُٔظ٣ٍٜسجُط

جُٓحتَ جُى١ٞٓ ًًُٝي جٓط٬ء جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ج٤ُْٞط٤س ذحذٞجؽ جُلطٍ جُُٔٔٝؾس ذحُـًجء ٝضكَِ ؾىٌجٜٗح 

×  2.5ذحُط٤ًٍُ  أٓح ػ٘ى ٓؼحِٓس ػًجٌٟ جُرؼٜٞ كوى ْؿِص أػ٠ِ ٗٓرس ٬ًٛحش ضٍج٤ًٔس ػ٘ى جُٔؼحِٓس

10
6 

 % ًٔح ُٞقظص ذؼٝ قح٫ش جُطٗٞٙ ٗط٤ؿس ُ٪ٚحذس.65.47ذٞؽ/َٓ ٝجُط٢ ذِـص 

ْؿَ وٌٝ جُرحُؾ قٓح٤ْس ػح٤ُس ؾىجً جضؿحٙ ضٍج٤ًُ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ ئػطٔحوجً ػ٠ِ جُط٤ًٍُ ٝهى         

10×  2.5% ػ٘ى جُٔؼحِٓس ذحُط100ُ٤ًٍِٝٚص ٗٓرس ج٬ًُٜحش جُطٍج٤ًٔس ج٠ُ 
8

 ذٞؽ/َٓ.

 

 ، وٌجْس ٗٓؿ٤س.ٌٓحككس جق٤حت٤س، ذؼٜٞ ٢ُُ٘ٓ، ػحُن كط١ٍ كهًاخ يفراحُح:
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ABSTRACT 

    Efficacy of serial concentrations of Metarhizium anisopliae were measured 

against eggs, larval instars, pupae and adults of Culex quinquefasciatus under 

labolatory conditions. The results showed that all insect stages were sensitive 

to the fungal concentrations 2.5  × 10
6
 , 2.5  × 10

7 
and 2.5  × 10

8
 conidia/ml. 

       Treating eggs with 2.5 × 10
8
 conidia/ml caused reduction its hatching  

percentage up to 71.03% and treating second and fourth instars larvae by 

mixing their foods with of M. anisopliae conidia led to ccumulative high 

mortality percentage reached to 100% when treating the second instar with 

the concentrations 2.5  × 10
6 

and 2.5  × 10
8
 conidia/ml. , various 

malformation were depicted. Infected larvae showed symptoms of 

sluggishness and slow in growth.  Histopathological study of the dead larvae 

showed conidial chains in the haemocoel and the mid gut was full with 

conidia that mixed with food and a decomposition of walls, the blastospores 

were found surrounded the mid gut and a decomposition in the muscle tissue 

with its absence of fungal filaments. 

         Treating mosquito pupae with 2.5  × 10
6
 conidia/ml of M. anisopliae 

had an average of 65.47% mortality and various malformation level were 

depicted.  

          Adult stage showed a high sensitivity against fungal conidia 

concentrations to ccumulative high mortality percentage reached to 100% 

when treated with 2.5  × 10
8
 conidia/ml. 

 

Keywords: Biological control, Culex quinquefasciatus, Metarhizium 

anisopliae, Histological study. 
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 انًقذيح 

ضٜحؾْ جٗحظ جُرؼٜٞ ج٫ٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ  

ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جُىّ ج١ٌٍُٟٝ ٩وجٓس كؼح٤ُحضٜح 

جُك٣ٞ٤س ٝض٣ٌٖٞ جُر٤ٝ. ٝهى ٝؾى جٜٗح ضلَٟ 

جٓطٛح٘ جُىّ ٖٓ جُٞؾٚ ٝج٠٫ٍجف جُؼ٤ِح ٝجُوىّ 

ٌُٕٞ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ضط٤ُٔ ذٞؾٞو جُـىو جُؼٍه٤س ك٤ٜح 

. جٕ ٠ر٤ؼس ٓؼ٤ٗس ذحُـحش جُرؼٜٞ ك٢ ضٍووٛح [1]

ػىو ٖٓ جُٟٔحتق ُِطـ٣ًس ٣ؿؼِٜح ٝجْطس ٜٓٔس ػ٠ِ 

ُ٘وَ ٓٓررحش ج٫ٍٓجٜ ٖٓ جُٗهٙ جٝ جُك٤ٞجٕ 

 . [2]جُٔٛحخ ذٜح ج٠ُ ٖهٙ جٝ ق٤ٞجٕ ٤ِْْ 
 Cx.quinquefasciatusرؼٜٞ ج٣ٌُّٞ٤ٌُ٘وِ   

جُؼى٣ى ٖٓ جٍُٝجٖف جُط٢ ضٓرد جٍٓجٞحً نط٤ٍز 

ُ٪ٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ ٜٓ٘ح جٍُجٖف جُٔٓرد ُك٠ٔ ؿٍخ 

ٖف جُطٜحخ جُىٓحؽ ج٤ُحذح٢ٗ ٌٝجٖف ٍٜٓ ج٤َُ٘ ٌٝج

، ٣وّٞ ًًُي ذ٘وَ ٓٓرد [3،4]جُؿى١ٌ جُٔحت٢ 

ٍٜٓ جُل٣ٌ٬٤ح جُِٔل٤س ٝٛٞ ٖٓ ج٫ٍٓجٜ جُهط٤ٍز 

جُط٢ ضٓررٜح ذؼٝ ٖٓ جٗٞجع ٖٓ جُى٣ىجٕ جُىه٤وس 

Wuchereria bancrofti.   ّٝك٢ ضو٣ٍٍ ٍٗٗ ػح

٤ِٕٓٞ ٖهٙ  107ضْ ضٓؿ٤َ ٓح ٣وٍخ ٖٓ  1996

ٜ جُل٣ٌ٬٤ح ك٢ جؾُجء ٖٓ ج٤ُٖٛ ٝجُٜ٘ى ٓٛحذحً ذٍٔ

ٝجؾُجء ٖٓ ؾ٘ٞخ ٍٖم آ٤ْح ٝؾٌُ جُٔك١٤ جُٜحو١ 

ٝك٢ أك٣ٍو٤ح جُٔىج٣ٌس ٝج٤ٌ٣ٍٓ٫ط٤ٖ جُؿ٘ٞذ٤س 

 . [2]ٝجُْٞط٠ 

ضٛحخ جُكٍٗجش ك٢ جُطر٤ؼس ذأٍٓجٜ ػى٣ىز ضٓررٜح 

ًحت٘حش ق٤س وه٤وس، ٣ٌٖٔ إٔ ضإو١ ًٛٙ ج٫ٚحذس ج٠ُ 

ئقىجظ ٗٓد ٓٞش ػح٤ُس ك٢ ٓؿطٔغ ًٛٙ جُكٍٗجش، 

ٝضَٗٔ ًٛٙ جٌُحت٘حش جٍُٝجٖف ٝجُرٌط٣ٍح ٝجُلط٣ٍحش 

ٝجٕ ئْطهىجّ ٓػَ ًٛٙ جٌُحت٘حش ك٢ ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ 

ٓحٗؼ٢٘ ذٚ  ٛٞ (ج٥كحش)ٓؿطٔغ جُكٍٗجش جُٟحٌز 

 .Microbial control[5]ذحٌُٔحككس جُؿٍغ٤ٓٞس 

ضهطِق جُلط٣ٍحش ك٢ ٣ٍ٠وس ئٚحذطٜح        

ُِكٍٗجش ػٖ جٍُٔٔٞحش ج٫نٍٟ ًح٧ذطىجت٤حش 

ٝجُرٌط٣ٍح ٝجٍُٝجٖف ق٤ع ضهطٍم ؾىجٌ ؾْٓ جُؼحتَ 

ػ٘ى أٓحً٘ٚ جٍُه٤وس ٤ْ٫ٔح ٓ٘طوس جُؿ٘د  [جُؿ٤ِى]

ش جُرط٤٘س ٝجُٔٓحكحش جُٔكٌٛٞز ٓح ذ٤ٖ جُكِوح

ٝأق٤حٗحً ػٖ ٣ٍ٠ن جُػـٌٞ جُط٘ل٤ٓس غْ ضىنَ ضؿ٣ٞق 

جُؿْٓ ق٤ع ضرىأ ذٜٔحؾٔس أٗٓؿطٚ جُٔهطِلس ٝضٓطٍٔ 

ذحُ٘ٔٞ ٝجُطٌحغٍ ٝذحُطح٢ُ ٣ٔط٢ِء ضؿ٣ٞق ؾْٓ 

ٝج١ًُ  Hyphaeجُكٍٗز جُٔٛحذس ذحُـٍُ جُلط١ٍ 

٣ؼٍهَ ػَٔ ج٧ػٟحء ٣ٝٞهق وٌٝجٕ جُىّ ٓٔح ٣إو١ 

أ٣ٟحً ذٓرد ئكٍجَجش  . ٝهى ٣٘ؿْ جُٔٞش[6]ُِٔٞش 

 .[7]٤ّْٔس ٣٘طؿٜح جُلطٍ وجنَ ؾْٓ جُؼحتَ 

ضٜحؾْ جُكٍٗجش ٖٓ هرَ ػىز ٓثحش ٖٓ أٗٞجع       

جُلط٣ٍحش ذؼٟٜح ٖحتغ ؾىجً ٣ٌٖٝٔ جٕ ٣ٓرد 

أٍٓجٞحً ٝذحت٤س ٖٝٓ جُْٜٔ وٌجْس ًٛٙ ج٧ٗٞجع ذٌَٗ 

ؾ٤ى ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ ًلحءضٜح ًؼٞجَٓ ك٢ جٌُٔحككس 

ضٛحخ ؾ٤ٔغ ٌضد جُكٍٗجش ج٫ق٤حت٤س. ٣ٌٖٝٔ جٕ 

 [8]ذحُلط٣ٍحش جٍُٔٔٞس ٜٝٓ٘ح ٌضرس غ٘حت٤س ج٫ؾ٘كس 

ٖٝٓ ًٛٙ جُلط٣ٍحش أٗٞجػــــحً ٖٓ ج٫ؾ٘ـــــحِ 

،  Coelomomyces،Lagenidiumجُطح٤ُس: 

Culicinomyces،Leptolegnia،

Entomophthora،Beauveria ،

Metarhizium[9 ،10 ،11]. 

 [.Metsch]٣ؼّى جُلطٍ         

SorokinMetarhizium anisopliae ٍأًػ ٖٓ

جُلط٣ٍحش ٤ٖٞػحً ك٢ ئٚحذس جُكٍٗجش ُٝٚ جٗطٗحٌ 

ػح٢ُٔ ٣طٞجؾى ذح٧ْحِ ك٢ جُطٍذس ٤ٛ٣ٝد ؿحُرحً 

ؾ٤ٔغ قٍٗجش جُطٍذس ، ٣٫ؼّى جُرؼٜٞ ػحت٬ً ٠ر٤ؼ٤حً 

، ٌُٖٝ ٝؾى ذإٔ ذؼٝ ػ٫ُضٚ [12]ًُٜج جُلطٍ 

ػٞجتِٚ  . ٤ٛ٣د ًٛج جُلطٍ[13]كؼحُس جضؿحٙ ج٤ٍُهحش 

ذؼى جٕ ٣هطٍم ؾىجٌٛح جُهحٌؾ٢ غْ ٣َٛ ج٠ُ 

جُطؿ٣ٞق جُؿ٢ٔٓ ٣ٝ٘ٔٞ ٬ًٌٗٓ ؿ٫ًُ كط٣ٍحً ًٔح 

 16 – ٣4وّٞ ذحٗطحؼ جُّٓٔٞ جُط٢ ضوطَ جُؼحتَ ذؼى 

. جٕ [14](قٓد ٗٞع جُؼحتَ)٣ٞٓحً ذؼى ج٫ٚحذس 

ٛىف جؾٍجء جُركع ًحٕ ُىٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ 

ك٢ M. anisopliaeٓهطِلس ٖٓ ػحُن جذٞجؽ جُلطٍ 

ز جُٔهطِلس ٓغ وٌجْس ٤ٓٗؿ٤س ٤ٍُِهحش أوٝجٌ جُكٍٗ

 جُٔٛحذس ذحُلطٍ ذؼى ٓٞضٜح.
 انًىاد وؽشائق انؼًم:  

 .ضٍذ٤س جُكٍٗز:1

ُؾٔغ ذ٤ٝ جُكٍٗز ٖٓ قٜٞ ك٢ جُكى٣وس        

جذٖ ج٤ُٜػْ /  –ُِؼِّٞ جٍُٛكسجُ٘رحض٤س ك٢ ٤ًِس جُطٍذ٤س 

ضٔص ، 2010ؾحٓؼس ذـىجو ن٬ٍ ٍٖٜ أ٣ٍِٞ ٖٓ ػحّ 

ضٍذ٤س ٝئًػحٌ ٓٓطؼٍٔز جُكٍٗز ك٢ ٓهطرٍ جُكٍٗجش 

ك٢ أٝج٢ٗ  (هٞجٌخ 3-2)ٝٞغ جُر٤ٝ  ،جُٔطوىّ

 500ْْ قح٣ٝس ػ٠ِ  5.5×11×17ُىجت٤٘س ذأذؼحو 

ٝٞؼص  ْحػس، 72َٓ ٖٓ ٓحء ق٘ل٤س ٓطٍٝى ُٔىز 

ّ º 2± 27أٝج٢ٗ جُطٍذ٤س ك٢ قحٞ٘ــس ذىٌؾس 

 12% ٝٓىز ئٞحءز  80 – ٠ٌٝ70ٞذس ٗٓر٤س   

 (ٓكٌٞز)٤ٓٞ٣حً. ؿ٣ًص ج٤ٍُهحش جُلحهٓس ذؼ٤ِوس ْحػس 

ٖٓ جُه٤ٍٔز ٝؿًجء ج٧ْٔحى،  5:1ضطأُق ٖٓ ٣ُٓؽ 

ٓغ ٬ٓقظس ضرى٣َ ٓحء قٜٞ جُطٍذ٤س ك٢ قحُس 

ظٌٜٞ ػٌٌٞز ُط٬ك٢ ضؼلٖ جُٔحوز جُؼ٣ٟٞس ك٢ جُٔحء 

 . [15]ٓٔح ٣إو١ ج٠ُ ٓٞش ج٤ٍُهحش 
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أٝج٢ٗ ُىجت٤٘س ٗر٤ًز ْؼس جُٞجقى  ج٠ُُٗوِص جُؼًجٌٟ 

، (ُـٍٜ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُرحُـحش)َٓ  500ٜٓ٘ح 

ٝٞؼص ج٧ٝج٢ٗ ك٢ أهلح٘ ضٍذ٤س يجش ٤ٛحًَ 

ْْ  30×30×30قى٣ى٣س ٌٓؼرس جٌَُٗ ذأذؼحو 

ٓكح٠س ذؤحٔ جُطٍٞ، ضًٍص ج٧هلح٘ ك٢ جُٔهطرٍ 

% 80 – 70ٗٓر٤س ّ ٠ٌٝٞذس 2º±25ضكص قٍجٌز 

ْحػس ٤ٓٞ٣حً. ُؿ٣ًص جًًٌُٞ جُكى٣ػس  12ٝئٞحءز 

ْْ ٣كط١ٞ ػ٠ِ  9جُرُٝؽ ذٞٞغ ٠رن ذط١ٍ هطٍٙ 

% وجنَ جُولٙ 10هط٘س ٓٗرؼس ذٔكٍِٞ ١ٌٍْ 

ُٝـٍٜ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُر٤ٜٞ ؿ٣ًص ج٫ٗحظ ػ٠ِ 

ضْ ضٗه٤ٙ ٗٞع جُكٍٗز ػ٠ِ جٜٗح . [16]وّ قٔحٓس 

Cx. quinquefasciatus Say  [17]جْط٘حًو ج٠ُ. 

 . ض٤ٔ٘س ٓٓطؼٍٔز جُلطٍ: 2

 Metarhiziumجْطُهىٓص ػُُس ٖٓ جُلطٍ        

anisopliae ضْ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ ًٍُٓ جُركٞظ

جٌُُجػ٤س/ ٝقىز ئٗطحؼ جُٔر٤ىجش جُك٣ٞ٤س/ ؾ٣ٌٜٞٔس 

٤ٔٗص ػُُس جُلطٍ ك٢ أ٠رحم ذط١ٍ  جُؼٍذ٤س،ٍٓٛ 

 Potato Sucroseقح٣ٝس ػ٠ِ ج١ُْٞ جٌُُػ٢ 

Agar(PSA) ُ٤ٚ جُٟٔحو جُك١ٞ٤ جُٟٔحف ج

Chloramphenicol ُقٟ٘ص ج٠٧رحم ذىٌؾس ،

 15% ُٔىز  5±80ّ ٠ٌٝٞذس ٗٓر٤س 1º±26قٍجٌز 

 . [18]٣ٞٓح 

 جُلط٣ٍس:قٓحخ ػىو ج٧ذٞجؽ ٝضك٤ٍٟ جُطٍج٤ًُ . 3

َٓ ٖٓ جُٔحء جُٔوطٍ ٝجُٔؼوْ ج٠ُ  5ج٤ُٞق           

ك٢  ٣PSAٞٓحً ػ٠ِ ١ْٝ 14ٌُٓػس كط٣ٍس ذؼٍٔ 

ْْ ٓغ جٞحكس  9ذوطٍ ٗر٤ًز ط٤ٌ٤س ج٠رحم ذط١ٍ ذ٬ْ

% ، قٛىش 0.01ذط٤ًٍُ  Tween-20ٓحوز جُـ 

. Lج٧ذٞجؽ ذْٞح٠س ه٤ٟد َؾحؾ٢ ذٌَٗ قٍف 

ٖكص ٓكط٣ٞحش جُطرن ذْٞح٠س هٔغ َؾحؾ٢ ٓػرص  ٌُ

َٓ جُنٍٟ  ٣5ك١ٞ هطؼس ٖحٔ ٓؼؤس ٓغ ئٞحكس 

ٖٓ ٓحء ٓوطٍ ٓؼوْ ُٟٔحٕ ض٤ٍٖف ؾ٤ٔغ ج٧ذٞجؽ 

جُٔطٟٖٔ )جُلط٣ٍس، ُؾٔغ جٍُجٖف ك٢ وٌٝم َؾحؾ٢ 

َٓ ٖٓ ػحُن جُٔحء جُٔوطٍ ٝأذٞجؽ  10قٞج٢ُ 

 Stockٝج١ًُ ُػَى جُؼحُن ج٧ْحِ  (جُلطٍ

suspension  ُٝكٓحخ ػىو ج٧ذٞجؽ ك٢ جُؼحُن

جُلط١ٍ ضْ جْطهىجّ ٣ٍٖكس جُؼى 

Haemocytometer  ّجُهحٚس ذؼى ٣ًٍحش جُى

َٓ ٖٓ جُٔكٍِٞ ج٧ْحِ ج٠ُ  1جُكٍٔ ق٤ع ج٤ُٞق 

َٓ  0.1َٓ ٖٓ جُٔحء جُٔوطٍ جُٔؼوْ. غْ ٝٞغ  99

ٓ٘ٚ ػ٠ِ ج٣ٍُٗكس ذؼى ٝٞغ ؿطحء ج٣ٍُٗكس ٝضْ 

جُٔؼحوُس جُطح٤ُس قٓحخ ػىو ج٧ذٞجؽ ئْط٘حوجً ج٠ُ 

[19]  : 

يؼايم × = يؼذل ػذد األتىاؽ  (تىؽ/يم)ػذد األتىاؽ 

×25× انرخفُف 
4

10 

ٝذؼى ضطر٤ن جُٔؼحوُس ًحٕ ٓؼىٍ ػىو ج٧ذٞجؽ ك٢ 

10جُٔكٍِٞ ج٧ْحِ ُٝؼىز ٍٓجش ٣ٓح١ٝ 
9×

 2.5 

جُطٍج٤ًُ جُلط٣ٍس جٍُٔجو وٌجْس  ، قٍٟشذٞؽ/َٓ

٢ٛٝ10 ضأغ٤ٍٛح 
8

 ×2.5 ،10
7

 ×2.5، 10
6

  ×2.5 

 .ذٞؽ/َٓ

 جُك٣ٞ٤س:. جُطؿحٌخ  4

 .Mوٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ  .1

anisopliae ٜٞك٢ ذ٤ٝ جُرؼCx.  

quinquefasciatus 

ٗوَ هحٌخ ذ٤ٝ ُـٍٜ وٌجْس ضأغ٤ٍ جُطٍج٤ًُ أػ٬ٙ 

ْحػس ٖٓ ٓٓطؼٍٔز جُطٍذ٤س ج٠ُ ئٗحء  6 – 1ذؼٍٔ 

َٓ ٖٓ  100َٓ ٣كط١ٞ ػ٠ِ  500ُىجت٢٘ ٗر٤ً ْؼس 

ْحػس ػِٞٓص جُر٤ٜٞ  72ق٘ل٤س ٓطٍٝى ُٔىز  ٓحء

ذط٣ٍوس جٍُٔ جُٔرحٍٖ ذحْطهىجّ ٍٖٓس ٣ى٣ٝس ْؼس 

َٓ ٖٓ  3ْْ ضو٣ٍرحَ ذكٞج٢ُ  15َٓ ٖٝٓ ٓٓحكس  25

ًٌٍُش جُٔؼحِٓس  ًَ ض٤ًٍُ ٖٓ جُطٍج٤ًُ ج٥ٗلس جًًٍُ. 

غ٬ظ ٍٓجش ٌَُ ض٤ًٍُ ك٬ًٟ ػٖ ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز 

ٖص هٞجٌخ جُر٤ٝ خ  ٌُ ــــٍٞ َٓ ٖٓ ٓكِ 3ق٤ع 

 Tween-20ٓحت٢ ٟٓحكــــحً ج٤ُــــٚ ٓــــحوز جُـ 

% ُقٟ٘ص ٌٌٍٓجش جُٔؼحِٓس 0.01ذط٤ًٍُ 

±  27ٝج٤ُٓطٍز ك٢ قحٞ٘س ًٍٜذحت٤س ذىٌؾس قٍجٌز 

2º 12% ٝٓىز ئٞحءز  5±  80ّ ٠ٌٝٞذس ٗٓر٤س 

ْحػس ضْ ضٓؿ٤َ ػىو  24ْحػس ٤ٓٞ٣حً ، ذؼى ٌٍٓٝ 

جُٔحء جُر٤ٝ جُلحهّ ُٝٗوِص ج٤ٍُهحش جُلحهٓس ٓغ 

َٓ قح٣ٝس ػ٠ِ ٓحء  500جُٔؼحَٓ ج٠ُ أٝج٢ٗ ْؼس 

ؿْ ٖٓ جُؼ٤ِوس  1.5ق٘ل٤س ٓطٍٝى أ٤ُٞق ج٤ُٜح ضو٣ٍرحً 

ٝضْ ٓطحذؼس ضطٌٞٛح ُك٤ٖ ضكُٜٞح ج٠ُ ذحُـحش ْؿَ 

 ن٬ُٜح ػىو ج٤ٍُهحش ج٤ُٔطس ٝػىو جُرحُـحش جُرحَؿس . 

 .Mوٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ  .2

anisopliae ك٢ ٣ٍهحش جُط٣ٌٖٞ جُػح٢ٗ ٝجٍُجذغ

 :Cx.  quinquefasciatusُرؼٜٞ 

 .Mُىٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ػحُن جُلطٍ        

anisopliae ك٢ ٣ٍهحش جُرؼٜٞ جضُرؼص

 150ذٞجهغ جْطهىٓص جُطٍج٤ًُ أػ٬ٙ  .[20]٣ٍ٠وس

ٜٓ٘ح ك٢ غ٬غس أٝج٢ٗ  ًَ ض٤ًٍَُٓ ٌَُ ض٤ًٍُ، َٝع 

 50َٓ ٝذٞجهغ  100ُىجت٤٘س ٗر٤ًز ْؼس جُٞجقى ٜٓ٘ح 

غْ ُٗوِص  (جٕ ًَ جٗحء ٣ٔػَ ٌٌٍٓ ق٤ع)َٓ ٌَُ جٗحء 

٣ٍهس ٠ٌٞ غح٢ٗ ٖٓ ٓٓطؼٍٔز جُطٍذ٤س ج٠ُ ًَ  15

ؿْ ٖٓ جُؼ٤ِوس جُٔؼؤس  1.5ئٗحء ٝج٤ٞق ج٤ُٚ قٞج٢ُ 

ُـٍٜ جُطـ٣ًس. أٓح ذحُ٘ٓرس ُٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز كوى 
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ٖٓ ٓكٍِٞ ٓحت٢ ٟٓحكــــحً ج٤ُــــٚ  3َٓ ِص ذـػٞٓ

% ٓغ ئٞحكس 0.01ذط٤ًٍُ  Tween-20ٓــــحوز جُـ 

ًٌٍُش  1.5 ؿْ ضو٣ٍرحً ٖٓ جُؼ٤ِوس ُـٍٜ جُطـ٣ًس ٝ

ُؿط٤ص ؾ٤ٔغ أٝج٢ٗ جُٔؼحِٓس ذوطغ ٖٓ  ٍٓجش،غ٬ظ 

ذطص ذٍذح٠  ٌُ ُٗوِص أٝج٢ٗ  ٓطح٢٠،هٔحٔ جُطٍٞ ٝ

ّ 2º ± 27جُطؿٍذس ج٠ُ قحٞ٘س ذىٌؾس قٍجٌز 

ْحػس  12% ٝكطٍز ئٞحءز  5±  ٠ٌٝ80ٞذس ٗٓر٤س 

ُْؿِص ػىو ج٤ٍُهحش  ٤ٓٞ٣حً ضْ ٓطحذؼس ج٤ٍُهحش ٤ٓٞ٣حً 

جُرحَؿس، ج٤ُٔطس ٝجُٔٗٞٛس ضٍج٤ًٔحً ٝػىو جُرحُـحش 

جُٔؼحِٓس جُٓحذوس ٗلٜٓح ػ٠ِ ٣ٍهحش جُطٌٞ  أُؾ٣ٍص

 جٍُجذغ. 

جُط٤ًٍُ جُ٘ٓؿ٢ ج٢ٍُٞٔ ُِط٤ًٍُ ُىٌجْس ضأغ٤ٍ      

2.5  ×10
8

 .Mذٞؽ/ َٓ ٖٓ ػحُن جذٞجؽ جُلطٍ 

anisopliae ك٢ ٣ٍهحش جُرؼٜٞ ُٗوِص ذؼٝ ٣ٍهحش

 ٝذؼٝ ٣ٍهحشجُطٌٞ جٍُجذغ ج٤ُٔطس ٝجُٔٗٞٛس 

ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ج٠ُ ٓكٍِٞ قلع ًكٍٞ أغ٢ِ٤ 

%. ضْ ػَٔ ٓوح٠غ ٤ٓٗؿ٤س ٓطِِٓٓس قٓد 70

ق٤ع ضْ ضػر٤ص ج٤ٍُهحش ك٢ ٓكٍِٞ  [21]٣ٍ٠وس 

ْحػس غْ أُؾ٣ٍص ػ٤ِٜح  24% ُٔىز 10جُلٌٞٓح٤ُٖ 

ٝجُطؿلحف  Washingػ٤ِٔحش جُـَٓ 

Dehydration  ٝجُط٣ٍٝنClearing  ٝجُطٍٗخ

Infiltration ٖذؼى يُي ٠ٍُٔش ذٗٔغ جُرٍجك٤ ،

ذحْطهىجّ ؾٜحَ جٍُٔٗجـ  µm 5ٝهطؼص ذٓٔي 

وح٠غ ُٝٞٗص جُٔ Rotary microtomeجُىٝجٌ 

ذِٕٔٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ جٌُم جُُٔوٝؼ ٓغ ج٤ْٞ٣٫ٖ، 

غْ ٌٚٞش جُٔوح٠غ ج٤ُٓ٘ؿ٤س جُٔ٘طهرس ذحْطهىجّ 

ًٝح٤ٍٓج  KRUSSٓؿٍٜ ٞٞت٢ ًٍٓد ٗٞع 

 . Nikon coolpixض٣ٍٞٛ ٌه٤ٔس ٗٞع 

 .Mوٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ  .3

anisopliae ٜٞك٢ ػًجٌٟ جُرؼCx.  

quinquefasciatus 

َٓ ٌَُ ض٤ًٍُ  150ذٞجهغ جُطٍج٤ًُ أػ٬ٙ ضْ جنطرحٌ 

َع  ٜٓ٘ح ك٢ غ٬غس أٝج٢ٗ ذ٬ْط٤ٌ٤س ٗر٤ًز  ًَ ض٤ًٍُُٝ

َٓ ٌَُ جٗحء  50َٓ ٝذٞجهغ  100ْؼس جُٞجقى ٜٓ٘ح 

ػًجٌٟ  10غْ ُٗوِص  (ق٤ع جٕ ًَ جٗحء ٣ٔػَ ٌٌٍٓ)

ْحػس ج٠ُ ًَ  12- 6ٖٓ ٓٓطؼٍٔز جُطٍذ٤س ذؼٍٔ 

ى ٝٞؼص ئٗحء. أٓح ذحُ٘ٓرس ُٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز كو

جُؼًجٌٟ ك٢ ٓكٍِٞ ٓحت٢ ٟٓحكــــحً ج٤ُــــٚ ٓــــحوز جُـ 

Tween-20  ُ3% ٝذٔوىجٌ 0.01ذط٤ًٍ ،َٓ

ُؿط٤ص ؾ٤ٔغ أٝج٢ٗ جُٔؼحِٓس ذوطغ ٖٓ هٔحٔ جُطٍٞ 

ذطص ذٍذح٠ ٓطح٢٠ ُٟٔحٕ ػىّ نٍٝؼ جُرحُـحش  ٌُ ٝ

ذؼى جُرُٝؽ، ُٗوِص أٝج٢ٗ جُطؿٍذس ج٠ُ قحٞ٘س ذىٌؾس 

% ٝكطٍز  5±  80ٓر٤س ّ ٠ٌٝٞذس 2ºٗ±  27قٍجٌز 

ْحػس ٤ٓٞ٣حً. ضْ ٓطحذؼس جُؼًجٌٟ ٤ٓٞ٣حً  12ئٞحءز 

ُك٤ٖ ئًطٔحٍ جُرُٝؽ ضْ قٓحخ ػىو جُؼًجٌٟ ج٤ُٔطس 

ٝجُٔٗٞٛس ٝػىو جُرحُـحش جُرحَؿس ُطكى٣ى ٗٓد 

جُرُٝؽ ٝجُطٗٞٛحش جٓح جُؼًجٌٟ ج٤ُٔطس كوى ج٣َِص 

 ٝككٛص ذٔؿٍٜ جُط٣ٍٗف.

ك٢ M. anisopliaeوٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ جُلطٍ  .4

 :Cx.  quinquefasciatusجُرؼٜٞ ذحُـحش 

ُـٍٜ وٌجْس ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ػحُن أذٞجؽ          

 .Cxك٢ ذحُـحش جُرؼٜٞ M. anisopliaeجُلطٍ 

quinquefasciatus  ذحْطهىجّ  [22]٠روص ٣ٍ٠وس

ٝهى ضْ ؾٜحَ جنطرحٌ قٓح٤ْس جُرحُـحش ُِٔر٤ىجش 

10× 2.5وٌجْس ضأغ٤ٍ جُط٤ًٍُ 
6

 ،2.5 ×10
7

 ،2.5 

×10
8

ًٌٍُش جُطؿٍذس غ٬ظ  ك٢ ذحُـحش جُرؼٜٞ. 

ٍٓجش ٌَُ ض٤ًٍُ ك٬ًٟ ػٖ ػَٔ غ٬ظ ٌٌٍٓجش 

ذـ ُٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ق٤ع ػِٞٓص أٌٝجم جُط٤ٍٖف 

ٖٓ ٓكٍِٞ ٓحت٢ ٟٓحكــــحً ج٤ُــــٚ ٓــــحوز  3َٓ

Tween-20  ُُقٟ٘ص ؾ٤ٔغ 0.01ذط٤ًٍ .%

ّ 2º±  27جُٔؼح٬ٓش ك٢ قحٞ٘س ذىٌؾس قٍجٌز 

ْحػس  12% ٝٓىز ئٞحءز  5±  80ٗٓر٤س  ٠ٌٝٞذس

ْحػس  ٤ٓٞ٣24حً ضْ ضٓؿ٤َ ػىو جُرحُـحش ج٤ُٔطس ًَ 

 أ٣حّ ُكٓحخ ٗٓرس ج٬ُٜى جُطٍج٢ًٔ.  8ُٔىز 

 

 . جُطك٤َِ ج٫قٛحت٢  5

ككص جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس ٬ًُِٜحش ئْط٘حوجً ج٠ُ         ُٚ

 جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ: [23]ٓؼحوُس 
 100× % هالك انسُطشج   -% هالك انًؼايهح % انهالك = 

 % هالك انسُطشج - 100

ك٢ جُطك٤َِ  SAS[24]ضرغ يُي أْطؼٔحٍ جُرٍٗحٓؽ

ج٩قٛحت٢ ُىٌجْس ضأغ٤ٍ جُطٍج٤ًُ جُٔىٌْٝس ك٢ 

ٗٓرس جُلوّ ٝج٬ُٜى ٝجُطٗٞٛحش ٝجُرُٝؽ 

ُِرؼٞٞٞهٌٞٗص جُلٍٝم جُٔؼ٣ٞ٘س ذ٤ٖ جُٔطْٞطحش 

 .LSDذحنطرحٌ أهَ كٍم ٓؼ١ٞ٘ 

 :ُرائح وانًُاقشحان

 .Mضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ  .1

anisopliae   ٜٞك٢ كوّ ذ٤ٝ جُرؼCx. 

quinquefasciatus: 

 

ضأغ٤ٍ  (1)أظٍٜش جُ٘طحتؽ جُٔٓؿِس ك٢ ؾىٍٝ  

  M. anisopliaeضٍج٤ًُ ٖٓ ػحُن جذٞجؽ جُلطٍ 

2.5  ×10
6 

 ٝ2.5  ×10
7

  ٝ2.5  ×10
8

ذٞؽ/َٓ 

جُرؼٞٞس كل٢ جُٞهص ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُلوّ ذ٤ٜٞ 

10×  2.5ج١ًُ ُْ ضإِو جُٔؼحِٓس ذحُط٣ُ٤ًٍٖ 
6 

 ٝ2.5 
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 ×10
7

ذٞؽ/َٓ ج٠ُ نلٝ ك٢ جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس  

%  ٝػ٠ِ 80ٝ79.37ُِر٤ٜٞ جُلحهٓس ٝجُط٢ ذِـص 

% ػ٘ى ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ، 95.03جُطٞج٢ُ ٓوحٌٗس ذـ 

10×  2.5أقىغص جُٔؼحِٓس ذحُط٤ًٍُ 
8

ذٞؽ/َٓ  

نلٟحً ٓؼ٣ٞ٘حً ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِر٤ٜٞ جُلحهٓس 

%، ًٔح ضظٍٜ جُ٘طحتؽ ػىّ ٝؾٞو 71.03ذ٘ٓرس ذِـص 

كٍم ٓؼ١ٞ٘ ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِٔٞش جُطٍج٢ًٔ 

جُٔؼىٍ ٤ٍُهحش جُرؼٜٞ جُ٘حضؿس ٖٓ جُر٤ٜٞ جُلحهٓس 

 M. anisopliaeجُٔؼحِٓس ذحُؼحُن جُرٞؿ٢ ُِلطٍ 

رٍز جي ْؿِص ٗٓد ٬ٛى ك٢ ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ جُٔهط

% ٝػ٠ِ جُطٞج٢ُ  99.33ٝ 88.33ٝ  89.77ذِـص 

أٓح ك٤ٔح ٣هٙ جُطأغ٤ٍ ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِرُٝؽ كوى 

أظٍٜش جُ٘طحتؽ كؼح٤ُس ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ جُٔهطرٍَز ك٢ 

 6.36نلٝ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِرُٝؽ جي ْؿِص 

ك٢  62.4% ٝػ٠ِ جُطٞج٢ُ ٓوحٌٗس ذـ0.40ٝ  7.27ٝ

 ز. ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍ

 [25]جٕ جُ٘طحتؽ جػ٬ٙ ضطلن ٓغ ٓحضِٞٚص ج٤ُٚ       

 Muscaٖٓ جٕ ٓؼحِٓس ذ٤ٜٞ جًُذحذس ج٤ُُُ٘ٔس 

domestica ٍذحُلطM. anisoplia  ػ٘ى

10×  2.3جُط٤ًٍُ
8

ذٞؽ/َٓ ِٝٚص ٗٓرس جُلوّ ك٤ٜح 

% ٓٔح هَِ ٖٓ ٗٓرس ذُٝؽ جُرحُـحش ج٠ُ 66.64ج٠ُ 

% ٓوحٌٗس ذٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز جُط٢ ًحٗص ٗٓد 26.66

 %.96.66ك٤ٜح كوّ جُر٤ٜٞ 

 .Mضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ٖٓ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ. 2

anisopliae ك٢ ٣ٍهحش جُرؼٞٞسCx. 

quinquefasciatus: 

ضأغ٤ٍ غ٬غس ضٍج٤ًُ ٖٓ  (2)٣ٞٞف جُؿىٍٝ       

ك٢ جُط٣ٌٖٞ M. anisopliaeجُلطٍ ػحُن جذٞجؽ 

 .Cxجُػح٢ٗ ٝجٍُجذغ ُرؼٞٞس 

quinquefasciatus، ُق٤ع ٝؾىجٕ ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ً

جُٔهطرٍز أقىغص ٣َحوز ٓؼ٣ٞ٘س ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس 

% ٝػ٠ِ 100ٝ  97ٝ  ٤ُِ100ٍهحش جُٜحٌُس ذِـص 

ج٫ جٜٗح  جُطٞج٢ُ ٝذىٕٝ أ١ كٍم ٓؼ١ٞ٘ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح

ؾ٤ٔؼحً ضلٞهص ػ٠ِ ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز جُط٢ ُْ ضٓؿَ 

ج١ ٗٓرس ٓث٣ٞس ٬ُِٜى. ٝأظٍٜش جُ٘طحتؽ قىٝظ 

ضٗٞٛحش ٓظ٣ٍٜس ٗط٤ؿس جُٔؼحِٓس ذؼحُن أذٞجؽ جُلطٍ 

10 × 2.5جُط٤ًٍُكؼ٘ى 
8

ذٞؽ/َٓ ًحٗص ٗٓرس 

جُطٗٞٛحش ػ٘ى ٓؼحِٓس ٣ٍهحش جُطٌٞ جُػح٢ٗ 

س % ػ٘ىجُٔؼح55.53ِٓ% ُط٘هلٝ ج٠ُ 64.63

10×  2.5ذحُط٤ًٍُ
6

ذٞؽ/َٓ ٣ٝطٟف ٖٓ جُؿىٍٝ  

ج٣ٟحً جٕ ٓؼحِٓس ٣ٍهحش جُطٌٞ جُػح٢ٗ أظٍٜش ٗطحتؽ 

٬ًٛحش أًػٍ ٖٓ ٬ًٛحش جُطٌٞ جٍُجذغ. ًٔح 

جظٍٜش جُ٘طحتؽ جٕ ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ جُٔهطرٍز جقىغص 

٣َحوز ٓؼ٣ٞ٘س ك٢ جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس ُٔؼىٍ ػىو ج٤ٍُهحش 

، 42.2، ٝ 64.63،  62.2،  55.53جُٔٗٞٛس ذِؾ   

% ُِط٣ٌٖٞ جُػح٢ٗ ٝجٍُجذغ ٓوحٌٗس  64.4، 59.97

ذٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز جُط٢ ُْ ضٓؿَ ج١ ٗٓرس ٖٓ 

جُطٗٞٛحش  أٓح ك٤ٔح ٣هٙ جُطأغ٤ٍ ك٢ ٓؼىٍ جُ٘ٓرس 

جُٔث٣ٞس ُِرُٝؽ كوى أقىغص جُٔؼحِٓس ذطٍج٤ًُ جذٞجؽ 

جُلطٍ جُػ٬غس نلٟحً ٓؼ٣ٞ٘حً ك٢ ٓؼىٍ ذُٝؽ ج٤ٍُهحش 

،  0.0،  13.33ٝ  0.0،  2.23،  0.0جي ْؿِص 

% ك٢ ٓؼحِٓط٢ 84.47ٝ  84.47% ٓوحٌٗس ذـ 4.43

ج٤ُٓطٍز ُِٝط٣ٌٖٞ جُػح٢ٗ ٝجٍُجذغ، ك٤ٔح ُْ ضظٍٜ ج١ 

 ٖٓ جُطٍج٤ًُ جُٔهطرٍز ضأغ٤ٍجً ٓؼ٣ٞ٘حً ٓهطِلحً ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح. 

جٕ ج٠٫ٞجٌ ج٤ٍُه٤س جُٔؼحِٓس ذؼحُن أذٞجؽ جُلطٍ       

هى ظٍٜش ػ٤ِٜح  جُط٢ جْططحػص ئًٔحٍ جُىٌٝ ج٤ٍُه٢

أػٍجٜ ج٫ٚحذس ذحُلطٍ جٍُٜٔٔ ذٌَٗ ٝجٞف 

ٜٝٓ٘ح نٍٔٞ ج٤ٍُهحش جُٔٛحذس ٝهِس قًٍطٜح 

ٝجٓط٘حػٜح ػٖ جُطـ٣ًس هرَ ٓٞضٜح ذٓحػحش ه٤ِِس ذؼى 

جُٔؼحِٓس ٝذؼٝ ج٤ٍُهحش جٓح ؿطٓص ج٠ٝحكص ػ٠ِ 

ْطف جُٔحء. جٓطحَش ذؼٝ ج٤ٍُهحش ج٤ُٔطس ذحنطُجٍ 

ْ، جٗلٛحٍ ك٢ قؿْ جُٛىٌ ٝهِس ٖؼ٤ٍجش جُؿٓ

جٍُأِ ػٖ ذحه٢ جُؿْٓ، ضكَِ جؾُجء ٖٓ جُو٘حز 

)ٌٚٞز  ج٤ُٟٜٔس ٝذٍَٝٛح جق٤حٗح ج٠ُ نحٌؼ جُؿْٓ

1). 

 ػ٘ى [20]ج٤ُٚ ٓغ ٓحضَٞٚ  جُ٘ط٤ؿس ضطلنجٕ ًٛٙ 

ك٢ M. anisopliaجُلطٍ ػُُس ٖٓ 80وٌجْس ضأغ٤ٍ 

جُرٍج٣ََ ق٤ع  كAe. aegypti٢جُرؼٜٞ ٣ٍهحش 

ظٍٜجٕ ذؼٝ ضِي جُؼ٫ُش جغٍش ػ٠ِ ج٤ٍُهحش 

ْٝررص ُٜح نٍٔٞ ٝذطة جُكًٍس ٌِٝٛص ذؼٟٜح ذؼى 

ْحػحش ه٤ِِس ٖٓ جُٔؼحِٓس ذؼحُن أذٞجؽ جُلطٍ 

10×  2.5ذحُط٤ًٍُ 
6 

ذٞؽ/َٓ ٝهى ضٍجٝقص ٗٓد 

أ٣حّ ٝ  5% ذؼى 100 – 10ج٬ًُٜحش ك٤ٜح ٓحذ٤ٖ  

َ ٗٓرس ج٬ُٜى أ٣حّ ٝػ٠ِ جُطٞج٢ُ ك٢ ق٤ٖ ُْ ضٛ 10

 10ك٢ ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ٠ٝٞجٍ ٓىز جُطؿٍذس جُرحُـس 

 %. 5ج٣حّ  ج٠ُ 

ذ٤٘ص جُىٌجْس ج٤ُٓ٘ؿ٤ـــــــــس جُط٢ ضْ جؾٍجؤٛح ػ٠ِ 

ذؼٝ ج٤ٍُهحش ج٤ُٔطس ذٓرد ج٫ٚحذس ذحُلطٍ جٕ 

جُٔوح٠غ جُٔطِِٓٓس ُطِي ج٤ٍُهحش هى أًىش ج٫ٚحذس 

ٝأظٍٜ جُلكٙ جُٔؿ١ٍٜ  M. anisopliaeذحُلطٍ

ُطِي جُٔوح٠غ ٝؾٞو ٓظحٍٛ ٬ُٚحذس جُلط٣ٍس ك٢ 

ٓ٘ح٠ن ٓطؼىوز ٖٓ ؾْٓ ج٤ٍُهحش ق٤ع ظٍٜش أذٞجؽ 

 (2)جُلطٍ ذٌَٗ ٬َْْ ك٢ جُٓحتَ جُى١ٞٓ ٌٚٞز 

ًٔح أظٍٜ ككٙ جُٔوح٠غ ج٤ُٓ٘ؿ٤س جٕ جُو٘حز 

ج٤ُٟٜٔس جُْٞط٠ ٓٔطِثس ذحٌُحَٓ ذأذٞجؽ جُلطٍ 

جُُٔٔٝؾس ٓغ جُـًجء ٝجٕ ؾىٌجٜٗح ضكِِص ٝضُٔهص 

ذٓرد جُٟـ١ جُل٣ُ٤حت٢ ُِه٠ٞ٤ جُلط٣ٍس جُ٘ح٤ٓس 
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ًًُٝي ذٓرد ضأغ٤ٍ جُٔٞجو جُٓحٓس جُط٢ ٣٘طؿٜح جُلطٍ 

أغ٘حء جًُ٘ٔٞٔح أظٍٜش ذؼٝ جُٔوح٠غ ٝؾٞو ج٧ذٞجؽ 

جُط٢ ضك١٤ ذحُٔؼ٢  Blastosporesجُر٬ْط٤س 

جُْٞط٢ ٝج١ًُ أوٟ ج٠ُ هِس ض٘حٍٝ ج٤ٍُهس ُِـًجء ٓٔح 

  (A, B, C, D 3)ٗطؽ ػ٘ٚ ٓٞضٜح ؾٞػحً ٌٚٞز  

٬٣ٝقع ًًُي ظٌٜٞضكَِ ك٢ ج٧ٗٓؿس جُؼ٤ِٟس ٓغ 

 . (4)ػىّ ٝؾٞو ن٠ٞ٤ كط٣ٍس ن٬ُٜح ٌٚٞز 

ػ٘ـــى ٓؼحِٓـــــس  [21]جٕ ًٛج ٣طلن ٓغ ٓحيًٍٙ       

ذؼحُن أذٞجؽ ٣Cx. qinquefasciatusٍهــــــــحش 

10×  4.5ذط٤ًٍُ M. anisopliaeجُلطٍ
4

 

ذٞؽ/ِٓك٤ع جٕ جُٔوح٠غ ج٤ُٓ٘ؿ٤س جٝٞكص جٓط٬ء 

 24 – 6جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ذحٌُحَٓ ذأذٞجؽ جُلطٍ ذؼى 

ْحػس. ٝذؼٝ ج٧ذٞجؽ هى أظٍٜش ذىج٣س ٍٓجقَ 

جُطؿٍغْ ك٢ جُٔؼ٢ جُْٞط٢ ٤ٍُِهس ٌُٖٝ ُْ ٬٣قع 

قىٝظ جنطٍجم ٬ُٗٓؿس ج٫نٍٟ ًح٫ٗٓؿس 

 ق٤ع [26]جُؼ٤ِٟس. ًٔح ٝضطلن جُ٘طحتؽ أػ٬ٙ ٓغ 

 Muscaجٖحٌٝج ج٠ُ جٕ ٓؼحِٓس ٣ٍهحش جًُذحخ 

domestica ُ10×  2.3ذحُط٤ًٍ
8 

ذٞؽ/َٓ جوٟ ج٠ُ 

ٓٞضٜح ٝأظٍٜ جُلكٙ جُٔؿ١ٍٜ ُِٔوح٠غ ج٤ُٓ٘ؿ٤س 

 ج٤ُٟٜٔس.جؾط٤حـ جُٜح٣لحش ُٓحتَ جُىّ ٝجُو٘حز 

 .Mضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ٖٓ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ. 3

anisopliae   ك٢ ضطٌٞ ػًجٌٟ جُرؼٞٞس

Cx.Quinquefasciatus ٍْٔحػس 12 - 6ذؼ: 

أغٍ ٓؼحِٓس ػًجٌٟ  (3)٣ظٍٜ جُؿىٍٝ         

ْحػس ذػ٬غس  12 - 6جُرؼٞٞس ج٤ُُُ٘ٔس ذؼٍٔ   

 .Mضٍج٤ًُ ٖٓ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ 

anisopliae(2.5  ×10
6

 ٝ2.5  ×10
7

 ٝ2.5  ×

10
8

ق٤ع ضر٤ٖ جُ٘طحتؽ جٕ جُطٍج٤ًُ  (ذٞؽ/َٓ

جُٔهطَرٍز ُْ ضهطِق ٓؼ٣ٞ٘حً ك٢ جُ٘ٓد جُٔث٣ٞس ُِٔٞش 

% 53.40ٝ58.57ٝ 65.47جُطٍج٢ًٔ جي ْؿِص 

ٝػ٠ِ جُطٞج٢ُ. ًٔح ضظٍٜ جُ٘طحتؽ جٕ ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ 

جُٔهطر٣ٍس جقىغص ٣َحوز ٓؼ٣ٞ٘س ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس 

% ػ٠ِ 10ٝ  20ٝ  26.67ُِطٗٞٛحش جي ْؿِص 

٢ ٓوحٌٗس ذٔؼحِٓس ج٤ُٓطٍز جُط٢ ُْ ضٓؿَ أ١ جُطٞجُ

ضٗٞٛحش ك٤ٜح ُْٝ ضظٍٜ ج١ ٖٓ جُطٍج٤ًُ جُٔهطرٍز 

ضلٞهحً ٓؼ٣ٞ٘حً ػ٠ِ ذو٤س جُطٍج٤ًُ جُٔهطرٍز أٓح ٓح٣هٙ 

جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِرُٝؽ كوى أقىغص ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ 

نلٟحً ٓؼ٣ٞ٘حً ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِرحُـحش جُرحَؿس ٖٓ 

ذٞجؿلوى أقىغص ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ ػًجٌٟ ٓؼحِٓس ذؼحُن أ

نلٟحً ٓؼ٣ٞ٘حً ك٢ جُ٘ٓرس جُٔث٣ٞس ُِرحُـحش جُرحَؿس ٖٓ 

 33.33ػًجٌٟ ٓؼحِٓس ذؼحُن أذٞجؽ جُلطٍ جي ْؿِص 

% 63.33% ٝػ٠ِ جُطٞج٢ُ ٓوحٌٗس ذـ 40ٝ  30ٝ 

ك٢ ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز وٕٝ أ١ ضلٞم ٓؼ١ٞ٘ ُِطٍج٤ًُ 

 جُٔهطرٍز ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح.

ًجٌٟ ج٤ُٔطس جُٔؼحِٓس جٕ جُطٗٞٛحش جُٔظ٣ٍٜس ُِؼ

ذطٍج٤ًُ جُلطٍ ضٔػِص ذظٌٜٞ جُرؼٝ ٜٓ٘ح أهٍٛ 

 ,B 5ٌٚٞز )ٖٓ ػًجٌٟ ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز ٝأٗكق

A)  ٝظٌٜٞ جُ٘ٔٞ جُلط١ٍ ػ٠ِ جُؼًجٌٟ ج٤ُٔطس

جُٔؼحِٓس ذطٍج٤ًُ جُلطٍػ٘ى قٟٜ٘ح ك٢ ٠رن قح١ٝ 

ضإًى قىٝظ ج٫ٚحذس  PSAػ٠ِ ج١ُْٞ جٌُُػ٢ 

 .(6B,Aٌٚٞز )جُلط٣ٍس

ػ٘ى  [20]جٕ ًٛٙ جُ٘طحتؽ ضطلن ٓغ ٓحضِٞٚص ج٤ُٚ 

ْحػس  24ٓؼحِٓس ػًجٌٟ جًُذحذس ج٤ُُُ٘ٔس ذؼٍٔ 

ق٤ع ِٝٚص أػ٠ِ ٗٓرس M. anisopliaeذحُلطٍ  

% ػ٘ى ٓؼحِٓطٜح ذحُط٤ًٍُ ٬ٛ83.33ًحش ك٤ٜح ج٠ُ

2.3  ×10
7

 ذٞؽ/َٓ.

 .Mضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ ٖٓ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ. 4

anisopliaeُس ُرحُـحش ك٢ ٗٓد ج٬ُٜى جُٔؼى

 :Cx. quinquefasciatusجُرؼٜٞ 

ضأغ٤ٍ ضٍج٤ًُ  (4)ضٞٞف جُ٘طحتؽ جُٔىٝٗس ك٢ ؾىٍٝ 

ك٢  M. anisopliaeٖٓ ػحُن أذٞجؽ جُلطٍ    

ذحُـحش جُرؼٞٞس ق٤ع ُٞقع ذٞٞٞـ ٝؾٞو ػ٬هس 

٠ٍو٣س ذ٤ٖ ضٍج٤ًُ ػحُن جُلطٍ ٝٗٓرس ج٬ًُٜحش.كوى 

ْؿِص أػ٠ِ ٗٓرس ٬ًٛحش ػ٘ى جُٔؼحِٓس ذحُط٤ًٍُ 

2.5  ×10
8

% ذ٤٘ٔح ًحٗص ٗٓرس 100ذٞؽ/َٓ ذِـص 

10×  2.5ج٬ُٜى ػ٘ى جُط٣ُ٤ًٍـــــــــــٖ 
6

 ٝ2.5  ×

10
7

جُطٞج٢ُ % ٝػ٠ِ 73.23ٝ 51.73ذٞؽ/َٓ 

جظٍٜش ٗطحتؽ جُطك٤َِ ج٫قٛحت٢ ٝؾٞو كٍٝم 

 ٓؼ٣ٞ٘س ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جُطٍج٤ًُ جُٔهطرٍز.

ًٔح ُٞقع نٍٔٞ ٝهِس قًٍس جُرحُـحش ذؼى جُٔؼحِٓس 

ًٝٛٙ جُ٘طحتؽ ضر٤ٖ قٓح٤ْس جُىٌٝ جُرحُؾ ُِرؼٞٞس 

جضؿحٙ أذٞجؽ جُلطٍ ًٝٛج ٓح أًىٙ جُلكٙ جُٔؿ١ٍٜ 

ُِٞجّٓ ُِرحُـحش ق٤ع أظٍٜ ؿُٝ جُه٠ٞ٤ جُلط٣ٍس 

أ٣حّ ٖٓ  4ٝجٍُأِ ٝجُٛىٌ ٝج٫ٌؾَ ٝذؼى ٌٍٓٝ 

قٟٖ ًٛٙ جُرحُـحش ك٢ ٠رن ذط١ٍ قح١ٝ ػ٠ِ 

ضكٍٞ ُٕٞ جُكٍٗز ج٠ُ جُِٕٞ  PSAج١ُْٞ جٌُُػ٢ 

 .(8ٝ 7ٌٚٞز )ج٧نٍٟ 

جي ػ٘ى  [27]جٕ ًٛٙ جُ٘طحتؽ ضطلن ٓغ ٓحضَٞٚ ج٤ُٚ 

ٝ Cx. quinquefasciaٓؼحِٓس ذحُـحش جُرؼٜٞ 

An. gambiae ج٣ُُط٢ ُِلطٍ    ذحُؼحُنM. 

anisopliae ٖ10×  1.6ٝذطٍج٤ًُ ضطٍجٝـ ٓحذ٤
7  

ٝ1.6 ×10
10

ذٞؽ/َٓ ق٤ع ْؿِص ٗٓد ٬ٛى 

% ًًُي أظٍٜ جُلكٙ 83.7 – 4.4ضٍجٝقص ذ٤ٖ 
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 ج٤ُٔطس ٝجُط٤طؿٔؼص ػ٠ِ ٖؼ٤ٍجش جٍُْؾ. جُٔؿ١ٍٜ ٗٔٞ أذٞجؽ جُلطٍ ػ٠ِ جٌؾَ جُرحُـحش 

 

 

 .Cxفٍ يؼذل َسة فقس تُىع انثؼىػح   M. anisopliaeذأثُش ذشاكُض ػانق أتىاؽ انفطش  (:1)اندذول 

quinquefasciatus 

 انرشاكُض

 تىؽ/يم

±  َسثح فقس انثُىعيؼذل %

 انخطأ انقُاسٍ

انخطأ ±  انرشىهاخيؼذل % 

 انقُاسٍ

± يؼذل % نثضوؽ انثانغاخ 

 انخطأ انقُاسٍ

3.78±  95.03 انسُطشج  0.00  ±0.00  62.40 ± 18.80  

2.5  ×10
6

 80.00  ±6.15  89.77  ±3.75  6.36  ±2.34  

2.5  ×10
7

 79.37  ±8.43  88.33  ±6.38  7.27  ±3.97  

2.5  ×10
8

 71.03  ±3.69  99.33  ±0.67  0.40   ±0.20  

LSD 19.084 *  14.858ns 31.571 *  

 

ns  ضؼ٘ررر٢ ػرررىّ ٝؾرررٞو كرررٍم ٓؼ٘ررر١ٞNon significant  ،(*)  ضرررىٍ ػِررر٠ ٝؾرررٞو كرررٍٝم ٓؼ٣ٞ٘رررس ذررر٤ٖ جُٔؼرررح٬ٓش جُٔهطِلرررس

 .LSDذكٓد جنطرحٌ جهَ كٍم ٓؼ١ٞ٘  (P<0.05)ػ٘ى ٓٓطٟٞ جقطٔحٍ 

 

 .Cxفٍ تؼغ االؽىاس انُشقُح نهثؼىػح M. anisopliaeذأثُش ذشاكُض يٍ ػانق أتىاؽ انفطش  (:2)خذول 

quinquefasciatus: 

 انرشاكُض

 تىؽ/يم

انخطأ ±  انًىخ انرشاكًٍيؼذل %

 انقُاسٍ

انخطأ ± َسثح انرشىهاخ يؼذل % 

 انقُاسٍ

انخطأ ± يؼذل % نثضوؽ انثانغاخ 

 انقُاسٍ

انطىس انُشقٍ 

 انثاٍَ

انطىس انُشقٍ 

 انشاتغ

انطىس انُشقٍ  انطىس انُشقٍ انثاٍَ

 انشاتغ

انطىس انُشقٍ 

 انثاٍَ

انطىس انُشقٍ 

 انشاتغ

0.00±  0.00 انسُطشج  0.00  ±0.00  0.00  ±0.00  0.00  ±0.00  84.47  ±2.23  84.47  ±2.23  

2.5  ×10
6

 100.00  ±0.00  84.20  ±9.11  55.53  ±12.38  42.20  ±

5.87 

0.00  ±0.00  13.33  ±7.71  

2.5  ×10
7

 97.33  ±2.67  100.00  ±0.00  62.20  ±5.87  59.97  ±

3.83 

2.23  ±1.12  0.00  ±0.00  

2.5  ×10
8

 100.00  ±0.00  94.73  ±5.27  64.63  ±4.33  64.40  ±

5.87 

0.00  ±0.00  4.43  ±2.21  

LSD 5.327 ns 21.043 ns 23.439 *  14.929 *  5.150 *  14.949 

 

 

 ns  ضؼ٢٘ ػىّ ٝؾٞو كٍم ٓؼ١ٞ٘Non significant  ،(*)  ٟٞضىٍ ػ٠ِ ٝؾٞو كٍٝم ٓؼ٣ٞ٘س ذ٤ٖ جُٔؼح٬ٓش جُٔهطِلس ػ٘ى ٓٓط

 .(LSD)ذكٓد جنطرحٌ جهَ كٍم ٓؼ١ٞ٘  (P<0.05)جقطٔحٍ 
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 .Cxفٍ هالك وذطىس ػزاسي انثؼىػح M. anisopliaeذأثُش ذشاكُض يٍ ػانق أتىاؽ انفطش (:3)خذول 

quinquefasciatus ساػح 12 - 6تؼًش 

 

ذكٓرررد جنطررررحٌ جهرررَ كرررٍم  (P<0.05)ضرررىٍ ػِررر٠ ٝؾرررٞو كرررٍٝم ٓؼ٣ٞ٘رررس ذررر٤ٖ جُٔؼرررح٬ٓش جُٔهطِلرررس ػ٘رررى ٓٓرررطٟٞ جقطٔرررحٍ  (*) 

 .LSDٓؼ١ٞ٘

 .Cxفٍ َسة هالك تانغاخ انثؼىػح M. anisopliaeذأثُش ذشاكُض يٍ ػانق أتىاؽ انفطش (:4)خذول 

quinquefasciatus.انًؼذنح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذكٓرررد جنطررررحٌ جهرررَ كرررٍم  (P<0.05)ضرررىٍ ػِررر٠ ٝؾرررٞو كرررٍٝم ٓؼ٣ٞ٘رررس ذررر٤ٖ جُٔؼرررح٬ٓش جُٔهطِلرررس ػ٘رررى ٓٓرررطٟٞ جقطٔرررحٍ  (*)

 .LSDٓؼ١ٞ٘ 

 

 

 انرشكُض

 تىؽ/يم

يؼذل % نهًىخ انرشاكًٍ 

 انًؼَذل

 انخطأ انقُاسٍ± 

انخطأ ± يؼذل % نهرشىهاخ     

 انقُاسٍ

± يؼذل % نهثضوؽ      

 انخطأ انقُاسٍ

0.00±  0.00 ج٤ُٓطٍز  0.00  ±0.00  63.33  ±13.79  

2.5  ×10
6

 65.47  ±9.14  26.67  ±8.81  33.33  ±8.81  

2.5  ×10
7

 53.40  ±3.00  20.00  ±5.00  30.00  ±15.27  

2.5  ×10
8

 58.57  ±5.97  10.00  ±5.00  40.00  ±5.77  

LSD 10.627 * 17.177 *  16.035 *  

 انرشاكُض

 تىؽ/يم

 نهًىخ انرشاكًٍ انًؼذليؼذل % 

 انخطأ انقُاسٍ± 

2.5  ×10
6

 51.73  ±3.08 

2.5  ×10
7

  ±15.47 73.23 

2.5  ×10
8

 100.00  ±0.00  

LSD 2 1.523 * 
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. قىج انركثُش تانًدهش انرششَحٍ (Control): َشقح ػًش ثاٍَ ؽثُؼُح يٍ يؼايهح انسُطشج  A  (1)طىسج

(X10). 

B  َشقح ػًش ثاٍَ يؼايهح تؼانق انفطش : M. anisopliae قىج شجذظهش َحُفح يقاسَح تُشقاخ يؼايهح انسُط

 .(X10)انركثُش تانًدهش انرششَحٍ 

 

ك٢ M. anisopliae : ٓوطغ ٓٓطؼٍٜ ن٬ٍ ؾْٓ ٣ٍهس جُرؼٞٞس ٣ٞٞف ٬َْْ أذٞجؽ جُلطٍ (2)ٌٚٞز 

 "1000Xجُٓحتَ جُى١ٞٓ." ِٕٓٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ ٝج٤ْٞ٣٫ٖ هٞز جُطٌر٤ٍ 
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: ٓوطغ ٓٓطؼٍٜ ن٬ٍ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٤ٍُهس ٓؼحِٓسج٤ُٓطٍز " ِٕٓٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ ٝج٤ْٞ٣٫ٖ A ( 3)ٌٚٞز

 "1000Xهٞز جُطٌر٤ٍ 

  

: ٓوطغ ٓٓطؼٍٜ ن٬ٍ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٤ٍُهس ٓؼحِٓس ج٤ُٓطٍز " ِٕٓٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ ٝج٤ْٞ٣٫ٖ B ( 3)ٌٚٞز 

 ".1000Xهٞز جُطٌر٤ٍ 
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ذؼى M. anisopliae: ٓوطغ ٓٓطؼٍٜ ن٬ٍ جُو٘حز ج٤ُٟٜٔس ٤ٍُهس جُرؼٜٞ ضظٍٜ ٓٔطِثس ذأذٞجؽC(3)ٌٚٞز 

 "1000Xٝج٤ْٞ٣٫ٖ هٞز جُطٌر٤ٍ ضكَِ ؾىجٌٛح. "ِٕٓٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ 

 

 

: ٓوطغ ٓٓطؼٍٜ ن٬ٍ ؾْٓ ٣ٍهس جُرؼٜٞ ٣ٞٞف جُه٠ٞ٤ جُلط٣ٍس ٝأذٞجؽ جُلطٍ جُٔطرٍػٔس D( 3ٌٚٞز )

 ".1000X." ِٕٓٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ ٝج٤ْٞ٣٫ٖ هٞز جُطٌر٤ٍ جُٔك٤طس ذحُو٘حز ج٤ُٟٜٔس 
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ٝضلٌي ج٫ٗٓؿس جُؼ٤ِٟس جُٔك٤طس ذحُو٘حز : ٓوطغ ٓٓطؼٍٜ ن٬ٍ ؾْٓ ج٤ٍُهس جُرؼٞٞس ٣ٞٞف ضكَِ (4)ٌٚٞز 

 ".1000X" ِٕٓٞ ج٤ُٜٔحض٤ًِٖٓٞ ٝج٤ْٞ٣٫ٖ هٞز جُطٌر٤ٍ  ج٤ُٟٜٔس.

 

A  : ػزساء ؽثُؼُح يٍ يؼايهح انسُطشج(Control) ٍقىج انركثُش تانًدهش انرششَح .(X10) . 

B : ػزساء يؼايهح تؼانق انفطش M. anisopliae  .َظهش قظش ؽىنها وَحافرها يقاسَح تؼزساءيؼايهح انسُطشج

 .(X10)قىج انركثُش تانًدهش انرششَحٍ 
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.قىج PSAتؼذ ذًُُرها ػهً وسؾ M. anisopliae ذأكُذ اطاتح ػزساء انثؼىػح  تانفطش -A: (6)طىسج 

 .(X10)انركثُش تانًدهش انرششَحٍ 

B-  فحض انًُى انفطشٌ ذحد انًدهش انؼىئٍ نرأكُذ االطاتح تانفطش. ذحد قىج ذكثُشX40)). 

 

 

وَظهش انًُى انفطشٌ ػهً انهىايس M. anisopliae : تانغح انثؼىػح يظاتح تانفطش(7)طىسج 

 .(X10)قىج انركثُش تانًدهش انرششَحٍ  .وانشأسىانظذس

أَاو يٍ  4 – 3وَظهش انًُى انفطشٌ  تؼذ  Mycosis: تانغح تؼىػح يُرح ذظهش ػهُها حانح )8(طىسج 

 (X10).قىج انركثُش تانًدهش انرششَحٍ  انًؼايهح.
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