
 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 أ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 ب 
 

 رئيس التحرير      

 ا.د شاكر محمود الجبوري 

 نائب رئيس التحرير  

 ا.د جبار فرحان المعاضيدي 

 ىيئة التحرير   

 د. حسين عبد المنعم 
 موسى محمد الجبوريد.  
 طو شاوي مرادد.  
 اسعد محمد جابر الخفاجيد.  
 بد عمي العبيديحسام عد.  
 نصيف الجبوريد.  
 سعد عبد الرضا مكيد.  
 د.عمي ميدي 
 د.رعد عطا محمود العزاوي 

 الييئة االستشارية        

 جامعة الرشيد       ا.د عبد الحكيم الراوي                 
 كمية المأمون الجامعة      توفيق نجم                      ا.د 
 جامعة النيرين                      ا.د غازي فيصل     
 جامعة بابل    يل ىاشم                        ا.د نب 
 ا.د أياد احمد الطويل                     جامعة بغداد 
 م.ا احمد موسى                          الجامعة التكنولوجية 
 ممكمية مدينة الع   عامر محمد عمي                  ا.د  
 كمية مدينة العمم     ا.د ابراىيم خمــــاس                   

 و   مروى عالء ىدب الطائي   اياد كاظم زغيرد. .م.أ     سكرتارية التحرير          

 

علً هادي علً             مٌمتص                 هادي علً الزٌادي           المستشار الصحفً      

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

 ج 
 

   

 ر في المجمةقواعد النش
 

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

ىندسة سة تقنيات الحاسبات ،ة منيا )ىندتخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريب
( ويشترط في البحوث ، الفيزياء الطبية ، اليندسة المدنية ، المحاسبة البرامجيات، عموـ الحياة، القانوف

المقدمة أف ال تكوف قد سبؽ نشرىا وغير مقدمة او مقبولة لمنشر في مجمة أخرى، ويرجى مف الباحثيف 
 مراعاة الشروط اآلتية:

 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4لبحث مطبوعة عمى ورؽ تقديـ ثالث نسخ مف ا .1
 ينبغي أف يطبع عنواف البحث متبوعا باسـ المؤلؼ )المؤلفيف( وعنوانو عمى ورقة منفصمة. .2
يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرؽ البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة بالمغة  .3

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

 الباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.
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. يزود كؿ باحث بنسخة مف البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب مف أمانة المجمة لقاء ثمف تحدده 10
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ػٍ يمبٔيخ انًؼبدٌ انضمٛهخ ٔانًضبداد انحٛبرٛخ فٙ ثؼض ػشالد ثكززٚب انغُس انزحز٘ 

Bacillus انًؼشٔنخ يٍ انززة انؼزالٛخ 

 
 ٕٝلبء ػجل اُٜبك١ ٕبُؼٓؾٔٞك فِٞك ػجل االُٚ اُقلبع٢ ٕٝلبء ػجل اُوؽ٤ْ 
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 انخالطخ:

ٝأُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ ثؼ٘ اُؼيالد أُؾ٤ِخ ُجٌزو٣ب ّقٖذ ثبٜٗب رؼٞك ُغٌ٘ رْ اُزؾو١ ػٖ ٓوبٝٓخ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ 

Bacillus  ًٝبٕ ػلك ٖٓ ٛنٙ اُؼيالد ٓؾجخ ُِوبػلح اٝ ٓؾجخ ُِؾواهح, ث٤٘ذ اُ٘زبئظ ٝعٞك افزالف ك٢ ٓوبٝٓزٜب ُؼلك

زِلذ ٓوبٝٓزٜب ُؼلك ٖٓ ٖٓ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ِّٔذ اُوٕبٓ ٝاُيئجن ٝاٌُوّٝ ٝاٌُٞثِذ ٝا٤ُُٞٔج٤ل٣ّٞ ٝاُيٗي. ٝاف

أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٝاُز٢ ِّٔذ االٓج٤َِٖ ٝاٌُِٞهاّ ك٤٘٤ٌٍٞ ٝاَُزو٣جزٞٓب٤َ٣ٖ ٝاُو٣لبٓج٤َٖ ٝاُززواٍب٤ٌِ٣ٖ 

ٝاٌُبٗبٓب٣َٖ ؽ٤ش أظٜود ثؼ٘ اُؼيالد أُوبٝٓخ ُِٔؼبكٕ اُضو٤ِخ ٓوبٝٓخ ُِٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ, ث٤ٖ كؾٔ اُلٗب ُجؼ٘ 

 .Bى٤ٓلاد ٓقزِلخ االؽغبّ ٜٝٗٔ اُزوؽ٤َ اٌُٜوثبئ٢ ٝفِٞ ػيالد ثٌزو٣ب  ٝعٞك ثال B. alcalophilusػيالد 

stearothermophilus .ٜٓ٘ب 

 ثالى٤ٓل.,B. stearothermophilus, B. alcalophilus: ٓؼبكٕ صو٤ِخ, كهًبد يفزبحٛخ

Abstract: 

Heavy metals and antibiotic resistance were screened for local isolates of Bacillus species 

which either alkalophil or thermophil.  Differences in their heavy metals resistant were 

detected against Pb, Hg, Cr, Co, Mo and Zn. Antibiotic resistant for ampicillin, 

cholaramphenicol, tetracycline, kanamycin, rifampcin and streptomycin were detected. 

Some of the isolates belong to B. alcalophilus have heavy metals and antibiotic resistance. 

DNA electrophoresis showed difference in plasmids size and electrophoresis profile of 

some isolates of B. alcalophilus, no plasmid was recognized in DNA samples of B. 

stearothermophilus.     
 

Key words: heavy metals, B. alcalophilus, B. stearothermophilus, plasmid.  
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 انًمذيخ:

 

رؾ١ٞ اُج٤ئخ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ أُٞاك ماد اُطج٤ؼخ أُقزِلخ 

ٝاُز٢ هل رٞعل ثبُزو٤ًت االٍب٢ٍ ُِج٤ئخ اٝ أُلفَ ثلؼَ 

ٕٝ٘بػخ ٝروث٤خ اُؼ٤ِٔبد أُقزِلخ ُالَٗبٕ ٖٓ ىهاػخ 

ؽ٤ٞإ, اؽل اْٛ اُؼ٘بٕو اُج٤ئ٤خ ٢ٛ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ٝاُز٢ 

رؼوف ثبٜٗب ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘بٕو ماد ًضبكخ مه٣خ اًجو ٖٓ 

ؿواّ/ٍ٘ز٤ٔزو 5
3

. رِؼت ثؼ٘ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ كٝهاً ؽ٣ٞ٤بً 

ك٢ ػ٤ِٔبد ا٣٘ اُجٌزو٣ب ٣ٝؾزبعٜب اٌُبئٖ أُغٜو١ ث٤ٌٔبد 

ٖٓ أُْبًَ اال٤ٚ٣خ ٌُٜٞٗب ماد ٗيهح ٝكولاٛب ٣َجت اُؼل٣ل 

ػالهخ ٓغ اٗزوبٍ االٌُزوٝٗبد ُي٣بكح صجبر٤خ ثؼ٘ اُغي٣ئبد 

ٖٓ فالٍ اُزلبػالد االٌُزوٍٝزبر٤ٌ٤خ ُٜٝب كٝه ك٢ كؼب٤ُخ 

االٗي٣ٔبد ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ اُٚـٜ اُز٘بكن١, ٝثبُٔوبثَ ٛ٘بى 

ثؼ٘ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ اُز٢ ال ٣ؾزبعٜب اٌُبئٖ اُؾ٢ ك٢ 

ؾ٣ٞ٤خ ٢ٛٝ رؼل ٙبهح ُٚ ٝإ ًبٗذ ك٢ روا٤ًي كؼب٤ُبرٚ اُ

ٓ٘قلٚخ ٝٓغ مُي رٖجؼ اُزوا٤ًي اُؼب٤ُخ ٖٓ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ 

 ع٤ٔؼٜب ٍبٓخ ٌُِبئٖ اُؾ٢.

رئصو اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ػ٠ِ اُؼلك اُجٌز٤و١ ٖٓ فالٍ رؤص٤وٛب 

ػ٠ِ اُ٘ٔٞ ٝاٌَُْ أُظٜو١ ٝاُلؼب٤ُبد اُجب٤ٔ٤ًٞ٣ب٣ٝخ 

خ ٝاالٗزْبه اُج٤ئ٢ ُٜنٙ اٌُبئ٘بد ٝثبُ٘ز٤غخ روَ اٌُزِخ اُؾ٣ٞ٤

ؽ٤ش رؼل االؽ٤بء أُغٜو٣خ اؽل اْٛ اُْٞاٛل ػ٠ِ اُزـب٣واد 

اُؾبِٕخ ك٢ اُج٤ئخ ك٢ٜ رٌٕٞ ؽَبٍخ ُِزوا٤ًي أُ٘قلٚخ ٖٓ 

( ك٢ٜ رؼَٔ ػ٠ِ رؾط٤ْ اُـْبء اُق١ِٞ 1اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ )

ٝرـ٤و ك٢ ف٤ٕٖٞخ االٗي٣ٔبد ٝرؼَٔ ٙوه ًج٤وُِلٗب 

٤ٍٔخ ٛنٙ اُؼ٘بٕو ٖٓ فالٍ اؽالٍ اُؼٖ٘و اُجٌز٤و١ ٝرؤر٢ 

اُضو٤َ ٓٞاهغ اُؼ٘بٕو اُطج٤ؼ٤خ ُِٔٞاهغ اُلؼبُخ ُالٗي٣ٔبد اٝ 

رلافِٜب ٓغ ٛنٙ أُٞاهغ ثبالٙبكخ ا٠ُ رـ٤٤وٙ ٌَُْ ٝرو٤ًت 

اُجوٝر٤ٖ ٝاالؽٔبٗ ا٣ُٝٞ٘خ ٝرلافِٜب ٓغ ػ٤ِٔبد اُلَلوح 

بء (. ُٝول ٛٞهد االؽ2,3٤اُزبًَل٣خ ٝا٤َُطوح اُز٘بكن٣خ )

أُغٜو٣خ اُؼل٣ل ٖٓ اال٤ُبد ماد اُؼالهخ ٓغ ٓوبٝٓخ اُؼ٘بٕو 

اُضو٤ِخ ُزالك٢ ٤ٍٔزٜب ٝاُز٢ رَْٔ االىاُخ ثؼَٔ 

(, اُؾغي اُق١ِٞ permeability barrierاُؾٞاعي)

(cellular sequestration ٍٝاُزؾٍٞ االٗي٢ٔ٣ ٝافزيا )

اُؼٖ٘و ُزؾ٣ِٞٚ ا٠ُ اهَ ٤ٍٔخ ٝٛوػ اُؼٖ٘و ا٠ُ فبهط 

ٝاكٖٓبٓ اُؼٖ٘و ا٠ُ اُغلاه اُق١ِٞ ُِجٌزو٣ب. اُق٤ِخ 

ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓضَ ٛنٙ أُوبٝٓخ رْلواالؽ٤بء أُغٜو٣خ 

ُِؼل٣ل ٖٓ اُغ٤٘بد أَُئُٝخ ػٖ ٛنٙ اال٤ُبد ٣ٌٕٝٞ ثؼ٘ 

ٖٓ ٛنٙ اُغ٤٘بد ٓٞعٞكا ػ٠ِ اٌُوٍّٝٓٞٞ ٝاُجؼ٘ االفو 

ٓؾٔٞال ٖٓ هجَ ػ٘بٕو فبهط ًو٤ٍٓٞٞٓٝخ )اُجالى٤ٓلاد( 

ِؼل٣ل ٜٓ٘ب اُولهح ػ٠ِ اُؾوًخ ٝاالٗزوبٍ ٖٓ ٝاُز٢ ٣ٌٕٞ ُ

ثٌزو٣ب الفوٟ فالٍ اُ٘ظبّ اُج٤ئ٢ ٓضَ اُزوثخ ٝا٤ُٔبٙ ٝػبكح 

ٓب رٌٕٞ أُوبٝٓخ ُِٔؼبكٕ اُضو٤ِخ ٓوزوٗخ ٓغ أُوبٝٓخ 

(. ؽ٤ش ػيٍ اُؼل٣ل ٖٓ االؽ٤بء 4,5ُِٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ) 

اٝ  أُغٜو٣خ أُوبٝٓخ ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ٖٓ ٖٓبكه ث٤ئ٤خ ِٓٞصخ

ؿ٤و ِٓٞصخ ثٜب. ُنا ٛلف اُجؾش ا٠ُ اُزؾو١ ػٖ ٓوبٝٓخ 

أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ُؼيالد ثٌز٤و٣خ ٓؾجخ ُِوبػلح ُ٘ٞع 

alcalophilus  Bacillusٓؾجخ ُِؾواهح رؼٞك  دٝػيال

ٝأُوبهٗخ ث٤ٖ ٓوبٝٓزٜٔب  B. Stearothermophilusُِ٘ٞع 

 ٝرؾل٣ل اُزو٤ًي أُضجٜ االك٠ٗ ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ اٙبكخ ا٠ُ

رؾل٣ل ؽَب٤ٍخ رِي اُؼيالد ا٠ُ أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ 

ٝاُزؾو١ ػٖ اُجالى٤ٓلاد ٝافزالكبرٜب ث٤ٖ اُؼيالد أُؾجخ 

 ُِوبػلح ٝأُؾجخ ُِؾواهح.

 

 يٕاد ٔطزق انؼًم

 

 :ػشل انجكززٚب

ثْ٘و  Bacillusػيُذ اُجٌزو٣ب أُؾجخ ُِوبػلح اُؼبئلح ُغٌ٘ 

ؼ االًبه ٤ِِِٓزو ٖٓ ٓؾٍِٞ اُزوثخ أُجَزو ػ٠ِ ٍط 0.1

ؿواّ  10اُوبػل١ ٝاُن١ ٣زٌٕٞ ٖٓ أٌُٞٗبد االر٤خ )  

ؿواّ ٖٓ أَُزقِٔ اُق٤ٔوح  5ؿواّ ثجزٕٞ ٝ 5ًًِٞٞى ٝ

 0.2ؿواّ ٖٓ كٍٞلبد اُجٞرب٤ٍّٞ ص٘بئ٢ ا٤ُٜلهٝع٤ٖ ٝ 10ٝ

ؿواى اًبه  15ؿواّ ٖٓ ًجو٣زبد أُـ٤َ٤ّ٘ٞ أُبئ٤خ ٝ

 ٤ِٓ100ِزو ٓبء ٓوطو( ا٤ٙق ثؼل رؼو٤ْ اٍُٜٞ  900ٝ

% ًوثٞٗبد اُٖٞك٣ّٞ ُزؼط٢ ٍٝطب م١ ههْ ٤ِِٓ20ِزو ٖٓ 

 48-24ّ ُٔلح ° 35ؽظ٘ذ االٛجبم ثلهعخ  ٤ٛ11لهٝع٢٘٤ 

(. 6ٍبػخ ٝاُزوطذ أَُزؼٔواد أُلوكح ًٝٔب ٛٞ ٝاهك ك٢ )

ػيُذ اُجٌزو٣ب أُؾجخ ُِؾواهح ثبٍزؼٔبٍ ٍٜٝ أُوم 

ّ ° 65أُـن١ اُِٖت ٝؽٚ٘ذ االٛجبم ثلهعخ ؽواهح 

 ػخ.ٍب 18ُٝٔلح 

 

 :رشخٛض انؼشالد انجكزٛزٚخ

ّقٖذ اُؼيالد اُجٌز٤و٣خ ٖٓ فالٍ كؾٔ ّوائؼ ٓغٜو٣خ 

ٖٓجٞؿخ ثٖجـخ ًواّ ُِؼيالد أُؼيُٝخ ُزؾل٣ل ًٜٞٗب 

ا٣غبث٤خ اّ ٍبُجخ ُِٕٔٞ ًواّ ٌَّٝ اُجٌزو٣ب ٝٝعٞك 

اَُجٞهاد ٝٓٞاهؼٜب ٌِّٜٝب ثبالٙبكخ ُنُي اػزٔلد 

ٗٞع اُجٌزو٣ب كؾٕٞبد ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ ُزؾل٣ل عٌ٘ ٝ

 أُؼيُٝخ.

 

 :رًُٛخ انجكززٚب

ىهػذ اُؼيالد اُجٌز٤و٣خ ػ٠ِ اٍُٜٞ أُـن١ اَُبئَ 

ّ ° 55ّ ُِؼيالد أُؾجخ ُِوبػلح ٝ° 35ٝؽظ٘ذ ثلهعخ 

 ُِؼيالد أُؾجخ ُِؾواهح.

 

 فحض انحسبسٛخ نهًضبداد انحٕٛٚخ:

اػزٔل كؾٔ االٗزْبه ثبالًبه ثبٍزؼٔبٍ اهوآ أُٚبكاد 

ؾٔ اُؾَب٤ٍخ ُِٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٝؽٚ٘ذ ( ُل7اُؾ٣ٞ٤خ )

ّ ٍٝغِذ اهطبه ٓ٘بٛن ° 55ّ اٝ ° 35االٛجبم ثلهعخ 

 اُزضج٤ٜ ؽٍٞ هوٓ أُٚبك ُزؾل٣ل ٓوبٝٓخ اُجٌزو٣ب.

 

 :فحض انحسبسٛخ نهؼُبطز انضمٛهخ

 0.01, 0.005, 0.0025اٍزؼِٔذ روا٤ًي ٓٚبػلخ ٢ٛٝ )

١ ( ٢ِٓ ٓٞاله20, 10, 5,   2.5, 1,  0.5, 0.1, 0.05, 

ُؼلك ٖٓ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ِّٔذ اُوٕبٓ ٝاُيئجن 

ٝاُقبه٤ٕٖ  ٝاٌُوّٝ ٝاٌُٞثِذ ٝأُُٞج٤ل٣ّٞ. رٔذ اٙبكخ 

اُؼٖ٘و اُضو٤َ ا٠ُ ٍٜٝ االًبه أُـن١ ْٝٗود اُؼيالد 

ٍبػخ  72-18ّ ُٝٔلح ° 55ّ اٝ ° 35ٝؽٚ٘ذ ثلهعخ 

( Sُِجٌزو٣ب أُوبٝٓخ اٝ ػلٓٚ )( Rهوأد اُ٘زبئظ ثٞعٞك ٗٔٞ )

 Filali (5.) ب اُؾَبٍخ ًٝٔب ٛٞ ٝاهك ك٢ُِجٌزو٣
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 : اسزخالص انذَب ٔ انزحز٘ ػٍ انًحزٕٖ انجالسيٛذ٘

ارجؼذ ٛو٣وخ اُزو٤ٍت ثبُِٔؼ  ُِزؾو١ ػٖ أُؾزٟٞ 

-Alاُجالى٤ٓل ك٢ اُؼيالد ه٤ل اُلهاٍخ ًٝٔب اّبه ا٤ُٚ 

Khafaji  (8 .)  اعو١ اُزوؽ٤َ اٌُٜوثبئ٢ ُ٘ٔبمط اُلٗب

 5% ٝثلُٞز٤خ صبثزخ هلهٛب 1زو٤ًي ثٜالّ االًبهٝى م١ اُ

كُٞذ /ٍْ, كؾٔ ٛالّ االًبهٝى رؾذ االّؼخ كٞم 

 UV transilluminator(9.)اُج٘لَغ٤خ ثبٍزقلاّ عٜبى 

 

 

 

 

 

 :انُزبئظ ٔانًُبلشخ

ػيٍ ػْو ػيالد ٓؾجخ ُِوبػلح ٝصالس ػيالد ٓؾجخ  رْ

ٖٓ ٗٔبمط روة ُٔ٘بٛن  Bacillusُِؾواهح رؼٞك ُغٌ٘ 

بد ثـلاك ٝاُجٖوح ٝاُ٘غق ًٝوثالء ٝث٤ٖ ٓقزِلخ ٖٓ ٓؾبكظ

اُلؾٔ أُغٜو١ ُِؼيالد ع٤ٔؼٜب إ اُجٌزو٣ب ٢ٛ ػ٤ٖبد 

رؼٞك ُِٔغٔٞػخ أُٞعجخ ُِٕٔٞ ًواّ ٝاػطذ أَُزؼٔواد 

كؾٖب ٓٞعجب الٗي٣ْ اٌُبرب٤ُي. ٝاؽزٞد أُغٔٞػخ أُؾجخ 

ُِوبػلح ػ٠ِ ٍجٞهاد ٍٝط٤خ أُٞهغ كائو٣خ ا٠ُ ث٣ٞٚ٤خ 

ٍجٞهاد اُجٌزو٣ب أُؾجخ ُِؾواهح ثٌَْ اٌَُْ ث٤٘ٔب ظٜود 

ث١ٞٚ٤ هو٣ت ٖٓ ٜٗب٣خ اُق٤ِخ ٝاكٟ اُجؼ٘ ٜٓ٘ب ا٠ُ اٗزلبؿ 

ك٢ اُق٤ِخ االّ ٝاٗزظٔذ ٓؼظْ اُقال٣ب ثٌَْ اىٝاط ًٝٔب ٛٞ 

(.1ٝاٙؼ ك٢ اٌَُْ )

 

 

 
 

 ٕجـذ ثٖجـخ ًواّ B. stearothermophilusُ٘ٞع ا: ٌَّ فال٣ب ثٌزو٣ب (1شكم)

 

 

 B. alcalophilusُلَِغ٤خ أُقزِلخ ٝكؾٕٞبد ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ إ اُجٌزو٣ب أُؾجخ ُِوبػلح رؼٞك ُِ٘ٞع      ّقٖذ اُلؾٕٞبد ا

. ًٔب ّقٖذ ػيالد اُجٌزو٣ب 11ٝمُي اػزٔبكا ػ٠ِ رق٤ٔوٛب ٌَُِو٣بد ٝهبث٤ِزٜب ػ٠ِ اُ٘ٔٞ ثبههبّ ٤ٛلهٝع٤٘٤خ ػب٤ُخ ِٕٝذ ا٠ُ 

ّ ° 65ؽ٤ش آٌٖ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٗٔٞ ٝاٙؼ ُِؼيالد ثلهعخ ؽواهح  B. stearothermophilusأُؾجخ ُِؾواهح ثبٜٗب رؼٞك ُِ٘ٞع 

 (.1ًٝٔب ٛٞ ٝاٙؼ ك٢ علٍٝ)

 

 

 

 Bacillusاُٖلبد أُظٜو٣خ ٝاُلَِغ٤خ ٝاُلؾٕٞبد ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ ُزْق٤ٔ ػيالد ثٌزو٣ب  (:1عذٔل)

 أُؾجخ ُِؾواهح أُؾجخ ُِوبػلح انظفخ انزشخٛظٛخ

101

2 

G.

2 

1

2 

5

5 

II.

4 

1

8 

G.

2.2 

I.1 X T

.2 

H1 H

2 

H

3 

 + + + - - - - - - - - - - اَزفبخ انخهٛخ

 A A A A A A A A A A B B B شكم انسجٕر ٔيٕلؼّ

 - - - - - - - - - - - - - اَزبط ثهٕراد

 + + + + + + + + + + + + + كبربنٛش

 - - - - - - - - - - - - - أكسٛذٚش

              رخًٛز انسكزٚبد

 + + + - - - - - - - - - - نكهٕكٕسا

 - - - - - - - - - - - - - اراثُٕٛس

 - - - - - - - - - - - - - ساٚهٕس

 - - - - - - - - - - - - - يبَٛزٕل

 + + + + + - + + - + + - - رحهٛم انُشبء

 + + + - - - - - - - - - - رحهٛم انغالرٍٛ
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 + + + + + + + + + + + + + رحهٛم انكبساٍٚٛ

ًَٕ فٙ رلى ْٛذرٔعُٛٙ 

618 

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

ًَٕ فٙ رلى ْٛذرٔعُٛٙ 

517 

- - - - - - - - - - - - - 

ًَٕ ثذرعبد حزارح 

 يخزهفخ

             

 - - - + + + + + + + + + + و° 10

 - - - + + + + + + + + + + و° 25

 + + + + + + + + + + + + + و° 40

 + + + - - - - - - - - - - و° 45

 + + + - - - - - - - - - - و° 50

 + + + - - - - - - - - - - و° 65

ًَٕ ثززاكٛش يهحٛخ 

 يخزهفخ

             

0% + + + + + + + + + + + + + 

2% + + + + + + + + + + + + + 

5% + + + + + + + + + + + + + 

7% + + - - - + + + - - - - - 

10% - - - - - - - - - - - - - 

A ,ٍجٞه اٍطٞا٢ٗ ٓوًي١ =Bٍجٞه اٍطٞا٢ٗ رؾذ ٜٗبئ٢ = 

 

ٓوبٝٓخ  .alcalophilus  Bاٝٙؼ كؾٔ اُؾَب٤ٍخ ُؼلك ٖٓ أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ّبئؼخ االٍزؼٔبٍ ظٜٞه ػيالد ثٌز٤و٣خ ُِ٘ٞع 

ٗبٓب٤َ٣ٖ ٝااله٣ضوٝٓب٤َ٣ٖ ٝاَُزو٣جزٞٓب٤َ٣ٖ ٝاٌُب              ُجؼ٘ أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٜٓ٘ب االٓج٤َِٖ ٝاٌُِٞهآل٤ٌٍ٘ٞ

ؽَب٤ٍخ ّل٣لح ُِٔٚبكاد B. stearothermophilus    ٝؽَب٤ٍزٜب ُِو٣لبٓج٤َٖ ٝاُزز٤زواٍب٤ٌِ٣ٖ ث٤٘ٔب اظٜود ػيالد اُ٘ٞع

 ( .2اُؾ٤بر٤خ ه٤ل اُلهاٍخ )علٍٝ

 

 

 ُجؼ٘ أُٚبكاد اُؾ٤بر٤خ B. stearothermophilusٝثٌزو٣ب  B. alcalophilusؽَب٤ٍخ ػيالد ثٌزو٣ب  :2عذٔل

انؼشنخ 

 انجكزٛزٚخ

 سززٚجزٕيبٚسٍٛ ارٚضزٔيبٚسٍٛ رٚفبيجسٍٛ كبَبيبٚسٍٛ كهٕرايفُٛكٕل رززاسبٚكهٍٛ ايجسهٍٛ

 B.alcalophilus   

10.2 + - - + - + + 

G.2 + - + + - + + 

12 + - + + - + + 

55 + - + + - + - 

II.4 + - - + - + - 

18 + - - + - + - 

G.22 + - - + - + - 

I.1 + - - + - + - 

X + - - + - + + 

T.2 + - - + - + - 

 B. stearothermophilus   

H.1 - - - - - - - 

H.2 - - - - - - - 

H.3 - - - - - - - 

 = ؽَبٍخ ُِٔٚبك اُؾ١ٞ٤-= ٓوبٝٓخ ُِٔٚبك اُؾ١ٞ٤: +
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ٖٓ  رظٜو اُؼل٣ل ٖٓ االؽ٤بء أُغٜو٣خ أُوبٝٓخ ُِؼل٣ل

اُؼٞآَ ٜٓ٘ب أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ؽ٤ش ٍجت اىك٣بك اٍزؼٔبٍ 

أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ اُؼْٞائ٢ ٖٓ هجَ اُجْو ك٢ ػالط 

آواٗ االَٗبٕ اٝ اُؾ٤ٞإ ا٠ُ ٛوػ ٤ًٔبد ًج٤وح ٖٓ 

ٓقِلبد أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ اٝ ثوب٣بٙ ا٠ُ اُج٤ئخ ثٖٞهح ػبٓخ 

ٖٓ هجَ  ٖٓ روثخ اٝ ٤ٓبٙ ٓٔب اكٟ ا٠ُ رط٣ٞو ا٤ُبد ُِٔوبٝٓخ

اُجٌزو٣ب  ٝمُي ٗز٤غخ ُِٚـٜ االٗزقبث٢ ٝرطٞه ػٞآَ 

أُوبٝٓخ ُزِي أُٚبكاد اٝ اٗزوبٍ ثؼ٘ اُؼٞآَ اُٞهاص٤خ 

ث٤ٖ االؽ٤بء أُغٜو٣خ ك٢ اُزوثخ اٝ ا٤ُٔبٙ ؽ٤ش رِٔي اُؼل٣ل 

ٖٓ اُجٌزو٣ب أُوبٝٓخ ُِٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ػ٠ِ ػبَٓ أُوبٝٓخ 

R ُٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ُٝٚ ٝاُن١ ٣ْلو ُٔوبٝٓخ اُؼل٣ل ٖٓ ا

اُوبث٤ِخ ػ٠ِ االٗزوبٍ ث٤ٖ اُجٌزو٣ب. ٣ؼل اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ػيالد 

ٖٓ اُزوثخ ٓوبّٝ ُِؼل٣ل ٖٓ أُٚبكاد  Bacillusُجٌزو٣ب 

Kamala- Kannan (10 )اُؾ٣ٞ٤خ ٣زٞاكن ٓغ ٓب عبء ثٚ 

ٓوبّٝ ُِؼل٣ل ٖٓ  Bacillusٖٓ ػيُٚ الٗٞاع ٖٓ اُغٌ٘ 

( ا٠ُ اٗزبط 11بع٢ )أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٝهل اّبه اُقل

ػيالد ٓؾ٤ِخ الٗي٣ْ اُج٤٘٤َِ٘ي فبهط ف١ِٞ ٖٓ ػيالد 

  .alcalophilus . Bٓؾ٤ِخ ُِ٘ٞع 

اّبهد ٗزبئظ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ا٠ُ ؽَب٤ٍخ اُؼيالد اُضالس 

 ُِٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ B. stearothermophilus  ٖٓ ثٌزو٣ب
ه٤ل اُلهاٍخ ٝهل ٣ؼيٟ مُي ا٠ُ ٝعٞك ٛنٙ اُجٌزو٣ب ك٢ 

ٝاُجؼ٤لح                   ػٖ  ٓ٘بٛن  ٘بٛن اُج٤ئ٤خ اُؾبهحأُ

اُزِٞس ثبُٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٝمُي ٣زٞاكن ٓغ اُؼل٣ل ٖٓ 

 .Bؾَب٤ٍخ اُْل٣لح ُجٌزو٣ب اُأُٖبكه اُز٢ اّبهد ا٠ُ 

stearothermophilus  ُِٔٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٝاٍزؼٔبُٚ ك٢

اُلؾٕٞبد اُقبٕخ ثزِٞس اُؾ٤ِت ٝٓ٘زغبرٚ ثبُٔٚبكاد 

 (.12ُؾ٣ٞ٤خ )ا

ث٤٘ذ ٗزبئظ ؽَب٤ٍخ اُؼيالد أُؾجخ ُِوبػلح ُِ٘ٞع 

alcalophilus  B.  ُِٔؼبكٕ اُضو٤ِخ اُزـب٣و ث٤ٖ روا٤ًي

ٝاٗٞاع أُؼبكٕ اُضو٤ِخ اُز٢ اٍزطبػذ اُؼيالد اُ٘ٔٞ 

ثٞعٞكٛب ؽ٤ش اظٜود ثؼ٘ اُؼيالد ؽَب٤ٍخ ُؼٖ٘و 

  G.2ٝاُؼيُخ Xٝاُؼيُخ 55اُيئجن ًٔب ٛٞ ٓالؽع ثبُؼيُخ 

ؽَبٍخ  II.4,ٝ18 ٝG.22 ٝI.1 ث٤٘ٔب ًبٗذ اُؼيالد

 Xٝ 55ٝ 12ُزوا٤ًي اُوٕبٓ ث٤٘ٔب اظٜود اُؼيالد 

ٝT.2  ٓوبٝٓخ ٓزٍٞطخ ُِوٕبٓ ؽ٤ش ُٞؽع ٗٔٞٛب ك٢

٢ِٓ ٓٞاله١ ٖٓ اُوٕبٓ ث٤٘ٔب رٌٔ٘ذ  2.5رو٤ًي 

اُؼيالد ع٤ٔؼٜب ٖٓ ٓوبٝٓخ ػٖ٘و أُُٞج٤ل٣ْ ٝاٌُوّٝ 

. رؼل اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ 3)لٍٝع (ُٝغ٤ٔغ اُزوا٤ًي أَُزؼِٔخ 

ٖٓ أُٞاك أُِٞصخ ماد اُقطٞهح اٌُج٤وح ُِ٘ظبّ اُج٤ئ٢ 

ُزوأًٜب ٝثوبءٛب ُلزواد ٣ِٞٛخ ُٝؼلّ آٌب٤ٗخ رؾِِٜب 

ٝر٤ٌَوٛب ٖٓ هجَ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ك٢ اُطج٤ؼخ ٝهل رٌٕٞ ٤ٍٔخ 

ٛنٙ اُؼ٘بٕو ٗز٤غخ اهرجبٜٛب ٓغ أٌُٞٗبد اُق٣ِٞخ اُؾ٣ٞ٤خ 

ٔبد ٝاؽٔبٗ ٣ٝٞٗخ ٓئك٣خ ا٠ُ ٤ٍٔخ ٖٓ ثوٝر٤ٖ ٝاٗي٣

 Keyhaniٝٓٞد اُقال٣ب ٝمُي ٣زٞاكن ٓغ ٓب عبء ثٚ 

( ٖٓ ؽٍٖٞ ٙوه ُِلٗب ُجٌزو٣ب  13) ٝعٔبػزٚ 

Salmonella typhimurium ًٖٔب ث٤Collin- Hansen 

( االٙواه اُؾبِٕخ ك٢ كٗب ٝكٕٛٞ اُلطو 14)ٝعٔبػزٚ  

Boletus edulis ِخ .ثؼل رؼوٙٚ ا٠ُ اُؼ٘بٕو اُضو٤

 

 

 ُزوا٤ًي اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ B. stearothermophilus ٝاُ٘ٞع alcalophilus  Bؽَب٤ٍخ ػيالد اُ٘ٞع  :3 عذٔل

 

 انؼشنخ 

 )يهًٕٛالر٘(رزاكٛش انؼُظز انضمٛم 

0.0025 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 1 2.5 5 10 

 10.2اُؼيُخ 

 - - + + + + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - + + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - + + + اُقبه٤ٕٖ

 G.2اُؼيُخ 

 - - + + + + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - - + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + ٣ّٞأُُٞج٤ل

 - - - - - - - + + + اُقبه٤ٕٖ

 12 اُؼيُخ

 - - + + + + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - + + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - + + + اُقبه٤ٕٖ
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 55 اُؼيُخ

 - - - - - - - - - - ٕبٓاُو

 - - - - - - - - - - اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - - + + اُقبه٤ٕٖ

 II.4اُؼيُخ 

 - - - - - - - - - - اُوٕبٓ

 - - - - - - - - + + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - + + + اُقبه٤ٕٖ

 18اُؼيُخ 

 - - - - - - - - - - اُوٕبٓ

 - - - - - - - - + + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - + + + + + اُقبه٤ٕٖ

 G.2.2اُؼيُخ 

 - - - - - - - - - - اُوٕبٓ

 - - - - - - - - + + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - + + + اُقبه٤ٕٖ

 I.1اُؼيُخ 

 - - - - - - - - - - اُوٕبٓ

 - - - - - - - - - + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - + + + + + + اُقبه٤ٕٖ

 Xاُؼيُخ 

 - - + + + + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - - + اُيئجن

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + ٞثِذاٌُ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - - - - اُقبه٤ٕٖ

   T.2اُؼيُخ 

 - - - - - - - - - - اُوٕبٓ

 - - - - - - - - + + اُيئجن-

 + + + + + + + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - + + + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 - - - - - - - - - - ٤ٖاُقبهٕ

  H1اُؼيُخ
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 - - - - - + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - - - اُيئجن

 - - - - - - + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - - - + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 + + + + + + + + + + اُقبه٤ٕٖ

 H.2اُؼيُخ 

 - - - - - + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - - - ناُيئج

 - - - - - - + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - - - + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 + + + + + + + + + + اُقبه٤ٕٖ

 H.3اُؼيُخ 

 - - - - - + + + + + اُوٕبٓ

 - - - - - - - - - - اُيئجن

 - - - - - - + + + + اٌُوّٝ

 - - - - - - - + + + اٌُٞثِذ

 + + + + + + + + + + أُُٞج٤ل٣ّٞ

 + + + + + + + + + + اُقبه٤ٕٖ

 

ث٤٘ذ اُ٘زبئظ رْبثٚ اُزوا٤ًي  أُوبٝٓخ ُجؼ٘ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ٓضَ أُُٞج٤ل٣ّٞ ٝاٌُوّٝ ٝاٌُٞثِذ ث٤ٖ ػيالد اُ٘ٞع اُٞاؽل ُِجٌزو٣ب 

B. alcalophilus  ٝB. stearothermophilus .ف ك٢ روا٤ًي ٓوبٝٓخ ًَ ٖٓ اُوٕبٓ ٝاُيئجن ث٤٘ٔب ُٞؽع افزال

ُِوٕبٓ B. alcalophilus ٝاُقبه٤ٕٖ ث٤ٖ ػيالد اُ٘ٞع اُٞاؽل ؽ٤ش ُٞؽع اهرلبع اُزو٤ًي أُضجٜ االك٠ٗ ك٢ ػيالد  

 ك٢ اُؼيالد  0.0025ٝاٗقلبٙٚ ٤َُٖ ا٠ُ اهَ ٖٓ  G2 ٝ12ٝ ٢ِٓ10.2 ٓٞاله١ ُِؼيالد  ٢ِٓX  ٝ3 ٓٞاله١ ُِؼيُخ  3.5ا٠ُ

II4ٝ 18 ٝG22 ٝI1  ٙ٣ٝظٜو ه٤بً اُزوا٤ًي أُضجطخ اُل٤ٗب ُِؼيالد أُؾجخ ُِوبػلح افزالف ػٖ ٓب ٝعل Singh and Ashok (

 2.5ٝاُن١ َٕٝ ا٠ُ  Bacillus( ٖٓ اهرلبع اُزوا٤ًي أُضجطخ اُل٤ٗب ُِيئجن ٝاُيٗي ُؼيالد ثٌز٤و٣خ ٓؾجخ ُِوبػلح رؼٞك ُغٌ٘  15

ه١ ُِيٗي. ًٔب ث٤٘ذ اُ٘زبئظ افزالف اُزو٤ًي أُضجٜ االك٠ٗ ُِؼٖ٘به اُضو٤ِخ ه٤ل اُلهاٍخ ث٤ٖ ٢ِٓ ٓٞال ٢ِٓ3.7 ٓٞاله١ ُِيئجن ٝ

( اُزوا٤ًي أُضجطخ اُل٤ٗب ٌَُ ػٖ٘و ٣ٝ4ٞٙؼ علٍٝ) B. stearothermophilus ٝ ػيالد   B. alcalophilusػيالد 

 ُِٝؼيالد ع٤ٔؼٜب.

 

 B. sterothermophilus  ثٌزو٣بٝ B. alclophilus ٌزو٣بُجاُزوا٤ًي أُضجطخ اُل٤ٗب ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ  :4عذٔل

 اُؼيالد اُجٌز٤و٣خ
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رْلو اُؼل٣ل ٖٓ االؽ٤بء أُغٜو٣خ ا٠ُ أُوبٝٓخ ُِٔؼبكٕ 

اُضو٤ِخ ٝهل رؾَٔ ع٤٘بد أُوبٝٓخ ػ٠ِ اٌُوٍّٝٓٞٞ اٝ ػ٠ِ 

بٍ ث٤ٖ اُجالى٤ٓلاد ٝهل ٣ٌٕٞ ُِجؼ٘ ٜٓ٘ب اُولهح ػ٠ِ االٗزو

اُجٌزو٣ب ٝهل ٣ٌٕٞ اُؼل٣ل ٖٓ ع٤٘بد أُوبٝٓخ ُِٔؼبكٕ اُضو٤ِخ 

اهرجبٛ ٝٓغبٝهح ُٔوبٝٓخ أُٚبكاد اُؾ٤بر٤خ ٝرؼيٟ افزالف 

ٓوبٝٓخ اُؼيالد ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ؿ٤وٛب ا٠ُ ػلك 

ٖٓ اُؼٞآَ ٜٓ٘ب ٖٓبكه ػيٍ اٌُبئٖ أُغٜو١ ٝاُٚـٜ 

وا٤ًي ثؼ٘ أُٞاك االٗزقبث٢ ُٔ٘بٛن اُؼيٍ ٝاٗٞاع ٝر

أُزؤ٣٘خ ماد اُْؾ٘خ أُزٞكوح ػ٘ل اُلؾٔ ٝٝعٞك ثؼ٘ 

اُؼ٘بٕو ٍبُجخ اُْؾ٘خ هل ٣ـ٤و ٖٓ عبٛي٣خ اُؼٖ٘و اُضو٤َ 

ك٢ اٍُٜٞ ٤ٍٔٝزٚ ٌُِبئٖ أُغٜو١ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓغ ػٖ٘و 

اٌُِٞه اُن١ هل ٣ـ٤و ٖٓ اُزوا٤ًي أُضجطخ اُل٤ٗب ُِؼ٘بٕو 

Bezverbanaya (16 .)ثٚ اُضو٤ِخ ٝمُي ٣زٞاكن ٓغ ٓب عبء 

٣ٝؼيٟ ٍجت ٓوبٝٓخ اُجٌزو٣ب أُؾجخ ُِؾواهح ا٠ُ ػ٘بٕو 

اٌُبك٤ّٓٞ ٝأُُٞج٤ل٣ّٞ ُؼلك ٖٓ االٓٞه ٜٓ٘ب إ اُجٌزو٣ب 

أُؾجخ ُِؾواهح ر٘ٔٞ ك٢ اُج٤ئبد اُؾبهح ماد اُزوا٤ًي اُؼب٤ُخ 

ٖٓ اُؼل٣ل ٖٓ اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ٝأُزٞكوح ثٖٞهح ٛج٤ؼ٤خ ٓٔب 

ٙ اُجٌزو٣ب ك٢ رؾ٣ٞو ثؼ٘ االعياء اُق٣ِٞخ ٣ؼط٢ كوٕخ ُٜن

ٜٝٓ٘ب اُغلهإ اُق٣ِٞخ ُزَبْٛ ك٢ االكٖٓبٓ اُؾ١ٞ٤ 

ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ا٠ُ اَُطؼ اُقبهع٢ ٖٓ اُق٤ِخ ٓئك٣ب ا٠ُ 

ظٜٞه أُوبٝٓخ ُٜنٙ اُجٌزو٣ب ٝرقزِق اُ٘زبئظ ٓغ ٓب اّبه ا٤ُٚ 

Raicevic ٚ( ٖٓ ػيُٚ ُجٌزو٣ب 17) ٝعٔبػز B. 

stearothermophilus  ٓوبٝٓخ ُؼٖ٘و اٌُوّٝ ٝثزوا٤ًي

   ٤ِٓNaikٔٞاله١ ٝهل اّبه 40رَٖ ا٠ُ اًضو ٖٓ 

 B. subtilus( ا٠ُ ػيُٚ ُجٌزو٣ب رؼٞك ُِ٘ٞع 18) ٝعٔبػزٚ

٢ِٓ  0.2رِٔي أُوبٝٓخ ُؼٖ٘و اُوٕبٓ رَٖ ا٠ُ 

ٓٞاله١ ٝرؾَٔ ع٤٘بد أُوبٝٓخ ػ٠ِ ثالى٤ٓل ٝهل 

ٖٓ اُزوة  B. cereusا٠ُ ػيُٚ ُِ٘ٞع  Singh (4)اّبه

كٕ االه٤٘٤ٍذ ٝاُوٕبٓ باُٜ٘ل٣خ ٣ٝظٜو ٓوبٝٓخ ُٔؼ

ٝا٤٘٤ِ٤َُّٞ ٝ ُٔٚبكاد اُج٤َِٖ٘ ٝا٤ٌُ٘ٞٓب٤َ٣ٖ 

 ًًَِٝٞب٤ٍِٖ ٝث٤لًَِٞب٤ٍٖ .

ث٤٘ذ أُوبهٗخ ث٤ٖ أُوبٝٓخ ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ٓغ أُوبٝٓخ 

ُِٔٚبكاد اُؾ٤بر٤خ ػلّ ٝعٞك ػالهخ ث٤ٖ ٓوبٝٓخ ٓٚبكاد 

٤ٖ ٝااله٣ضوٝٓب٤َ٣ٖ ٝث٤ٖ ؽَب٤ٍخ اٌُبٗبٓب٤َ٣ٖ ٝاالٓجَِ

اٝٓوبٝٓخ اُؼيالد أُؾجخ ُِوبػلح ُِؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ٝثٞعٞك 

ػالهخ ث٤ٖ ؽلٝس ٓوبٝٓخ اٌُِٞهآل٤ٌٍ٘ٞ ٝاَُزو٣جزٞٓب٤َ٣ٖ 

ٝث٤ٖ اُؼيالد أُوبٝٓخ ُزوا٤ًي ػب٤ُخ ٖٓ اُوٕبٓ ٝاُيئجن 

ٝهل ٣ٌٕٞ ُِٔؾزٟٞ اُٞهاص٢ ٖٓ اُؼٞآَ فبهط 

عٞك ٓوبٝٓخ أُٚبك اُؾ٤بر٢ ًو٤ٍٓٞٞٓٝخ ػالهخ ٓغ ٝ

 ٝٓوبٝٓخ أُؼلٕ اُضو٤َ. 

اظٜو اُزوؽ٤َ اٌُٜوثبئ٢ ثٜالّ االًبهٝى اؽزٞاء اُؼيالد  

 .Bأُؾجخ ُِوبػلح ع٤ٔؼٜب ػ٠ِ ثالى٤ٓل رٌوه ك٢ ػيالد 

alcalophilus  ُٚ ٌٕٞٝػ٘ل ٓوبهٗخ ٝىٗٚ اُغي٣ئ٢ هل ٣

 Bacillsٝاُز٢ رزٌوه ك٢ عٌ٘  pUBػالهخ ٓغ ثالى٤ٓلاد 

ٝهل رٌٕٞ ُٚ ػالهخ ٓغ ٓوبٝٓخ  Staphyloccocusٌ٘ ٝع

أُٚبك اُؾ١ٞ٤ اٌُبٗبٓب٤َ٣ٖ ٝٛنا ٣زٞاكن ٓغ كؾٔ 

ه٤ل  B. alcalophilusاُؾَب٤ٍخ ام أظٜود ػيالد 

 اُلهاٍخ ٓوبٝٓخ ُٔٚبك اٌُبٗبٓب٤َ٣ٖ.

إ  H1,H2,H3ث٤ٖ اُزوؽ٤َ اٌُٜوثبئ٢ ُ٘ٔبمط كٗب اُؼيالد 

اُٞهاص٤خ فبهط اُؼيالد اُضالس فب٤ُخ ٖٓ اُؼ٘بٕو 

( 2) اٌُوٍّٝٓٞٞ )اُجالى٤ٓلاد( ًٝٔب ٛٞ ٝاٙؼ ك٢ ٌَّ

ٝهل رٌٕٞ اُغ٤٘بد أَُئُٝخ ػٖ ٓوبٝٓخ أُُٞج٤ل٣ّٞ 

ٝاُقبه٤ٕٖ ٓؾُٔٞخ ػ٠ِ اٌُوٍّٝٓٞٞ.

 

 

 
 .Bكُٞذ/ٍْ ُ٘ٔبمط كٗب اُؼيالد      5% ٝثلوم عٜل 1( اُزوؽ٤َ اٌُٜوثبئ٢ ك٢ ٛالّ االًبهٝى م١ اُزو٤ًي 2ٌَّ)

stearothermophilus 
 

ؽَب٤ٍخ ّل٣لح ُِؼل٣ل ٖٓ أُٞاك ٝهل ٣ؼٞك ٍجت مُي رٞاعلٛب ك٢ اُج٤ئبد B. stearothermophilus رظٜو ثٌزو٣ب اُ٘ٞع 

اُؾبهح ٝاُز٢ ٣ٌٕٞ ٍٕٝٞ أُِٞصبد ا٤ُٜب ه٤َِ َٗجخ ُِج٤ئبد ٓؼزلُخ كهعبد اُؾواهح ٝهل ٣ؼيٟ ٍجت آزالى ٛنٙ اُجٌزو٣ب ا٠ُ 

بكٕ ٓضَ أُُٞج٤ل٣ّٞ ٝاُقبه٤ٕٖ ا٠ُ ٝعٞك ٓضَ ٛنٙ أُؼبكٕ ًبؽل ٌٓٞٗبد اُزوة ٝهل رٌٕٞ ع٤٘بد أَُئُخ ٓوبٝٓخ ثؼ٘ أُؼ

( إ ثؼ٘ ع٤٘بد أُوبٝٓخ ُجؼ٘ 19) Silverػٖ اُزْل٤و ُٔوبٝٓخ ٛنٙ اُؼ٘بٕو ٓؾُٔٞخ ػ٠ِ اٌُوٍّٝٓٞٞ اُجٌز٤و١ ٝاّبه

 ُجالى٤ٓل ك٢ ثؼ٘ االٗٞاع اُجٌز٤و٣خ. أُؼبكٕ ٓضَ اُيئجن ٝااله٤٘٤ٍذ ٓؾُٔٞخ ػ٠ِ اٌُوٍّٝٓٞٞ ٝا

H1   H2   H3 

 كروموسوم

 

رنا         
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 Cassia acutifolia رأصٛز ثؼض انًسزخهظبد انُجبرٛخ ألٔراق َجبد انسُٛبيٛكٙ

 انًؼشٔنخ يٍ حبالد يزضٛخ Candida albicansفٙ ًَٕ ٔفؼبنٛخ خًٛزح انًجٛضبد  

 

 

 ْٛفبء انجٛز ٕٚسف*، يٓذ٘ ضًذ انمٛسٙ**، اسٛب َبعٙ ػجٛذ*

 عبٓؼخ ثـلاك*هَْ ػِّٞ اُؾ٤بح/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ اُٖوكخ اثٖ ا٤ُٜضْ/ 

 **ٓوًي ٍالٓخ اُـناء/ ٝىاهح اُؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخالطخ

هام ٗجبد اٍزٜلكذ اُلهاٍخ رو٤٤ْ اُلؼب٤ُخ اُزضج٤ط٤خ َُِٔزقِٖبد أُبئ٤خ ٝاٌُؾ٤ُٞخ )اُجبهكح ٝاُؾبهح( ألٝ 

أُؼيُٝخ ٖٓ ؽبالد ٓو٤ٙخ. كول رْ  Candida albicansرغبٙ ػيالد ف٤ٔوح  Cassia acutifoliaا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ

 4ٝافز٤و ٜٓ٘ب  Candidiasisػيُخ ٖٓ ٛنٙ اُق٤ٔوح ٖٓ ؽبالد ٓو٤ٙخ ٌْٓٞى ثٜب كاء أُج٤ٚبد  25اُؾٍٖٞ ػ٠ِ 

ْ كٚالً ػٖ اُؼيُخ اُو٤ب٤ٍخ, ٝافزجود ؽَب٤ٍخ ػيالد ػيالد ِّٔذ ًَ ٖٓ ػيُخ أُٜجَ ٝث٤ٖ األٕبثغ ٝاالظبكو ٝاُل

 0.15ُغ٤ٔغ اُؼيالد  (MIC)ؽ٤ش ثِؾ اُزو٤ًي أُضجٜ األك٠ٗ  Nystatinارغبٙ أُٚبك اُؾ١ٞ٤  C. albicansف٤ٔوح 

 ِٓـْ/ َٓ.

اءٛب عوٟ اٌُْق اُ٘ٞػ٢ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ػٖ ثؼ٘ أُوًجبد اُلؼبُخ ك٢ أٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ ٝث٤٘ذ اُ٘زبئظ اؽزٞ 

ػ٠ِ اُو٣ِٞلارٞاٌُال٤ٌٍٞ٣لارٞاُلالكٞٗبرٞاُل٤٘ٞالرٞاٌُٞٓبه٣٘برٞاُوار٘غبد ُْٝ رؾز١ٞ ػ٠ِ اُٖبث٤ٗٞ٘برٞاُؼل٤ٖبد. 

افزجود ؽَب٤ٍخ ػيالد اُق٤ٔوح ُٜنٙ أَُزقِٖبد ٝأظٜود اُ٘زبئظ إ أَُزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ اُجبهك ٛٞ األًضو رؤص٤واً 

رؾََبً ثبَُٔزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ اُجبهك ػيُخ ث٤ٖ األٕبثغ ٝػيُخ أُٜجَ  ك٢ ػيالد اُق٤ٔوح. ؽ٤ش ًبٗذ اُؼيُخ األًضو

ِٓـْ/ َٓ. ًنُي أصو أَُزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ اُجبهك ك٢ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُز٣ٌٖٞ االٗجٞة  30ٌَُ ٜٓ٘ٔب (MIC)ٝه٤ٔخ 

ٗجٞة ؽ٤ش اٗقلٚذ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُز٣ٌٖٞ اال C. albicansاُغوص٢ٓٞ اُن١ ٣ؼل ٖٓ اْٛ ػٞآَ اُٚواٝح ُق٤ٔوح 

( 6-2اُغوص٢ٓٞ ثي٣بكح رو٤ًي أَُزقِٔ ٝثٖٞهح ِٓؾٞظخ ُؼيُخ أُٜجَ ٝاُؼيُخ اُو٤ب٤ٍخ فالٍ كزوح اُؾٖٚ ٢ٛٝ )

 ٍبػبد.

 أٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ, ف٤ٔوح أُج٤ٚبد, اُلؼب٤ُخ أُٚبكح ُِلطو٣بد.انكهًبد انًفزبحٛخ: 
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Abstract: 

The study was conducted to evaluate the antimicrobial activity of aqueous and ethanolic 

extracts (cold and hot) extracted from leaves of Cassia acutifolia against Candida albicans 

isolated from clinical cases. Twenty five isolates of yeast were isolated from different 

cases of candidiasis. Four isolates that isolated from vagina, intertriginous, nail, mouth and 

standard isolate were used in further experiments. Results of the sensitivity of C. albicans 

towards nystatin showed that minimum inhibitory concentration (MIC) for all isolates was 

0.15 mg/ ml. Analysis of crude extracts of leaves of C. acutifolia was carried out to 

determine its contents from biologically active compounds were isolated from extract, 

results of sensitivity of the isolates of C. albicans towards crude extracts showed that the 

cold alcoholic extract from the leaves of C. acutifolia showed high inhibitory effect on 

growth of the isolates of C. albicans. The isolates that isolated from intertriginous and 

vaginal showed sensitivity to cold alcoholic extract that extracted from leaves of C. 

acutifolia at MIC 30 mg/ ml to both isolates. Cold alcoholic extract from leaves of C. 

acutifolia showed high effect on the percentage of germ tube formation which is one of 

virulent factors of C. albicans so there is a reducing in the percentage of germ tube 

formation by increasing the concentration of extract especially for vaginal and standard 

isolates during incubation period of 2-6 hrs. 

Key words: Leaves of Cassia acutifolia, Candida albicans, antifungal. 
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 انًمذيخ:

ٓ٘ن االف ا٤َُٖ٘ ٝاٍالك٘ب اُولٓبء ٣جؾضٕٞ ػٖ اُ٘جبربد  

خ ٣ٝؼيُٕٞ أُٞاك أُل٤لح ٤َُزٌْلٞا فٖبئٖٜب اُ٘بكؼ

٣َٝزقوعٞا ٓ٘بكؼٜب ُٔؼبُغخ االٓواٗ اُقط٤وح ث٤ٖ 

ٓغزٔؼبرْٜ ٝاُز٢ رئك١ ا٠ُ ٓٞد االَٗبٕ, ٓٔب ككغ مُي 

ُزٞعٚ اٌُض٤و ٖٓ اال٤ُٖٝ ك٢ ارقبم االؽز٤بٛبد اُالىٓخ 

ُٔوبٝٓخ ٛنٙ االٓواٗ ٝرغ٘ت َٓججبرٜب ٝرضج٤ٜ ْٗبٜٛب ٓغ 

بكه االؽ٤بئ٤خ أُٚبكح ُٔ٘غ ٛنٙ أَُججبد اُجؾش ػٖ أُٖ

ٝال ٣ؤر٢ ٛنا اال ثز٘بٍٝ ثؼ٘ اُ٘جبربد اُ٘ب٤ٓخ ثو٣بً ك٢ 

اُـناء ػ٠ِ ٤ٛئخ أػْبة ًبِٓخ أٝ َٓبؽ٤ن ٗبػٔخ أٝ 

َٓزقِٖبد ٓبئ٤خ. إ ع٤ٔغ االٓواٗ اُطل٤ِ٤خ ثؤػواٜٙب 

أُقزِلخ ر٤ٖت االَٗبٕ ٣ٌٖٔ ّلبإٛب اٝ رقل٤لٜب ثبٍزؼٔبٍ 

 [. 1ماد أُٖبكه اُ٘جبر٤خ ] ثؼ٘ األؿن٣خ

إ كٝه اُلطو٣بد أُو٤ٙخ ٕٝؼٞثخ ٓؼبُغزٜب عؼِٜب  

[. ؽ٤ش ّٜلد 2ماد أٛـ٤ٔخ ٓزيا٣لح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُطج٤خ ]

اَُ٘ٞاد األف٤وح ى٣بكح ًج٤وح ك٢ ؽلٝس اإلٕبثبد 

اُلطو٣خ ٝألٍجبة ػل٣لح هثٔب ٣ؼل اَُجت اُوئ٢َ٤ ٛٞ ريا٣ل 

 Immunocompromisedػلك ٓو٠ٙ اُؼٞى أُ٘بػ٢ 

patients  ٕٓضَ ٓوٗ اال٣لى ٝآواٗ اَُوٛب

[, ٝٗز٤غخ ُزؼب٢ٛ اُؼوبه٤و ماد ا٤َُٔخ اُق٣ِٞخ 3ٝاٌَُو١]

ٝٓوًجبد اٌُٞهريٕٝ ًنُي االكواٛ ك٢ رؼب٢ٛ أُٚبكاد 

 اُؾ٣ٞ٤خ.

ٖٓ ث٤ٖ اإلٕبثبد اُلطو٣خ اُٞاٍؼخ االٗزْبه ٢ٛ كاء  

بثؼخ اُن١ ٣زَجت ػٖ األٗٞاع اُز Candidiasisأُج٤ٚبد 

ٗٞع, اال إ اهَ  200اُز٢ رْٚ اًضوٖٓ Candidaُغٌ٘ 

ٗٞػبً رؼل ٖٓ اُؼٞآَ أُٔوٙخ أَُججخ ُلاء  20ٖٓ 

 Candida albicans [4 .]أُج٤ٚبد ك٢ االَٗبٕ ٜٝٓ٘ب 

إ اٍزقلاّ أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ثٌَْ ٓزيا٣ل  

 .Cٝػْٞائ٢ أكٟ ا٠ُ ظٜٞه ٍالالد ٓوبٝٓخ ٖٓ ف٤ٔوح 

albicans ٙ[. ٓٔب ٣َزلػ٢ ا٣غبك 5أُٚبكاد ] أرغبٙ ٛن

أٍب٤ُت أٝ رو٤٘بد هل رؼَٔ ُِوٚبء ػ٠ِ أَُجت أُو٢ٙ 

ٓغ أُٚبك اُؾ١ٞ٤ ك٢  Synergiesٓجبّوح أٝ هل رزؼبٕٝ 

 ؽبُخ ػلّ االٍزغبثخ ُٚ ثٔلوكٙ.

ٝأل٤ٔٛخ اُ٘جبربد ٝاالػـْبة اُطج٤خ ك٢ ثِلٗب اُؼوام  

ؽ٤ش افز٤به ُٝٔٞاًجخ اُزوـلّ اُؼِٔـ٢ ك٢ ٛـنا أُغبٍ ٖٓ 

ٛو٣وخ االٍزقالٓ األكَٚ ٝر٣ٞ٘غ االٍزؼٔبٍ ُٜـنٙ 

أَُزقِٖبد كـ٢ ٓغبالد ٛج٤خ ٕٝ٘بػـ٤خ ٓقزِلخ كوـل 

 Cassiaافز٤و ك٢ ٛنٙ اُـلهاٍـخ أٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ

acutifolia ٌ٘اُـن١ ٣ؼٞكا٠ُ عCassia ْاُن١ ٣ٚـ

ٗٞع ٖٓ األػـْبة ٝاُْغـ٤واد ٝاألّغبه  600ؽٞا٢ُ 

[٢ٛٝ اُلهاٍخ 8ٗٞع ؽَت ٓب أّبه ا٤ُٚ] 500[ اٝ 7, 6]

األ٠ُٝ ك٢ اُؼوام ؽَت ػِٔ٘ب ػِٔب ثؤٕ ٛنا اُ٘جبد ٖٓ 

األػْبة اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت اُْؼج٢ ك٢ اُؼوام. 

ٝهل رٚٔ٘ذ اُلهاٍخ ػيٍ ٝرْق٤ٔ ف٤ٔوح أُج٤ٚبد 

C. albicans ؽبالد ٓو٤ٙخ ٝر٤ٜئخ أٝهام ٗجبد ٖٓ

أُبئ٤خ ٝاٌُؾ٤ُٞخ  ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ ٝرؾ٤ٚو أَُزقِٖبد

اُجبهكح ٝاُؾبهح ٝاٌُْق اُ٘ٞػ٢ ػٖ أُغب٤ٓغ اُلؼبُخ ك٢ 

أَُزقِٖبد اُ٘جبر٤خ ٝكهاٍخ ًلبءح ٛنٙ أَُزقِٖبد 

 Nystatinًٔٚبكاد كطو٣خ ٓوبهٗخ ثبُٔٚبك اُلطو١ 

أَُزقلّ ًؼالط. ًٝنُي اٍزقلاّ أَُزقِٔ االًلؤ 

بد ٝٛٞ اؽل ثبُزؤص٤و ك٢ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُز٣ٌٖٞ أٗجٞة االٗج

 .C. albicansػٞآَ اُٚواٝح ُق٤ٔوح 

 انًٕاد ٔطزائك انؼًم:

 عًغ انؼُٛبد:

 25رْ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ : C. albicansػشالد خًٛزح  -1

ٖٓ ث٤ٖ ػلك ٖٓ اّقبٓ  Swabsَٓؾخ ثٌَْ هط٤ِخ 

ٌْٓٞى ثبٕبثزْٜ ثلاء أُج٤ٚبد ٖٓ َٓزْل٠ ا٤ُوٓٞى 

, االظبكو, اُزؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ٓ٘بٛن ٓقزِلخ ٖٓ اُغَْ ِّٔذ اُلْ

ث٤ٖ األٕبثغ ٝأُٜجَ ٝؿٔود اُوط٤الد ك٢ ٓؾٍِٞ أُِؼ 

اُل٤َُٞٞع٢ أُؼوْ ك٢ اٗبث٤ت افزجبه ُؾ٤ٖ ٗوِٜب ا٠ُ 

 .Cأُقزجو آب اُؼيُخ اُو٤ب٤ٍخ ُق٤ٔوح 

albicans(ATCC102301 ٖٓ كول ؽَٖ ػ٤ِٜب )

ٓقزجو االؽ٤بء أُغٜو٣خ أُزولّ ك٢ هَْ ػِّٞ اُؾ٤بح ك٢ 

 ِّٞ اُٖوكخ )اثٖ ا٤ُٜضْ(, عبٓؼخ ثـلاك.٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼ

رْ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أٝهام ٗجبد انؼُٛخ انُجبرٛخ:  -2

ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ اُغبكخ ٖٓ ٓؼْت اُيٛواء ُِزلا١ٝ ثبالػْبة 

اُطج٤خ ٝاُطج٤ؼ٤خ أُٖ٘ق ٖٓ هجَ ٛنا أُؼْت. ٛؾ٘ذ 

 Electrical grinderاألٝهام اُغبكخ ثٔطؾ٘خ ًٜوثبئ٤خ 

بع٤خ ٗظ٤لخ ٝٓؼؤخ ُؾ٤ٖ ٝؽلع أَُؾٞم ك٢ ه٘ب٢ٗ ىع

 [.9االٍزؼٔبٍ]

 سرع انؼشالد ٔرشخٛظٓب: 

أُقزجو ٝمُي ثزقط٤ٜ ًَ هط٤ِخ  ٤ٔٗذ اُؼيالد ك٢ 

, ٝؽٚ٘ذ االٛجبم ٔؼوْ اُِٖتػ٠ِ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل اُ

أ٣بّ صْ كؾٖذ أَُزؼٔواد  4ّ ُٔلح 30ºثلهعخ ؽواهح 

[ 10ٝكن ٓب عبء ك٢ ] C. albicansّٝقٖذ ف٤ٔوح 

 ًٝٔب ٢ِ٣:

ىهػذ انظفبد انًظٓزٚخ نهخالٚب ٔانًسزؼًزاد:  -1

 Potato Dextroseاُؼيالد ػ٠ِ االٍٝبٛ اُيهػ٤خ

AgarPDA)) ٝ(CMA) Corn Meal Agar 

ٝCzapek's(CzDA) ثٍٞبٛخ ػوٝح ٗبهَ مُي افن عيء

ٖٓ َٓزؼٔوح ٗب٤ٓخ ػ٠ِ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل اُِٖجٞرقط٤طٜب 

بم ػ٠ِ األٍٝبٛ اُيهػ٤خ اُِٖجخ أُنًٞهح.ؽٚ٘ذ االٛج

أ٣بّ ٝثؼلٛب  4ّ ُٝٔلح 30ºثبُؾبٙ٘خ ثلهعخ ؽواهح 

كؾٖذ أَُزؼٔواد ٖٓ فالٍ االػزٔبك ػ٠ِ ٌَّ 

أَُزؼٔوح ٝؽغٜٔب ٌَّٝ ؽبكزٜب ٝهٞآٜب ُٜٝٞٗب ػ٠ِ 

األٍٝبٛ اُيهػ٤خ أُنًٞهح أػالٙ, ُٝزؤ٤ًل رْق٤ٔ 

ّو٣ؾخ ىعبع٤خ صْ صجزذ اُق٤ٔوح رْ ػَٔ َٓؾخ ػ٠ِ 

ههبء ٝكؾٖذ رؾذ اُالًزٞك٤ٍ٘ٞ اُيٕٝجـذ ثٖجـخ

 أُغٜو اُٚٞئ٢.
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 Formation of germركٍٕٚ أَجٕة االَجبد  -2

tube :[ ٚثؤفن 11رْ اعواء اُزغوثخ ٝكن ٓب عبء ث ]2 

٤ِِٓزو ٖٓ ث٤بٗ اُج٤٘ ٝٝٙؼٚ ك٢ اٗبث٤ت افزجبه ٓؼؤخ 

صْ ُوؾذ االٗبث٤ت ثغيء ٖٓ َٓزؼٔوح ٗب٤ٓخ ػ٠ِ ٍٜٝ 

بث٤ت ثلهعخ ٍبػخ ٝؽٚ٘ذ االٗ 24اَُبثو٣ٝل اُِٖت ُٔلح 

ٍبػبد. صْ ثؼلٛب افند هطوح  3-2ّ ُٝٔلح 30ºؽواهح 

ٝٝٙؼذ ػ٠ِ ّو٣ؾخ ىعبع٤خ ٝكؾٖذ رؾذ أُغٜو 

 اُٚٞئ٢ ُٔالؽظخ ر٣ٌٖٞ أٗجٞة االٗجبد.

فحض ركٍٕٚ االثٕاؽ  -3

: Chlamydospores formation assayانكاليٛذٚخ

 .C[ كول كهٍذ هبث٤ِخ ف٤ٔوح 12رٔذ ٝكن ٓب عبء ثٚ ]

albicansر٣ٌٖٞ اُـيٍ اُلطو١ اُؾو٤و٢ ٝاٌُبمة  ػ٠ِ

ٝاالثٞاؽ اٌُال٤ٓل٣خثطو٣وخ اُيهع ػ٠ِ اُْو٣ؾخ اُيعبع٤خ 

(Slide culture technique)  ٍٜٝ ّٝاٍزقلاCMA .

ٍٝ ػ٠ِ ٝههخ رو٤ّؼ ٝه٤ٚت  ٝؽٚو ٛجن ىعبع٢ ؽب

ّٝو٣ؾخ ىعبع٤خ. صْ ػوْ  Uاٝ  Vىعبع٢ ثٌَْ ؽوف 

ّ ُٝٔلح 180ºاُطجن ٝٓؾز٣ٞبرٚ ثبُلوٕ ثلهعخ ؽواهح 

هطواد ٖٓ ٍٜٝ  3-2ٍبػخ ٖٝٗق, ثؼل مُي رْ ْٗو 

CMA  ػ٠ِ اُْو٣ؾخ اُيعبع٤خ, ُٝوؼ ثؼلئٍن ثزقط٤ٜ عيء

يهػ٢ اٍُٜٞ اُأ٣بّ ٗب٤ٓخ ػ٠ِ  4ٖٓ أَُزؼٔوح ثؼٔو 

. أ٤ٙلذ ػلح هطواد ٖٓ أُبء أُوطو CMAِٖتاُ

ٝأُؼوْ ا٠ُ ٝههخ اُزو٤ّؼ ُٔ٘غ علبف اُ٘ٔٞمط, ؽٚ٘ذ 

أ٣بّ رْ كؾٔ  6-4ّ ُٔلح 30º٘خ ثلهعخ االٛجبم ك٢ اُؾبٙ

اُْو٣ؾخ ٝمُي ثبٙبكخ هطوح ٖٓ ٕجـخ اُالًزٞك٤ٍ٘ٞ. 

ؿط٤ذ ثـطبء اُْو٣ؾخ صْ كؾٖذ رؾذ أُغٜو ُٔالؽظخ 

 اُـيٍ اُلطو١ ٝاالثٞاؽ اٌُال٤ٓل٣خ.

 

 

 Biochemical testsاالخزجبراد انجبٕٚكًٛٛبٔٚخ

 Sugarانمبثهٛخ ػهٗ رًضٛم انسكزٚبد  -1

assimilation (Plate method) : ٍٜٝ ثؼل رؾ٤ٚو

[ ثبماثخ ًجو٣زبد 13رٔض٤َ اٌَُو٣بد ٝمُي ٝكن ٛو٣وخ ]

ؿْ ًٝجو٣زبد  1ؿْ ٝكٍٞلبد اُجٞرب٤ٍّٞ  0.5أُـ٤َّ٘ٞ 

ؿْ ك٢ ُزو ٖٓ أُبء أُوطو  20ؿْ ٝاًبه  5اال٤ّٗٞٓٞ 

-15ّ  ُٝٔلح °121ثلهعخ ؽواهح  ٖٝٓ صْ ػوْ ثبُٕٔٞلح

َٓ  1ٝثؼل رِٖجٚ ىهع , ٕت ك٢ اٛجبم ثزو١ كه٤وخ 20

ٍبػخ ثطو٣وخ اُْ٘و  48-24ٖٓ ٓؾٍِٞ اُق٤ٔوح ثؼٔو 

ثٞاٍطخ ه٤ٚت ىعبع٢. ٝػِٔذ أهوآ ك٢ ؽغْ ٓؼ٤ٖ 

ٖٓ ٓؾب٤َُ اٌَُو٣بد اُقي٣٘خ أُؼؤخ اُز٢ ؽٚود ثبماثخ 

ٌٍو٣بد )اٌَُوٝى ٝاًٌُِٞٞى ٝاٌُبٌُزٞى ٝاُالًزٞى 

 % ثبُٔبء أُوطو, صْ ٝٙؼذ ػ20٠ِٝأُبُزٞى( ثزو٤ًي 

َ اٌَُو٣بد اُِٖت ٝؽٚ٘ذ ٖٝٓ صْ ٍطؼ اًبه رٔض٤

كالُخ  ٝعٞك ٗٔٞ ف٤ٔو١ ؽٍٞ األهوآ اُٞهه٤خ ُٞؽع

 .ػ٠ِ ا٣غبث٤خ االفزجبه

 Sugarانمبثهٛخ ػهٗ رخًٛز انسكزٚبد  -2

fermentation : رق٤ٔو  2ا٤ٙق ٍٜٝ ٖٓ َٓ

[ ثبماثخ 14اٌَُو٣بد أُؼوْ اُن١ ؽٚو ٝكوبً ُطو٣وخ ]

ؿْ ٝفالٕخ  5ل اُٖٞك٣ّٞ ؿْ ًِٝٞه٣ 10اُججزٕٞ 

ؿْ ك٢ ُزو ٖٓ أُبء أُوطو ا٠ُ اٗبث٤ت افزجبه  5اُق٤ٔوح 

َٓ ٖٓ  2صْ ا٤ٙق ا٤ُٚ  Durham tubeرؾز١ٞ ػ٠ِ 

ٓؾٍِٞ اٌَُو اُقي٣ٖ, أ٤ٙلذ هطواد ٖٓ اُل٤َُ 

Phenol red  ُؾ٤ٖ رـ٤و اٍُٜٞ ا٠ُ إُِٞ األؽٔو. ُوؾذ

َٓ ٖٓ ػبُن اُق٤ٔوح ٝؽٚ٘ذ  0.1االٗبث٤ت ثؾغْ 

ّ, رٔذ ٓزبثؼخ اُ٘زبئظ ًَ ٣ّٞ 30ºالٗبث٤ت ثلهعخ ؽواهح ا

أ٣بّ فالٍ ٓالؽظخ رـ٤و إُِٞ األؽٔو ا٠ُ  10ُٝٔلح 

األٕلو ٝرٌٕٞ اُـبى فالٍ االٗبث٤ت.

 

 رمذٚز انزلى انٓٛذرٔعُٛٙ نهؼُٛخ انُجبرٛخ:

 

[ ُزول٣و اُوهْ ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ٝمُي ثٞىٕ 15ارجؼذ ٛو٣وخ ]

ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ ٝٝٙغ ٛنا ؿْ ٖٓ َٓؾٞم أٝهام ٗجبد  10

َٓ ٖٓ أُبء أُوطو ٝروى ك٢ اُقالٛ  50اُٞىٕ ك٢ 

كهبئن ٝهّؼ اُق٤ِٜ ٝه٤ٌ اُوهْ  10أُـ٘ب٢َ٤ٛ ٓلح 

 .pH-meterا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ثؤٍزقلاّ

انكشف انُٕػٙ ػٍ ثؼض انًزكجبد انفؼبنخ فٙ أٔراق 

 َجبد انسُٛبيٛكٙ:

ارجؼذ ٛو٣وخ : Alkaloidsانكشف ػٍ انمهٕٚذاد -1

ؿْ ٖٓ َٓؾٞم ٗجبد اَُ٘ب٢ٌ٤ٓ  10ؿ٢ِ  ٤ش[ ؽ16]

% ٖٓ 4َٓ ٖٓ أُبء أُوطو أُؾٔ٘ ثـ  50ٓغ  اُغبف

ؽبٓ٘ ا٤ُٜلهًِٝٞه٣ي ُٝٔلح ٖٗق ٍبػخ, ٝهّؼ 

أُؾٍِٞ ثؼل رجو٣لٙ صْ ٝٙغ اُواّؼ ك٢ ىعبعخ ٍبػخ 

Watch glass ٝا٤ٙق ا٤ُٚ هطواد ٖٓ ًبّق ,

كهاع٘لهٝف ٤ْ٣ٝو رٌٕٞ هاٍت ثوروب٢ُ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ 

[ ؽ٤ش 17الفزجبه ُٝي٣بكح رؤ٤ًل االفزجبه ارجؼذ ٛو٣وخ ]ا

% ا٠ُ َٓزقِٔ اُ٘جبد أُبئ٢ 50ا٤ٙق ؽبٓ٘ اُجٌو٣ي

ػ٠ِ  كالُخ% ٖٓ ؽبٓ٘ ا٤ُٜلهًِٞه٣ي, 4أُؾٔ٘ ثـ 

 ا٣غبث٤خ االفزجبه ثظٜٞه اُواٍت األٕلو.

ارجؼذ : (Glycosides)انكشف ػٍ انكالٚكٕسٛذاد -2

٤ٍٞلاد ؽ٤ش ٓيط [ ك٢ اٌُْق ػٖ اٌُال18ٌ٣ٛو٣وخ ]

عيءإ ٓزَب٣ٝبٕ ٖٓ أَُزقِٔ أُبئ٢ أُوّؼ ُِ٘جبد ٓغ 

كهبئن,  10ًبّق كِٜ٘ي صْ روى ك٢ ؽٔبّ ٓبئ٢ ٓـ٢ِ ُٔلح 

اٍزلٍ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ االفزجبه ثظٜٞه هاٍت اؽٔو ُٝي٣بكح 

َٓ  1[ ؽ٤ش ا٤ٙق 19رؤ٤ًل ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ارجؼذ ٛو٣وخ ]

ّؼ َٓ ٖٓ أَُزقِٔ أُو 5ٖٓ ًبّق ث٘لًذ ا٠ُ 

 ُِ٘جبد, ػل االفزجبه ٓٞعجبً ػ٘ل ظٜٞه هاٍت اؽٔو.

[ 15ارجؼذ ٛو٣وخ ]: Tanninsانكشف ػٍ انؼفظٛبد -3

َٓ  50ؿْ ٖٓ َٓؾٞم اُ٘جبد اُغبف ٓغ  10ؽ٤ش ؿ٢ِ 

ٖٓ أُبء أُوطو ُٔلح ٖٗق ٍبػخ, هّؼ أُؾٍِٞ ٝروى 

٤ُجوك صْ ا٤ٙق ا٤ُٚ هطواد ٖٓ ؽٍِٞ فالد اُوٕبٓ 

ثظٜٞه هاٍت اث٤٘ ٛال٢ٓ  %, ػل االفزجبه ٓٞعجبً 1

 اُوٞاّ.
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ارجؼذ ٛو٣وخ : Saponinsانكشف ػٍ انظبثَُٕٛبد -4

َٓ ٖٓ أَُزقِٔ أُبئ٢ َُٔؾٞم  5[ ؽ٤ش هط 15]

اُ٘جبد اُغبف ثْلح ك٢ اٗجٞثخ افزجبه صْ روًذ االٗجٞثخ 

كه٤وخ, اٍزلٍ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ  15ثٞٙغ ػٔٞك١ ُٔلح 

ؤًل ٖٓ ٗز٤غخ ٍْ ُِٝز 1االفزجبه ثظٜٞ هؿٞح ًض٤لخ َُٔبكخ 

َٓ ٖٓ ٓؾٍِٞ ًِٞه٣ل اُيئجو٤ي  3-1اُلؾٔ رْ اٙبكخ 

َٓ أَُزقِٔ أُبئ٢ َُٔؾٞم اُ٘جبد اُغبف,  5% ا٠ُ 1

 اٍزلٍ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ االفزجبه ثظٜٞه هاٍت اث٤٘.

[ 15ارجؼذ ٛو٣وخ ]: Resinsانكشف ػٍ انزارُغبد -5

َٓ  50ؿْ ٖٓ َٓؾٞم اُ٘جبد اُغبف ا٠ُ  5ؽ٤ش ا٤ٙق 

% ٝثؼل إ روى ك٢ اُؾٔبّ أُبئ٢ 95الص٢ِ٤ ٖٓ اٌُؾٍٞ ا

 10أُـ٢ِ ُٔلح كه٤وز٤ٖ هّؼ أُؾٍِٞ اُ٘برظ صْ ا٤ٙق ا٤ُٚ 

َٓ ٖٓ أُبء أُوطو أُؾٔ٘ ثؾبٓ٘ ا٤ُٜلهًِٝٞه٣ي 

%, اٍزلٍ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ االفزجبه ثظٜٞه ػٌٞهح 10

 ٝاٙؾخ.

ارجؼذ : Coumarinانكشف ػٍ انكٕيبرٍٚ -6

َٓ ٖٓ  10ؽ٤ش ٝٙغ  [ٌُِْق ػٖ اٌُٞٓبه20ٖ٣ٛو٣وخ]

أَُزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ َُٔؾٞم اُ٘جبد ك٢ اٗجٞثخ افزجبه, 

ؿط٤ذ االٗجٞثخ ثٞههخ رو٤ّؼ ٓوٛجخ ثٔؾٍِٞ ٤ٛله٤ًَٝل 

 10% ٝٝٙؼذ ك٢ ؽٔبّ ٓبئ٢ ٓـ٢ِ ُٔلح 1اُٖٞك٣ّٞ 

كهبئن صْ ػوٙذ ٝههخ اُزو٤ّؼ ُٖٔله االّؼخ كٞم 

, ٣لٍ ظٜٞه ُٕٞ إلو ٓقٚو (UV light)اُج٘لَغ٤خ 

 ٠ ٝعٞك اٌُٞٓبه٣ٖ.ثوام ػِ

اػزٔلد ٛو٣وخ : Flavonoidsانكشف ػٍ انفالفَٕبد -7

ؿْ ٖٓ َٓؾٞم  10ثبماثخ A[ ٝمُي ثزؾ٤ٚو ٓؾٍِٞ 21]

% 95َٓ ٖٓ اٌُؾٍٞ االص٢ِ٤ ثزو٤ًي  5اُ٘جبد اُغبف ك٢ 

َٓ ٖٓ  10ثبٙبكخ Bصْ هّؼ أُؾٍِٞ. ؽٚو ٓؾٍِٞ 

َٓ ٖٓ ٓؾٍِٞ  10% ا٠ُ 50اٌُؾٍٞ االص٢ِ٤ ثزو٤ًي 

% ٓيعذ ؽغّٞ ٤50ل اُجٞرب٤ٍّٞ ثزو٤ًي ٤ٛلهًَٝ

(. ٣لٍ ظٜٞه إُِٞ A ٝBٓزَب٣ٝخ ٖٓ ًال أُؾ٤ُِٖٞ )

 األٕلو ػ٠ِ ٝعٞك اُلالكٞٗبد. 

ارجؼذ ٛو٣وخ : Phenolesانكشف ػٍ انفُٕٛالد -8

َٓ ٖٓ أَُزقِٔ  3[ ٌُِْق ػٖ اُل٤٘ٞالد ثبٙبكخ 16]

% ٝظٜٞه 1َٓ ٖٓ ٓؾٍِٞ ًِٞه٣ل اُؾل٣ل٣ي  2أُبئ٢ ا٠ُ 

 ٕٞ األفٚو أُيهم ٣لٍ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ االفزجبه.اُِ

 رحضٛز انًسزخهظبد انُجبرٛخ*

رْ رؾ٤ٚو أَُزقِٖبد اُ٘جبر٤خ الٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ 

 أُبئ٤خ ٝاٌُؾ٤ُٞخ ًٝٔب ٢ِ٣:

[ ؽ٤ش ٝىٕ 22ارجؼذ ٛو٣وخ ]يسزخهض انًبء انجبرد:  -1

ؿْ ٖٓ أَُؾٞم اُ٘جبر٢ اُغبف ٝٝٙغ ك٢ كٝهم  100

ا٤ُٚ ُزو ٖٓ أُبء أُوطو ٝروى اُلٝهم ىعبع٢, ا٤ٙق 

ٍبػخ  24ّ ُٝٔلح 37ºك٢ اُؾبٙ٘خ اُٜياىح ثلهعخ ؽواهح 

ثؼلٛب هّؼ ثْبُ ٛج٢, صْ هٍت ثٞاٍطخ عٜبى اُ٘جن 

 كٝهح/ كه٤وخ. 2500كهبئن ثَوػخ  10أُوًي١ ُٔلح 

[ ؽ٤ش ٝىٕ 23ارجؼذ ٛو٣وخ ]يسزخهض انًبء انحبر:  -2

ف ٝٝٙغ ك٢ كٝهم ؿْ ٖٓ أَُؾٞم اُ٘جبر٢ اُغب 100

ىعبع٢, ا٤ٙق ا٤ُٚ ُزو ٖٓ أُبء أُوطو, ٝٙغ ػ٠ِ 

ّ ُٔلح ٍبػخ ٝاؽلح صْ هّؼ ثؼل 60ºأُبىط ثلهعخ ؽواهح 

مُي ثٞاٍطخ ّبُ ٛج٢ ٝرالٙ رو٤ّؼ افو ثٞهم رو٤ّؼ 

(Whattman No.1) . 

ارجؼذ فطٞاد رؾ٤ٚو يسزخهض انكحٕل انجبرد:  -3

بٍ اٌُؾٍٞ أَُزقِٔ أُبئ٢ اُجبهك ٗلَٚ ػلا اٍزؼٔ

 % ثلالً ٖٓ أُبء أُوطو.80االص٢ِ٤ ثزو٤ًي 

[ ؽ٤ش 24ارجؼذ ٛو٣وخ ]يسزخهض انكحٕل انحبر:  -4

ؿْ ٖٓ َٓؾٞم اُ٘جبد اُغبف ٝٝٙغ ك٢  15ٝىٕ 

ك٢ عٜبى االٍزقالٓ أَُزٔو  (Thumble)ًْزجبٕ

(Sexhlet apparatus)  َٔاٌُؾٍٞ  200ٝاٍزؼ ٖٓ َٓ

 ٍبػبد. 7ٓ % اٍزٔود ػ٤ِٔخ االٍزقال80االص٢ِ٤ 

ٝثؼل رؾ٤ٚو ع٤ٔغ أَُزقِٖبد أُنًٞهح أػالٙ ٝٙؼذ 

ك٢ عٜبى أُجقو اُلٝاه ُؾ٤ٖ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٍبئَ ًض٤ق, 

ثقو اَُبئَ أُزجو٢ ثٞٙؼٚ ك٢ اٛجبم ىعبع٤خ ٓلزٞؽخ ك٢ 

ّ ُؾ٤ٖ اُغلبف اُزبّ, ثؼل مُي 37ºاُلوٕ ثلهعخ ؽواهح 

 ِٓـْ/ َٓ 100ؽٚو أُؾٍِٞ األٍبً َُِٔزقِٔ ثزو٤ًي 

َٓ ٖٓ ٓبء  10ؿْ ٖٓ أَُؾٞم اُغبف ك٢  1ٝمُي ثبماثخ 

ثؤٍزؼٔبٍ أٝهام Millipore filterٓوطو صْ ػوْ ثغٜبى 

ٓب٣ٌوٕٝ, ٝٙؼذ أَُزقِٖبد أُؼؤخ ك٢  0.45رو٤ّؼ 

ه٘ب٢ٗ ٓؼؤخ صْ اٍزؼِٔذ ثؼل مُي ٓجبّوح.

 

 رحضٛز يشرٔع انخًٛزح: 

 

[ ك٢ رؾ٤ٚو ٓيهٝع اُق٤ٔوح. ؽ٤ش 25ارجؼذ ٛو٣وخ ]

ٗوَ عيء ٖٓ ٓيهٝع اُق٤ٔوح اُ٘ب٤ٓخ ػ٠ِ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل 

ٍبػخ ا٠ُ اٗجٞثخ افزجبه ؽب٣ٝخ  24اُِٖت ثؼل ٗٔٞٛب ُٔلح 

-16ُٔلح  ؽٚ٘ذَٓ ٖٓ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل اَُبئَ  10ػ٠ِ 

ّ ػِٔذ رقبك٤ق ُِٔيهٝع 30ºٍبػخ ٝثلهعخ ؽواهح  18

ٝؽلكد اٌُضبكخ اُٚٞئ٤خ ُِٔيهٝع أُقلق ثبٍزؼٔبٍ عٜبى 

ٝػ٠ِ ٍٛٞ  Spectrophotometerاُٚٞئ٢ أُط٤بف 

 ٗب٤ٓٞٗزو. 420ٓٞع٢ هلهٙ 

ارغبِ  C. albicansػشالد نخًٛزح اخزجبر حسبسٛخ 

 :Nystatinانًضبد انحٕٛ٘

[ ُٜنا االفزجبه ؽ٤ش ؽٚود 26ارجؼذ ٛو٣وخ ] 

 روا٤ًي ٓزََِِخ ٝٓزؼلكح ُٔٚبك اُق٤ٔوح اُؾ١ٞ٤

((Tween 80 ( 0.62, 0.31, 0.15, 0.07ًٝبُزب٢ُ )

 .Cف٤ٔوح َٓ ٖٓ ٓيهٝع  0.1. ا٤ٙق 0.05%ٝ

albicans اَُبئَ ا٠ُ ًَ رو٤ًي صْ ؽٚ٘ذ االٗبث٤ت

َٓ  0.1ٍبػبد, افن  19-16ّ ُٝٔلح 30ºثلهعخ ؽواهح 

ٖٓ ًَ رو٤ًي ٝٝٙغ ك٢ ٛجن ىعبع٢ ٓؼوْ ٕٝت كٞهٚ 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

19 
 

ّ صْ 45º-40ٍٜٝ اًبه اَُبثو٣ٝلأُؼوْ ٝأُجوك ُلهعخ 

أُيهٝع ٓغ ؽوًذ االٛجبم ثٖٞهح ع٤لح ُٔغبَٗخ 

اٍُٜٞ اُـنائ٢ ٝروًذ ُؾ٤ٖ رِٖت اٍُٜٞ ٝؽٚ٘ذ 

ٍبػبد, صْ ثؼل مُي  48-24ّ ُٔلح 30ºثلهعخ ؽواهح 

ؽَت ػلك أَُزؼٔواد اُ٘ب٤ٓخ ٌَُ رو٤ًي ٝٓوبهٗزٜب ٓغ 

 ٓؼبِٓخ ا٤َُطوح اُقب٤ُخ ٖٓ أُٚبك اُؾ١ٞ٤.

ارغبِ  C. albicans*اخزجبر حسبسٛخ انؼشالد نخًٛزح 

 :C. acutifoliaد انسُٛبيٛكٙيسزخهظبد أٔراق َجب

ثؼل رؾ٤ٚو َٓزقِٖبد ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ أُبئ٤خ  

 .Cٝاٌُؾ٤ُٞخ اُؾبهح ٝاُجبهكح ٝرؾ٤ٚو ٓيهٝع ف٤ٔوح 

albicans ؽَت اُزقبك٤ق أُطِٞثخ, رْ افزجبه رؤص٤و

أَُزقِٖبد أُنًٞهح ك٢ ػيالد اُق٤ٔوح أُلهٍٝخ 

[ ؽ٤ش افند اٗبث٤ت ٓؼؤخ ٝؽٚود 27ؽَت ٛو٣وخ ]

َِِخ ٖٓ اُزقبك٤ق َُِٔزقِٖبد اُ٘جبر٤خ ثؤٍزؼٔبٍ ٍٜٝ ٍ

َٓ ٖٓ ٓيهٝع اُق٤ٔوح  0.1اَُبثو٣ٝل اَُبئَ صْ ا٤ٙق 

أُؾٚو ًؼبُن ٝثضالس ٌٓوهاد ًٝٔب ٢ِ٣: أَُزقِٖبد 

, 60, 50, 40, 30, 20, 10أُبئ٤خ اُجبهكح ٝاُؾبهح )

( ِٓـْ/ َٓ كٚالً ػٖ ٓؼبِٓخ ا٤َُطوح. آب 80, 70

, 30, 20, 10ؾ٤ُٞخ اُجبهكح ٝاُؾبهح )أَُزقِٖبد اٌُ

( كٚالً ػٖ ٓؼبِٓخ ا٤َُطوح 80, 70, 60, 50, 40

% ٝؽٚ٘ذ 0.05ثَ٘جخ Tween 80ٝاٙبكخ ٓبكح 

َٓ ٖٓ ًَ  0.1ٍبػبد, افن ؽغْ  19-16االٗبث٤ت ُٔلح 

رو٤ًي ٝٝٙغ ك٢ ٛجن ىعبع٢ ٓؼوْ ٕٝت كٞهٚ ٍٜٝ 

 45ºّ-40اًبه اَُبثو٣ٝل أُؼوْ ٝأُجوك ُلهعخ ؽواهح 

ٝؽوًذ االٛجبم ثٖٞهح عل٣لح ُٔغبَٗخ أُيهٝع ٓغ 

-24ّ ُٝٔلح 30ºاٍُٜٞ اُيهػ٢ ٝؽٚ٘ذ ثلهعخ ؽواهح 

ٍبػبد. عوٟ ؽَبة ػلك أَُزؼٔواد اُ٘ب٤ٓخ ًَ  48

رو٤ًي ٝٓوبهٗزٜب ٓغ ٓؼبِٓخ ا٤َُطوح اُقب٤ُخ ٖٓ أ١ 

 َٓزقِٔ.

اخزجبر رأصٛز انًسزخهض انكحٕنٙ انجبرد فٙ انُسجخ 

 .Cَجٕة انغزصٕيٙ نخًٛزح انًئٕٚخ نزكٍٕٚ اال

albicans: 

رْ افزجبه رؤص٤و أَُزقِٔ أُنًٞه أػالٙ ك٢ ػيالد  

[ ٓغ اُزؾ٣ٞو اُن١ 28اُق٤ٔوح أُلهٍٝخ ؽَت ٛو٣وخ ]

رْ ثبٙبكخ أَُزقِٔ. ؽ٤ش ؽٚود اٗبث٤ت افزجبه ٓؼؤخ 

َٓ ٖٓ ث٤بٗ اُج٤٘, ُوؾذ  1ا٤ٙق ك٢ ًَ أٗجٞة 

أُٜجَ ُِق٤ٔوح االٗبث٤ت ثغيء ٖٓ َٓزؼٔوح ٖٓ ػيُخ 

ٍبػخ  24اُ٘ب٤ٓخ ػ٠ِ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل اُِٖت ُٔلح 

ثٞاٍطخ اُ٘بهَ صْ ا٤ٙق ا٤ُٜب ٍَِِخ ٖٓ اُزقبك٤ق 

 C. acutifoliaَُِٔزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ اُجبهك الٝهام ٗجبد 

ثبٍزؼٔبٍ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل اَُبئَ ٝثضالس ٌٓوهاد ًٝبٗذ 

( 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10اُزوا٤ًي ًبُزب٢ُ )

ِٓـْ/ َٓ كٚالً ػٖ ٓؼبِٓخ ا٤َُطوح ٝاٙبكخ ٓبكح 

Tween 80  صْ ؽٚ٘ذ االٗبث٤ت ثلهعخ 0.05ثَ٘جخ .%

ّ ثؼل مُي عوٟ ؽَبة ػلك اُقال٣ب أٌُٞٗخ 30ºؽواهح 

ُالٗجٞة اُغوص٢ٓٞ ًَ ٍبػز٤ٖ ٖٓ ٓلح اُؾٚبٗخ ٝاٍزٔو 

ٍبػبد ٝمُي ثؤفن هطوح ٖٓ ًَ رو٤ًي ػ٠ِ  6مُي ُٔلح 

ٜو٣بً ٝٓوبهٗخ اُ٘زبئظ ٓغ ّو٣ؾخ ىعبع٤خ ٝكؾٖذ ٓغ

 ا٤َُطوح.

 انزحهٛم االحظبئٙ

ُِزؾ٤َِ االؽٖبئ٢ ٝػ٘ل  ANOVAاٍزؼِٔذ ٛو٣وخ  

( ٝمُي ُـوٗ 0.05, 0.01, 0.001َٓز٣ٞبد اؽزٔب٤ُخ )

رو٣ْٞ االفزالكبد ك٢ ٗزبئظ أُؼبٓالد ٖٓ ؽ٤ش ًٜٞٗب 

ٓؼ٣ٞ٘خ )ثزؤص٤و أُبكح( أٝ افزالكبد ؿ٤و ٓؼ٣ٞ٘خ )ٗز٤غخ 

جو٣خ(. ًٝنُي أُوبهٗخ ث٤ٖ ٗزبئظ رؤص٤و األفطبء أُقز

 .Cاٍزؼٔبٍ أَُزقِٖبد اُ٘جبر٤خ أُقزِلخ الٝهام ٗجبد 

acutifolia  ك٢ ػيالد ف٤ٔوحC. albicans.

 

 انُزبئظ ٔانًُبلشخ

 ػشل ٔرشخٛض خًٛزح انًجٛضبد:

ّقٖذ اُؼيالد اُز٢ ؽَٖ ػ٤ِٜب ٖٓ أعياء ٓقزِلخ  

ٝاالظبكو ٝاُلْ(  ٖٓ عَْ االَٗبٕ )أُٜجَ ٝث٤ٖ األٕبثغ

ػيالد كٚالً  4, افز٤و C. albicansػ٠ِ اٜٗب ف٤ٔوح 

ػٖ اُؼيُخ اُو٤ب٤ٍخ اُز٢ ؽَٖ ػ٤ِٜب ٖٓ ٓقزجو االؽ٤بء 

أُغٜو٣خ أُزولّ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ اُٖوكخ اثٖ ا٤ُٜضْ 

 (.1ًٔب ك٢ علٍٝ )

 انظفبد انًظٓزٚخ ٔركٍٕٚ أَجٕة االَجبد: 

جـٜب ثٖجـخ ثؼل C. albicansّٕقٖذ ف٤ٔوح  

اُالًزٞك٤ٍ٘ٞ اُيههبء ٝكؾٖٜب ٓغٜو٣بً, ٝٝعل اٜٗب رظٜو 

ػ٠ِ ٌَّ فال٣ب ث٣ٞٚ٤خ ا٠ُ ًو٣ٝخ اٌَُْ. ًٔب أظٜود 

 Chlamydosporesهبث٤ِخ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ االثٞاؽ اٌُال٤ٓل٣خ

( اٜٗب فال٣ب ًج٤وح اُؾغْ ًو٣ٝخ ٓضق٘خ ٣ٝ1ٞٙؼ ٌَّ )

ّ أ٣ب 6-4ثؼل  CAMاُغلاه ػ٠ِ ٍٜٝ اًبه كه٤ن اُنهح 

ّ, كٚالً ػٖ مُي كول 30ºٖٓ اُيهع ٝثلهعخ ؽواهح 

ػ٘ل  Germ tubeأظٜود هبث٤ِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ أٗجٞة االٗجبد 

ٝرؼل اُٖلزبٕ  Egg albuminىهاػزٜب ك٢ ث٤بٗ اُج٤٘ 

 .Cالف٤وربٕ ٖٓ اُٖلبد اُزْق٤ٖ٤خ أُٜٔخ ُق٤ٔوح 

albicans. 

 انفحٕطبد انجبٕٚكًٛٛبئٛخ:

اٌَُو٣بد ٝمُي  افزجود هبث٤ِخ اُقال٣ب ك٢ رٔض٤َ 

( 2ثيهػٜب ػ٠ِ أٍٝبٛ اُزٔض٤َ ًٔب ٓٞٙؼ ك٢ علٍٝ )

روّٞ ثزٔض٤َ ع٤ٔغ  C. albicansؽ٤ش ث٤ٖ إ ف٤ٔوح 

اٌَُو٣بد أُنًٞهح ٓب ػلا ٌٍو اُالًزٞى ٝال رٔزِي 

اُوبث٤ِخ ػ٠ِ رق٤ٔو ٌٍو اُالًزٞى ًٔب ٓٞٙؼ ك٢ علٍٝ 

(3.) 

خ رزلن ٗزبئظ اُلؾٔ اُجب٤ٔ٤ًٞ٣بئ٤خ ٝاُٖلبد ا٤ٌُِْ 

أَُزؾَٖ C. albicansٝر٣ٌٖٞ أٗجٞة االٗجبد ُق٤ٔوح 

[. 32, 31, 30, 29ػ٤ِٜب ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓغ ٓب ْٗوٙ ]

رز٤ٔي ػٖ ثو٤خ  C. albicans[ ثؤٕ ف٤ٔوح 29ٝهل ث٤ٖ ]

أٗٞاع اٌُبٗل٣لا االفوٟ ثٌٜٞٗب رٔزِي اُوبث٤ِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ 

أٗجٞة االٗجبد كوٜ ٖٓ اُقال٣ب أُزجوػٔخ أُيهٝػخ ُٔلح 
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ٍبػخ  3-2ٍبػخ ثؼل ٝٙؼٜب ك٢ ث٤بٗ اُج٤٘ ُٔلح  24

 ّ.30ºٝثلهعخ ؽواهح 

 دراسخ انظفبد انشكهٛخ نهًسزؼًزاد

 .Cكهٍذ اُٖلبد ا٤ٌُِْخ َُٔزؼٔواد  

albicans ٍٝبٛ ىهػ٤خ ٍٜٝ اًبه األٝمُي ثيهػٜب ػ٠ِ

ُٝٔلح أهثؼخ أ٣بّ.  CMA ,(PDA)ٝ(CzDA)كه٤ن اُنهح 

( إ ٍٜٝ 4ٍ )ٝاظٜود اُ٘زبئظ أَُزؾِٖخ ك٢ علٝ

اَُبثو٣ٝل ٛٞ األكَٚ ُ٘ٔٞ اٌَُْ اُق٤ٔو١ ٝاُق٤ط٢ 

ٝمُي الؽزٞائٚ ػ٠ِ ٓٞاك ٗزوٝع٤٘٤خ ػ٣ٞٚخ ٝٓٞاك ٌٍو٣خ 

رْغغ ػ٠ِ ٗٔٞ ٛن٣ٖ ا٤ٌُِْٖ ًٔب ٛٞ ٓٞٙؼ ك٢ ٌَّ 

[ اُِن٣ٖ ث٤٘ٞا 33, 30( ٝٛنٙ اُ٘زبئظ رزلن ٓغ ٓب مًوٙ ]2)

 أ٤ٔٛخ ٍٜٝ اَُبثو٣ٝل ُؼيٍ ٝرْق٤ٔ ٝٓؼوكخ اُٖلبد

اٍُٜٞ  C. albicans  ٌُٕٞpHا٤ٌُِْخ َُٔزؼٔواد 

ٓ٘قل٘ ٝاُن١ ٣ٔ٘غ ٗٔٞ اُجٌزو٣ب كٚالً ػٖ اؽزٞاء اٍُٜٞ 

ػ٠ِ ٓٞاك ٗزوٝع٤٘٤خ ػ٣ٞٚخ ٓٞاك ٌٍو٣خ ٜٓٔخ ُ٘ٔٞ 

. آب ٍٜٝ اًبه اُلًَزوٝى اُجطبٛب C. albicansف٤ٔوح 

ٝاُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓٞاك ٣ْٞٗخ ٝثَ٘ت ػب٤ُخ كول اثلٟ 

ُق٤ط٢. ث٤٘ٔب ٍٜٝ اًبه كه٤ن اُنهح ٝاُن١ رؾل٤ياً ُِ٘ٔٞ ا

٣ؾ١ٞ ػ٠ِ ٓٞاك ٣ْٞٗخ ٝثَ٘ت ػب٤ُخ ٍٜٝٝ اًبه اُياثٌٌ 

كًٌٝ ٝاُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓٞاك ٗزوٝع٤٘٤خالػ٣ٞٚخ كٚالً 

ػٖ َٗجخ ػب٤ُخ ٖٓ ٌٍو اًٌُِٞٞى كٌبٕ اُ٘ٔٞ ك٤ٜٔب اهَ ٖٓ 

اٍُٞط٤ٖ اَُبثو٤ٖ ٝرزلن ٛنٙ اُ٘زبئظ ٓغ ٓب ٝعلٙ ًَ ٖٓ 

[34[ٝ ]35.] 

 يشرٔع ػشالد خًٛزح انًجٛضبد:

 .Cاُزقل٤ق أُالئْ ُق٤ٔوح أظٜود اُ٘زبئظ إ 

albicans ً10ُغ٤ٔغ اُؼيالد روو٣جب
4

 ف٤ِخ/ َٓ. 

 .Cرمذٚز انزلى انٓٛذرٔعُٛٙ الٔراق َجبد انسُٛبيٛكٙ

acutifolia: 

ث٤٘ذ ٗزبئظ رول٣و اُوهْ ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ َُٔزقِٔ ٗجبد  

 5.5د ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ الٝهام ٗجبpHا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ إ ه٤ٔخ 

ٝر٤ْو ه٤ْ اُوهْ ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ُٜنا أَُزقِٔ ثبٗٚ ٣وغ 

رئصو  pHٖٙٔ اُو٤ْ أُزٍٞطخ اُؾٔٞٙخ, ٣ٝنًو إ ه٤ٔخ 

ػ٠ِ ٛج٤ؼخ ّؾ٘خ اُؾٞآ٘ اال٤٘٤ٓخ أٌُٞٗخ ُِجوٝر٤٘بد 

ًٝنُي رئصو ػ٠ِ أُٞاهغ اُلؼبُخ الٗي٣ٔبد اُغلاه ٓٔب 

٣ٔبد ٝٝظ٤لزٜب ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس افزالٍ ك٢ كؼب٤ُخ االٗي

ػ٘ل اُو٤ْ اُؼب٤ُخ اٝ اُٞاٛئخ علاً ُِوهْ ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ٝٛنا 

٣٘ؼٌٌ ػ٠ِ اُلؼب٤ُبد اُؾ٣ٞ٤خ ُِلطو٣بد ُٜنا اَُجت كبٕ 

pH  ٣َزؼَٔ ٤َُِطوح ػ٠ِ ٓؼلٍ ٗٔٞ االؽ٤بء أُغٜو٣خ

 6.5-٣3زواٝػ ث٤ٖ  pHكؤؿِت اُلطو٣بد ر٘ٔٞ ع٤لاً ػ٘ل 

[36.] 

انًزكجبد انفؼبنخ فٙ  انكشف انكًٛٛبئٙ انُٕػٙ ػٍ ثؼض

 :C. acutifoliaأٔراق َجبد انسُٛبيٛكٙ

رؼل أُوًجبد اُلؼبُخ ٖٓ اُ٘ٞارظ اال٤ٚ٣خ اُضب٣ٞٗخ  

ٝاُز٢ ُٜب أ٤ٔٛخ ككبػ٤خ ُِ٘جبد ارغبٙ االؽ٤بء أُغٜو٣خ 

ٝاُؾْواد, ًنُي ٣َزلبك ٜٓ٘ب االَٗبٕ ك٢ ٓغبالد ٓزؼلكح 

ق ػٖ [. ث٤٘ذ ٗزبئظ ا37ًٌُْبُـناء ٝاُلٝاء ٝؿ٤وٛب ]

( اؽزٞاء اٝهام ٗجبد 5ثؼ٘ أُوًجبد اُلؼبُخ )علٍٝ 

ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ ػ٠ِ 

اُو٣ِٞلارٞاٌُال٤ٌٍٞ٣لارٞاُلالكٞٗبرٞاُل٤٘ٞالرٞاُوار٘غبرٞاٌُٞٓ

اه٣٘بد ُْٝ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اُؼل٤ٖبرٞاُٖبث٤ٗٞ٘بد ٝرزلن ٛنٙ 

[ اُن١ اًل اؽزٞاء اٝهام ٗجبد 38اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب مًوٙ ]

اد ٝثَ٘جخ ػب٤ُخ ًٝنُي أّبه ا٤َُ٘ب٤ٌ٤ٓؼ٠ِ اٌُال٤ٌٍٞ٣ل

[ ا٠ُ إ أٝهام ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ رؾز١ٞ ػ٠ِ اػ٠ِ ٓؾزٟٞ 1]

 Dinathroneٖٓ أُٞاك اُلؼبُخ اٌُال٤ٌٍٞ٣ل٣خ ٝال ٤ٍٔب 

glycosides  [ 39]% ٝاًل ًنُي 3-1.5ٝرزواٝػ َٗجزٜب

ػ٠ِ اؽزٞاء أٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ َٗجخ ٖٓ 

ح ٓغ ٓب ًٞنُي رزلن اُ٘ز٤غخ أُنًٞهاٌُال٤ٌٍٞ٣لار

[ ٖٓ اؽزٞاء أٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ ػ٠ِ 40مًوٙ]

 -dihydroxy-3-1,7ٓوًجبد ٓضَ 

carboxyanhraquinone  ٝاُن١ ٣ؼل ٖٓ ْٓزوبد

-O-β-D-8 االٗضوا٤ٍٖ ٝ

glucopyranoside وهو من مشتقات

 kaempferol-3-O-gentiobiosideوالنفثالٌن

وهو من المركبات الفالفونٌة عند استخالصها 
وكحولٌا .مائٌا  

 

 :Nystatinاتجاه المضاد الحٌوي  C. albicansحساسٌة عزالت خمٌرة 

لمقارنة حساسٌة عزالت الخمٌرة المختبرة اتجاه المستخلصات النباتٌة قٌد الدراسة مع حساسٌتها للمضاد الحٌوي الـ  

Nystatin تم اجراء فحص حساسٌة عزالتC. albicans  اتجاه المضاد الحٌويNystatin . وقد وجد من نتائج

 000.لجمٌع عزالت الخمٌرة  MIC( بان التركٌز المثبط األدنى 0.0.، 0.0.، 0..0.االختبار وتحت مستوى احتمالٌة )

 MIC( وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج عدد من الباحثٌن نرى بإن هناك اختالفات فً تحدٌد 3( شكل )6ملؽم/ مل جدول )

[ 24دام المتكرر والعشوائً لهذا المضاد أدى الى ظهور سالالت مقاومة من خمٌرة المبٌضات ]لهذا المضاد، إذ ان االستخ

وكما هو معروؾ فإن النستاتٌن مضاد ٌعود الى مجموعة البولٌنات وٌتحد مع مكونات الستٌروالت فً ؼشاء الخلٌة مسببا  

 [.24نضوح المكونات الخلوٌة المهمة وموت الخلٌة ]

تختلؾ  MICمٌكروؼرام/ مل، كما الحظ ان قٌمة  .0-02.تثبٌط نمو الخمٌرة ٌكون عند تراكٌز بٌن  [ بإن23لقد بٌن ] 

[ فً دراسة لها 30بإختالؾ تركٌب الوسط ودرجة حرارة الحضن وفترة الحضن حٌث تزداد بزٌادة مدة الحضن. والحظت ]

اتٌن له مدى واسع ضد المبٌضات وان فعالٌته والمدة [ ان النست22ملؽم/ مل. واكد ] 020.لمضاد النستاتٌن بلػ  MICان قٌمة 
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[ فقد 46]مٌكروؼرام اما  4-0للنستاتٌن ٌتراوح بٌن MIC[ فقد وجد 20التً ٌحتاجها لقتل الخمائر ٌعتمدان على تركٌزه اما ]

 دقٌقة. 03ل ماٌكروؼرام/ مل وان النستاتٌن اظهر انخفاض طفٌؾ فً عدد الخالٌا الحٌة خال 2للنستاتٌن كان MICوجد ان 

ٓضَ ؽغْ ٝٗٞع اُِوبػ اُلطو١ ان حساسٌة الفطرٌات للمضادات الفطرٌة متباٌنة وصعبة التقدٌر ومتأثرة بعدة عوامل   

[. ًٝنُي كؤٕ اُلطو٣بد ًبئ٘بد ؽو٤و٤خ اُ٘ٞاح ْٓبثٜخ ُٔٚب٣لٜب 47ٝكهعخ اُؾواهح ٝٓلح اُؾٖٚ ٝرو٤ًت اٍُٜٞ اُيهػ٢ ]

ٝاال٣٘ ُٜنا اَُجت كؤٕ أُٚبكاد اُلطو٣خ أُزٞكوح ؽب٤ُبً ُؼالط اإلٕبثبد اُلطو٣خ رؼَٔ )االَٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ( ك٢ اُزو٤ًت 

 [.48ػ٠ِ اُزقِٔ ٖٓ اُلطو أُٔوٗ ٝك٢ اُٞهذ ٗلَٚ رئصو ػ٠ِ ٤َٗظ ا٤ُٚٔق ]

 :C. acutifoliaارغبِ يسزخهظبد َجبد انسُٛبيٛكC. albicansٙ*حسبسٛخ ػشالد خًٛزح 

ُؼيُخ أُٜجَ  C. acutifoliaٔبئ٤خ ٝاٌُؾ٤ُٞخ اُجبهكح ٜٓ٘ب ٝاُؾبهح الٝهام ٗجبد َُِٔزقِٖبد اُ MICًبٗذ ٗزبئظ 

( 70ٝ 60, 70, 50( ِٓـْ/ َٓ ٝػيُخ االظبكو )70ٝ 60, 70, 50( ِٓـْ/ َٓ ُٝؼيُخ ث٤ٖ األٕبثغ )70ٝ 30, 70, 50)

( 7( ِٓـْ/ َٓ. ٣ٝالؽع ٖٓ علٍٝ )70ٝ 50, 60, 60( ِٓـْ/ َٓ ٝػيُخ اُلْ )50ٝ 40, 60, 60ِٓـْ/ َٓ ٝاُؼيُخ اُو٤ب٤ٍخ )

( ٝهل 4ثؤٕ أَُزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ اُجبهك الٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ ٛٞ األًضو كؼب٤ُخ ك٢ رؤص٤وٙ ػ٠ِ اُؼيالد أُلهٍٝخ ٌَّ )

[. ٝٛنا ٣زلن ٓغ كهاٍخ ٣49ؼٞك الؽزٞائٚ ػ٠ِ اُو٣ِٞلاد ٖٝٓ أُؼوٝف إ اٌُؾٍٞ االص٤٤ِ٤ن٣ت اُي٣ٞد اُؼطو٣خ ٝاُو٣ِٞلاد ]

ٖٓ فالٍ رضج٤ٜ ث٘بء اٌُب٣ز٤٘ٞاَُز٤وٍٝ أُٜٔبٕ ك٢  C. albicans[ ؽ٤ش أٝٙؼ إ ُِو٣ِٞلاد كؼب٤ُخ رضج٤ط٤خ رغبٙ ف٤ٔوح 26]

∆Sterolث٘بء علاه اُق٤ِخ اُلطو٣خ ػٖ ٛو٣ن رضج٤طٜب ُالٗي٣ٔبد أُٜٔخ ك٢ ث٘بئٜب ْٜٝٓ٘ اٗي٣ْ
24

- methyl transferase 

(24-SMT) . 

ؤصواً ثبَُٔزقِٔ أُبئ٢ اُجبهك اًضو ٖٓ ثو٤خ أَُزقِٖبد الٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٤ٌ٤ٖٓ آب ػيُخ االظبكو أظٜود ر

[ ا٠ُ إ أَُزقِٔ أُبئ٢ ٣ؾ١ٞ ٓوًجبد كؼبُخ ٓضَ اٌُال٤ٌٍٞ٣لارٞاُزوث٤٘برٞاُالًز٤٘بد ٌٍٝو٣بد ٓزؼلكح 37ٝر٤ْو كهاٍخ ]

[ ٖٓ إ ٓوًجبد اُـ 6ٝٛنا ٓب أّبه ا٤ُٚ ] ٝثجز٤لاد ٓزؼلكح رؼٞك ا٤ُٜب اُلؼبُخ اُزضج٤ط٤خ رغبٙ االؽ٤بء أُغٜو٣خ

Anthraquinone  ًَٝنُي ًال٤ٌٍٞ٣لارٜب ٓضSennosides  ٝأُٞعٞكح ك٢ ٗجبد ا٤َُ٘ب٤ٌ٤ٓزظٜو رـ٤واد ٝاٙؾخ ك٢ اُقال٣ب

ٝٛنٙ أُوًجبد ٓٞعٞكح ك٢ ًَ أعياء اُ٘جبد ٜٝٓ٘ب األٝهام ٓٔب ٣ؼيى فٞإٚ اُطج٤خ.

فٙ انُسجخ انًئٕٚخ نزكٍٕٚ االَجٕة انغزصٕيٙ نخًٛزح  C. acutifoliaراق َجبد انسُٛبيٛكٙربصٛز انًسزخهض انكحٕنٙ انجبرد الٔ

C. albicans: 

ك٢ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُز٣ٌٖٞ االٗجٞة  C. acutifoliaٖٓ فالٍ ٗزبئظ رؤر٢ أَُزقِٔ اٌُؾ٢ُٞ اُجبهك الٝهام ٗجبد ا٤َُ٘ب٢ٌ٤ٓ 

( رج٤ٖ إ ٛ٘بى اٗقلبٙبً ِٓؾٞظبً ك٢ َٗجخ ػلك اُقال٣ب أٌُٞٗخ ُالٗجٞة 5ٌَّ ) C. albicansاُغوص٢ٓٞ ُؼيُخ أُٜجَ ُِق٤ٔوح 

 اُغوص٢ٓٞ اُن١ ٣ؼل ٜٓٔبً ُالٓوا٤ٙخ ثي٣بكح رو٤ًي أَُزقِٔ.

 10ٝػ٘ل ٓوبهٗخ ٗزبئظ اُزوا٤ًي أُقزِلخ َُِٔزقِٔ ٓغ ا٤َُطوح ثؼل ٓوٝه ٍبػز٤ٖ ٖٓ كزوح اُؾٖٚ ٗالؽع اٗٚ ػ٘ل اُزو٤ًي  

. آب ثو٤خ 0.05ِٓـْ/ َٓ كٌبٗذ اُلوٝم ٓؼ٣ٞ٘خ ٝثَٔزٟٞ اؽزٔب٤ُخ  20م ؿ٤و ٓؼ٣ٞ٘خ. آب ػ٘ل اُزو٤ًي ِٓـْ/ َٓ ًبٗذ اُلوٝ

ٍبػبد ٖٓ اُؾٖٚ رج٤ٖ ٖٓ  6ٝثؼل ٓوٝه  0.001اُزوا٤ًي ػ٘ل ٓوبهٗزٜب ٓغ ا٤َُطوح ًبٗذ اُلوٝم ٓؼ٣ٞ٘خ ٝثَٔزٟٞ اؽزٔب٤ُخ 

ِٓـْ/ َٓ ػ٘ل ٓوبهٗزٜب ٓغ ا٤َُطوح ًبٗذ اُلوٝم ٓؼ٣ٞ٘خ ٝثَٔزٟٞ  80-10فالٍ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ االؽٖبئ٢ ثبٕ ًبكخ اُزوا٤ًي 

 .0.001اؽزٔب٤ُخ 

 انًزاعغ
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 ٣Candidaخ فال٣ب ف٤ٔوح أُج٤ٚبد ٤ٕٗٞ( ػ٠ِ ؽ٤ٞ -(. رؤص٤و ٤ُيه اُولهح اُٞاٛئخ )ا2002ّٞ٤ُِٜؽٞاه, ٤ٍٔخ ٗؼ٤ٔخ ) -35
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 ٍ عسى االَسب1ٌانًؼشٔنخ يٍ يُبطك يخزهفخ ي C. albicans(: َٕع ٔيظذر ٔػذد ػشالد1عذٔل )

 

 

 

( سبػخ 48-24ٔنًذح )CMAانُبيٛخ ػهٗ ٔسظ  C. albicans(: ٕٚضح رزكٛت االثٕاؽ انكاليٛذٚخ يٍ لجم خًٛزح 1شكم )

 Ch :Chlamydospores1( 100xو )30ºٔثذرعخ حزارح 
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 ػهٗ االٔسبط انشرػٛخ انًخزهفخC. albicans1(: ٕٚضح ًَٕ خًٛزح 4عذٔل )

 

 + عٛذ، + ضؼٛف+++ عٛذ عذا، +

 

 

 

ًَٕ  Bًَٕ خٛطٙ،  Aحٛش  SDAانُبيٛخ ػهٗ ٔسظ  C. albicans(: ٕٚضح انًُٕ انخٛطٙ ٔانخًٛز٘ نخًٛزح 2شكم )

 خًٛز1٘
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 C. acutifolia1(: انكشف انكًٛٛبئٙ انُٕػٙ ػٍ ثؼض انًزكجبد انفؼبنخ فٙ أٔراق َجبد انسُٛبيٛك5ٙعذٔل )

 

 رًضم انُزبئظ يؼذل صالس يكزراد
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1 حٛـش Nystatinنؼــشنخ انًٓـجم ارغـبِ انًضـبد انحـٕٛ٘ انُسـزبرٛـC. albicansٍ(: ٚــٕضح حــسبســٛخ خالٚب خًٛزح 3شكم )

 mg/ ml 1 0.31رزكٛش  mg/ml ،D 0.15رزكٛش  mg/ml ،C 0.07رزكٛش  Bانسٛطزح،  Aاٌ 
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(A)  انسٛطزحControl( ،B رزكٛش )10 mg/ml( ،C رزكٛش )20 mg/ml،(D رزكٛش )30 mg/ml(،E رزكٛش )40 

mg/ml(،F رزكٛش )50 mg/ml1 
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 : الخالصة

( ضمن الفئة Cytomegalovirus) نة دم من النساء المصابات بفٌروس المضخم للخالٌاعٌ 022اخذ   ،تضمنت الدراسة

 وعمل تحلٌل تقدٌر المضادات للدهون القلبٌة  .سنة و  من مناطق مختلفة من مدٌنة بؽداد 52سنة الى  02العمرٌة من 

(antibodies test Anticardiolipin ( لإلصابات المزمنة والجدٌدة )IgG & IgM و ) حساب هذه النسب بالنساء المصابات

وعالقتها بحاالت اإلجهاض لهذه ELISA المرتبط الممتز المناعٌة األنزٌممقاٌسة بالفٌروس بواسطة تقدٌر األضداد بواسطة تقنٌة 

حٌث وجد قٌمة معنوٌة عالٌة على . نموذج دم اخذت  من نساء حوامل ؼٌر مصابات كعامل سٌطرة 22العٌنة من النساء مع 

( مع ارتفاع مضادات الفٌروس  antibodies test Anticardiolipinتباط نسبة ارتفاع قٌمة مضادات الدهون القلبٌة )ار

 رى . (  من جهة وارتفاع نسبة اإلجهاض للنساء الحوامل من جهة اخCytomegalovirusالمضخم للخالٌا  )

 

 القلبٌة الفٌروس المضخم للخالٌا. المضادات للدهون لكلمات المفتاحٌة:ا
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Abstract : 

         In this study, two hundred samples of blood were taken from pregnant women which 

suffering from cytomegalovirus (CMV) infection in Baghdad. Diagnosis of anti-cardiolipin & CMV 

was done by using enzyme linked immune sorbent assay (ELISA) technique, the age of subjects 

were ranged from 25 to 45 years. The results were compared with control group which constitute 

of fifty healthy pregnant women, their age ranged from 25 to 45 years. It was observed that there 

is a positive correlation coefficient between anti-cardiolipin & anti-CMV titer. Also there is 

significant difference between mean of anti-cardiolipin and anti-CMV titers of study and control 

groups. It was concluded that anti-cardiolipin antibody IgM may be associated with first trimester 

recurrent abortions for women infected with CMV.  

Key Words:  Anti-cardiolipin, Cytomegalovirus                                          
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 المقدمة :

م للخالٌا فً جمٌع أنحااء العاالم.       ٌنتشر الفٌروُس المضخِّ

وهو قرٌب من الفٌروسات التً تسبِّب الحماق وداء وحٌادات 

ٌَّة(. وعندما ٌدخل هاذا  النواة الُمعدي )َكثَرة الَوحٌداِت الَعدواِئ

ال [ 1] .الفٌااروس جساام اإلنسااان، فإنااه ٌبقااى فٌااه ماادى الحٌاااة

ناس الاذٌن ٌحملاون هاذا الفٌاروس باالمرض، ٌُصاب معظُم ال

ولكن العدوى بهذا الفٌروس ٌمكن أن تصبح خطٌرة جدا  عند 

[ 0. ]الرضااع واألشااخاص الااذٌن ٌعااانون ماان مناعااة ضااعٌفة

ٌمكاااان أن تنقاااال األم الفٌااااروس إلااااى رضااااٌعها إذا أُصااااٌبت 

الحماال. ال ٌااهذي هااذا الفٌااروس معظاام  خاااللبالعاادوى فااً 

ااع، ولكنااه قااد ٌساابب لقلااة قلٌلااة ماانهم إعاقااات  األطفااال الرضَّ

دائمة. ٌنتقل هذا المارُض نتٌجاة الاتالمس الوثٌاق ماع ساوائل 

جسم الشخص المصاب. ومن أجل تجنُّب التعرض لإلصابة، 

باااع عااداتي صااحٌةي جٌاادةي،  أو تجناب نشاار الفٌاروس، ٌجااب اتِّ

ومان ضامنها ؼساال الٌادٌن جٌادا . ال ٌحتاااج أؼلاب المصااابٌن 

ة للعالج. لكن من ال ممكن أن ٌصؾ الطبٌاب األدوٌاة المضاادَّ

 [3]للفٌروسات للمصابٌن من ذوي المناعة الضعٌفة.

م للخالٌاا مان خاالل الاتالمس الوثٌاق  ٌنتشر الفٌروُس المضخِّ

مااع سااوائل الجساام لشااخص مصاااب بالعاادوى. تشاامل سااوائل 

الجسااام الااادم واللعااااب والباااول وحلٌاااب األم. ومااان المساااتبعد 

س ماان خااالل المخالطااة العادٌااة. كمااا انتقاااُل العاادوى بااالفٌرو

 [5. ]ٌمكن أن ٌنتقاَل الفٌاروُس أٌضاا  عبار االتصاال الجنساً

ٌنتقل الفٌاروس عاادة مان شاخص مصااب إلاى امخارٌن مان 

خااالل االتصااال المباشاار مااع سااوائل الجساام، بمااا فااً ذلااك 

السائل المنوي والساوائل المهبلٌاة. وفاً أحٌاان ناادرة، ٌمكان 

عضاء المزروعاة وعملٌاات نقال الادم أن ٌنتشَر من خالل األ

وٌمكاان أن ٌنتقااَل هااذا الفٌااروُس ماان الحاماال إلااى  [2.] أٌضااا  

جنٌنهااا خااالل فتاارة الحماال. ال ٌساابِّب هااذا الفٌااروُس الضاارَر 

لمعظاام األطفااال. ولكاان قااد ٌصاااب بعضااهم بإعاقااات ماادى 

ٌُصااب األطفااُل الصااؽار بهاذا الفٌاروس عاادة خااالل  الحٌااة. 

تسااعد دوُر رعاٌاة األطفاال [ 6]العمار. السنوات األولى من 

وحوضن األطفاال، التاً تضامُّ الكثٌار مان األطفاال، بانتشاار 

هااذا الفٌااروس بكاال سااهولة. ٌسااتطٌع الناااُس المصااابون بهااذا 

الفٌااروس نقااَل الفٌااروس إلااى امخاارٌن عاان طرٌااق سااوائل 

أجسامهم الملوثة بهذا الفٌاروس. ٌبادأ األطفااُل الصاؽار عاادة 

روس ألشهر عدٌدة بعد إصابتهم األولى. عندما بنشر هذا الفٌ

ٌبدأ الطفُل بنقل الفٌروس إلى امخرٌن، ٌمكن أن ٌلتقط والداه 

 1العدوى، ولكن هذه الحالة لٌست شائعة، إذ ٌصاب أقل من 

 [7]من ههالء األهالً بالفٌروس خالل سانة. 2من أصل كل 

علااى الاارؼم ماان إمكانٌااة انتقااال الفٌااروس ماان خااالل حلٌااب 

م، لكن العدوى التً تحدث مان خاالل الرضااعة الطبٌعٌاة األ

اع عاادة. ال  ال تسبِّب أعراضاا  أو مرضاا  عناد األطفاال الرضَّ

تتوفَّر توصٌات ضد الرضاعة الطبٌعٌة. وقاد تسابِّب العادوى 

ج  بهااذا الفٌاااروس بعااد الاااوالدة المااارَض عنااد األطفاااال الخااادَّ

دة. ٌجاب الصؽار جدا  أو األطفال منخفضً الوزن عند الاوال

اع استشاارة الطبٌاب حاول  هات هاهالء األطفاال الرضَّ على أمَّ

الرضاااعة الطبٌعٌااة. ماان المفااروض أن تستشااٌَر األم طبٌبهااا 

إذا كانت تشعر بالقلق من التقاط العدوى إذا كانت حاامال ، أو 

ط لكً تصبح حامال .  [8]تخطِّ

 

 :   Anticardiolipinاالجسام المضادة للدهون القلبٌة 

هااو عبااارة عاان اجسااام مضااادة للكاااردٌولٌبٌن اللااً         

واللااً [ 12.]ٌعتباار نااوع ماان انااواع الاادهون )الفوساافولٌبٌد( 

 ٌدخل فً تركٌب الصافائح الدموٌاة والؽشااء الخلاوي للخالٌاا 

وهااو ٌوجاااد طبٌعٌاااا بنسااابة قلٌلااة جااادا وتكمااان المشاااكلة فاااً 

ارتفاعه النه عبارة عن اجسام مضادة لتراكٌب الجسام نفساه 

الجسااام  وبمعناااى اخااار autoimmuneعناااً مناعاااة ذاتٌاااة ٌ

ٌهاااجم نفسااه وفااً مجااال العقاام واالجهاااض المتكاارر فهااذا 

التحلٌل ٌمكن ٌكون السبب لماا ماا ٌكاون فاً تفساٌر او سابب 

اخر لذلك والعالقة ماا زالات ؼٌار واضاحة ولكان الدراساات 

% من حاالت مشاكل االنجاب ٌكون عنادهم  12الحظت ان 

 [9]ع .هذا الفحص مرتف

العالقة بٌن هذا التحلٌال والعقام او االجهااض المتكارر ٌمكان 

 : [11]ان تكون احدى هذه االحتماالت
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وجاااود هاااذه االجساااام المضاااادة ٌمكااان ان تحاااول دون  اوال:

 .تمنع حدوث الحمل لذلكتخصٌب البوٌضة و

عندما تتحد االجسام المضادة بالكاردٌولٌبٌن بمكان ان  ثانٌا :

مماا ٌساابب  tiny blood clotجادا  صافٌرةتكاون جلطاات 

 reproductive organsعدم تادفق الادم بشاكل كاافً الاى 

 .او ٌمنع وصول الدم الى المشٌمة مسببا االجهااض المتكارر

[5] 

المضادت ٌمكن تهااجم الصافائح الدموٌاة النهاا  هان هذ ثالثا:

تحوي الكاردٌولٌبٌن وباذلك تعٌاق عملٌاة التخثار فتزٌاد نسابة 

. . نزٌؾ خالل الحمل مما ٌسابب االجهااضحدوث حاالت ال

[6] 

 المرضى وطرق العمل  : 

 تتضمن خطوات العمل المراحل التالٌة :

عٌنااة ماان مصاال النساااء الحواماال ماان  022اخااذ  -1

جمٌااااع مستشاااافٌات بؽااااداد وعماااال تحلٌاااال تقاااادٌر 

المضاااااااااادات للفٌاااااااااروس المضاااااااااخم للخالٌاااااااااا 

cytomegalovirus   بواسااااطة تقنٌااااةELISA 

لمصاابات باالفٌروس والاذٌن ٌعاانٌن لتحدٌد النساء ا

من حاالت االجهاض   وفترة اإلصابة واإلماراض 

 المرافقة واعتبارها عٌنة االختبار  .

عٌنة  من النساء السالٌمات مان أي إصاابة  22اخذ  -0

 واي مرض واعتبارها عٌنة سٌطرة سالبة .

اخذ  عٌنات االختبار والساٌطرة وعمال لهاا فحاص  -3

  Anticardiolipinبٌاة تقدٌر مضادات الادهون القل

 .  ELISA من خالل تقنٌة

مقارنااااة حاااااالت الشاااافاء وعاااادم الشاااافاء لفٌااااروس  -5

المضااخم للخالٌااا وحاااالت الزٌااادة وعاادم الزٌاااادة 

 لمضادات الدهون القلبٌة .

مقارنااة حاااالت اإلجهاااض المتكاارر مااع االصااابة  -2

بفٌااروس المضااخم للخالٌااا وحاااالت الزٌااادة وعاادم 

 القلبٌة .الزٌادة لمضادات الدهون 

 طرق العمل  :

لفحص اضاداد الفااٌروس المضاخم   ELISAعدة فحص 

.حٌااااااث ٌااااااتم  cytomegalovirus (CMV)للخالٌااااااا

ماااااٌكرون ماااان مصاااال المرضااااى او ماااان  22اضااااافة 

المحلول القٌاسً للحفر المرفقة لعدة الفحص .وبعد ذلك 

دقٌقااة وبعاادها نؽساال بمحلااول الؽساال  32ننتظاار لماادة 

ماااكرون محلااول االقتااران  122ثااالث ماارات .نضااٌؾ 

وننتظااار لفتااارة سااااعة واحااادة . نؽسااال الحفااار بمحلاااول 

مااااكرون محلاااول  122الؽسااال ثاااالث مرات.،نضاااٌؾ  

دقٌقة .واخٌرا  12التفاعل ثالثً مثٌل البنزٌدٌن وننتظر 

دقاائق  2ماكرون محلول التوقاؾ وننتظار  122نظٌؾ  

 نانومٌتر . 522وقراء على طول موجً 
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 قشة :النتائج و المنا

ان الدراسااة فااً هااذا البحااث تضاامنت حااالت االصااابة      

  cytomegalovirusبفاٌروس المضخم للخالٌا 

)مشخصااااة مساااابقا بواسااااطة تقنٌااااة ارتباااااط االمدصاااااص  

للنساء الحوامل (  وعالقته بزٌادة االضداد ELISA اإلنزٌمً 

من جهاة وحااالت االجهااض مان  Anticardiolipinالقلبٌة 

لنماذج الماخوذة من من مستشفى مدٌنة الطاب جهة ثانٌة ، وا

ومستشااافى الكاظمٌاااة التعلٌماااً تضااامنت نمااااذج دم وقاااد تااام 

دراسة حالت االجهااض لتلاك النسااء باٌن الفئاة العمرٌاة مان 

سنة وعمل تحلٌال زٌاادة اضاداد البروتٌناات  52سنة الى 02

بواسااااااااطة تقنٌااااااااة ارتباااااااااط   Anticardiolipinالقلبٌااااااااة 

 .ELISA االمدصاص اإلنزٌمً 

(  1( وشاكل رقام )0( و)1أظهرت الدراسة فً جدول رقم ) 

ارتباط حاالت االجهاض مع كل من زٌادة البروتٌنات القلبٌة 

Anticardiolipin  (95 واالصابة بفاٌروس المضخم  ) %

وان كاناااااات  %cytomegalovirus       (81 )للخالٌااااااا 

هناااك ارتباااط معنااوي عااالً ماان حٌااث هااذه العالقااة اشااتملت 

[ والسابب 2لى العوامل الثالثة المهثرة فً هذه الدراساة . ]ع

فً زٌادة حااالت اإلجهااض لالشاخاص المصاابٌن بفااٌروس 

cytomegalovirus  ًان هااذا ٌالفااااٌروس ٌكاااون كاااامن فااا

خالٌا االنسان وفً حاالت انخفااض مساتوى مناعاة االنساان 

والحمل هاو مان الحااالت التاً ٌانخفض فٌهاا مساتوى مناعاة 

سبب التؽٌر الهرمونً لجسم المرأة الحامل اماا سابب الجسم ب

زٌااادة االضاااداد الباااروتٌن القلباااً هاااو بسااابب تحلااال الخالٌاااا 

حٌااااث ٌتعاااارؾ   cytomegalovirusالمصااااابة بفاااااٌروس 

الجهااز المناااعً علااى البااروتٌن القلباً وٌكااون ضااده اضااداد 

تكون بالتالً معقد مناعً ٌلتصاق بالمشاٌمة وٌاهدي التصااقه 

رات تمنع وصول الؽذاء للجنٌن مسابب وفاتاه . الى تكون خث

[12] 

( ماادى ارتباااط 0( وشااكل )3واظهاارت النتااائج فااً جاادول )

 Anticardiolipinوعالقة زٌادة االضداد البروتٌنات القلبٌة 

ماااااااااااع االصاااااااااااابة بفااااااااااااٌروس المضاااااااااااخم للخالٌاااااااااااا 

cytomegalovirus   ماااان اصااااابات  80حٌااااث كااااان %

كاااااانوا  cytomegalovirusفااااااٌروس المضاااااخم للخالٌاااااا 

ٌعاااااااااااااانون مااااااااااااان زٌاااااااااااااادة البروتٌناااااااااااااات القلبٌاااااااااااااة 

Anticardiolipin(78 ؼٌاااااااااااار  %0% مجهضااااااااااااات و

% ال ٌعااانون ماان زٌااادة البروتٌنااات 18مجهضااات ( مقاباال 

% 0% ؼٌاار مجهضااات و Anticardiolipin  (16القلبٌااة 

مجهضااات ( وارتفاااع القٌمااة المعنوٌااة لهااذه العالقااة تاكااد ان 

وس ٌرافقاااه ازدٌااااد لالضاااداد معظااام االصاااابات بهاااذا الفااااٌر

القلبٌة وبالتالً زٌادة نسبة االجهاض لادى النسااء الحوامال .

 

 

 االستنتاجات والتوصٌات :

بشكل دوري للنسااء الحوامال خاالل فتارة  cytomegalovirusضرورة عمل تحلٌل تشخٌص فاٌروس المضخم للخالٌا  -1

 الثالث االشهر االولً من الحمل .

فااً حاااالت االصااابة المهكاادة لالصااابة بفٌااروس    Anticardiolipinاالضااداد القلبٌااة  ضاارورة عماال تحلٌاال تشااخٌص -0

 المضخم للخالٌا .
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 النتائج:

 

 

 

 

   cytomegalovirus & Anticardiolipin نسبة اإلجهاض المصابات بالـ  (2جدول رقم )

 Abortion Total 

+ -  

cytomegalovirus 81 % 19 % 100 % 

Anticardiolipin 94 % 6 % 100 % 
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CMV ACL
ACL وزيادة اضداد CMV شكل )1( نسبة االجهاض وحاالت االصابة بفايروس

Abortion

no-abortion

 

 

 

 

 احصائٌة بٌن النساء المصابات بفاٌروس المضخم للخالٌا واالصابة باضداد القلبة 

 ( 1جدول رقم) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Anticardiolipin 131 .20 2.90 1.5481 .73562 

Cytomegalovirus 131 1.00 2.90 1.6298 .49702 

Valid N (listwise) 131     
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 Anticardiolipinوزٌادة اضداد   cytomegalovirus( عالقات حاالت االجهاض و االصابة بالفاٌروس 3جدول )

Total Anticardiolipin  

+ - 

No_Abortion Abortion  No_Abortion Abortion 

100% 4 % 78 % 16 % 2 % cytomegalovirus 

Infection 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ACL (-ve) ACL(+ve)  ACLمقارنة بٌن حالت االجهاض وزٌادة اضداد ( 2)شكل 

Abortion

No-abortion



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

39 
 

 

 

 

 برط انغسى انحٙخ .Capsicum annuum L نفهفم انحهٕا رأصٛز انًهٕحخ فٙ اسزحضبس انكبنس يٍ ثبدراد
 

 

 

 

 افالٓ ػجل اٌُو٣ْ اٌُؼج٢ ,اُوب٢ٙ ٝاعلح فيػَ ,ىٛوح ٗٞه١ اُؾطبة٠, ٣٤ؾ ع٘بٕ ػجبً

 

 , ػٔبه فبُل ٍجغ اّٞام ػجل اُوىام 

 

 كائوح اُجؾٞس اُيهاػ٤خ -ٝىاهح اُؼِّٞ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب

 , ثـلاك ٝ اُؼوامٓوًي اُزوبٗبد اُـنائ٤خ ٝ االؽ٤بئ٤خ/ هَْ اُٜ٘لٍخ اُٞهاص٤خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

الحصاول علاى و زرعٌاه إلنباتهاا  .زرعت بذور الفلفل المعقمة على اوسااطاستخدم صنؾ الفلفل الحلو المحلً فً الدراسة   

 7ملؽم / لتر جبرٌلٌن واالكار على الوسط الحاوي علاى  1( بكامل قوته مضافا له MSالوسط  الؽذائً )البادرات. تفوق معنوٌا 

. حٌث بلؽت نسبة االنبات للوساط كار فقط فً نسبة االنبات ؼم/لتر ا 7و  MSاكار والماء المقطر والوسط الحاوي على ؼم /لتر 

(MS)  تاار ملؽم/ل1مااعGA3 ( للوسااطٌن االخاارٌن. وتفوقاات23.3%( و )55%( مقارنااة ب )86.7الااى )%  معاملااة اسااتخدام 

ؼام  0.034ؼام و  0.248االوراق معنوٌا فً الوزن الطري و الجاؾ للكالس المستحث منها مقارنة بااالجزاء االخارى اذ بلؽات 

ؼام  0.017ؼام و   0.198حٌاث بلاػ  الطاري و الجااؾ فً حٌن اعطت السوٌقة الجنٌنٌة السفلى اقال معادل للاوزن  على التوالً

 على التوالً. 

 قارناااااةنماااااو الكاااااالس حٌاااااث تفوقااااات معاملاااااة الم فاااااًكماااااا اظهااااارت النتاااااائج  ان الملوحاااااة العالٌاااااة اثااااارت سااااالبا   

ملؽام  21.97و  198.69باالوزن الطاري و الجااؾ حٌاث بلؽات معادالتها   تٌنعلاى المعااملتٌن االخار (EC  6دٌسٌمنز/ متر)  6

علاى  الجااؾو  الطريلكل من الوزن  EC 10 )) دٌسٌمنز/ متر 10ملؽم فً المعاملة 11.36و  132.70لى التوالً مقارنة ب ع

 .  التوالً

 :ةالكلمات الدال

 شد ملحً، سوٌقة جنٌنٌة، جبرٌلٌن
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Effect of salinity on callus Induction from seedling of sweet pepper 

Capsicum annuum L. in vitro 
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Abstract 

    The local sweet pepper cultivar was used in this study. Sterilized seeds were growing 

on different germination  media to germinate and obtaining  seedling. Full strength  MS 

medium supplemented with1 mg/L GA3 and agar was superior as compare to medium 

containing 7 gm/l agar and distilled  water and MS medium with agar ,the germination 

percentage reached ( 86.7%) as compare to ( 55% and 23.3%) for both last two medium 

respectively. Moreover The results showed that the leaves gave significant differences in 

the fresh and dry weight of the induced calli, they were 0.248 g and 0.034 g respectively 

compared with 0.198 g  and 0.017 g  respectively for the calli produced from the 

hypocotyls. The results showed that the salinity had negative effect on callus growth. The 

control treatment with 6 ECdS.m-1 gave the highest calli fresh and dry weight 198.69 mg 

and 21.97 mg compared with 132.70 mg and 11.36 mg for 10 ECdS.m-1 treatments.  

Keywords: Salt stress, hypocotyls, GA3  
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 ةــــــــالمقدم

خمسة انواع مزروعة و  Capsicumٌضم الجنس 

 Capsicum annuum نوع برٌة. ٌعتبر الفلفل الحلاو  26

L. (Pepper)  االكثاار انتشااارا  ماان بااٌن تلااك االنااواع وذلااك

لقٌمتااه الؽذائٌااة العالٌااة و اهمٌتااه االقتصااادٌة فااً العدٌااد ماان 

ن بعااض الادول. ساااعدت طارق التربٌااة التقلٌدٌااة علاى تحسااٌ

صفات الفلفل عن طرٌق التهجٌن ماع االناواع البرٌاة فقاد تام 

االناواع مان نقل صفة  زٌاادة االنتااج و المقاوماة لالماراض 

(. اال ان التهجااٌن قااد 9 ،1البرٌااة الااى النااوع المسااتزرع )

ٌهدي الى نقل صفات اخرى ؼٌر مرؼوبة او قاد ٌاهدي الاى 

خارى لتحساٌن العقم، لذا ال بد من اساتخدام طارق التربٌاة اال

 الفلفل. 

ان تقنٌة زراعة االنسجة تساعد على تحسٌن بعض 

الصفات و بفترة زمنٌة قصٌرة مقارنة بالطرق التقلٌدٌة. وقد 

تم استخدام هذه التقنٌة بنجااح الساتحثاث الكاالس مان اجازاء 

  ,3 ,2) .  6,7) منه مختلفة من نبات الفلفل واخالؾ نباتات

  

 فاًاهم المشاكل التاً تاهثر  الملوحة من دفً العراق تع 

زراعة الخضار و منهاا الفلفال. تاوفر تقنٌاة زراعاة االنساجة 

وسطا  متجانس النتخاب السالالت الخلوٌة المتحملة للملوحاة 

ومن ثم اخالؾ نباتات منها قد تحمال صافة التحمال للملوحاة 

الااى  تهاادؾ الدراسااة الحالٌااةعنااد زراعتهااا فااً الحقاال. لااذا 

زاء مختلفاة مان نباات الفلفال الحلاو استحثاث الكاالس مان اجا

المحلً وتعرٌضه للشد الملحاً ومان ثام اخاالؾ نباتاات مان 

الكالس المتحمل للشد الملحً بؽٌة الحصول على نباتات منه 

 ذات تحمل للملوحة افضل من النبات االم. 

 

 ق العمل  ائالمواد وطر

استخدمت البذور الناضجة لنباات الفلفال الباارد )الحلاو(  

نؾ المحلااً وأجرٌاات الدراسااة فااً مختباار زراعااة ماان الصاا

 لمركااز التقانااات الؽذائٌااة و االحٌائٌااةاألنساجة النباتٌااة التااابع 

 فً دائرة البحوث الزراعٌة / وزارة العلوم والتكنولوجٌا. 

البااااذور بؽمرهااااا اوال  بااااالكحول االثٌلااااً  عقماااات           

C2H5OH  ء % لمدة دقٌقتٌن، بعدها ؼسلت بالماا 95بتركٌز

%( الحااوي 20المقطر المعقم ثم ؼمرت بمحلاول القاصار )

%  لمادة  6بتركٌاز  NaOClعلى هااٌبوكلورات الصاودٌوم 

دقٌقااة مااع التحرٌااك المسااتمر ثاام ؼساالت البااذور بعاادها  20

دقٌقاة  15بالماء المقطار المعقام لاثالث مارات متتالٌاة ولمادة 

قماة دقائق لكل مرة( إلزالة األثر المتبقاً مان الماادة المع 5)

وأجرٌاات عملٌااات التعقااٌم والزراعااة داخاال جهاااز انسااٌاب 

 . Laminar air flow cabinetالهواء الطبقً 

للحصااول علااى بااادرات معقمااة تاام زراعااة البااذور علااى  

. استخدم الماء فً اطباق بتري  ثالث اوساط زرعٌة مختلفة

ؼم/لتااار اكاااار فقاااط فاااً الوساااط االول ، وفاااً  7المقطااار و 

كاماال  (5) (MSدمت مكونااات الوسااط )الوسااط الثااانً اسااتخ

ؼم/لتر اكار، ام الوسط الثالاث فقاد احتاوى علاى  7القوة مع 

ؼم/لتااار اكاااار  7( كامااال القاااوة ماااع MSمكوناااات الوساااط )

 ملؽم/ لتر. 1( بتركٌز GA3مضاؾ له حامض الجبرٌلٌن )

 (1كمااا موضااح فااً الشااكل رقاام ) اسااتخدمت البااادرات 

زرعات القمام النامٌاة حٌاث ٌوم الستحثاث الكالس  14بعمر 

و الساوٌقة الجنٌنٌاة السافلى  واألوراقسم ،  1 – 0.5بطول 

كامال القاوة  MSعلى انفراد فً الوسط الؽذائً المتكون من 

 2( و الكاٌنتٌن بتركٌز IAAمضافا  له اندول حمض الخلٌك )

 ملؽم/لتر لكل منهما. 

ٌااوم علااى الزراعااة تاام حساااب الااوزن  40بعااد ماارور  

للكااالس المسااتحث ماان االجاازاء المختلفااة  الطااري و الجاااؾ

بؽٌة اختٌار االفضل منها من حٌث كمٌة الكالس المساتحث و 

( CRD) التاااام التعشاااٌةبالتصااامٌم   اربنوعٌتااه. نفااادت التجااا

بعشاارة مكااررات لكاال جاازء نباااتً وحللاات النتااائج وقورناات 

( وبمساااتوى LSDالمعااادالت باساااتخدام اقااال فااارق معناااوي )

 .   (0.05احتمال )
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نماااو الكاااالس و محاولاااه  فاااًراساااة تاااأثٌر الملوحاااة ولد 

ملؽام  100 عاتالحصول على نباتات متحملة للملوحاة ، زر

علااى اوساااط زرعٌااة مماثلااة لوسااط  المسااتحثماان الكااالس 

استحثاث الكالس اال انها زودت بتراكٌز مختلفاة مان كلورٌاد 

ٌااوم ماان  40( دٌسااً سااٌمنز/م . وبعااد 10,8,6الصااودٌوم )

 الوزن الطري و الجاؾ للكالس.  الزراعة تم تقدٌر 

 النتائج و المناقشة

وساط االنباات لمعنوٌاا  ا( تفوقا1اظهرت النتائج )جدول  

فاً معاادل  لوساطٌن االخاارٌنالحااوي علاى الجباارٌلٌن علاى ا

% مقارنااة ب  86.7انبااات بااذور الفلفاال حٌااث بلؽاات النساابة 

فقااط مااع  % فااً الوسااط الحاااوي علااى الماااء المقطاار23.3

للوسط الحااوي علاى اماالح الوساط الؽاذائً  %55االكار و 

MS  ( 2مع االكار. كماا ٌباٌن الشاكل ) ًٌباٌن االختالفاات فا

 .انبات البذور فً االوساط المختلفة

ان استخدام الجبرٌلٌن ساعد على تحساٌن نسابة االنباات   

فً التجربة الحالٌة. من المعروؾ ان بذور الفلفال تقال نسابة 

ل العدٌااد ماان الباااحثٌن تحسااٌن انباتهااا بماارور الوقاات و حاااو

نسبة االنبات عن طرٌق نقع البذور فً درجة حرارة ثابته و 

اضافة هاٌبوكلورات الصودٌوم بتراكٌز واطئه وكان لدرجاة 

درجاة مئوٌاة االثار االكبار فاً تحساٌن االنبااات  25الحارارة 

( كما استخدمت عدة انواع من المحالٌل الملحٌة ووجد ان 4)

(. 8وزموزي ولٌس لنوع الملح المستخدم )التأثٌر للضؽط اال

فً الدراسة الحالٌة وجود االمالح الخاصة بالوسط الزرعاً 

MS   ساعد على تحسٌن نسبة االنبات مقارنة بالمااء المقطار

 اال ان الجبرٌلٌن هو االفضل. 

امااا بخصااوص اسااتحثاث الكااالس فقااد تفوقاات االوراق  

االخااارى معنوٌاااا باااالوزن الطاااري و الجااااؾ علاااى االجااازاء 

ؼم لكل منهماا علاى التاوالً. 0.034ؼم و  0.248 بمعدل

و اعطت السوٌقة الجنٌنٌة السفلى اقل معدل للوزن الطري و 

ؼام و   0.198الجاؾ مقارنة بااالجزاء االخارى حٌاث كانات 

. وٌباٌن شاكل (2)جادول ؼم لكل منهما علاى التوالً 0.017

 ( الكالس المستحث من االجزاء المختلفة.3)

ماان  المسااتحثتاام اختٌااار الكااالس  الثانٌااةجربااة فااً الت 

ثابات  االوراق والقمة النامٌة والسوٌقة الجنٌنٌة وزرع كوزن

الكالس على االوساط الملحٌة. اظهارت هذا ملؽم( من  100)

ان الملوحة العالٌة اثرت سالبا  لتجربة تحمل الملوحة النتائج 

ملتٌن على المعاا قارنةنمو الكالس حٌث تفوقت معاملة الم فً

االخااارى باااالوزن الطاااري و الجااااؾ حٌاااث بلؽااات معااادالتها  

 132.70ملؽاام علااى التااوالً مقارنااة ب  21.97و  198.69

لكل  ((EC10 دٌسً سٌمنز/ م10 ملؽم فً المعاملة11.36و 

. وٌباٌن 3) )جدول  من الوزن الجاؾ و الطري على التوالً

ة ( الكالس المستحث على االوساط الملحٌاة المختلفا4الشكل )

 دٌساً ساٌمنز/ م 10و ٌالحظ ان الكالس فً الوسط الملحاً 

EC10) )ن الاوزن الجااؾ كاان واطاًء ا كان اكبر حجما اال

مما ٌدل على ان خالٌا الكالس كانت تمتص الماء من الوسط 

الزرعااً لمعادلااة الضااؽط االوزمااوزي الناااتج عاان الملوحااة 

ى العالٌااة. ماان متابعااة نمااو هااذا الكااالس لااوحظ انااه ٌتحااول الاا

ثام تماوت الخالٌاا و ال تخلاؾ  ثالث اسابٌعاللون االسود بعد 

 نباتات.

بعااض خالٌااا  تلونااتنمااو وتطااور الكااالس المسااتحث  اثناااء 

لااون احماار وقااد اسااتمر نمااو و انقسااام هااذه الخالٌااا ب الكااالس 

فاً الكاالس المعارض حصلت هذه الظاهرة  وقد  (. 5)شكل

ء مان هاذا تم نقل جاز( EC8دٌسً سٌمنز /م )8للشد الملحً 

الكاااالس الاااى وساااط االخاااالؾ اال اناااه لااام ٌكاااون نباااات بعاااد 

وتجرى االن محاوله لتؽٌٌار وساط االخاالؾ بؽٌاة الحصاول 

على نبات فلفل احمر االوراق كما هو الحال فً اللهانة ذات 

اللااااااااااااااااااااااااااااااون البنفسااااااااااااااااااااااااااااااجً الااااااااااااااااااااااااااااااداكن.
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 بذور نبات الفلفل الحلو انباتفً نسبة  تأثٌر نوع الوسط الغذائً( 1دول )ــــــــــــــج

 

 المعاملة

 

 االنبات %

 23.3 ماء مقطر + اكار

MS  55.0 + اكار 

MS  86.7 + جبرٌلٌن+ اكار 

L.S.D(0.05) =      7.89 
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ٌوما من الزراعة  40الفلفل الحلو بعد مرور  لنباتالجاف للكالس المستحدث من االجزاء النباتٌة المختلفة و طريالوزن ال (2) دولــــج

 خارج الجسم الحً

 

 

 الوزن الجاف )غم(

 

 

 الوزن الطري )غم( 
 الجزء النباتً

 

 

0.024 
 القمة النامٌة 0.236

 

0.034 

 

0.248 
 االوراق

 السوٌقة الجنٌنٌة 0.198 0.017

       0.004 0.007            L.S.D(0.05) 
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 المستحث من نبات الفلفل الحلووالجاف للكالس  طريالوزن ال فًتأثٌر الملوحة    ( 3)  دولــــج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى الملحً دٌسً 

 سٌمنز/م

 الوزن الجاف )ملغم( الوزن الطري )ملغم(

6 198.69 21.97 

8 175.03 18.38 

10 132.70 11.36 

L.S.D. (0.05) 4.72 1.26 
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 تقييم نوعية مياه مبزلي الكوفة الشمالي والجنوبي لمحافظة النجف األشرف 
 
 
 

 الياـ عبد الممؾ حسوف عزاـ حمودي الحديثي     1فاضؿ صافي جوحيلؤي قصي ىاشـ   
 العراؽ –بغداد  -وزارة العمـو والتكنولوجيا/ دائرة البيئة والمياه

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي –جامعة كربالء  –كمية الزراعة 1
Loay_q_h@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الخالصة4
جمب المشروع  تناوؿ، ييدؼ المشروع الى تقييـ كمية ونوعية مياه مبزؿ الكوفو الشمالي ومياه مبزؿ الكوفة الجنوبي     

سنة كاممة بواقع أربع مواسـ ، يمثؿ كؿ موسـ معدؿ لمدة شيريا عمى أمتداد مبزلي الكوفة الشمالي والجنوبي  نماذج 8
لمياه المبزليف قيمة االيصالية الكيربائية  نتائج التحميؿ بأف التحاليؿ الكيميائيو والفيزيائية لثالث اشير مف السنة. أشارت

أما ارتفاع قيمة   ياسا بالمواسـ األخرى لتأثيرىا بعامؿ التخفيؼ الناتج مف ىطوؿ االمطار،لمموسـ الربيعي كانت قميمة ق
ألراضي الزراعية بصورة اعمميات بزؿ  االيصالية الكيربائية وتركيز العناصر الكيميائية لمموسـ الصيفي كانت بسبب

الشتوي والخريفي فقد لوحظ انخفاض قميؿ أما الموسميف ، صيفا وزيادة التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارةمستمرة 
وقمة عمميات بزؿ األراضي الزراعية وىطوؿ أرتفاع منسوب مياه المبزليف بسبب قمة التبخر و  قيمة االيصالية الكيربائيةب

صنفت بالمياه ذات المموحة فقد االمطار، كما أشارت النتائج أيضا الى أرتفاع تركيز األمالح لمياه المبزؿ الجنوبي 
بسبب تصريؼ المياه المموثة اليو وعمى وجو الخصوص وذلؾ  حسب نظاـ تصنيؼ مختبر المموحة االمريكيمتوسطة ال

اما بالنسبة لمياه المبزؿ الشمالي لـ يالحظ فييا زيادة كبيرة في تركيز الغير معالجة، تصريؼ مياه محطة البراكية 
الجة او معامؿ صناعية او مصادر اخرى ترمي مياىيا بسبب عدـ وجود محطات معخالؿ المواسـ األربعة المموثات 

ضمف الحدود المسموح  عدـ تموث مياه المبزليف بالعناصر الثقيمة وأنيا كانت،  كما أشارت النتائج ايضا الى الى المبزؿ
 . بيا ألستخداميا الغراض الزراعية والصناعية

 االيصالية الكيربائية ، الري . ،  SARمياه البزؿ ، محددات كيميائية ،  الكممات المفتاحية4
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Abstract 
 

The project aims to develop a database for the quantity and quality water of northern and 

southern Kufa drainage system, Project included collection of 8  samples every month for 

one year which was divided in four season each of them contain average of three months, 

the samples were taken along two Kufa drainages water. The data indicated the electric 

conductivity Ec of  two kufa drainage water during spring season was few value compared 

others seasons due to dilute rainwater, while increasing of electric conductivity during 

summer season was due to drainages proceeding and increased evaporation of heat 

temperatures during summer season, winter and autumn seasons were noted slight 

decreasing of Ec was due to evaporation decreasing with high level of drainage water and 

limitation of drainage process agricultural  land. In addition result indicated high  salinity  

in southern  drainage water and it was moderate salinity according of classification system 

of USA salinity lab because there are treatment station named barakia drain its pollutant   
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 المقدمة -4
خالؿ  مف يجري المائية لمموارد األمثؿ االستخداـ إف     

الزراعية  لتمبية االحتياجات وتقييميا لممياه الكمي التحميؿ
 عمى الموارد المائية في الحاد النقص ظؿ ففي ،والصناعية 

 االعتماد عمى مف لمتقميؿ اتجيت السبؿ العالمي، المستوى
لمصادر المياه  ـىتماوتوجيو األ مف المياه التقميدية المصادر

الصرؼ الصحي والصناعي  تقميدية كمياهالالمالحة غير 
في بعض المجاالت ألستخداميا  البزؿ ومياه الجوفية والمياه

 بأتباع أسموب أدارة مياه مناسب مختمفةال الصناعية والزراعية
(12,1 ) . 

تعرؼ مياه البزؿ بأنيا عممية سحب المياه السطحية المالحة 
عف حاجة  المساحات الزراعية او الجداوؿ خالؿ الزائدة 

شبكة بزؿ لتصرؼ الى االنير او المنخفضات ألجؿ 
االستفادة منيا ولتبقى التربة في توازف ممحي ورطوبي ثابت 

 (. 13يمنع فييا تراكـ االمالح )
 مف أكبر كمية العربية الدوؿ معظـ في البزؿ مياه تشكؿ
االستفادة منيا لسد حاجة  تقميدية ومف الضروريال غير المياه

 مميار 15 مصر حوالي في صمتفقد و  البالد مف المياه،
 .المتوسط والبحر نير النيؿ في تصرؼ  مكعب سنويا متر

المصرفة مف االراضي الزراعية  البزؿ مياه تقدر وفي العراؽ
 . (4 )  سنويا مكعب متر مميار 6.6 بحوالي 

مبازؿ التي يجب أف اىـ المعايير لتحديد نوعية مياه ال
اشار العامموف في مختبر المموحة دراستيا حسب ما 

بوحدة ىي قيمة االيصالية الكيربائية ، ( 22,16االمريكي )
ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواد  التي S/cmµاو dS/mقياس 

 الصمبة الذائبة ، والتركيز الكمي لالمالح بوحدة قياس
الموجبة  التي تشمؿ مجموع االيونات (ppm) ممغـ/لتر

، -Na+ ،Ca++ ،Mg++ ،Cl)والسالبة الذائبة في المياه 
HCO3

- ،SO4
ونسبة امتزاز الصوديـو وتركيز البوروف ، (=

محددات ميمة أخرى كتركيز النترات والبيكاربونات ودرجة  و
 .تفاعؿ المياه 

والسمية مف أىـ  درجة أمتزاز الصوديـوتعد المموحة و 
لألغراض المياه المالحة المخاطر التي يسببيا استخداـ 

اف مموحة مياه البزؿ تسبب ، حيث (6) الزراعية والصناعية 
عدـ أستطاعة جذور النباتات مف أمتصاص الماء والعناصر 

الغذائية عند استخداـ ىذه المياه في الري، اما الصودية فأنيا 
تؤثر في معدؿ رشح الماء في التربة وتقمؿ مف األيصالية 

تصمب الطبقة السطحية لمتربة وتقيـ المائية وتزيد مف 
 SAR   Sodium بواسطة درجة إمتزاز الصوديـو

Adsorption Ratio (21)  وىو مؤشر لمتنبؤ بخطورة
صودية عالية ذات تعرؼ المياه بأنيا ، و لمياه الري الصوديـو

 ، (20) 10قيمة  SARعندما تتجاوز 
في  SAR نسبة اما السمية فيي تسمـ النباتات بسبب زيادة

، والنترات اذا  mg/l 5، والبوروف اذا تجاوز 10المياه عف 
 mg/l 520والبيكربونات اذا تجاوز  mg/l30  تجاوز

(14,2) . 
فقد وجد بأف  اما استخداـ مياه البزؿ لألغراض االخرى، 

 mg/lاقصى تركيز مسموح بو لمعسرة كمياه شرب اليتجاوز 
( ، وقد 23)حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية   500

يؤثر ازدياد تركيز العسرة في المياه المستخدمة بالصناعة الى 
اما الكموريدات  انسداد االنابيب المستخدمة في الصناعة .

 mg/lعف  ، والكبريتاتmg/l 400 عف افأذا تجاوز تركيزى
سوؼ يؤثر عمى الطعـ ورائحة المياه وحدوث االسياؿ ف 600

(، أما المبيدات 23)وضطرابات بالجياز اليضمي لألنساف 
الموجودة في مياه البزؿ فتسبب حاالت تسمـ لعدد كبير مف 

لذا مف الضروري تقييـ ىذه ، (4االسماؾ واالحياء المائية )
المياه قبؿ استخداميا لتحديد نوعيتيا وألي غرض تستخدـ، 
وأف تقييـ نوعية مياه المبازؿ تفيد في تحديد طرؽ االدارة 

اـ بيا لتالفي اوتقميؿ االضرار الناتجة الضرورية المطموب القي
 .  (3عف استخداـ ىذه النوعية مف المياه)

 توجد مبازؿ عديدة تصب مياىيا في نير الكوفة واف مف اىـ
يبمغ طوؿ ىذه المبازؿ ىي مبزلي الكوفة الشمالي والجنوبي،  

. m3/S 0.5-1 كـ ومعدؿ تصريفو 12المبزؿ الشمالي 
 m3/S كـ ومعدؿ تصريفو 8 ويبمغ طوؿ المبزؿ الجنوبي

صمـ المبزليف لتجميع مخمفات المياه الزراعية وقد ، 0.5-1
ضمف مساحات زراعية واسعة محاذية لنير الكوفة ثـ 

  .(11,5)تصريفيا الى النير 
الى أعداد قاعدة بيانات حوؿ نوعية مياه مبزؿ  البحثييدؼ 

نجؼ لمحافظة ال الكوفو الشمالي ومياه مبزؿ الكوفة الجنوبي
األشرؼ عف طريؽ أجراء التحاليؿ الكيميائية التي تشمؿ 
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، +Na)مجموع االيونات الموجبة والسالبة الذائبة في المياه 
Ca++ ،Mg++ ،Cl- ،HCO3

- ،SO4
ونسبة امتزاز ، (=

مع أمكانية  والعناصر الثقيمة الصوديـو وتركيز البوروف
 أعادة تدويرىا لألغراض المختمفة .

 عمل المواد وطرائق ال -8
مدة سنة أعتمدت الدراسة بأجراء النمذجة الشيرية ل     

 1/12/2013ولغاية  1/11/2012كاممة أبتداء مف تاريخ 
، وبواقع أربع مواسـ الشتوي والربيعي والصيفي والخريفي، 
يمثؿ كؿ موسـ معدؿ تحاليؿ كيميائيو وفيزيائية لثالث أشير 

 مف السنة ،  وكما في الخطوات التالية:
جمبت نماذج مياه شيريا لكال مبزلي الكوفة  ذجة4النم -1

محطات لكؿ مبزؿ  4حيث تـ تثبيت  الشمالي والجنوبي،
قبؿ األلتقاء بنير الكوفة وفقا لطريقة العمؿ التي أجراىا 

( حوؿ تحديد المحطات وأجراء 15مشكور)
مبزليف الشمالي ال مواقع النمذجة لمياه (1كؿ)شالنمذجة.

 ( .17)ر الكوفةبنيوالجنوبي المرتبطة 

 
N1  : المبزؿ الشمالينياية. 
N2  : ـ. 3000المبزؿ الشمالي بمسافة وسط 
N3  : ـ. 6000المبزؿ الشمالي بمسافة  وسط 
N4: المبزؿ الشمالي بداية. 
S1  : المبزؿ الجنوبينياية. 
S2  : ـ. 4000المبزؿ الجنوبي بمسافة وسط 
S3  : ـ. 8000المبزؿ الجنوبي بمسافة وسط 
S4  : المبزؿ الجنوبيبداية. 

( تصريؼ مياه مبزلي الكوفة الشمالي 1الشكؿ )
  والجنوبي في نير الكوفة.

 
 كيميائيو فيالالتحاليؿ الفيزيائيو و أجريت  التحاليل4  -2

/ قسـ بحوث أعادة أستخداـ المياه /  مختبر تدوير المياه
/ وزارة  دائرة البيئة والمياه /مركز بحوث ومختبرات المياه 

 pHتحاليؿ الدالة الحامضية لعمـو والتكنولوجيا، وشممت ا
 ( WTW inolab pH meter level 1) بأستخداـ جياز
، قياسات المموحة التي تشمؿ األيصالية الماني الصنع

بأستخداـ  TDSو االمالح الذائبة الكمية  Ecالكيربائية 
 WTW inolab electric conductivity meterجياز)
بأستخداـ عممية التسحيح مع  ، العسرة صنع الماني ال (720

بالتسحيح مع حامض  ، والبيكاربونات EDTA-Naمحموؿ 
H2SO4 ، ( االيونات الموجبةCa ، Mg ، Na ،K  ) 

 Flameبأستخداـ جياز )   Na ،Kحيث تـ قياس
photometer AFP100أما تركيز  ،( انكميزي الصنعCa 
 ، وتركيز  EDTA-Naمحموؿ  فقد تـ قياسو بالتسحيح مع

Mgتـ حسابو بداللة تركيز العسرة وCaيونات ، أما اال
Cl ،PO4السالبة ) 

`   ،SO4  ،NO3 ) فقد تـ قياس ، Cl 
PO4بالتسحيح مع نترات الفضة ، أما

`  ،SO4،  NO3  تـ
 UV-1700 Shimadzuبأستخداـ جياز) قياسيا

spectrophotometer )حساب نسبة ، الصنع الياباني
فقد تـ حساب ىذه النسبة بمعرفة  SARيـو أمتزاز الصود

تركيز ايونات الصوديـو والكالسيـو والمغنيسيـو كما في 
 :(18التالية ) المعادلة

 

 
تركيز الكالسيـو [+Na] و[++Mg]و[++Ca]حيث اف 

 ( meq/l) والمغنيسيـو والصوديـو بػ
 color photometer Drالبوروف بأستخداـ جياز)تـ قياس 

)النحاس و العناصر الثقيمة أما الصنع،  ( امريكي 5000
بأستخداـ الرصاص والحديد والمنغنيز ( فقد تـ قياسيا 

( أمريكي  atomic absorption Nova 400جياز)
 الصنع .

 
 
 

  2/]Ca [   ][Mg/ ][Na  SAR
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 لنتائج والمناقشة4ا -1

لمياه المبزليف لمموسـ قيمة االيصالية الكيربائية أشارت     
ممواسـ األخرى ( بأنيا قميمة بالمقارنة ل2الربيعي )جدوؿ

لتأثيرىا بعامؿ التخفيؼ الناتج مف ىطوؿ االمطار، مما 
 m  2.5أدى أرتفاع منسوب مياه المبزليف حيث وصؿ الى

أما ارتفاع قيمة االيصالية الكيربائية  عف قاع المبزليف،
غسؿ التربة نتيجة  ( فكانت بسبب3لمموسـ الصيفي )جدوؿ

وزيادة مرة ألراضي الزراعية بصورة مستالعمميات بزؿ 
مستوى مياه  صيفا واف التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

إلى زيادة تراكيز  مما أدى،  m  1.5قد وصؿ الىالمبزليف 
( بأنو 5وىذا يتفؽ مع الزرفي وجماعتو) العناصر الكيميائية

كمما أنخفض مستوى الماء ازدادت قيمة األيصالية 
ي فقد لوحظ الكيربائية، أما الموسميف الشتوي والخريف

( 1،4)جدوليف قيمة االيصالية الكيربائيةانخفاض قميؿ ب
وقمة أرتفاع منسوب مياه المبزليف بسبب قمة التبخر و 

 عمميات بزؿ األراضي الزراعية وىطوؿ االمطار .
  m3/s 0.5  بيف المبزليفمياه  تصريؼمعدؿ سرعة بمغ 

خالؿ المواسـ عند تشغيؿ المضخات  m3/s 1 و لمسيح 
الى  يؤدي سرعة الجرياففي  االختالؼوىذا  عة ،االرب

أختالؼ في مستوى المياه مما أثر عمى تركيز المموحة في 
 . المياه

الى أف ( 8و زيداف وأبراىيـ) (10طو وجماعتو) كما اشار
مياه التصريؼ الصحية والصناعية تؤدي دائمًا إلى ارتفاع 

 خالؿ ىذا واضح مفتركيز العناصر الكيميائية ، و  كبير في
خالؿ المواسـ ارتفاع نسبة تموث مياه المبزؿ الجنوبي 

حسب نظاـ األربعة التي صنفت بأنيا ذات مموحة متوسطة 
بسبب (، وذلؾ 1)ممحؽ تصنيؼ مختبر المموحة االمريكي

تصريؼ المياه المموثة اليو وعمى وجو الخصوص تصريؼ 
ي مياه محطة البراكية المموثة بدوف معالجة الى المبزؿ والت

مياه المبزؿ الى النير لكـ عف نقطة التصريؼ  9تبعد 
 حيث تبمغ كمية المياه المصرفة مف ىذه المحطة بحدود

m3/S 0.5  اما بالنسبة لمياه المبزؿ الشمالي لـ يالحظ ،
خالؿ  العناصر الكيميائيةفييا زيادة  كبيرة في تركيز 

بسبب عدـ وجود محطات معالجة او المواسـ األربعة 
صناعية او مصادر اخرى ترمي مياىيا الى المبزؿ، معامؿ 

مياه ىذا المبزؿ يعود الى  زيادة  تركيز مموحةواف سبب 
مياه البزؿ الفرعية لألراضي الزراعية الناتجة مف عمميات 

وقد  غسؿ الترب والفائض مف مياه الري والمياه المنزلية،
تكوف بسبب الطبيعة الجبسية لمصخور الرسوبية والتي تعد 
مصدرًا مباشرًا أليونات االمالح الذائبة في المياه المصرفة 

(6). 
 فقد ٌزداد أستهالكها فً الموسمم الصمٌفً N,P,Kقٌم  أما

بسمبب ازدٌماد نممو الطحالممب والهائممات النباتٌمة والكائنممات 

التً تستهلك هذه المغذٌات ، رغمم ذلمك كمان التغٌٌمر الحٌة 

زراعٌمممة طمممرل المخلفمممات ال فمممً تراكٌزهممما طفٌمممف بسمممبب

 (. 19فً مٌاه البزل )الحاملة لهذه المغذٌات والحٌوانٌة 

عبمر عمن خطمورة ت فأنها SARنسبة امتزاز الصودٌوم اما 

،  فقممد بلممد معممدل قٌممممة  الصممودٌوم لمٌمماه الممري المالحممم 

SAR (ًخمالل 41، 5للمبزل الشممالً و للمبمزل الجنموب )

( خممالل الموسممم 48،  1و)  ،( 4الموسممم الشممتوي )جممدول

( خمممالل الموسمممم الصمممٌفً 44، 1و)  ،( 8ربٌعً)جمممدولال

( 1( خالل الموسمم الخرٌفمً )جمدول44، 1و) ،( 1)جدول

لمٌماه المبمزل الشممالً  SARعلى التوالً،  صنفت نسمبة 

خالل المواسم االربعة بأنها قلٌل الى متوسط الضرر،  أمما 

لمٌاه المبزل الجنموبً خمالل المواسمم االربعمة  SARنسبة 

حسمب تصمنٌف مختبممر المى شمدٌدة الضمرر  كانمت متوسمطة

مٌمممماه ل SARان  حٌممممث ، (4)ملحممممق الملوحممممة االمرٌكممممً

ظهمور الى  ٌؤديمما  3المبزل الجنوبً قد تجاوزت نسبة 

حسمب بعض المشاكل األروائٌة عنمد اسمتخدامها بالزراعمة 

 .  (7) مواصفات نظام المحددات الوطنٌة العراقٌة

ألٌونممات الموجبممة بممأن تركٌممز ا اٌضممانتممائج الشممارة أكممما 

والسمممالبة لمٌممماه المبمممزل الشممممالً كانمممت ضممممن الحمممدود 

 ، (1،1،8،4)جمممدولريال ألسممتخدامها فمممًالمسمممول بهممما 

الحمدود  فقد تجماوزتفً مٌاه المبزل الجنوبً ها اما تركٌز

نظمام المحمددات الوطنٌممة المسممول بهما كمٌماه ري  حسممب 

 .  (7) العراقٌة

لممدواجن ة فممً ري امٌمماه البممزل المسممتخدم مواصممفاتاممما 

 S/cmµ 4366  والماشٌة فأن قٌمة االٌصالٌة األقمل ممن

تعتبمممر مٌممماه ذات ملوحمممة قلٌلمممة وممتمممازه لجمٌمممع انمممواع 

 بممممٌنأممممما قٌمممممة األٌصممممالٌة ،  (23)المواشممممً والممممدواجن
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S/cmµ 1800-5000  تكون جٌدة مع احتمال ظهمور ف

-S/cmµ 5000  بمٌن أمما قٌمتهما ، حاالت اسهال قلٌلمة
المواشً والدواجن  ريتعتبر مٌاه غٌر مناسبة لف  8000

 .WHO (23 )حسب محددات منظمة الصحة العالمٌة 

لمياه المبزليف خالؿ المواسـ  pH الدالة الحامضية قياس أما
ضمف الحدود فقد كانت  8.5-7 بيف فقد كاف األربعة

، اف ىذا التبايف لالستخدامات الزراعية والصناعيةالمسموح 
القاعدية الناتجة مف  االيوناتفي تركيز  سببو االختالؼ

ذوباف بعض مكونات التربة في المياه او نتيجة لتفاعؿ غاز 
CO2  مع حجر الكمس وانتاج البيكاربونات التي تؤدي الى

، وىذا يتفؽ مع ماجاء في دراسة طو pHزيادة قيمة 
االيونات زداد بأزدياد يالمياه  pH( بأف 10وجماعتو )

تركيز العناصر الثقيمة في النتائج أيضا بأف القاعدية. أشارت 
خالؿ اشير الدراسة وكانت كانت ضئيمو  المبزليفمياه 

الغراض الزراعية لضمف الحدود المسموح بيا ألستخداميا 
(7) العراقٌةالمحددات الوطنٌة  حسب والصناعية 

. 
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 أُالؽن

 حسب مختبر المموحة األمريكي االيصالية الكيربائية ونسبة أمتزاز الصوديـو( تصنيؼ نوعية المياه أعتمادا عمى 1الممحؽ )

 

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

60 
 

 
 تخالص حامض البرولين من نباتات متوفرة محمياسإ

 
 افراح عبد الرضا عبد المحسف   عزاـ حمودي خمؼ   الياـ عبد الممؾ حسوف     

 غنية حسف فاضؿ    حسف زامؿ غضيب        نصيرىادي بريبر          لؤي قصي ىاشـ  
 ؽالعرا -بغداد  -دائرة البيئة والمياه - وزارة العمـو والتكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًسزخهض

والتػػي  .الطرطيػػع ،حػامض البػػروليف مػػف نباتػػات متػػوفرة محميػا ىػػي نبػػاتي الطرفػػة اسػػتخالصأجريػت ىػػذه الدراسػػة بيػػدؼ 
طريقػػة  األولػػىبطػػريقتيف  مػػف النباتػػات الص حػػامض البػػروليفوتػػـ اسػػتخ .جمعػػت مػػف منػػاطؽ مختمفػػة مػػف مدينػػة بغػػداد

 (g )  /mol µ  0.192  تراوحػت حػامض البػروليفمختمفة  زاستخداـ التمويف والننيدريف حيث تـ الحصوؿ عمى تراكي
خداـ اسػتالثانيػة ب ريقػة طالبينما التراكيػز التػي حصػمنا عمييػا ب  ،لنبات الطرفة g  /mol  (0.302µ) و لنبات الطرطيع

  (mol µ  0.405/  ( g و لنبػات الطرطيػع 0.811)  g ) /mol µ لحػامض البػروليف حيػث كانػت التراكيػزالكحػوؿ 
.حيػث بينػت النتػائج اف تركيػز البػروليف فػي ( g ) /mol µ  28.6 إلػى ركز مستخمص حػامض البػروليف لنبات الطرفة

فػػي االسػػتخالص  أكفػػأكانػػت بأسػػتخداـ الكحػػوؿ يقػػة اطر  إف نسػػتنتج نبػػات الطرفػػة اكثػػر مػػف تركيػػزه فػػي نبػػات الطرطيػػع.
مف النباتات السابقة الػذي كػاف بتركيػز يمكػف  البروليف المستخمص مف طريقة بالتمويف والننيدريف.% 60 -50بحوالي  

يحػػػد مػػػف التػػػأثيرات السػػػمبية لمميػػػاه المالحػػػة إف يمكػػػف و  لمميػػػاه المالحػػػة المسػػػتخدمة لمػػػري كمضػػػاؼ طبيعػػػي اف يسػػػتخدـ
 .دمة في الريالمستخ

 مضافات،  البروليف،  استخالص،  التمويف و مموحة.  الكممات المفتاحية4
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Abstract 

This study aimed to extract proline acid from locally available plants (Schangina 

aegyptiaca and Tamaricaceae). The plant was collected from different regions of 

Baghdad to extract proline acid by two method, first using toluene with ninhydrin, 

while second using alcohol which was obtained different concentrations (0.192 μ mol 

/g) for the S. aegyptiacaand (0.302 μ mol /g) for Tamaricaceae,while second method 

with alcohol obtained (0.811 μ mol /g) from S. aegyptiaca and (0.405 μ mol /g) from 

Tamaricaceae, which indicated most efficient 50-60% then proline acid was 

concentrated to (28.6 μ mol /g). The proline concentrations in Schangina aegyptiaca 

and was higher in Tamaricaceae, therefore proline acid is a natural material adto 

reduce negative effects of salinity water of irrigation. 

Key words: Additives, Proline acid, Extracting, Tolueneand Salinity.  

mailto:yhoo@.com
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 Introduction المقدمة 

ُتعد المياه الجوفية والمبازؿ مصادرًا مختمفة لممياه      
ظر المالحة تختمؼ درجة مموحتيا باختالؼ مصادرىا و بالن

لتوفر كميات ىائمة مف المياه الجوفية المالحة فأف إتباع 
  .(4)أسموب التعايش في استعماؿ ىذه المياه أمر ضروري 

اىتـ الباحثوف في محاولة إيجاد بعض التقنيات العممية 
 (اإلدارة الجيدة بأستخداـالستخداـ المياه المالحة في الزراعة 

 اف دوف في الزراعة هالميا استعماؿ ىذه امكانية ولدراسة( 2
 استعماؿ الضروري مف اصبح الزراعي االنتاج في تؤثر

 وتقميؿ لممموحة النبات مف تحمؿ تزيد التي الوسائؿ بعض
 بعض استعماؿ ىي الوسائؿ ىذه ومف الضارة اثارىا

 ومف النبات في طبيعية بصورة العضوية المتوفرة المركبات
. فالبرولين Proline acidالبروليف  حامض المركبات ىذه

ا من خالل تحفيز يموز ز يتراكم في النباتات الراقية المجيدة ا
 (4) اوضح  (.3تخميقو من جديد مع وقف عمميات ىدمو )

 حيث ازموزي لجيد المعرض الحنطة نبات عمى دراستيـ في
 تجمع بزيادة (Super oxide)إنزيـ  فعالية انخفضت

 التأثير إزالة في دوره إلى أشاروا إذ المؤكسدة الحرة الجذور
 الحرة لمجذور مقتنصا باعتباره الحرة لمجذور السمبي

.dismutase  وأيضا ىو من األحماض االمينية التي تتراكم
تعرضيا لإلجياد المائي والممحي  وىو  دفي النباتات عن

(:  C5H9O2Nالبروليف )(.5موزي فعال )ز يمعب دور واقي أ
(Acidepyrroline-2-Carboxyligne) حد ىو ا

لتي تدخؿ في تكويف ا  األحماض االمينية األساسية الطبيعية
%  ( فيو عبارة 14% ، وكوالجيف 11البروتينات )كازيف 

عف جسـ ابيض كثير ألذوباف في الماء وااليثانوؿ حيث تبمغ 
مؿ. وىذا تحت  100غـ / 162.3درجة انحاللو في الماء 

في ريف  حيث يوكسد بسيولة  مع الننيد‘ ـ  25درجة حرارة 
 ( .6العديد مف البروتينات )

                                          

 
مف األحماض االمينية غير القطبية  البروليفويعتبر     

يحتوي سمسمة جانبية الفانية تختمؼ عف نظيرتيا في بقية 
االحماض االمينية االخرى .ينفرد البروليف بصفة تركيبية  

غيرة حرة إي انو لو وظيفة   NH2ة فريدة تكوف فييا مجموع
ثانوية وليست أولية ولذلؾ سمي بالحامض االميني لو نواة 
بيرولية يعطي عند تفاعمو مع الننيدريف لوف اصفر يتحوؿ 
عند تسخينو إلى األحمر البنفسجي، حيث إف ىذا التفاعؿ 

و يعد أحد  ),7يستعمؿ في الكشؼ عف األحماض االمينية )
دـ لرفع كفاءة النبات عمى التحمؿ الممحي الوسائؿ التي تستخ

وتقميؿ أضراره ويصؼ ضمف األحماض االمينية المشروطة 
(.  8أو الواجبة الحضور في بعض الحاالت الفيزيولوجية )

فيو يخفؼ مف تركيز المموحة لكونو يساعد عمى امتصاص 
ويحمي الخمية تجاه الضرر أو . (9كميات اكبر مف المياه)

ما لو مف خصائص طبيعية يغير مف طبيعة أي إجياد بيئي ل
جدر الخاليا فيجعميا محبة لمماء متمسكة بيا ويعمؿ عمى 

والتالي يساعد ىذا عمى مقاومة النباتات القساوة  pHضبط إؿ
( ىو حامض أميني يقـو بالحفاظ عمى حيوية 10) البيئية

الخميو النباتيو تحت ظروؼ الجفاؼ والمموحة لكونو يقمؿ 
 البروتيف في الخميو النباتية فيحافظ عمى النباتويمنع تكسر 

2)  .) 
يؤدي تكويف البروليف إلى منع تكسير البروتينات داخؿ  

النبات وبالتالي يمنع تحمميا فوجوده يقوي الروابط بيف 
األحماض االمينية المكونة خاصة في مراحؿ نمو النبات 
األولى حيث أف انكسار البروتينات في ىذه المرحمة 

   11).اسة يعرض النبات إلى الشيخوخة أو الموت )الحس
مف اجؿ تطوير مقاومة النبات لممموحة أو الجفاؼ تستعمؿ 
طريقة الرش بمحموؿ البروليف مع عدـ وجود أي تأثيرات 

 جزء بالمميوف لغرض 30سمبية شرط إف اليزيد تركيزه عف 
 48) الممحي التحمؿ زيادة في اإلضافات تمؾ دراسة تأثير

 قبؿ البذور معاممة حوؿ الدراسات مف العديد ريتإذأج)
 عف لمبادرات الالحؽ النمو في التأثير وذلؾ لغرض زراعتيا
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 لمبادرات الحقمي البزوغ قبؿ األيضية النشاطات تعديؿ طريؽ
modulating (13 األىمية البيئية تكمف في إف البروليف .)

ي. حامض أميني يحمي الخمية تجاه الضرر أو أي إجياد بيئ
لما لو مف خصائص طبيعية فقد يغير مف طبيعة جدر 
الخاليا فيجعميا محبة لمماء متمسكة بياو يعمؿ عمى ضبط 

pH  بالتالي يساعد ىذا عمى مقاومة النبات لقساوة البيئة. 
يستخمص حامض البروليف مف نباتات معرضو لإلجياد 

ومف النباتات المتوفرة في بيئتنا المحمية والتي تـ  الممحي
نبات الطرطيع اختيارىا ألستخالص حامض البروليف ىي 

مف العائمة   Schanginina  egyptiaca اسمو العممي 
ىو نبات حولي يتكاثر   Cheno podiaeaeالرمرامية 

بالبذور ذات اوراؽ خيطية مبعثرة عصيرية خضراء الموف 
طعميا مالح والساؽ قائمة ومتفرعة مف القاعدة وصمدة 

ىار فتكوف عنقودية وخضراء الموف ومجتمعة وممساء إما األز 
الطينية  الترب نبات الطرطيع في ينموحوؿ السيقاف كما 

تعتبر الطرفاء مف   :. نبات الطرفة(14) الغنية بالنتروجيف
شجرة معمرة صغيرة يصؿ  (Tamaricaceae)العائمة األثمية

ارتفاعيا إلى المتريف وتتكوف مف أغصاف خشبية متفرعة 
ية لونيا أخضر فاتح وليا أزىار قرنفمية وثمار وأوراؽ أبر 

 .             15)قرنفمية مخروطية الشكؿ )

ييدؼ المشروع إلى استخالص حامض البروليف مف نباتات  
متوفرة محميا لغرض استخداميا كمضاؼ طبيعي لممياه 

المالحة المستخدمة في الري لممحاصيؿ الستراتيجية لتقميؿ 
لكائنات الحية والبيئة بصورة عامة أثارىا السمبية عمى ا

لغرض االستخداـ الناجح ليذه المياه بدوف أي خسائر بيئية 
 أو اقتصادية.

Materials and methods وطرائق المواد 
 العمل 

 اوآل 4 االستخالص
أجريت ىذه الدراسة في مركز بحوث ومختبرات المياه في 

مختبر بحوث إعادة استخداـ المياه بيدؼ استخالص 
امض البروليف مف نباتي الطرفة والطرطيع وتحديد محتواىا ح

مف النباتيف مف  اوراؽ مف ىذا الحامض حيث جمعت عينات

عدة مناطؽ محيطة لبغداد وىي جسر ديالى، النيرواف،  
نقمت التويثة، الراشدية، الرضوانية، االسكندرية وأبو غريب و 

ألجراء إلى المختبر وتـ تنظيفيا وغسميا بالماء وتحضيرىا 
عممية االستخالص لمحامض االميني )البروليف( وحسب 

  -الطريقتيف:
طريقة استخالص باستخدام التموين  : الطريقة االولى

 .وشممت ثالث عمميات وىي
a- عممية االستخالص 
 ml، ويضاؼ إليو mg100 يسحؽ النبات ويؤخذ منو  -1

ويمزج جيدا  (Sulfosalcylic acid)مف  3مف % 10
 جفنة الخزفية.باستخداـ ال

 Whatman-Nيرشح المزيج بواسطة ورؽ الترشيح ) -2
42. ) 

مف   ml 2مف الراشح ويضاؼ إليو   ml 2يؤخذ  -3
(Reagentninhydrin: الذي يتكوف مف ) 

(g 1.25  مف ninhydrin  +30 ml مف glacid acitic 
acid   + ml20   مفortho phosphoric acid) 

(  Reagentninhydrinيضاؼ إلى المزيج ) -4
 .glacid acitic acidمف  ml2 المحضر  

يجمع المزيج في أنبوب اختبار ويوضع في حماـ مائي  -5
 ـْ (100)  لمدة ساعة عمى درجة حرارة 

 ثانية .  20يبرد األنبوب عمى درجة حرارة المختبر لمدة  -6
b-  يؤخذ التموينأضافة    :ml 1  مف المحموؿ السابؽ. و

 .Tolueneمف  ml  4يضاؼ إليو
-c بعد إضافة التمويف لألنبوب تمكف مف عممية الفصل  :

الحصوؿ عمى وسط بطبقتيف نقـو بعممية الرج ، نتخمص مف 
الطبقة السفمى ونحتفظ بالطبقة العميا ونضيؼ كمية قميمة مف 

Na2So4 يؤخذ  - فيؼ الماء العالؽ.جلتml 3  مف المحموؿ
 نوع  الضوئي  - الطيؼ زجيا عمى الضوئية الكثافة نقرأ ثـ

Shimadzu نوع ياباني المنشأ مف ( UV – 1700)  عمى
 (.16) نانوميتر حسب 520طوؿ موجي

 Y =5.4657X-وتحسب حسب المعادلة التالية:
+4.6324         
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 Y………µg في الراشح                                  
proline / ml   

µ Mole proline g Fresh weight = (µg proline / ml 
xml of Toluene/115.5Fresh Weight in g of 

sample. 
وتتمخص ىذه  1) 1 (طريقة االستخالص بالكحول ) االيثانول(

 :الطريقة بما يمي 

(. 98%حمض الخميؾ. اإليثانوؿ ) :المواد المستخدمة
 (.ml1.5أنابيب اختبار ذات سعة )

 كوري الصنع.  Lab.  Companion) حماـ مائي)  
جياز الطرد المركزي. مقياس الطيؼ 

ياباني الصنع   UV-1700موديؿ  (Schimadzuالضوئي
نانومتر. 520( عمى طوؿ موجي

 
 -عممية االستخالص4

 ماء(.30:70مف المحموؿ الكحولي )إيثانوؿ  ml 20مف النبات المقطع ونظيؼ اليو  g 1نأخذ 1- 
Action Mix-2:- %(1 % مف  60ننيايدريف يضاؼ إلىacetic acid % 20و .)إيثانوؿ 

 .)ml   (1,5 – 2 ( في قنينة محكمة حجميا(Reaction Mix مايكروليتر مف 1000يوضع   -3
 (.1مايكروليتر مف المستخمص الكحولي في نقطة ) 500يضاؼ أكثر مف  -4

قتيف  لتركيزىا والحصوؿ عمى تـ تجميع التراكيز التي حصمنا عمييا مف  النباتات وبالطري تركيز الحامض المستخمص  -ثانيا4
الماني الصنع. ثـ يقاس التركيز النيائي  LABOROTA 4000موديؿ  (Heidolphبواسطة جياز )المبخر الدوار 30تركيز% 

 .( 13 )بجياز المطياؼ الضوئي 

  والمناقشة النتائج
مادة مؤكسدة  الننيدريف وىي كاشؼ ( يبيف تراكيز مختمفة مف حامض البروليف حيث استخمصت بطريقة استخدـ فييا1الجدوؿ )

قوية تتفاعؿ مع الحوامض األمينية لتعطي مركب أزرؽ الموف يعتمد ىذا التفاعؿ عمى وجود مجموعتي األميف والكاربوكسيؿ بشكؿ 
ظيور لوف أزرؽ بنفسجي أفتح مف بقية و   حر وىذا التفاعؿ يكوف حساس لمكشؼ عف المركبات القميمة مف الحوامض األمينية

وسبب ذلؾ يعود إلى احتواء البر وليف عمى زمرة أمينية ألفا حرة في طرؼ  النبات حماض األمينية عند إضافتو إلى بروتيف األ
تقـو بنزع ثالث ذرات مف الماء وتحوؿ الكاشؼ إلى لوف اصفر حيث السمسمة الببتيدية فقط وىي قادرة عمى التفاعؿ مع النينيدريف 

وأيضا استخدـ حامض  وتبايف في تراكيزه( 1وف بنفسجي يسمى صبغة روماف كما في شكؿ )وبعد التسخيف يعطي مركب ذا ل
نالحظ تفاوت في محتويات الحامض لمنباتات بالنسبة لممواقع المأخوذة  السمفوساليؾ وىو عديـ الموف وىو مرسب لمبروتيف، لذلؾ

( إف ارتفاع 18اليحدث إال عند  النباتات المجيدة فقد أكد ) بينت الكثير مف الدراسات إف تراكـ البروليف(. 2الشكؿ ) منيا كما في
 .محتوى البر وليف ىو نتيجة مباشرة لإلجياد الممحي الشديد
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( الذي أشار إلى إف 19)وىذا يتفؽ مع الدراسة التي قاـ بيا 
المستويات العالية لمحتويات البروليف سجمت في حالة 

ى ىذه النتيجة اإلجياد الممحي الشديد.  كذلؾ توصؿ إل
(.  فارتفاع محتوى البروليف ىو نتيجة استجابة وقائية 20)

لمنباتات تجاه كؿ العوامؿ التي تخفض نسبة الماء في 
( تفاوت في تركيز البروليف 1. يبيف جدوؿ )الخاليا

المستخمص مف نباتي الطرفة والطرطيع بطريقة استخداـ 
ي النباتات التمويف، حيث نالحظ نسبة االستخالص وتركيزه ف

لنبات الطر طيع  0.192 - 0.124)تراوحت بيف )
( لنبات الطرفة والذي يرتبط مع التحمؿ  0.302   376.و)

الذي أوضح إف زيادة   (21)الممحي لمنبات وىذا يتفؽ مع
المقاومة لمشد التاكسدي وىو احد مظاىر الشد الممحي ترتبط 

ىناؾ مع تجمع البروليف. وقد الحظنا في ىذا البحث إف 
زيادة في تجمعو في النباتات التي تنمو في ترب مالحة إذ 

والذي سيزيد مف التحمؿ  avenging agentيعتبر ككانس 
( تراكيز لحامض 2كما يبيف جدوؿ) .الممحي ليذه النباتات

والتي ) 17البروليف المستخمصة بطريقة الكحوؿ المتبعة مف )
 564. (و( لنبات الطرفة 0.604-0.752تراوحت )

وقد لوحظ مف خالؿ النتائج  .لنبات الطرطيع (  - 00.453
اف طريقة استخداـ االيثانوؿ كانت االفضؿ في االستخالص 

وكاف تركيز البروليف  المستخمص ضعؼ قيمتو في طريقة 
استخداـ التمويف. ومف المالحظ في البحوث العممية اختالؼ 

مما  الوحدات المستخدمة لمتعبير عف التركيز وكذلؾ الظروؼ
ينتج عنو صعوبة في مقارنة النتائج ألنواع النباتات خاصة 
لحدود البقاء تحت اإلجياد الممحي ومف الوحدات نسبة مئوية 

مف المميوف  جزء M% بأشكالو وزف جزيئي حجمي
(PPM،) مميمكافيء/ لترL(\Meq،)  غراـ/لتر. وقد اقترح
ات بأف تجمع البروتيف يرتبط مع التحمؿ الممحي لمنب ( 22)

. كما أوضح أف زيادة المقاومة لمشد ألتأكسدي وىو أحد 
مظاىر الشد الممحي يرتبط مع تجمع البروليف وقد الحظنا 
في ىذا البحث إف ىناؾ زيادة في تجمعو في النباتات التي 

 و عمييا المتحصؿ النتائج تنمو في ترب مالحة خالؿ
ؼ تبيف اختال  (4، 3والشكميف ). (2) الجدوؿ في المدونة

نسب تركيز حامض البروليف وتجمعو باختالؼ التحمؿ 
حيث إف  (23) الممحي لمنبات وىذا يتفؽ مع توصؿ إليو

 النباتات في تتراكـ التي األمينية األحماض أىـ البروليف
 أو لممحي وىو المائي لإلجياد تعرضيا عند والراقية الدنيئة
 في يتراكـ فالبروليف، ((12فعاؿ  موزيز أ واقي دور يمعب

  تخميقو تحفيز خالؿ  مف موزياز أ  المجيدة الراقية النباتات
 . (3 ىدمو)  عممية   وقؼ  مع  جديد مف
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( خارطة بغداد ومواقع النمذجة8شكل )  
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 تحت ضغط المموحة بروليفلم الصمقارنة بيف طرؽ استخ( 3جدوؿ )

 
 

وخالؿ مقارنة الطريقتيف في استخالص البروليف يظير تبايف في  يات مف المموحة(  إلى استخداـ ثالث مستو 3يشير الجدوؿ )
 g)  0.51طريقتي االستخالص في نسبة تركيز حامض البروليف باختالؼ ضغط المموحة فأف معدؿ تركيز حامض البروليف

FW)-1 ( السيطرة  عند مموحة منخفضة( ( بينما معدؿ تركيز حامض البروليف عند مموحة ،ds m-1  6.5 كاف )6.32(g 
FW)-1  ( 9.7وأيضا ارتفع تركيزه عند مموحة ds m-1  إلى )8.17(g FW)-1   ونالحظ زيادة تركيزه بازدياد المموحة ولكف يتبيف

% مف طريقة االستخالص بطريقة التمويف وىذا يتفؽ مع   60 -50مف النتائج إف نسبة استخالصو بطريقة الكحوؿ اعمي بنسبة 
(  حيث 4، 3( كما في اإلشكاؿ) g /mol µ 28.6جمع تركيز مختمفة مف حامض البروليف تـ التوصؿ لتركيز نيائي)بعد  (.17)

 عف تركيزه يزيد أف ال شرط سمبية تأثيرات أي وجود عدـ مع البروليف بمحموؿ الرش طريقة تستعمؿ  % حيث 30يستخدـ بنسبة 
 .24) (  المميوف في جزء 30

 

 

 Conclusions االستنتاجات 
 مف نباتات متوفرة في معظـ مناطؽ العراؽ وخصوصا مناطؽ محيطة بمدينة بغداد. حامض البروليف مكف استخالصي -1  

بطريقتيف وقد بينت النتائج طريقة االستخالص بالكحوؿ اكفأ مف طريقة االستخالص بالتمويف  حامض البروليف استخالص -2
 % لحامض البروليف.60 - 50بنسبة 

 

  Recommendationsياتالتوص
البروليف باستخالصو محميا مف النباتات ذات القدرات العالية عمى تحمؿ المموحة، والمتوافرة في البيئات  حامض ضرورة إنتاج -1 

 .واحدالمحمية حتى ال تؤدي تكاليؼ استيراده العالية إلى الحرماف مف استخدامو، حيث تصؿ تكمفة استيراده إلى دوالر أمريكي لمغراـ ال
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مف نباتات واستعماؿ وسائؿ تزيد مف تحمؿ المموحة  بأستخداـ معالج المموحة في الزراعة المالحة المياه استعماؿ إمكانية دراسة - 0 
 .  أخرى متواجدة في البيئة المحمية

 محمية.ضرورة اجراء مسح لمنباتات التي  تحتوي عمى تراكيز عالية مف حامض البروليف ومتوفرة في بيئتنا ال -3
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 الخالصة

ث فً البٌئة وذلك بسبب الكمٌات الهائلة والسمٌة من اهم مصادر التلو بٌرةكمٌات كة وبالمستهلك المولدات تعد زٌوت

عن الفوائد  "، لذلك فان تنقٌة واعادة تدوٌر هذه الزٌوت لها فوائد اقتصادٌة فضالاالعالٌة للمركبات الموجودة فٌه

 البٌئٌة.

ذه الطرٌقة لسهولة هتم اعتماد طرٌقة االستخالص المذٌبً فً ازالة الملوثات الموجودة فً الزٌوت المستهلكة وذلك 

 .وبكلفة قلٌلة 

وهكسان لدراسة استخالص الزٌت االساس من الزٌوت  بٌوتانول، مثٌل اثٌل كٌتون-1استعملت مذٌبات متعددة مثل 

-1المستهلكة وقد تم تقٌٌم كفاءة االستخالص بقٌاس محتوى الرماد فً الزٌت الناتج بعد تبخٌر المذٌب. وجد ان مذٌب 

لة الملوثات ثم المثٌل اثٌل كٌتون واخٌرا الهكسان.  ولكون محتوى الرماد فً الزٌت الناتج بٌوتانول هو االنسب فً ازا

بٌوتانول تم استعمال المثٌل اثٌل كٌتون لكلفته -1من المعاملة مع المثٌل اثٌل كٌتون  قرٌبة من قٌمته عند استخدام 

 القلٌلة ولسرعة تبخره وسهولة استرجاعه. 

خالص والتً تشمل نسبة المذٌب الى الزٌت ودرجة الحرارة وزمن االستخالص وقد درست الظروؾ المثلى لالست

 دقٌقة. 30ولمدة  c° 50 من الزٌت ودرجة حرارة 1من المذٌب الى  4.7وجد ان افضل نسبة هً 

 ة، درجاالنسكاب  ،درجةاللزوجة ، الفٌزٌاوٌة للزٌت المعالج والتً تشمل الكثافة النوعٌة المواصفات وكما درست 

 االساس. وزٌتالفٌزٌاوٌة للزٌت المستعمل المواصفات محتوى الرماد والرقم الحامضً وتمت مقارنتها مع ،الومٌض 

 :زٌوت التزٌٌت ،تنقٌة ،التلوث البٌئً ، االستخالص المذٌبً ،زٌوت المولدات ،زٌوت مستهلكة الكلمات الدالة

mailto:tao_tl5@yahoo.com


 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

72 
 

 

 

Purification of Generator Waste Oil by Solvent Extraction 

 

 

Taghreed M.Hameed , Muna M. Khudhair , Enase Jabar , Aqeel Talip. Jafar, Hayder Abd Alameer 

Ministry of Science & Technology, Directorate of Materials Research ,Petroleum Research Center, 

Baghdad-Iraq 

Tel: 07901259476  ,   Email:  tao_tl5@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Use lubricant oil is one of the most important sources of pollution in the 

environment because of the massive amounts and toxicity of the 

compounds found in it. Therefore, purification and recycling of these oils 

have economic benefits as well as environmental benefits.                                                         

   Solvent extraction method was adopted in removal contaminants found 

in used lubricant oils in order to ease and affordability. Different solvents 

such as 1 - butanol, methyl ethyl ketone, and hexane were used to study 

the extraction of base oil from used lubricating oil. The extraction 

efficiency was evaluated by measuring the ash content in the oil output 

after evaporating the solvent.  It was found that  1 - butanol is best suited 

to remove contaminants and then the methyl ethyl ketone and finally 

hexane. Because of close value of  ash content of  oil resulting from 

treatment with the methyl ethyl ketone to 1 - butanol , methyl  ethyl ketone 

was used  because of low cost, speed evaporation ,and easily retrieved. 

The optimal conditions for extraction was studied which include solvent to 

oil ratio, temperature and time of extraction .It has been found that the 

best ratio is 4.7 to 1 of the solvent from the oil at  temperature 50 ° C for 

30 minutes. The physical properties of treated oil were examined  which 

include specific gravity, viscosity, pour point , flash point , ash content and 

total acid number and were compared with the properties of the fresh and 

used oil and with base oils.                                                                                                             

Keywords: Lubricating Oils, Refining, Environmental Pollution, Solvent 

Extraction, Generator oil, Used Oil. 
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 المقدمة

تعد الزٌوت النفطٌة المستهلكة من المشاكل البٌئٌة الخطرة اذ 

وجد ان اللتر الواحد منها ٌلوث ملٌون لتر من المٌاه 

السطحٌة عند سكبه بها عالوة على ذلك ان حرق هذه 

الزٌوت تعمل على انبعاث اكاسٌد الكبرٌت والكاربون 

 والرصاص والزنك وؼٌرها فً الجو مما ٌسبب تأثٌرات

 (.2,1سلبٌة على البٌئة )أنسان ، حٌوان ونبات ( )

تطرح كمٌات هائلة من الزٌوت المستهلكة فً العراق 

وخاصة الزٌوت الناتجة من استخدام مولدات الكهرباء 

بسبب االستخدام الكبٌر لها لذلك هنالك فوائد عظمى من 

اعادة تأهٌل وتنقٌة هذه الزٌوت لألؼراض االقتصادٌة فضال 

 اض البٌئٌة.عن االؼر

تمثل زٌوت التزٌٌت النفطٌة خلٌط من المركبات 

( ذرة كاربون ولها 20-60الهٌدروكاربونٌة الحاوٌة على )

( بدرجات ؼلٌان تتراوح 300-750اوزان جزئٌة تتراوح)

c° (650-300. ) 

تستعمل زٌوت التزٌٌت لتقلٌل االحتكاك ونقل الحرارة وفً 

ح من الملوثاتونتٌجة تبرٌد المحرك وتوفٌر الحماٌة لألسط

طول مدة االستعمال تتؽٌر مواصفات هذه الزٌوت بسبب 

األكسدة والتحلل الحراري وتاكل المحرك اضافة الى 

الملوثات الخارجٌة مثل الؽبار والرطوبة مماٌتطلب تبدٌلها 

 بزٌت اخرجدٌد.

هنالك عدة تقنٌات إلعادة تنقٌة الزٌوت المستهلكة وتشمل 

(  (3كالمعاملة بالحامض واالطٌان  المعالجة الكٌمٌائٌة

والمعالجة الفٌزٌائٌة كالتقطٌر والتبخٌر والترشٌح 

 .( 4,5,6) واالستخالص المذٌبً

بدأت طرٌقة االستخالص المذٌبً تأخذ اهتمام كبٌر فً 

السنوات االخٌرة وذلك لتجاوزها المخلفات المصاحبة 

وكذلك  للمعالجة بالحامض عند استخدام المعالجة الكٌمٌائٌة 

الكلفة االقتصادٌة القلٌلة بالمقارنة مع المعالجات الفٌزٌائٌة 

 االخرى.

هناك عدد من البحوث التً استخدمت طرٌقة     

االستخالص المذٌبً فً تنقٌة واعادة الحصول على الزٌت 

( وقد تم تقٌٌم هذه 7,8االساس من الزٌوت المستهلكة )

وهً )لمزال ا sludgeالطرٌقة لحساب النسبة المئوٌة ل

 (  الشوائب واالصماغ المتراكمة فً الزٌت نتٌجة االستهالك

 (.(10( ،وكذلك نسبة الزٌت المفقودة وؼٌرها  9)

ان الهدؾ من العمل الحالً هو معالجة الزٌوت المستهلكة 

الناتجة من استخدام المولدات الكهربائٌة باستعمال 

االستخالص المذٌبً والحصول على زٌت اساس ٌمكن 

عادة ادخاله فً انتاج زٌوت التزٌٌت وتقٌٌم هذه المعالجة ا

بقٌاس محتوى الرماد للزٌت الناتج لذلك العمل الحالً ٌشمل 

 : ا لخطوات التالٌة

دراسة تأثٌر ظروؾ االستخالص وهً اختٌار المذٌب -1

المناسب ودرجة الحرارة وزمن االستخالص ونسبة المذٌب 

ٌة لمحتوى الرماد الى الزٌت فً تقلٌل النسبة المئو

     كمهشرلتقلٌل الملوثات الموجودة فً الزٌوت المستهلكة

دراسة مواصفات الزٌت  الناتج من عملٌة االستخالص - 2

المذٌبً مثل الكثافة واللزوجة ودرجة الومٌض ونسبة الرماد 

 والرقم الحامضً ومقارنتها مع مواصفات زٌوت االساس

stock 40,stock 60والزٌت المستعمل. 

 

  : المواد وطرائق العمل

 : المواد االولٌة1-

 الزٌوت النفطٌة وتشمل : – 1-1

وهً منتجة  stock 40,stock 60 زٌوت االساس--1-1-1

 فً مصفى الدورة 

وزٌت ( fresh) زٌت مولدات جدٌد ؼٌرمستعمل-1-1-2

حٌث تم اخذ نماذج من زٌت (   waste) مولدات مستهلك

وتم استعماله (     shell)ركة المولدات الجدٌد من إنتاج ش

   من شركة 400KVAفً مولدة كهربائٌة نوع

Perkincompany ساعةحسب توصٌات  150لمدة تشؽٌل

الشركة المجهزة وبعدها تم إجراء الفحوصات للزٌت 

  المستهلك وحسب الطرق القٌاسٌة كما مبٌن فً جدول رقم

(1.) 

- Sigmaمن شركة %   99مثٌل اثٌل كٌتون نقاوة-2-1

Aldrich 

 Sigma -Aldrichمن شركة %   99هكسان نقاوة-1-3

- Sigmaمن شركة %  99بٌوتانول نقاوة -1    -1-4

Aldrich 

 : المعدات واألجهزة -2
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  Brookfieldجهاز قٌاس اللزوجة الدورانٌة نوع -

Rotational  Viscosity 

جهاز قٌاس درجة الومٌض نوع الكأس المفتوح من شركة -

Koehler Instrument 

 Koehlerجهاز قٌاس درجة االنسكاب نوع -

Instrument 

  Picnometereمقٌاس الكثافة-

عمود تقطٌر،مضخة فراؼٌة، ) معدات التقطٌرالفراؼً - 

  (    دورق دائري، محرار

 معدات فصل وترشٌح-

  Centrifuge  2000 rpm/minجهاز الطرد المركزي )-

) 

  c 750  °فرن السع درجة حرارة -

 

 : طرٌقة العمل – 3

 المعاملة االولٌة  -3-1

تتضمن المعاملة االولٌة للزٌت ازالة الماء والدقائق الصلبة 

اذ ٌزال الماء بالفصل الى طبقتٌن من الزٌت والماء حٌث 

ٌجمع الزٌت المستهلك وٌرشح تحت الضؽط المخلخل 

 ( .11لؽرض التخلص من الدقائق العالقة )

 فة ازالة المقاطع الخفٌ - 3-2

تـم تقطٌر الزٌت المستهلك الناتج من الخطوة االولى تحت 

و درجة حـرارة mmHg5 الضؽط الفراؼً   

100c° لفصل المقاطع الخفٌفة من الزٌت المستهلك الناتجة

من التحلل الحراري للمركبات الهٌدروكربونٌة  المكونة 

 للزٌت.

 االستخالص المذٌبً-3-3

هلك الناتج من الخطوة تم اضافة المذٌب الى الزٌت المست

الثانٌة بدرجة حرارة معٌنة ونسبة مزج معٌنة وكذلك لزمن 

دورة بالدقٌقة(،  400محدد اما سرعة المزج فتكون ثابتة )

ساعة لٌنفصل الى طبقتٌن وسحبت  24ٌترك المزٌج لمدة  

الطبقة السفلٌة والتً تمثل الشوائب والمواد المترسبة وتهخذ 

عدها تم تبخٌر المذٌب  للحصول الطبقة العلٌا وترشح وب

على الزٌت المعالج وقد تم استخدام عدد من المذٌبات مثل 

 بٌوتانول ،هكسان ومثٌل اثٌل كٌتون .-1

 دراسة الظروؾ المثلى لالستخالص -3-4

تم دراسة ظروؾ االستخالص المثلى وذلك باستعمال نسب 

مزج مختلفة من المذٌب الى الزٌت المستهلك 

 °c(   ودرجات حرارة مختلفة1:3,1:4.7,1:6,1:8)

 (30,40,50,60(والزمان مختلفة  ,30,40,50,60)

min.  وقدتم تتبع عملٌة االستخالص ودراسته بتعٌٌن )

النسبة المئوٌة لمحتوى الرماد ، و تم عمل التجربة وفحص 

محتوى الرماد  لثالث مرات واخذ المعدل للنتائج 

 المستحصلة .

 ASTMلمحتوى الرماد ) قٌاس النسبة المئوٌة5-3-

D482-03:طرٌقة العمل / ) 

من نموذج الزٌت المراد فحصه وٌوضع فً  gm 2ٌهخذ  

 جفنة خزفٌة،ٌحرق النموذج بواسطة مصباح بنزن

(burner  ) تترك الجفنة على اللهب الى حٌن احتراق،

النموذج بالكامل وتوقؾ ظهورالدخان منه ثم تترك الجفنة 

بدرجة (  muffle furnace)سعلتبرد وتوضع فً فرن  ال

لمدة ساعتٌن،بعدها ٌتم اخراج الجفنة من  °c 750حرارة  

ان الفرق .  الفرن وتترك لتبرد وٌوزن الرماد المتبقً داخلها

فً وزن النموذج قبل حرقه وبعدها ٌمثل النسبة المئوٌة  

 . للرماد

 

 النتائج والمناقشة :

خالص المذٌبً تتضمن عملٌة تنقٌة الزٌت المستهلك باالست

ازالة الشوائب والرواسب بعملٌة الترشٌح ثم ازالة الماء 

والمقاطع الخفٌفة بعملٌة التقطٌر بالضؽط الفراؼً وبعدها 

ٌتم معاملة الزٌت الناتج مع المذٌب المناسب وتم تتبع طرٌقة 

التنقٌة هذه عن طرٌققٌاس نسبة الرماد للزٌت الناتج 

المثلى لالستخالص  واستعماله كمهشر الختٌار الظروؾ

وتنقٌة الزٌت المستهلك للحصول على زٌت اساس ٌمكن 

 ( .1، شكل رقم )اعادة استعماله

دراسة تأثٌر ظروؾ االستخالص وتشمل كال" مما ٌلً  -1

: 

 اختٌار المذٌب المناسب -1- 1

لقد تم اختٌار مذٌبات مختلفة فً القطبٌة وهً البٌوتانول 

 ٌتون  االقل قطبٌة والهكساناالكثر قطبٌة و المثٌل اثٌل ك

 (9الالقطبً  لدراسة استخالص زٌوت التزٌٌت المستعملة.)

( التؽٌر فً محتوى الرماد مع تؽٌٌر 2ٌمثل الشكل )

المذٌبات المستخدمة والذي ٌبٌن ان االساس فً اختٌار 
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المذٌب المناسب هو ان ٌذٌب الزٌت االساس تاركا" 

مٌرٌة والمعادن الشوائب والتً تشمل المضافات البولٌ

 والدقائق الكاربونٌة وؼٌرها.

بٌوتانول هو -1ان  ( نجد  2من مالحظة الشكل رقم )و

المذٌب االمثل فً ازالة الملوثات اذ ان محتوى الرماد 

للزٌت المستعمل فً حالة المعالجة به هو اقل ما ٌمكن 

بالمقارنة مع المذٌبات االخرى. ولكون محتوى الرماد 

فً حالة المعالجة للمذٌب المثٌل اثٌل للزٌت المستعمل 

بٌوتانول فٌتم -1كٌتون  قرٌب من قٌمته فً حالة استخدام 

استعمال المثٌل اثٌل كٌتون فً االستخالص وذلك لكلفته 

 القلٌلة ودرجة ؼلٌانه القلٌلة وكذلك سهولة استرجاعه.

 دراسة نسبة المذٌب/الزٌت -1-2

ن الى الزٌت المستهلك تم دراسة تأثٌر نسبة المثٌل اثٌل كٌتو

( بدرجة 1:8,1:4.7,1:6.4,1:3بنسب مختلفة وهً) 

 400وبسرعة خلط  min    30ولزمن . 60c°حرارة

 (.3دورة بالدقٌقة كما مبٌن فً الشكل رقم  )

( نرى ان محتوى الرماد ٌقل  3ومن مالحظة الشكل رقم )

لٌصل اقل قٌمة وهً  بزٌادة نسبة )المذٌب : الزٌت(

ثم ٌعود فٌرتفع محتوى 1:   4.7النسبة عند 0.1048

 الرماد مع االستمرار فً زٌادة نسبة ) المذٌب : الزٌت(  

قد لم   3 : 1وٌمكن تفسٌر ذلك ان النسبة االقل وهً

تستخلص الزٌت االساس كله ثم حدث استخالص كامل عند 

فحدث استخالص كامل للزٌت االساس اما  1:4.7النسبة 

فان محتوى الرماد قد 1:8و  1:6.4النسب االعلى وهً 

زاد وهذا ٌرجع الى ان الكمٌة الزائدة من المذٌب قد عملت 

 على اذابة بعض الملوثات الموجودة .

دراسة درجة حرارة االستخالص/  تـم دراسة تأثٌر  -1-3

درجة الحرارة على محتوى الرماد للزٌت  بدرجات حرارة 

لط وبسرعة خ min 60ولزمن.c (   (30-60°مختلفة  

 (.4دورة بالدقٌقة حسب الشكل رقم  ) 400

هً الدرجة  c° 50اظهرت النتائج ان درجة الحرارة 

المثلى لالستخالص المذٌبً والحصول على زٌت له نسبة 

، اما عند زٌادة درجة الحرارة الى 0.01رماد قلٌلة مقدارها

° 60 c فان محتوى الرماد ٌزداد وذلك بسبب اذابة بعض

 ت.الملوثات من الزٌ

 دراسة تأثٌر زمن االستخالص-1-4

تم دراسة تأثٌر الزمن على عملٌة االستخالص المذٌبً 

بدرجة حرارة  min((30-60بأزمان مختلفة تتراوح بٌن.

°50c  دورة بالدقٌقة حسب الشكل رقم   400وبسرعة خلط

(5). 

هو الزمن min 30اظهرت النتائج ان زمن االستخالص  .

والحصول على زٌت له نسبة  األمثل لالستخالص المذٌبً

وان زٌادة الزمن تعمل على اذابة 0.01رماد  قلٌلة مقدارها 

الملوثات فً المزٌج وزٌادة محتوى الرماد من الزٌت 

 المعالج.

 دراسة خواص الزٌت المعالج باالستخالص المذٌبً -2

تم تطبٌق الظروؾ المثلى الستخالص الزٌت المستهلك 

زٌت   1:  4.7ٌتون بنسبة وهً استعمال المثٌل اثٌل ك

وتم دراسة خواص min. 30ولمدة  ° 50cوبدرجة حرارة

الزٌت المعالج وتشمل الكثافة النوعٌة  ،اللزوجة ، درجة 

الومٌض ، درجة االنسكاب ، الرقم الحامضً الكلً ، 

و    stock40محتوى الرماد  ومقارنتها مع زٌوت االساس 

stock60 ك مع الزٌت المنتجة فً مصفى الدورة وكذل

 (.2المستهلك  كما مبٌن فً الجدول رقم )

 )( نرى ان الكثافة النوعٌة ) 2ومن مالحظة الجدول ) 

Specific gravity  للزٌت المعالج باالستخالص المذٌبٌقد

( وهً قٌمة قرٌبة 0.8740( الى )0.8980انخفضت من )

ومن   stock 40 و stock 60من كثافة زٌوت االساس 

ٌوت المولدات تصنع من مزج كال" من المعروؾ ان ز

وهذا ٌعنً ازالة stock 40 و stock 60زٌوت االساس 

 (.8الملوثات التً كانت تجعل الزٌت المستهلك اكثر كثافة )

فمن المعروؾ ان وجود  Viscosity)اما بالنسبة للزوجة )

الشوائب ونواتج االحتراق فً الزٌت المستهلك تهدي الى 

( للزٌت  cst 95نجد ان قٌمتها بلؽت  )ارتفاع قٌمتها لذلك 

المستهلك اما الزٌت المعالج باالستخالص المذٌبً فقد 

( ،وهً قٌمة قرٌبة  cst 21.484انخفضت لزوجته الى )

من لزوجة زٌوت االساس . ومن المعروؾ ان لزوجة 

 الزٌت كلما انخفضت كلما زادت كفاءته بالتزٌٌت .

(فمن المعروؾ Flash pointاما بالنسبة لدرجة الومٌض)

انها تنخفض بوجود الملوثات فً الزٌت مما ٌزٌد من سرعة 

اشتعاله اما تنقٌته من الملوثات فٌهدي الى ارتفاع درجة 

الومٌض له وبالتالً تاخٌر اشتعاله وكما نالحظ من الجدول 

( اما عند °c 179( فان الزٌت المستهلك درجة ومٌضه )2)

ارتفعت درجة ومٌضه  تنقٌته باالستخالص المذٌبً فقد

 .(c°)  192الى

( فتكون مهمة عندما  Pour pointاما درجة االنسكاب ) 

ٌكون عمل الزٌت تحت ظروؾ باردة وان نقطة االنسكاب 

تعتمد على عدة امور منها الزٌت االساس وطرٌقة تصفٌته 
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ومن الجدول   dewaxingوخاصة مرحلة ازالة الشمع  

 °c اب  انخفضت من )( نالحظ ان درجة االنسك2رقم )

( للزٌت المعالج - c° 17( للزٌت المستهلك الى )- 13

باالستخالص المذٌبً وهذا ٌعنً ازالة الملوثات التً كانت 

 تسبب ارتفاع درجة انسكابه .  

(وهً كمٌة Total acid numberاما درجة الحامضٌة )

( 2الحامض الموجودة  فً الزٌت ، فمن الجدول رقم )

فً قٌمة الحامضٌة للزٌت المستعمل حٌث  نالحظ ارتفاع

( وعادة  الزٌادة فً الحامضٌة ٌعود الى 2.983بلؽت )

نواتج اكسدة الزٌت او التلوث بالنواتج الحامضٌة التً تنتج 

من االحتراق اما حامضٌة الزٌت المعالج باالستخالص 

(وهذا ٌشٌر الى ازالة 0.4486المذٌبً فقد انخفضت الى )

 انت تجعل الزٌت المستهلك اكثر حامضٌة .الملوثات التً ك

( وهً كمٌة المواد (Ash contentاما محتوى الرماد 

 Ashالالعضوٌة والمعدنٌة فً الزٌت فن ارتفاع قٌمة ال 

( سببها وجود المعادن 1.174للزٌت المستهلك وقٌمتها )

ومصادرها مختلفة مثل التلوث والصدأ  وتفكك المضافات ، 

تج من احتكاك او تاكلمكونات المحرك وان معادن الصدأ تن

كالمكابس والمساند  وؼٌرها او قد تنتج من االوساخ 

والتسربات او بقاٌا المضافات . اما الزٌت المعالج 

انخفضت الى  Ashباالستخالص المذٌبً فان قٌمة ال

( بسبب التخلص من المعادن الموجودة فً الزٌت  0.01)

للزٌوت االساس   Ashوهً قٌمة قرٌبة جدا من نسبة ال 

 ( .0.00وقٌمتها) 

 

 االستنتاجات :

ان افضل الظروؾ المثلى فً استخالص الزٌت االساس -1

من الزٌوت المستهلكة باستخدام مذٌب مثٌل اثٌل كٌتونهً 

 (مذٌب الى زٌت ودرجة حرارة ( 4.7 :1  عند نسبة مزج 

50 c° وزمنmin.   30  . 

الة فً ازالة تعتبر طرٌقة االستخالص المذٌبً فع-2

الملوثات اذ عملت على تحسٌن خواص الزٌت المعالج وهً 

الكثافة واللزوجة  ودرجة االنسكاب والرقم الحامضً 

 ودرجة الومٌض ونسبة الرماد .

تم االعتماد على محتوى الرماد فً تقٌٌم واختٌار -4

الظروؾ المثلى لالستخالص وذلك لبساطة الطرٌقة 

ارنة مع الطرق المتبعة وهً وسرعتها ورخص ثمنها بالمقه

المزال  وكذلك نسبة الزٌت sludge حساب النسبة المئوٌة 

المفقودة وؼٌرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

77 
 

 

 المصادر 

References 

1-Gomez,L.J.J.2004."The Use of Supercritical Fluid Extraction for the Treatment of Oil Contaminated 

Drilling Waste"M.Sc.. Thesis,Department of Civil & Environmental Eng. ,university of Alberta. 

2- Usman , M.A.; Kayoed- Sote, O.G. ,2011,"Reclamation of Used Lubricating Oils", Pet. & Coal , 53(2) , 

159-166. 

3-Haque, M.N. ; Miah , M.Y.; Ashruf , S.A.; Islam, M.R.; Das , A.k. 2008 ," Effect of Acid Washing and 

Additives on Qualities of Waste Lubricating Oil" ,Bang.J. Sci.&Indu. 43(4),529-536. 

4- Udonne ,J. D.2011, "Comparative Study of Recycling of Used Lubrication Oils Using Distillation, Acid 

and Activated Charcoal With Clay Methods", J.Pet. Gas& Eng. 2 (2), 12-19. 

5- Filho,J.L.A.;Moura,L.G.M.;Ramos,A.C.S.2010 ,Liquid-Liquid Extraction and Adsorption on Solid 

Surfaces Applied, Braz. J. Chem. Eng. ,27,4. 

6- Haussard , M.; gaballah,I.; Donato , P.D.; Barres,O. 2001,"Removal of Hydrocarbons from Water Using 

Treated Bark ", J. Air & Waste Manage. 51,1351-1358. 

7- Abdel-Jabbar, N.M.; Al -Zubaidy ,E.A.H.; Mehrvar, M. 2010." Waste Lubricating Oil Treatment by 

Adsorption Process Using Different Adsorbents", World Academy Sci. Eng. Techn., 4 , 2-21. 

8- Shri, K.C.; Mohan, K.S.;Sakeer, H.M.;Deepa ,P.N.; Sara, V.K. 2014, "Studies on Reuse of Re-Refined 

Used Automotive Lubricating Oil", J. Eng. Sci.3(6) ,8-14.  

9- Kamal, A.; Khan, F. 2009,'Effect of Extraction and Adsorption on Re-refining of Used Lubricating Oil" 

,Oil of Gas Sci, &Techn. , 64 (2), 191-197 . 

10- Durrani.HA,PanhwarMI;Kazi . RA,2011,Re-Refining of Waste Lubricating Oil by Solvent Extraction 

,Mehran university Research Journal of Eng.&Technology , 30(2),237-246. 

11- Rahman M. ,Siddique T. ,Samdani S. , Kabir K.,( 2008),  "Effect of Operating Variables on  

Regeneration of Base –Oil by Conventional Acid-Clay Method",Chem. Eng. Res.Bull., 12, 24-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

78 
 

 

 ( مواصفات زٌت المولدات المستهلك وطرق الفحص القٌاسٌة1جدول رقم )              

Testing 

method ASTM 

    

Used 

generator 

oil      

Property                   

D941-5 0.8980 Specific gravity at 

25c°   

D445 95 Viscosity at40c°,cst 

         

D92 179 Flash point  ,  c° 

D97 13- Pour point  ,  c° 

D974 2.983 Total acid number 

mg KOH/g 

D482 1.174 Ash content , wt%   
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 المذٌبً باالستخالص المستهلكة الزٌوت تنقٌة لعملٌة تفصٌلً مخطط(  1) شكل

 

 المستخدمة تؽٌٌرالمذٌبات مع الرماد محتوى التؽٌٌرفً ٌبٌن ( 2 ) شكل رقم

 

 المعالج الزٌت فً الرماد محتوى على المذٌب تأثٌرنسبة ٌبٌن( 3) رقم شكل
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 المعالج الزٌت فً الرماد محتوى على الحرارة درجة تأثٌر ٌبٌن( 4) رقم شكل

 

 المعالج الزٌت فً الرماد محتوى على تأثٌرالزمن ٌبٌن( 5) رقم شكل
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 مقارنة خواص الزٌت المعالج باالستخالص المذٌبً مع زٌوت االساس والزٌت المستعمل ( 2) رقم جدول

Waste 

generator 

oil 

Base oil 

stock 60 

Base oil 

stock 40 

Reclaim

ed 

generat

or oil 

Property         

0.8980 0.8800 0.8500 0.8740 Specific gravity 

at 15c° 

95 56.12 18.11 21.484 Viscosity at 

40c°,cst        

179 180 160 192 Flash point,c° 

13- 6- 24- 17- Pour point, c° 

2.983 0.00 0.00 0.4486 Total acid 

number          mg 

 KOH/g  

1.174 0.00 0.00 0.01 Ash content  , 

wt%         
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 تأثري انثقافت انتنظيميت يف أبؼاد اهليكم انتنظيمي

 حبث ميداني يف ديىان وزارة انؼهىو وانتكنىنىجيا انؼراقيت
 

 
 د.عليحسونفنديالطائيالباحثةمروةجعفرصادق .أ
كاظمحماديد.عبدالمنعمم. .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المستخلص

) البعد االستراتٌجً ، االتصاالت ، التوجه ٌتكون البحث الحالً من متؽٌرٌن االول هو الثقافة التنظٌمٌة بأبعادها      
نحو النتائج ، التوجه نحو العمل الفرقً ( والتً تمثل المتؽٌر المستقل، والمتؽٌر الثانً هو المتؽٌر التابع وٌتمثل 

 بالهٌكل التنظٌمً بأبعاده ) الرسمٌة ، المركزٌة ، التعقٌد ( .
مدراء العامٌن ورهساء المراكز واألقسام والشعب لكل من دائرة ( فرد من ال72وقد تم اختٌار عٌنة بحث تمثلت بـ) 

التخطٌط والمتابعة ودائرة بحوث المواد ودائرة البٌئة والمٌاه ودائرة الطاقات المتجددة ، فً وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا العراقٌة ، وانطق البحث الحالً من مشكلة مّعبر عنها بتساهل رئٌسً ٌتمثل بـ:

 ثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً لوزارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة ؟كٌؾ تهثر ال
وبذلك سعى هذا البحث الى تحقٌق مجموعة من االهداؾ أهمها : معرفة مستوى الثقافة التنظٌمٌة فً وزارة العلوم 

ة ، اضافة  الى اعداد اطارا  نظرٌا  والتكنولوجٌا ومعرفة تأثٌر الثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً للوزار
لمتؽٌرات البحث الرئٌسٌة . ولتحقٌق هذه االهداؾ والختبار فرضٌات البحث تم االعتماد على المنهج الوصفً 
التحلٌلً ، وقد تم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البٌانات وتحلٌلها. أما الجانب النظري فقد اعتمدت الباحثة على 

التً تخص موضوع البحث ، والختبار وتحلٌل فرضٌات البحث اعتمدت الباحثة على البرنامج  االبحاث والدراسات
( ، وتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات أهمها وجود  Excel( وبرنامج )  SPSSاالحصائً الجاهز ) 

تهثر فً الهٌكل التنظٌمً بصورة  تأثٌر جزئً للثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً ، اذ ان الثقافة التنظٌمٌة ال
 كاملة وانما ضهر تأثٌرها فً البعدٌن ) الرسمٌة والمركزٌة( فقط .

 

 –االتصاااااالت  –البعااااد االسااااتراتٌجً  –الهٌكاااال التنظٌمااااً  –المصااااطلحات الرئٌسااااٌة للبحااااث/ الثقافااااة التنظٌمٌااااة 
 التعقٌد . –ة المركزٌ –الرسمٌة  –التوجه نحو االتصاالت  –التوجه نحو العمل الفرقً 
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Abstract 

The current research consists of two variables , The first is the organizational culture. 
Its dimensions (strategic dimension, communications, results orientation and 
orientation towards work teams) Which represents the independent variable And the 
second variable is the dependent variable The organizational structure Its dimensions 
(formal, central, complex).It has been selected sample Search Represented by (72) a 
member of the general managers and heads of centers and departments and Divisions 
For each of the Planning and Follow-up Department , the Department of Materials 
Research , the Department of Environment , and Water And the Department of 
renewable energies , In the Iraqi Ministry of Science and Technology .Pronounce and 
current research of the problem is expressed in questionably How organizational 
culture affects the Organizational Structure dimensions For the Iraqi Ministry of 
Science and Technology? 
Thus, this research aims to achieve a set of goals, the most important: Knowledge of 
the level organizational culture in the Ministry of Science and Technology And 
knowledge of the impact of organizational culture in the organizational structure 
dimensions To the ministry,In addition to the preparation of a conceptual framework 
for the major search variables.To achieve these objectives and to test the research 
hypotheses have been relying on the descriptive analytical method, and has been 
adopted The questionnaire as a tool for data collection and analysis.The theory has 
been relying on the research and studies pertaining to the subject of research,To test 
and analyze the research hypotheses adopted researcher on the statistical program 
(SPSS) and program (Excel),It was reached the most important set of conclusions 
There is partial impact of organizational culture in the organizational structure 
dimensions,As the culture does not affect In the structure fully But their impact was in 
two dimensions (formal and Central) only. 

Key Words/ Organizational culture - organizational structure - strategic dimension 

- communication - work teams oriented - results orientation - Official - Central - 

complexity. 
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  املقدمت
تعتبر الثقافة التنظٌمٌة هً المسإول الرئٌسً عن سلوك العاملٌن داخل المنظمة فاألفراد العاملٌن ٌتصرفون وفقاً للقٌم        

جهون لعمٍل ما والتقالٌد والعادات التً ٌإمنون بها مما ٌشكل ذلك ثقافة خاصة بالمنظمة , ووفقاً لها ٌمتنعون عن عمل معٌن أو ٌت

, اي من خالل الثقافة التنظٌمٌة ٌحدد االفراد العاملون ما ٌرؼبون بعمله وما ٌمتنعون عنه , فبالتالً ٌإثر ذلك على طبٌعة انجاز 

المهام داخل المنظمة. كما تؤتً أهمٌة الهٌكل التنظٌمً فً كونه المسإول عن جمٌع العملٌات فً المنظمة , فهو ٌحدد المهام 

ات , وٌوزع السلطات والمسإولٌات ومراكز اتخاذ القرار , وهو أٌضاً مسإول عن سلوك العاملٌن داخل المنظمة من والواجب

خالل درجة الرسمٌة والمركزٌة والتعقٌد فٌه . من ذلك ٌتجه البحث الحالً نحو التركٌز على دراسة تؤثٌر الثقافة التنظٌمٌة فً 

ذلك تم تقسٌم البحث الى ثالثة فصول , تناول الفصل األول منهجٌة البحث وبعض  أبعاد الهٌكل التنظٌمً , ومن أجل تؽطٌة

الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع . أما الفصل الثانً فقد تناول االطار النظري المتمثل بالثقافة التنظٌمٌة والهٌكل 

تنتاجات والتوصٌات التً تم الوصل الٌها فً هذا التنظٌمً . وتضمن الفصل الثالث االطار العملً للبحث باإلضافة الى االس

 . البحث

 

 منهجيت انبحث واندراساث انسابقت واندراساث انسابقت –انفصم األول 

 منهجيت انبحث: –أوالً 

 مشكهت انبحث 

ٌفٌة استجابة تعد الثقافة التنظٌمٌة احد المكونات المهمة لسلوك العاملٌن داخل المنظمة فهً تإثر فً كٌفٌة اداء المهام وفً ك
عن جمٌع العملٌات داخل المنظمة , فهو ٌحدد المهام العاملٌن للتؽٌرات المختلفة , كما ٌعتبر الهٌكل التنظٌمً المكون المسإول 

والواجبات , وٌوزع السلطات والمسإولٌات ومراكز اتخاذ القرار , وهو أٌضاً مسإول عن سلوك العاملٌن داخل المنظمة من 
ة والمركزٌة والتعقٌد فٌه , وتم تشخٌص مشكلة البحث من خالل التؽٌرات المختلفة التً تتعرض لها وزارة خالل درجة الرسمٌ

, كان عملها قائم على االجتهادات فقط ولٌس  2003اذ انها بدأت فً العمل منذ عام العلوم والتكنولوجٌا كنموذج للمنظمات العامة 
استبٌان اولً اجرته الباحثة , وذلك معتمد على مستوى الثقافة التنظٌمٌة الموجودة وفقاً الستراتٌجٌة وخطط محددة , وذلك بحسب 

فً الوزارة وكٌفٌة استجابة العاملٌن للتؽٌرات المختلفة التً ٌتعرض لها الهٌكل التنظٌمً , اذ كان الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم 
مستقاة من البرنامج الحكومً , كما حدث تؽٌٌر شامل فً الهٌكل  تم تحدٌد استراتٌجٌة لها 2010بالالمركزٌة العالٌة , فً عام 

التنظٌمً , اصبح ٌتسم بالمركزٌة العالٌة نظراً لقلة الصالحٌات , باإلضافة الى ذلك تجري مراجعة دورٌة للهٌكل التنظٌمً 
. ومن هنا جاء البحث الحالً  للوزارة كل اربع سنوات , وحالٌاً تسعى الوزارة نحو اجراء تؽٌٌر شامل فً الهٌكل التنظٌمً

 -لٌتطرق الى التساإل الرئٌس اآلتً:
 كٌؾ تإثر الثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً لوزارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة ؟

 -وبناًء علٌه تتفرع التساإالت اآلتٌة:

 أهميت انبحث 

افة التنظٌمٌة لوزارة العلوم والتكنولوجٌا كنموذج للمنظمات العامة ٌكتسب البحث أهمٌته من خالل المساهمة فً معرفة مستوى الثق
العراقٌة , وكٌفٌة تؤثٌرها على سلوك أعضاء المنظمة من خالل ادائهم ألعمالهم داخل المنظمة وكٌفٌة استجابتهم لألوامر 

 ة بـ) المركزٌة , الرسمٌة , التعقٌد(.والتعلٌمات والمعاٌٌر واالجراءات المحددة فً الهٌكل التنظٌمً من خالل ابعاده المتمثل

  أهداف انبحث 

 ٌسعى البحث الحالً الى تحقٌق  االهداؾ اآلتٌة:
 تقدٌم اطار نظري ٌجمع بٌن المتؽٌرات الرئٌسة للبحث )الثقافة التنظٌمٌة , الهٌكل التنظٌمً( . -1
توجه نحو فرق العمل , البعد االستراتٌجً , أنماط االتصال ( فً معرفة تؤثٌر الثقافة التنظٌمٌة بؤبعادها المتمثلة )التوجه نحو النتائج , ال -0

 الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده المتمثلة بـ ) المركزٌة , الرسمٌة , التعقٌد ( .
 معرفة مستوى الثقافة التنظٌمٌة فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا  -3
 . معرفة مستوى المركزٌة والرسمٌة والتعقٌد فً الهٌكل التنظٌمً للوزارة -5

 

 منهج انبحث 

 (136, 0211تم االعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً فً اعداد هذا البحث لكونه ٌهدؾ الى:)ابراهٌم, 
 عرض صورة دقٌقة لمالمح الظاهرة التً ٌهتم الباحث بدراستها حتى ٌتٌسر ادراكها وفهمها فهماً دقٌقاً .  -1
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امام اجراء المزٌد منها لٌسٌر الباحث بخطى ثابتة فً بحثه   كشؾ الخلفٌة النظرٌة لموضوعات البحوث وتمهٌد الطرٌق  -0
 وٌكون على بٌنة من أمره قبل تصمٌم البحوث الالحقة .

جمع معلومات وبٌانات عن والظواهر والوقائع التً ٌقوم الباحث بدراستها الستخالص دالالتها مما ٌفٌد وضع تصمٌمات عن  -3
 الظاهرة او الظواهر محل الدراسة .

 ػينت انبحث جمتمغ و -5

تم اختٌار وزارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة كموقع لدراسة الجانب العملً للبحث الحالً , وتم تحدٌد مجتمع البحث بؤربع دوائر 
من دوائر الوزارة تتمثل بـ ) دائرة التخطٌط والمتابعة ( لكونها ٌقع على عاتقها بناء الهٌكل التنظٌمً للوزارة ولجمٌع الدوائر 

ا , كذلك ان مهامها وواجباتها تتعلق بالتخطٌط لمعظم انشطة وفعالٌات الوزارة ومتابعة تنفٌذها . كذلك ) دائرة بحوث المواد , فٌه
دائرة البٌئة والمٌاه , ودائرة الطاقات المتجددة ( نظراً لكون عمل هذه الدوائر متماثل ولسهولة اجراء البحث فٌه نظراً لعدم 

( وٌتضمن مدراء الدوائر والمراكز واالقسام 068إال فً االختصاصات . وبلػ حجم مجتمع البحث ) اختالؾ دائرة من اخرى

 ( فرد من مجموع البحث كعٌنة عشوائٌة طبقٌة .70والشعب , وبلػ حجم العٌنة )

 ُِجؾش اُلو٢ٙ أُقطٜ

 

 فرضياث انبحث 

 ة:انطالقاً من مشكلة البحث وأهدافه تم صٌاؼة الفرضٌة الرئٌسة التالٌ
 , وتتضمن بذلك الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للثقافة التنظٌمٌة فً الهٌكل التنظٌمً 

 ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للبعد االستراتٌجً , فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده كٍل على حدة ومجتمعة .  -1
 نظٌمً بؤبعاده كٍل على حدة ومجتمعة .ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة لالتصاالت , فً الهٌكل الت -0
 ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للتوجه نحو العمل الفرقً , فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده كٍل على حدة ومجتمعة -3
 ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للتوجه نحو النتائج , فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده كل على حدة ومجتمعة . -5
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 ُِجؾش ٤خاالعوائ اُزؼبه٣ق •

 

 أدواث مجغ انبياناث واملؼهىماث 
تم تؽطٌة الجانب النظري من خالل المصادر العربٌة واألجنبٌة بما فٌها الكتب والمجالت والدورٌات  -الجانب النظري: -1

ت والمإتمرات والرسائل واالطارٌح العلمٌة فضالً عن ما وفرته الشبكة العالمٌة للمعلومات ) االنترنت ( من كتب ومقاال
وبحوث , اضافًة الى اطالع الباحثة على بعض السجالت الرسمٌة فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا لتحدٌد مجتمع وعٌنة 

 البحث بشكل دقٌق .
اعتمدت الباحثة فً اعداد الجانب العملً على اإلستبانة وهً االداة الرئٌسٌة لجمع البٌانات الخاصة  -الجانب العملً: -0

وتم تصمٌمها باالعتماد على المقاٌٌس المتوفرة فً االدبٌات وبما ٌتالءم مع المتؽٌر المراد قٌاسه ,  بالجانب العملً للبحث ,
( المتؽٌرات الرئٌسة واالبعاد الفرعٌة والمقاٌٌس المعتمدة فً  1اضافًة الى مالئمتها لبٌئة البحث الحالً , وٌوضح الجدول ) 

( , كذلك اعتمدت الباحثة على المالحظات والمقابالت الشخصٌة وتضمنت 1)اعداد فقرات اإلستبانة المبٌنة فً الملحق رقم 

اجراء عدد من المقابالت للعاملٌن فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا ممن شملتهم عٌنة البحث بمواقع ومستوٌات مختلفة, 
إلستبانة والوقوؾ على الواقع لؽرض تشكٌل مشكلة البحث ومدى امكانٌة اجراء البحث فً الوزارة , ولتدعٌم إجابات نتائج ا

الموجود والمتعلق بمتؽٌرات البحث . وتم اعداد أسئلة المقابالت اقتباساً من فقرات إستبانة البحث والتً رأت الباحثة فٌها 
 ضرورة عرضها فً المقابالت الشخصٌة.
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 :اَُبثوخ اُلهاٍبد ػ٠ِ اُزؼ٤ِن

  Janicijevic – 2013 كهاٍخ ك٘غل,  اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ث٤ٖ هثطذ اُز٢ اُلهاٍبد ثؼ٘ اٍزؼواٗ ٍجن ك٤ٔب رْ

 ثوثطٜب اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ أٗٞاع اػزٔلد كول Goic – 2013 أٓبكهاٍخ.  اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ أٗٞاع ثبػزٔبك ٝاُضوبكخ ا٤ٌَُٜ ث٤ٖ هثطذ

 اُز٘ظ٢ٔ٤ اُزـ٤٤و ث٤ٖ ٓب اُؼالهخ رؤص٤و كهً كول اُؾب٢ُ اُجؾش آب.  ٝا٤ٌَُٜ اُضوبكخ ث٤ٖ اُؼالهخ كهٍذ ًٝنُي,  اُز٘ظ٤ٔ٤خ ثبُضوبكخ

 اُجؼل)  ثبألثؼبك اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاُضوبكخ( ,  أُٜبّ ك٢ اُزـ٤٤و,  اُجْو٣خ أُٞاهك ك٢ اُزـ٤٤و,  اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ اُزـ٤٤و)  ثبألثؼبك

,  أُوًي٣خ,  اُو٤ٍٔخ)  اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ أثؼبك ك٢(   بئظاُ٘ز ٗؾٞ اُزٞعٚ,  اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ,  االرٖبالد,  االٍزوار٤غ٢

 :٣ؤر٢ ثٔب  كززٔضَ ٜٓ٘ب االٍزلبكح ٓغبالد ٝرزٔضَ( .  اُزؼو٤ل

 . ُِجؾش اُ٘ظو١ اُغبٗت اصواء -1

 . اَُبثوٕٞ اُجبؽضٕٞ ػ٤ِٜب ٍبه اُز٢ اُجؾش ٓ٘بٛظ ػ٠ِ االٛالع -2

 . ثبألٛلاف هثطٜب ٝٛو٣وخ اَُبثوخ اُلهاٍبد ٗزبئظ ػ٠ِ اُزؼوف -3

 .  اُجبؽض٤ٖ هجَ ٖٓ ر٘بُٜٝب ٣زْ ُْ اُز٢ أُٜٔخ اُغٞاٗت ػ٠ِ اُزو٤ًي -4

 اُ٘ظو١ اُغبٗت – اُضب٢ٗ اُلَٖ

 أوالً: انثقافت انتنظيميت

ٌعد موضوع الثقافة التنظٌمٌة من الموضوعات المهمة التً حظٌت باهتمام واسع فً الفكر االداري  والتنظٌمً , كونها احدى 
ؼٌر الملموسة المثٌرة لمشاعر وسلوكٌات الجهات ذات العالقة بالمنظمة , فضالً عن تؤدٌتها دوراً حٌوٌاً بارزاً فٌها المكونات 
(. وٌحظى موضوع الثقافة باهتمام مختلؾ التخصصات من علم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجٌا , 013: 0210)محمد, 

 :Divan, 2012)دراسة فً جامعة هارفارد بخصوص الثقافة التنظٌمٌة  3222ر من الى علم االدارة العامة , وتوجد الٌوم أكث
. فهً ظاهرة معقدة ٌمكن أن تؤخذ الكثٌر من الجوانب , والعدٌد من التعارٌؾ تعطً معنى مشترك لها بؤنها نظام من القٌم (7

الوحٌد الذي ٌمٌز اداء المنظمات , وذلك . كذلك ان الثقافة هً العامل  ( Kranenburg , 2013 : 11)التً تحدد المواقؾ 

من كبار المسإولٌن التنفٌذٌٌن على ان تؽٌٌر  1022% من 91اذ اتفق  Bain & Companyحسب دراسة استطالعٌة اجراها 

افة % منهم على ان ؼٌاب ثقافة المنظمة ٌعود علٌها بالفشل, فالثق81الثقافة هو استراتٌجٌة حاسمة لتحقٌق نتائج ناجحة , واتفق 

 ( Divan , 2012 : 3 )هً ما متوفر لدى اعضاء المنظمة كؤرضٌة مشتركة لتؽٌٌر االحداث وفهم القضاٌا ومعرفة ما هو متوقع 

بؤنها قٌم ومعتقدات مشتركة تساعد األفراد على فهم العمل   Management Association - 2008  American, وتعرفها 

, كما  (American Management Association,  2008 : 7)داخل المنظمة  التنظٌمً وتوفر لهم األدلة عن سلوكهم

بؤنها أنماط من القٌم والمعتقدات المشتركة على مر الزمن والتً تنتج المعاٌٌر السلوكٌة التً  Ehtesham; et al- 2011ٌعرفها 

بؤنها نظام لمعنى   Robbins & Judge - 2013, وٌرى (Ehtesham ; et al , 2011 : 79)ٌتم اعتمادها فً حل المشكالت 

, كما  (Robbins & Judge , 2013 : 564)مشترك ٌحتفظ به اعضاء المنظمة والذي ٌمٌز المنظمة عن المنظمات االخرى 

بؤنها تمثل نمط االفتراض االساسً الذي هو مجموعة معٌنة اكتشفت وتم تطوٌرها فً  Griffin & Moorhead – 2014ٌرى 

. واستناداً الى ما سبق  (Griffin & Moorhead , 2014 : 494)مع مشاكل التكٌٌؾ الخارجً والتكامل الداخلًالتعلم للتعامل 

ٌمكن تعرٌؾ الثقافة التنظٌمٌة بؤنها مجموعة القٌم والمعتقدات واالتجاهات الموجودة فً المنظمة والموجهة لسلوك اعضائها 
 بالشكل الذي ٌعطً المنظمة هوٌتها الخاصة.

 انثقافت انتنظيميت أهميت
للثقافة التنظٌمٌة اهمٌة كبٌرة فً نجاح المنظمات . فقد تكون الثقافة التنظٌمٌة فكرة مجردة لكن لدٌها تؤثٌرات كبٌرة على طرٌقة 

 & Desson)تفكٌر وتصرؾ المنظمات , وٌمكن ان تكون داعمة للمنظمات ولتحقٌق اهدافها بشكل عام كما وٌمكن ان تعوق ذلك
Clouthier, 2010 : 3 )  : ًوتتمثل أهمٌة الثقافة بما ٌؤت 

 الشعور بالهوٌة التنظٌمٌة : اذ تحدد ابعاد االختالفات بٌن المنظمة والمنظمات االخرى . -1
الثقافة الواضحة والقوٌة تمد الموظفٌن برإٌة واضحة للطرٌقة التً تتم بها االشٌاء وبذلك تساعد على التنبإ بؤنماط  -0

 فً المواقؾ الصعبة .التصرفات االدارٌة 
 تإدي الى وجود نظام اجتماعً ثابت وتضٌق الفجوة بٌن معتقدات االفراد وأفعالهم. -3
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 ( 111:  0212) المدان ؛ و موسى ,                                       
الموجهة لسلوك االفراد فً  تعتبر الثقافة التنظٌمٌة اطار جامع للعدٌد من العناصر المادٌة وؼٌر المادٌة التً تمثل اآللٌات -5

 ( . 135:  0222العمل والمحفزة لهم ) الحمدانً , 

تعتبر الثقافة التنظٌمٌة قاعدة قوٌة تقؾ علٌها المنظمات لمواجهة التؽٌرات المتسارعة المحلٌة والعالمٌة فً ظل االنفتاح  -2
ور والتحول والعمل بالجودة الشاملة التً تسعى والتطور التكنلوجً واندماج المنظمات, كما تعتبر االساس لنجاح عملٌة التط

 الٌها المنظمات.
 ( 316:  0213) رجب , ولٌد وآخرون :                                                  

تساهم فً مواجهة االزمات التً تتعرض لها المنظمات بحكم المعرفة المسبقة مع المشكالت الداخلٌة والخارجٌة )  -6

 ( . 7:  0213العسكري , 

باإلضافة الى ذلك قد تإدي الثقافة التنظٌمٌة الى اعاقة عمل المنظمات وذلك عند تعدد انماط الثقافة فً المنظمة الواحدة اذ ٌإدي 
 ذلك الى اختالؾ وجهات النظر وٌإدي الى الصراع واعاقة تحقٌق االهداؾ المطلوبة .

 نشأة وتطىر انثقافت انتنظيميت
خً للثقافة التنظٌمٌة الى اآلثار التارٌخٌة وطبٌعة االعمال التً كان ٌزاولها االنسان فً حٌاته البسٌطة وما ٌرجع االصل التارٌ

( . وان عملٌة تكوٌن الثقافة التنظٌمٌة  52:  0228ٌنتج عن التراث الحضاري المتوارث سواء كان مادٌاً او معنوٌاً ) العانً , 

فهً قٌم ٌتم تعلٌمها وتلقٌنها لألفراد منذ البداٌات وال شك فً ان بناء الثقافة التنظٌمٌة هو أمر شبٌه بالتنشئة االجتماعٌة للطفل 

محصلة جهد جماعً ناتج عن فعل وتصرؾ انسانً محاوالً تكوٌن منظومة قٌم ومعتقدات مشتركة تتفاعل مع مكونات المنظمة 

( . وهناك  307:  0213فاعل مع مكونات المنظمة ) مساعدة , افراداً وهٌاكالً ونظم , لتنتج أعراؾ وتقالٌد سلوكٌة مشتركة تت

 ( :1عدة نظرٌات تفسر كٌفٌة نشوء الثقافة التنظٌمٌة ٌبٌنها الشكل رقم )
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 اُضوبكخ ر٤ٌَْ ك٢ أُئٍَخ ُوٓٞى اُزبه٣ق٤خ اُقِل٤خ ػ٠ِ رؼزٔل Prttigrew ُـ ٝاُوبكح أُئٌٍ ٗظو٣خ ثؤٕ ٗوٟ أػالٙ اٌَُْ ك٢

 أُغٔٞػخ ػ٠ِ كزوًي Schein ُـ أُواؽَ ٗظو٣خ أٓب.  االٍٝ أُئٌٍ ثٜب ٣ئٖٓ اُز٢ اُوإ٣خ ػ٠ِ اػزٔبكاً  رزٌَْ ما,  اُز٘ظ٤ٔ٤خ

 ٓؾِخ,  االثزٌبه ٓوؽِخ,  ثبُيٓالء ٝاُؼالهخ االكٝاه ٝر٤ٔي اُزآُق,  االٍزوال٤ُخ ٓغبثٜخ)  ثـ رزٔضَ فالُٜب ٖٓ رزٌٕٞ ٓواؽَ ٝرٚغ

 ٝرٚغ االع٤بٍ ػجو اُزؼب٣ِ ػ٠ِ Fombun ُـ أَُز٣ٞبد ٗظو٣خ ٝروًي.  أُغٔٞػخ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ٔخأُ٘ظ ٝرو٤ًي( ,  ٝاُ٘ٔٞ اُجوبء

,  اُزوب٤ُل,  االػواف,  اُل٣ٖ ٣زٖٚٔ ٝاُن١(  أُغزٔغ)  ثـ االٍٝ أَُزٟٞ ٣ٝزٔضَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ رزٌٕٞ فالُٜب ٖٓ َٓز٣ٞبد اهثغ

 اُضبُش أَُزٟٞ ٣ٝوًي.  ثؼْٜٚ ٓغ اُغٔبػخ اػٚبء ْٓبهًخ ػ٠ِ ٣وّٞ(  ػخاُغٔب)  ثـ ك٤زٔضَ اُضب٢ٗ أَُزٟٞ أٓب, ... اُطوًٞ

 ػ٠ِ  Jones ُـ أُغبالد ٗظو٣خ ٝرؼزٔل. اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ك٤ٚ رزٌَْ ٝاُن١ اُواثغ أَُزٟٞ ا٠ُ ٕٝٞالً  مارٚ اُؼبَٓ صوبكخ ػ٠ِ

 اُ٘ظو٣خ آب( . اُقبهع٢ اُجؼل,  اُلاف٢ِ اُجؼل,  ُزطٞه١ا اُجؼل)  ُنُي اثؼبك ٝرٚغ ٝاُقبهع٤خ اُلاف٤ِخ اُؼٞآَ ث٤ٖ اُزلبػَ ػ٤ِٔخ

 ُـ اُزلبػَ ٗظو٣خ ٝأف٤واً . اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ رزٌٕٞ صْ ٖٝٓ اُلوػ٤خ اُضوبكبد ٓغ االّ اُضوبكخ ْٙ ػ٠ِ كزوّٞ Louis ُـ اُزؼلك٣خ

Gibson ٗظو٣خ اكَٚ ثؤٕ اُجبؽضخ ٝروٟ.  ظ٤ٔ٤خاُز٘ اُضوبكخ فالُٜب ٖٓ ُز٘زظ ٌٓٞٗبرٜب ٓغ االكاه٣خ اُٞظبئق رلبػَ ػ٠ِ كزؼزٔل 

 اُجؼل  ا٠ُ ثبإلٙبكخ اُقبهع٤خ ٝاُج٤ئخ اُلاف٤ِخ اُج٤ئخ االػزجبه ث٘ظو رؤفن ألٜٗب Jones ٗظو٣خ ٢ٛ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ر٣ٌٖٞ رٖق

 . اُزطٞه١

  اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ اٗٞاع

 :ؤر٣٢ ثٔب رزٔضَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ اٗٞاع إ ػ٠ِ اُجبؽض٤ٖ ؿبُج٤خ ٣غزٔغ

 اٌُلبءح ػ٠ِ روًي ك٢ٜ(, ٣ٝجو ٓبًٌ) ُـ اُج٤وٝهوا٤ٛخ اُ٘ظو٣خ اٍبً ػ٠ِ روّٞ: Hierarchal culture اُٜو٤ٓخ اُضوبكخ -1

 ( .  Akbari  , 2012 : 289) ا٤ُٜ٘ٔخ اُقٖبئٔ ا٠ُ ثبإلٙبكخ, ٝاالُزياّ ٝاُزؼبٕٝ اُلاف٤ِخ

, اَُٞم ػ٠ِ ٝاُوبئٔخ ٜٓ٘ب أُب٤ُخ فبٕخً  ُِو٤بً اُوبثِخ لاكٜبٝاٛ ثبٗغبىارٜب رز٤ٔي: The market culture اَُٞم صوبكخ -2

 اػٚبء ث٤ٖ ه٤ٍٔخ ؿ٤و اعزٔبػ٤خ ٙـٞٛ ٛ٘بُي رٞعل ٝال, اُزؼبهل ػ٠ِ هبئٔخ ٝأُ٘ظٔخ اُلوك ث٤ٖ اُؼالهخ إ ًٔب, ٝاُوثؼ, ٝاُز٘بكٌ

 (Dwirantwi,2012:30)ٝاالكواك أُ٘ظٔخ ث٤ٖ االعَ ٣َٞٛ اُزياّ ٣ٞعل ال ًٔب, أُ٘ظٔخ
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 اكاهح, أُْبهًخ هٝػ, اُغٔبػ٢ اُؼَٔ, ٝاُطوًٞ ثبُزوب٤ُل فٖبئٖٜب رزٔضَ:The Clan culture اُؼبئِخ– اُؼ٤ْوح صوبكخ -3

 ٣ٌْٜٔ٘ اُغلك ٝاُؼب٤ِٖٓ, ػبكُخ كبُٔ٘ؼ, اُزؼ٣ٞ٘ اعَ ٖٓ ثغل ُِؼَٔ كائْ اٍزؼلاك ػ٠ِ ْٛ ٝاُؼب٤ِٖٓ, االعزٔبػ٢ ٝاُ٘لٞم, اُناد

 (L. Gibson, et al: 2006: 38) ٓ٘ٚ زؼُِِْ اُغٔبػ٢ اُؼَٔ ٓواهجخ

 اُؼَٔ ٌٓبٕ ٣ٝز٤ٔي االػٔبٍ ٝه٣بكح اُلوك٣خ أُجبكهاد رْغ٤غ ػ٠ِ روّٞ: The adhocracy culture االكٛٞهوا٤ٛخ اُضوبكخ -4

 ه٤ٍٔخثبُال ٝرٔزبى(. Tseng ,2014:27)أُقبٛو ُوًٞة اُلائْ االٍزؼلاك ػ٠ِ ٣ْٝغؼْٜ ُألكواك اُؾو٣خ ٣ٝٞكو ثبُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ

 اُزو٤ًي آب, ٝاالثلاػ٤خ ٝأُقبٛوح االثزٌبه ػ٠ِ ًج٤و رو٤ًي ٝك٤ٜب ٝاُز٤٤ٌق اُزـ٤٤و ثَوػخ رزٔضَ ٝهٞرٜب ٝاُالٓوًي٣خ

 (46:  2010,  ٝا٤ُْجب٢ٗ اُؼط١ٞ؛) ٝاالثزٌبه ٝأُٞاهك اُ٘ٔٞ ٗؾٞ ك٤ٌٕٞ االٍزوار٤غ٢

 تغيري انثقافت انتنظيميت

ء على نفس النمط من الثقافة التنظٌمٌة دون تؽٌٌرها حالها حال باقً المكونات التنظٌمٌة ان المنظمات عموماً ال تستطٌع البقا
بؤن تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة هو  Thomas & Christopherاالخرى. وتختلؾ اآلراء حول موضوع تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة, فٌرى 

. وعلى العكس من ذلك هناك من ٌرى (G. Cummings & G. Worley, 2009:577)الشكل االكثر شٌوعاً لتحول المنظمات 
بؤن تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة هو لٌس  Mats & Stefan(. كما ٌرى 266: 2303بان الثقافة التنظٌمٌة ؼٌر قابلة للتؽٌٌر)حسٌن, 

أو القٌم والمعتقدات " ترتبط مع االفتراضات االساسٌة  Deep Structureبالسهولة الممكنة الن الثقافة التنظٌمٌة هً "بنى عمٌقة
المقدسة فً المنظمة فعند النظر الٌها باعتبارها شبكة متكاملة وشاملة للمعانً والرموز والقٌم المتؤصلة فً المنظمة فمن ؼٌر 
الممكن ان تتؽٌر, أما اذا اعتبرت نوعاً ما سطحٌة وضٌقة النطاق فتصبح مسؤلة التؽٌٌر فٌها اسهل. والسبب اآلخر فً صعوبة 

الثقافة التنظٌمٌة هو انها ظاهرة صعبة الفهم وتستؽرق وقت طوٌل لتنفٌذها , فالتؽٌٌر الثقافً هو لٌس مجرد فرض سلوكٌات تؽٌٌر 
 ,Avlesson; & Sveningsson)جدٌدة من قبل االدارة العلٌا وانما هو تؽٌٌر لألفكار والقٌم والمعانً لمجموعة كبٌرة من الناس

بؤن هناك عامل مهم ٌساهم فً تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة ٌتمثل فً االندماجات وشراء الشركات  وٌرى جٌرالد وروبرت .(42 :2008
االخرى , اذ قد تشتري احدى المنظمات منظمة اخرى او قد تندمج معها , ومن هنا تبرز مشكلة نتٌجة لذلك اذا كانت ثقافة احدى 

 (   59:  0213) الخفاجً ,  Culture clashع الثقافً المنظمتٌن مختلفة ومعارضة لثقافة االخرى وٌسمى ذلك بالصرا

 ( : 319:  0212وتتمثل خطوات اجراء التؽٌٌر الثقافً فتتمثل بما ٌؤتً ) العمٌان , 

 حصر وتحدٌد الثقافة والسلوك المتبع فً المنظمة من قبل العاملٌن . -1
 تحدٌد المتطلبات الجدٌدة التً ترؼب بها المنظمة .  -0
 لوكٌات الجدٌدة وفق المتطلبات المرؼوبة للمنظمة .تعدٌل وتطوٌر الس -3
 تحدٌد الفجوة واالختالؾ بٌن الثقافة التنظٌمٌة والسلوكٌات الجدٌدة ومدى تؤثٌرها على المنظمة بشكل عام .  -5
 اتخاذ خطوات من شؤنها تكفل تبنً السلوك التنظٌمً الجدٌد . -2

تها طالما تحتاج الى ادخال عاملٌن جدد او ادخال تقنٌات جدٌدة او اسلوب وترى الباحثة بؤن جمٌع المنظمات تحتاج الى تؽٌٌر ثقاف
عمل جدٌد , وان عملٌة تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة فٌها لٌست دائماً تتطلب التنشئة االجتماعٌة للعاملٌن الجدد فهناك من ٌنقلون خبرات 

لمنظمة وٌعتبر ذلك نقطة قوة فٌهم تستفاد منها المنظمة , ومعارؾ جدٌدة اذا كانوا ٌشؽلون وظائؾ سابقة , فبذلك هم ذوي فائدة ل
فتؽٌٌر الثقافة هنا لٌست فً العاملٌن الجدد وانما فً اضافة ثقافة جدٌدة للمنظمة , كما ان تعامل المنظمة مع مختلؾ شرائح 

صلة فً المنظمة فلٌس من المجتمع ٌتطلب ان تكون ثقافتها مرنة لتستوعب مختلؾ الحاجات , وان كانت هناك قٌم مقدسة ومتؤ
 الضروري تؽٌٌرها اذا كانت القٌم الجدٌدة ؼٌر معارضة لها اذ ان ذلك ٌشجع على االحتفاظ بتارٌخ المنظمة. 

 

 

 

  انزُظًٛٛخ انضمبفخ يظبدر

 زٔضَر ٖٓله ػْو اص٢٘ ٖٓ رزٌٕٞ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ثؤٕ Brown – 1995 ٣نًو ام,  ٖٓبكه ػلح ٖٓ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ رزٌٕٞ

 اُيثبئٖ, ٝأُ٘بكَخ اُٖ٘بػخ, أُولٓخ ٝاُقلٓبد أُ٘زغبد, اُزٌِ٘ٞع٤ب, االٛلاف, اُو٤ْ, ٝأُؼزولاد اُزوب٤ُل, أُ٘ظٔخ ربه٣ـ)ثـ

 ,Yahaya; et al( )ٝاُو٤بً أٌُبكآد ٗظْ, ٝا٤َُبٍبد االعواءاد, اُج٤ئخ, ٝاُزْو٣غ ٝاُوهبثخ أُؼِٞٓبد ٗظْ, أُ٘ظٔخ ٝرٞهؼبد

 اُطوًٞ, االٍب٤ٛو, أُغبى٣خ ٝاُؼجبهاد اُوٓٞى)ثـ رزٔضَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ٖٓبكه ثؤٕ 1995 –اُؼل٢ِ٣ مًو ًٔب(. 3957 :2011
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 ثؤٕ ك٤وٟ  Jones – 2007 أٓب(. 170: 2007, ٓؾٔٞك( )ٝاُوٝا٣بد اُؤٖ, ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُزوث٤خ االعزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ, ٝاُزوب٤ُل

 اُِط٤ق؛ ػجل()اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ, أُ٘ظٔخ افاله٤بد, اُؼب٤ِٖٓ فٖبئٔ, ا٤ٌُِٔخ ٞمؽو ٗظبّ)ثـ رزٔضَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ٖٓبكه

 اُزواس, ٝاُطوًٞ ٝاُْؼبئو اُزوب٤ُل, ٝاالػواف اُؼبكاد, اُو٤ْ, اُل٣ٖ) ثؤٕ 2012 –اُؼ٘ي١ ٣نًو ًٔب(. 125: 2010, ٝعٞكح

 إ ا٠ُ 2013 –اُٜبعو١ ٤ْ٣ٝو(. 47-44: 2012, اُؼ٘ي١() ٝا٢ًَُِٞ االعزٔبػ٢ أُٖله, ٝا٢ٌِ٤ُٜ االكاه١ أُٖله, اُْؼج٢

 ٝاُطوائق أُغبى, االٍب٤ٛو, ٝأُ٘بٍجبد ٝاالؽزلبالد اُطوًٞ, ٝاالػواف ٝاُزوب٤ُل اُؼبكاد)ثـ رزٔضَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ٖٓبكه

, اُزوب٤ُل, ؼبكاداُ) ثؤٕ اُؾب٢ُ اُجؾش ًٝنُي ٣وٟ ٖٓ ٝٛ٘بى(. 22-21: 2013, اُٜبعو١()ٝاُؾٌب٣بد ٝاُؤٖ, ٝاالُؼبة ٝاٌُ٘ذ

 اُضوبكخ ٖٓبكه ٝرزٔضَ, ُٜب ٖٓبكه ٤َُٝذ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ػ٘بٕو ٖٓ ٢ٛ( اُوٓٞى, أُ٘بٍجبد, اُؤٖ, أُؼزولاد, االػواف

 : ٣ؤر٢ ثٔب اُز٘ظ٤ٔ٤خ

 روّٞ ك٢ٜ علك ٤ِٖٓػب ثزؼ٤٤ٖ أُ٘ظٔخ روّٞ كؼ٘لٓب,اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُِضوبكخ ْٜٓ ٖٓله االعزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ رؼزجو: االعزٔبػ٤خ اُزْ٘ئخ -1

 . أُ٘ظٔخ صوبكخ ٤ُ٘بٍجٞا اُغلك ا٠ُ اُولٓبء اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ ٝاالرغبٛبد ٝاالكزواٙبد اُو٤ْ ث٘وَ

, ثٜب ٣ئٕٓ٘ٞ اُز٢ ٝأُؼزولاد اُو٤ْ ك٢ ٓؼٜب ٣ْزوًٕٞ اُن٣ٖ اُغلك االكواك ثزؼ٤ٖ أُ٘ظٔخ روّٞ ػ٘لٓب:اُؼب٤ِٖٓ فٖبئٔ -2

 ثؼْٜٚ ٖٓ روبهثبً  اًضو ٤ُٖجؾٞا أُ٘ظٔخ صوبكخ ٓغ ٣زلوٕٞ اُؼَٔ ك٢ ٣َزٔوٕٝ كبُن٣ٖ, ٔ٘ظٔخاُ ه٤ْ ٣ؼبهٕٙٞ اُن٣ٖ االكواك ٝرَزجؼل

 . االفوٟ أُ٘ظٔبد ػٖ ثؼلاً  ٝأًضو ٓؼزولارْٜ ك٢

 ٛٞ ٝٓب االفاله٢ اَُِٞى ٓب ُزؾل٣ل ٓؼ٤٘خ افاله٤بد رط٣ٞو فالٍ ٖٓ اػٚبئٜب ٍِٞى ك٢ أُ٘ظٔخ رزؾٌْ:  أُ٘ظٔخ افاله٤بد -3

 (126: 2010, عٞكح ٝ اُِط٤ق؛ ػجل.                                              ) ٢االفاله ؿ٤و

 ٖٓله ٝرؼزجو,  اُغـواك٤خ اُج٤ئخ,  االعزٔبػ٤خ اُج٤ئخ االهزٖبك٣خ اُج٤ئخ,  ا٤َُب٤ٍخ اُج٤ئخ,  اُزٌِ٘ٞع٤خ اُج٤ئخ رزٖٚٔ:  اُج٤ئخ -4

  ك٤ٜب ٓئصواً  ٝػبٓالً  اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُِضوبكخ هئ٢َ٤

 : اهليكم انتنظيميثانياً 

تعمل جمٌع المنظمات لتحقٌق اهداؾ معٌنة , فتقوم بتقسٌم هذِه االهداؾ وصوالً الى المهام كؤساس للعمل , وٌتم تجمٌعها فً 
وظائؾ والوظائؾ فً ادارات واالدارات فً اقسام )قسم التسوٌق, قسم المبٌعات, قسم االعالن,....( ومن خالل ذلك ٌتشكل 

. فالمنظمات عموماً تتكون من ثالثة اجزاء رئٌسٌة )الطاقة البشرٌة, التكنولوجٌا, (C. Lunenburg, 2012: 1)ًالهٌكل التنظٌم

والهٌكل التنظٌمً(. فمن اجل تحقٌق األهداؾ تحتاج الى تقسٌم العمل بٌن العاملٌن فبذلك تحتاج للهٌاكل التنظٌمٌة , ألنها توفر 
فً الواقع ان الهٌكل التنظٌمً هو الذي ٌعمل على تحقٌق االهداؾ , لذا ٌحتاج المدٌرون الى إطاراً للسٌطرة واالدارة والرقابة , و

. وٌشٌر كاتز وكان الى ان الهٌكل  (Maleki;& Farib, 2014: 586)  ادراك ضرورة الهٌكل التنظٌمً وضرورة تصمٌمه

ل لألعضاء من خالل تحدٌد المستوٌات ومن خالل التنظٌمً عبارة عن وسٌلة تستخدمها المنظمة تحدد من خاللها االداء الفعا
بؤنه الطرٌقة التً ٌتم بها توزٌع السلطة  Kim – 2005. كما ٌشٌر الٌه  (Tran;& Tiam,2013:229)السٌطرة على الموارد

ت بؤنه نظام ٌبٌن العالقا Daft – 2010, وٌعرفه (Kim , 2005 : 36) والمسإولٌة واجراءات العمل بٌن اعضاء المنظمة 

الرسمٌة فً المنظمة , بما فً ذلك عدد من المستوٌات فً التسلسل الهرمً ونطاق االشراؾ للمدراء والمشرفٌن , وٌعرفه 
Lunenburg - 2012   بؤنه التكوٌن الرسمً بٌن األفراد والجماعات فٌما ٌتعلق بتخصٌص المهام والمسإولٌات والسلطة داخل

بؤنه هو مجموعة اسالٌب علمٌة ٌتم من خاللها تنظٌم  0212 –كما ٌعرفه العنزي ,  (C. Lunenburg , 2012 : 1)المنظمة 

( , ونجد أن جمٌع التعارٌؾ السابقة 051: 0212االعمال فً مهام واجراء التنسٌق فٌما بٌنها لتحقٌق اهداؾ المنظمة )العنزي, 

ن , وبٌان المسإولٌات والعالقات بٌن الوظائؾ, تنص على ان الهٌكل التنظٌمً ٌعمل على توزٌع الوظائؾ والمهام بٌن العاملٌ
كما تجتمع جمٌعها على ان عناصر الهٌكل التنظٌمً تتمثل بـ )االفراد والجماعات, الوظائؾ والمهام, التسلسل الهرمً, السلطة 

المهام وتحدٌد العالقات بٌن نظام معقد ٌبٌن كٌفٌة توزٌع األفراد ووالمسإولٌة(, واستناداً الى ما سبق تعرٌؾ الهٌكل التنظٌمً بؤنه 
 الوحدات والوظائؾ المختلفة وبٌان السلطات والمسإولٌات وهو الذي ٌبٌن شكل المنظمة. 

 أهميت اهليكم انتنظيمي 
ٌتكون الهٌكل التنظٌمً من توقعات لألداء وقواعد للسلوك وٌبٌن كٌفٌة انجاز كل مهمة, وفً الوقت نفسه نجد ان هذا الهٌكل ال 

 , Christensen ; et al)ومات مباشرة حول تصرفات وسلوك اعضاء المنظمة, اذ انه ال ٌقدم سوى مبادئ توجٌهٌة ٌعطٌنا معل
. وبالرؼم من ذلك فهو ٌإدي دوراً حٌوٌاً فً ادراك المنظمة وبلوؼها ؼاٌاتها واهدافها بكفاءة وفاعلٌة, وٌعتبر نقطة (15 : 2007

( كما ٌصمم الهٌكل التنظٌمً لمنع الفوضى داخل 025: 0210تحلٌل عملٌاتها)ٌوسؾ, البدء فً تحدٌد شكل المنظمة وٌساعد فً 

المنظمة ولتنظٌم العالقات فً العمل وتسهٌل قنوات االتصال كما ٌساعد افراد المنظمة على فهم بٌئة العمل بالشكل الذي ٌمنع 
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لهٌكل التنظٌمً ٌساعد فً تحقٌق اهداؾ ان ا Peter Druckerوٌرى  (P. G. Aquinas ,2008:94)االرباك فً المنظمة 

 (  125:  0212المنظمة من خالل ثالثة مجاالت رئٌسٌة تتمثل بما ٌؤتً: ) حرٌم , 

 المساعدة فً تنفٌذ الخطط بنجاح -1
 تسهٌل تحدٌد ادوار االفراد فً المنظمة -0
 المساعدة فً اتخاذ القرارات -3

 ( 22:  0220بما ٌؤتً: ) العانً ,  وهناك عدد من الوظائؾ االساسٌة للهٌكل التنظٌمً تتمثل

 بشكل عام ٌرمً الى تقدٌم المخرجات وانجاز االهداؾ التنظٌمٌة . -1
تصمم الهٌاكل بشكل ٌإدي الى تقلٌل أو فً ادنى مستوى تنظٌم تؤثٌر التنوع الفردي داخل المنظمة , وٌتم فرضه لضمان  -0

 توافق توقعات االفراد مع متطلبات المنظمة ولٌس العكس .
هٌاكل هً من االجهزة التً تمارس المنظمة من خاللها السلطة )كونها تقرر أٌاً من المراكز لدٌه السلطة فً المقام االول( ال -3

واتخاذ القرارات )الن تدفق المعلومات التً تذهب الى متخذ القرار ؼالباً ما ٌحددها الهٌكل( وانجاز فعالٌات المنظمة )كون 
 ظٌمٌة(.الهٌكل هو ساحة للنشاطات التن

وترى الباحثة بانه ال ٌمكن ان توجد أي منظمة بدون وجود هٌكل تنظٌمً ٌنظم انشطتها وعملٌاتها , اذ ٌمكن تشبٌه الهٌكل 

التنظٌمً بالجهاز الهٌكلً للكائن الحً , فهو ٌمثل الدعامة االساسٌة لجسم الكائن الحً ولو ال وجوده ما كان بإمكانه العٌش 

ك الهٌكل التنظٌمً فهو ٌمثل الدعامة االساسٌة للمنظمة ولو ال وجوده فال تستطٌع المنظمة العمل والبقاء , والتحرك والتنقل . كذل

فعدم وجود الهٌكل التنظٌمً ٌعنً عدم وجود عمل فً المنظمة وعدم وجود نظام اصالً . فالهٌكل التنظٌمً اذن ٌمثل نظام العمل 

 لهٌكل التنظٌمً . فً المنظمة , كما ان النظام ٌحقق من خالل ا

 

 انىاع اهليكم انتنظيمي

اشارت العدٌد من الدراسات بؤن للهٌكل التنظٌمً عدة أنواع متنوعة تختلؾ عن بعضها فً وظائفها وفً مالئمتها للبٌئات التً 
 تتواجد فٌها , وتتمثل بما ٌؤتً:

عالم فردرٌك تاٌلور , اذ اشار الٌه فً أول من اقترح هذا الهٌكل هو ال :Organizational Structureالهٌكل الوظٌفً  -1

(, وٌسمى هذا النوع بالبٌروقراطٌة التنظٌمٌة وٌتم تجمٌع الوظائؾ من االسفل 51: 0213)الحمدانً,  1923-كتابه ادارة الورش

لك عندما ٌكون الى االعلى, وهو أكثر فاعلٌة عندما تكون الخبرة والكفاءة عناصر بالؽة األهمٌة فً تحقٌق األهداؾ التنظٌمٌة وكذ
  (Daifi , 2012 : 40 التسلسل الهرمً الرأسً هو السائد فً المنظمة 

 L. Daft)وٌسمى أحٌاناً بهٌكل المنتوج أو وحدات االعمال االستراتٌجٌة  :Divisional Structureهٌكل االقسام أو الشعب  -0
ة حٌث تصبح االقسام متعددة, فالمنظمة تقسم , وٌصلح للمنظمات ذات الخطوط االنتاجٌة المتنوعة الصناع( 106 : 2010 ,

تقسٌماً ثانوٌاً الى وحدات معٌنة, وٌجري التنسٌق بٌن الوحدات التنظٌمٌة بواسطة المركز الرئٌسً او الموقع الوظٌفً االعلى 
 ( .  062:  0212المتمثل بالمدٌر )العنزي , 

اعة الفضاء والصناعات الحربٌة فً الوالٌات المتحدة, ثم : استخدم هذا النوع فً صن Matrix Structureالهٌكل المصفوفً  -3

(. 181: 0213ما لبثت بعض المنظمات الصناعٌة ان استعملته لتنفٌذ اتفاقات أو صفقات انتاجٌة أو لتطوٌر منتج معٌن )مساعدة, 

التركٌز على العمل من قبل لذلك وجد هذا الهٌكل لحل بعض القضاٌا, فهو ٌجمع بٌن الهٌكل الوظٌفً وهٌكل الشعب والقصد منه 
 ( Weingarden , 2011 : 12)أكثر من شخص, اال انه ٌخلق وضع ازدواجٌة االوامر وٌتطلب كفاءة شخصٌة من قبل العاملٌن

. 
وٌتمثل بوجود تنظٌم مركزي صؽٌر ٌعتمد على منظمات اخرى ؼٌره للقٌام ببعض  :Network Structureالهٌكل الشبكً  -5

(. ومن ممٌزاته امكانٌة استخدام اٌة موارد 019: 0212لبحوث واالنتاج والتوزٌع والنقل )العمٌان, االنشطة كالدراسات وا

خارجٌة تحتاجها المنظمة من مواد خام وعمالة من خارج البالد أو قد تلجؤ الى تحسٌن الجودة من خالل استخدام خبراء فنٌٌن 
م وجود رقابة مباشرة فاإلدارة العلٌا ال تملك السٌطرة المباشرة على متخصصٌن فً تحسٌن الجودة , أما المآخذ علٌه فتتمثل بعد

جمٌع العملٌات داخل المنظمة , كذلك ارتفاع المخاطرة على اعمال المنظمة من خالل عدم التزام المتعاقدٌن مع المنظمة بتنفٌذ ما 
 ( 131:  0210تم االتفاق علٌه ) الطراونة ؛ وآخرون , 

ناتج عن  1982الهٌكل أو التنظٌم االفتراضً, هو مصطلح قّدم ألول مرة فً  :ual StructureVirtالهٌكل االفتراضً  -2

التطورات التكنولوجٌة, وٌشار به للمنظمات التً تعتمد اعتماداً كبٌر على التكنولوجٌا والتً ال تمتلك اي بنى مادٌة, فهو عبارة 
جٌا, لتوفٌر المهارات ولسهولة الوصول الى االسواق عن شبكة مإقتة من كٌانات مستقلة ترتبط من خالل التكنولو
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. فالمنظمة االفتراضٌة هً منظمة مإقتة تتؤلؾ من منظمات متعددة تشكل لؽرض (Stokes, 2005: 21-24)المختلفة

 . (Ledbetter, 2003: 25)محدد
قة الذكر بالنسبة للمنظمة فتقوم ال ٌصلح اي من الهٌاكل التنظٌمٌة الساب قد :Hybrid Structureالهٌكل الهجٌن)المختلط(  -6

بإنشاء هٌكل هجٌن باالعتماد على اكثر من نوع من الهٌاكل السابقة لالستفادة من نقاط القوة فٌها ولتجنب نقاط الضعؾ تبعاً 
 ( 16) مصدر سابق , ص  الحتٌاجات المنظمة وهو ٌصلح للمنظمة التً تعمل فً بٌئة سرٌعة التؽٌٌر

والعملٌات  Strategic Apexكل منظمة تتكون من خمس أجزاء رئٌسٌة تتمثل بـ)القمة االستراتٌجٌة ٌرى هنري منتزبرج بؤن و

 Support Staff  )( C. Lunenburg , 2012وكادر الدعم  The Middle Line و الخط الوسطOperating Core االساسٌة 
 تتمثل بما ٌؤتً:  ووفقاً لذلك ٌرى منتزبرج بؤن هناك خمس تكوٌنات هٌكلٌة رئٌسٌة  ( 2 :

والتً تمثل االدارة   Strategic Apexوٌعتبر الجزء الرئٌسً فٌه القمة االستراتٌجٌة  :Simple Structureالهٌكل البسٌط  -1

. هو هٌكل بسٌط ال ٌوجد فٌه أي تفاصٌل تتمركز فٌه السلطة بٌد شخص واحد , تكون الرسمٌة فٌه (5العلٌا )مصدر سابق, ص

  ( P. Robbins;& A. Judge, 2013: 520)شراؾ فٌه مباشرمنخفضة , كما ان اال

)السالم, Techno Structureالجزء الرئٌسً فٌه هو الجانب التقنً :Machine Bureaucraticالماكٌنة البٌروقراطٌة  -0

 .C)وٌبر  (. وٌستخدم توحٌد اجراءات العمل كآلٌة تنسٌق رئٌسٌة, تتمثل خصائصه بالبٌروقراطٌة المثالٌة لماكس165: 0228
Lunenburg ,2012 :4)  . 

المكون الرئٌسً له,  Operating Coreوٌشكل االساس التنفٌذي  :Professional Bureaucracyالبٌروقراطٌة المهنٌة  -3

 .C)وٌستخدم توحٌد المهارات كآلٌة تنسٌق رئٌسٌة, وٌجمع بٌن الالمركزٌة لتوفٌر االستقاللٌة للعاملٌن وبٌن المركزٌة النسبٌة
Lunenburg, 2012: 5) والجزء المهم اآلخر فً هذا الهٌكل هو كادر الدعم اذ ٌتركز عمله فً دعم العملٌات االساسٌة .

 ( .169: 0228)السالم, 

)االدارة الوسطى( الجزء الرئٌسً فٌه  Middle Line وٌشكل خط الوسط : Divisional Fromنموذج الشعب أو االقسام  -5

(. وٌكون كل مدٌر فٌه مسإول عن ادارته 133: 0212تقلة لكل منها بٌروقراطٌة آلٌة )حرٌم, وٌظم مجموعة من الوحدات المس

 ( 71: 0212وٌقتصر دور االدارة العلٌا على تقدٌم الدعم لهذه االدارات مالٌاً وقانونٌاً )رحال, 

ٌه , وٌستخدم التكٌؾ المتبادل وٌشكل كادر الدعم المكون االساسً ف : Adhocracyالتنظٌم االدهوقراطً / التنظٌم المإقت 

. الطابع  (C.Lunenburg,2012: 5)كوسٌلة للتنسٌق, والهدؾ األساسً له االبتكار والتكٌؾ السرٌع مع البٌئات المتؽٌرة 

الرسمً ٌكون منخفض مع تخصص عالً والعاملٌن هم مهنٌٌن محترفٌن ولدٌهم خبرات عالٌة كما ٌعطً سلطة شبه رسمٌة 

. ونظراً الن هذا التنظٌم ٌسم بدرجة منخفضة من الرسمٌة والمعٌارٌة فان الجانب التشؽٌلً  (Schmidt , 2006 : 12)للعاملٌن 

ٌكاد ال ٌكون موجود والن مدٌري خط الوسط والعملٌات االساسٌة وكادر الدعم هم مهنٌون فانه من الصعب التمٌٌز بٌن الرئٌس 

  ( 135: 0212والمرإوس )حرٌم, 

 

 ُِجؾش اُؼ٢ِٔ اُغبٗت – اُضبُش اُلَٖ

 أُو٤بً كوواد ؽَت اُؼ٤٘خ اعبثبد ٕٝق

 اُز٘ظ٢ٔ٤, ٝا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٤ٔ٤خ, اُضوبكخ:٢ٛٝ اُوئ٤َ٤خ ُِٔزـ٤واد ٝكوب اُجؾضجٔغٔٞػز٤٘وئ٤َز٤ٖ, ثٔزـ٤واد أُقزٖخ اُلوواد رظٜو

 ُِٔزـ٤و أثؼبك( 3)ٝ االٍٝ, ُِٔزـ٤و أثؼبك( 4) اُجبُـخ اُلوػ٤خ ُألثؼبك ٝٝكوب ,(72) ٝاُجبُـخ اُؼ٤٘خ, الٍزغبثبد ٝكوب ث٤بٜٗب رْ ٝهل

 ٝاالٍٝبٛ ٝاُزٌواهاد اَُ٘ت اٍزقلاّ رْ, ثؼل ٌَُٝ ٓزـ٤و ٌَُ أُو٤بً كوواد ٖٓ كووح ٌَُ اُؼ٤٘خ اعبثبد ارغبٛبد ُٝٔؼوكخ,اُضب٢ٗ

 :٣ؤر٢ ًٝٔب, أُؼ٤به٣خ ٝاالٗؾواكبد اُؾَبث٤خ

 : اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ -أٝالً 

 ٗؾٞ اُزٞعٚ, اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ, االرٖبالد, االٍزوار٤غ٢ اُجؼل) ٢ٛ كوػ٤خ أثؼبك أهثؼخ فالٍ ٖٓ أُزـ٤و ٛنا ه٤بً رْ

 ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 3) ٝاُجبُؾ ُِٔو٤بً اُلو٢ٙ اٍُٜٞ ه٤ٔخ ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 2.94) أُزـ٤و ُٜنا اُؾَبث٢ اٍُٜٞ ه٤ٔخ ٝثِـذ(, اُ٘زبئظ

 : ٣ؤر٢ ٓب ك٘الؽع أُزـ٤و ٛنا ألثؼبك ثبَُ٘جخ أٓب( 0.60) ٓؼ٤به١ ٝثبٗؾواف ٝاثلاً  هاً ٗبك ٗؾٞ ارغٜذ أُزـ٤و ٛنا ؽٍٞ اُؼ٤٘خ اعبثبد

 -:االٍزوار٤غ٢ اُجؼل -1
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 اٍُٜٞ ه٤ٔخ ثِـذ ام, اُلوواد ُٜنٙ أُؼ٤به١ ٝاالٗؾواف اُؾَبث٢ اٍُٜٞ( 3)اُغلٍٝ ٣ٝج٤ٖ كوواد( 5) فالٍ ٖٓ اُجؼل ٛنا ه٤بً رْ

 اُجؼل ٛنا ؽٍٞ اُؼ٤٘خ اعبثبد ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 3) ٝاُجبُؾ ُِٔو٤بً اُلو٢ٙ اٍُٜٞ ه٤ٔخ ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 2.55) اُجؼل ُٜنا اُؾَبث٢

 ٛنا ُلوواد ثبَُ٘جخ أٓب,  االٍزوار٤غ٢ ثبُجؼل اُٞىاهح اٛزٔبّ هِخ ػ٠ِ ٣لٍ ٝمُي( 0.78) ٓؼ٤به١ ٝثبٗؾواف ٝاثلاً  ٗبكهاً  ٗؾٞ ارغٜذ

 رٔزِي)  اُلووح ٝؽووزٜب اعبثخ َٓزٟٞ أػ٠ِ ث٤ٖ اُلوواد ٛنٙ فالٍ ٖٓ اُ٘زبئظ رٞىػذ كول أُنًٞه ثبُغلٍٝ ٝأُٞٙؾخ اُجؼل

 اٍُٜٞ ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 2.82) ُٜب اُؾَبث٢ اٍُٜٞ ه٤ٔخ ثِـذ ام(  ٝاُقبهع٤خ اُلاف٤ِخ اُج٤ئ٤خ اُزـ٤واد ػٖ ٝاٙؾخ ٕٞهح اُٞىاهح

 اٍُٜٞ ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 2.28) ثِـذ ام(  هحاُٞىا ثوإ٣خ ْٓزوًخ ربٓخ ٓؼوكخ اُؼبِٕٓٞ ٣ٔزِي)  ُِلووح ًبٗذ ه٤ٔخ ٝأهَ,  اُلو٢ٙ

 اُلاف٤ِخ اُج٤ئخ كْٜ ػلّ ػ٠ِ ٣لٍ كنُي ُِٔو٤بً اُلو٢ٙ اٍُٜٞ ٖٓ أهَ ُِلوور٤ٖ اُؾَبث٢ اٍُٜٞ إ ٝثٔب.  أ٣ٚبً  اُلو٢ٙ

 ٓٞاًجزٜب ٝػ٠ِ هحاُٞىا ك٢ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ػ٠ِ ًج٤و رؤص٤و ُٝٚ ٝأٛلاكٜب ٝؿب٣برٜب اُٞىاهح هٍبُخ ػ٠ِ ٣ئصو ٓٔب ُِٞىاهح ٝاُقبهع٤خ

 ث٤ٖ االعبثبد ك٢ رغبٌٗ ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 1.20-0.94) ث٤ٖ رواٝؽذ أُؼ٤به١ االٗؾواف ُو٤ْ ثبَُ٘جخ أٓب.  أَُزٔوح ُِزـ٤واد

 .اُؼ٤٘خ أكواك

 

 

  -االتصاالث: -0

رات, اذ بلؽت قٌمة ( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفق4( فقرات وٌبٌن الجدول)2تم قٌاس هذا البعد من خالل )

( وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول 3( وهً أقل من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ )2.97الوسط الحسابً لهذا البعد )

( , وذلك ٌدل على ضعؾ عملٌات االتصال داخل الوزارة , أما 0.68هذا البعد اتجهت نحو نادراً وابداً وبانحراؾ معٌاري )

هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة بالنسبة لفقرات 
( وهً أعلى من 3.32وحققتها الفقرة ) تجري االتصاالت باتجاه واحد من األعلى لألسفل ( اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )

( وهً أقل من الوسط الفرضً , 2.60راء لمقترحات العاملٌن ( اذ بلؽت )الوسط الفرضً , وأقل قٌمة كانت للفقرة ) ٌستمع المد

وذلك ٌدل على ضعؾ عملٌات االتصال داخل الوزارة نتٌجة لكونها على شكل اوامر باتجاه واحد فقط ولعدم االستماع لمقترحات 
 تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة. ( وهذا ٌعنً هناك1.14-0.95العاملٌن وآرائهم , وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن )
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  -:اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ -3

( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات, اذ بلؽت قٌمة 5( فقرات وٌبٌن الجدول)2تم قٌاس هذا البعد من خالل )

( وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول 3( وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ )3.13الوسط الحسابً لهذا البعد )

( , وذلك ٌدل على اهتمام الوزارة بالتوجه نحو النتائج , أما بالنسبة 0.74هذا البعد اتجهت نحو دائماً وؼالباً وبانحراؾ معٌاري )

ة وحققتها الفقرة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجاب
( وهً أعلى من الوسط الفرضً , اما أقل 3.42) تتجه االدارة نحو التركٌز على النتائج ( اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )

( وهً أقل من الوسط الفرضً . وهذا ٌدل 2.86قٌمة فكانت للفقرة )ال تتوقع االدارة العلٌا من العالمٌن اداًء عالٌاً ( اذ بلؽت )

وتراوحت قٌم ن الوزارة تسعى للتوجه نحو النتائج نتٌجة لذلك هً تتوقع من العاملٌن اداًء عالٌاً لتحقٌق النتائج المطلوبة , على ا
 ( وهذا ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.1.07-0.98االنحراؾ المعٌاري بٌن )

 

  -:اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ -4

( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات, اذ بلؽت قٌمة 6( فقرات وٌبٌن الجدول)2الل )تم قٌاس هذا البعد من خ

( وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول 3( وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ )3.11الوسط الحسابً لهذا البعد )

,  ( , وذلك ٌدل على اهتمام عٌنة البحث بالتوجه نحو العمل الفرق0.72ًهذا البعد اتجهت نحو دائماً وؼالباً وبانحراؾ معٌاري )

أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة 
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( 3.56لٌا ( اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )وحققتها الفقرة ) تعتبر فرق العمل عامالً معرقالً للعمل من وجهة نظر االدارة الع

وهً أعلى من الوسط الفرضً , وتدل على ان االدارة العلٌا ترى بان فرق العمل عامالً معرقالً للعمل , إال انه ٌرى العاملون 
ل بشكل عامل معرقل بؤن هناك توجهاً نحو دعم العمل الفرقً وبما ان الوزارة تفتقر لبٌئة عمل مساندة لذلك , تظهر فرق العم

للعمل من وجهة نظر االدارة العلٌا , كما ان أقل قٌمة للوسط الحسابً فً هذا البعد فكانت للفقرة ) تتسم عملٌة معالجة المشكالت 
( وهً أقل من الوسط الفرضً . وهذا ٌعنً ان عملٌة معالجة 2.60فً الوزارة باألسلوب الجماعً ولٌس الفردي ( اذ بلؽت )

فً الوزارة تتسم باألسلوب الفردي ولٌس الجماعً نظراً لعدم وجود بٌئة عمل تساند العمل الجماعً , وتراوحت قٌم المشكالت 
 ( وهذا ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.1.16-1.02االنحراؾ المعٌاري بٌن )

 

 ػ٠ِ ٣لٍ ٝٛنا,  اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ ٛٞ أػالٛب,  إ غلٗ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ أثؼبك ٖٓ ثؼل ٌَُ اُؼبّ اُؾَبث٢ اٍُٜٞ ٝثٔوبهٗخ

( 2) ٝاٌَُْ االٍزوار٤غ٢ اُجؼل ٝاف٤واً  االرٖبالد صْ ٖٝٓ اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ ٤ِ٣ٚ اُٞىاهح ك٢ ػ٤ِٚ اُزو٤ًي ٣زْ عبٗت أًضو اٗٚ

 . مُي ٣ٞٙؼ

 

 : اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ -صبُضبً 
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( 3.37) أُزـ٤و ُٜنا اُؾَبث٢ اٍُٜٞ ه٤ٔخ ٝثِـذ( اُزؼو٤ل, أُوًي٣خ, اُو٤ٍٔخ) ٢ٛ ػ٤خكو أثؼبك( 3) فالٍ ٖٓ أُزـ٤و ٛنا ه٤بً رْ

 ٝؿبُجبً  كائٔبً  ٗؾٞ ارغٜذ أُزـ٤و ٛنا ؽٍٞ اُؼ٤٘خ اعبثبد ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 3) ٝاُجبُؾ ُِٔو٤بً اُلو٢ٙ اٍُٜٞ ه٤ٔخ ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ

 : ٣ؤر٢ ٓب ك٘الؽع أُزـ٤و ٛنا ألثؼبك ثبَُ٘جخ أٓب( , 0.30) ٓؼ٤به١ ٝثبٗؾواف

  -:اُو٤ٍٔخ -1

( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات, اذ بلؽت قٌمة 7( فقرات وٌبٌن الجدول)2تم قٌاس هذا البعد من خالل )

 ( وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول3( وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ )3.10الوسط الحسابً لهذا البعد )

( , وٌدل ذلك على ان الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم نوعاً ما بالطابع 0.66هذا البعد اتجهت نحو دائماً وؼالباً وبانحراؾ معٌاري )

الرسمً , أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى 
( 3.47قرة ) ال ٌوجد فً الوزارة امتثال للوائح االدارٌة والتعلٌمات والمعاٌٌر ( اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً )اجابة وحققتها الف

وهً أعلى من الوسط الفرضً , أما مستوى اجابة فكانت للفقرة ) ٌحرص العاملون على متابعة المعاٌٌر المختلفة فً الوزارة ( اذ 
( وهً أقل من الوسط الفرضً . وتشترك هاتٌن الفقرتٌن فً نفس النتٌجة اذ انه ال ٌوجد فً 2.83بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )

الوزارة امتثال للوائح والتعلٌمات والمعاٌٌر االدارٌة , اذ ال ٌحرص العاملون على متابعة هذه المعاٌٌر , بالرؼم من وجود سٌاسات 
حددة بوضوح فً الوزارة , مما ٌدل ذلك على عدم وجود قواعد ضابطة وتعلٌمات محددة لمختلؾ المهام كما ان اجراءات العمل م

( وهذا 1.11-0.97تحكم عمل العاملٌن وتدفعهم الى االلتزام باللوائح والمعاٌٌر المحددة . وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن )

 ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.

 

 

  -:أُوًي٣خ -2

( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات, اذ بلؽت قٌمة 8( فقرات وٌبٌن الجدول)2البعد من خالل )تم قٌاس هذا 

( وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول 3( وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ )3.74الوسط الحسابً لهذا البعد )

( , مما ٌدل على تمتع الهٌكل التنظٌمً للوزارة بالمركزٌة , أما 0.62ؾ معٌاري )هذا البعد اتجهت نحو دائماً وؼالباً وبانحرا

بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة 
تخص عملهم دون الرجوع الى المستوٌات العلٌا فً وحققتها الفقرة ) ٌمتلك العاملون قدر كبٌر من الحرٌة باتخاذ القرارات التً 

( وهً أعلى من الوسط الفرضً , وهذا ٌدل على حرٌة العاملٌن فً اتخاذ 4.24الوزارة ( اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )

اكدت علٌه نتائج القرارات فقط فٌما ٌخص عملهم أي ان القرارات االساسٌة واالكثر اهمٌة هً فً ٌد االدارة العلٌا , وهذا ما 
المقابالت الشخصٌة التً اجرتها الباحثة , أي ان هناك ال مركزٌة نسبٌة فً الهٌكل التنظٌمً , أما أقل قٌمة كانت للفقرة ) 

( وهً أقل من الوسط الفرضً , مما ٌدل على وضوح 2.82اجراءات العمل ؼٌر واضحة والهٌكل ؼٌر مالئم ( وبلؽت )
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( وهذا ٌعنً هناك 1.17-0.83ٌكل التنظٌمً لعٌنة البحث . وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن )اجراءات العمل ومالئمة اله

 تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.

 

 

 

 

 

  -:اُزؼو٤ل -3

وسط ( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات, وبلؽت قٌمة ال9( فقرات وٌبٌن الجدول)2تم قٌاس هذا البعد من خالل )

( وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد 3( وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ )3.27الحسابً لهذا البعد )

( , وذلك ٌدل على ان الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم بالتعقٌد , أما بالنسبة 0.60اتجهت نحو دائماً وؼالباً وبانحراؾ معٌاري )

والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة )  لفقرات هذا البعد
( وهً أعلى من الوسط الفرضً , أما 3.79هناك حاجة الى التنسٌق مع العدٌد من االدارات ( اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )

( وهً أقل 2.85لعمل والوحدات ؼٌر كافٌة للتنفٌذ ( وبلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها )ادنى مستوى اجابة فكان للفقرة ) جماعات ا

من الوسط الفرضً . وهذا ما ٌإكد بؤن الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم بالتعقٌد وذلك طبٌعً ونتٌجًة للتعقٌد البٌئً , وتراوحت قٌم 
 االجابات بٌن أفراد العٌنة. ( وهذا ٌعنً هناك تجانس ف1.10ً-0.90االنحراؾ المعٌاري بٌن )
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 ٤ٌَُِٜ اُـبُجخ أَُخ ٢ٛ ٌُٜٞٗب أُوًي٣خ ٛٞ أػالٛب,  إ ٗغل اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ أثؼبك ٖٓ ثؼل ٌَُ اُؾَبث٢ اٍُٜٞ ٝثٔوبهٗخ

 . مُي ٣ٞٙؼ( 3) ٝاٌَُْ.  اُو٤ٍٔخ صْ ٖٝٓ اُزؼو٤ل ٤ِ٣ٚ,  اُز٘ظ٢ٔ٤

 

 

 اُزؤص٤و كو٤ٙبد افزجبه–اُضبُش أُجؾش

 أٝ ُوجُٜٞب ٕؾزٜب ٓلٟ ػ٠ِ اُؾٌْ اعَ ٖٓ اُجؾش ٜٓ٘غ٤خ ك٢ رؾل٣لٛب رْ اُز٢ اُجؾش كو٤ٙبد افزجبه أُجؾش ٛنا ٖٓ اُٜلف

 :٢ِ٣ ًٔب اُ٘زبئظ ًٝبٗذ, ٛنٙ الفزجبه اُج٤َٜ اُقط٢ االٗؾلاه اٍزقلاّ ٝرْ.  هكٜٚب

 فالٍ ٖٝٓ اُلو٤ٙخ ٛنٙ افزجبه ػ٘ل: اُز٘ظ٢ٔ٤ َا٤ٌُٜ ك٢ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُِضوبكخ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٣ٞعل: اال٠ُٝ اُوئ٤َخ اُلو٤ٙخ

 :٢ِ٣ ٓب ٗالؽع( 10) ههْ اُغلٍٝ

 

 

 

 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

101 
 

 

 ,(3.96)  ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.05) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ

 ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ػ٠ِ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُِضوبكخ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و

Y = 3.41 – 0.01 M  

 اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ رٔضَ  M: إ ؽ٤ش

 :٢ِ٣ ًٔب ٗزبئغٜب كٌبٗذ كوػ٤خ كو٤ٙبد ػلح اُلو٤ٙخ ٛنٙ ٖٓ ٝاٗجضوذ

  االٍزوار٤غ٢ ُِجؼل ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٣ٞعل) ٝاُوبئِخ اال٠ُٝ اُوئ٤َخ اُلو٤ٙخ ٖٓ أُ٘جضوخ اال٠ُٝ ٤خاُلوػ اُلو٤ٙخ الفزجبه -1

ٍَ  ثؤثؼبكٙ اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢  :٣ؤر٢ ٓب( 11) اُغلٍٝ فالٍ ٖٝٓ ٗغل( ٝٓغزٔؼخ ؽلح ػ٠ِ ً

 

 

 ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 1.45) ٞثخأُؾَ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ) ك٢( االٍزوار٤غ٢ اُجؼل) رؤص٤و -1-1

 ػ٠ِ االٍزوار٤غ٢ ُِجؼل ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ َٓزٟٞ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ ٗذكٌب االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ

Y = 3.51 – 0.06 M1 

 االٍزوار٤غ٢ اُجؼل رٔضM1َ: إ ؽ٤ش

 َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 12.33) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُو٤ٍٔخ) ك٢( االٍزوار٤غ٢ اُجؼل) رؤص٤و -1-2

 ٝثٔب اُو٤ٍٔخ ػ٠ِ االٍزوار٤غ٢ ُِجؼل ٓؼ٣ٞ٘خ ُخكال مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ

 ٣زْ ٝأٛلاف ٝفطٜ االعَ ٣ِٞٛخ اٍزوار٤غ٤خ اُٞىاهح رٔزِي ػ٘لٓب اٗٚ أ١ , ٛوك١ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ

 ٓؼوكخ اُؼب٤ِٖٓ ٝثبٓزالى خٝاُقبهع٤ اُلاف٤ِخ اُج٤ئ٤خ اُزـ٤واد ػٖ ٝاٙؾخ ٕٞهح اُٞىاهح آزالى ػ٘ل ٝمُي كه٤ن ثٌَْ اٗغبىٛب

 ه٤ٔخ ٝثِـذ,  اُو٤ٍٔخ روَ اُؼٌٌ ٝػ٘ل اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ اُو٤ٍٔخ ريكاك االٍزوار٤غ٢ اُجؼل رؾون ًِٔب أ١,  اُٞىاهح ثوإ٣خ ربٓخ

 ِـذث ٝهل , االٍزوار٤غ٢ اُجؼل فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ اُو٤ٍٔخ ك٢ اُؾبِٕخ اُزـ٤واد ٖٓ%( 15) إ أ١( 0.15) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ

 ثٔولاه ى٣بكح ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف االٍزوار٤غ٢ اُجؼل ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٓٞعجخ ه٤ٔخ ٢ٛٝ( 0.33) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب اُو٤ٍٔخ, ك٢%( 33)

Y1 = 2.26 + 0.33 M1 
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 اُو٤ٍٔخ Y1: إ ؽ٤ش

 َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 25.56) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: ٔوًي٣خاُ) ك٢( االٍزوار٤غ٢ اُجؼل) رؤص٤و -1-3

 أُوًي٣خ ػ٠ِ االٍزوار٤غ٢ ُِجؼل ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ

 فالٍ ٖٓ أُوًي٣خ روَ االٍزوار٤غ٢ اُجؼل رؾون ٣زْ ػ٘لٓب ٚاٗ أ١ , ػ٢ٌَ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب

 كٕٝ ػِْٜٔ رقٔ اُز٢ اُوواهاد ثبرقبم ُْٜ أَُبػ ػ٘ل ًنُي اُغل٣لح ٝأُْبه٣غ اُقطٜ ؽٍٞ ثآهائْٜ ثبإلكالء ُِؼب٤ِٖٓ أَُبػ

 ك٢ اُؾبِٕخ اُزـ٤واد ٖٓ%( 27) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.27) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ,   اُٞىاهح ك٢ اُؼ٤ِب أَُز٣ٞبد ا٠ُ اُوعٞع

 رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٍبُجخ ه٤ٔخ ٢ٛٝ( -0.41) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , االٍزوار٤غ٢ اُجؼل فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ أُوًي٣خ

 ٌَُْثب كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب أُوًي٣خ, ك٢%( 41) ثٔولاه ٗوٖبٕ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف االٍزوار٤غ٢ اُجؼل ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح

 :اُزب٢ُ

Y2 = 4.79 - 0.41 M1 

 أُوًي٣خ رٔضَ Y2: إ ؽ٤ش

 كالُخ َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.77) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُزؼو٤ل) ك٢( االٍزوار٤غ٢ اُجؼل) رؤص٤و -1-4

 ٝثٔب اُزؼو٤ل ػ٠ِ االٍزوار٤غ٢ ُِجؼل ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05)

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ

Y3 = 3.48 - 0.08 M1 

 اُزؼو٤ل رٔضَ Y3: إ ؽ٤ش

 ك٢  ُالرٖبالد ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٣ٞعل) ٝاُوبئِخ اال٠ُٝ اُوئ٤َخ اُلو٤ٙخ ٖٓ أُ٘جضوخ اُضب٤ٗخ اُلوػ٤خ اُلو٤ٙخ الفزجبه -3

ٍَ  ثؤثؼبكٙ اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ  :٢ِ٣ ٓب( 12) اُغلٍٝ فالٍ ٖٝٓ ٗغل( , ٝٓغزٔؼخ ؽلح ػ٠ِ ً

 

 
 

 

 َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.01) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ) ك٢( االرٖبالد) رؤص٤و -2-1

 ا٤ٌَُٜ ػ٠ِ ُالرٖبالد ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُز٘ظ٢ٔ٤

Y = 3.39 – 0.006 M2 

 االرٖبالد رٔضَ M2: إ ؽ٤ش

 كالُخ َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 10.93) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُو٤ٍٔخ) ك٢( بالداالرٖ) رؤص٤و -2-2

 اّبهح إ ٝثٔب اُو٤ٍٔخ ػ٠ِ ُالرٖبالد ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05)

 اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ اُو٤ٍٔخ ريكاك اُٞىاهح ك٢ اُو٤ٍٔخ االرٖبالد ىاكد ًِٔب أ١ , ٛوك١ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ

 فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ اُو٤ٍٔخ ك٢ اُؾبِٕخ اُزـ٤واد ٖٓ%( 14) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.14) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ, 
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 ٣ٌٕٞ ٍٞف االرٖبالد ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٓٞعجخ ه٤ٔخ ٢ٛٝ( 0.36) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , االرٖبالد

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب اُو٤ٍٔخ, ك٢%( 36) ثٔولاه ى٣بكح ٛ٘بى

Y1 = 2.04 + 0.36 M2 

 اُو٤ٍٔخ رٔضَ Y1: إ ؽ٤ش

 كالُخ َٟٞٓز ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 35.99) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: أُوًي٣خ) ك٢( االرٖبالد) رؤص٤و -2-3

 اّبهح إ ٝثٔب أُوًي٣خ ػ٠ِ ُالرٖبالد ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05)

(  االٍلَ ا٠ُ األػ٠ِ ٖٓ)  ٝاؽل ثبرغبٙ اُٞىاهح ك٢ االرٖبالد ًبٗذ ًِٔب اٗٚ أ١ ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ

 اُؾبِٕخ اُزـ٤واد ٖٓ%( 34) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.34) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ,  ُِٞىاهح اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ ٣خأُوًي ريكاك

 ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٍبُجخ ه٤ٔخ ٢ٛٝ( -0.53) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , االرٖبالد فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ أُوًي٣خ ك٢

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب أُوًي٣خ, ك٢%( 53) ثٔولاه ٖبٕٗو ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف االرٖبالد ك٢ ٝاؽلح

Y2 = 5.32 – 0.53 M2 

 أُوًي٣خ رٔضَ Y2: إ ؽ٤ش

 كالُخ َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 2.20) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُزؼو٤ل) ػ٠ِ( االرٖبالد) رؤص٤و -2-4

 إ ٝثٔب اُزؼو٤ل ػ٠ِ ُالرٖبالد ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ـخٝاُجبُ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05)

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ٛوك١, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح

Y3 =2.81  + 0.15  M2 

 اُزؼو٤ل رٔضَ Y3: إ ؽ٤ش

 اُؼَٔ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٣ٞعل) ٝاُوبئِخ اال٠ُٝ اُوئ٤َخ اُلو٤ٙخ ٖٓ وخأُ٘جض اُضبُضخ اُلوػ٤خ اُلو٤ٙخ الفزجبه -4

ٍَ  ثؤثؼبكٙ اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ اُلوه٢  :٢ِ٣ ٓب( 13) اُغلٍٝ فالٍ ٖٝٓ ٗغل( , ٝٓغزٔؼخ ؽلح ػ٠ِ ً

 

 

 
 

 اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.001) ثخأُؾَٞ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ) ك٢( اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و  -3-1

 اُؼَٔ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ َٓزٟٞ ػ٘ل

 ثبٌَُْ كٌبٗذ اهاالٗؾل ٓؼبكُخ آب ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ػ٠ِ اُلوه٢

 :اُزب٢ُ

Y = 3.38 – 0.001 M3 

 اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ رٔضM3َ: إ ؽ٤ش

 ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 13.29) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُو٤ٍٔخ) ك٢( اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و -3-2

 اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣٢٘ؼ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ َٓزٟٞ
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 اُؼَٔ ٗؾٞ اُٞىاهح رٞعٚ ًبٕ ًِٔب اٗٚ ػ٠ِ ٣لٍ ٝٛنا , ٛوك١ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُو٤ٍٔخ ػ٠ِ

 ٖٓ%( 16) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.16) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ,  ُِٞىاهح اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ اُو٤ٍٔخ ريكاك ػب٢ُ اُلوه٢

 ه٤ٔخ ٢ٛٝ( 0.37) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ اُو٤ٍٔخ ك٢ اُؾبِٕخ اُزـ٤واد

 آب اُو٤ٍٔخ, ك٢%( 37) ثٔولاه ى٣بكح ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٓٞعجخ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ

Y1 = 1.96 + 0.37 M3 

 ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 13.48) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: أُوًي٣خ) ك٢( اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و -3-3

 اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ ٣ٞ٘خٓؼ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ َٓزٟٞ

 اُؼَٔ ٗؾٞ اُٞىاهح رٞعٚ اىكاك ًِٔب اٗٚ ػ٠ِ ٣لٍ ٝٛنا , ػ٢ٌَ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب أُوًي٣خ ػ٠ِ

 اُؾبِٕخ اداُزـ٤و ٖٓ%( 16) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.16) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ,  اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ أُوًي٣خ ريكاك اُلوه٢

 ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٍبُجخ ه٤ٔخ ٢ٛٝ( -0.34) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ أُوًي٣خ ك٢

 االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب أُوًي٣خ, ك٢%( 34) ثٔولاه ٗوٖبٕ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل

 :زب٢ُاُ ثبٌَُْ كٌبٗذ

Y2 = 4.81 – 0.34 M3 

 َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.07) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُزؼو٤ل) ك٢( اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و -3-4

 ٠ِػ اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3,96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ػ٢ٌَ, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُزؼو٤ل

Y3 = 3.35 – 0.03 M3 

  اُ٘زبئظ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٣ٞعل) ٝاُوبئِخ اال٠ُٝ اُوئ٤َخ اُلو٤ٙخ ٖٓ أُ٘جضوخ اُواثؼخ اُلوػ٤خ اُلو٤ٙخ الفزجبه -5

ٍَ  ثؤثؼبكٙ اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢  :٢ِ٣ ٓب( 14) اُغلٍٝ فالٍ ٖٝٓ  ٗغل( , ٝٓغزٔؼخ ؽلح ػ٠ِ ً

 

 
 ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.41) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ) ك٢(  اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و  -4-1

  اُ٘زبئظ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ناٝٛ ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ َٓزٟٞ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ٛوك١, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ػ٠ِ

Y = 3.28 + 0.03 M4 

 َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 18.41) ُٔؾَٞثخا F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُو٤ٍٔخ) ك٢( اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و -4-2

 اُو٤ٍٔخ ػ٠ِ اُ٘زبئظ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ

 ػ٠ِ اُزو٤ًي ٣يكاك اُ٘زبئظ ٗؾٞ ىاهحاُٞ رٞعٚ ىاك ًِٔب ٣ؼ٢٘ ٝٛنا , ٛوك١ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب

 اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ,  اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ك٢ اُو٤ٍٔخ ريكاك ٝثنُي االٗغبى ٗؾٞ ٝاُزٞعٚ اُؼَٔ ك٢ اُلهخ ٣ي٣ل ٓٔب اُؼب٤ِٖٓ اكاء

 ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ اُو٤ٍٔخ ك٢ اُؾبِٕخ اُزـ٤واد ٖٓ%( 21) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.21)

 ثٔولاه ى٣بكح ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٓٞعجخ ه٤ٔخ ٢ٛٝ( 0.41) ث٤زب ٓؼبَٓ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب اُو٤ٍٔخ, ك٢%( 41)

Y1 = 1.82 + 0.41 M4 

 َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أػ٠ِ ٢ٛٝ( 16.35) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ِـذث(: أُوًي٣خ) ك٢( اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و -4-3

 أُوًي٣خ ػ٠ِ اُ٘زبئظ ٗؾٞ ُِزٞعٚ ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٛ٘بى ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05) كالُخ

 ك٢ أُوًي٣خ روَ اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُٞىاهح رٞعٚ ىاك ًِٔب ٣ؼ٢٘ ٝٛنا , ػ٢ٌَ اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٍبُجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ ٝثٔب

 ثٖٞهح اُؼب٤ِٖٓ ع٤ٔغ ث٤ٖ أُؼِٞٓبد رٞى٣غ ٣زْ ام اُوواهاد ٕ٘غ ػ٤ِٔخ ك٢ اُؼب٤ِٖٓ ثبّواى اُٞىاهح روّٞ ام اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ
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%( 19) ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا( 0.19) اُزؾل٣ل ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ٝثِـذ,  اُزؾ٤ِ٤ِخ أُٜبهاد ٝرؼي٣ي اُؼَٔ ك٢ اُلهخ ى٣بكح ا٠ُ ٣ئك١ ٓٔب ربٓخ

 ه٤ٔخ ٢ٛٝ( -0.36) ث٤زب ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهل , اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ فالٍ ٖٓ رل٤َوٙ ٣ٌٖٔ أُوًي٣خ ك٢ اُؾبِٕخ اُزـ٤واد ٖٓ

 ٓؼبكُخ آب أُوًي٣خ, ك٢%( 36) ثٔولاه ٗوٖبٕ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٍٞف اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ ك٢ ٝاؽلح ٝؽلح رـ٤٤و ػ٘ل ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ٍبُجخ

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه

Y2 = 4.88 – 0.36 M4 

 كالُخ َٓزٟٞ ػ٘ل اُغل٤ُٝخ ه٤ٔزٜب ٖٓ أهَ ٢ٛٝ( 0.25) أُؾَٞثخ F ه٤ٔخ ثِـذ(: اُزؼو٤ل) ك٢( اُ٘زبئظ ٗؾٞ اُزٞعٚ) رؤص٤و -4-4

 ٝثٔب اُزؼو٤ل ػ٠ِ اُ٘زبئظ ٗؾٞ ُِٚزٞع ٓؼ٣ٞ٘خ كالُخ مٝ رؤص٤و ٝعٞك ػلّ ٣ؼ٢٘ ٝٛنا ,(3.96) ٝاُجبُـخ( 1,70) ؽو٣خ ٝكهعخ( 0.05)

 :اُزب٢ُ ثبٌَُْ كٌبٗذ االٗؾلاه ٓؼبكُخ آب ٛوك١, اُزؤص٤و ثبٕ ٣ؼ٢٘ ٛنا ٓٞعجخ ث٤زب ٓؼبَٓ اّبهح إ

Y3 = 3.12 + 0.05  M4 

 ٖٓ كوٜ ٣ٌٕٞ خاُز٘ظ٤ٔ٤ ثبُضوبكخ رؤصوٙ إ ام اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُضوبكخ ك٢ ٢ًِ ثٌَْ ٣زؤصو ال ُِٞىاهح اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ إ ٍجن ٓٔب َٗز٘زظ

 ريكاك(  اُ٘زبئظ ٗؾٞ ٝاُزٞعٚ,  اُلوه٢ اُؼَٔ ٗؾٞ اُزٞعٚ,  االرٖبالد,  االٍزوار٤غ٢ اُجؼل)  فالٍ كٖٔ ٝأُوًي٣خ اُو٤ٍٔخ فالٍ

 ٝٙٞػ ُّؼل ٗز٤غخً  ٣زؤصو ال كٜٞ اُزؼ٤ل أٓب,  اُٞىاهح ك٢ اُو٤ٍٔخ ٝاُِٞائؼ ثبألٗظٔخ اُؼب٤ِٖٓ الُزياّ ٝرجؼبً  ٝأُوًي٣خ اُو٤ٍٔخ روَ أٝ

 . ُِٞىاهح ثبَُ٘جخ ٝاُقبهع٤خ اُلاف٤ِخ اُج٤ئ٤خ اُزـ٤واد

 

 

 

 

 -االستنتاجاث:

أظهرت النتائج ان هناك قلة اهتمام بالثقافة التنظٌمٌة فً الوزارة وهذا ناتج عن قلة االهتمام بالبعد االستراتٌجً اذ ان الوزارة  -1
ٌة كما ان رإٌة الوزارة هً ؼٌر واضحة بالنسبة للعاملٌن مما ال تمتلك صورة واضحة عن التؽٌرات البٌئٌة الداخلة والخارج

ٌإثر سلباً على انجاز االهداؾ . اضافًة الى البعد االستراتٌجً اظهرت النتائج بؤن هناك قلة اهتمام اٌضاً فً االتصاالت اذ 
 بٌنت النتائج ان هناك ضعؾ فً عملٌات االتصال فً الوزارة .

عى نحو التركٌز على النتائج , كما ان هناك تركٌز عالً على اداء العاملٌن , اذ انها تقوم أظهرت النتائج ان الوزارة تس -0
بتزوٌد العاملٌن بمعلومات تقوٌمٌة عن ادائهم كلما حدث أي انحراؾ , لٌقوموا بتعدٌله , مما ٌإكد على الدقة فً العمل 

 والتوجه نحو االنجاز .
ل العاملٌن للوائح والتعلٌمات والمعاٌٌر االدارٌة بالرؼم من وجود سٌاسات أظهرت النتائج ان هناك امتثال ضعٌؾ من قب -3

وتعلٌمات محددة لمختلؾ المهام , كما ان اجراءات العمل محددة بوضوح فً الوزارة , مما ٌدل على عدم وجود قواعد 
 ضابطة تحكم عمل العاملٌن  وتدفعهم لاللتزام بهذه اللوائح والمعاٌٌر المحددة .

لنتائج ان الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم بالتعقٌد , اذ ان هناك حاجة الى التنسٌق بٌن االدارات , كما ان اجراءات أظهرت ا -4

 العمل طوٌلة .

أظهرت النتائج ان هناك توجه من قبل المدٌرٌن نحو الالمركزٌة من خالل السماح للعاملٌن بالمشاركة فً صنع القرارات فً  -5

ٌن ٌمتلكون قدر كبٌر من الحرٌة باتخاذ القرارات التً تخص عملهم دون الرجوع الى المستوٌات الوزارة , كما ان العامل

 االدارٌة العلٌا .

أظهرت النتائج بؤن الثقافة التنظٌمٌة بؤبعادها تإثر فً بعدٌن فقط للهٌكل التنظٌمً ) الرسمٌة والمركزٌة ( وال ٌوجد لها أي  -6

ً للوزارة , اذ ان الثقافة التنظٌمٌة تسمح باالتصاالت بجمٌع الجهات والعمل بروح تؤثٌر على التعقٌد فً الهٌكل التنظٌم

 الفرٌق وتشجع على التوجه نحو النتائج .

 -انتىصياث:
تطوٌر الثقافة التنظٌمٌة فً الوزارة , من خالل االهتمام باالستماع لمقترحات العاملٌن , وتقدٌم المساعدة والمشورة لهم ,  -1

د االستراتٌجً بمراقبة التؽٌرات البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة , وجعل العاملٌن على معرفة تامة برإٌة الوزارة واالهتمام بالبع

 لضمان انجاز االهداؾ والخطط بشكل دقٌق .

د التشجٌع على تشكٌل فرق عمل بٌن العاملٌن داخل الدائرة الواحدة , وبٌن مختلؾ الدوائر اٌضاً من خالل توفٌر بٌئة عمل تسان -2

 العمل الفرقً لزٌادة القدرة على حل المشكالت .

التوضٌح  للعاملٌن ما تتضمنه كل وظٌفة من مهام ومسإولٌات كلما حدث تؽٌٌر , وتوضٌح المعاٌٌر القائمة لكل وظٌفة , لكً  -3

 ٌكونوا على علم بكٌفٌة االنجاز وجعل ادائهم ٌتطابق مع المعاٌٌر القائمة .
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باللوائح والمعاٌٌر المحددة من خالل تشدٌد أنظمة الرقابة ووضع  قواعد ضابطة تحكم العمل داخل دفع العاملٌن على االلتزام  -4

 الوزارة .

القٌام بالتنسٌق بٌن االدارات وتشجٌع االتصاالت المتنوعة بشكل ٌساعد على التكامل وتقلٌل التعقٌد فً الهٌكل التنظٌمً بما  -5

 ٌسمح بتحقٌق االهداؾ . 
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 املصادر انؼربيت

 انكتب

, مإسسة الوراق للنشر , عمان ,  اسس البحث العلمً إلعداد الرسائل الجامعٌة( ,  2011ابراهٌم , مروان عبد المجٌد , ) -1

 االردن .

 ردن, الطبعة الثانٌة , دار الحامد للنشر والتوزٌع , عمان , اال ادارة المنظمات , منظور كلً( ,  0212حسٌن , حرٌم , )  -0

 , دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع , بؽداد.  ادارة السلوك التنظٌمً( ,  2015الزبٌدي ,ؼنً دحام تناي ؛ وآخرون , )  -3
 , الطبعة الثالثة , دار وائل للنشر , عمان , االردن . نظرٌة المنظمة , الهٌكل والتصمٌم( ,  0228السالم , مإٌد سعٌد , )  -5

 , دار الحامد للنشر والتوزٌع , عمان , االردن  .  نظرٌة المنظمة( ,  2012)  الطراونة , حسٌن احمد ؛ وآخرون ,  -5

دور الثقافة التنظٌمٌة فً التنبإ بقوة الهوٌة التنظٌمٌة , ( ,  0210عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ ؛ وجودة , محفوظ احمد , )  -6

ة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة , , مجل دراسة مٌدانٌة على أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات االردنٌة الخاصة

 . 0, العدد  06المجلد 

 , الطبعة الخامسة , دار وائل للنشر   السلوك التنظٌمً فً منظمات االعمال( ,  2010العمٌان , محمود سلمان , ) -7
 بة السٌسبان , بؽداد  ., نشر وتوزٌع مكت عملٌات –مداخل  –نظرٌة المنظمة , مفاهٌم ( ,  2015العنزي , سعد علً , )  -8
 , الطبعة االولى , دار المٌسرة للطباعة والنشر. ادارة المنظمات , منظور كلً( ,  0213مساعدة , ماجد عبد المهدي , )  -9

 اجملالث

( 07)  79, تنمٌة الرافدٌن ,  الثقافة التنظٌمٌة وأثرها فً تحسٌن نوعٌة حٌاة العمل( ,  0222الحمدانً , ناهدة اسماعٌل , )  -12

. , 

دراسة مقارنة فً الثقافة التنظٌمٌة بٌن المالكات االدارٌة والفنٌة للفرق ( ,  0213رجب , ولٌد خالد ؛ وآخرون , )  -11

 .   62, العدد  19, مجلة الرافدٌن للعلوم الرٌاضٌة ) نصؾ سنوٌة ( , المجلد  المشاركة فً بطولة ؼرب اسٌا للتاٌكوندو

دور الثقافة التنظٌمٌة فً تعزٌز التشارك المعرفً لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ( ,  0213العسكري , هناء جاسم محمد , )  -10

 .6, العدد  3, مجلة المثنى للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة , المجلد  دراسة تطبٌقٌة فً كلٌة االدارة واالقتصاد

تنظٌمٌة وتشخٌص فجوتها فً المإسسات قٌاس الثقافة ال( ,  0212العطوي , عامر علً و الشٌبانً , الهام ناظم , )  -13

 .5, العدد  10, دراسة تطبٌقٌة فً جامعة كربالء , مجلة القادسٌة للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة , المجلد  التعلٌمٌة

دراسة تطبٌقٌة فً  ISO 14001تؤثٌر الثقافة التنظٌمٌة فً تبنً نظام االدارة البٌئٌة ( ,  0210محمد , خمٌس ناصر , )  -15

 .  8, العدد  5, مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة , المجلد  ركة العامة لصناعة الزجاج والسٌرامٌكالش



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

107 
 

قٌاس أثر عوامل الثقافة التنظٌمٌة فً تنفٌذ ادارة المعرفة ( ,   0212المدان , سامً عبد هللا ؛ وموسى , صباح محمد , )  -12

 .85, مجلة االدارة واالقتصاد , العدد  نج (فً مجموعة االتصاالت االردنٌة )اورا

تشخٌص نمط الهٌكل التنظٌمً فً المإسسات التعلٌمٌة العراقٌة , دراسة حالة فً ( ,  0210ٌوسؾ , سناء خضر , )  -16

 . 112, العدد  05, تنمٌة الرافدٌن , المجلد  اربٌل –جامعة صالح الدٌن 

 انرسائم واالطاريح

تحلٌل الهٌكل التنظٌمً عبر عالقة أبعاد الهٌكل التنظٌمً بالتركٌب العضوي , ( ,  0213)  الحمدانً , مهند طلب حمٌد , -17

 , بحث الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر , كلٌة االدارة واالقتصاد , جامعة بؽداد . بحث تطبٌقً فً هٌئة النزاهة

فة التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً , بحث إستطالعً فً ( , ٌاسر عادل محمود , العالقة والتؤثٌر بٌن الثقا 0213الخفاجً , )  -18

 شركة صناعات األصباغ الحدٌثة , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , كلٌة االدارة واالقتصاد , جامعة بؽداد. 

التخطٌط االستراتٌجً والهٌكل التنظٌمً العالقة واالثر , دراسة استطالعٌة آلراء ( ,  0220العانً , اثٌر انور شرٌؾ , )  -19

 , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , كلٌة االدارة واالقتصاد , جامعة بؽداد . المدراء العاملٌن فً وزارة الصناعة والمعادن

تقٌٌم دور ثقافة المنظمة ونجاح ادارة المعرفة فً تطوٌر المٌزة التنافسٌة المستدامة ( ,   0228العانً , أرٌج سعٌد خلٌل , )  -02

رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة , كلٌة االدارة واالقتصاد ,  ,  تصال الخلوي العاملة فً العراق, دراسة تطبٌقٌة فً شركات اال

 جامعة بؽداد . 

الثقافة التنظٌمٌة والممارسات االدارٌة لدى مدٌري المدارس الحكومٌة والعالقة بٌنهما ( ,  0210علٌان , دٌمة عبد علً , )  -01

, رسالة ماجستٌر منشورة , جامعة النجاح الوطنٌة ,  " رام هللا والبٌرة "من وجهة نظر المعلمٌن فً محافظتً القدس و 

 نابلس , فلسطٌن .

أنماط الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها بتحقٌق التمٌز التنافسً بٌن شركات االتصاالت ( ,  0210العنزي , عمر علٌان االٌداء , )  -00

قسم العلوم االدارٌة , كلٌة الدراسات العلٌا , جامعة ناٌؾ العربٌة , اطروحة دكتوراه منشورة ,  فً المملكة العربٌة السعودٌة

 للعلوم االمنٌة .

أثر خصائص الهٌكل التنظٌمً والثقافة التنظٌمٌة والتفاعل التنظٌمً على تقاسم المعرفة : ( ,  0210مقابلة , احمد محمد , )  -03

اجستٌر منشورة , كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة , جامعة , رسالة م دراسة حالة الشركات العاملة فً مدٌنة الحسن الصناعٌة

   http://respository.yu.edu.jo/hanle/123456789/1628الٌرموك 

ولة الكوٌت وعالقتها بمركز الضبط لدى الثقافة التنظٌمٌة فً المدارس الثانوٌة فً د( ,  0213الهاجري , زٌاد ناصر , )  -05

 , رسالة ماجستٌر منشورة , كلٌة العلوم التربوٌة , جامعة الشرق االوسط . المعلمٌن من وجهة نظرهم

 االع٘ج٤خ أُٖبكه
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 الخالصة:

أن التعوٌض بأٌة صورة كان ٌنسجم مع دولة القانون العصرٌة ذات المنحى الدٌمقراطً فٌه تخضاع اإلدارة  
ٌض عن األضرار التً لحقت بالشخص المتضرر ؼٌر أن هذا الضرر مان جاناب لسلطة القضاء فً وجوب منح التعو

اإلدارة تجاه األفراد ال ٌكون دائما  فً صورة ضرر مادي الذي ٌكون على شكل خساارة مادٌاة تصاٌب األفاراد وٌمكان 
عناه هاو  تعوٌضه بسهولة فً حٌن أن النوع امخر من الضرر الاذي ٌثٌار بعاض اإلشاكاالت عناد المطالباة والتعاوٌض

الضرر األدبً الذي ٌصاٌب الفارد فاً ذمتاه المعنوٌاة فهاو األلام والحازن والهام الاذي ٌنتااب صااحب الشاأن فاال ٌمكان 
 التعوٌض عنه بمجرد منح الضرر مبلػ من المال إلزالة هذا الضرر. 

ان هاذا  فباالرؼم مان .مجلاس الدولاة الفرنساً فً البداٌة كان االخذ بالتعوٌض عن االضرار المعنوٌة عل ٌاد
 وأتجه نحو التعوٌض عن األضرار المادٌاة فقاط إال ةر المعنوٌراضقد رفض فً بداٌة األمر التعوٌض عن االالمجلس 

. اعتناق مذهب التعوٌض عان األضارار المعنوٌاة والتقاى باذلك ماع القضااء العااديانه فً نهاٌة االمر بدأ عهدا  جدٌدا ب
ه القاانون العاام فاً فرنساا وولاد معاه عهاد جدٌاد مان اإلنصااؾ كاان قد وجد ذلك التحول ترحٌب كامال مان جاناب فقاو

 القضاء اإلداري بحاجة إلٌه لٌزٌد من ثقة المتقاضٌن بعدالته وحكمه. 

 

،، مجلمممممس الدولمممممة الفرنسمممممً الكلممممممات المفتاحٌمممممة: ، التعممممموٌض،، ،االضمممممرار المعنوٌمممممة،، ،القضممممماء اإلداري،، ،
 ،العدالة،.
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Abstract: 

The compensation in any form it would be compatible with the modern law state 
with democratic orientation in which the administration will subject to the authority 
of the judiciary in obligating the granting compensation for the damages affected 
the individuals.  These damages can be easily compensated but not all damages 
will be in the form of material loss by the administration towards the individuals.  
Some kinds of damages might raise some problems while prompting or 
compensating such as moral damages. These damages affect the individual in the 
moral side and caused him pain, sadness, suffer and concern. Thus, the 
administration could not compensate with an amount of money to remove such 
damage.  

The French Council of State was the first to take of the compensation for moral 
damages. Though this council has refused compensation for moral damages and 
headed towards compensation for material damage only, eventually it began a 
new era of embraced the policy of compensation for moral damages and met with 
the other ordinary justice. This new approach fined entire welcome by the common 
law jurisprudence in France. With this approach a new era of fairness was born. 
The administrative court was in need for it to increase the public confidence in its 
justice.  

Key words: |compensation|, |material damage|, |Administrative   court|, 
|Justice|, |The French Council of State|. 
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 :المقدمة

تقااوم اإلدارة العامااة فااً العصاار الحاادٌث علااى مباادأ 

والااذي ٌمكاان تلخٌصااه بأنااه مباادأ سااٌادة حكاام  المشااروعٌة،

القااانون، أي بعبااارة أخاارى خضااوع األعمااال الصااادرة منهااا 

وهاذا هاو  لما تسنه السلطة التشرٌعٌة من تشرٌعات وقوانٌن،

الخضاوع ٌبقاى مدلول خضوع اإلدارة للقانون.  ؼٌر إن هذا 

مساااالة نظرٌاااة بحتاااة إذا لااام توجاااد وساااائل مشاااروعة ٌمكااان 

 لألفراد بهاا مراقباة اإلدارة عناد قٌامهاا بواجباتهاا الوظٌفٌاة،

بحٌااث ٌكااون لهاام ردهااا إلااى جااادة الحااق والصااواب، كلمااا 

 خرجت عن حدود القانون بقصد او من دون قصد. 

وعلااى هااذا األساااس فقااد ٌحاادث ماان الناحٌااة العملٌااة 

فارد أو بعاض األفااراد بأضارار مان جاراء تصاارفات إصاابة 

اإلدارة، مما ٌترتب علٌه تحقٌق مسهولٌتها عن هاذا النشااط، 

ومن ثم إلزامها باان تعاوض المتضارر مان ذلاك، مان خاالل 

شاك  دفعها لاه شاكال مان التعاوٌض مقابال الضارر.  ومماا ال

فٌااه أن هااذا التعااوٌض بأٌااة صااوره كااان ٌنسااجم مااع دولااة 

ذات المنحاى الادٌمقراطً السالٌم الخاضاعة  القانون العصرٌة

فٌه تجاه األفراد لسلطات الحق ومقتضٌات العدل واإلنصاؾ 

 قضائٌة فعاله.  رقابةالتً تتضمنها وتهكدها 

و لما كان النشاط اإلداري الخاطئ، قد ٌرتاب أضارار 

مالٌه و معنوٌة لإلفراد تلتزم االدارة بالتعوٌض عنه، نالحاظ 

لً ال ٌثٌر أٌة إشاكاالت، ألناه عباارة أن تعوٌض الضرر الما

عاان خسااارة تصااٌب المتضاارر فااً ذمتااه ألمالٌااه، ؼٌاار أن 

تعوٌض الضرر المعنوي  ٌثٌر الكثٌار مان اإلشاكاالت وذلاك 

الن هذا الضرر ال ٌصٌب المتضرر فً ذمتاه المالٌاة، وإنماا 

فً ذمته المعنوٌة ألنه عبارة عن الهم واأللم او الحزن الاذي 

أن، ومان ثام فاال ٌمصاكن تقوٌماه باالنقود، ٌنتاب صاحب الشا

ومن هنا فال ٌمكن تعوٌضه، وقد وجد هذا األمر اساتجابة لاه 

فااً القااانون اإلداري، إذ ظاال مجلااس الدولااة الفرنسااً ولمااده 

طوٌلة، ٌرفض التعوٌض عان األلام المعناوي بمفارده، إال إذا 

صااحبته أضارار مالٌااه، ولام ٌعادل عاان هاذا المسالك إال منااذ 

ٌنات من القرن العشرٌن.  وال شك أن هذا االتجااه مطلع الست

القضائً من جانب مجلس الدولة الفرنسً، بعٌد عان كال ماا 

حققه فً مجال بنااء نظرٌاات وقواعاد القاانون اإلداري، كماا 

انااه ٌعااد موقفااا متخلفااا قٌاسااا لماال سااار علٌااه القضاااء العااادي 

 والذي استقر على تعوٌض الضرر المعنوي.  

م تاام تقسااٌم هااذا الموضااوع إلااى فصاالٌن ووفقااا لمااا تقااد

أساسااٌٌن إمااا عاان الفصاال األول فانااه سااٌكرس لبحااث ماهٌااة 

الضرر المعنوي، ونتناول ذلك فاً مبحثاٌن، فالمبحاث األول 

منه سوؾ ٌكون مخصصا لتحدٌاد مفهاوم الضارر المعناوي، 

وفااً المبحااث الثااانً نتناااول أنااواع الضاارر المعنااوي الااذي 

ع العمال اإلداري الخااطئ.  ٌمكن تصور التعاوٌض عناد وقاو

أماا الفصال الثااانً فساٌكون مخصصاا لبحااث موقاؾ القضاااء 

اإلداري من تعوٌض الضرر المعنوي فاً مبحثاٌن، فبالنسابة 

للمبحاااث األول ساااوؾ ٌكاااون مااادارا لبحاااث موقاااؾ القضااااء 

المبحااث الثااانً فسااوؾ نبااٌن فٌااه موقااؾ  وبشااأنالعراقااً، 

ء اإلداري القضااااء اإلداري المقاااارن، ونعناااً باااذلك القضاااا

الفرنساااً والقضااااء اإلداري المصاااري بوصااافهما نموذجاااا 

للمقارنااة ثاام نختااتم هااذا البحااث بخاتمااه توضااح النتااائج التااً 

 توصلنا إلٌها بهذا الشأن.  

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 المبحث االول

 ماهٌة الضرر المعنوي
 

تمااارس اإلدارة نشاااطاتها الٌومٌااة، ماان خااالل أعمالهااا 
المادٌااة والتااً تهاادؾ منهااا إلااى تنفٌااذ  المتنوعااة القانونٌااة او

القااوانٌن وإشاااباع الحاجااات العاماااة لألفااراد.  ومااان األماااور 
الطبٌعٌاااة أن تتصااال اإلدارة بااااألفراد عناااد أدائهاااا لنشااااطاته 
المتقدماة وقاد ٌااهدي ذلاك إلااى أخطااء، ومان ثاام إلاى أضاارار 
تصٌب الفرد فً شخصه او ماله، ولٌس هنااك أدناى شاك أن 

قضااً بحماٌااة األفااراد، وذلااك عاان طرٌااق المصاالحة العامااة ت
 إخضاع تصرفات اإلدارة الضارة لحكم القانون.  

كانت مساالة تعاوٌض األضارار المادٌاة أمارا   انهذا و
مسااتقرا علااى صااعٌد التشاارٌع والقضاااء والفقااه فااً القااانون 
اإلداري، مثلما هو فً القانون المدنً، فان الضرر المعناوي 

ن اجاال إخضاااع األضاارار لاام ٌحااظ بمثاال هااذا االجماااع، وماا
المعنوٌة التاً تتسابب بهاا الهٌئاات اإلدارٌاة للتعاوٌض، ٌلازم 
علٌنااا بٌااان مفهومااه وصااوال إلااى تعرٌفااه بشااكل ٌااهدي إلااى 

 تجنب الجدل حول تعوٌضه.  

ومن هنا ٌتوزع هذا الفصل إلاى مبحثاٌن، نعارض فاً 
المبحث األول تحدٌد مفهوم الضرر المعناوي، وفاً المبحاث 

 ل أنواع الضرر المعنوي. الثانً نتناو

 المطلب االول
 أوالً: مفهوم الضرر المعنوي

نتناول فً هذا المبحث تحدٌد مفهوم الضارر المعناوي 
فاااً مطلباااٌن، ٌخصاااص المطلاااب األول للتعرٌاااؾ بالضااارر 
المعنااااوي، وفااااً المطلااااب الثااااانً نعاااارض ذاتٌااااة الضاااارر 
المعنوي، وذلك من اجال معرفاة معٌاار التمٌٌاز باٌن الضارر 

ي والضرر المالً، وذلك لكون الضرر المعنوي ٌأتً المعنو
 فً أكثر األحٌان ممتزجا بالضرر المالً. 
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 ثانٌاً: تعرٌف الضرر المعنوي

التعرٌفاااااات التاااااً قٌلااااات  إنباااااادب ذي بااااادء نقاااااول 
بخصوص الضرر المعنوي ال تخرج عما قاله فقهاء القاانون 

  ات:التعرٌف. وتأكٌدا  لذلك سوؾ نقؾ على أهم هذه (1)المدنً

فقااد ذهااب بعااض فقهاااء القااانون اإلداري إلااى تعرٌااؾ 
الضرر المعنوي بأنه هو ذلك الضرر الاذي ٌصاٌب اإلنساان 
فً نفسه سواء كانات هاذه اإلصاابة مادٌاه، كجارح جسامه او 
تشااوٌه، او معنوٌااة تنصااب علااى كرامتااه وإحساسااه وشاارفه 

وباذلك ( 2) وسمعته وعرضه وشعوره وعاطفتاه او ؼٌار ذلاك
التجاه ٌركزون على الصور التاً ٌتجساد فٌهاا فان أصحاب ا

 .الضرر المعنوي

وذهب آخرون إلى تعرٌؾ الضارر المعناوي، بأناه   
هو الضرر الناتج عان نشااط المرافاق العاماة، وأذى ٌصاٌب 
األشخاص فً سامعتهم او فاً كارامتهم او ٌسابب لهام إال ماا 

. وماان جهااة أخاارى نالحااظ جانبااا آخاار ماان فقهاااء (3) نفسااٌه
العام قد عرؾ الضرر المعناوي، مان خاالل المفهاوم  القانون

المخااالؾ للضاارر المااالً بااالقول انااه هااو ذلااك األذى الااذي 
ٌصااٌب الحقااوق ؼٌاار المالٌااة، أي علااى ؼٌاار الذمااة المالٌااة 
لإلنسان، كالضرر الذي ٌقع على جسد اإلنساان، او حقاه فاً 
الحٌاااة او حقااه فااً اساامه او شاارفه او عرضااه او كرامتااه او 

 .(4)لمصنفات التً ٌقوم بها حقه فً ا

وعلااى هااذا االتجاااه ذاتااه ٌسااٌر القضاااء االداري فااً 
تعرٌفااه للضاارر المعنااوي إذ جاااء فااً احااد قاارارات مجلااس 

ماا ٌاأتً: أن  27/11/1964شورى الدولة اللبناانً بتاارٌ  
قضاء هذه المحكمة جرى على انه فً مجاال تحدٌاد الضارر 

كناااه ٌصاااٌب األدباااً فهاااو الضااارر الاااذي ال ٌماااس الماااال ول
مصاالحه ؼٌاار مالٌااه للمضاارور بأنااه ٌصااٌب فااً شااعوره او 
عاطفته او كرامته او شرفه، ومن حٌث اناه بتطبٌاق ماا تقادم 
على الوقائع الماثلة ٌبٌن أن منازعة الجهة اإلدارٌة للمطعون 
ضااده فااً إخضاااع ساالعه ٌقااوم باسااتٌرادها للضاارٌبة علااى 
 االسااااتهالك هااااو أماااار ال ٌهذٌااااه فااااً مشاااااعرها وعواطفااااه
والمطعون ضده ٌشتؽل بالتجارة، وكونه تاجرا ٌعنً أن مثل 
هااذه المنازعااات ال تمااس شاارفه او تنااال ماان ساامعته إذ هااً 
محض خالؾ فً تفسٌر نص من نصاوص القاانون الواجاب 
التطبٌق او فً ما هو بند الضرٌبة الواجب إخضاع البضاعة 

   .(5)المستوردة إلحكامه  
ناااا أن الضااارر ومااان خاااالل هاااذه التعرٌفاااات، ٌبااادو ل

المعنااوي، هااو الشااعور باااألذى الناااتج عاان اإلخااالل بحااق او 
بمصلحة ؼٌر مالٌه لإلنسان فتسبب له ألما  وحزنا، وال ٌلحق 
بالمتضاارر أي خسااارة مالٌااه، وبااذلك ٌظهاار لنااا أن الضاارر 
 المعنوي ٌحصل عند المساس بحق او بمصلحه ؼٌر مالٌه.  

 المطلب الثانً
 ذاتٌة الضرر المعنوي

مد بالذاتٌاة فاً هاذا الصادد، خصاائص الضارر نعت
المعنااوي، ومعٌااار تمٌٌاازه عاان الضاارر المااالً، ووفقااا لااذلك 

تمٌٌاازه عاان ومعٌااار سااوؾ نبااٌن ساامات الضاارر المعنااوي 
  امتٌتٌن:الضرر المالً فً النقطتٌن 

 خصائص الضرر المعنوي: أوالً:

من التعرٌفات الساابقة للضارر المعناوي، ٌتباٌن لناا 
حقااوق ثابتااة لإلنسااان وان هااذه الحقااوق ؼٌاار انااه ٌاارد علااى 

 . (1)مالٌه، ونبٌن فٌما ٌأتً هاتٌن السمتٌن للضرر المعنوي 

   -لإلنسان: الضرر المعنوي على حقوق ثابتة  ورود-1

( من القانون المدنً 40( من المادة )1أكدت الفقرة )
اإلنسان ٌتمتع بحكم ان  1951( لسنة 40العراقً رقم )
جمله حقوق كثٌرة، منها ما هو مالً وما هو كونه أنسانا  ب

معنوي )أدبً(، والحقوق المعنوٌة عدٌدة منها تلك التً تكفل 
ما هو مرتبط بشخصه  بوجوده وبكلللشخص أن ٌستمتع 

ارتباطا  ال ٌقبل االنفصام، والؽالب فً هذه الحقوق أنها ال 
تعد سلطه تقرر للشخص على نفسه ٌكون له بموجبها أن 

نفسه كٌفما ٌشاء، ولكنها حقوق موجهة نحو ٌتصرؾ فً 
 .  (6)الؽٌر ٌقصد بها االعتراؾ بوجود هذا الشخص وحماٌته 

هذا ولقد كان فالسفة القانون الطبٌعً ٌطلقون على 
هذه الحقوق تسمٌة الحقوق الطبٌعٌة او الحقوق الثابتة 
لإلنسان، ولم ٌكن القانون الرومانً ٌعرؾ الحقوق المعنوٌة 

لإلنسان بوصفها مجموعه من الحقوق قائمه  التً تثبت
بذاتها، ؼٌر أن حماٌة هذه الحقوق كانت تتم عن طرٌق 
دعوى قصد منها حماٌة شخصٌة اإلنسان بصفه عامه، وقد 

أما  كان ٌطلق على هذه الدعوى اسم دعوى االعتداء.
التشرٌعات الحدٌثة فقد أقرت بعدد كبٌر من الحقوق المعنوٌة 

لقانون األرجنتٌنً والقانون النمساوي لإلنسان، ومنها ا
والذي ٌنص على أن كل إنسان له حقوق طبٌعٌه تنشأ بمجرد 

 كونه أنسانا . 

يف القانون الفرنسي، فعلى الرغم من انو كان وليد الثورة أما 
واملبادئ املدونة يف إعالن حقوق  اإلنسان، إال انو مل يتكلم عن جانب  

تثبت لإلنسان وخاصة احلقوق الشخصية، و كبري من احلقوق املعنوية اليت 
قد سارت على غرار القانون الفرنسي مجيع الدول اليت سنت قوانينها على 

والقانون املدين  1865غراره و منها القانون املدين االيطايل الصادر عام 
، إال أن القضاء استطاع أن يضع يف 1883 املصري القدمي الصادر عام
مما مل ينص عليو املشرع، ومن مث فقد اعرتف  طائفة تلك احلقوق كثريا

لإلنسان بكثري من احلقوق املعنوية اليت ميكنو استعماهلا حبرية دون أن يكون 
ويف إطار التشريعات العربية . مانعا أمام استعمال اآلخرين حلقوقهم

احلديثة، نالحظ أهنا مل ختل من تنظيم بعض من حقوق اإلنسان املعنوية، 
لكل شخص اسم  )يكونالتشريع العراقي نص بأنو وهلذا جند أن 

من نازعو الغري يف  )لكل.  وكذلك فقد نص على أن (1) ...(ولقب
استعمال لقبو بال مربر ولكل من انتحل الغري لقبو أن يطلب وقف ىذا 

 .  كما انو نص(4)ذلك( التعرض وان يطلب التعويض إذا حلقو ضرر من 
( لسنة 40القانون املدين العراقي ) ( من40) املادة( من 1) يف الفقرة
)كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غري  املعدل بان 1951

وعلى ىذه احلقوق  .املدنية(حمجور عليو يكون كامل األىلية ملباشرة حقوقو 
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( من 1) يف الفقرة ذاهتا نص القانون املدين املصري اجلديد، بل انو زاد عليو
  . الشخصية(اقي بقولو )ليس ألحد النزول عن حريتو القانون املدين العر 

وفً هذا اإلطار ٌتجسد عدد كبٌر من الحقوق 
المعنوٌة التً تثبت لإلنسان مثل حقه فً تمٌٌز ذاته، وحماٌة 
كٌانه المعنوي والبدنً، وحماٌة حرٌاته الشخصٌة، وهً 

( من 1) نصت بمضمونها الفقرةكلها حقوق معنوٌة ثابتة له 
 ( من القانون المدنً العراقً.  46) المادة

  -مالٌة: الحقوق المعنوٌة هً حقوق غٌر  أن-2

 )األدبٌاة(المعنوٌاة  إن الحقاوقٌاذهب الفقاه إلاى القاول 
التااً هااً محاال التعاادي فااً الضاارر المعنااوي، لٌساات حقوقااا 
مالٌه كماا أنهاا ال تعاد أماواال ، ولهاذا فإنهاا ال ٌمكان أن تقااس 

 قااس باه عاادة األماوال وهاو النقاودبالمقٌاس المشترك الذي ت

. هذا وان القاول المتقادم ٌعاد محال نظار، فلاٌس معناى أن (7)
ماان شااان المساااس بهااذه الحقااوق ال ٌصاالح إن ٌسااتحق عنااه 
تعوٌض مالً بحسب األصل، فاالعتداء علٌها قد ٌرتب علٌه 
ضاارر مااالً مباشاارة، وذلااك فااً الحالااة التااً ٌوجااد الضاارر 

ر المالً، كما هو األمر فً حالاة المعنوي فٌها مقترنا بالضر
االعتااداء علااى حااق المهلااؾ مااثال، كمااا أن االعتااداء علاااى 
الحقوق المعنوٌة قد ٌنطاوي علاى ضارر ماالً ؼٌار مباشار، 
كما ٌحدث فً حالة االعتداء علاى الكٌاان الجسادي لإلنساان، 
ففااً هااذه الحاااالت ال جاادال فااً وجااوب االلتاازام بتعااوٌض 

ب علااى المساااس بااالحقوق الضاارر، ولكاان الؽالااب أن ٌترتاا
المعنوٌة ضارر ؼٌار ماالً او أدباً و الاذي هاو عباارة عماا 
ٌصٌب النفس من الم وحزن، والذي كاان ٌوجاد حولاه خالفاا 
فٌمااااا إذا ٌمكاااان التعااااوٌض عنااااه بالمااااال أم ال، فلقااااد كااااان 
االعتااراض األساسااً عنااد رافضااً التعااوٌض عاان الضاارر 

ع والتعاوٌض المعنوي هو استحالة التعادل بٌن الضارر الواقا
المسااتحق، وماان هنااا فقااد قااالوا بعاادم جااواز التعااوٌض عاان 
. الضارر المعناوي ألنااه ؼٌار ماالً وال ٌمكاان تقوٌماه بااالنقود

ولكن هذا االعتراض معناه مردود، لما هاو معاروؾ مان أن 
المسااااواة او التعاااادل باااٌن الضااارر والتعاااوٌض لاااٌس معنااااه 

عاوٌض دائماا المساواة التامة بٌنهما، ولاذلك ٌجاب أن ٌقادم الت
بالتقرٌااااب، صااااحٌح أن هااااذا التقاااادٌر التقرٌبااااً أسااااهل فااااً 
األضرار المالٌة منه فً حالة األضرار المعنوٌة، إال أن هذا 
ال ٌمناااع مااان إمكانٌاااة حصاااول التقااادٌر التقرٌباااً فاااً حالاااة 

 .    (6)الضرر المعنوي

ومان هنااا وجاب أن ٌعطااى للمتضاارر مبلؽاا ماان المااال 
لكاام والكٌااؾ للساارور او لااٌس علااى أساااس انااه معااادل فااً ا

السااعادة الزائلااة، ولكاان بوصاافه وسااٌلة للتخفٌااؾ عاان األلاام 
والحزن الذي حل به، وهذا هو الحل ذاته الاذي نصات علٌاه 
التشرٌعات المدنٌة ومنها القانون المدنً العراقاً الاذي ناص 

 .  (1)بان التعوٌض ٌشمل الضرر المادي والمعنوي 
 

  -وي :ثانٌا : معٌار تمٌٌز الضرر المعن

أن الضرر المعناوي ٌنادر أن ٌاأتً مساتقال لوحاده فاً 
مجال التعدي على الحقوق، بل الؽالاب فٌاه أن ٌاأتً ممتزجاا 
مااع ؼٌااره ماان الضاارر المااالً، ولهااذا كااان ال بااد ماان معٌااار 
ٌمكن من خالله التعرؾ على الضارر المعناوي لٌكاون باذلك 

 وجوده محددا، استنادا  إلى ماا تمٌاز باه مان خصاائص، وهاو
أماار حاارص علٌااه جانااب ماان الفقااه إال أنهاام لاام ٌتفقااوا علااى 

 معٌار محدد وإنما ظهر هناك معٌاران للتمٌٌز وهما: 

وٌسمى بمعٌار طبٌعة الحق او المصلحة التً  األول:المعٌار 
 مسها الفعل ؼٌر المشروع.  

النتااائج او امثااار المترتبااة  وٌساامى بمعٌااار الثممانً:المعٌممار 
 وع.  على الفعل ؼٌر المشر

فاستنادا  إلى المعٌار األول ٌكون الضرر مالٌا إذا كاان 
الحق او المصلحة مالٌه وسواء كان ذلك من الحقاوق العٌنٌاة 
أم الحقوق الشخصاٌة.  أماا إذا كاان الحاق او المصالحة ؼٌار 
مالٌااه، هكااذا هااو الحااال بالنساابة للحقااوق اللصااٌقة بشخصااٌة 

أماا طبقااا  (.  8)اإلنساان، فاان الضارر عناد ذلااك ٌكاون معنوٌاا 
للمعٌار الثانً فاان الضارر ٌكاون مالٌاا، عنادما ٌترتاب علاى 
المساس بالحق او المصلحة خسارة مالٌه، وسواء كان الحاق 
أم المصلحة مالٌاه أم ؼٌار مالٌاه، وٌكاون الضارر معنوٌاا او 
أدبٌا  عندما ٌصاٌب اإلنساان فاً جسامه مماا ٌسابب لاه إال ماا 

اطفته او شرفه او كرامتاه جسمانٌة او نفسٌة او تصٌبه فً ع
او فً أي شًء أخر معنوٌا، ٌحارص علٌاه اإلنساان دون أن 

 (.  9)ٌنتج له خسارة مالٌه 

ونحاان باادورنا ناارى أن المعٌااار الااراجح للتمٌٌااز بااٌن 
الضرر المعنوي والضرر المالً هو المعٌار األول، إذ ٌجب 
أن ٌهخذ بنظر االعتبار طبٌعة الحاق او المصالحة التاً وقاع 

ها االعتداء مان دون النظار إلاى النتاائج الناجماة مان هاذا علٌ
االعتداء.  ومن هنا فان المسااس بجساد اإلنساان ٌعاد ضاررا 

ولكان هاذا  .(10) ؼٌر مالً مثله فً ذلك مثل أصل هذا الحاق
ال ٌعنااً إهمااال مااا جاااء بااه أصااحاب المعٌااار الثااانً، إذ أن 
 علااى القاضااً أن ٌأخااذ بنظاار اعتباااره مااا ترتااب علااى هااذا
المساااس، ماان نتااائج عنااد تقرٌاار التعااوٌض الااالزم إلصااالح 

 األضرار المعنوٌة التً تحدثها اإلدارة. 

 المبحث الثانً
 أنواع الضرر المعنوي

تحدٌاد  بشاأنفً الواقع لم ٌتفق الفقه علاى اتجااه واحاد 
أنواع الضرر المعنوي، وإنما برز اتجاهاان فاً هاذا الشاأن، 

عنااوي ٌنقساام إلااى نااوعٌن ٌاارى االتجاااه األول ان الضاارر الم
فقاط.  بٌنماا ٌارى االتجااه الثاانً أن الضارر المعناوي ٌتحادد 

  ٌأتً:بأربعة أنواع ووفقا لما 

 :االتجاه األول –المطلب األول 

وٌاااذهب أصاااحابه إلاااى رد األضااارار المعنوٌاااة إلاااى ناااوعٌن 
 وهما:

  المالًالضرر المعنوي المقترن بالضرر  األول:النوع 

عنوي، ٌكون مصحوبا بضرر وهنا فان الضرر الم
وذلاك باان   ،(11)مالً، وهو ما ٌطلق علٌاه بالضارر المخاتلط

ٌاانجم عاان الضاارر المعنااوي ضااررا مالٌااا، فااإذا مااا نااتج عاان 
األعمااال الضااارة الصااادرة عاان اإلدارة جروحااا او تلفااا فااً 



 2016السنة         1العدد          8مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

115 
 

جسم المتضرر، فان األضرار هنا رؼم كونها معنوٌة لما قاد 
جسادٌة وتشاوٌه، فإنهاا ماع ٌلحق الشخص المتضرر من آالم 

ذلك تحدث أضرار مالٌة تتجساد فاً نفقاات المعالجاة وؼٌاره 
ماان المبااالػ الناجمااة عاان فتاارة التوقااؾ، وكااذلك فااان تعاارض 
رب األساارة لحااادث ؼالبااا مااا ٌساابب ألفااراد أساارته ضااررا 
معنوٌا متمثال بالهم والحزن، وضررا مالٌا متمثال بحرماانهم 

هام اساتمرار الحٌااة الكرٌماة من المورد الماالً الاذي ٌاهمن ل
(12)   . 

 مالًالضرر المعنوي غٌر المقترن بضرر  الثانً:النوع 

وفاااً هاااذه الحالاااة ٌقاااع الضااارر مااان دون أن ٌكاااون 
مصااحوبا بااأي ضاارر مااالً وهااو مااا ٌطلااق علٌااه بالضاارر 

. كما هو فً حالة القذؾ او السب او إٌذاء (2)المعنوي البحت
ار والكرامة والطمأنٌنة السمعة، الذي ٌصٌب الشرؾ واالعتب

والمكانة والمزاٌا والمعتقدات التً ٌحرص علٌها اإلنسان فً 
محٌطه او وسطه، من دون أن ٌكون لاذلك اثرعلاى األعماال 

 .  (13)المالٌة او االقتصادٌة التً ٌقوم بها الشخص المتضرر

هذا وقد ذهاب بعاض أصاحاب هاذا االتجااه إلاى تقساٌم 
تٌن تسامى األولاى باألضارار األضرار المعنوٌة إلى مجماوع

التً تمس الجانب االجتماعً للذماة المعنوٌاة، والثانٌاة وهاً 
 التً تصٌب الجانب العاطفً او الشعوري للذمة المعنوٌة.  

وواضاااح لناااا أن المجموعاااة األولاااى مااان اإلضااارار 
المعنوٌة، تكون مرتبطة دائما، او فً اؼلاب األحٌاان بضارر 

الحصاول علاى  الحاق فاً مالً.  ولهذا فٌجب منح المتضرر
التعااوٌض نتٌجااة األفعااال المااذكورة.  أمااا المجموعااة الثانٌااة، 
فهااً علااى العكااس تمامااا ماان المجموعااة األولااى أذانهااا ؼٌاار 
مرتبطاااة دائماااا، او فاااً اؼلاااب األحٌاااان باااأي ضااارر ماااالً، 
وبسبب ذلك ٌرفض الكثٌر من الفقهاء التعوٌض عن المساس 

لم والحزن وهو الضارر بالعواطؾ او المشاعر فطالما أن األ
ومان ثام  المعنوي لم ٌهثر مطلقا على الذمة المالٌة للشخص،

لاام تلحااق بااه أي خسااارة مالٌااة ولهااذا فااال تعااوٌض. هااذا وقااد 
أضاااؾ هااهالء الفقهاااء إلااى جانااب هاااتٌن المجمااوعتٌن ماان 
األضاارار المعنوٌااة أضاارارا  أخاارى طبٌعٌااة معنوٌااة وعلااى 

تشااكل اعتااداء علااى ساابٌل المثااال ال الحصاار األفعااال التااً 
وامالم الناتجااااة عاااان إصااااابة اإلنسااااان  المعتقاااادات الدٌنٌااااة،

 .  (14) بالتشوٌه

وماان ناحٌااة أخاارى فقااد قساام جانااب آخاار ماان الفقاااه 
األضاارار المعنوٌااة إلااى نوعٌن،وذلااك اسااتنادا إلااى المظهاار 
الااذي ٌتخااذه كاال نااوع ، فهااً قااد تكااون ذات مظهاار خااارجً 

الااذي ٌلحااق الفنااان ملمااوس كمااا هااو الحااال بالنساابة لااألذى 
والذي ٌقتضً دوره بالظهور بهٌئة معٌنة، ولهذا فأي ضارر 
ٌصااٌبه ماان جااراء أعمااال اإلدارة ؼٌاار المشااروعة،كما هااو 
الحااال بالنساابة إلااى أعمالهااا المادٌااة ٌعااد ضااررا معنوٌااا ذا 
مظهر خارجً ، وقد ال ٌكون لها اي مظهر خارجً كما هو 

د ضااررا معنوٌااا ذا الحااال بالنساابة إلااى أعمالهااا المادٌااة ٌعاا
مظهر خارجً، وقد ال ٌكون لها أي مظهر خارجً كماا هاو 
الحال بالنسابة إلاى األذى الاذي ٌلحاق اإلنساان مان القاذؾ او 
السااب فهااو ٌعااد ضااررا معنوٌااا لااٌس لااه أي مظهاار خااارجً 

.  ومااان جاناااب آخااار نالحاااظ أن بعاااض الفقهااااء (15)ملماااوس

، قساام الفرنسااٌٌن فقااد قساام األضاارار المعنوٌااة إلااى قساامٌن
ٌسمى باألضرار المعنوٌة البحتة، وهاً ناتجاة عان االعتاداء 
علاااى الحقاااوق ؼٌااار المالٌاااة، والحقاااوق اللصاااٌقة بشخصاااٌة 
اإلنسااان وحقااوق األساارة.  أمااا القساام امخاار فهااً أضاارار 
ناتجااة عاان االعتااداء الجساامانً وهااً علااى صاانفٌن، أولهمااا 
ٌحااادث عناااد المسااااس او أتاااالؾ األشاااٌاء والحٌواناااات التاااً 

كهااا اإلنسااان، إذ أن فقاادانها ٌولااد ألمااا  وحزنااا لصاااحبها ٌمل
عالوة على الخسائر المالٌة التاً تلحاق   باه.  وأماا الصانؾ 
الثااانً فٌتمثاال بااامالم الناشاائة عاان االعتااداءات الواقعااة علااى 

 . (16)جسم اإلنسان والتً تمثل ضررا معنوٌا 

 االتجاه الثانً –المطلب الثانً 

الضااارر المعناااوي إلاااى وٌاااذهب أصاااحابه إلاااى رد 
  امتٌة:الحاالت 

الااذي ٌصااٌب جساام اإلنسااان،  )األدبااً(المعنااوي  الضاارر-1
وذلااك كااامالم الناتجااة عاان الجااروح والتشااوٌه الااذي ٌتركااه 

 الفعل الضار، إذا لم ٌنتج عن ذلك نفقات مادٌة.  

المعناااوي الاااذي ٌصاااٌب اإلنساااان، فاااً شااارفه  الضااارر-2
والساب وهتاك العارض واعتباره وسمعته وكرامته، كالقاذؾ 

والتحقٌر والتشهٌر، فكل هذه األعمال تحدث ضررا معنوٌاا، 
 إذ تضر بسمعة الشخص، وتهذي شرفه واعتباره بٌن الناس.  

المعناااوي الاااذي ٌصاااٌب اإلنساااان فاااً عاطفتاااه  الضااارر-3
وشااعوره وحنانااه، وذلااك كقتاال والااد او اباان او زوج او أخ.  

ه وشااعوره، فكاال هااذه األعمااال تصااٌب المتضاارر فااً عاطفتاا
 وتدخل فً نفسه الؽم والحزن.  

المعنااوي الااذي ٌصااٌب اإلنسااان نتٌجااة االعتااداء  الضاارر-4
على مصلحة او حق ثابت له، حتى ولو لم ٌترتاب علاى هاذا 

االعتااداء ضاارر مااالً.  كمااا فااً حالااة االسااتٌالء علااى ملااك   
الؽٌر، وكذلك فاً حالاة إساناد عمال فناً او علماً إلاى ؼٌار 

عماال التاً تصاٌب اإلنساان فاً معتقداتاه صاحبه، وكذلك األ
الدٌنٌاااة، الن اإلخاااالل بإقاماااة الشاااعائر الدٌنٌاااة ٌعاااد ضاااررا    

 .  (17)معنوٌا  

 .  (14)هذا وقد اخذ بهذا التقسٌم بعض فقهاء القانون اإلداري 

 الثانً مبحثال
 موقف القضاء اإلداري من تعوٌض الضرر المعنوي

ان عادٌاا  أم ٌمكن القول بان موقؾ القضاء سواء كا
إدارٌااا  ماان تعااوٌض الضاارر المعنااوي ٌتااأثر إلااى حااد بعٌااد 
بالموقؾ التشارٌعً مان هاذه المساالة، ولهاذا نجاد فاً أحٌاان 
كثٌااارة أن القضااااء فاااً دولاااة معٌناااة مساااتقر علاااى تعاااوٌض 
الضاااارر المعنااااوي نتٌجااااة لوجااااود نااااص تشاااارٌعً ٌقضااااً 
بتعوٌضه، وفً أحٌان أخرى ترى أن دولاة أخارى لام ٌساتق 

علاى تعاوٌض الضارر المعناوي إال بعاد مادة زمنٌاة  قضاهها
طوٌلة بسبب خلاو او ساكوت التشارٌع عان تعاوٌض الضارر 
المعنااوي.  وماان اجاال معرفااة موقااؾ القضاااء اإلداري ماان 
تعوٌض الضرر المعنوي، ساوؾ نعارض ذلاك فاً مبحثاٌن، 
نخصاااص المبحاااث األول لمعرفاااة الموقاااؾ القضاااائً فاااً 
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وقؾ القضااء اإلداري العراق، وفً المبحث الثانً نعرض م
  .المقارن

 األول طلبالم
 موقف القضاء فً العراق

لؽرض معرفة الموقؾ القضائً فً العاراق ٌتعاٌن 
علٌنا بٌان ذلك فاً مطلباٌن، نخصاص المطلاب األول لبحاث 

لسانة  106موقؾ القضاء العراقً قبل صادور القاانون رقام 
، وفااً المطلااب الثاااانً نتناااول موقاااؾ القضاااء بعاااد 1989
 . 1989لسنة  106القانون رقم  صدور

 األول لفرعا
 1989لسنة  106مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 

لقد تأثر موقؾ القضاء العراقً، بالموقع التشرٌعً 
للقااوانٌن النافااذة فٌااه، ولهااذا نالحااظ بأنااه وخااالل ماادة تطبٌااق 
األحكام العدلٌة فً العراق لم تكن هناك أٌة تطبٌقات قضاائٌة 

ي، وذلااك الن مجلااة األحكااام العدلٌااة لاام تقاار للضاارر المعنااو
بتعوٌضااااه الن التعااااوٌض او الضاااامان كمااااا ٌساااامٌه فقهاااااء 
الشرٌعة اإلسالمٌة ماال، والضارر المعناوي ال ٌمكان تقادٌره 
بالمااااال. ولهااااذا نالحااااظ أن التعااااوٌض كااااان ٌقتصاااار علااااى 
األضرار التً تصٌب األموال.  وٌبدو أن محطة التمٌٌز فاً 

.  وباالرؼم مان صادور (18)قتنعة باذلك العراق كانت آنذاك م
، والاذي اخاذ بمبادأ 1943لسنة  (54)قانون الضمانات رقم 

تعااوٌض الضاارر المعنااوي بشااكل محاادد إال أننااا نالحااظ أن 
التطبٌقات القضائٌة اقتصرت علاى التصارفات الضاارة التاً 

، ولم نعثر علاى أي قارار قضاائً ٌشاٌر (19)تقع بٌن األفراد 
معنااوي الناااتج عاان أعمااال اإلدارة إلااى تعااوٌض الضاارر ال

، 1954الضاااارة خاااالل مااادة سااارٌان القاااانون المااادنً عاااام 
والااذي اخااذ بمباادأ التعااوٌض عاان الضاارر المعنااوي بشااكل 

 . (20)صرٌح وشامل 

هااذا وماان الجاادٌر بالااذكر هنااا أن القضاااء العراقااً 
كاااان خاااالل هاااذه الفتااارة قضااااء موحااادا ٌتاااولى حسااام كافاااة 

ة، وقد ظل الوضع على حاله حتى المنازعات مدنٌة او إدارٌ
مع اتجاه الشرع العراقً إلى إنشاء ما سامً آناذاك بالمحااكم 

.  ونتٌجاة 1977( لسنة 140اإلدارٌة بموجب القانون رقم )
لاااذلك فقاااد كانااات المحااااكم تماااارس والٌتهاااا بالنسااابة للحكااام 
بالتعوٌض علاى الهٌئاات اإلدارٌاة بسابب تصارفاتها المخالفاة 

 . (21)للقانون 

ن أوائاال تطبٌقااات القضاااء العراقااً بهااذا الشااأن وماا
حكمه بخصوص دعوى أقامها المادعً علاى وزٌار الداخلٌاة 
ٌطالب فٌها بالتعوٌض لتقٌٌاد األخٌار إقاماة األول فاً منطقاة 

ظهار لهاذه   ..التادقٌق والمداولاة. )لادىمعٌنة ومما جااء فٌاه 
المحكمااة أن وزٌااار الداخلٌاااة باإلضااافة لوظٌفتاااه قاااد فااارض 

اإلجبارٌااة علاااى الماادعً وساالبه حاااق محاال إقامتاااه  اإلقامااة
وسبب له بذلك ضرر ما كان لٌحصل لاو أن المادعً أعطاى 

قااارر إلااازام المااادعً علٌاااه   .. لاااذلك...لاااه حاااق االختٌاااار.
وواضااح لنااا أن القضاااء  .(22) بمبلااػ...(باإلضااافة لوظٌفتااه 

العراقً قد عوض صاحب الشأن عن األضرار التً أصابته 
 بذلك. رؼم عدم تصرٌحه 

وفااً حكاام آخاار أكااد القضاااء العراقااً علااى أحقٌااة 
المدعً بالمطالبة بتعوٌض األضرار المالٌاة والمعنوٌاة، مان 
جااراء قٌااام ماادٌر مصاالحة البرٌااد والباارق وماادٌر التلٌفونااات 
إضااافة لوظٌفتهمااا بقطااع االتصااال التلٌفااونً ماان دون وجااه 

.  وكاذلك مان التطبٌقاات األخارى بهاذا الشاأن حكماه (23)حق
التااادقٌق والمداولاااة وجاااد ان  )لااادىلاااذي ورد فٌاااه ماااا ٌلاااً ا

ماااوروث المااادعٌٌن. . .  قاااد تاااوفً نتٌجاااة صاااعقه بالتٌاااار 
الكهربائً. . .  وعلٌه ٌكون الممٌز إضافة لوظٌفتاه مساهوال 

 . (24) المتوفً...(عن تعوٌض ورثة الطفل 

وماان أحكااام القضاااء العراقااً الحدٌثااة بهااذا الشااأن 
.  .التاادقٌق والمداولااة وجااد ان. ى)لاادحكمااه الااذي جاااء فٌااه 

الحكاام الممٌااز صااحٌح وموافااق للقااانون وذلااك الن مسااهولٌة 
( 223الممٌااز اضااافة لوظٌفتااه متحققااة عمااال باحكااام المااادة)

من القانون المدنً العراقً لعدم اتخاذه االحتٌاطاات الالزماة 
.  هاذا (25)( ...لمنع تعرض االشخاص الى االصابات البدنٌة

معناااوي، ال ٌقتصااار علاااى االفعاااال المادٌاااة وان الضااارر ال
الخاطئة التً تقع من السلطة االدارٌاة عناد مباشارة نشااطها، 
وإنما قد ٌنجم عن القرار االداري المخالؾ للقانون، ومان ثام 
للقضاء العراقً الوالٌة العامة للنظر فاً كال ضارر معناوي 

كماا جااء  ٌلحق بااالفراد مان القارار االداري ؼٌار المشاروع
 . (26) 2/3/1968محكمة التمٌٌز فً  بقرار

 408فااً قاارار محكمااة التمٌٌااز الماارقم )وقااد ورد 
لاااادى التاااادقٌق ٌااااأتً )مااااا 14/3/1999فااااً  مدنٌااااة ثالثااااة(

والمداولة وجد ان المدعً علٌه الثانً اضافة الى وظٌفته قاد 
للمباالػ  تأدٌتاه( ٌوماا بادعوى عادم 25قرر توقٌؾ المادعً )

واب اذ ان بامكااان ماان ٌاادعً وهااذا ؼٌاار صاا  أنفقهااا...التااً 
حقوقا قبل اخر مراجعة المحااكم المدنٌاة للمطالباةعن طرٌاق 
رفااع دعااوى بخصااومه فقٌااام الماادعً علٌااه الثااانً بتوقٌااؾ 

                                                                                                                                                                         ...(.المدعً ال سند له من القانون وٌستدعً التعوٌض

 الثانً فرعال
 1989لسنة  106مرحلة ما بعد صدور القانون رقم 

بعد انشااء القضااء االداري فاً العاراق بموجاب احكاام 
)قانون التعدٌل الثانً لقانون  1989لسنة  106القانون رقم 

اصبح لمحكمة  (،1979لسنة  65الدولة رقم مجلس شورى 
القضاء االداري اختصاص الحكام باالتعوٌض عان االضارار 
الناشاائة عاان القاارارات االدارٌااة الصااادرة ماان دوائاار الدولااة 
والقطاع االشاتراكً والتاً لام ٌعاٌن مرجعاا للطعان فٌهاا، اال 
ان المشرع العراقً قٌاد هاذا االختصااص باان تكاون دعاوى 

 . (27)ت بصورة تبعٌة لدعوى االلؽاءالتعوٌض قد رفع

وماان تطبٌقاتااه بهااذا الخصااوص حكمااه الااذي ذهااب فٌااه 
بتعااوٌض االضاارار البدنٌااة والنفسااٌة التااً اصااابت الماادعً 

التدقٌق  )لدىجراء حجزه ؼٌر المشروع، ومما جاء فً ذلك 
والمداولااة وجااد ان الماادعً ٌطالااب ببقٌااة المبلااػ الااذي قاادره 

وحٌث ان المحكماة اصادرت  ... الخبٌر فً الدعوى المرقمة
القرار  بإلؽاءٌه فقضت  24/12/1994قرارها المهرخ فً 

الناااه  ...االداري المعتااارض علٌاااه واعتمااااد مبلاااػ التعاااوٌض
استند الى الوقائع الثابتة وجاء مساتوفٌا للشاروط المنصاوص 
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لسنة  (107( من قانون االثبات رقم )144علٌها فً المادة )
1979(28) . 

مادعً فاً الاادعوى الساابقة كاان قاد طالااب وحٌاث ان ال
بجاازء ماان مبلااػ التعااوٌض محتفظااا بالمطالبااة بالباااقً وقااد 
اعطته المحكماة بقرارهاا هاذا الحاق ونظارا الكتسااب الحكام 

من الهٌئة العامة  الصادر فً الدعوى درجة البتات وتصدٌقه
فقاد اصابحت دعاوى المادعً  الدولاة، لاذافً مجلس شاورى 

م انهاا تعتبار بمنزلاة الادعوى المنظماة مستكملة السباب الحكا
قارر الحكام باالزام المادعً علٌاه  الساابقة، علٌاهالى الدعوى 
الاى المادعً المبلاػ. . .   بتأدٌتهاضافة لوظٌفته  )امٌن بؽداد(
(. ...دٌنااار ألااؾمائااة وخمسااة عشاار  (115000ومقااداره )

كما ان الضرر المعناوي قاد ٌكاون نتٌجاة القارارات االدارٌاة 
 روعة.  ؼٌر المش

 الثانً طلبالم
 موقف القضاء االداري المقارن

 بشاااأنمااان اجااال معرفاااة اتجاهاااات القضااااء االداري 
التعوٌض عن الضرر المعنوي، سوؾ نقسم هذا المبحث الى 
مطلبااٌن، نخصااص المطلااب األول لدراسااة موقااؾ القضاااء 
االداري الفرنساااً، وفااااً المطلااااب الثااااانً نوضااااح موقااااؾ 

 القضاء االداري المصري.  

 األول فرعال
 ًفرنسال موقف القضاء اإلداري

 بشااأنلقااد تباٌناات اتجاهااات مجلااس الدولااة الفرنسااً، 
كاان هاذا األخٌار  إذاالتعوٌض عن الضرر المعنوي تبعا لماا 

مقترنااا بأضاارار مالٌااة، او انااه تحقااق لوحااده دون ان ٌكااون 
 مصحوبا بأضرار مالٌة.  

  -مالً: المعنوي المصحوب بضرر  الضرر-1

الحالااة ٌااذهب مجلااس الدولااة الفرنسااً، الااى  فااً هااذه
الحكاام بااالتعوٌض عاان الضاارر المعنااوي كلمااا كااان مقترنااا 
بأضااارار مادٌاااة، اي اناااه ال ٌعاااوض عااان الضااارر الماااادي 
لوحااده، وإنمااا ٌحكاام بمبلااػ إجمااالً لتؽطٌااة كااال الضااررٌن 

 (.4)المادي والمعنوي 

ومن تطبٌقاته بهاذا الشاأن، حكماه الصاادر فاً قضاٌة  
(Delech)  والااذي تاام بموجبااه تعااوٌض الضاارر المعنااوي

المدرساااٌن المنقاااولٌن  أحاادالمقتاارن بضااارر مااادي، أصااااب 
حاادٌثا الااى القرٌااة، نتٌجااة القااامتهفً مكااان ؼٌاار صااحً ممااا 
أدى إلااى تاادهور صااحة أطفالااه، وذلااك بساابب رفااض العماادة 
والمجلس البلدي تسلٌمه المفتاح الخاص بالمسكن المخصص 

 .  (29) له دون اي مسوغ مشروع

فاااً  27/1/1927بتاااارٌ   وكاااذلك حكماااه الصاااادر
األفااراد  أحاادوالتااً تااتلخص وقائعهااا بااان  (Aziberقضااٌة )

فرضت علٌه إحدى العقوبة التأدٌبٌة بطرٌق الخطأ، مما أدى 
الااى إصااابته بأضاارار معنوٌااة ومادٌااة، فطعاان بهااذه العقوبااة 
امام مجلس الدولة الفرنسً الذي قضى لاه بتعاوٌض إجماالً 

ضاارار التااً نالتااه دون ان ٌحاادد صااراحة نااوع هااذه عاان األ
 .  (30)األضرار 

هااذا وقااد تطااور قضاااء مجلااس الدولااة الفرنسااً نحااو 
تحدٌد مبلػ معٌن للتعوٌض عن الضرر المعناوي واخار عان 

( Mays simithالضرر المادي، وهو ما أكده فاً قضاٌة )
والاااذي ٌاااتلخص باااان وزارة التجاااارة والصاااناعة الفرنساااٌة 

الوسطاء فً لندن لتورٌد أربعاٌن  أحدإدارٌا مع أبرمت عقدا 
طنا من الصلب، فلما أتم الشخص المذكور العملٌة المتقدماة، 
رفضاات الحكومااة الفرنسااٌة ان تصااادق علٌهااا، معللااة بعاادم 

 حاجتها لهذا النوع من الصلب.  

ونتٌجاااة لاااذلك رفاااع الوساااٌط دعاااوى للتعاااوٌض عااان 
المعنوٌاة التاً  األضرار المالٌة التً أصابته وعان األضارار

المجلاس باالقرار الصاادر بتاارٌ   ترتبت على ذلك، فحكم لاه
بتعااوٌض عاان األضاارار المادٌااة والمعنوٌااة  23/12/1927

 .  (29)محددا مبلؽا معٌنا لذلك 

ان القضااااء االداري الفرنساااً،  ٌتضاااح لناااا مماااا تقااادم
ٌضاااع االضااارار المعنوٌاااة موضاااع االعتباااار كلماااا رافقتهاااا 

عن الضررٌن معا بصاورة اجمالٌاة،  اضرار مالٌة، فٌعوض
اال اناااه ٌالحاااظ ان مجلاااس الدولاااة الفرنساااً لااام ٌطباااق هاااذه 
القاعدة بشكل مطلق، اذ انه ٌستثنً منها حالة كون االضرار 
المعنوٌااة هااً اعتااداء علااى الشااعور، والوجاادان لفقااد عزٌااز، 
فان هذه الصورة ٌترتب علٌها اضرار مادٌة ومعنوٌة، وكان 

طبااق بشااانها القواعااد السااابقة، اال انااه المنطااق ٌقضااً بااان ت
عامل هاذه الحالاة معاملاة مختلفاة ٌنبؽاً دراساتها ماع موقفاه 

 . (25)االضرار المعنوٌة البحتة  بشأن

  -المعنوي المنفرد : الضرر-2

لقد مر مجلس الدولاة الفرنساً ، بشاان التعاوٌض عان 
الضاارر المعنااوي البحاات، بااٌن عهاادٌن مختلفااٌن، األول قباال 

وحتااااى الوقاااات  1961، والثااااانً منااااذ عااااام 1961عااااام 
 الحاضر.  

 .  1961موقف القضاء الفرنسً قبل عام  -أ

ظل مجلس الدولاة الفرنساً، خاالل هاذه المادة متشاددا 
ه، ومن ثم فقد رفض فكرة التعاوٌض عان االضارار ففً موق

المعنوٌااة اذا لاام تصاااحبها اضاارار مالٌااة وماان تطبٌقاتااه بهااذا 
(، وتاتلخص وقائعاه Donnadieoالشأن حكمه فً قضٌة )

فً ان والدا ارسل احاد اطفالاه المتشاوه الاى ملجاا مخصاص 
الٌواء هذه الفئة من االطفال، اال ان الطفل قتل بسبب اهماال 
اإلدارة، فلماااا طالاااب اباااوه باااالتعوٌض، قااارر المجلاااس باااان 
التعوٌض الوحٌاد الاذي ٌساتحقه ٌكاون عان االضارار المالٌاة 

 .  (29)صارٌؾ الجنازة ودفنها التً لحقته والتً تتمثل فً م

(، رفااض المجلااس  C.  Zushroitوفااً قضااٌة )
دعااوى حركتهاااا فتااااة تطالاااب بااالتعوٌض عماااا اصاااابها مااان 
اضرار جراء وفاة والادتها، النهاا علاى حاد قولهاا لام ٌصابها 
اي ضرر مالً من جراء وفاتها، كماا ان ظاروؾ حٌاتهاا لام 

الل هااذه .  ولقااد ظاال مجلااس الدولااة الفرنسااً خاا(31)تتؽٌاار
المااادة، ٌقاااؾ بالمرصااااد الي محاولاااة لتعاااوٌض االضااارار 
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المعنوٌة بمفردها، او مع الضرر المادي اذا اقترنت معه كما 
 .  (25) فً الحاالت السابق االشارة لها

وحتمى الوقمت  1961القضماء الفرنسمً منمذ عمام  موقف-ب
 الحاضر 

باادا مجلااس الدولااة الفرنساااً عهاادا جدٌاادا، وذلاااك 
المعناوي ماع العادول عان فكارة التعاوٌض بتعوٌض الضارر 

عان الضارر المعنااوي، خاالل المرحلاة السااابقة، وكاان بداٌااة 
فً قضاٌة )  11/1961/ 24هذا االتجاه حكمه الصادر فً 

Letisserand وتاااتلخص ظروفهاااا باااان صااادمت ساااٌارة )
حكومٌة عجلة كان ٌساتقلها ماواطن وابناه، ولقٌاا مصارعهما 

عاااوى تطلاااب فٌهاااا فاااً الحاااال، فحركااات زوجاااة القتٌااال د
التعوٌض عن االضارار المالٌاة والمعنوٌاة، ولام ٌجاد مجلاس 
الدولة الفرنسً، اٌاة صاعوبة فاً ذلاك، وقضاى للزوجاة بماا 
ارادتاااه، ولكااان ثاااارت الصاااعوبة عنااادما رفاااع والاااد الرجااال 
المتوفً و جاد الصاؽٌر فاً الوقات ذاتاه دعاوى ٌطالاب فٌهاا 

قاد ابناه بالتعوٌض عما لحق به مان اضارار معنوٌاة نتٌجاة لف
وحفٌااده، وممااا زاد فااً هااذه الصااعوبة ان الماادعً لاام ٌاازعم 
وجااود اٌااة اضاارار مالٌااة اصااابته، وقااد قااام مفااوض الدولااة 
)هومان (بتقادٌم تقرٌاره الاى المجلاس حشاد فٌاه كال االساانٌد 
الالزمة لتعوٌض الضرر المعنوي ومما قالاه فاً هاذا الشاأن 

نما تساتجٌبون )انكم بتخلٌكم عن قاعدة بالٌة تخطاها الزمن، ا
بعد طول انتظار االماانً وضامٌر العدالاة وتحققاون بالتاالً، 
وبكل اماناة قدساٌة رساالة القاضاً التاً تهادؾ فاً اي حاال 
وزماان الااى اعطاااء كنظااام اجتماااعً ممااا ٌناساابه ماان قواعااد 

 .  (32)قانونٌة منصفة وعادلة (

وعلى اثر ذلاك تخلاى مجلاس الدولاة الفرنساً عان 
ر حكماااا صااارٌحا وقاطعاااا فاااً هاااذه اتجاهاااه الساااابق واصاااد

الاادعوى جاااء فٌااه )بااالرؼم ماان انااه لاام ٌثباات ان مااوت السااٌد 
لوتسٌران قد سبب ضررا مادٌاا لوالاده المادعً، ولام ٌترتاب 
علٌااه تؽٌٌاار فااً ظااروؾ معٌشااة والااده الماادعً، فااان االلاام 
النفسً الذي تحمله لفقد ابناه قبال االوان قاد سابب لاه ضاررا 

 .  (33)رنسً (معنوٌا ٌقدر بالؾ فرنك ف

وبااذلك ٌكااون قضاااء مجلااس الدولااة الفرنسااً، قااد 
تحول الى اعتناق مذهب التعوٌض عان االضارار المعنوٌاة، 
والتقى بذلك ماع القضااء العاادي، ونحان بادورنا نهٌاد صاحة 
هااذا   االتجاااه، اذ ال ٌجااوز ان ٌبقااى القضاااء االداري متخلفااا 

ٌلٌق بالقضاء  عن اتجاه المحاكم العادٌة، كما ان هذا االمر ال
االداري صاحب الدور االنشائً فً تكوٌن نظرٌات وقواعاد 

 القانون االداري.  

هذا وقد وجد ذلك التحول ترحٌباا كاامال مان جاناب 
فقاااه القاااانون العاااام فاااً فرنساااا وولاااد معاااه عهاااد جدٌاااد مااان 
االنصاااؾ كااان القضاااء االداري بحاجااة الٌااه لٌزٌااد ماان ثقااة 

اساااتمر مجلاااس الدولاااة المتقاضاااٌن بعدالتاااه وحكماااه، كماااا 
الفرنسً، بعد هذا التاارٌ  ٌحكام بتعاوٌض الضارر المعناوي 
الااذي ٌصااٌب اقااارب المتااوفً وان كااان بشااكل دقٌااق، اذ هااو 
حرص على احاطة اعماله هذا المبدا بقٌود دقٌقة تقضً باان 
ٌكون وجود الضارر المعناوي مهكادا بحٌاث ال ٌحٌطاه ادناى 

تعااد تطبٌقالهااذا  شااك فااً ذلااك.   وماان احكامااه الحدٌثااة التااً

تشاارٌن األول عااام  25االتجاااه الجدٌااد حكمااه الصااادر فااً 
 . (4)(Gordienفً قضٌة ) 1988

ومن ناحٌة اخرى فقد اجاز مجلس الدولة الفرنساً 
التعااوٌض عاان الضاارر المعنااوي الااذي ٌصااٌب اخاار نتٌجااة 
العجز او العوق الذي ٌصٌبه من النشاط االداري، ومان ذلاك 

ففً هذا الحكم تم تعوٌض فتااة  ،1976شباط  20حكمه فً 
راشدة معوقة عن االلم المعنوي بسبب الحادث الواقع لوالدها 

 .   (29) والباقً على قٌد الحٌاة

وتبدو اهمٌة هاذا الحكام اناه ٌعاد اساتكماال، لالتجااه 
الجدٌد الذي ٌسالكه مجلاس الدولاة الفرنساً، اذ هاو قبال عاام 

عنااوي ، كااان ٌجعاال ماان التعااوٌض عاان الضاارر الم1976
مقتصرا علاى وفااة شاخص قرٌاب مان طالاب التعاوٌض، اال 
انه بعد ذلك التارٌ  اجااز التعاوٌض عان االلام النفساً الاذي 
ٌلحق صاحب الشأن نتٌجة عجز او اعاقة شخص عزٌز مان 

 .  (34)جراء النشاط االداري 

 الثانً فرعال
 موقف القضاء االداري فً مصر

ذاته الاذي  سار القضاء االداري المصري، على النهج
سااالكه القضااااء العاااادي، اذ هاااو ٌقضاااً بتعاااوٌض الضااارر 
المعنوي، ومن تطبٌقاته فً هذا الشاأن حكماه الاذي جااء فٌاه 
)ان المطالبة بتعوٌض الضرر االدبً. . .  على حق لما فاً 
االصاارار عاان عاادم تنفٌااذ الحكاام الصااادر ماان امتهااان بااالػ 

وورد اٌضا .  (35)بحقوق  المحكوم له واذالل امام زمالئه ( 
فااً احااد احكامااه مااا ٌاااتً ) ان صاادور قاارار اداري باطاال 
بالنقل النوعً من وظٌفة محام الى وظٌفة كاتاب. . .  ٌجعال 
البلدٌاة مسااهولة عاان تعاوٌض الماادعً ادبٌااا لهاذا القاارار ماان 

  . (36)مساس بكرامته واعتباره وتاثٌره فً نفسه ( 

ذاتاه  كما تسٌر المحكمة االدارٌاة العلٌاا علاى الانهج  
فً التعوٌض عن الضرر المعنوي الناتج عن االعتقال خالفا 

اٌاار  27للقانون، ومن تطبٌقاتها فً ذلك حمهاا الصاادر فاً 
والذي جااء فٌاه ). . .  كاان حرٌاا بجهاة اإلدارة فاً  1978

مجال الحرٌات العاماة ان ٌكاون تادخلها لاه مباررات قانونٌاة 
.  قانونافااان  مشااروعة، امااا وقااد انتفاات اسااباب االعتقااال. .

القاارار بااه ٌعاادو باااطال وٌسااوغ. . .  طلااب التعااوٌض عاان 
االضاارار الناجمااة ماان جرائااه امااا االضاارار التااً اصااابت 
شخصه مان جاراء اعتقالاه ومسات كرامتاه واعتبااره واالالم 
النفساااٌة التاااً صااااحبت ذلاااك. . . فاااذلك جمٌعاااا مااان قبٌااال 

والتاً االضرار االدبٌة التً لحقته من جراء القارار الطعاٌن 
 .(37)( ...ٌقتضً له التعوٌض عنها

، قضااات 1979شاااباط  4وفاااً حكمهاااا الصاااادر فاااً 
بالتعوٌض عان الضارر الماادي والمعناوي النااجم عان تااخر 
اإلدارة العمدي فً تنفٌذ الحكم الصادر لصاالح الطااعن الناه 
على حد قولها ) من شانه ان ٌضاع المدعً بالحزن واالسى 

(. اما القضاء االداري ...وععلى حرمانه من حق ثابت مشر
فاً سااورٌا ولبنااان فانااه ٌبادو لنااا ان ٌحكاام بتعااوٌض الضاارر 
المعنوي الماالزم للضارر الماادي، وال ٌعاوض عان الضارر 

 .  (4)المعنوي المنفرد 
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ونحاان باادورنا ال نهٌااد اتجاااه هااذه المحاااكم، النااه ٌعااد 
صدى للموقؾ المتخلاؾ الاذي ساار علٌاه اول االمار مجلاس 

نساااً، خاصاااة وان التشااارٌع والقضااااء العاااادي الدولاااة الفر
 مستقر على تعوٌض الضرر المعنوي.   

 الخاتمة

لقد تبٌن لنا فٌما تقدم ان الضرر المعنوي ٌصٌب جانبا 
مهما من الحقوق المعنوٌة الالزمة لالفراد، وهذه الحقوق 
تعرؾ بالذمة المعنوٌة لالنسان نتٌجة لما تقوم به اإلدارة من 

ادائها لواجباتها الوظٌفٌة، ومن ثم اضحى نشاطات فً اطار 
ضمان هذه الحقوق امرا ال مفر منه تحقٌقا لمبدا 
المشروعٌة، ومن جهة اخرى فقد تاكد لنا بشكل جلً، ان 
الضرر المعنوي كان محط اهتمام الفقه فً القانون المدنً، 
بٌنما لم ٌحظ بمثل هذا االهتمام فً القانون االداري اال فً 

وان هذا االمر طبٌعً طالما ان القانون وقت متاخر، 
االداري كان حدٌث النشاة مقارنة بفروع القانون االخرى.   
هذا وقد توصلنا الى ان الضرر المعنوي هو الشعور باالذى 
الذي ٌصٌب االنسان فً حق من حقوقه او مصلحة ؼٌر 
مالٌة مشروعة ذات قٌمة قانونٌة وسواء ترتب على ذلك 

 م ٌترتب.  خسارة مالٌة ام ل

ذاتٌة الضرر المعنوي، تبٌن لنا ان هذا الضرر  وبشأن
ٌنفرد عن بقٌة االضرار االخرى وتحدٌدا الضرر المالً 

ان الضرر المعنوي ٌرد على  اولهما:بمٌزتٌن اساسٌتٌن 
حقوق ثابتة لالنسان كحقه فً حماٌة جسده وحرٌاته 

 االساسٌة االخرى التً نظمها المشرع بنصوص قانونٌة. 
ان الحقوق المعنوٌة هً حقوق ؼٌر مالٌة، ولكن  وثانٌهما:

بالرؼم من ذلك فان المساس بهذه الحقوق ٌمكن تعوٌضه 
باعتبار ان هذا االخٌر من شانه ان ٌجلب شعورا سارا 
للمتضرر، وان لم ٌكن مساوٌالاللم والحزن الذي حل به اال 

 انه ٌخفؾ منه الى حد كبٌر جدا.   

ٌز الضرر المعنوي عن الضرر معٌار تمٌ وبشأن  
المالً ظهر لنا ان هناك معٌاران للتمٌٌز، ووقتها رجحنا 
المعٌار الداعً الى التركٌز على طبٌعة الحق او المصلحة 
التً مسها الفعل االداري الخاطىء، مع االخذ بنظر االعتبار 
النتائج التً ترتبت على العمل االداري ؼٌر المشروع عند 

 لالزم الصالح الضرر المعنوي.  تقرٌر التعوٌض ا

ومن جهة ثانٌة فقد تبٌن لنا ان القضاء العادي و 
االداري فً العراق ومصر مستقر على تعوٌض الضرر 
المعنوي، بٌنما وجدنا ان مجلس الدولة الفرنسً كان مختلفا 
فً هذا الشأن، النه كان ٌرفض التعوٌض عن الضرر 

وبسبب االنتقادات التً  المعنوي اال اذا رافقته اضرار مالٌة،
وجهت لهذا الموقؾ القضائً، فقد بدا مجلس الدولة الفرنسً 

وحتى الوقت الحاضر حٌث  1961عهدا جدٌدا منذ عام 
اخذ بتعوٌض االضرار المعنوٌة سواء رافقتها اضرار مالٌة 
ام لم تصاحبها وعندها قلنا ان الموقؾ القدٌم من القضاء 

دوره المعروؾ فً القانون  االداري الفرنسً ال ٌنسجم مع
االداري، خاصة انه قد تخطى خطوات كبٌره سبق فٌها 
القضاء العادي فً هذا الشأن.
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 :المستخمص

س ماؿ المستثمر الكمي مع شدة أ% مف ر 50يعتبر الخزيف مف االمور اليامة في العديد مف الشركات حيث يمثؿ نسبة 
انواع اخرى مف حاالت عدـ التأكد )الضبابية(  لذا سوؼ نقدـ الضغط المتمثؿ الى خفض التكاليؼ الكمية المتمثمة مع 

 )االنتاج االقتصادي لمكميات( لموصوؿ حجـ الدفعة المثمى المضببة في ىذا البحث نظاـ اقتصادي لمكميات الكمية
(FEOQعندما تكوف كؿ المعالـ في حالة عدـ التأكد حيث يتـ تحويميا الى فترة واحدة وبعد ذلؾ الحصوؿ عمى )  حجـ

الدفعة االقتصادي. اف مف اىـ المشاكؿ التي تواجييا ادارة اي مؤسسة ىي كيفية اتخاذ القرار االفضؿ كأف يكوف القرار 
 تعظيـ االرباح او تقميؿ التكاليؼ او تخفيض كمفة الخزف.

يف، لذا كما ويعد الخزيف ىو اىـ مورد مف الموارد التي تحتاجيا المؤسسة وخاصة اذا كانيمس حياة المواطن
 اصبح التوجو لالحتفاظ بالخزيف والسيطرة عمييمف قبؿ الشركات مف المواضيع الميمة جدا .

 

Abstract 
The inventories of the important things in many companies, accounting for 50% of the 
capital invested overall with the intensity of pressure goal to reduce the overall costs of 
the other types of uncertainties (Blur), so we will provide in this research economic order 
quantities College (production economic quantities) to reach the optimal batch size 
Almillbh (FEOQ) when they are all landmarks in case you are not sure where it is 
converted to one period and then get on the economic batch size. One of the main 
problems faced by the management of any organization is how to make the best decision 
if the decision is to maximize profits or minimize costs or reduce the cost of storage.  
Stockpiling is the most important resource of the enterprise resources they need, 
especially if it affects the lives of citizens, so it became a trend to keep storage and 
control it by the companies of very important topics. 
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 الجانب النظري

  (1)(Inventory model)  نماذج الخزيف1-1 

العممية المتبعة والتي تيدؼ الى وضع السياسات الخاصة  واألساليبمجموعة مف الفعاليات  ونأيعرؼ الخزيف ب 
باتخاذ القرار المناسب حوؿ حجـ الخزيف سواء كانت كمية الخزف مواد اولية او سمع مصنعة او مواد تامة الصنع واف اليدؼ 

 الرئيسي لوجود نظاـ السيطرة عمى الخزيف ىو

 ؽ مستوى كافي لغرض مواجية احتياجات المستقبؿ تحقي 
 تحقيؽ ضماف توافر المواد خالؿ التقمبات قصيرة االجؿ 
 ذلؾ يؤدي الى تكاليؼ ال مبرر ليا . فعدـ االحتفاظ بكميات فائضة مف الخزيف ال 

 (4)( FEOQكمية الطمب الضبابية االقتصادية ) 1-2

الكمية تكوف  هثابتة والتي تجعؿ تكاليؼ المخزوف اقؿ مايمكف. وعند ىذف غير و وىي كمية المخزوف التي يتـ طمبيا وتك
 تكوف ايضا غير ثابتة عمى شكؿ ضبابي سنويا. يتكاليؼ الطمبيات مساوية الى مجموع تكاليؼ االحتفاظ بالمخزوف والت

 
 االفتراضات التي تقـو عمييا كمية الطمب الضبابي 1-3

 طمب الضبابيةتقـو عمييا كمية الافتراضاتىناؾ عدة 
 تحديد كمية البضاعة المشتراة خالؿ فترة زمنية  وتكوف غير ثابتة مثؿ شراء نصؼ طف او ربع طف او طف شيريا مف السكر. -
 محدودية الوقت بيف تحرير الطمب ووصوؿ البضاعة قد يكوف صفر او مساوي لمصفر -
 وصوؿ سيارات مجزئة يفقد الخزيف صفة الفوريةصفة الفورية التي يتكوف منيا المخزوف وبشكؿ كامؿ عمى سبيؿ المثاؿ  -

  (7)(Total costتكاليؼ التخزيف )   1-4

اناستيداؼ اي سياسة تخزينية ناجحة تعني تخفيض كبير في التكاليؼ . والتكاليؼ بشكؿ عاـ في مجاؿ التخزيف تتكوف 
 THC  +(TOCمف جزئيف)

 (3)( TOCالتكاليؼ الطمبية ) 1-4-1

 وتشمؿ عمى

 ندات الطمبية تحرير مست -
 استالـ البضاعة ووضعيا في المخزف  -
 تسديد ثمف البضاعة -

 ( وتشمؿ عمىTHCتكاليؼ التخزيف) 1-4-2
 ((trapezoidal( عمى شكؿ رباعي ha,hb,hc,hdتكمفة االحتفاظ بالخزيف وتكوف ضبابية غير محددة ) -
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 تكمفة  الفوائد الضائعة مف جراء تجميد راس الماؿ. -
 اخؿ المخزف) اجور العامميف، االحتفاظ بالسجالت وغيرىا(التكمفة المدفوعة  د -

  fuzzydeterministic modelsالنماذج المحددة لمخزيف الضبابي        1-5

يمكف حؿ مشكمة التخزيف الضبابي بنماذج  توافؽ وتالئـ ىذة المشكمة عمى الرغـ مف التغييرات التي تحصؿ عمييا في 
 مى بالنماذج الثابتة.حياتنا اليومية وىذة النماذج تس

 
 (3)(    purchasemodel, no shortage  fuzzy)الضبابيانموذج الشراء بدوف عجز  1-5-1

اف ىذا النموذج يحدد الحجـ االقتصادي االمثؿ الذي يساىـ في تحقيؽ اقؿ تكمفة ممكنة لمجموع تكاليؼ اصدار الطمبية 
 : واالحتفاظ بالخزيف. وذلؾ عمى ضوء الفرضيات التالية

الطمبية السنوي او الشيري محدد  مسبقا خالؿ الفترة الزمنية   بحجـاف  معدؿ االستيالؾ مف الوحدات المخزونة او مايعرؼ  -
 (  بالرمز ) لوتحت الدراسة ويرمز 

 (cاف تكمفة شراء الوحدة الواحدة مف المادة المخزونة ثابت ال يتغير خالؿ الفترة تحت الدراسة . ويرمز لة بالرمز ) -
 (  Aa,Ab,Ac,Adتكاليؼ اصدار الطمبية يكوف غير تابت عمى شكؿ ارقاـ رباعية)  -
 (  ha,hb,hc,hdتكمفة االحتفاظ الخريف تكوف غير تابتة عمى شكؿ رياعي) -

 

 (5)العالقات الرياضية1-5-2

 ب العالقات المتعمقة ب انموذج الشراء بدوف عجز نحسب مايميالحس
 ( نستخدـ القانوف التالي FEOQابي )الضب االقتصاديالدفو  حجـلحساب  -

 
√ ( 2α~ A/h~ )=Q*(........................1 

 (  الطمب عمى الوحدات سنويا او شيري او يوميα  ( =)αa,αb,αc,αdحيث تمثؿ )
 تمثؿ كمفة  ثابتة لكؿ طمبية )معدؿ شراء( و 

h (=ha,hb,hc,hd  )كمفة االلحتفاظ بالخزيف 
 نتخدـ القانوف التاليلحساب الكمفة الكمية نس -

T.C=α *(              ( ....................... 2 

 (6)(  trapezoidal fuzzy numberاالرقاـ الضبابية ذات شكؿ شبة منحرؼ )1-6
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ىي احدى انواع مشاكؿ البرمجة الخطية عندما تكوف االعداد الضبابية رباعية ويستخدـ غالبا في نماذج النقؿ 
دؼ منيا تخصيص اقؿ كمفة لموصوؿ الى الحؿ االمثؿ الضبابي المثمثي بحيث اي عدد ضبابي مثمثي يمكف والي ، والتخصيص

 تمثيمو بواسطة ثالث اعداد حقيقية

A~=( a1,a2,a3,a4) 

عبارة عف مجموعة مف األرقاـ الضبابية وبالتالي يمكف الحصوؿ عمييا مف تحقيؽ الصيغة التالية باستخداـ دالة ~Aولتكف 
 (Membership functionاء )االنتم

µ      |

             ⁄
 

       
    

             ⁄
 

       
     

| 

 
 
 
 
 

 Number Operation of Trapezoidal fuzzy(5)الضبابية  باألرقامالعمميات الخاصة 1-7

(عمى التوالي ، بذلؾ يمكف اجراء ,4α،α3،2α1,α(، )B4B1,B2,B3)،  Bو  α لتكف لدينا مجموعتيف مف االرقاـ الضبابية 
 العمميات الحسابية )الجمع والطرح( وكاالتي.

      (            )               α) 

                   ،     =) 

      (            )               α) 

                   ،     ) 
 (5)لخزين الضبابي لالنموذج االول الطرائق المستخدمة في حل مشاكل ا1-8

طرؽ لتحويؿ االرقاـ الرباعية الى احادية ومف ثـ حؿ االنموذج  ثالثلحؿ مشاكؿ الخزيف الضبابية سوؼ نستخدـ 
 بالشكؿ االعتيادي 

 production(  في كتابيـ المنشورCengizkahraman&mesutyavuz:وىي الطريقة المكتشفة مف قبؿ العالميف ) الطريقة االولى
engineering and""management under fuzzy 2010سنة  ( في الجامعة االمريكيةوىي طريقة المتوسطmedian لتكف  )

 وتستخدـ لتحويؿ االرقاـ الضبابية الرباعية الى رقـ واحد مف خالؿ العالقة الرياضية التالية                 Aلدينا 
AMED= (AA+,AB+AC+AD / 4)   ................ 3 
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 (:center of gravity( )cogالطريقة الثانية)

( في كتابيـ المنشور Cengizkahraman & mesutyavuzوىي الطريقة المكتشفة مف قبؿ العالميف )    
engineering and management under fuzzyproduction  ايضا لتحويؿ  تستخدـفي الجامعة االمريكية  2010سنة

 الى احادية مف خالؿ العالقة التالية االرقاـ الضبابية

ACog= (AA+,AB+AC+AD)/ 3 + (AaAb-AcAd/3(Ad+Ac-Ab-Aa)  (............ 4 

 
 
 

 الطريقة الثالثة : تستخدـ نفس الغرض وذلؾ مف خالؿ العالقة التالية
Q* =√ ( 2α~  /h~ )=  √ ( 2αa  /hd),√ ( 2αb  /hc),√ ( 2αc  /hb)√ ( 2αd  /ha)...........5 

  
 production model, no shortageالنموذج الثاني ) نموذج االنتاج بدوف عجز(    1-9

( وحدة                اف ىذا النموذج يوضح تدفؽ الوحدات االنتاجية بصورة مستمرة خالؿ فترة زمنية وبمعدؿ انتاجي )
 خالؿ الزمف .

 (5)ىذا االنموذج العالقات الرياضية في 1-10
   graded mean integration representationلحساب حجـ الدفعة االقتصادي الضبابي نستخدـ طريقة

Q* =  √                     
    

  (  
  

  
)
     (  

  

  
)      (  

  

  
)         (  

  

  
)        

 حيث يمثؿ كال مف
α       كمفة الطمب 
A     معدؿ الطمب 
 معدؿ االنتاج    

 لحساب  الكمفة الكمية نستخدـ القانوف التالي
T.C= α                                 ......7 
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 عمميالجانب ال
 المقدمة:2-1

توصؿ الباحثوف في مجاؿ السيطرة عمى الخزيف الى عدد كبير مف االساليب التي يمكف استخداميا  لمتوصؿ الى حجـ 
شركة الدفعة االقتصادي التي تكوف المعالـ ضبابية ومع ابعاد ىذا البحث سوؼ نستخدـ  اساليب السيطرة عمى الخزيف عمى ال

شركة الفتح عمى منتج ) ماطور المبردة( وتسويقيا مباشرة الى المستيمؾ ويزداد الطمب عمى ىذا النوع  الكيربائيةالعامة لمصناعات 
والجدوؿ التالي يقدـ البيانات المستخمصة مف سجالت الشركة حيث تتـ  شتاءامف المضخات في فصؿ الصيؼ بينما ينخفض 

 2013فقط بسبب انعداـ االنتاج في االشير االولى لسنة ( اشير 6)ػ تخطيط االنتاج ل

 holding cost( 2013اما كمفة الحفظ عمى الخزيف ستكوف متغيرة خالؿ سنة ) 

  h= (o.24, 0.22, 0.18, 0.16)                         سنقـو اوال بتحويؿ القيـ الضبابية الى احادي مف
( باستخداـ البرنامج الجاىز T.C( والكمفة الكمية )Qايجاد حجـ الدفعة االقتصادي )خالؿ الطرؽ المستخدمة في البحث ومف ثـ 

Winqsb 

 (3( وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ المعادلة رقـ)median( بستخداـ طريؽ )  ,A,hالطريقة االولى تحوؿ كال مف )

AMED= AA+,AB+AC+AD / 4 
αmed=1100+3700+5900+7200/4=  4550 
Hmed=016+0.18+0.22+0.24/4=  0.20 

                  

 (  ٌمثل الخطة االنتاجٌة للشركة1جدول )

 الشهر
 معدل االستهالك الشهري

  (demand) 

 معدل االنتاج الشهري

 production rate 

كلفة الطلبٌة للمنتج 
 الشهري

Setup cost(k) 

 

 

6 
6000,1900,1000,110

0 
2200,1700,900,150 1200,1000,500,150 

7 6000,200,1300,2000 500,400,250,40 
1600,1400,1000,15

0 

8 
4000,2300,1400,100

0 
2000,1500,1000,40 700,600,400,200 

9 
5000,2400,1500,200

0 
700,500,300,50 600,400,300,100 

10 
5000,2300,1400,900

0 
600,1200,600,100 1500,1300,600,200 

11 
3000,2200,1300,100

0 
1500,1200,600,100 600,400,300,100 

12 
6000,1900,1000,190

0 
600,500,300,50 1000,800,600,200 

 المجموع
35000,35000,8900,1

800 
8100,7000,3950,530 

7200,5900,3700,11
00 
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 ( النتائج النيائية مف الطريقة االولى2جدوؿ )
Value Economic Order Analysis 

 كمية الطمب 33199.96
 اعمى خزيف 33199.96
 فترة الطمب في السنة 1.3705

 كمفة الطمب الكمية 3319.9960
 كمفة الحفاظ الكمية 3319.9960

وىو كذلؾ اعمى خزيف لنفس المدة اما  33199.96حظ اف كمية الطمب عمى منتج )ماطور المبردة( ىو ( اعاله يال2مف الجدوؿ )
 ( يوضح2( يوضح كمفة الحفاظ وكمفة الطمب عمى المنتج والرسـ )1والرسـ ) $3319.9960كمفة الحفاظ عمى ىذا الخزيف بمغت 

 اعمى مستوى لمخزيف وكمية الطمب ومعدؿ الخزيف
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( وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ center of gravityستخداـ طريؽ )ا( بh  A,تحوؿ كال مف ) :لثانية الطريقة ا
 ( 4المعادلة رقـ  )

ACog= AA+,AB+AC+AD / 3   + AaAb-AcAd/3(xd+xc-xb- xa ) 
αcog=1100+3700+5900+7200/3+ ( 1100)(3700)-(5900)(7200)/3*(7200)+(5900)-(3700)-(1100) 

24900     = 
hcog= =024+0.22+0.18+0.16/3+(0.24)(0.22)-(0.18)(0.16)/3*(0.16) +(0.18)-(0.22)- (0.24) 

0.8030.266+0.052-0.0288/0.36=  = 
 

 ( يمثؿ نتائج الطريقة الثانية3جدوؿ )
Value Economic Order Analysis 

 كمية الطمب 45713.67
 اعمى خزيف 45713.67
 فترة الطمب في السنة 1.3566

 كمفة الطمب الكمية 18354.04
 كمفة الحفاظ الكمية 18354.04

وىو كذلؾ اعمى  45713.67( اعاله يالحظ اف كمية الطمب عمى منتج )ماطور المبردة( ىو 3مف الجدوؿ )
( يوضح كمفة الحفاظ وكمفة 3والرسـ ) $18354.04خزيف لنفس المدة اما كمفة الحفاظ عمى ىذا الخزيف بمغت 

 ( يوضح اعمى مستوى لمخزيف وكمية الطمب ومعدؿ الخزيف4تج والرسـ )الطمب عمى المن
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 (5لتحويؿ القيـ مف ضبابية الى احادية مف خالؿ استخداـ المعادلة ) تستخدـالطريقة الثالثة : 

√ ( 2A~  /h~ )=  √ ( 2( 1100)(128000/ 0.24),√ ( 2(3700)(128000) /0.22),√ ( 
2(5900)(128000) /0.16)  √ ( 2(7200)(128000 /0.18) 

34253. 95)  = )Q* 
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 االستنتاجات
 

  اف الطريقة االولى لمعالجة الضبابية اعطت نتائج ذات قيـ اقؿ مقارنة بالطريقة الثانية لمعالجة الضبابية وىي افضؿ
 النيا قممت مف كمفة الحفاظ عمى الخزيف .

 ومرونة اكبر لمتخذ القرار في تحديد الكميات المثمى مف فعالية االضبابي يكوف ذ الخزيف استخداـ انموذج 
 استخدامانموذج خزيف اعتيادي )غير ضبابي(

 
 التوصيات

 
 . يوصى بضرورة دراسة حالة الطمب االحتمالي في البيئة الضبابية ، بدال مف البيئة االعتيادية 
 لتحديد الكميات المثمى.دوائر الدولة  في بيئة ضبابية في تصمٌم قاعدة بٌانات لنظام السٌطرة على الخزٌنيفضؿ 
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 انمُفذ  حٕٛاٌ فٙ انذرلٛخ نهغذح َٔسغٛخ رشزٚحٛخ دراسخ

 Gmelin,1776) )  (Hedgehog ( Hemiechinus auritus 

 

 

 هٗب ػالء اُؼبٓو١   ٝ ؽ٤َٖ ػجل أُ٘ؼْ كاٝك

 هَْ ػِّٞ اُؾ٤بح, ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ اُٖوكخ )اثٖ ا٤ُٜضْ( 

 اُؼوام  /ثـلاك – اػظ٤ٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خ:اُقالٕ

(اُجبُؾ روغ  (Hedgehog Hemiechinus auritus اٝٙؾذ ٗزبئظ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إ اُـلح اُلهه٤خ ك٢ ؽ٤ٞإ اُو٘لن  

(. رزٌٕٞ اُـلح ٖٓ ك٤ٖٖ) ا٣ٖٔ ٝا٣َو( ٝ رٌٕٞ ٓؾبٛخ 1-5ك٢ ٓ٘طوخ اُؼ٘ن ػ٠ِ عبٗج٢ اُوؿب٠ٓ ػ٘ل اُؾِوبد         )

ٝكاف٤ِخ. اظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إ اُزو٤ًت اَُ٘غ٢ ُِـلح ثٔؾلظخ ٖٓ ٤َٗظ ٙبّ ٣زٌٕٞ ٖٓ ٛجوز٤ٖ فبهع٤خ 

اُلهه٤خ ٣ظٜو اٜٗب ٌٓٞٗخ ٖٓ ػلك ٖٓ اُغو٣جبد اُز٢ رظٜو ثبؽغبّ ٝاٌّبٍ ٓقزِلخ , ٝرٌٕٞ اُغو٣جبد ٓجط٘خ ث٤َ٘ظ 

ب ٖٓ ظٜبه١ ؽوّل٢ ث٤َٜ ا٠ُ ٌٓؼج٢ ث٤َٜ ٝاؽ٤بٗب رظٜو ٓجط٘خ ث٤َ٘ظ ظٜبه١ ػٔٞك١ ث٤َٜ . رزٌٕٞ اُـلح َٗغ٤

ٝاالف٤وح رٌٕٞ ه٤ِِخ  C-cellsٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُقال٣ب رزٔضَ ثبُقال٣ب اُظٜبه٣خ ٝاُقال٣ب ع٤٘ت اُغو٣ج٤خ اٝ فال٣ب اٌُب٤َُز٤ٖٗٞ 

اُؼلك ٓوبهٗخ ثبُقال٣ب اُظٜبه٣خ ٝرظٜو آب ثٌَْ ٓلوك  اٝ ثٌَْ رغٔؼبد ك٢ ٓٞهؼ٤ٖ االٍٝ ث٤ٖ عو٣ج٢ ٝاُضب٢ٗ كافَ 

 عو٣ج٢. 

 ح اُلهه٤خ, اُو٘لن , كهاٍخ رْو٣ؾ٤خ, كهاٍخ َٗغ٤خ.أٌُِبد أُلزبؽ٤خ: اُـل
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Abstract  

The present study revealed that thyroid gland in adult Hedgehoge (Hemiechinus auritus) 

located at both sides of 1-5 trachea ring within the neck region. The results also showed 

that the gland consist of two lobes (left and right), and both of them surrounded by a 

capsule of connective tissue formed from two layer. Results of the present study showed 

that the thyroid gland consist of a number of follicles of different size and shapes. These 

follicles lined by simple squamous to simple cuboidal epithelial tissue and even simple 

columnar epithelial tissue in some cases. Histological examination showed that gland 

formed from two types of cells represented by epithelial cells and parafollicular cells, (C-

cell). The later are few in their number in comparism with the epithelial cells, and 

appeared as a single cell or in cluster, they are located interfollicular or intrafollicular, in 

their position. 

 

Key words: Thyroid gland, histological study, anatomical study, Hemiechinus 

auritus 
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 انًمذيخ 

اُـلح اُلهه٤خ ٝاؽلح ٖٓ اًجو اُـلك اُْٖ اُز٢ ُٜب  رؼل     

ػالهخ ثبُْ٘ئ اٝ اُز٣ٌٖٞ اُ٘ٞػ٢ ك٢ اُلوو٣بد أُقزِلخ, ٢ٛٝ 

ٝاكواىٛب ر٘لوك ػٖ ؿ٤وٛب ٖٓ اُـلك اُْٖ ثطو٣وخ فيٜٗب 

رزؤُق اُـلح اُلهه٤خ ٖٓ ك٤ٖٖ ا٣ٖٔ  .[2, 1] ُِٜٞهٓٞٗبد 

( Tracheaٝا٣َو ٣ورجطبٕ ػ٘ل اَُطؼ اُجط٢٘ ُِوؿب٠ٓ )

[ , َٗغ٤ب رزٌٕٞ اُـلح اُلهه٤خ ٖٓ عو٣جبد 3ثجوىؿ ٤ٙن ]

(Follicles  ٓقزِلخ )ٝ ٍاالؽغبّ  رٔضَ اُٞؽلح االٌّب

رزٌٕٞ عو٣جبد . [4,5اُزو٤ًج٤خ ٝاُٞظ٤ل٤خ ُِـلح اُلهه٤خ ]

قال٣ب بُاُـلح اُلهه٤خ ٖٓ صالس ٌٓٞٗبد اٍب٤ٍخ ٓٔضِخ ث

اُقال٣ب  (, Follicular cells liningأُجط٘خ ُِغو٣جبد  ) 

(  Basal  Parafollicular cellsع٘ت اُغو٣ج٤خ اُوبػل٣خ )

ر٘زظ اُقال٣ب , ٝ( Colloidٝرغ٣ٞق ٢ِٓء ثبُـوٝإ ) 

 Triiodothyronine)  لهه٤خاُغو٣ج٤خ ٛوٓٞٗبد اُـلح اُ

T3 ,Thyroxin T4 ),  اُز٢ رِؼت كٝها ك٢ رٌبصو اُقال٣ب

اُـنائ٢  ٝرٔب٣يٛب ٝٛغورٜب كٚال ػٖ اُ٘ٔٞ اُؼبّ ٝاُزٔض٤َ

ت اُغو٣ج٤خ اُوبػل٣خ ٝر٠َٔ ٤آب اُقال٣ب ع٘, [7,6] ُالع٘خ

كزلوى ٛٞهٕٓٞ اٌُب٤َُز٤ٖٗٞ)  ( C-cellsاؽ٤بٗب فال٣ب ) 

Calcitonin )  ّٓغ اُن١ ٣٘ظْ َٓزٟٞ اٌُب٤َُّٞ ك٢ اُل

ٓواعؼخ أُٖبكه  .PTH [9,8,5]ٛٞهٕٓٞ عبه اُلهه٤خ 

 أُزٞكوح اظٜود ٗلهح اُجؾٞس اُز٢ رؼ٠٘ ثبُٕٞق

ُلهه٤خ ك٢ اُلوو٣بد اا٤ٌُِْبئ٢ ٝاُزو٤ًت اَُ٘غ٢ ُِـلح 

,كبثَزضبء كهاٍز٢ ػ٢ِ اُؼواه٤خ ٝثٌَْ فبٓ اُجو٣خ ٜٓ٘ب 

الرٞعل كهاٍبد افوٟ ك٢ ٛنا , [17,13]ٝؽ٤َٖ ٝاُطبئ٢ 

أُغبٍ ٝٛنا ٌَّ ؽبكيا العواء اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ اُز٢ هثٔب 

 nus Hemiechi)   رؼل اال٠ُٝ ك٢ اُ٘ٞع ٓٞٙٞع اُلهاٍخ 

auritus  ٝاُز٢ ٍزولّ ٕٝلب رل٤ِ٤ٖب رْو٣ؾ٤ب َٝٗغ٤ب )

 اُؾب٤ُخاُلهاٍخ  ـ٢٘إ ر ك٢ ٓغ االَٓ ك٢ اُو٘لن ُِـلح اُلهه٤خ

 . ٛنا أُغبٍاُوبػلح أُؼوك٤خ ك٢ 

 انًٕاد ٔطزائك انؼًم

عٔؼذ ػ٤٘بد اُلهاٍخ أُزٔضِخ ثبُـلح اُلهه٤خ ٖٓ     

اُ٘غق  ؽ٤ٞاٗبد ثبُـخ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٓؾبكظخ

ٕٝ٘لذ اػزٔبكا ػ٠ِ أُلزبػ اُز٤ٖ٘ل٢ اُن١ هلٓٚ اُل٤َُ 

رْ رْو٣ؼ ػ٤٘بد  .[10اُؾو٢ِ ُِجبئٖ اُجو٣خ ك٢ اُؼوام ]

ؽ٤ٞاٗبد ٖٓ اُنًٞه  10 اُؾ٤ٞإ ٓٞٙٞع اُلهاٍخ ) ثٞاهغ 

ٌَّٝ اُـلح اُلهه٤خ ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٓٞهغ  ٝاالٗبس (

[ ٤َٖٛٝٞٓ 11ثبٌٗوٝكذ ٍٝز٤لٌ٘ ] ز٢ٝاػزٔلد ٛو٣و

[ ك٢ اُزؾ٤ٚواد أُغٜو٣خ ثطو٣وخ ّٔغ اُجواك٤ٖ 12]

ًٝنُي ك٢ ر٣ِٖٞ أُوبٛغ ؽ٤ش اٍزقلٓذ اُٖجـخ اُوٝر٤٘٤خ 

-Harris   Heamatoxylinا٤ٍٞ٣ٖ  –ٛبهً ٤ٛٔبر٤ًَِٖٞ 

Eosin  ٝ  ِٕٞٓ(PAS )  ِٕٞٓ ٝ(Azan  ) رْ ه٤بً اثؼبك.

اُـلح اُلهه٤خ ُِؾ٤ٞإ ٓٞٙٞع اُلهاٍخ ٖٓ ٍٛٞ ٝػوٗ 

 وح ه٤بً.ثؤٍزقلاّ َٓط

 انُزبئظ

 انٕطف انشكهٛبئٙ نهغذح : 1-

اظٜو اُلؾٔ اُزْو٣ؾ٢ ُِـلح اُلهه٤خ ك٢ ؽ٤ٞإ             

 إ( اُجبُؾ )مًٞه ٝ اٗبس( Hemiechinus auritusاُو٘لن )

اُـلح ٓيكٝعخ اُلٖٞٓ ٝروغ ك٢ ٓ٘طوخ اُؼ٘ن اٍلَ 

اُؾ٘غوح, ٣ٝزٔٞٙغ ك٢ٖ اُـلح ػ٠ِ عبٗج٢ اُوؿب٠ٓ ػ٘ل 

( , ُْٝ ٣الؽع ٝعٞك اُجوىؿ 1( )ٌَّ 1-5اُؾِوبد )

Isthmus))  ٖاُن١ ٣وثٜ ث٤ٖ اُل٤ٖٖ ًٔب ك٢ اٌُض٤و ٖٓ اُِجبئ

ث٢٘  االفوٟ. ٣ظٜو كٔ اُـلح اُلهه٤خ ثٌَْ ث١ٞٚ٤

, ٝهل رْ ه٤بً اُطٍٞ ٝاُؼوٗ (   Reddish) brownٓؾٔو

ٝاظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ إ    ٌَُ ٖٓ ك٢ٖ اُـلح اُلهه٤خ

و ٛٞال ٝػوٙب" ٖٓ اُلٔ اال٣َو ك٢ اُلٔ األ٣ٖٔ ًبٕ اًض

 - 0.86ًال اُنًٞه ٝاالٗبس, ٝثِؾ ٓؼلٍ اُطٍٞ ُِلٔ األ٣ٖٔ 

ٍ٘ز٤ٔزو ك٢ اُنًٞه ٝاالٗبس ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ٝٓؼلٍ 0.91

ٍ٘ز٤ٔزو ك٢ اُنًٞه ٝاالٗبس ػ٠ِ   0.39 - 0.42اُؼوٗ 

 (. 1اُزٞا٢ُ )علٍٝ

 انززكٛت انُسغٙ نهغذح انذرلٛخ 2 - 

ٗزبئظ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إ اُـلح اُلهه٤خ ك٢  اظٜود               

( رؾبٛ ثٔؾلظخ ٖٓ Hemiechinus auritusؽ٤ٞإ اُو٘لن )

ٓٔضِٚ رزٌٕٞ ٖٓ ٛجوز٤ٖ  (Connective tissue)٤َٗظ ٙبّ 

رزٌٕٞ اُطجوخ اُقبهع٤خ ٖٓ  .طجوخ فبهع٤خ ٝٛجوخ كاف٤ِخث

 ٝ ٓطبٛخ (  Collagenous fibers )ا٤ُبف ٓـوا٣ٝخ 

(Elastic fibers)  ٝه٤َِ ٖٓ ا٤ُبف ّج٤ٌخReticular 

fibers) )  رزقِِٜب ا٣ٞٗخ فال٣ب اهٝٓبد ٤ُل٤خFibroblast)  )

رزقِِٜب ٓـوا٣ٝخ ك٢ ؽ٤ٖ رزٌٕٞ اُطجوخ اُلاف٤ِخ ٖٓ ا٤ُبف 

 Smooth muscle)ا٣ٞٗخ فال٣ب ا٤ُبف ػ٤ِٚخ َِٓبء 

fibers  )رٔزل ٖٓ ( 2)ٌَّ  ٝاٝػ٤خ ك٣ٞٓخ ٝاػٖبة .

اعي هه٤وخ ا٠ُ كافَ ٤َٗظ اُـلح روَْ أُؾلظخ اُلاف٤ِخ ؽٞ

 (. 3)ٌَّ  (Lobules)اُـلح ا٠ُ ك٤ٖٖبد 

هح هئ٤َخ ٖٓ اُغو٣جبد ٣زٌٕٞ ٤َٗظ اُـلح اُلهه٤خ ثٖٞ              

رزٌٕٞ  Parafollicuar cells ).)ت عو٣ج٤خ  ٤ع٘ٝاُقال٣ب 

اُغو٣جبد ٖٓ صالس ٌٓٞٗبد هئ٤َ٤خ : اُقال٣ب أُجط٘خ 

 Basal)ت اُغو٣ج٤خ  اُوبػل٣خُِغو٣جبد ٝاُقال٣ب ع٘

Parafollicular cells)  اُزغ٣ٞق اُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٝ

. رزقن اُغو٣جبد اٌّبٍ ( Colloid  ٌَّ( )5,4)اُـوٝإ 

)ٌَّ  ٓزؼلكح ٜٓ٘ب ث١ٞٚ٤ , كائو١ ٝاؽ٤بٗب ٌَّ ؿ٤و ٓ٘زظْ

(, ًنُي رٌٕٞ ٛنٙ اُغو٣جبد ثؤؽغبّ ٓقزِلخ كٜٔ٘ب اُٖـ٤وح 4

( 2بُضخ ًج٤وح اُؾغْ . اُغلٍٝ ههْ )ٜٝٓ٘ب أُزٍٞطخ اُؾغْ ٝص
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 س اُو٘لنباٗهطبه اُغو٣جبد أُقزِلخ ك٢ مًٞه ٣ٞٙؼ ا

 . ٓٞٙٞع اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ

اظٜو اُلؾٔ أُغٜو١ رجب٣٘ب ك٢ ا٤َُ٘ظ أُجطٖ              

 Simple)ُِغو٣جبد ٖٓ ٤َٗظ ظٜبه١ ؽوّل٢ ث٤َٜ 

Squamous epithelial tissue)  اٝ  ٤َٗظ ظٜبه١

 ٤Simple)  (Cuboidal epithelial tissueٜ ٌٓؼج٢ ثَ

 Simple)( ا٤َٗٝظ ظٜبه١ ػٔٞك١ ث٤َٜ 5)ٌَّ 

columnar epithelial tissue)  ٌَّ()(6 ٣ؾز١ٞ .

 ) رغ٣ٞق اُغو٣جبد ػ٠ِ ٓبكح ٛال٤ٓخ ٢ٛ اُـوٝإ

Colloid) ٕثؼ٘ اُغو٣جبد رٌٕٞ ِٓٔٞءح ثٔبكح اُـوٝا ,

ُو٤َِ ٖٓ ٝاُجؼ٘ االفو ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔخ اهَ ث٤٘ٔب ا

اُغو٣جبد رظٜو فب٤ُخ ٖٓ ٓبكح اُـوٝإ . ٣زِٕٞ اُـوٝإ 

ٖٓ (   (PASثِٕٞ ث٘لَغ٢ ٣ٝظٜو اًضو روجال ُِٕٔٞ 

(  (Azan    ا٤ٍٞ٣ٖ ٝ االىإ –اُٖجـبد ٤ٛٔبر٤ًَِٖٞ 

.ر٘زْو ث٤ٖ اُغو٣جبد اٝػ٤خ ك٣ٞٓخ رٌٕٞ اًضو اٗزْبها ك٢ 

اُقال٣ب  اُقال٣ب اُغو٣ج٤خ رٞعل ٝكٚال ػٖاُنًٞه ٖٓ االٗبس 

اٝ ٣طِن ػ٤ِٜب  ( (Parafolicular cellsع٤٘ت اُغو٣ج٤خ 

(C-cells  )ٝ  ٌَُْرظٜو ٛنٙ اُقال٣ب ًو٣ٝخ ا٠ُ ِٓٚؼخ ا

ح اُؾغْ اٝ ٓزؼلكح االٝعٚ ٝرٌٕٞ ٗٞارٜب ًو٣ٝخ اٌَُْ ًج٤و

اًضو ٝٙٞؽب ثؤٍزؼٔبٍ ِٕٓٞ  جلٝٝاَُب٣زٞثالىّ ّلبف ٝر

ٝه٤ِِخ  (PAS ) ِٕٝٓٞ كٞم ا٤ًَٝل اال٣ٞك٣ل ( (Azanاىإ

,  (H&E) ا٤ٍٞ٣ٖ –اُز٤٤ٔي ثبٍزؼٔبٍ ِٕٓٞ ا٤ُٜٔبر٤ًَِٖٞ 

                رزقن ٛنٙ اُقال٣ب ٓٞهؼ٤ٖ االٍٝ كافَ عو٣ج٢ 

Interfolicular)  ) ٝرزٔٞٙغ ث٤ٖ اُـْبء اُوبػل١ ُِغو٣جخ

 )                ٝاُقال٣ب اُغو٣ج٤خ  ٝأُٞهغ اُضب٢ٗ ث٤ٖ عو٣ج٢

Intrafolicular  )ٌث٤ٖ اُغو٣جبد ك٢ ٤َٗظ اُـلح . ٝر ٕٞ

 ٝ (Clusters)رٞعل ٛنٙ اُقال٣ب ثٌَْ ٓلوك اٝ رغٔؼبد 

 7)ٌَّ  اُنًٞه ٝاالٗبسك٢ ًال ك٢ اُـلح اُلهه٤خ ثَ٘ت ه٤ِِخ 

 ) . 

 

 انًُبلشخ

اظٜو اُلؾٔ اُزْو٣ؾ٢ ُِـلح اُلهه٤خ ك٢ ؽ٤ٞإ اُو٘لن   

(Hemiechinus auritus)  ٔاُجبُؾ إ اُـلح ص٘بئ٤خ اُل

ٝروغ ك٢ اُغٜخ االٓب٤ٓخ ُِؼ٘ن ػ٠ِ عبٗج٢ اُوؿب٠ٓ ػ٘ل 

ٝٛنا ٣زلن ٓغ اُلهاٍبد اَُبثوخ اُز٢   1-5 )اُؾِوبد )

ر٘بُٝذ اُـلح اُلهه٤خ ٓظٜو٣ب َٝٗغ٤ب ك٢ ُجبئٖ ٓقزِلخ ٜٝٓ٘ب 

[ 16,15ٝاُغَٔ ] Rat [14][ ٝاُغوم 13اُؾ٤ٔو]

ٝاٝٙؾذ ٗزبئظ , [16,17] ٝاالٝهث٢ اُؼواه٢ ٝاُغبًٓٞ

ث٤ٖ ك٢ٖ  (Isthmus)اُؾب٤ُخ ػلّ ٝعٞك اُجوىؿ  اُلهاٍخ

اًَ  لهه٤خ ك٢ـت اُـ٤ـوًـغ رـٓاُـلح اُلهه٤خ ٢ٛٝ رزلن 

اُؾْبئِ االكو٣و٢ اُجو١                                                                     

(Thryonomys swinderianus , Wild African 

grasscutter )   [14.]    االفوٟ اُلهاٍبد اّبهد ث٤٘ٔب

ك٢ كوو٣بد ٓقزِلخ ٜٝٓ٘ب كهاٍخ اُـلح اُلهه٤خ ك٢ 

[ 16,15ٝاُغَٔ ] Rat [14][ ٝاُغوم 13اُؾ٤ٔو]

ا٠ُ ٝعٞك اُجوىؿ  [16,17] ٝاالٝهث٢ اُؼواه٢ ٝاُغبًٓٞ

اُن١ ٣وثٜ ث٤ٖ ك٢ٖ اُـلح اُلهه٤خ ٝٛنا ال٣زٞاكن ٓغ 

ؽغْ اُـلح ٝهثٔب ٣ؼٞك ػلّ اُزٞاكن ا٠ُ ب٤ُخ ــخ اُؾــاُلهاٍ

أُورجٜ ثؾغْ اُؾ٤ٞإ اٝ ٛج٤ؼخ اُْ٘بٛ اُٞظ٤ل٢ ُِـلح ك٢ 

 اُؾ٤ٞإ ٓٞٙٞع اُلهاٍخ . 

ر٤ْو ٓواعؼخ أُٖبكه ا٠ُ إ ٛ٘بى رجب٣ٖ ك٢ 

بُـلح اُلهه٤خ ثاُز٢ رؾ٤ٜ  ( Capsule)رو٤ًت أُؾلظخ 

ًٍٞو ٝ ّبٛل , ث٤ِٞ ٝعٔبػزٚ  ز٢ؽ٤ش ر٤ْو كهاٍ

(Kausar&Shahld and Bllo et al.) [15 ,16 ك٢ ]

 One- Hamped Camel) مٝ اَُ٘بّ اُٞاؽل اُغَٔ

,Camelus dromedarius)) ٝ   اًَ اُؾْبئِ اُجو١

 Wild african grasscutter , Thryonomysاالكو٣و٢  

swinderianus )  )[14] . إ أُؾلظخ رزٌٕٞ ٖٓ ٛجوخ

اكًبه١ هه٤وخ ٖٓ ٤َٗظ ٙبّ, ك٢ ؽ٤ٖ ر٤ْو كهاٍخ 

اُـلح ٓؾلظخ ا٠ُ إ  [19]  (.Adhikary et al)ٝعٔبػزٚ

 Black bengal) اُج٘ـب٢ُ االٍٞك  ) اُلهه٤خ ك٢ أُبػي

goat  ٝ رزٌٕٞ  أُؾلظخ ٖٓ صالس ٛجوبد فبهع٤خ, ٍٝط٠

بظٜود إ ٓؾلظخ اُـلح اُلهه٤خ ككاف٤ِخ, آب اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ 

ٖٓ ٤َٗظ ٙبّ   , فبهع٤خ ٝ كاف٤ِخكوٜ ٌٓٞٗخ ٖٓ ٛجوز٤ٖ 

ؽ٤َٖ خ ٝٓئًلح ُٔب رِٕٞذ ا٤ُٚ كهاٍخ ٝثنا رٌٕٞ ٓزٞاكو

 , Iraqi Buffalo)ك٢ اُغبًٓٞ اُؼواه٢  [17]ٝاُطبئ٢ 

Bubalus bubalus) ( ٝأُب٤ّخ اُج٤ٚبء White 

Fulani (Zebu) cattle)(Igbokwe & Ezeasor)   

  ك٢ٝ Onwuaso & Nwagbo) ) [21]كهاٍخٝ [20]

 ,African Gaint Rat اُغوم االكو٣و٢ اُؼٔالم   ) 

Cricetomys gambianusٝؿ٤وٛب ٖٓ اُلهاٍبد ,ام ) 

ا٤ُبف ًٞالع٤٘٤خ  رزٌٕٞ ٖٓ ٛجوز٤ٖ ٖٓ ٤َٗظ ٙبّ ٣ؾ١ٞ

 ٝا٤ُبف ٓطبٛخ ٝا٤ُبف ػ٤ِٚخ َِٓبء 

اُؼ٤ِٚخ ٝعٞك اال٤ُبف إ  . [21,19,17,16,15,14]

أَُِبء ك٢ اُطجوخ اُلاف٤ِخ هل ٣ِؼت كٝها ك٢ رؤِ أُؾلظخ 

 . (Colloid 21,19)()  اُن١ ٣َبػل ك٢ ؽوًخ اُـوٝإ

ُْ رظٜو اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ك٢ ؽ٤ٞإ اُو٘لن رجب٣٘٘ب 

ٝاٙؾب ك٢ اُزو٤ًت اَُ٘غ٢ ٓغ اُلهاٍبد اَُبثوخ ٖٓ ؽ٤ش 

آزلاك ؽ٣ٞغياد ٖٓ ٓؾلظخ اُـلح ا٠ُ كافَ اُـلح  ٝرو٤َٜٔب 

ا٠ُ ك٤ٖٖبد ًٝنُي اؽزٞاء اُـلح ػ٠ِ اٝػ٤خ ّؼو٣خ ك٣ٞٓخ 

, ٝارلوذ ٓغ اُلهاٍبد ر٘زْو ثٌَْ ٝاٙؼ ث٤ٖ اُغو٣جبد

اَُبثوخ ك٢ ًٕٞ اُـلح رؾز١ٞ ػ٠ِ اػلاك ًج٤وح ٖٓ اُغو٣جبد 

رٌٕٞ ثبؽغبّ ٓقزِلخ ٕـ٤وح  امٝاُز٢ رٌٕٞ ثؤؽغبّ ٓقزِلخ 

, ٝٛنا اُزٞاكن هثٔب [21,20,19,17,14]ٝٓزٍٞطخ ًٝج٤وح 

 ٓزؤد ٖٓ فطخ اُج٘بء اُزو٤ًج٢ ٝاُٞظ٤ل٢ .  
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أُجطٖ ر٤ْو اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ا٠ُ إ ا٤َُ٘ظ 

 Simple)ُِغو٣جبد ٣زٔضَ ث٤َ٘ظ ظٜبه١ ٌٓؼج٢ ث٤َٜ  

cuboidal epithelial tissue)  رٌٕٞ فال٣ب ٌٓؼجخ ٗٞارٜب

ًو٣ٝخ ٓوًي٣خ أُٞهغ, ٤َٗٝظ ظٜبه١ ؽوّل٢ ث٤َٜ  

Simple squamous epithelial tissue))  ٙرٌٕٞ فال٣ب

ك٢ اُؾ٤ٔو  [13]ػ٢ِ ٓٚـٞٛخ ٝٛنا ٣زلن ٓغ كهاٍخ 

(Igbokwe) [14]  اًَ اُؾْبئِ اُجو١ االكو٣و٢Wild 

African grasscuter) )  اُغَٔ ًنُي رزٌٕٞ ٖٓ  ٝك٢

ٝٛنا ٣زلن ٓغ  [٤َٗ15,6ظ ظٜبه١ ػٔٞك١ ث٤َٜ ]

[ اُز٢ ر٤ْو ا٠ُ إ اُقال٣ب اُغو٣ج٤خ 22,19] اُلهاٍبد

  (Columnar cellsأُجط٘خ ُِغو٣جبد رزٔضَ ثقال٣ب ػٔٞك٣خ

ٝؽوّل٤خ  ((Cuboidal cellsٝفال٣ب ٌٓؼجخ ( 

(Sequmous cells ),  [ كز٤ْو ا٠ُ 20,17] كهاٍبدآب

 ٖٓ إ اُقال٣ب أُجط٘خ ُِغو٣جبد رزٔضَ ثقال٣ب ػٔٞك٣خ ٓئُلخ

ٝ   [٤َٗ17ظ ظٜبه١ ػٔٞك١ ث٤َٜ ك٢ اُغبًٓٞ اُؼواه٢ ]

, White Fulani) (Zebu) cattle  [20] أُب٤ّخ اُج٤ٚبء

٤َٜ  اٝ ػ٘لٓب ٣زٌٕٞ اُغو٣ت ٖٓ ٤َٗظ ظٜبه١ ٌٓؼت ث

ػٔٞك١ رٌٕٞ اُـلح ٓلوٛخ اُْ٘بٛ آب ك٢ ؽبُخ ا٤َُ٘ظ 

ٗٞع  ام إزٌٕٞ اُـلح ٗبهٖخ اُْ٘بٛ كاُظٜبه١ اُؾوّل٢ 

ْ٘بٛ اُـلح ٝؽبُزٜب ُ ٓئّو ا٤َُ٘ظ أُجطٖ ُِغو٣ت 

ٝٛٞ ٓئّو ْٗبٛ ٝظ٤ل٢ ٤ٌُ ٓوزٖوا ػ٠ِ اُـلك اُٞظ٤ل٤خ

ثَ ٣زؼلاٙ ا٠ُ ثطبٗخ االػٚبء أُغٞكخ ك٢ عَْ اُؾ٤ٞإ 

 [.5]بُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ ٝااله٤٘خ اُج٤ُٞخ ٝاُز٘ب٤ٍِخ ٝؿ٤وٛب  ً

رؾز١ٞ اُغو٣جبد ػ٠ِ ٓبكح ٛال٤ٓخ ٢ٛ اُـوٝإ 

(Colloid)  ك٢ اُزغ٣ٞق اُغو٣ج٢ ٝثؼ٘ اُغو٣جبد رٔز٢ِء

ثبُـوٝإ ٝاُجؼ٘ االفو رؾ١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔخ ه٤ِِخ ك٢ ؽ٤ٖ 

[ ٝٛنا 22,20,19,17] رلزوو عو٣جبد افوٟ ُٜنٙ أُبكح

ٝٛٞ ثبُزب٤ًل ٣بر٢ ٖٓ فطخ اُج٘بء  ,لهاٍخ اُؾب٤ُخ٣زلن ٓغ اُ

 اَُ٘غ٢ ٝاُزو٤ًت اُلَِغ٢. 

اظٜو اُلؾٔ أُغٜو١ ٝ ُِـلح اُلهه٤خ اٜٗب 

اٝ  ( (Parafollicular رؾز١ٞ ػ٠ِ فال٣ب ع٤٘ت عو٣ج٤خ 

C-cells   ٌَْرظٜو ٛنٙ اُقال٣ب آب ثٌَْ ٓلوك اٝ ث ٝ

ى ٛٞهٕٓٞ ٣ب ػ٠ِ اكوارؼَٔ ٛنٙ اُقال(  Cluster)رغٔؼبد 

اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إ ٗزبئظ اٝٙؾذ  [14,13,5].اٌُب٤َُزٕٞ

رٌٕٞ ًو٣ٝخ ا٠ُ ث٣ٞٚ٤خ اٌَُْ ًج٤وح  C-cellsفال٣ب 

اُؾغْ ٝرٌٕٞ ٗٞاٛب كائو٣خ ؿبٓوخ ٝاَُب٣زٞثالىّ كبرؼ اُٖجـخ 

ِٕٓٞ   Azan ,ٝرظٜو ثٌَْ اٝٙؼ ثبٍزقلاّ ِٕٓٞ اىإ

٤ٍٞ٣ٖ) ا–ٝ ٤ٛٔبر٤ًَِٖٞ    (PAS)كٞم ا٤ًَٝل اال٣ٞك٣ل

H&E ٝٛنا ٣زٞاكن ٓغ اُلهاٍبد اَُبثوخ ) 

اال إ ٓواعؼخ أُٖبكه  ,[25,24,23,22,20,19,17,9,8]

اظٜود ػلّ اُزٞاكن ٓغ كهاٍبد افوٟ ك٢ ٓب ٣قٔ 

ر٤٤ٔيٛب ثبُِٔٞٗبد اُوٝر٤٘٤خ, ك٤وزٖو اٌُْق ػٜ٘ب ثبُزو٤٘بد 

(  Azan stain)أُ٘بػ٤خ اَُ٘غ٤خ ِٕٝٓٞ االىإ 

[16,15,8] . 

 C-cellٝٙؾذ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إ فال٣ب ًٔب ا

رؾزَ ٌٓب٤ٖٗ ٓقزِل٤ٖ ك٢ اُـلح اال٠ُٝ كافَ عو٣ج٢ 

Interfolicular)  ) ث٤ٖ اُـْبء اُوبػل١ ُِغو٣جخ ٝاُقال٣ب

٣ٌٕٝٞ ث٤ٖ (  ( Intrafolicularاُغو٣ج٤خ , ٝاُضب٢ٗ 

 17كهاٍبد ٤َظ اُـلح رزلن ٛنٙ اُ٘زبئظ ٓغ اُغو٣جبد ٖٙٔ ٗ

ٗلٌ اُلهاٍبد ٍبثوخ اُنًو ٝاُلهاٍخ ًٔب ر٤ْو  , 20ٝ 

رٌٕٞ ه٤ِِخ ثٌَْ ِٓؾٞظ  C-cellsإ ػلك فال٣ب ا٠ُ اُؾب٤ُخ 

[ اٌُْق 15] Kausar and Shahid رؼنه ػ٠ِ , ث٤٘ٔب 

 One)ك٢ اُغَٔ مٝ اَُ٘بّ اُٞاؽل  C-cellsػٖ فال٣ب 

hamped camel ).
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 (       Hemiechinus auritusؽ٤ٞإ اُو٘لن )  (: اُطٍٞ ٝاُؼوٗ ُل٢ٖ اُـلح اُلهه٤خ ك٢ 1علٍٝ )

Sex Dimension (cm) 
Rigth lobes Left lobes 

Mean ± S.E 

Male  
Length  0.860 ± 0.0371 0.810 ± 0.0526 

Width  0.420 ± 0.0249 0.350 ± 0.0342 

Female  
Length  0.910 ± 0.0433 0.810 ± 0.0526 

Width  0.390 ± 0.0277 0.330 ± 0.0473 
 

 

 

 (Hemiechinus auritusاهطبه عو٣جبد اُـلح اُلهه٤خ ك٢ ؽ٤ٞإ اُو٘لن )  :(2علٍٝ )

Sex 
Small follicles Middle follicles Large follicles 

Mean ± S.E Mean ± S.E Mean ± S.E 

Male  0.2035 ± 0.0892 0.4790 ± 0.01416 0.8020 ± 0.05581 

Female  0.2015 ± 0.0716 0.5195 ± 0.01707 0.8840 ± 0.02750 
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                          ,    t (trachea)                                             ٌوضح موقع فصً الؽدة الؽدة الدرقٌة على جانبً الرؼامى   .(1شكل )
                                                                                                                                                   b.rth(right thyroid 

lobe) c. lth ( left thyroid lobe) 

 

 

 
 

external layer  (ext  ، )ومكوناتها  الطبقة الخارجٌة capsule ( (cمقطع مستعرض فً الؽدة الدرقٌة ٌوضح المحفظة  .( 2شكل )

 nucleus of( ، انوٌة الٌاؾ عضلٌة ملساء fib) fibroblast( ،انوٌة خالٌا االرومات اللٌفٌة   inl) internal layerالطبقة الداخلٌة 

smooth muscle fibers ( (nsm باستعمال ملونAZAN  (40x.) 
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 PAS ( باستعمال ملون  c) trabeculae (sp )capsuleوالحوٌجزات مقطع مستعرض  فً الؽدة الدرقٌة ٌوضح المحفظة  (.  3شكل )

(10X.) 

 

 (، (large follicle ،mf  )medium follicle (lf )(. مقطع مستعرض فً الؽدة الدرقٌة ٌوضح تباٌن حجم الجرٌبات 4شكل )

Sf)small follicle) ،  )co) (colloid) ،  )bv ) blood vessle)  باستعمال ملون  ) PAS (40X) 
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 simple cuboidal epithelial tissue  ،(sq) (cu)( .مقطع مستعرض فً الؽدة الدرقٌة ٌوضح  النسٌج المبطن للجرٌبات  5شكل )

simple squamous epithelial tissue   باستعمال ملون .H&E (40X) 

 

  simple columnar epithelial tissue  ( cl ) (. مقطع مستعرض فً الؽدة الدرقٌة ٌوضح  النسٌج العمودي المبطن للجرٌبات6شكل )

 PAS (100x)باستعمال ملون 
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 c-cells    ( infc-cell) interfollicular, (  inafc-cellمقطع مستعرض فً الؽدة الدرقٌة  ٌوضح موقع خالٌا جنٌب الجرٌبٌة   (.7شكل )

) intrafollicular cell  باستعمال ملون )AZAN  (40x) 
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 الخالصة

ٌتمثل المريء فً كال الطائرٌن بأنبوب عضلً طوٌل رقٌق الجدران وقابل للتمدد، وهو ٌتموضع بٌن       

ٌقسم المريء فً الدراج االسود العراقً على ثالثة اجزاء متمثلة  .التجوٌؾ الفمً البلعومً والمعدة االمامٌة

الجزء الوسطً )الحوصلة( والجزء الخلفً )الصدري(، فٌما ٌقسم المريء فً طائر بالجزء االمامً )العنقً( و
 السّماك ابٌض الصدر على جزئٌن الجسم االمامً )العنقً( والخلفً )الصدري(، إذ تنعدم الحوصلة فٌه. 

نجرة ٌتموضع الجزء االمامً )العنقً( للمريء فً كال الطائرٌن ، عند الخط الوسطً للجسم ، خلؾ الح     
والرؼامى إذ ٌربط بنسٌج ضام مع االنسجة المحٌطة به ثم ٌؽٌر مساره عند الجزء الوسطً للعنق لٌنحرؾ الى 

 ٌمٌن الخط الوسطً بٌن الرؼامى من الناحٌة الجانبٌة والورٌد الوداجً والعصب التائه والؽدة
السّماك ابٌض الصدر مقارنتة  بالدراج الصعترٌة من الناحٌة الظهرٌة ، وٌبدو ان االنحراؾ ٌكون قلٌال  فً طائر 

 االسود العراقً .
ٌعود المريء فً الدراج االسود العراقً الى الخط الوسطً عند مدخل المنطقة الصدرٌة وٌتوسع لٌكون جٌبا       

بطٌنا  )الحوصلة( التً تتوسط الترقوة والعضالت الصدرٌة ، ٌبدو ان السطح الداخلً والخارجً للحوصلة مهلؾ 

( كونه Sطٌات ؼٌر منتظمة ، وٌشكل الجزء االمامً )العنقً( للمريء فً الدراج االسود العراقً حرؾ ) من

 اطول من العنق .
ٌدعى المريء فً كال الطائرٌن عند دخوله المنطقة الصدرٌة بالمريء الخلفً )الصدري( إذ ٌتموضع عند      

ئتٌن ، وٌنتهً الجزء الخلفً للمريء )الصدري( لٌفتح الجهة الظهرٌة  للرؼامى والمصفار والقلب وبطنٌا  للر
بالمعدة االمامٌة ، ٌتمٌز الجزء االمامً )العنقً( للمريء فً طائري الدراسة الحالٌة كونه اكثر طوال  من الجزء 

 الخلفً )الصدري( ، كما ٌتمٌز المريء بوجود طٌات طولٌة فً سطحه الداخلً .
 

 حيو، المريء، الحوصمة، السماؾ، الدراج االسودالكممات المفتاحية: دراسة تشري  
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Abstract 

The oesophagus in both birds was long muscular tube, thin–walled and distensible tube, it 

was situated between the oropharynx cavity and proventriculus. The oesophagus in Iraq 

black partridge (Ibp) divided into three regions represented by anterior part (Cervical), 

median part (Crop) and posterior part (Thoracic),while in white breasted kingfisher (Wbk) 

its divided in two regions, anterior part (Cervical) and posterior part (Thoracic), because 

the crop was absent.  

In both birds, the anterior part (Cervical) of oesophagus located in the midline, dorsally to 

the larynx and trachea, which was fixed by connective tissue. In the median part of neck, 

the 0esophagus location changed where it was located on the right side of the midline, 

among trachea laterally and Jugular vein, vagus nerve and thymus dorsally. In (Wbk), the 

oesophagus was curved littleness on the right side of midline in contrast to the (Ibp). 

In (Ibp), immediately in the thoracic entrance, the oesophagus returns to the midline and it 

expanded ventrally pouch, (the crop) which was located between clavicle and breast 

muscles. The internal and external surface of the crop presented irregular folds. 

In (Ibp), the anterior part of oesophagus (Cervical) taken an (S) shaped because it was 

longer than its neck column. 

In both, the posterior part of esophagus (Thoracic) entered thoracic region and then located 

dorsally to the trachea, syrinx and heart, ventrally to the lung. Finally, the posterior part of 

oesophagus (Thoracic) opened in to the Proventriculus.  

In both birds, the anterior part of oesophagus (cervical) was longer than posterior part 

(Thoracic). The internal surface of the oesophagus demarcated with longitudinal folds. 

 

Key words: Anatomical study, Oesophagus, Crop, Kingfisher, Black partridge 
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 المقدمة 

صوؿ لطبيعة الغذاء الذي يتناولو الطير واسموب الح     
عميو لو اثرًا  في تركيب الجياز اليضمي شكميائيًا ونسجيًا، 

اذ  [1]وتبعًا لذلؾ تطرأ عميو بعض التغيرات والتحورات 
تسطيع الطيور اف تتكيؼ لممعيشة في بيئات مختمفة وىذا 
يبدو واضحًا مف االختالفات الظاىرة عمى شكؿ المنقار 

مي واالرجؿ والمخالب فضاًل عف تكيؼ الجياز اليض
الستقباؿ اكبر كمية مف الطعاـ النتاج الطاقة الالزمة 
لمطيراف وعميو نجد اف الطيور اكثر الحيوانات طمبًا لمغذاء اذ 

لذا ] 4,3,2[تستيمؾ بعض الطيور مف الغذاء مايفوؽ وزنيا 
يعد الجياز اليضمي المكاف الذي يحوؿ المواد الغذائية الى 

نشاطيا البالغ مواد خاـ ومف ثـ الى طاقة تتناسب مع 
 . ]5[وحركتيا المستمره 

عد المريء في الطيور جزءًا ميمًا ضمف القناه يُ      
اليضمية حيث يمر الغذاء مف خاللو ليصؿ الى المعدة 

( ، وعميو يبدو اف ىناؾ  Proventriculusاالمامية ) 
اختالفات جوىرية في تركيبو المظيري والنسجي تبعًا لنمط 

لذا نجد اف المريء في  ]4,1[تي ينجزىا التغذية والوظيفة ال
الطيور يكوف طوياًل ويقسـ الى جزء يمتد عمى طوؿ العنؽ 

وآخر يبدأ مف  (Cervical part)يدعى بالجزء العنقي 
مدخؿ الصدر الى بداية المعدة االمامية يدعى بالجزء 

( ، ويتخذ الجزء العنقي في (Thoracic partالصدري 
كما يتوسع الجزء  Sشبو الحرؼ بعض انوع الطيور شكاًل ي

العنقي عند نيايتو في انواع مختمفة مف الطيور مكونًا كيسًا 
والتي بدورىا تتخذ  (Crop)خارجيًا أو ردبًا يدعى الحوصمة 

 .]6,5,1[اشكااًل مختمفة بيف االنواع المختمفة 
توجو الباحثوف في اآلونة االخيرة لدراسة القناة اليضمية 

لبرية ، مظيريًا ونسجيًا ، والدراسة الحالية لمطيور العراقية ا
تقع ضمف ىذا السياؽ اال اننا ارتأينا الى دراسة المريء 
كجزء مف القناة اليضمية وبشكؿ فيو عمؽ في التفاصيؿ 
فضاًل عف اختيارنا لنوعيف مف الطيور العراقية البرية يختمفاف 
في نمط التغذية : الدراج االسود العراقي وىو مف آكؿ 

والسّماؾ ابيض الصدر وىو مػػػف  Granivorous)حبوب )ال
( لبياف اثر نوع التغذية عمى Piscivorousآكػػػػػؿ االسماؾ )

التغيرات الشكميائية )المظيرية( والمستنده الى وظيفة العضو 

وىو ما تطمح اليو الدراسة الحالية اماًل اف تضيؼ دراستنا 
 في ىذا المجاؿ .جانب مف المعرفة لتغني القاعدة العممية 

 
 المواد وطرائق العمل 

تطمبت الدراسة الحالية جمع عشر عينات مف         
 sexالحيوانات الحية البالغة بغض النظر عف الجنس 

لنوعيػػػف مػػػػف الطػػيػػػور العػػراقػػيػػػػػة الػبػػريػػػػػة الػػػػدراج 
و السمػػػػػاؾ  ابيض   Francolinus francolinusاالسود

تـ الحصوؿ عمييا مف  Halcyon smyrnensisلصدر ا
مناطؽ مختمفة مف النجؼ وسوؽ الغزؿ ببغداد في المدة 

ولغاية شير نيساف  2014المحصورة مف تشريف الثاني 
2015 . 
وضعت الحيوانات موضوع الدراسة في حاوية    

بداخميا قطعو مبممة بمادة  Killing Jarزجاجية محكمة 
دقائؽ لحيف  10-5( وتركت مدة (Chloroformالكمورفوـر 

 توقفيا عف الحركة .
اجريت الدراسة الشكميائية لمتعرؼ عمى المظير        

العاـ لالعضاء المراد دراستيا وتحديد موقع العضو في 
جوؼ الجسـ وبيف االحشاء داخؿ جسـ الحيواف حيث تـ 

ستئصاؿ المريء تػػػشػػػػريػػػػح الػػطػػػيػػػػور بػػػعػػػػػػد تخديرىا وتـ ا
 لدراستو شكميائيًا والتعرؼ عمى اجزاءه لتقديـ وصؼ ليا.

 النتائج

  francolinusاالسود العراقي  الدراج
Francolinus 

أظير الفحص التشريحي والعياني اف المريء في طائر      
الدراج االسود العراقي يبدو بشكؿ أنبوب عضمي طويػػػػػػػؿ 

اف قػػػػػػابػػػػؿ لمتمدد ، يمتػػػػػد مػػػػف النيايػػػػػة رقػػػػػػػيػػػػػػؽ الجػػػػدر 
 Oropharynx الخػػػمػػفػػيػػػة لمتجويػػػػؼ الفمػػػػي البمعومػػػػي) 

Cavity)  ليصؿ الى المعدة االماميةProventriculus) )
( Glandular stomachاو مايعرؼ بالمعدة الغدية )

 (. 1)شكؿ 

دراج االسود العراقي موضوع قسـ المريء في طائر اليُ      
او الدراسة الحالية الى ثالثة أجزاء : الجزء االمػػػػامػػػي 
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( ، الجزء الوسطي او الحوصمة  Cervical) العنقي
Crop) او الصدري  ( ، الجزء الخمفيThoracic) شكؿ( )

2.) 

اظير الفحص العياني اف الجزء االمامي ) العنقي (     
العراقي يتموضع بدايًة عند الخط  لممريء في الدراج االسود

خمؼ  ((Median Line of  Neckالوسطي لمعنؽ 
ربط ، حيث يُ  ((Trachea( والرغامى Larynxالحنجرة )

وعضالت مع بقية  (Connective Tissue)بنسيج ضاـ 
أنسجة العنؽ ، ثـ يبدأ المريء باالنحراؼ الى يميف الخط 

امسة ػػػػػػػػػنقية الخالوسطي لمعنؽ وتحديدًا عند الفقرة العػػ
 Jugularليتوسط عندىا بيف كؿ مف  الوريد الوداجي )

Vein والعصب التائو )(Vagus Nerve والغدة )
( مف الجية الظيرية،  Thymus Glandالصعترية )

( ، ثـ 3) شكؿ  لجانبيةمػػػػف الناحيػػػػة ا Tracheaوالرغامى 
ليكوف يعود مره اخرى الى الخط الوسطي لمعنؽ ويتوسع 

 Ventral Pouch orجيبًا او ردبًا بطنيًا )
Diverticulum  يدعى الحوصمة )(Crop)   التي تستقر

 (Clavicle)عند مدخؿ الصدر حيث تتوسط الترقوة 
( وعندىا تصبح (Breast Muscleوالعضالت الصدرية 

كما لوحظ وجود  (Trachea)الحوصمة اماـ الرغامى 
(  Interclavicular Sacالكيس اليوائي بيف الترقوي ) 

( 4واغشية رابطو تثبت الحوصمة عند مدخؿ الصدر )شكؿ
ولو اتبعنا مسار المريء )العنقي( كما اسمفناه في أعاله 

 ( .3)شكؿ  Sلوجدناه يتخذ شكؿ حرؼ 

يدخؿ المريء التجويؼ الجسمي عند منطقة الصدر      
فيدعى عندئذ بالجزء العنقي )الصدري( الذي يتخذ موقعًا 

(، (Tracheaند الخط الوسطي لمجسـ، خمؼ الرغامى ع
(، واماـ الرئتيف Heart)(، والقمب Syrinxوالمصفار )

(Lungs ليتصؿ اخيرًا بالمعدة االمامية 4( )شكؿ )
Proventriculus)) . 

أظيرت نتائج الفحص العياني لمريء الدراج االسود     
اطوؿ  العراقي موضوع الدراسة اف الجزء االمامي )العنقي(

مف الخمفي )الصدري( كما تبيف اف البطانة الداخمية ليذيف 
 ((Longitudinal Foldsالجزئيف مؤلفة مف طيات طولية 

( فيما تبدو النتائج العيانية لمحوصمة 5منتظمة تقريبًا )شكؿ
(Crop)  اف سطحيا الخارجي والداخمي مكوف مف تعرجات

 ((Irregular Folds)طيات( كثيرة وغير منتظمة 
( كما لوحظ تجمع الحبوب التي ابتمعيا الطائر 3،6)شكؿ

موضوع الدراسة داخؿ الحوصمة مخموطة بمادة مخاطية .
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 Halcyon smyrnensisرالسّماك ابيض الصد

الية، انو عضو انبوبي اظيرت نتائج الفحص التشريحي والعياني لممريء في طائر السماؾ ابيض الصدر موضوع الدراسة الح     
( (High Distensible( ذي قطر ضيؽ نسبيًا مقارنة بمريء الدراج االسود العراقي لكنو قابؿ لمتوسع جدًا Elastic)طويؿ مرف 

 Oropharynx)يمتد المريء في طائر السماؾ ابيض الصدر كما في الدراج االسود العراقي بيف التجويؼ الفمي البمعومي 
cavity) ية العموية ، والمعدة االمامية مف الناحProventriculus) او الغدية )Glandular)  مف الناحية السفمية ، ومما يميز )

اذ يمتد المريء عمى طولو دوف توسع اي جزء منو ، ويػػػػػقػػػػسػػػػـ المػػػػريء الػػػػى جػػػػزء امػػػػامػػػػي  Crop)ىذا الطائر فقدانو لمحوصمة )
( وألنعداـ الحوصمة في مريء ىذا الطائر لذا ارتأينا الى اخذ الجزء (Thoracic( وجزء خمفي او صدري (Cervicalاو عػػػنػػقي 

 (.7الوسطي ليناظرىا عند المقارنة وتصبح بذلؾ الدراسة متكاممة )شكؿ 

(  (Larynxرة اظير الفحص التشريحي اف مريء السماؾ ابيض الصدر موضوع الدراسة يتموضع في البداية خمؼ الحنج     
ربط بانسجة ضامة مع بقية االعضاء المجاورة ، ثـ يبدًا المريء باالنحراؼ اي عند الخط الوسطي لمعنؽ ويُ  ((Tracheaوالرغامى 

 Vagusوالعصب التائو  ((Jugular Veinقمياًل الى يميف الخط الوسطي ليتوسط الرغامى مف الناحية الجانبية والوريد الوداجي 
Nerve)ناحية الخمفية ويستمر ىكذا الى اف يصؿ الى مدخؿ الصدر، حيث يعود الى الخط الوسطي ليدخؿ الى الجوؼ ( مف ال

( والقمب Syrinx( ومف ىنا يبدأ الجزء الخمفي لممريء )الصدري( الذي يبقى خمؼ الرغامى والمصفار )8الجسمي )شكؿ 
(Heart) واماـ الرئتيف ،(Lungs) (  واخػػػػيػػػػرًا يػ9شكؿ )ػػػنػػػتػػػيػػػي المػػػػريء الػػخػػػمػػػفػػػػي ) الػػػصدري ( عػػػػنػػػػد وصػػػػػولػػػػػػو لػػػمػػػمػػعػػػػػػػػدة  

(، ويبدو اف الجزء االمامي)العنقي(  لممريء يكوف اطوؿ مف الخمفي  (Glandularاو الغدية  ((Proventriculusاالمػػػػػامػػػػيػػػػػػة 
تكوف اكثر عددًا وعمقًا  Longitudinal Foldsاًل عف اف البطانة الداخمية لممريء مزودة بطيات طولية ( فض7)الصدري( )شكؿ

 ( .10عػػػػػػػف تمؾ الموجودة في بطانة مػػػػػػػػػػػػريء الػػػػػػػػػػدراج االسػػػػػػػػػػػػػود العراقي )شكؿ 
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 المناقشة
الحالية اف المريء في الطائريف موضوع الدراسة الحالية يبدو كانبوبًا عضميًا طوياًل رقيؽ الجدراف قابؿ اظيرت نتائج الدراسة      
ليصؿ الى المعدة االمامية  ((Oropharynx cavityيػػػػمػػػتػػػد مػػػػف النيػػػػايػػػة الخػػمػفػػيػػة لمتجويػػػؼ الفمي البمعومي  ( (Dilatableلمتمدد

Proventriculus))  لية وتػػػأتػػػػي ىػػػػذه الػنػػتػػيػػجػػة حػػقػػيػػػقػػػو مػػػػؤكػػػدة لما ذكرتو المصادر والدراسات التي تناولت موضوع الدراسة الحا
 ( . 8,7في طيور مختمفة ) 

ػيػػػمػػػو لػػػثػػػالثػػػػػة اشارت العديد مف الدراسات التي تناولت الوصؼ التشريحي والمظيري لممريء في طيور مختمفة الى تػػقػػسػ     
( وقد اظيرت نتائج 10,9,2اجػػػػزاء ممثمة بالجزء العنقي )االمامي( والجػػػزء الػػوسطي )الحوصمة( والجزء الخمفي )الصدري( )

فؽ مع نتائج طائر السّماؾ ابيض الدراسة الحالية المتعمقة بالدراج االسود العراقي توافقًا تامًا مع مػػػػا اشػػػيػػػر الػػػيػػو فػػػػي حيف التتوا
Bustards)) (Chlamydotis undulate) (7 )الصدر كػػػونػػػو يػػفػػػتػػقػػػػػد لمػحػوصػمػػة وىػػػػذه الميػػػزة تتفؽ مع نتائج طائر الحباري 

صرد رمػػػػػادي ر الػػػػ( وطائ12) ((Dromaius novaehollandiae( وطائر االيمو 11) (Elanus caeruleusوطائر الحدآه )
مف التبايف في نمط التغذية الذي ينعكس في خطة البناء  ( وأف عدـ التوافؽ ىذا متأت  Lanius tephronotus( )13الظيػػػػػر) 

 التشريحي المستند الى الوظيفة .

 Medianسطي لمعنؽ )عند الخط الو  تشير بعض الدراسات الى أف الجزء االمامي )العنقي( لممريء في الطيور يتموضع بدايةً      
Line of Neck( خمؼ الحنجرة )Larynx والرغامى )(Trachea)  حيث يربط بنسيج ضاـConnective Tissue) ثػػػػػـ ، )

ف الوريد ا بيف كؿ ميػػػػبػػػػدًا المػػػريء بػػػاالنحػػػػراؼ الػػػى يػػمػػػيػػػف الخط الوسطي لمعنؽ تحديدًا عند الفقرة العنقية الخامسة ليتوسط عندى
( مف الجية الظيرية ، Thymus Gland( والغدة الصعترية ) (Vagus Nerveوالعصب التائو  ((Jugular Veinالودجي 

( اف نتائج الدراسة الحالية تتوافؽ بدرجات متفاوتة مع المضموف اعاله 14,12,2مف الناحية الجانبية ) (Trachea)والرغامى 
اقي تتفؽ كميًا في كؿ ماذكر انفًا فيما تختمؼ نتائج طائر السّماؾ ابيض الصدر فقط في كونو فتبيف اف نتائج الدراج االسود العر 

ينحرؼ قمياًل الى يميف الخط الوسطي لمعنؽ ويبدو اف ىذا االختالؼ ذو صمة بالبناء التركيبي المستند لمتطمبات الحاجة الوظيفية ، 
 حالية المرتبطة بالتبايف في نمط التغذية .فضاًل عف الخصوصية النوعية لمطيور موضوع الدراسة ال

اظيرت نتائج الدراسة الحالية توسع الجزء االمامي )العنقي( لمريء الدراج االسود العراقي عند مدخؿ المصدر ليكوف ردبًا      
 (Clavicle)( التي تستقر عند مدخؿ الصدر حيث تتوسط الترقوة Crop)( يدعى الحوصمة (Ventral Diverticulumبطنيًا 

والعضالت الصدرية ، اما في فيما يخص السّماؾ ابيض الصدر فبينت النتائج أف الجزء االمامي )العنقي( ليذا الطائر موضوع 
مف كوف الدراج االسود  الدراسة يمتد عمى طولو مف دوف اي توسع يذكر اي اف الحوصمة لديو مفقودة وىذا التبايف في النتائج متأت  

عد ( اي أف غذائو جافًا وصمبًا يحتاج الى الخزف والترطيب في الحوصمة فيما يُ (Granivorousاكمة الحبوب العراقي مف الطيور 
( الذي يبدو غذائو طريًا اليحتاج الى (Carnivorous( المواحـ Piscivorousالسّماؾ ابيض الصدر مف الطيور اكمة االسماؾ )

 (.14,9ذلؾ )

( وىذه النتيجػػة تؤكػػػد مػػاذكػػره سيػػػػزف  Sريء الدراج االسود العراقي شكاًل يشبو حرؼ ) يتخذ الجزء االمامي )العنقي( لم     
( التي تضمنت الدراسة الشكميائية لممريء والحوصمة في طائر الحجؿ) 8( ودراسػػػة روزي وجمػػػاعػػػتػػػػو )6وكروسمػػػاف )

Rhynchotus rufescens) كوف الجزء العنقي لممريء يكوف أطوؿ مف العنؽ فضاًل عف  والذي عزى سبب اتخاذه ىذا الشكؿ
تمدد جدار المريء في الحوصمة ، كما أظيرت نتائج الدراج االسود العراقي موضوع الدراسة اف الحوصمة فيو تبدو كتوسع بطني 

( وسيزف 2ىودجس ) ذات تعرجات )طيات( كثيره وغير منتظمو في سطحييا الخارجي والداخمي وىذه النتيجة تتفؽ مع ماذكره
( وطائر السموى 8) ((Partridge( اما فيما يخص شكؿ الحوصمة فانيػػػػػا تػػػتػػػفػػػػؽ مػػػػع شكميا في طائر الحجؿ 6وكروسماف )
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(Coturnix coturinx( )9 والدجاج النيجيري )Nigerian Chicken)( )15( لكنيا التتوافؽ مع نتائج طائر الحدآة )Elanus 
caeruleus) (11 وطائر البومة البيضاء )(Tyto alba) (10 اذ تػػػػبػػػدو الحػػوصمػػة فػػػػي ىػػػػػػذه الطيػػػور مغزليػػة الشكؿ )

Fusiform Shape))  ويعزى ىذا التبايف الى اسموب وطبيعة التغذية فضاًل عف الحاجة الوظيفية كوف طائر الدراج االسود
( اذ يػػػػأتػػي عمؿ الحوصمة متناغمًا مػػػع مػػػػػاتػػقػػػػـو بػػػو Granivorous)ر اكمة الحبوب عد مف الطيو العراقي كما ذكر انفًا يُ 

فعند أمتالئيا بالطعاـ تسترخي الحوصمة لخزف الحبوب وليتسنى لمقانصة باتماـ عمميا  ((Gizzardالػػقػػػانػػصػػة او المعدة العضمية 
 ( .8لمخزونة في الحوصمة طريقيا الى المعدة )وافراغيا مف الطعاـ بعد ذلؾ تأخذ الحبوب ا

اوضحت نتائج الدراسة الحالية لطائري الدراج االسود العراقي والسّماؾ ابيض الصدر اف الجزء الخمفي )الصدري( لممريء يبدأ      
ويتخذ موقعًا عند  ((Proventriculusعند دخولو التجويؼ الجسمي مف المنطقة الصدرية وينتيي عند التقائو بالمعدة االمامية 

والقمب واماـ الرئتيف وىذه النتيجة تؤكد النسؽ في البناء  (Syrinx)والمصفار  ( (Tracheaالخط الوسطي لمجسـ، خمؼ الرغامى
 ( اال اف ىذه النتيجة التتوافؽ مع نتائج طائر الببغاء االزرؽ واالصفر اذ9,7التركيبي الذي جاء متماشيًا مع العديد مف الدراسات )

 ( .16يبقى الجزء الخمفي )الصدري( لممريء متموضعًا الى يميف الخط الوسطي لمجسـ )

اظيرت نتائج الفحص العياني لمريء الدراج االسود العراقي والسّماؾ ابيض الصدر اف الجزء االمامي )العنقي( يبدو اطوؿ      
زئيف مؤلفو مف طيات طولية تكوف اكثر عمقًا وعددًا في طائر مف الجزء الخمفي )الصدري( كما تبيف اف البطانة الداخمية ليذيف الج

السّماؾ عف ماموجود في مريء الدراج االسود العراقي وىذه النتيجة تأتي تأكيدًا لما توصؿ اليو العديد مف الباحثيف مع االخذ 
يات الطولية العميقة والكثيرة العدد لدى بالحسباف التباينات ذات الخصوصية النوعية التي تتطمبيا الحاجة الوظيفية إذ يبدو اف الط

لػفػػريػػسػػة الػكػػبػػػػيػػػر السّماؾ موضوع الدراسة ستزيد مف اتساع المريء عند بمع الغذاء وىػػػػذا النمػػط التػػػركػػيػػبػػي يػتػػمػػاشػػػى مػػػع حػػجػػػـ ا
 ( .16,11,10,8صمة )فػػضػػاًل عػػػف اسػػتػػخػػػدامو في خزف الطعاـ كونو يفتقد لمحو 
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