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 المجلةقواعد النشر في 
 

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

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

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

 )وجه واحد( مع قرص ليزري. A4تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة على ورق  .1
 ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف )المؤلفين( وعنوانه على ورقة منفصلة. .2
يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرق البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة باللغة  .3

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

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

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

 الباحث مراجعة بحثه ألجراء تعديالت عليه.
 التعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت للنشر أم لم تقبل. .9
. يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطلب من أمانة المجلة لقاء ثمن تحدده 10

 هيئة التحرير.         
 5000ويستوفى للبحث الواحد الف دينار 100بـ .تعتمد المجلة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر 11

 دينار عن كل صفحة اضافية.
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على إفراز بعض األنزيمات الهاضمة   Lathyrus sativaالهرطمانتأثير المعامالت الحرارية المختلفة لبذور 

 .Cyprinus carpio Lاسماك الكارب الشائع لصغار
 

 3ليلمصطفى جواد ج، *** 2مهند حباس األشعب، 1علي حسين حسن الغراوي

 .مدرس، دكتوراه إنزيمات اسماك، كلية المأمون الجامعة .1
 الحيوانية والسمكية. الثروة مركز - وزارةالعلوم والتكنولوجيا–باحث علمي أقدم، دكتوراه تغذية أسماك  .2

 مساعد باحث، وزارة العلوم والتكنولوجيا، مركز الثروة الحيوانية والسمكية

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالصة:

وزارة العلوم والتكنلوجيا لدراسة  -دائرة البحوث الزراعية  –الدراسة في مختبرات مركز الثروة الحيوانية والسمكية نفذت
المعامالت الحرارية المختلفة ونسب االستبدال  لالميليز والبروتيز تحت تأثيرإفراز بعض األنزيمات الهاضمة 

بواقع ثماني اسماك / حوض وعلى مكررين اسماك الكارب الشائع صغار في عالئق  Lathyrus sativaالهرطمانلبذور 
.  نفذْت تجربة التغذية والهضم لمدة .Cyprinus carpio L   لتر ماء ( 75ا ) حوض زجاجي 39/ معاملة  على 

عليقة  13يوم باستخدام ثالثة معامالت حرارية مختلفة لبذور الهرطمان، التحميص والموصدة والطبخ ،ُصْنِعْت   80
% و 8.25م غير المعامل بنسب فيها بذور الهرطمان الخا االولى والثانية والثالثة،استعملتالمعامالت  وكانتتجريبية 
الرابعة % عن كسبة فول الصويا، المعامالت 100% و 66% و 33% من العليقة الكلية وبإحالل 25% و 16.75

السابعة والثامنة بذور الهرطمان المحمص بنفس النسب واإلحالل أعاله، المعامالت  والخامسة والسادسة ،استعملت
 12و 11و 10لمعامل بالموصدة بنفس النسب واإلحالل أعاله، المعامالت بذور الهرطمان ا والتاسعة ،استعملت

أشارت بدون بذور الهرطمان للمقارنة.  13استخدمت بذور الهرطمان المطبوخ بنفس النسب واإلحالل أعاله والمعاملة 
يوم من تغذية  80وبعد  خمسةأيامفعالية اإلنزيمات الهاضمة االميليز والبروتيز تضاعفت عن التجويع  إلىإن  نتائج 

،  0.456،  0.545،  0.545،  0.546األسماك ولكافة المعامالت، وكانت الفروقات معنوية أذ سجلت القيم )
،  0.452و) ،وحدة/مل( ألنزيم الميليز على التتالي 1.44، 1.46، 1.48،  1.49،  1.47وحدة /مل( و ) 0.545
( ألنزيم 1.545،  1.556،  1.544‘  1.545،  1.544وحدة/مل( و ) 0.455،  0.446،  0.454،  0.544

االميليز والبروتيز  إنزيمالبروتيز على التتالي. ولم تكن هناك فروقات معنوية ولجميع المعامالت بعد التغذية  لفعالية  
 فيما بينهما وعليقة المقارنة . 

 
 ، إنزيمات ، بروتيز ، اميليز لتغذوية: بذورالهرطمان، أسماك الكارب الشائع، المثبطات االكلمات المفتاحية 
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Abstract   
This study was carried out in the laboratories of Fish and Animal Resource 
Center/Agricultural Researchers Directorate/Technology and Science Ministry to study the  
excretion of some digestible enzymes for amylase and protease under the effected the of 
heat treatments and substitute ratio forGrass Pea Seeds Lathyrus sativa (GPS) in common 
carp Cyprinus carpio L. diets. The experiments of nutrition and digestion were done for 80 
days using three different treatments for GPS, roasting, autoclave and cooking. Formulated 
13 experimental diets were done as the following diets 1, 2 and 3 used GPS without 
treatment at ratio 8.25%, 16.75% and 25% from total diet and substitute ratio 33%, 66% 
and 100% from Soy Bean Meal (SBM), the diets 4, 5 and 6 used roasted GPS at the same 
ratio and substitute as above. The diets 7, 8 and 9 used cooked GPS at the same ratio and 
substitute as above and diet 13 for control without GPS. There is a significant difference of 
digestive enzyme in all studied parts of digestive tract, between after 5-days and 80-days 
feeding. The activities were (0.45, 0.544, 0.454, 0.454, 0.455 U/M) for amylase and (1.47, 
1.49, 1.49, 1.46 and 1.46 U/M) for protease, respectively. The activities of above enzyme 
after 80 – days feeding trial revealed no significant differences between types of all 
treatments and the control diets. 

 
Keyword:Lathyrus sativa, Cyprinus carpio Ant nutritional Factor. Enzyme, amylase, 
protease. 
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 المقدمة
لقد اتجهت أنظار الباحثين إلى استعمال البدائل 

مناسب البروتيني المحتوى ات الالعلفية غير التقليدية ذ

وإحاللها محل المصادر العلفية التقليدية الرئيسة في 

المصادر البروتينية، وهذه السيما ك وماعالئق األس

البدائل تحتاج إلى دراسات وتقويم لغرض الوصول إلى 

ً أو جزئياً، وتحتل األكساب و  منهاإمكانية اإلحالل كليا

كسبة فول الصويا المرتبة األولى بيَن المصادر البروتينية 

النباتية المستوردة الداخلة في عالئق األسماك ومن 

تخدمة في عالئق األسماك كسبة البدائل المحلية المس

بذور (و1999)االشعب وزمالئه، زهرة الشمس المحسنة 

 والباقالء العلفية( 2000)الشماع وزمالئه،  سبانيالس

بذور  (. من الممكن اتعمال2000)كاظم، 

كمصدر بروتيني نباتي  Lathyrus sativaالهرطمان

من النباتات البقولية التي تزرع على %(وهي30-27%)

 واسع في جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا نطاق

(Ramachandran  ،2005وزمالئه)استعملت ، ولقد 

)العاني وزمالئه، بذور الهرطمان المحلي من قبل 

تحسين قيمتها الغذائيةألستخدامها كبديل عن في  (2009

أَن تناوَل كميات كسبة فول الصويا في عليقة فروج اللحم.

ً على الصحة،  كبيرة من بذور الهرطمان قد يشكل خطرا

يسبب السمية العصبية وشلل قد أنَاستهالكه المفرط  او

-N)هي العامل المسبب لهـذا المرض واألطراف السفلى 

Oxaly) L-2,3-Diaminopropionic (ODAP) 

(Yan  ،2006وزمالئه) إضافة إلىوجود مثبط إنزيم ،

لذي لهُ دور كبير بتحليل البروتين مكوناً التربسين ا

حامض الفايتك وجود  مركب معقد ال يُهضم فضالً عن

شكل أمالحالفايتيت، ولهُ القابلية على االرتباط مع ب

مكون معها مركب ُمعقد  Feو  Znو  Mgو   Caعناصر

ً ال يمكْن هضمهُ،أَن هذهِ العوامل تُسبْب خفض  أيضا

في هذه المادة  ألستفداة منهاجاهزية العناصر الغذائية وا

. أن تخفيَض مستوى السمية وبعض المثبطات العلفية

ً لهذا النوع من  عمالالتغذوية سيسمح بأست أكثر أمانا

البقوليات من قبل اإلنسان والحيوان وذلك 

من الممكن أن عمااللتحميص والموصدة والطبخ، اذ بأست

تُسهم في خفض الفعالية السمية العصبية وبعض 

(. 2015)االشعب وزمالئه،  مثبطات التغذوية األُخرىال

الحالي دراسةتأثير المعامالت الحرارية  يهدف البحث

المختلفة ونسب االستبدال لبذور الهرطمان على بعض 

صغار أسماك الكارب اإلنزيمات الهاضمةل

 ..Cyprinus carpio Lالشائع

 

 المواد وطرائق العمل
 أسماك التجربة وتصميم التجربة 

في مختبراِت مركز الثروة  التغذية أجريتتجربة
من  208عمال ، أستمايو  80الحيوانية والسمكية لمدة 

 21.47بمعدل وزن) صغار اسماك الكارب الشائع
0.84ُأقِلمْت األسماك في ظروف المختبر (غم/سمكة .

أحواض كبيرة يومًا قبل بدء التجارب عليها في  15لمدة 
مجهزة باألوكسجين. وزعت األسـماك 3م 2.5سعة 

 ماء( لتـر  75ًا )سعة زجاجي اً حوض 39عشـوائيًا على 
سم( وبواقع ثماني  80×سم 35×سم30وبأبعاد )

ثالثة  استعملت /معاملة.رينأسماك/حوض وعلى مكر 
،عن طريق معامالت حرارية مختلفة لبذور الهرطمان

بار  1.5ْم وضغط 115وحرارة تعقيم ) التحميصوالموصدة
دقيقة  30هرطمان مطبوخ لمدة ( والطبخ )دقيقة 15لمدة 

عليقة تجريبية لتغذية  13(،التي ادخلت فيحتى الغليان
كما يلي: األسماك
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% عن 33% من العليقة الكلية وبنسبة أحالل 8.25: بذور الهرطمان الخام غير المعامل (T1)المعاملة األولى .1
 الصويا.كسبة فول 

% عن 66% من العليقة الكلية وبنسبة أحالل 16.75بذور الهرطمان الخام غير المعامل (T2):المعاملة الثانية  .2
 كسبة فول الصويا.

% عن 100% من العليقة الكلية وبنسبة أحالل 25بذور الهرطمان الخام غير المعامل  (T3):المعاملة الثالثة  .3
 كسبة فول الصويا.

% عن كسبة فول 33% من العليقة الكلية بنسبة أحالل 8.25بذور الهرطمان المحمص  (T4):المعاملة الرابعة  .4
 الصويا.

% عن كسبة فول 66% من العليقة الكلية بنسبة أحالل16.75بذور الهرطمان المحمص (T5):المعاملة الخامسة  .5
 الصويا.

 1وبنسبة أحالل% من العليقة الكلية 25بذور الهرطمان المحمص  (T6):المعاملة السادسة  .6
7.  
 % عن كسبة فول الصويا.00 .8
% عن 33% من العليقة الكلية بنسبة أحالل 8.25بذور الهرطمان المعامل بالموصدة  (T7):المعاملة السابعة  .9

 كسبة فول الصويا.
 
 

% عن 66% من العليقة الكلية وبنسبة أحالل 16.75بذور الهرطمان المعامل بالموصدة (T8):المعاملة الثامنة  .10
 ة فول الصويا.كسب

% عن 100% من العليقة الكلية بنسبة أحالل 25بذور الهرطمان المعامل بالموصدة  (T9):المعاملة التاسعة  .11
 كسبة فول الصويا.

 
% عن كسبة 33% من العليقة الكليةوبنسبة أحالل8.25بذور الهرطمان المعامل بالطبخ (T10):المعاملة العاشرة  .12

 فول الصويا.
% 66% من العليقة الكلية وبنسبة أحالل16.75بذور الهرطمان المعامل بالطبخ(T11):المعاملة الحادي عشر  .13

 عن كسبة فول الصويا.
% عن 100% من العليقة الكلية وبنسبة أحالل 25بذور الهرطمان المعامل بالطبخ (T12):المعاملة الثاني عشر  .14

 كسبة فول الصويا.
 (.1)جدول .بدون بذور الهرطمان للمقارنة T13):(المعاملة الثالثة عشر  .15
16.  
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 التحليالت الكيميائية 
( 2)جدول  عالئق التجريبيةلل أْجِريْت التحليالت الكيميائية

في ، ومستخلص االيثر واأللياف الخام والرماد من البروتين
 /وزارة العلوم والتكنولوجيا ةيالزراع ات دائرة البحوثمختبر 

باالعتماد على الطرائق القياسية المعتمدة 
 (NFE)الكربوهيدريت الذائبة  AOAC(1980.)في

Nitrogen Free Extract  حِسبْت رياضيًا بطريقة الفرق 
(Wee  ،1989وزمالئه :) 

)البروتين% + مستخلص  –100= % الكربوهيدريت الذائبة 
 (.2)جدول  األلياف%(االيثر% + الرماد% + 

 جمع العينات األنزيمات و 
أيـام  خمسـةح األسماك وجمعت األمعاء بعـد يشر تم ت
مـــن تغذيــة األســـماك وبواقــع ســـمكتان مــا يو  80مــن التجويـــع و

زالــــة األجــــزاء غيــــر  مــــن كــــل معاملــــة، تــــم غســــلها وتنظيفهــــا وا 
 .ساعة لحين التجانس 24المطلوبة عنها، ثم تجميدها لمدة 

 
 األنزيماتاستخالص 

 0.2 بتركيــز الــدار محلــول فوســفات البوتاســيوم  لاسـتعم 
 6.7موالري وبرقم هيدروجيني 

 مـــن الستخالصـــاإلنزيم% كلوريـــد الصــوديوم  6الحــاوي علـــى 
، Tsukaharaو  Shwert)ســـــــــمكة الكـــــــــارب الشــــــــــائع أمعـــــــــاء

 األجــــــــزاءمـــــــن جميــــــــع  اإلنــــــــزيم. اجـــــــري اســــــــتخالص (1955
بتنظيفهــا  األمعـاءسـاعات مـن التغذيـة مـن  أربـعالمدروسـة بعـد 

م.  18–ســــــاعة  24بالمــــــاء البــــــارد وحفظهــــــا بالتجميــــــد لمــــــدة 

 أزيلت
المقطعــــة مــــع محلــــول  األجــــزاءالطبقـــة الدهنيــــة منهــــا ومزجــــت 

( )وزن:حجــم(، 1:4االسـتخالص فوســفات البوتاسـيوم بنســبة )
مــدة دقيقتـان، نقــل الخلــيط blenderجنسـت فــي خـالط كهربــائي

وعــاء زجــاجي وخلــط باســتعمال خــالط مغناطيســي  إلــىبعــدها 
Magnetic stirrer  ســاعات، رشــح  6مــدة ول4بدرجــة حــرارة

الخلـيط بوســاطة قطعــة قمــام مـن الملمــل للــتخلص مــن القطــع 
عمليـــــة النبــــــذ المركـــــزي البــــــارد علــــــى  ،أجريتالزائــــــدة واألجـــــزاء
 األجزاءاألخـــرىدقيقـــة للـــتخلص مـــن  30لمـــدة 10.000ســرعة 

 عـــنSupernatantمليـــة الترشـــيح فصـــل الرائـــقالمتبقيـــة بعـــد ع
اخــــــــــذ الرائــــــــــق وقــــــــــدرت فيــــــــــه الفعاليـــــــــــة Precipitateالراســــــــــب

.  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف اإلنزيميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 540عنـــــــــد طـــــــــول مـــــــــوجي Spectrophotometerالضــــــــوئي
 البروتيز.إلنزيم نانوميتر  280االميليز وإلنزيم نانوميتر 

 
 التحليل اإلحصائي

في تحليل تأثير (CRDاستخِدم  التصميم العشوائي الكامل )
المعامالت في المعايير المدروسة واختبرت الفروق المعنوية 
بين متوسطات المعايير المدروسة وفق اختبار دنكن متعدد 

عند مستوى معنوية  (Duncan ،1955)الحدود 
(P≤0.05) البرنامج اإلحصائي الجاهز عمالباست(SAS ،

في تحليل البيانات.(1996
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 ( مكــونات العالئق التجريبيــة %1جدول )

 المواد العلفية 
بروتين (1)

 حيواني
كسبة فول 
ذرة  هرطمان الصويا

 صفراء
شعير 
 محلي

نخالة 
 حنطة

 أمالح فيتامينات(2)

هرطمانغير 
 معامل

T1 
33% 10 16.75 8.25 15 22 25 2 1 

T2  
66% 10 8.25 16.75 15 22 25 2 1 

T3  
100% 10 0 25 15 22 25 2 1 

هرطمان 
 محمص

T4 
33%  10 16.75 8.25 15 22 25 2 1 

T5 
66% 10 8.25 16.75 15 22 25 2 1 

T6 
100% 10 0 25 15 22 25 2 1 

هرطمان 
 معاملبالموصدة

T7 
33% 10 16.75 8.25 15 22 25 2 1 

T8 
66% 

10 8.25 16.75 15 22 25 2 1 

T9 
100% 

10 0 25 15 22 25 2 1 

هرطمان 
 مطبوخ

T10 
33% 

10 16.75 8.25 15 22 25 2 1 

T11 
66% 

10 8.25 16.75 15 22 25 2 1 

T12 
100% 

10 0 25 15 22 25 2 1 

عليقة المقارنة 
 T 13 10 25 0 15 22 25 2 1 بدون هرطمان

% ، 2.5% ، ألياف 6% ، دهن 50كيلو سعره ، بروتين  2200مركز بروتيني من إنتاج شركة بروفيمي األردنية ، طاقة أيضية  (1)
 % . 2.5% ، ميثايونين + سستين 3% ، اليسين 3% ، فسفور 7كالسيوم 

 أمالح من إنتاج شركة سوبرافيت األردنية.خليط خليط فيتامينات و  (2)
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 الكيماوي من العناصر الغذائية للعالئق التجريبيــة محسوبة على المادة الجافة %( التركيب 2جدول )

معامالت 

الهرطمان 
 المختلفة

نسبة 
 االستبدال

 بروتين خام
CP 

مستخلص 
  EEاإليثر

 األلياف
Fiber 

 الرماد
Ash 

* الكربوهيدرات 

 الذائبة
 

NFE 

** الطاقة 

 األيضية 
MJ/Kg 

هرطمانغير 
 معامل

T 1 
33% 

27.21 6.33 7.21 7.88 51.37 1432.51 

T 2  
66% 

27.11 6.63 6.84 8.04 51.38 1440.82 

T 3 

100% 
26.78 6.54 6.74 7.64 52.30 1444.29 

هرطمان 
 محمص

T 4 
33%  

27.23 6.68 7.09 8.10 50.90 1438.5 

T 5 
66% 

27.16 6.18 7.11 7.62 51.93 1434.27 

T 6 
100% 

26.48 5.94 6.92 8.15 52.51 1421.45 

هرطمان 

معامل 
 بالموصدة

T 7 
33% 

27.28 6.32 7.17 7.71 50.98 1428.1 

T 8 

66% 
26.91 5.84 7.12 7.92 52.71 1428.95 

T 9 

100% 
26.41 6.37 6.79 8.08 52.35 1432.33 

هرطمان 
 مطبوخ

T 10  
33% 

27.31 6.09 6.89 7.63 52.08 1439.14 

T 11  
66% 

27.08 6.50 7.07 7.44 51.91 1443.21 

T 12 
100% 

26.66 6.50 6.81 8.11 52.37 1426.59 

عليقة المقارنة 
 بدون هرطمان

T 13 27.81 6.71 7.12 7.82 50.84 1449.2 

Nitrogen Free Extract (NFE) * الكربوهيدرات الذائبة   
 كما يلي:( و 1971) Smith** تم حساب الطاقة الممثلة اعتمادًا على المعادلة الموضحة من قبل

 
ME (MJ) = protein × 18.8 + fat × 33.5 + NFE × 13.8 
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 النتائج والمناقشة 
 اإلنزيماتاستخالص 

تقدير الفعالية  الحالية كشفت نتائج الدراسة
في المستخلص الخام للقناة الهضمية ألسماك  اإلنزيمية

 إن اإلنزيماتمن  .Cyprinus carpio Lالكارب الشائع
الهاضمة )االميلزوالبروتيز( موجودة في القناة الهضمية بعد 

يوم من تغذية  80أيام و  خمسةلمدة  األسماكتجويع 
 األسماك.

 
 االميليزأنزيم 

 اإلنزيمية( الفعالية 3يتضح من الجدول )
لمستخلص القناة الهضمية، أذ سجلت فعالية إنزيمية قبل بدء 

 0.440إلى 0.453( بواقعخمسةأيامالتجربة )التجويع 
والتي لم تسجل فروقامعنوية  المعامالتوحدة/مل ولجميع 

في حين ارتفعت . (p<0.05بينهما عند مستوى احتمالية )
  1.32-1.53إلىمن التغذية  مايو   80تلك القيم بعد

االميليز في  إنزيممل.  نالحظ مما تقدم أن فعالية وحدة/
بعد التجويع  اإلنزيمفعند المقارنة بين فعالية  ،ازدياد تدريجي

من تغذية األسماك تضاعفت  مايو   80أيام وبعد خمسة
امتالء القناة  إلىأن  ولكافة المعامالت. وهذا يدل بشكل واضح 

الكبير في تحفيز العصارات  األثرالهضمية بالغذاء كان له 
 Frasisوهذا ما أكده  ،الهاضمة في إفرازات األنزيمات

في دراسة أجريت حول نشاط وتوزيع  (1981وزمالئه )
 Catfish Ameiursاألنزيمات الهاضمة في سمكة القط 

nebuloss  وسمكة الكارب الشائع بأن نشاط أنزيم
اء. وفي دراسة ذغاألميليزيزداد مع امتالء المعدة واألمعاء بال

 Scophthalmus maximusأجريت على يرقات سمكة 
بأن أنزيم االميليز كان  (2001وزمالئه ) Hoehneمن قبل
والذي يكون مرتبط مع البطانة  Chymeد مع و موج

وعلل ، Mucosal  Membraneالمخاطية لجدار األمعاء
 ذلك الى ان إنزيم االميليز كان مرتبط بامتالء القناة الهضمية
بالغذاء. كما تشابهت النتائج التي تم الحصول عليها في 

عنده  (2002وزمالئه ) Miriamمع نتائج  الحالية الدراسة
 Trout Oncorhnch mykissتجويع وا عادة إطعام سمكة

بأن فعالية إنزيم SturgeonAcipensenaccriiوسمكة

مستوى لها في الجزء األول من األمعاء  ىاالميليز كانت اعل
 (1996)يوسف وزمالئه بعد التجويع وا عادة إطعامها. الحظ 

% من نشاط  إنزيم االميليز يستعاد في العصارة 7بأن 
 بعد التغذية وأن كان متغير تبعا لنوع العليقة ةالمعوية للسمك

 أن. وهناك أبحاث أخرى أكدت ) تبعا لنسبة الكاربوهيدرات( 
نكرياس مصدر جيد ألنزيم االميليز في سمكة الكارب الب

 .(2010ناصر،  الشائع )
 
 

االميليز بأنه ال توجد  إنزيم( لفعالية 1ويشير الشكل )      
من تغذية  مايو  80فروقات معنوية بين المعامالت كافة بعد 

لرغم من وعلى ا ، مقارنة مع معاملة السيطرة األسماك
أفضلية المعامالت الحرارية عن غير المعاملة والتي تدنت 

التأثيرات السلبية للمثبطات  إلىقيمها ولعل السبب يعود 
الهاضمة،  اإلنزيماتالتغذوية والمركبات السمية على عمل 

 تعد المعامالت الحرارية( أن 2015ذكر  االشعب وزمالءه )و 
طرائق سهلة التطبيق والشائعة االستعمال مقارنًة بالمعامالت 

لمعامالت الحرارية عن غير ، واألفضلية كانتلاألخرى
ها ول عل  السبب يعود إلى تأثيرات، المعاملة 
معاملة وأنال ،لمثبطات التغذوية والمركبات السميةالمناسبةعلىا
معاملة  األفضل بين المعامالت الحرارية وتليهاكانت بالطبخ 

 ولعل السبب يعود الى تأثيراتها ،التحميص في الزيادة الوزنية
ومنها مثبط أنزيم التربسين على المثبطات التغذوية المناسبة

Trypsine Inhibiter حامض الفايتك فضاًل عنPhytic 

acid  والهيماكيوتلينHemaggutiln رتباط ي الذي
مكونًا مركب بالكربوهيدرات الموجودة في كريات الدم الحمر 

مما يؤدي إلى تكتل ، Glycoproteinكاليكوبروتين ال
كريات الدم الحمر، ويمكن تحطم هذا المركب بالحـرارة 

 Li-Jun (2010). وأشار(Wilcox ،1987)االعتياديـة 
البلطي النيلي عند دراسته تأثير تطور الجهاز الهضمي في 

Oreochromis niloticus  االميليز يزداد في  أنزيمنشاط
 122–55جميع القناة الهضمية مع زيادة الوزن من 

االميليز مرة أخرى بزيادة الوزن  إنزيمم/سمكة وازداد نشاطغ
غم/سمكة وهذا يعني ان نشاط  إنزيم  225–122من 

 (1998وزمالئه ) Chuشار  أاالميليز كانت مرتبطة بالوزن. و 
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إنزيم أالميليز بين ال توجد فروقات معنوية في فعالية  بأنه  
المغذاة على عالئق تحوي Dicentrachu xlabraxاسماك

طحالب مقارنة بعليقة السيطرة الخالية من الطحالب. أما من 
حيث تأثير الوسط على فعالية إنزيم االميليز قيد الدراسة 

للقناة الهضمية المدروسة والتي كانت بواقع  pHوبعد قياس
م لالميليزات تحصل في وهذا يعني ان فعالية الهض 7.1

األوساط المتعادلة والتي جاءت متطابقة مع هذه 
 Jonesحيث أكد   ، (Beal ،2001و  Thorpe)الدراسة

نشاط  إنزيم االميليز المفروز في القناة  (إلىأن  1983)
تها الغذائية تعمل في االهضمية لألسماك على اختالف عاد

 كما أكد   ، 7–6.8هيدروجينياألوساط المتعادلة عند قيم أس 
  Bondi وSpandrof (1954)ان نشاط إنزيم االميليز  إلى

االس  لسمكة الكارب الشائع يكون عن قيم
من النتائج المستحصلة يتبين بأن  ،  7 -6.5الهيدروجيني
الحرارية المختلفة لبذور الهرطمان لم يكن لها  تالمعامال

ن بذور الهرطمان غير تأثيرات سلبية على إفراز االنزيمات وأ
المعامل كان أيضًا لم يكن له تأثيرات على إفراز االنزيمات 
ولكن قد يكون تأثير على كفاءتها وهي تتضح من نتائج 

(.2015االشعب وزمالئه )

 
 
 
 

يوما من التغذية  80( يوضح مستوى إنزيم االميليز وحدة/مل في أمعاء أسماك معامالت التجربة  بعد التجويع لمدة 3جدول )

 الخطأ القياسي(  ±)المعدل 

معامالت 

 الهرطمان
 المختلفة

 بعد التجويع
 أيام 5

 يوم من التغذية 80بعد 
 مستوى
 T1 المعنوية

 %33االستبدال 
T2 
 %66االستبدال 

T3 
 %100االستبدال 

 هرطمان غير
 معامل

0.546± 
0.04 

A b 

1.45± 
0.08 

aA 

1.46± 
0.08 

A a 

1.58± 
0.09 

A a 
* 

 هرطمان

 محمص

0.545± 
0.03 

A b 

1.44± 
0.08 

A a 

1.49± 
0.08 

A a 

1.56± 
0.08 

A a 
* 

 هرطمان

معامل 
 بالموصدة

0.545± 

0.03 
A  b 

1.43± 

0.07 
A a 
 

1.48± 

0.08 
A a 

1.50± 

0.08 
A a 

* 

 هرطمان
 مطبوخ

0.546± 
0.04 

A b 

1.54± 
0.07 

A a 

1.46± 
0.08 

A a 

1.54± 
0.08 

A a 
* 

 عليقة المقارنة

 بدون هرطمان

0.544± 
.0.04 

A b 

1.54 ± 
0.07 

A a 

1.44± 
0.07 

A a 

1.54± 
0.08 

A a 
* 

مستوى 
 المعنوية

* * * * ----- 

المعدالت التي تحمل حروف مختلفة صغيرة  ضمن الصف الواحد ) بين نسب اإلحالل( وحروف  كبيرة  ضمن العمود الواحد 

 .(p<0.05)بين المعامالت( تختلف معنويا فيما بينهما ) 
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 البروتيز

( الفعالية اإلنزيمية 4) يتضح من جدول
  80أيام وبعد 5لمستخلصات القناة الهضمية بعد التجويع 

يوم من تغذية األسماك على العالئق التجريبية، اذ سجلت 
بعد التجويع بواقع  إنزيميةالمعامالت فعالية 

(0.452،0.440  ،0.454  ،0.445  ،0.455 
م يو  80وحدة/مل( على التتالي. في حين ارتفعت تلك القيم 

وحدة  1.543،  1.544،  1.556من بدء التجرية الى )
،  1.543،  1.545/مل( للمعاملة بدون هرطمان و )

 1.456وحدة/ مل( لمعاملة  هرطمان محمص و ) 1.456
وحدة / مل( هرمطان معامل  1.454،  1.556، 

وحدة/مل( لمعاملة   1.454، 1.556، 1.54 بالموصدة و 
وجدة/مل(  1.456، 1.545، 1.544هرطمان مطبوخ و )

%  33عليقة مقارنة بدون هرمطان، لمعاملة االستبدال 
% على التوالي. ونستدل من النتائج أعاله  100و%  66و

ان فعالية  انزيم البروتيز تزداد مع تناول الغذاء من قبل 
يمكننا القول التحليل اإلحصائي  نتائج  إلىطبقاً األسماك. 
 ≥P)البروتيز لم تسجل فروقا معنوية  إنزيمبان فعالية 

لكافة المعامالت ونسب االستبدال. ولقد جاءت  (0.05
مطابقة للعديد من الدراسات ذات العالقة  الحالية الدراسة

حول وجود انزيم البروتيز والتي كانت تؤكد انتشارالبروتيز 

.كما (h ،1987ؤHeو  Uys) على امتداد القناة الهضمية
 إشار     

Chakarabarti ( 2006وزمالئه)  عن وجود
الكارب  أمعاء سمكةالبروتيزات المتعادلة في 

الكارب  وسمكة Hypophthalmichthys molitrixالفضي
وقد تركز نشاطها Aristichthys nobilisالكبير الرأسذو 

. وعززت نتائج الدراسة األمعاءمن  األولواألوسطفي الجزء 
فعالية  ن  إلىأ (2007وزمالئه ) Kumarالحالية من قبل 

من اسماك  أنواعالبروتيز كانت معنوية في ثالث  إنزيم
 نسب البروتين في العالئق التجريبية. لقد كانت الكارب
(، فضال عن تقارب 2 جدول)ولكافة المعامالت  متساوية

الى ان  يعود السببقد فعالية البروتيز ولكافة المعامالت، و 
لمختلفة لم يكن لها تأثيرات سلبية على المعامالت الحرارية ا

المثبطات التغذوية  إفراز وكفاءة اإلنزيمات الهاضمة وأن  
واضح على فعالية  تأثيروالمركبات السمية التي لها 

 االفادةاألمر الذي قد يؤدي الى عدم ، الهاضمة اإلنزيمات
من العناصر الغذائية، فضال عن انخفاض قيمة البروتين في 

%بروتين( مقارنة بكسبة  29.31بذور الهرطمان الغذائية )
 % بروتين(. يشير الشكل  43فول الصويا )
 
 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

15 
  

( ان فعالية انزيم البروتيز في المستخلص الخام 2)
فروق  وجود الت الى عدملألسماك المغذاة على كافة المعام

ما تقدم مومن . بين كافة المعامالت(P≤ 0.05)معنوية 
، وجد األخرىاستعراضه من نتائج هذه التجربة والدراسات 

تناول  أوقاتالهاضمة يتوافق مع  لإلنزيماتنشاط  أعلى
سمكة على هضم وامتصاص  إيقدرة  أن  الغذاء. كما نجد 
الهاضمة اإلنزيماتوفعالية تعتمد على نوعية ، المواد الغذائية 

 وان تغيير في مصدر ،الموجودة في القناة الهضمية لها
 بوساطةالبروتين ونسبته يكون له تأثير في الهضم  ونوعية

الهاضمة وتأقلمها على نوع  اإلنزيماتالتأثير على فعالية 
الهاضمة تكون ذو  اإلنزيماتفان معرفة فعالية  االعليقة. لذ

الئق الن عملية  الهضم  هي الوسيلة فائدة في تصنيع الع
فرازاتلربط العالقة بين التحلل الكيميائي والحياتي   وا 

.( Bidinition ،2000 و  Moraes)العصارات الهاضمة 
 
الخطأ القياسي( في أمعاء أسماك المعامالت التجربة  بعد التجويع ± ( يوضح مستوى انزيم البروتيز  وحدة/مل )المعدل 4جدول )

 من التغذيةمايو  80و 

 معامالت الهرطمان

 المختلفة

 بعد التجويع

 ايام 5

 يوم من التغذية 80بعد 
 مستوى

 T1 المعنوية
 %33االستبدال 

T2 

 %66االستبدال 

T3 

 %100الستبدال 

 هرطمان غير

 معامل

 

0.452± 

0.03 
A b 

 

1.556± 

0.08 
aA 

 

1.544± 

0.08 
A a 

 

1.456± 

0.07 
A a 

* 

 هرطمان

 محمص

0.544± 

0.03 

A b 

1.545± 

0.08 
A a 

1.545± 

0.08 
A a 

1.456± 

0.08 
A a 

* 

 هرطمان

 معامل بالموصدة

0.454± 

0.03 
A  b 

1.456± 

0.07 
A a 
 

1.544± 

0.08 
A a 

1.545± 

0.08 

A a 
* 

 هرطمان

 مطبوخ

0.445± 

0.04 
A b 

1.543± 

0.07 
A a 

1.556± 

0.08 
A a 

1.454± 

0.08 
A a 

* 

 عليقة المقارنة

 بدون هرطمان

0.455± 

0.04 
A b 

1.544± 

0.07 

A a 

1.545 
0.07 
A a 

1.456± 

0.08 

A a 
* 

 ----- * * * * مستوى المعنوية

 ( وحروف  كبيرة  ضمن العمود اإلحاللالتي تحمل حروف مختلفة صغيرة  ضمن الصف الواحد  ) بين نسب  المعدالت
 (p<0.05الواحد )بين المعامالت( تختلف معنويا فيما بينهما ) 
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سليمان داود محمد و أحمد  جاسم المشهداني و عدنان محمد محمود و علي عباس فاضل و  االشعب، مهند حباس

واستخدامها  Lathyrus sativaالهرطماناستخدام معامالت حرارية مختلفة الختزال بعض المثبطات التغذوية لبذور (.2015)
. وقائع المؤتمر .Cyprinus carpio Lكمصدر للبروتين في عالئق صغار اسماك الكارب الشائع 

 آيار. 28-27،  الكليةالتقنيةالمسيب  - التقنيةاألوسطوالزراعية،جامعةالفراتلهندسيةالدوليالعلميالثانيللتخصصاتا
استخدام كسبة زهرة  (.1999) ياء عبدهللا رشيد وعدنان احمد محمدعامر علي الشماع ولم و واالشعب، مهند حباس

المرباة في األحواض Cyprinus carpioالشمس المحسنة بدياًل عن البروتين الحيواني في تغذية اسماك الكارب العادي 
 . 288-278 :9الترابية.مجلة أباء لألبحاث الزراعية، 
 ســــلمان ســـلمان ، علـــي حســــين واســـرار، أحمـــد مهنـــد حبــــاس و  واالشـــعب، مهـــدي ضــــمدالقيســـيو و الشـــماع، عـــامر علــــي و 

المعاملــة حراريـا فــي تغذيــة أســماك Sesbania cannabina. صــالحية اسـتخدام بــذور السيســبان(2000) عــامر عــارف والـدليمي ،
 .  115-104( : 1) 5جامعة القادسية  ، مجلة القادسية Cyprinus carpioشائع الكارب ال

 Lathyrusتحسين القيمة الغذائية لبذور الهرطمان المحلي  (.2009) خالد ومحمد إبراهيم النعيميالعاني، أحمد 

sativu .535): 23العراقية للعلوم البيطرية، المجلد المجلة المستخدم كبديل عن كسبة فول الصويا في عليقة فروج اللحم– 
544.) 

التغذويـة )مثـبط أنـزيم التربسـين وحـامض الفايتـك( فيالبـاقالء بطريقـة أختـزال بعـض المضـادات (."2000) كاظم، محمد جعفر
 .جامعة بغداد-. رسالة ماجستير، كلية الزراعة.Cyprinus carpio Lشائع اإلنبات واستخدامها في عالئق أسماك الكارب ال

دار العربية للنشر (. أساسيات  إنتاج األسماك، ال1996يوسف ، اسامة محمد الحسني و عبد السميع ، اشرف محمد )

 صفحة . 789والتوزيع ، الطبعة االولى : 

 Cyprinus(. استخالص انزيم ألفا اميليز من البنكرياس الكبدي لسمك  الكارب الشائع 2010ناصر، جاسم محيسن )
carpio  : 115وتنقيته واستعماله لتحسين صفات الخبازة والحفظ في الخبز. أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة ، جامعة بغداد 

 صفحة.
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في  المستزرعة.Allium Lدراسة تشريحية مقارنة لألجزاء الخضرية لنوعين من جنس 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

، الورقة( لنوعين الساق الزهريلألجزاء الخضرية )الجذر،الخواص التشريحية دراسة  الحالي بحثتضمن ال
إذ تناولت  ،.Allium cepaL. ،Allium sativusLالمستزرعة في العراق متمثلة بالنوعين .AlliumLمن الجنس 

البشرة السطحية للورقة والتي تم قياس ابعاد خالياها فضالً عن الخاليا الحارسة وشكل الثغور والدليل الثغري  دراسة
عدد صفوف الخاليا السكلرنكيمية وعدد صفوف الخاليا البرنكيمية وكذلك سمك الميزوفيل والنصل وصفات اخرىك 

وعدد صفوف ووحدات الخشب وسمك القشرة وقطر االسطوانة الوعائية وقطر الجذر الكلي وأذرع الخشب وسمك 
ً في الخواص أعال ً واضحا النوعين تحت تمييز بين  ه وهذا ساعد علىالميزوفيل وسمك النصل، وأظهرت أن هناك تباينا

ً  الدراسة ً مبين تشريحيا  أهمية الخواص التشريحية. ا

 
 البصل، الثوم، تشريح، األجزاء الخضرية.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The current research studied properties of anatomical parts vegetative (root, scape, leaf) 

for the two types of genus Allium L. cultured in Iraq, represented by two species Allium 

cepa L., Allium sativus L. This research was studied the surface skin of the leaf, which has 

been measuring the dimensions of its cells as well as guard cells, form of stomata, stomatal 

index and the thickness of mesophyll and blade and other properties such as number of 

rows of sclerenchyma cells parenchyma cells, the number of rows and units of xylem, 

thickness of the cortex, diameter of the vascular cylinder, total diameter of root and arms 

of xylem, thickness of mesophyll and thickness of the blade. The research was showed that 

there is a clear contrast in the properties above and this helped distinction between the two 

types under study anatomically noting the importance of the anatomical characteristics. 
 

Key word: Allium sativus, Allium cepa, Anatomy, Vegetative parts. 
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 المقدمة

إلى العائلة  .AlliumLالجنس  يعود
Alliaceaeوقد ذكرLinnaeus (1753)  أن عدد األنواع

ً خمسة أنواع منها موجودة في  30التي تعود للجنس  نوعا
[ على أن مصطلح 4، 3، 2[، واتفق كل من ]1العراق]

Allium هو االسم الالتيني القديم للثوم، وأن النوعين تحت
الدراسة نباتات عشبية ذات حولين يعطي نموه الخضري في 
موسم النمو األول )البصلة( وينتج األزهار والثمار والبذور 

في موسم النمو التالي وجذروه ليفية قليلة االنتشار رأسياً 
ً غير متفرعة وتكون سيقانها قرصية مندمجة ذات  وأفقيا

ً وأوراقها  تتكون جالسة، انبوبية الشكل سالميات قصيرة جدا
من غمد قاعدي ونصل، واألزهار بيض أو بنفسجية فاتحة 
خنثية ونورتها خيمية والحامل النوري اسطواني سميك 

والثمرة علبة كروية، البذور سوداء ذات قشرة سميكة كثيرة 
ناحية لنوعين تحت الدراسة مهمة من الل[، و5التجاعيد ]

ً للبكتريا الحتوائه  الغذائية والطبية إذ يستعمل البصل مضادا
على المركبات الكبريتية ويستعمل الثوم لعالج الربو 

[ على الرغم من الدراسات الواسعة عن الجنس 6والبواسير ]

AlliumL. إال أن دراساته التشريحية محدودة لذلك استهدفت
إلعطاء صورة  الدراسة الحالية معرفة خواصه التشريحية

الزهري وأوراقه معززة  ساقهواضحة عن تشريح جذوره، و
أهمية الخواص التشريحية لذوات الفلقة الواحدة كون النوعين 

 تحت الدراسة من ذوات الفلقة الواحدة.

 
 المواد وطرائق العمل  

من مزرعة  تحت الدراسةجمعت العينات للنباتات 
لنباتات في مرحلة في بغداد في منطقة )الكريعات( وكانت ا

التزهير وبداية اإلثمار وأجريت عليها عمليات التثبيت، إذ 

-F.A.A formalinثبتت العينات في محلول التثبيت 
acetic-acid ( حامض  %5، %70مل كحول  90وبنسبة

ساعة في درجة حرارة  24( ولمدة % فورمالين5و الخليك
والتشريب  االنكاز والترويقالمختبر بعدها أجريت لها عمليات

 Rotaryباستعمال جهاز المشراح الدوار  والطمر ثم التقطيع
microtome ( مايكروميتر وصبغت 12-6وبسمك )

بصبغة السفرانين واألخضر السريع وذلك باالعتماد  قاطعالم

[ ودرست وصورت تحت المجهر 7على طريقة ]
Meijtechno  كما درست بشرة الورقة النماذج الطرية

دراسة إذ سلخت بشرة الورقة باليد ووضعت للنوعين تحت ال

على شريحة زجاجية نظيفة ثم أضيفت إليها قطرة من 
كليسرينثم وضع غطاء الشريحة برفق وبذلك أصبحت 

 جاهزة للفحص والدراسة.
 
 

 النتائج والمناقشة

 Rootsالجذور -1
( واللوحة 1البيانات المتعلقة بالجذور مبينة في الجدول )

(1.) 
الحالية أن جذور النوعين تحت  بينت الدراسة

وأظهرت دراسة  Fiberous rootsالدراسة جذور ليفية 
المقاطع المستعرضة التي أخذت من منتصف الجذور ذات 

حيث تكونت من  Zigzag circularمتعرج دائري شكل 
 الخارج إلى الداخل من الطبقات االنسجة التالية:

: ظهرت بشكل طبقة مستمرة من Epidermisالبشرة -1

من خاليا مستطيلة ذات جدران  Uniseriateصف واحد 
معدل  بلغو Cuticleخالية من اآلدمة Straightمستقيمة 

 Allium cepaمايكروميتر في النوع  23.5 البشرة سمكال
 .Allium sativusمايكروميتر في النوع  35و
ي يتألف من : يلي البشرة نسيج القشرة الذCortexالقشرة -2

من خاليا  Multiseriateعدة طبقات 
مضلعة الشكل وانتهت  Parenchyma cellsبرنكيمية

تكونت من  Endodermisالقشرة بطبقة القشرة الداخلية 
ً لما  صف من خاليا متثخنة متراصة وكانت واضحة خالفا

بلغ هو موجود في جذر ذوات الفلقتين يصعب تمييزها و

 Alliumايكروميتر في النوع م 118.5معدل سمك القشرة 
cepaمايكروميتر في النوع  135وAllium sativus وهذا

بان طبقة القشرة الداخلية تتميز في  [9، 8يتفق مع ما ذكره ]
 .جذر ذوات الفلقة الواحدة عما هي في جذر ذوات الفلقتين

تكونت من  Vascular cylinderاالسطوانة الوعائية -3

 الطبقات التالية:
: تكونت من خاليا برنكيمية Pericycleرة المحيطة الدائ-أ

 صغيرة الحجم تلت طبقة القشرة الداخلية مباشرة.
: ظهرت مكونة من Vascular tissueاألنسجة الوعائية -ب

الخشب واللحاء حيث ظهر األخير من كتل من خاليا منفصلة 

وخاليا مرافقة  Sive tubeمكونة من أنابيب منخلية
Companion cells  لخارج ذو خاليا لإذ كان اللحاء األول

ضيقة واللحاء التالي للداخل ذو خاليا واسعة وعلى العموم 
تبادل اللحاء مع نسيج الخشب لذلك توصف األنسجة الوعائية 

وظهر  Radicalفي جذر ذوات الفلقة الواحدة بالقطرية 

نسيج الخشب بشكل أذرع مختلفة العدد في النوعين حيث 
 4و Allium sativusأذرع في النوع  6رع كانت عدد األذ

وهذا أعطى أهمية في عزل Allium cepaأذرع في النوع 
ً أهمية الصفات  وتصنيف النوعين تحت الدراسة معززا

[ بأن أذرع 10التشريحية في ذلك وهذا يتفق مع ما ذكره ]

كما Alliumالخشب تعطي أهمية لعزل األنواع في الجنس 
من وعاء واحد واسع ذو Metaxylumظهر الخشب التالي 

شكل دائري يشغل مركز مقطع الجذر لذلك يسمى الجذر 
[، يسمى الجذر األصم 11أصم و هذا يتفق مع ما ذكره ]

عندما يكون كذلك، تحيط بالخشب التالي أذرع الخشب التي 

وظهرت ذات  Protoxylumتمثل أوعية الخشب األول 
لوعائية قطر لالسطوانة ا وبلغ معدلبشكل مضلع ضيق، 

 92.5وAllium cepaمايكروميتر في النوع  82.5
كما سجل أدنى  Allium sativusمايكروميتر في النوع 

 Alliumمايكروميتر في النوع  370قطر الجذر الكلي 
cepa مايكروميتر في  425وأعلى سمك لقطر الجذر الكلي
 .Allium sativusالنوع 

 Scapeالزهري ساقال-2

( واللوحة 2أدرجت ضمن الجدول )جميع الصفات الكمية 
(2.) 

الزهرية للنوعين تحت الدراسة  سيقانظهرت ال
ومؤلفة من الخارج إلى الداخل من  Hollowمجوفة 

 الطبقات التالية:
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: ظهرت بأنها مكونة من صف واحد Epidermisالبشرة -1
 Elongated cellsمن خاليا مستطيلة متطاولة الشكل 

معدل سمك  بلغعقدات الثغرية وجدرانها سميكة تتخللها الم

 Alliumمايكروميتر في النوع  28.5الزهري  ساقلبشرة الا
cepa مايكروميتر في النوع  38.5 وAllium 

sativus وغطت البشرة طبقة رقيقة ملساء من األدمة تراوح
 ( مايكروميتر.6-3سمكها تقريباً للنوعين تحت الدراسة )

هر النسيج األساسي : ظGround tissueالنسيج األساسي -2

ً من خاليا سكلرنكيمية الى أسفل البشرة  مركز الساق مكونا
)ألياف( على هيئة اسطوانة أسفل البشرة مباشرة، اختلفت 

عدد صفوف النسيج السكلرنكيمي في النوعين تحت الدراسة 
( صفوف، بينما 2)Allium cepaفتراوح عددها في النوع 

كما Allium sativus( صفوف في النوع 3تراوح عددها )

شغل معظم النسيج األساسي خاليا برنكيمية الذي تنشر فيه 
ً اختلفت عدد صفوف النسيج  الحزم الوعائية وأيضا

 Allium( صفوف النوع 13-11البرنكيمي فتراوح عددها )
cepa( في النوع 16-14، بينما تراوحت )Allium 

sativus وهذا االختالف في عدد صفوف النسيج األساسي

أعطت أهمية للدراسة التشريحية إذ عززت عزل وتصنيف 
 [13[ و]12النوعين تحت الدراسةوهذا يتفق مع ما أورده ]

بأن االختالف بعدد صفوف النسيج السكلرنكيميوالبرنكيمي 
 .يساعد على تمييز االنواع

: ظهرت الحزم Vascular bundleالحزم الوعائية -3

الوعائية بشكل حزم عديدة موجودة في النسيج األساسي 
مرتبة بشكل حلقتين، تقع الحزم الصغيرة إلى الخارج في 

حلقة والحزم الكبيرة إلى الداخل في حلقة اخرى، تغلف 
( طبقة من األلياف تعرف بغالف 3-2الحزمة الوعائية )

من تالها اللحاء الذي تكون  Bundle sheathالحزمة 

أنابيب منخلية وخاليا مرافقة مرتبة بانتظام لعدم وجود 
ً في عدد  برنكيمية اللحاء ثم تالها الخشب وأبدى اختالفا

( صفوف 5-4صفوفه في النوعين تحت الدراسة إذ تراوح )
( صفوف 7-6بينما تراوح عدده )Allium cepaفي النوع 
كما اختلفت عدد وحدات الخشب Allium sativusفي النوع 

( وحدات في 3-2ي الصف الواحد حيث تراوح عددها )ف
( وحدات في 5-4بينما تراوح عددها )Allium cepaالنوع 

 .Allium sativusالنوع 
 Leavesاألوراق-3

 The surface view ofالمنظر السطحي لبشرة الورقة -
leaf epidermis 

جميع البيانات الخاصة بالمنظر السطحي لبشرة الورقة مبينة 

 (.3( واللوحة )3جدول )في 
 Ordinary epidermisخاليا البشرة االعتيادية للورقة 

cells of the leaf : 

ظهرت بشرة النوعين تحت الدراسة ذات بشرة 
مكونة من صف واحد من الخاليا  Simpleبسيطة 

Uniseriate  تحيط بالورقة من الخارج كون األوراق
[. وظهرت 14وهذا يتفق مع ما ذكره ]tabularانبوبية 

 Inner tangentialالجدران المماسية الداخلية للخاليا 
walls  والجدران المماسية الخارجيةOuter tangential 
walls جدران سميكة مستقيمة كما اختلفت خاليا البشرة ذات

االعتيادية في أبعاد طولها وعرضها فسجل كال معدل الطول 

التوالي في مايكروميتر على 25.2، 90والعرض كحد أدنى 
لطول ل، بينما سجل أعلى معدل Allium acepaالنوع 

مايكروميتر على التوالي في النوع  39.2، 117.5والعرض 

Allium sativus كما ظهرت المعقدات الثغرية موجودة ،
على سطح الورقة وكانت من نوع واحد من الطرز 

في النوعين تحت الدراسة  Stomata complexesالثغرية
في هذا النوع تتصل  Anomocyticالشاذ  وهو النمط

الخاليا الحارسة مباشرة بالخاليا االعتيادية، وقد كانت أعلى 

 Alliumقيمة للدليل الثغري على سطح الورقة في النوع 
sativus38  في النوع  22بينما أقل قيمة لدليل الثغور

Allium cepa أما بالنسبة ألشكال فتحات الثغور فقد ظهرت
بينما Allium sativusوعريض في النوع بشكل قصير 

وكانت Allium cepaظهرت اهليلجية متطاولة في النوع 

 Kidneyذات شكل كلوي  Guard cellsالخاليا الحارسة 
shape  في النوعAllium sativus بينما كانت ذات شكل

 Alliumفي النوع  Oblong kidneyكلوي متطاول 
cepa[ 16، 15وهذا يتفق مع.] 

نت أبعاد الخاليا الحارسة بين النوعين تحت وقد تباي

 4، 11.5الدراسة فقد سجل أدنى معدل للطول والعرض 
، بينما Allium cepaمايكروميتر على التوالي في النوع 

مايكروميتر  7.5، 14سجل أعلى معدل للطول والعرض 
، وعلى العموم Allium sativusعلى التوالي في النوع 

ر السطحي لبشرة النوعين تحت أعطت أهمية دراسة المنظ

 [.17الدراسة في عزل النوعين وهذا يتفق مع ما ذكره ]
 Vertical section ofالمقطع العمودي لنصل الورقة -

lamina: 
جميع البيانات المتعلقة بنصل الورقة موضحة في الجدول 

( وظهرت تتألف من اآلتي من األعلى إلى 4( واللوحة )3)

 األسفل:
: ظهرت من صف واحد من الخاليا Epidermisالبشرة -1

ً ذات  تحيط بالورقة كون األوراق انبوبية كما ذكرنا سابقا
متطاول في اتجاه طول نصل الورقة وهي خالية مضلع شكل

من الكلوروفيل ما عدا الخاليا الحارسة المحيطة بفتحات 

الثغور، تخللت طبقة البشرة المعقدات الثغرية وكانت مرتبة 
طويلة باتجاه نصل الورقة وظهرت جدران في صفوف 

ومستقيمة  Thickخاليا البشرة في المنظر السطحي سميكة 
Straight مايكروميتر في  19.2ك البشرة ممعدل لس بلغو
 Alliumللنوع  مايكروميتر  24.5و Allium cepaالنوع 

sativus  وغطت خاليا البشرة من الخارج طبقة أدمة رقيقة
ً في النوعين تحت الدراسة ملساء وكانت متماثل ة تقريبا

 مايكروميتر.  6-3وتراوح سمكها بين 
: ظهر Mesophyll Ground tissueالنسيج األساسي -2

النسيج األساسي غير متميز إلى نسيج عمادي ونسيج 

اسفنجي وإنما يتكون من خاليا 
مضلعة الشكل ذات  Chloronchyma tissueكلورنكيمية

ً على بالستيدات خضر مسافات بينية ضيقة واحتو ت أيضا
 تنغمس في النسيج األساسي الحزم الوعائية.

 

 
 Vascular bundleالحزم الوعائية -
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ظهرت األنسجة الوعائية في نظام متوازي، الن 
التعرق متوازي في أوراق ذات الفلقة الواحدة وتكونت من 
الحزم الوعائية من خشب اللحاء وظهر ترتيب األوعية 

 Protoxylumلحاء الخشب األول  Yالخشبية بشكل حرف 
باتجاه األسفل  Metaxylumباتجاه األعلى والخشب التالي 

سكلرنكيمية في أعلى الحزمة مكونة  وكما وجدت خاليا
ً من Bundle sheathغالف الحزمة  ، وظهر اللحاء مكونا

سجل خاليا األنابيب المنخلية والخاليا المرافقة. وعلى العموم 

  77.5معدل سمك الميزوفيل )النسيج األساس( ادنى 
  90و Allium cepaمايكروميتر في النوع 

معدل سمك نسيج لغ وبAllium sativusللنوع مايكروميتر
  120.5 و Allium cepaللنوع  مايكروميتر 102.7النصل 

 .Allium sativusمايكروميتر في النوع 
ً قطرياً متحد  ومن الجدير بالذكر ظهر نسيج الورقة ككل ملتفا

 [.18المركز بشكل فجوة في المركز وهذا يتفق مع ]

 Alliumشريحية أن النوع وأوضحت الدراسة الت
cepa ابدى أقل قياس في الصفات المدروسة لألجزاء

وهذا يعود للصفة Allium sativusالخضرية من نوع 

الوراثية ألن النوعين تحت الدراسة أخذت من نفس المكان 
مما يدل واقعان ضمن نفس الظروف البيئية.

 

 

 
مقاسة Alliumالصفات الكمية للمقطع المستعرض لجذور النوعين تحت الدراسة للجنس (: 1جدول )

 بالمايكروميتر.

 سمك القشرة سمك البشرة اسم النوع
قطر االسطوانة 

 الوعائية

عدد أذرع 

 الخشب
 قطر الجذر الكلي

Allium cepa 25-22.5 
(23.5) 

125-112 
(118.5) 

85-80 
(82.5) 

4 390-350 
(370) 

Allium sativus 36.4-33.6 
(35) 

140-130 
(135) 

95-90 
(92.5) 

6 450-400 
(425) 

 *األرقام بين قوسين تشير الى المعدل.
 

 
(: الصفات الكمية للمقطع المستعرض للحوامل الزهرية للنوعين تحت الدراسة من جنس 2جدول )

Alliumمقاسة بالمايكروميترμm. 

 سمك البشرة اسم النوع

عدد صفوف 

النسيج 

 الكلرنكيمي

عدد صفوف 

النسيج 

 البرنكيمي

عدد صفوف 

الخشب في 

 الحزمة الوعائية

عدد الوحدات في 

 الصف الواحد

Allium cepa 27-30 

(28.5) 
2 11-13 4-5 2-3 

Allium sativus 37-40 

(38.5) 
3 14-16 6-7 4-5 

 قوسين تشير الى المعدل*األرقام بين 
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جدول )
4

(: الصفات الكمية 
للمقطع العمودي لنصل الورقة للنوعين تحت الدراسة مقاسة بالمايكروميتر )
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(: الصفات الكمية لخاليا البشرة االعتيادية والمعقدات الثغرية للنوعين تحت الدراسة مقاسة بالمايكروميتر 
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الدراسة مقاسة  تحتلنوعين (: صفات خاليا البشرة االعتيادية والمعقدات الثغرية في بشرة الورقة ل3) لوحة
 .40xبالقوة 

 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

27 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

28 
  

 المصادر 

 .4في العراق: صفحة  .Allium L(. دراسة تصنيفية مقارنة النواع جنس 2012سعدي، عبد العزيز ) -1
2-Chakwarty, H. L. (1976). Plant wealth of Iraq. Ministry of Agriculture Aegerion reform. 

Baghdad: 15-20. 
3-Rossiter, W. (1818). Illustrated dictionary of scintefic terms. G.P. Putons Sons, New York: 352 

pp. 
4-Simpson, M. G. (2006). Plant systematic: anintegrated approach. Science. Publisher. India: 561 

pp. 
 ../Uofk-edu/mod/resource/view.phpجامعة الخرطوم، كلية الزراعة، قسم البساتين -5
 صفحة. 38-36(. الزيوت الطيارة. الدار العربية للنشر والتوزيع مدينة نصر: 2000الشحات، نصر أبو زيد )-6

7-Johansen, D. A. (1940). Plant microtenique. Mc Grow Hill Book Company. New York and 
London: 523 pp. 

8-Özdemir, C.; Altan, Y.; Aktaş K. and Baran, P. (2008). Morphological and anatomical 

investigations on endemic Allium ormenum Boss &Kotschy and Allium dimilense Boss 
Exregel (Alliaceae) species of East Anadolia, Thaiszia. J. Bot. Kosice., 18: 1-8. 

9-Özdemir, C. (2004). The morphological and anatomical studies on of Ixora Vol. 1. J. Med. Plants 
and Altern. Med., 2(2): 13-20. 

10-Ünal, F. D. (2002). Cytoxonomic studies four Allium L. (Liliaceae) species endemic to Turkey. 
Cayologia, 55(2): 175-180. 

 181(. مورفولوجيا وتشريح نبات. مكتبة المعارف الحديثة االسكندرية. مصر: 2011العروسي، حسين ووصفي، عماد الدين )-11

 صفحة.
12-Shretha, H. (2004). Plant monograph onion (Allium cepa) the school of phgrmacential and 

biomedical sciences Pokhora University Simolchour. Pokara. Nepal: 19-20 p. 
13-Mehivarz, S. S. (2009). Scape anatomy Allium (Alliaceae) in Iraq and its systematic application, 

thaisszia. J. Bot., 91:20-32. 
14-Essitt, U. A. (2014). Studies of the leaf and floral anatomy of two species endemic two 

Crocuspulchallusherbext (Iridaceae) in Turkey. J. Ecom. Taxon. Bot., 28(2): 237-245. 
15-Abid, R.; Sharmeen, S. and Perveen, A.(2007). Stomatal types of monocots within flora of 

Karachi, Pakistan. Pak: J. Bot., 30(1): 15-21. 
16- Lee, S. Y; Kim, H. H., Kim, Y. Y.; Park, N. and Park, S. U. (2009). Plant regeneration of garlic 

(Allium sativus) L-via somatic embryogenesis. J. Scient. Res. and Essay, 4(13), 1574. 
17-Yousef, Z.; Shinwar, Z. K.; Asghar, R. and Parveen, A. (2008). Leaf epidermal anatomy of 

selected Allium species, family (Alliaceae) from Pakistan. Pak. J. Bot., 40(1): 77-90 p. 
18-Costea, M. (2012). Anatomy of Allium cepaanatomy of concentric leaves forming of false stem 

(Contact: Mcostea@ www. Comref., 148564. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

29 
  

 

 

ــدراس ــ  Halcyonsmyrnensisراك ابيض الصدالسمّ للمريء في طائر نسجية ة ـ

البرزنجي  سراء عبد الكريم و إالجميلي احمد يمان سامي إ  

 قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة ) ابن الهيثم ( / جامعة بغداد
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 الخالصة
هدفت الدراســــة الحـــالـــيــــة معرفة الــتـــركـــيـــب الــنــســجــي للمـــريء في طائر السّماك ابيض الصدر 

Halcyonsmyrnensisث غالالت مـــــتمـــــثلة بالغاللة , وأظهرت الــــــــــنتائج ان جـــــــــدار الــــــــــمريء يــــتـــــألف مــــــن ثـــال
إذ  (Serosa or Adventitia)( والــــــبـــــــرانية أو الـــــمصلية Muscularis( والعضلية )Tunica mucosaالمخاطية )

فقدت فيه الغاللة تحت المخاطية . كما أظهرت النتائج ان الغاللة المخاطية مؤلفة من طبقتين فقط متمثلة بالبطانة 
( إذ الوجود للطبقة العضلية المخاطية (Lamina Propria والصفيحة االصيلة )(Lining Epitheliumظهاريةال
(Muscularis Mucosae فيها, وتتألف البطانة الظهارية من نسيج ظهاري حرشفي طبقي غير متقرن اما الصفيحة )

طبقة البطانة الظهارية وتكون من النوع االنبوبي االصيلة فأنها تتألف من نسيج ضام ليفي وتتموضع الغدد المريئية في 
البسيط حيث تنتشر على طول المريء وتتألف الغاللة العضلية من طبقتين تكون الداخلية طولية نحيفة والخارجية 
دائرية سميكة يفصلهما نسيج ضام ليفي , ويحاط المريء بالغاللة البرانية عند جزئه االمامي )العنقي( بينما يحاط 

 اللة المصلية عند جزئه الخلفي )الصدري(.بالغ
 التركيب النسجي , المريء , طائر السماك ابيض الصدر .الكلمات المفتاحية :

mailto:memo_aljumaily@yahoo.com
mailto:memo_aljumaily@yahoo.com


 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

30 
  

 
 

Histological study of oesophagus in white breasted kingfisher 
(Halcyonsmyrnensis) 

 
 

Iman S. A. AL-Jumaily and Israa A. AL-Borznge 
 

Department of Biology, College of Education (Ibn-AL-Haitham), Baghdad University 
 

memo_aljumaily@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The present study aims to study the histological structure of oesophagus in white 
breasted kingfisher (Halcyonsmyrnensis). The result showed that the oesophagus wall 
consisted of only three tunica represented by mucosa, muscularis and adventitia or 
serosa, the tunica sub mucosa was absent. The tunica mucosa composed of two layers 
represented by lining epithelium and lamina propria because the muscularis mucosae 
were absent. The lining epithelium consisted of non keratinized stratified squamous 
epithelium, the lamina propria composed of fibrous connective tissue. The oesophageal 
glands were simple tubular type and arranged along the oesophagus. Tunica muscularis 
consisted of two layers inner thin longitudinal and outer thicker circular, these layers 
separated by fibrous connective tissue. The oesophagus surrounded by the tunica 
adventitia at anterior part (Cervical), and by the tunica serosa at the posterior part 
(Thoracic). 
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 المقدمة 
عد المريء في الطيور جزءًا مهمًا من القناة الهضمية يُ 

إذ يعمل على ربط التجويف الفمي البلعومي 
(OropharynxCavity)  بالمعدة االمامية

(Proventriculus)]2,1[  ويبدو ان هناك اختالفات
جوهرية تظهر في تركيبه المظهري والنسجي لها عالقة 

وعليه  ]3[وثيقة مع نمط التغذية والوظيفة التي ينجزها 
نجد توسع المريء في بعض انواع الطيور عند نهاية 

ون مفردًا او مزدوجًا جزئه العنقي ليكون ردبًا قد يك
تظهر بالمقام االول في مريء  (Crop)يدعى الحوصلة 

( حيث تعد مكانًا Granivorousالطيور آكلة الحبوب )
في حين تكون مفقودة في  ]4[لخزن وترطيب الغذاء 
 Larus melanocephalusالبعض االخر كالنوارس 

وطائر الزاغ  ]6[(Bustards)ودجاج الحباري  ]5[
Corvus frugilegus f.[7]. 

يتألف جدار المريء في الطيور كما في باقي      
الفقريات من اربعة غــــالالت تتضمــــن الغاللـــــــة 

( والغاللــــة تحـــت (Tunica Mucosaالمخاطيــــة 
والغاللـــــة Submucosa)(Tunicaالمخاطيـــــة 

ية او ( والغاللة البرانTunica Muscularisالعضليــــة )
 ]Serosa(Tunica Adventitia or]5,4المصلية )

كما تتألف الغاللة المخاطية في أغلب الطيور من ثالث 
 Liningطبقات ثانوية متمثلة بالبطانة الظهارية 

Epithelium)( والصفيحــــة االصيـــلـــة )Lamina 
Propria والعـــضــلـــيـــة المــخـــاطية )Muscularis 

Mucosa))]8,7[ . 
اظهرت مراجعة المصادر ان اغلب الدراسات لم      

تبدي اهمية خاصة لدراسة المريء حصرًا إذ ان دراسته 
كانت ضمن القناة الهضمية وبالتالي لم تتطرق الى 
التفاصيل الدقيقة في وصف مكوناته بأستثناء بعض 

, وقلة  ]12,7[والدراسات العراقية  ]11,10,9[البحوث 
الدراسات التي تعنى بدراسة المريء في الطيور العراقية 
خصوصًا تلك المهددة باألنقراض شكل حافزًا الجراء 
الدراسة الحالية حيث وقع االختيار على طائر السّماك 
ابيض الصدر الذي يعد من الطيور أكلة االسماك 

(Piscivorous للتعرف على مدى تأثير نمط التغذية )
يب النسجي للمريء, والدراسة الحالية جزء من على الترك

دراسة موسعة شملت الدراسةالشكـليائية والنسجية للمريء 
في طائري الدراج االسود العراقي 

((Francolinusfrancolinus  والّسماك ابيض
 .(Halcyonsmyrnensis)الصدر

 المواد وطرائق العمل
 تطلبت الدراسة الحالية استعمال  طيور بالغة     

بغض النظر عن الجنس وبواقع خمسة طيور تم 
أصطيادها من مناطق مختلفة من النجف وشرائها من 
سوق الغزل ببغداد . شرحت الطيور مباشرًة بعد تخديرها 

ثم استخرج  (Chloroform)بأستخدام الكلورفورم 
ملم بعد تحديد  5المريء وتم تقطيعه الى أجزاء صغيرة 

قي( والجزء الخلفي او موقع الجزء االمامي او )العن
)الصدري( فضاًل عن أخذ الجزء الوسطي لمتابعة فيما 
اذا كانت هناك تغيرات نسجية بين هذه االجزاء , ثبتت 

ساعة بعد  48% لمدة 10القطع بمحلول الفورمالين 
دقيقة ثـــــم مــــررت  30ذلك غسلت بالماء الجاري لمدة 
-70ـــول االثـــيــــلـــي )بسلسلـــة تصاعــــديــــة مــــن الكحـ

%( الزالة الماء منها ثم ترويقها بمادة الزايلين 100
(Xylene)  وأخيرًا تشريبها وطمرها بشمع البرافين

(ParafinWax)  م . ° 60داخل فرن درجة حرارته
مايكروميتر  6عملت مقاطع نسجية متسلسلة بسمك 

وأخيرًا لونت باستعمال ملونات تقليدية 
(Hematoxylin– Eoxin( وخاصة )Masson’s 

Trichrome للكشف عن االلياف المغراوية و )
(Mercuric Bromophenol Blue للكشف عن )

 . ]13[البروتينات 
 

 النتائج 
أظهرت نتائج الدراسة الحالية تشابه أجزاء المريء      

الثالث )االمامي والوسطي والخلفي( من حيث التركيب 
االساس بأستثناء بعض االختالفات البسيطة التي 
ستذكر الحقًا. إذ تبين ان جدار المريء في طائر 

(يتألف Halcyonsmyrnensisالسّماك ابيض الصدر)
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ة بالغاللة المخاطية من ثالث غالالت فقط متمثل
Tunica Mucosa)( والغاللة العضلية )Tunica 

Muscularis والغاللـــــة البــرانــيــــة او المــصليــة )
Tunica Adventitia or Serosa)كما 1()شكل.)

أظهرت الدراســـة الحاليـــة ان الغاللــــة المخاطيـــة مؤلـــفـــة 
تمثلة بالبطانـــة الظهاريـــة مـــن طبقتين ثانويتين فقـــط م

(Lining Epithelium والصفيحـــة االصيــلــة )
(Lamina Propria)  (.2)شكل 

الــظــهــــاريـــــــة مـــــــــن نـــســــــيــــج ة ـــــــانــــطــبـــف الــــــألـــــتــــــت
 -Nonظــــهـــــاري حــــرشـــفــــــي طــــبـــــقـــــي غـــــــــيــــــر مــــتــقــــرن 

Keratinized Stratified Squamous Epithelial 
Tissue) تتسطح خالياها باتجاه تجويف المريء )
لمخاطية طيات طولية تحصر (.وتّكون الغاللة ا2)شكل

بينها طيات اقل طواًل وبالتبادل حيث تمأل تجويف 
تتموضع الغدد (.3, 1المريء بشكل ملفت للنظر )شكل

المريئية المخاطية االفراز في طبقة البطانة الظهارية 
Lining Epithelium))كون من النوع االنبوبي ــــــوت

( 4( )شكل (Simple Tubular Glandsالبسيط 
تنتشر بكثافة وبشكل منتظم إذ تظهر مصطفة الواحدة و 

جنب االخرى مما يسبب اندفاع الطبقة المولدة القاعدية 
نحو الخارج وصعوبة تمييز نسيج البطانة الظهارية وعدم 

( . يظهر شكل الخاليا المبطنة 5, 3استمرارها )شكل
 Lowللغدد المريئية عمودية تصبح واطئة )

Columnarوحدة االفرازية وتكون النوى ( عند قاعدة ال
بيضوية الشكل صغيرة الحجم تقع قرب قاعدة الخلية 
وتصطبغ بلون غامق بينما يظهر السايتوبالزم شفافًا 

وتفتح اقنية هذه الغدد  (Vacuolated)باهتًا ومتفجيًا 

بقنوات بسيطة تخترق النسيج الحرشفي المطبق للبطانة 
تي تبطن بخاليا الظهارية لتفتح الى تجويف المريء وال

( . تشّكل الصفيحة االصيلة 4,2عمودية )شكل 
(Lamina Propria)  طبقة واضحة وسميكة ومؤلفة من
( (Fibrous Connective Tissueنسيج ضام ليفي 

يــــــحــــتــــــــوي عــــلى نــــــسبـــــــة كـــبيرة من االلياف المغراوية 
Collagenous Fibers) د اوعية ( فضاًل عن وجو

دموية ولمفية,وتمتد هذه الطبقة داخل الطيات المريئية 
. تتألف الغاللة  ]3,2[لتسندها وتصبح جزًء منها 

( من طبقتين من Tunica Muscularisالعضلية )
االلياف العضلية الملساء, تتخذ الياف الطبقة الداخلية 

( وتكون نحيفة فيما تبدو Longitudinalترتيبًا طوليًا )
الخارجية اكثر سمكًا وذات ترتيبًا دائريًا  الطبقة

Circular) ويتخلل هاتين الطبقتين العضليتين شريط)
 Fibrous Connectiveرقيق من نسيج ضام ليفي 

Tissue) تنتشر فيه بعض االوعية الدموية واللمفية )
 ( . 6)شكل

( عند Tunica Serosaيحاط المريء بالغاللة المصلية)
جزئه الخلفي )الصدري( وتتألف من نسيج ضام مفكك 

ويحدها من الخارج صف من خاليا المتوسطة 
(Mesotheliumأظهرت نتائج الدراسة الحالية 3( )شكل .)

ان الغدد المريئية تنتشر على امتداد المريء وبالكثافة نفسها 
ي تقريبًا . ويبدو ان ارتفاع الطيات يزداد في الجزء الخلف

للمريء مقارنة بمثيالتها في جزئيه االمامي والوسطي لتشكل 
( .3ما يشبه انغالق االوراق التويجية للزهرة )شكل
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 في جدار الجزء االمامي )العنقي( لمريء السماك ابيض الصدريوضح الغالالت :مقطع مستعرض (1شكل )
 (H&E×40( )ملون F,الطيات)( TA( ، البرانية)ML( ، العضلية)Mالثالث : المخاطية)

 

في جدار الجزء االمامي )العنقي( للمريء في السماك ابيض الصدريوضح مكونات الطبقة المخاطية :مقطع مستعرض(( 2 شكل 
( ، )ملون ماسون ثالثي LP، الصفيحة االصيلة )(EG)(، الغدد المريئيةNKS، نسيج ظهاري حرشفي طبقي غير متقرن )

 (200 ×الكروم 
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في جدار الجزء الخلفي )الصدري( للمريء في السماك ابيضالصدر، يوضح البطانة الظهارية التي  مقطع مستعرض:(( 3 شكل 
 (،الغاللة العضلية LP( ، الصفيحة االصيلة )LEتبدو غير مستمرة )

 (ML( والغاللة المصلية ،)TS )(الطيات الطولية,LF) (100 ×)ملون ماسون ثالثي الكروم 
 

 

في جدار الجزء االمامي)العنقي( للمريء في السماك ابيضالصدر،يوضح تموضع الغدد المريئية  مقطع مستعرض(: 4 (شكل
(EG( ضمن البطانة الظهارية )LE( قناة الغدة المريئية ، )D) 
 (400 ×بروموفينول االزرق الزئبقي (
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(، وكثافة EGفي جدار الجزء الوسطي للمريء في السماك ابيض الصدر،يوضح الغدد المريئية ) مقطع مستعرض:(( 5 شكل 

 (400 ×)ملون ماسون ثالثي الكروم (LP)الصفيحة االصيلة  ,اعدادها اذ تتخذ ترتيبًا منتظمًا على طول البطانة الظهارية
 

 
( MLالسماك ابيض الصدر يوضح الغاللة العضلية )في جدار الجزء الخلفي )الصدري( للمريء في :مقطع مستعرض( 6 )شكل

 ( يتخلل CML( والخارجية دائرية)LMLبجزئيها الداخلية طولية )
 (200 ×( )ملون ماسون ثالثي الكروم FCT)ليفينسيج ضام الطبقتين 
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 المناقشة 

تشير العديد من الدراسات التي تناولت التركيب النسجي      
للمريء في الفقرياتبضمنها الطيور انه يتألف من اربعة 
غالالت متمثلة بالغاللة المخاطية , وتحت المخاطية , 

وهذه الحقيقة  ]8,5,4[والعضلية وأخيرًا البرانية او المصلية 
التتفق مع نتائج الدراسة الحالية كون المريء في السّماك 
ابيض الصدر يتألف من ثالث غالالت إذ تفقد الغاللة تحت 
المخاطية فيه وهذه النتيجة توافقت مع ما جاءت به دراسة 

 ]Laniustephronotus]14طائر الصرد رمادي الظهر 
بالبناء التركيبي  ويبدو ان هذا التباين في التوافق له صلة

المستند الى الحاجة الوظيفية فضاًل عن الخصوصية النوعية 
 للطائر موضوع الدراسة .

أكد العديد من الباحثين الذين درسوا التركيب النسجي      
للمريء في طيور مختلفة ان الغاللة المخاطية مؤلفة من 
ثالث طبقات متمثلة بالبطانة الظهارية والصفيحة االصيلة 

وتأتي نتائج الدراسة  ]16,15,5[بقة العضلية المخاطية وط
الحالية لتؤكد هذا النسق في البناء النسجي للمريء مع االخذ 
بالحسبان التباينات ذات الخصوصية النوعية التي تتطلبها 
الحاجة الوظيفية إذ تبين ان الغاللة المخاطية في طائر 

بقة العضلية السّماك موضوع الدراسة الحالية تنعدم فيه الط
المخاطية وهذه النتيجة تتوافق مع عدد من الدراسات 

]12,9[ . 

تــــتـــــــألف الــــــــبـــطانة الظــــــهــــــارية للـــــــمــــــــريء فــــــــي      
 Stratifiedالــــــــطــــيور من نسيج ظهاري حرشفي مطبق 

Squamous Epithelium) او غير ( يكون اما متقرن
ونتائج  ]3[(Keratinized or non Keratinized)متقرن 

الدراسة الحالية جاءت متوافقة مع المجموعة الثانية من 
الدراسات إذ تبين ان البطانة الظـــــهــــــارية لـــــــمريء السّماك 
موضوع الدراسة الحالية مؤلفة من نسيج ظهاري طبقي غير 

النتيجة توافق مع ( وهذه (Non Keratinizedمتقرن 
ماجاءت به بعض الدراسات كنتائج طائر االيمو االسترالي 

Dromaius novaehollandiae]17[  واـلــــــــــــــــــــزاغ
Corvus frugilegus f.]7[  والســـــــــلوى

Coturnixcoturnix]4[  والبــــــبـــــغــــــاء االزرق واالصـــــــفـــــــــــــــر

Ara ararauna]18[  والحمام الزاجل
Columbaliviadomestica]19[  أن هذا التباين في نوع .

نسيج البطانة الظهارية للمريء في الطيور بالتأكيد يعزى الى 
العالقة الوثيقة بين التركيب النسجي ونمط التغذية إذ تكون 

( (Granivorousالبطانة متقرنة في الطيور أكلة الحبوب 
ى الذي قد يحصل عند بلع الحبوب الصلبة لحمايتها من االذ

والحصى عكس السّماك موضوع الدراسة الحالية اذ تكون 
 .]20[البطانة الظهارية فيه غير متقرنة كون غذائه طريًا 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود طيات طولية في      
الغاللة المخاطية تتباين في عمقها )ارتفاعها( واعدادها 

تبين ان طيات الجزء االمامي )العنقي( لمريء  واشكالها إذ
السّماك ابيض الصدر بشكل طيات طولية تحصر بينها 
طيات أقل طواًل وبالتبادل وتزداد اعدادها واطوالها كلما 
اتجهنا نحو الجزء الخلفي )الصدري( للمريء وتشكل مايشبه 
انغالق االوراق التويجية للزهرة مما يسبب ضيق تجويف 

ه النتائج تتماشى مع نتائج طائر النورس اسود المريء وهذ
وطائر الواق الصغير  ]Larusridibundus]21الرأس 

Ardeolaralloides]22[  قد يكمن سبب تباين اعداد .
واطوال الطيات الطولية الى نمط التغذية إذ ان المريء في 
طائر السّماك موضوع الدراسة ذو طيات كثيرة تزيد من 
اتساعه عند ابتالع الفريسة فضاًل عن ضيق تجويف الجزء 
الخلفي للمريء يتيح له في خزن الطعام بين طياته لحين 

ذ ان المريء في هذا الطائر كما افراغ المعدة من الطعام إ
 .]23[ر سابقًا يتميز بفقدانه للحوصلة كِ ذُ 

اوضحت نتائج الدراسات السابقة درجة تباين عالية في      
مكونات النسيج الضام للصفيحة االصيلة بضمنها الدراسة 
الحالية فمنها مايتوافق مع دراسة ما ,ويخالف دراسة أخرى 

سّماك موضـــوع الدراســــة الحالية تـــبين ان فــــــفـــي طائــــــر ال
الصفيحة االصيلـــة فيـــه متمثلــة بطبقـــة سميكـــة مــــن نــسيـــج 

( يحتوي (Fibrous Connective Tissueضـــــام لــــيـــفـــي 
( واوعية Collagenous Fibersعلى الياف مغراوية )

ي متوافقة مع اورده دموية ولمفية واعصاب وهذه النتيجة تأت
لكنها التتفق مع نتائج دراسات اخرى  ]24[هودجس 

وأن هذا التباين في نوع النسيج ربما يعزى الى [16,9,8,5]
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البناء النسجي المرتبط بالخصوصية الوظيفية التي ينجزها 
المريء فالنسيج الليفي المكون للصفيحة االصيلة للسّماك 

دعم الطيات المريئية( ابيض الصدر موضوع الدراسة )التي ت
مؤلفة من الياف مغراوية تكسبه المرونة والقوة بما يتناسب 

 والتمدد الناتج من بلع الفريسة .

اوضحت مراجعة الدراسات السابقة وجود تباينًا كبيرًا في      
موقع ونوع وتوزيع الغدد المريئية في الطيور ففي طائر 

ـــغـــــــدد الـــــمـــــريـــــئـــية السّماك موضوع الدراسة الحالية تكون الــ
 Simple Tubularفيه من النوع االنبوبي البسيط

Glands)( وتتموضع ضمن البطانة الظهارية )Lining 
Epithelium وهذه النتيجة تتماشى مع نتائج النعام )
من جانب كون Dromaius novaehollandiaeاالسترالي 

بوبية لكنها تخالفه في الغدد المريئية فيه من النوع االن
كما  ]17[موقعهذه الغدد إذ انها تقع في الصفيحة االصيلة 

التتفق مع نتائج دراسة ستة أنواع من الطيور البرية  لكون 
ان الغــــدد المريـــئـــيــــة فـــيهــــا تكون من النوع االنبوبي 

الواقعة ضمن  (Tubuloalveolar Glands)السنخي
اما فيما يخص توزيع الغدد المريئية  ]10[الصفيحة االصيلة 

في مريء الطيور فاوضحت الدراسات السابقة درجة تباين 
عالية بين االنواع المختلفة وقد يعود السبب في ذلك الى 
المتطلبات الوظيفية وعالقتها بطبيعة التغذية , وما أظهرته 
نتائج الدراسة الحالية يمكن تفسيره ضمن هذا السياق اذ 

النتائج الحالية انتشار الغدد المريئية على طول اظهرت 
امتداد المريء وهذه النتيجة تتماشى مع نتائج العصفور 

وطائر النعام  ]Passer domesticus]10الدوري 
وقد يكون ]Dromaius novaehollandiae]17االسترالي 

سبب انتشار الغدد المريئية على امتداد مريء السّماك 
من نمط تغذيته إذ يقتات على كائنات  موضوع الدراسة متأت  

( فيعمل المخاط على تقويض Piscivorousحيةكاالسماك )
حركة الفريسة ومن ثم يساعدها على االنزالق دون مقاومة 
فضاًل عن فقدانه للحوصلة التي لو وجدت لساهمت في 
تجمع المخاط فيها السيما المفروز منها او من الجزء 

. أظهر سايتوبالزم خاليا الغدد االمامي )العنقي( للمريء 
( وهذه النتيجة Vacuolatedالمريئية لونًا باهتًا ومفجى )

تدل على نشاط هذه الخاليا في انتاج المخاط لذا فان وجود 

القطيرات الكبيرة من المادة المخاطية تجعل الخاليا باهته 
 بالملونات النسجية.

ذي تتموضوع بينت نتائج الدراسة الحالية ان الموقع ال     
فيه الغدد المريئية له االثر الواضح على شكل النسيج وعليه 
فان تواجد الغدد المريئية في البطانة الظهارية ادى الى 
اندفاع الطبقة المولدة القاعدية نحو الخارج كما ان كثافة هذه 
الغدد وتراصها سبب في عدم وضوح واستمرار طبقة البطانة 

دراسة الحالية فقدان طبقة الظهارية , أظهرت نتائج ال
العضلية المخاطية في مريء السماك ابيض الصدر وهذه 
النتيجة تتوافق بشكل تام مع دراسة الحجل 

Rhynchotusrufescens]9[  وكذلك دراسة البط المحلي
Anser anser demesticus]12[ ولربما ان هذا التوافق

ات من الخصوصية النوعية للطيور فضاًل عن المتطلب متأت  
الوظيفية , ففي السّماك موضوع الدراسة الحالية تبين ان 
فقدان الطبقة العضلية المخاطية قد يسمح لتوسع المريء بما 
يتناسب وقطر الفريسة إذ استعاض عنها بالصفيحة االصيلة 
السميكة المؤلفة من نسيج ضام ليفي الذي يكسب المريء 

الية ان الغاللة القوة والمرونة . كما بينت نتائج الدراسة الح
تحت المخاطية فيه تكون مفقودة وهذه النتيجة توافق 

وتؤكد ما اظهرته نتائج  [21,15,14]ماجاءت به نتائج 
 .]Lanius tephronotus]14طائر الصرد رمادي الظهر 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية للمريء في طائر السّماك      
من طبقتين ابيض الصدر ان الغاللة العضلية فيه مؤلفة 

ثانويتين متمثلة بطبقة داخلية طولية الترتيب نحيفة فيما 
تكون الخارجية دائرية سميكة وعليه فان هذه النتيجة تكون 
متوافقة مع بعض البحوث التي تناولت دراسة طائر الحدآة 

Elanus caeruleus]16[  وطائر نورس البحر االبيض
تفق مع لكنها الت ]Larus melanocephalus]5المتوسط 

نتيجة طائر الصرد رمادي الظهر لكون الغاللة العضلية فيه 
كما التتوافق  ]14[مؤلفة من طبقة واحدة تترتب اليافها دائريًا 

مع نتائج طائر الحجل كونها مؤلفة من ثالث طبقات 
كذلك  ]9[الداخلية والخارجية طولية الترتيب والوسطية دائرية 

ون ان الطبقة الداخلية التنسجم مع نتائج بعض الدراسات ك
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والبط  ]7[تكون دائرية والخارجية طولية كما في طائر الزاغ 
 . ]12[المحلي 

وأظهرت نتائج الدراسة الحالية ان طبقتي الغاللة      
العضلية مفصولة بشريط من نسيج ضام ليفي وهذه النتيجة 

لكنها تخالف نتائج  ]25[تتماشى مع نتائج طائر السلوى 
, ]Streptopeliasenegalensis]26النخيل طائر فاختة 

اذ ان الشريط الفاصل بين الطبقتين مؤلفة من نسيج ضام 
 مفكك.

ان نتائج الدراسة الحالية بينت ان الطبقة الخارجية      
من  دائرية الترتيب سميكة وربما يكون السبب متأت  

الخصوصية الوظيفية للمريء أذ ان العضالت الدائرية 
تساهم في اتساع قطر المريء وفي الوقت نفسه حمايته من 

 ]8[التمزق وذلك بمقاومة اللقم الكبيرة المارة من خالله 
سيما أن هذا الطائر يبتلع كائنات حية بينما تعمل ال

العضالت الطولية في آلية دفع الغذاء باتجاه المعدة وعليه 
نجد ان الطبقتين تأتي الواحدة مكملة لالخرى التمام عملية 

 البلع .

ـــاولــــت دراســــة أشــــارت الدراســـــات الســابقــــة الـــتـــي تـــن     
المـــريء فــــي الطــيـــور ان الــغـــاللــــة الــبــرانـــيـــة 

(TunicaAdventitia)  تحيط بالمريء في جزئه العنقي فيما
 Tunica)يحاط الجزء الصدري بالغاللة المصلية 

Serosa)]16 ,24[  وهذه الحقيقة متوافقة مع الدراسة
خطة البناء التركيبي والوظيفي  الحالية والتي تستند الى

للمريء . كما اظهرت النتائج الحالية ان الغاللة البرانية 
مؤلفة من نسيج ضام مفكك تتخلله اوعية دموية باحجام 
مختلفة واعصاب وفي أماكن متفرقة يحاط بنسيج دهني وهذه 

وعدد من  ]21[النتيجة تتوافق مع نتائج القطا العراقي 
 ]17[وطائر النعام  ]25[وطائر السلوى  ]10[الطيور البرية 

اال انها تخالف عدد من الدراسات التي تناولت طيورمختلفة 
ففي طائر النورس االسود تكون الغاللة البرانية مؤلفة من 

. اما بخصوص  ]12[نسيج ضام والياف مطاطة ومغراوية 
الغاللة البرانية فاظهرت نتائج الدراسة الحالية انها مؤلفة من 

ضام مفكك تتخلله اوعية دموية ولمفية واعصاب  نسيج
ويحده من الخارج صف من خاليا المتوسطة 

(Mesothelium)  وهذه النتيجة تنسجم مع نتائج بعض
ومريء فاختة  ]16[الدراسات كدراسة مريء طائر الحدآة 

اال انــــــها تـــــخالف نتائج دراسات اخرى كدراسة  ]26[النخيل 
.]12[والبط المحلي  ]7[طائر الزاغ 
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 الخالصة
هدفت الدراسة الحالية التعرف على التركيب التشريحي والنسجي للعين في الزاحف وزغة )ابو بريص( 

Hemidactylus  flaviviridis اوضحت النتائج ان العين تتخذ موقعا ظهريا جانبيا االصابعنصفية من .
Dorsolateral  في الراس وتكون كروية وذو بؤبؤ بيضوي متطاول اما نسجيًا فهي تتكون من المقلةEyeball 

فانها تحاط من الخارج بغطاء  Eyelidولعدم أحتوائها على اجفان Optic nerveوالعصب البصري   Lensوالعدسة 
. ووجد ان المقلة محاطة بثالث غالالت هي من الداخل الى الخارج الغاللة Tertiary spectaclesت الثالثيةالنظارا

المؤلفة من ثمان طبقات  Retinaالداخلية والغاللة الوسطى والغاللة الليفية، وتتكون الغاللة الداخلية من الشبكية 
هارية الملونة، طبقة المستقبالت الضوئية )طبقة العصي وغشائين وهي بالترتيب من الخارج الى الداخل الطبقة الظ

والمخاريط( وظهر في هذه الطبقة نوع واحد من المخاريط ونوعين من العصي هي عصي مفردة ومزدوجة ، الغشاء 
الداخلية المحدد الخارجي، الطبقة النووية الخارجية، الطبقة الظفيرية الخارجية، الطبقة النووية الداخلية، الطبقة الظفيرية 

، طبقة الخاليا العقدية، طبقة االلياف العصبية، الغشاء المحدد الداخلي، وظهرت في الشبكية حفيره واحدة ظهرية 
. اما الغاللة الوسطى فتتألف من المشيمية والجسم الهدبي والقزحية وظهر الجسم الهدبي ذو central foveaمركزية 

رت هرمية او مثلثة الشكل. الغاللة الليفية وتتكون من الصلبة المحاطة نتوءات هدبية غير متفرعة اما القزحية فظه
بالغضروف الزجاجي في نصف كرة العين الخلفية اما الجزء االمامي لهذه الغاللة فانه يكون القرنية التي ظهرت مكونة 

 من جزئيين هما القرنية المركزية والقرنية المحيطية. 
 لشبكية ،المستقبالت الضوئية ، الوزغة ابو بريصالكلمات المفتاحية :كرة العين ، ا
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Abstract 
The aim of the present study is to determine the anatomical and histological structure of 
the eye in lizard Hemidactylus flaviviridis (House gecko). The results show that eye 
located dorsolateral in the head and spherical, with elongated oval pupil. Histologically, it 
is composed of eyeball, lens and optic nerve. It is lack eyelid thus it was covered by 
external Tertiary spectacles. The eyeball appeared surrounded by three tunical they are 
from the inside to the outside tunica interna, tunica media, tunica fibrosa. The tunica 
interna consist of the retina,and the retina composed of eight layers and two membranes 
are from outer to inner, the pigment epithelial layer, photoreceptor layer (rods and cones 
layer), this layer showed one type  of cones and two types of rods that were the single, 
double rods. External limiting membrane, outer nuclear layer, outerplexiform layer, inner 
nuclear layer, inner plexiform layer, ganglion cell layer, nerve fibers layer, internal 
limiting membrane, one dorsal central fovea also appeared in retina. The tunica middle 
composed from choroid, ciliary body, iris, the ciliary body appeared with ciliary processes 
and unbranched, while the iris appeared hierarchical or triangular. The fibrous tunica 
consists of sclera which supported by hyaline cartilage in the hemisphere rear eye. The 
anterior part of the tunica formed cornea which divided in to central cornea and peripheral 
cornea. 
 
Key words: Eyeball, Retina, Photoreceptor, Lizard (House Gecko) 
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 المقدمة
يعود جنس الوزغة من نصفية االصابع )ابو 

من تحت رتبة العظايا  Gekkonidaeبريص( الى عائلة 
Lacertilia  العائدة لرتبة الحرشفياتSquamata   من

، ومن المميزات المهمة لهذه  Reptiliaصنف الزواحف 
العائلة هي امتالكها عيون واسعة وذنب رقيق سهل القطع 
والتجدد ،تلعب الوزغة دورا مهما في النظام البيئي فهي مهمة 

. للعيون  [1]في السيطرة على انتشار الحشرات في الطبيعة
ا في تكيف الكائن الحي مع البيئة المحيطة به لما دورا كبير 

لها من اهمية في نقل االشارات والصور للجهاز العصبي 
وتفسيرها من قبل الدماغ ، فهي عضو حسي وذو مستوى 
عال من التخصص واالستجابة للضوء وتعد واحدة من اهم 

كونها تساهم في نجاح تكيف Sense organsاعضاء الحس 
،اذ ان العين تستلم الضوء [2]يئات المختلفة االنواع  في الب

وذلك الحتوائها على نسج مختلفة تتجمع بشكل مكونات قادرة 
على نقل الضوء وبسرعة باتجاه خاليا متخصصة تدعى 
الخاليا المستقبلة للضوء والتي تحول الطاقة الضوئية الى 

، [3]حوافز كهربائية ترسل الى القشرة البصرية في الدماغ 
،وقد [4]ة العين فقد درست في عدد من الفقرياتوألهمي

اظهرت الدراسات انها متباينة النمو بين االنواع المختلفة كما 
، ووصفت العين شكليائيا [5]يتباين تشريحها ونشؤها الوراثي 

ودرستنسجيا وجنينيا في كل من [6]في العديد من الفقريات 
وسمكة  Barbus grypus Heckel [7]سمكة الشبوط 

، وكان لها Barbus sharpeyii Gunther[8]بنيال
نصيب في مجال الدراسات النسجية المقارنه لنوعين من 

، ودرست في البرمائيات في [9]االسماك العراقية 
اما في الضفادع  Ambystoma  tigrinum[10]السلمندر

، وفي الزواحف [13,12,11]فقد درست في اجناس مختلفة 
،  Tiliaqua  rugosa[14]درست في العضاءه نوع 

ولكون السحالي ذو اجناس مختلفة منها نهارية المعيشة 
واخرى ليلية المعيشة والثالثة انتقالية اي ليلية ونهارية 
المعيشة لذلك فهي تمتلك تكيفات شكلية للخاليا البصرية 

، كما ودرست [15]التي تكيفت لمحيطات ضوئية مختلفة 
العين في االفاعي العراقية وهي افعى الماء )افعى النرد( 

Natrix tessellate tessellata[16] وافعى البيت )ارقم ،

،وفي الطيور Hemorrhoi  sravergieri[17]بيتي( 
تختلف نسب خاليا المستقبالت الضوئية باختالف االنواع 

اباني ، ودرست العين جنينيا في طائر السلوى الي[18]
Coturnixc  oturnix  japonica[19]  ودرس التركيب ،

 Gallusالتشريحي والنسجي للعين في الدجاج المحلي 

domesticus[20] اما في اللبــائن فقد درست في القط ،
 [24,23]، كما ودرست في االنسان  [22]و[21]والجرذ

،اظهر مراجعة المصادر عدم وجود دراسة للعين في الزاحف 
من  Hemidactylus   flaviviridisابو بريص ()وزغة 

نصفية االصابع مما كان حافزا ألجراء الدراسة الحالية 
التيتهدف التعرف على التركيب النسجي لعين هذا النوع امال 

 في ان تقدم الدراسة اضافة  للمعرفة في هذا المجال. 
 

 المواد وطرائق العمل
ع تضمنت الدراسة عمل شرائح نسجية العين سب

  Hemidactylusحيوانات من النوع موضوع الدراسة 

flaviviridis اذ جمعت الحيوانات من البيئة المحلية وبعد ،
قتلها وتشريحها استخرجت عيونها ، وثبتت في محلول 

ساعة ، ثم غسلت  24% ولمدة  10الفورمالين بتركيز 
Washed  بالماء الجاري ثم انكازها,Dehydrated 

% 90%،  80% ،  70بتراكيز تصاعدية بالكحول االثيلي 
 بشمع البرافين Embedded%، وطمرت  %100،  95، 

Paraffin  Wax  م   56-58درجة انصهارهº  ثم صبت في
 Rotaryقوالب خاصة وقطعت باستخدام المشراح الدوار

Microtome الى مقاطع مستعرضة وبسمكmµ6 ثم ،
  H&Eلونت بملون هيماتوكسلين ارلك وااليوسين المزدوجة 

باستعمال كندا بلسم ، لقد اعتمد في  Mountedوحملت 
، ثم التقطت الصور  [25]تحضير الشرائح النسجية على 

النسجية للمقاطع المنتخبة لتوضيح نتائج الدراسة بكاميرا نوع 
SONY  . 

 النتائج
تمتلك الوزغةنصفية االصابع )ابو بريص( 

Hemidactylusflaviviridis  عيون ذات شكل كروي

واقعة في محاجر على جانبي الراس، وظهر البؤبؤ ذو شكل 
بيضوي متطاول لونه رمادي غامق اما الصلبة فظهرت ذو 

ظهرت وعند قطع العين طوليا (1A)لون اسود مصفر شكل 

، المشيمية Scleraالطبقات الثالث لكرة العين وهي الصلبه 
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Choroid  الشبكية ،Retina وتمتد  الصلبه الى االمام

في منتصف Lensوظهرت العدسة  Cornea لتكون القرنيه

 Cone papillaالعين كما ظهرت الحليمة المخروطية 

بشكل تركيب مخروطي اسود اللون في الجهة المقابله 

لعصب البصري باتجاه السائل الزجاجي والتي لها لمنطقة ا
دور في تغذية الشبكية  كما ظهرت حفيره  واحده هي 

بشكل انخفاض صغير  Forea Centra lالحفيره  المركزية

وتتألف (1B)في الجزء المركزي الظهري للشبكية  شكل 

والعصب  lensوالعدسة   eye ballالعين نسجيا من المقلة 

.Optic nerveالبصري 

 

 

 
 تظهرعينالوزغةنصفيةاألصابع،البؤبؤ( 1A) صورةرقم

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

توضح  اجزاء العين ،   (1B)صورة رقم  . Sc، الصلبة  Vpتظهر عين الوزغة نصفية األصابع،البؤبؤ العمودي   (1A)صورة رقم 
 . Fo، الحفيره  Cp، الحليمة المخروطية   On، العصب البصري  Co، القرنية Re، الشبكية  Ch، المشيمية   Scالصلبة 
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  Eye ballمقلة العين 
ظهرررت المقلررة مكونرررة مررن ثالثررة غرررالالت وهرري ابتررداء مرررن 

 tunicaالرررداخل الرررى الخرررارا كررراالتي: الغاللرررة الداخليرررة 
interna تضرررمنت هرررذه الغاللرررة الشررربكية ،Retina   التررري

، وهررري ابترررداء  (2)تضرررم ثمررران طبقرررات وغشررراءين شررركل

مرررررررررن الخررررررررررارا الررررررررررى الرررررررررداخل الطبقررررررررررة الظهاريررررررررررة 

وتتررررألف مررررن  Pigment epithelium layerالملونرررة

صرررف واحرررد مرررن خاليرررا مضرررلعة الشررركل ذات نررروى كرويرررة 

مركزيررررة الموقررررع تمتلررررك هررررذه الخاليررررا حبيبررررات صررررباغيه 
عليهرررررا اللرررررون الرررررداكن ويبلرررر  معررررردل سرررررمك هرررررذه  تضررررفي

ويفصرررررررل هرررررررذه الطبقرررررررة عرررررررن المشررررررريمية 5µmالطبقرررررررة 

Choroid    غشررراء يعررررف بغشررراء برررروBruchs  
membrane  طبقرررررررة العصررررررري والمخررررررراريط (3)شررررررركل .

Rods and cones layer   وهررري طبقرررة سرررميكة بلررر

وتتكررررررررون هررررررررذه الطبقررررررررة مررررررررن 75µmمعررررررردل سررررررررمكها 

المتمثلرررررررررررة Photoreceptoreالمسررررررررررتقبالت الضرررررررررروئية 

وخاليرررررا المخرررررارط    Rods cellsبخاليررررا العصررررري 

Cones cells  وتعررد خاليرررا العصررري والمخررراريط خاليرررا

 Outerعصرررربية متحررررورة لكررررل منهررررا قطعررررة خارجيررررة 
segment   وقطعررررة داخليرررررةInner segment  

مرتبطررررة بعضررررها مررررع بعررررض كمررررا ان لهررررا ليررررف خررررارجي 
ى جسررررم يمررررر الرررر  Dendriteيمثررررل البررررروز التشررررجري

الخليررررة الواقعررررة فررررري الطبقررررة النوويرررررة الخارجيررررة ، وليرررررف 
الررررذي يمرررر الررررى الطبقررررة   Axonموصرررل يمثررررل المحرررور 

الظهاريررررة الملونررررة . يمكررررن تميررررز خاليررررا العصرررري بكونهررررا 
 Singalخاليرررا نحيفرررة وظهررررت بشررركل عصررري مفرررردة  

rod وعصررررري مزدوجرررررةDouble rods امرررررا خاليررررررا ،

لشرررررركل وتميررررررزت المخرررررراريط فتتميررررررز بكونهررررررا دورقيرررررره ا
 Singalبوجرررود نرررروو واحررررد وهرررري المخرررراريط المفررررردة 

cone  تقررررع انويررررة خاليرررررا العصرررري والمخرررراريط  ضرررررمن ،

 Outer nuclear layerالطبقررررة النوويررررة الخارجيررررة 

، يفصررررررل (4,3)الواقعررررررة اسررررررفل هررررررذه الطبقررررررة االشرررررركال 

 External limitingالغشررررراء المحررررردد الخرررررارجي 
membrane  الضررررررروئية  بررررررين طبقرررررررة المسررررررتقبالت

والطبقررررة المجرررراورة لهررررا وهرررري الطبقررررة النوويررررة الخارجيررررة 
Outer nuclear layer التررري توجرررد فيهرررا نررروى خاليرررا

المسررررررررررررتقبالت الضرررررررررررروئية  والترررررررررررري بلرررررررررررر  معرررررررررررردل 
،وبعرررررد الطبقرررررة النوويرررررة الخارجيرررررة ترررررأتي 7.5µmسرررررمكها

ة قة الظفيريرررة الخارجيــررـر  outer plexiformالطبــــــررـر

layer تحرررررة اللرررررون بلررررر  معررررردل وتكرررررون طبقرررررة ضررررريقة فا

تتشرررابك فيهرررا تشرررجرات خاليرررا العصرررري  3.75µmسرررمكها 

والمخررررراريط مرررررع  تشرررررجرات كررررررل مرررررن الخاليرررررا االفقيررررررة  

horizontal cells    والخاليررا ثنائيررة القطرربBipolar 
cells   وخاليررررا مررررولرMullers cells  الواقعررررة ضررررمن

 Innerالطبقررة التررري تليهرررا وهررري الطبقررة النوويرررة الداخليرررة 
nuclear layer   التررري تتميرررز بكونهرررا طبقرررة سرررميكة  بلررر

ومؤلفررررة مررررن عرررردد مررررن نرررروى 22.5µm معرررردل سررررمكها 

الخاليرررا العصررربية والسررراندة الموجرررودة ضرررمن الشررربكية منهرررا 

الخاليررا ثنائيرررة القطررب والخاليرررا االفقيرررة وخاليررا مرررولر التررري 
تمترررررررد بروزاتهرررررررا الرررررررى الغشرررررررائين المحرررررررددين الرررررررداخلي 

هررذه الخاليرررا أقرررل تراصرررا مرررن والخررارجي كمرررا تكرررون نررروى 

(، ثرررررررم الطبقرررررررة 5الطبقرررررررة النوويرررررررة الخارجيرررررررة شررررررركل )

  Inner plexiform layerالضررررررفيرية الداخليررررررة   

والترررري تظهرررررر كطبقررررة سرررررميكة فاتحررررة اللرررررون بلرررر  معررررردل 
مؤلفررررة مررررن االشررررتباكات بررررين تغصرررررنات  20µmسررررمكها  

الخاليررررررا العصرررررربية المكونررررررة للطبقررررررة النوويررررررة الداخليرررررررة 
المكونررررة لطبقررررة  Ganglion cells لعقديررررة والخاليرررا ا

الترررري تلرررري  Ganglion cells layerالخاليررررا العقديررررة 

الطبقررررة سررررابقة الررررذكر والترررري تكررررون خالياهررررا ذات اجسررررام 

كبيرررة تحترررل النررواة فيهرررا الجررزء االكبرررر مررن جسرررم الخليرررة ، 
وال تزيررررد طبقررررة الخاليررررا العقديررررة عررررن صررررف واحررررد مررررن 

الخاليرررررررا ذات احجررررررررام مختلفرررررررة وبلرررررررر  معررررررردل سررررررررمكها 
8.75µm تررأتي بعررردها طبقرررة االليرراف العصررربية .Nerve 

fiber layer ي تتكررررون مررررن تجمررررع محرررراور الخاليررررا الترررر

 Opticالعقديررررة أذ تتجمررررع مكونرررررة العصررررب البصرررررري 
nerve   الرررررررذي يغرررررررادر المقلرررررررة وبلررررررر  معررررررردل سرررررررمكها

12.5µm دد . ويتصرررررل بهررررررذه الطبقرررررة الغشرررررراء المحـــــــرررررـر

الررررذي   Internal limiting membraneالرررداخلي 

م  ة والجسررررـر دا ويفصرررررل بررررين الشبكيــــرررـر ق جرررـر يكررررون رقيـرررـر

.وتكرررررون (6,4,2)االشررررركال  Viterousbody الزجررررراا

الشرررربكية المركزيررررة اكثررررر سررررمكا مررررن الشرررربكية المحيطيرررررة 
وتحررروي الشررربكية فررري المنطقرررة الظهريرررة تخصرررص واضرررح 

والترررري يظهررررر  Areae centralهرررري الباحررررة المركزيررررة 

، (4)فيهررررا كثافررررة عاليررررة مررررن العصرررري والمخرررراريط شرررركل 

 فررررري المنطقررررررة الظهريررررررة Foveaوقرررررد ظهرررررررت الحفيرررررررة 

المركزيرررة للشررربكية وكانرررت علرررى شررركل تقعرررر طفيرررف شررركل 

(1B) والحفيرررررره نررررروو مرررررن التخصصرررررات فررررري الشررررربكية ،

تسرراعد علرررى تعزيرررز قررروة الرؤيررا ووضرررو  الصرررورة حيرررث 

تحتررروي علرررى كثافرررة عاليرررة مرررن الخاليرررا المسرررتقبلة للضررروء 
(6B)شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركل 
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 Pigment Epithelial Layer2-Rod.1مقطع نسجي يوضح طبقات الشبكية الثمان والغشائين وهي (2)شكل رقم 
and Cones Layer    3-External Limiting Membrane   4-Outer Nuclear Layer     5-Outer 
Plexiform Layer  6-Inner Nuclear Layer   7-Inner Plexiform Layer   8-Ganglion Cells 

Layer     9- Nerve Fiber Layer       10- Inner Limiting Membrane، 

 H&Eملون Vb ،(400X)، الجسم الزجاجي Sc، والصلبة  Ca، والغضروف Chكما يوضح المشيمية 

 

 
 
 

، عصي  R &C، طبقة العصي والمخاريط   Bm، غشاء بروش  Chمقطع نسجي يوضح المشيمية (3)صورة رقم 

، الطبقة النووية الخارجية  OLM،  الغشاء المحدد الخارجي   Sc، مخروط مفرد  Dr، عصي مزدوجة   Srمفردة  

ONL الطبقة الضفيرية الخارجية ،OPL الطبقة النووية الداخلية،INL الطبقة الضفيرية الداخلية ،IPL ،(1000X) 

 .(H&E)ملون 
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، R&Cفعي طبقعة العصعي والمخعاريط  Scمخعروط مفعرد  ، Drمقطعع نسعجي يوضعح العصعي المزدوجعة   (4)صورة رقم 

،الطبقعة النوويعة  OPL، الطبقة الضفيرية الخارجية  ONL، الطبقة النووية الخارجية OLMالغشاء المحدد الخارجي  

، الغشععاء NFLاالليععاف العصععبية، طبقععة GCL، طبقععة الخاليععا العقديععة  IPL، الطبقععة الضععفيرية الداخليععةINLالداخليعة

 .H&E ملون  Vb  ،(1000X)، الجسم الزجاجي ILMالمحدد الداخلي 

 

 
 

، Hc، الخاليعععا االفقيععععة  INLالداخليعععة نعععواع الخاليععععا فعععي الطبقعععة النوويعععة مقطعععع نسعععجي يوضعععح  (5)صعععورة رقعععم 

، الطبقععععة الضععععفيرية الخارجيععععة  IPL، الطبقعععة الضععععفيرية الداخليععععة  Bc، الخاليععععا ثنائيععععة القطععععب  Mcخاليعععا مععععولر 

OPL  الطبقة النووية الخارجية ،ONL  طبقة العصي والمخاريط ،R&C  ،(1000X)  ملونH&E . 
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، GCL، طبقة الخاليا العقدية  NFLمقطع نسجي يوضح طبقات الشبكية وهي طبقة االلياف العصبية  (6A)صورة رقم 

ملون  ILM  ،(1000X)، الغشاء المحدد الداخلي INL، الطبقة النووية الداخلية  IPLفيرية الداخلية الطبقة الظ

H&E . 

 

 

 
 

 . H&E( ملون  (Ca  .100X، الغضروف   Re، الشبكية  Foمقطع نسجي يوضح الحفيره  (6B)صورة رقم 

 
هرري الغاللررة  Hemidactylus  flaviviridisالغاللرة الثانيررة المحيطرة بررالعين فرري الوزغرة نصررفية االصررابع )ابرو بررريص( 

وهري الجرزء االكبرر مرن  Choroidوتتكرون مرن المشريمية   Tunica  uveaاو الغاللرة العنبيرة Tunica media الوسرطى 

وتتكرون مرن خاليرا صرباغية تشركل طبقرة اسرفنجية ذات  8.75µmهذه الغاللة  وتشركل الجرزء الخلفري لهرا وبلر  معردل سرمكها 

تختلرف فرري كثافتهرا مرن منطقرة الرى اخررى ويفصررل غشراء بررو  مرن الرداخل برين المشرريمية لرون داكرن تمتلرك اوعيرة دمويرة و

 hyalineوالطبقة االولى للشبكية وهي الطبقة الظهارية الملونة اما من الخرارا فتكرون المشريمية محميرة بغضرروف زجراجي 
cartilage  لرف شركل الغضرروف مرن منطقرة الرى ويخت (3,2)يمتد مرن القطرب الخلفري للعرين الرى خرط اسرتواء العرين االشركال

اخرررى فيظهررر فرري منرراطق مكررون مررن خاليررا مفررردة متوازيررة وفرري منرراطق اخرررى تظهررر خاليررا الغضررروف بهيئررة تجمعررات 
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، تتقردم المشريمية نحرو االمرام لتشرارك فري  m µ40، وبل  معدل سمك الغضرروف(10,7)وبعضها مكون من خليتين االشكال 

 تكوين القزحية والجسم الهدبي .
 

 

، الطبقة الظهارية  Ch) ذو الخاليا المفردة والمتوازية (، المشيمية  Caمقطع نسجي يوضح الغضروف  (7)شكل رقم

، خاليا مولدة Sc، الصلبة  R&C، طبقة العصي والمخاريط  Bm،غشاء بروش  Pe، خاليا ظهارية ملونة  PELالملونة 
 . Sce  ،(1000X) ،H&E،غالف الصلبة   Fbليفية 

وهو عبارة عن توسع أمامي للغاللة الوعائية عند مستوى العدسة يتصل من جهة االمام Ciliary bodyالجسم الهدبي 
وهو مؤلف من نسيج ضام مفكك غني باأللياف الغراوية  (8A)بالقزحية أما من جهة الخلف فيتصل بالمشيمية شكل 

، ويمتلك الجسم الهدبي الياف عضلية امامية fibroblast cellsواالوعية الدموية والخاليا الصباغية والخاليا المولدة الليفية 
بخاليا صباغية  بشكل تراكيب غير متفرعة ومحاطة  ciliary processesوالياف عضلية خلفية وظهرت النتوءات الهدبية 

 (.8Bالشكل )

 

من الخلف ،  Chمن االمام والمشيمية   Irوارتباطه بالقزحيه    Cbمقطع نسجي يوضح الجسم الهدبي   (8A)صورة رقم 

 .H&Eملون  Sc  .(40X)، الصلبة  Le، العدسة   Sp، النظارات الثالثية  Coكما يوضح القرنية  
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، Fb،  خاليا مولدة ليفية  Cf، الياف غراوية  Pc، خاليا صباغية Cbمقطع نسجي مكبر للجسم الهدبي  (8B)شكل رقم 
 .Bv  ،(1000X)  ،H&E، وعاء دموي  Mfالياف عضلية 

 

وتعد الجزء االخير من هذه  pupilتشغل القزحية الجزء االمامي من الغاللة الوسطى وتحيط بالفتحة البؤبؤية   Irisالقزحية 
الغاللة ، وظهرت القزحية في العضاءه موضوع الدراسة ذو شكل مثلث او هرمي مستدقة عند نهايتها القريبة من فتحة 

، اما تركيبها النسجي فظهرت محاطة بخاليا صباغية في 57.5µmالبؤبؤ حيث بلغ معدل سمكها في هذا الجزء المستدق
لى وجود صفين من الخاليا الصباغية في قاعدتها، وتستند الخاليا الصباغية على غشاء قاعدي ، جميع جهاتها اضافة ا

وظهر الجزء الوسطي للقزحية المستدقة مؤلف من الياف غراوية وخاليا مولدة ليفية واوعية دموية ، كما انها تتكون من 
 µm  170القزحية والتي بلغ معدل سمكها تتركز اكثر في قاعدة  striated muscle fibersالياف عضلية مخططة  

 .(9)شكل
 

 
 

، االلياف Bv، وعاء دموي   Fb، خاليا مولدة ليفية  Bc، خاليا صباغية Irمقطع  نسجي يوضح القزحية  (9)شكل رقم 

  .H&E،ملون Smf  ،(400X)، االلياف العضلية المخططة     Cfالغراوية
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الــذي يعــرف ببيــاض العــين، ظهـــرت  Scleraوتتــالف مـــن الصــلبة Tunica fibrousامــا الغاللــة الثالثــة فهــي الغاللــة الليفـــة  
الصـلبة مؤلفـة نســجيا مـن عــددمن االليـاف الغراويــة والخاليـا الصـباغية وبعــض الخاليـا المولــدة الليفيـة ويختلــف سـمك الصــلبة 

الغضــروف الزجـــاجي المحــيط بالمشــيمية والــذي يوجــد فــي الجــزء الخلفــي للعـــين فــي منــاطق العــين المختلفــة ، وتجــاور الصــلبة 
، (10)، امــا فــي االجــزاء الجانبيــة للعـين والــذي يختفــي فيهــا الغضــروف فـان الصــلبة تجــاور المشــيمية  شــكل (7,2)االشـكال 

الخلفـي للغاللـة الليفيـة  وتحاط الصلبة من الخارج بغالف خارجي يكـون غيـر واضـح فـي بعـض المنـاطق ، تمثـل الصـلبة الجـزء
التـي تحـيط بكـرة العـين فـي بعـض Scleral ossicle والتـي تسـتمر الـى االمـام لتكـون القرنيـة . ولـم تالحـظ العظيمـات االماميـة 

 الزواحف . 
والتــي تقابـــل  central corneaظهــرت القرنيــة محدبـــة  وشــفافة ومؤلفــة مـــن جــزئيين همــا القرنيــة المركزيـــة  Corneaالقرنيــة 

المتصـلة بالصـلبة وبلـغ معـدل سـمكها  peripheral  cornea ، والقرنيـة المحيطيـة50µmؤبـؤ والقزحيـة وبلـغ معـدل سـمكها  الب
87.5µm وظهـرت القرنيــة المركزيـة مؤلفــة نســجيا مـن نســيج ظهــاري قرنـي امــامي ،  anterior corneal epithelium 

 bowmansندة علـى غشـاء قاعـدي يليهـا غشـاء بومـان مكـون مـن صـف واحـد مـن خاليـا ظهاريـة حرشـفية غيـر متقرنـة مسـت

membrane   الـذي يفصــل بــين النســيج الظهـاري القرنــي االمــامي وســدى القرنيـةcorneal  stroma  والتــي تســمى ايضــا
وتتكـون سـدى القرنيـة مـن حـزم متوازيـة مـن االليـاف الغراويـة يتخللهـا عـدد قليـل مــن   substantia  propriaبالمـادة االصـيلة 

تسـتند ســدى القرنيــة  keratocytesوالتــي تســمى بخاليـا القرنيــة   flattened fibroblastsخاليـا المولــدة الليفيـة المســطحة ال
والـذي يفصـل بــين سـدى القرنيـة والنســيج الظهـاري القرنــي   descemets membraneعلـى غشـاء رقيــق هـو غشـاء دســمت 

، وظهــرت القرنيــة المحيطيــة المتصــلة بالصــلبة اســمك مــن القرنيـــة  (11)شــكل  posterior corneal epitheliumالخلفــي 
المركزيــة وذات مكونــات نســجية مشــابه لمــا ظهــر فــي القرنيــة المركزيــة ، اال ان ســدى القرنيــة ظهــرت مفككــة واليافهــا الغراويـــة 

 Tertiaryالثيــة. ويقابـل القرنيــة مـن الخــارج غطــاء النظـارات الث(12)غيـر متراصــة وكـان غشــاء دســمت غيـر واضــح شــكل 

spectacles  اذ يفصـل بــين القرنيـة وغطــاء النظــارات الثالثيـة فــراغ يسـمى بــالفراغ بــين الغشـاءينSubspectacular space 
وتتالف النظارات الثالثية نسجيًا من نسيج ضام تظهر انوية الجزء القاعدي بيضوية متطاولـة وبلـغ معـدل سـمك هـذه النظـارات 

 .  (13)شكل  15µmل سمكها في الجوانب فبلغ اما معد 17.5µmفي المركز 

 
،  غككالف Sc، الصككلبة Chفككي االجككزاء الجانبيككة للعككين ، المشككيمية  Caمقطككع نسككجي يوضككح الغضككروف  (10)شكككل رقككم 
 . H&E، ملون  Fb  ،(1000X)، خاليا مولدة ليفية  Sceالصلبة  
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،  Et، نسكيج ظهكاري  Fb، خاليكا مولكدة ليفيكة Bomمقطكع نسكجي يوضكح القرنيكة المركزيكة ،غشكاء بومكان  (11)شكل رقكم 

 . H&E، ملون  Cf ،(1000X)، االلياف الغراوية Dm، غشاء دسمت  Cs ، سدى القرنية  Nنواة 

 

 
، االليكاف N، نكواة  Bom ، غشكاء بومكان Fbمقطكع نسكجي يوضكح القرنيكة المحيطيكة  ، خاليكا مولكدة ليفيكة  (12)شككل رقكم 

 . H&E،  ملون   Et ،(1000X)، نسيج ظهاري  Cs، سدى القرنية  Cfالغراوية

 
 .Ss  ،(400X)  ،H&E، الفراغ بين الغشائين  Sp، النظارات الثالثية  Corمقطع نسجي القرنية  (13)شكل 
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 Lensالعدسة 
وشــفافة وتكــون األليــاف الغراويــة العدســية مكونهـا االساســي وتحــاط العدســة مــن الخــارج   sphericalظهـرت العدســة كرويــة 

 .(14)التي يقع تحتها طبقة واحدة من خاليا ظهارية مكعبة واضحة النواة شكل   Lens capsule بمحفظة العدسة

 
 

، Le، ظهككارة العدسككة N، انويككة Lf، اليككاف العدسكة  Lc، محفظكة العدسككة  Lمقطككع نسكجي يوضككح العدسككة  (14)شككل رقككم 

(400X)  ملون ،H&E . 

 Optic nerveالعصب البصري 
فــي طبقـة االليــاف العصــبية  مكونـة حــزم مــن  ganglion cellsيتكـون العصــب البصـري مــن تجمــع محـاور الخاليــا العقديــة 

االليـاف العصـبية  وتحـاط بأغلفـة مـن نسـيج ضـام وخاليـا  دبقيــة، تتجمـع هـذه الحـزم فـي نقطـة خـروج العصـب البصـري والتــي 
التـي تقـع فـي القطـب الخلفـي لكـرة العــين ، يظهـر العصـب البصـري بهيئـة حزمـة تـزداد فــي  blind spotتسـمى بالبقعـة العميـاء 

 . كما ظهرت عين الوزغة )ابو بريص( نصفية االصابع فاقدة لألجفان.(15)عند ابتعادها عن الشبكية  شكل  سمكها

 
 

، االليكاف  Re، الشكبكية  Bsالخارج من مقلكة العكين ، البقعكة العميكاء   Onمقطع نسجي يوضح العصب البصري  (15)شكل رقم 
 H&E،ملون  Gc ،(400X)يا الدبقية ، الخال Nfالعصبية 
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 المناقشة
  Hemidactylusظهـرت عـين الوزغـة )ابـو بـريص(  

flaviviridis  كرويـــــة وتقـــــع علــــــى نصـــــفية االصــــــابع مـــــن
جـــانبي الــــراس ومكونـــة مــــن مقلـــة العــــين والعدســـة والعصــــب 
البصـري وتتكــون المقلـة مــن ثـالث غــالالت هـي مــن الــداخل 

 ثـــم الغاللـــة الوســـطىinterna tunicaالغاللـــة الداخليـــة 

middle tunica  العنبيــــــة (اوuvea  وبعـــــدها الغاللــــــة )
ام وهــــذا يتفـــق مــــع التصــــميم العــــ fibrous tunicaالليفيـــة 

، وتتكــون  (26,19,16,8)االساسـي لعيـون معظــم الفقريـات 
المكونـــــة مـــــن ثمـــــان  retinaالغاللـــــة الداخليـــــة مـــــن الشـــــبكية 

طبقـــات وغشـــائين، ولخاليـــا الشــــبكية دور مهـــم لكـــل حيــــوان 
كونهـــا تســــتلم معلومـــات بصــــرية مـــن العــــالم الخـــارجي الــــذي 
يعكــس التنـــاغم الــوظيفي فـــي تحديـــد الســلوك البيئـــي للحيـــوان 

 pigment epithelium،الطبقــة الظهاريــة الملونــة  (27)

layer   وهـي الطبقـة االولـى مـن طبقـات الشـبكية فـي ترتيبهـا
مــــن الخـــــارج الـــــى الـــــداخل وتتكــــون مـــــن صـــــف مـــــن خاليـــــا 

لــذلك  melanosomeمضـلعة الشــكل تمتلــك حبيبــات ملونــة 
، توجـــد هــــذه  (28,15)تظهـــر داكنـــة اللـــون وهـــذا يتفـــق مـــع 

فقريــات ولكـــن يوجـــد اخــتالف فـــي شـــكل الطبقــة فـــي جميـــع ال
وحجــــم الخاليــــا الظهاريــــة الملونـــــة اســــتنادا الــــى التبــــاين فـــــي 
االجنــــاس واالنــــواع ، وال توجــــد هـــــذه الحبيبــــات الملونــــة فـــــي 
الطبقــة الظهاريـــة للشـــبكية فـــي عــين الزواحـــف ليليـــة النشـــاط 

، امـــا  (15)فــي حـــين توجـــد فـــي الزواحـــف  نهاريـــة النشـــاط 
 rode andطبقـة العصـي والمخـاريط  الطبقـة الثانيـة  فهـي

cones layer   طبقـة المسـتقبالت الضـوئية ( والتـي تتكـون(
وظهـــر كـــال النــــوعين conesوالمخـــاريط  rodeمـــن العصـــي 

وقطعـة داخليـة  outer segmentمؤلـف مـن قطعـة خارجيـة 
inner segment    مرتبطـــة مــع بعضــها الــبعض وبـــذلك

صــــابع )ابــــو تظهــــر شــــبكية هــــذا الزاحــــف وزغــــة نصــــفية اال
بــــــريص( مشـــــــابهة لمـــــــا ذكـــــــر فـــــــي االســـــــماك والبرمائيـــــــات 
والزواحــف والطيــور وللبــائن فــي احتوائهــا علــى النــوعين مـــن 

، وظهــــــــــرت طبقـــــــــة العصــــــــــي (21,18,16,13,9)الخاليـــــــــا 
والمخــاريط فـــي الوزغــة موضـــوع الدراســـة مكونــة مـــن نـــوعين 
مـــن العصـــي هـــي عصـــي مفــــردة ومزدوجـــة ونـــوع واحـــد مــــن 

يط مفـردة وهـذا ال يتفـق مـع مـا ظهـر فـي المخـاريط هـي مخـار 

 Natrix tessellateشــبكية عــين افعــى المــاء العراقيــة 

tessellate  حيــث ظهـــرت طبقــة العصـــي والمخــاريط مؤلفـــة
مـــن عصـــي بنــــوعين عصـــي مفـــردة قصــــيرة وعصـــي مفــــردة 
طويلــــة وظهــــرت المخــــاريط بأربعــــة انــــواعهي مخــــروط مفـــــرد 

. (16)طويـــــل وقصـــــير ومخـــــروط مـــــزدوج طويـــــل وقصـــــير 
وتحتــــوي هـــــذه الخاليـــــا صــــبغات تمـــــتص الطاقـــــة الضـــــوئية 
فيتحـول الـى طاقـة كيميائيـة تنشـا تنبيهـا حسـيا بصـريا ليــؤثر 
فـي العصـب البصــري ومـن ثـم الــى الـدماغ فيحـدث االبصــار 

ان الجــــزء الخـــارجي للعصــــا يحتــــوي  (29). كمـــا وذكــــر (4)
وهـــذه المــادة تمـــتص  rhodopsinالصــباغ المعـــروف باســم 

ئية وتنشـى تنبيهــا حسـيا للعصـب البصـري يبــدأ الطاقـة الضـو 
مـن خليــة العصــا أمـا الجــزء الخــارجي للمخـروط فانــه يحتــوي 

. وظهــــــرت iodopsinمـــــادة صـــــباغية بصـــــرية اخـــــرى هـــــي 
معدومــة   Nocturnal geckoشـبكية ابـو بـريص مــن نـوع 

العصـــيات واحتوائهـــا علـــى ثالثـــة انـــواع مـــن المخـــاريط التــــي 
حين كانـت شـبكية ابـو بـريص ، في  (30)تستخدمها للرؤية 
الليلــي المعيشــة  Tarentola  annularisربـاعي الــنقط 

خاليــــة مــــن المخــــاريط وتحتـــــوي علــــى عصــــي فقــــط بعضـــــها 
احـــــــادي التركيــــــــب واالخـــــــر ثنــــــــائي التركيـــــــب وقــــــــد تميــــــــزت 
مســتقبالت الضــوء وهــي مــن النــوع العصــوي بطــول قطعتهــا 

،وقـــد (15)الخارجيــة مقارنـــة بـــالقطع الداخليـــة لـــنفس الخاليـــا 
ان الفقريــات التــي تكــون ليليــة النشــاط ذو شــبكية  (28)ذكـر 

عصـوية اي تمتلــك عصـي كثيــرة ومخـاريط قليلــة امـا نهاريــة 
النشــــاط فتكــــون شـــــبكيتها معدومــــة العصـــــي ومحتويــــة علـــــى 
مخــــاريط فقـــــط. واظهــــرت النتـــــائج فـــــي هــــذه الدراســـــة انعـــــدام 
 القطيــرات الدهنيـــة فـــي القطـــع الداخليـــة للمخـــاريط وهـــذا يتفـــق

وهـي بـذلك تختلـف عمـا ظهـر فــي (31) مـع مـا اشـار اليـه  
ان  (32)، وبـــــين (27,16)الزواحــــف كاألفـــــاعي والســــحالي 

القطيـــــرات الدهنيــــــة الموجــــــودة فـــــي الجــــــزء الخــــــارجي لطبقــــــة 
العصـــي والمخـــاريط تختلــــف فـــي حجمهــــا وعـــددها وتوزيعهــــا 
بـاختالف االنـواع وذلــك مـن خــالل دراسـته علــى اربعـة انــواع 

كمــــــا ان بعــــــض انـــــواع الزواحــــــف كاألفــــــاعي مـــــن الزواحف.
تمتلــــــك عيـــــون صــــــغيرة   Typhlopsالعميـــــاء مثــــــل جـــــنس 

بســيطة التركيــب وتحتـــوي طبقــة المســـتقبالت الضــوئية علـــى 
 . (31)عصي فقط 
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وظهــــــرت بقيـــــــة مكونـــــــات الشـــــــبكية وهـــــــي الغشـــــــاء المحـــــــدد 
الخـــــارجي ، الطبقــــــة النوويــــــة الخارجيـــــة، الطبقــــــة الضــــــفيرية 

نوويــــــة الداخليـــــــة، الطبقــــــة الضـــــــفيرية الخارجيــــــة ، الطبقـــــــة ال
الداخليـة ، طبقــة الخاليــا العقديــة ، طبقــة االليــاف العصــبية، 
الغشـاء المحـدد الـداخلي وهـذه المكونـات مشـابه لمـا ظهـر فـي 

، وظهـــــرت (18,16,13,9, 33)شــــبكية بقيـــــة الفقريـــــات 
الشــبكية فــي الزاحـــف وزغــة نصــفية االصـــابع )ابــو بـــريص( 

ويـــة وهـــي تماثـــل مـــا ظهـــر فـــي وعائيـــة اي تحـــوي اوعيـــة دم
شــــــــــــبكية االســـــــــــــماك والبرمائيــــــــــــات والســـــــــــــحالي والطيـــــــــــــور 

، كمــا وتختلـــف هــذه النتـــائج مــع مـــا ظهـــر  (18,27,13,8)
فـي شـبكية بعـض الزواحـف مثــل االفـاعي التـي كانـت تحــوي 
شـــبكة مـــن االوعيـــة الدمويـــة علـــى الســـطح الـــداخلي للشــــبكية 

 Natrix  tessellataكمــا فـــي افعـــى المـــاء العراقيــة

tessellata)(16) واالفعــــــــــــــــى العراقيــــــــــــــــة ارقــــــــــــــــم بيتـــــــــــــــــي ،
Hemorrhois  ravergieri(17) الـى  (26). ولقـد اشـار

ان الشــــبكية فــــي الزواحــــف تتكــــون مــــن ثــــالث منــــاطق هــــي 
 ciliary، الجــزء الهــدبي  iridial  partالجـزء القزحــي 

part  الجـزء المبصــر ،optical part ومـن التخصصــات.
ي ظهــــور حفيــــره مركزيــــة فــــي التـــي ظهــــرت فــــي الشــــبكية هــــ

المنطقـة الظهريــة المركزيــة للشــبكية علــى شــكل تقعــر خفيــف 
وتقـــــــوم الحفيـــــــره علـــــــى زيـــــــادة التكيـــــــف البصـــــــري لألجســـــــام 
المتحركـــة وبــــذلك فهـــي تمتلــــك دورا كبيـــرا فــــي التحســـس فــــي 
المحـــيط الضــــوئي لبيئــــة الحيــــوان وظهــــرت هــــذه الباحــــة فــــي 

لــــى تقــــع فــــي ، وقــــد توجــــد حفيـــرتين االو  (27,26)الســـحالي 
المنطقــــة الظهريـــــة المركزيــــة والثانيـــــة فــــي المنطقـــــة الظهريـــــة 

. ومــن النتـــائج  (17,4)الصــدغية لشـــبكية بعــض الزواحـــف 
التـــي ظهــــرت فــــي شــــبكية الوزغـــة هــــي الحليمــــه المخروطيــــة 
التــــي ظهــــرت بهيئــــة تركيــــب مخروطــــي فــــي الجهــــه المقابلــــه 
للعصـــــب البصـــــري وباتجـــــاه الجســـــم الزجـــــاجي ويعمـــــل هـــــذا 

اذ يوجـــــد فــــــي اغلــــــب  (17)ب علــــــى تغذيـــــة الشــــــبكية التركيـــــ
الفقريات ويأخذ اشكاال مختلفة كما انـه يكـون تحـت مسـميات 

 . (18)عديدة اذ يسمى في الطيور بالممشط العيني 
وبينـت نتيجـة الدراســة الحاليـة ان العنبيـة والتــي تمثـل الغاللــة 
الثانيـة او الوسـطى فـي عـين الوزغـة موضـوع الدراسـة تتــألف 

شــــيمية والجســـــم الهــــدبي والقزحيــــة وهـــــي تشــــابه مـــــن مــــن الم

الناحيـــة التركيبـــة االساســـية مـــا موجـــود فـــي عنبيـــة الفقريــــات 
، وظهـرت المشــيمية ذات لــون غـامق لوجــود عــدد مــن  (33)

الخاليـا الملونــة والتــي تــزداد فـي العــدد عنــد التعــرض للضــوء 
،امـا الجسـم الهـدبي الـذي يحـوي اليـاف عضـلية اماميـة  (21)

ونتـــوءات هدبيــــة فهـــو يشــــابه مـــا موجــــود فـــي اغلــــب وخلفيـــة 
، فالجســم الهــدبي تركيـب لــه مســاهمة كبيــرة  (31)الزواحـف 

فــي اداء وظيفــة العــين فهــو يثبــت العدســة بواســطة ارتباطهـــا 
بالبروزات الهدبية والتي تحوي الياف عضلية اماميـة واليـاف 

،وظهــرت القزحيـــة   (34,33)عضــلية خلفيــة جيــدة التكــوين
موضــــوع الدراســـة  ذات شــــكل مثلــــث او هرمــــي  فـــي الوزغــــة

تحوي الياف عضلية مخططة فـي قاعـدتها وهـذا ال يتفـق مـع 
ما ذكر بان القزحية في الزواحـف تتـألف مـن اليـاف عضـلية 

فــي  Sphincter pupillaeمخططـة تؤلــف عضــلة قابضــة 
منطقـة اتصـالها بالعدسـة ويتكــون سـطحها مـن ظهـارة تمتلــك 

 .(31)خالياها حبيبات ملونة 
امــــا الغاللــــة الثالثــــة والمؤلفــــة مــــن الصــــلبة والقرنيــــة فهــــي ال 

 (31,26,6,4)تختلف كثيرا عـن مـا ظهـر فـي بقيـة الفقريـات 
،فظهـرت الصـلبة مكونـة مـن عــدد مـن الخاليـا المولـدة الليفيــة 
واالليـــــاف  الغراويــــــة  والخاليــــــا الملونـــــة كمــــــا انهــــــا ظهــــــرت 

 وف زجــاجي وهـذا يتفـق مــع مـا اشــار اليـه محاطـة بغضـر 

في وجود هذا الغضـروف فـي عـين افعـى المـاء العراقيـة  (16)
ولكــن ال يتفـــق مــع مـــا ظهــر فـــي عــين االفعـــى العراقيــة ارقـــم 
بيتــــي او حيـــــة البيـــــت بكــــون الصـــــلبة ال تحـــــاط بغضـــــروف 

ان غضــــــروف الصـــــــلبة  (31)زجــــــاجي ، فـــــــي حــــــين ذكـــــــر 
Scleral cartilage كــرة مقلــة العـــين  ينحصــر فــي نصــــف

فأشــار الـــى ان  (35)فــي اغلــب البرمائيـــات والزواحــف، امـــا 
الصـلبة فـي عيـون الطيــور تكـون محميـة بغضـروف زجــاجي 

hyaline cartilage    وظهــرت قرنيــة الوزغــة ســـميكة ،
،شـفافة ، محدبــة، ومكونـة مــن جـزئيين همــا القرنيـة المركزيــة 

س طبقــات وهــي والقرنيـة المحيطيــــــة وتتــألف القرنيــة مــن خمــ
، امــا (31,19,13,4 ,35)تشــابه مــا موجــود فــي الفقريــات 

 Flattenedقرنيــة افعـــى المـــاء العراقيـــة فظهـــرت مســـطحة

cornea   وتحـــاط القرنيــة مــن الخـــارج (16)وغيــر محدبــة،
  Tertiary بغطــاء شــفاف يطلــق عليــه نظــارات ثالثيــة

spectacles تقـي العــين مـن المــؤثرات الخارجيـة لعــدم احتــواء
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العــــــــين علــــــــى اجفــــــــان وهــــــــذا يتفــــــــق مــــــــع مــــــــا اشــــــــار اليـــــــــه 
، وظهــرت العدســة مكونــة مــن االليــاف العدســية (31,16,4)

وهـو مـا متعـارف عليــه مـن حيـث التركيــب االساسـي لهـا فــي 

، ولـــم يالحــــظ وجـــود وســــادة (35,31,13,4)بقيـــة الفقريــــات 
حـول العدســة كمــا ظهــر فــي بعــض  Annular padحلقيـة 

.(31,16)الزواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
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 الخالصة

، اذ Francolinus francolinusتكم دراسكة الوصكف الشككليائي والتركيكب النسكجي للكليكة فكي الكدراج العراقكي األسكود 
أشكارت نتككائج الوصككف التشككريحي أن للككدراج العراقككي األسككود زوجكا مككن الكلككى الصككلدة الكبيككرة المتطاولككة والتككي تتخككذ 

موضكعا متنكاظراً علكى جكانبي العمكود الفقريضكمن التجويكف الجسككمي وهكي تتموضكع فكي انخفكاض عظمكي ضكمن منطقككة 
. وككل كليكة تتكألف مكن ثكالص فصكوص ممثلكة (Renal fossa)يطلكق عليكه بكالحفرة الكلويكة  (Synsacrum)العجز المتحد 

بفص قحفي وآخر وسطي وثالث ذيلي، ويبكدو سكطح فصكوص الكليكة الكثالص محكززاً فكي الكدراج العراقكي األسكود وتحكاط 

الكلكى بمحفظكة رقيقككة مكن النسكيج الضككام وان لككل كليكة مككن كلكى الكدراج العراقككي األسكود حالكب ينشككأ مكن مكؤخرة الفككص 
 على السطح البطني للفصين الوسطي والذيلي ليدخل إلى منطقة المجمكع ويفكتح مباشكرة عنكد المسكلك البكولي القحفي ويمتد 
(Urodeum) لمنطقككة المجمككع(Cloaca) أوضككح الفحككص المجهككري أن الوحككدات األساسككية للكليككة فككي الككدراج العراقككي.

سكيج قشكرة ونسكيج لكب، ويشكغل نسكيج األسود تتمثل بالفصيصات التي تأخذ الشكل البيضوي وكل فصكيص يتككون مكن ن
القشرة مساحة أكبر من نسيج اللب، وأظهرت الدراسة النسجية إن الكبيبات فكي كليكة الكدراج العراقكي األسكود تككون ممثلكة 

بتراكيب كروية صغيرة نسبيا ولكل كبيبة قطب وعائي وآخر بولي، وتتوزع الكبيبات بشكل عشوائي ضمن نسكيج الكليكة 
ثر فكي المنطقكة القريبكة مكن اللكب وتحكاط ككل كبيبكة بمحفظكة يطلكق عليهكا محفظكة بومان.كمكا أوضكحت ويكون تركيزها أك

أن نبيبات الكلية تتمثل بالنبيكب الملتكوي الكداني، والنبيكب الملتكوي القاصكي، ويقكع بينهمكا عكروة هنلكي نتائج الدراسة الحالية
قكاص  بنبيكب جكامع والنبيبكات الجامعكة تكؤدي إلكى أقنيكة  التي تتألف من قطعة نحيفة وقطعة سميكة، ويتصل كل نبيب ملتو  

جامعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة. 

إنبطانةنبيباتالكليةفيمقاطعهاالمختلفةتتمثلبنسيجظهاريمكعبيبسيطذوحافةفرشاتيةفيالسطحالحرللخالياضرررمنالنبيبالملتويالدانيبي
نمايخلوالسطحالحرللخاليامنالحافةالفرشاتيةضمنالنبيبالملتويالقاصيوتتألفبطانةالقطعةالنحيفةوالسميكةلعروةهنليمننسررريجظها

ئةفيالقطعةالنحيفةأمابالنسبةللنبيباتالجامعةفتكونذاتبطانةمؤلفةمننسيجظهاريمكعبيبسررريطال ريمكعبيبسيطتبدوخالياهمكعبةواط
أوضككحت نتككائج الدراسككة الحاليككة أن جككدار الحالككب .عموديواطىءوتكونبطانةالقنواتالجامعةمؤلفةمننسيجظهاريعموديبسرريط

ككاذب مهكدب تليهكا طبقكة عضكلية يتكألف مكن ثكالص طبقكات تتمثكل بطبقكة داخليكة مؤلفكة مكن نسكيج ظهكاري عمكودي مطبكق 
مؤلفة من ألياف عضلية ملساء ثم طبقة خارجية مؤلفكة مكن نسكيج ضكام رخكو، ويبكدو تجويكف الحالكب غيكر منكتظم الشككل 

 في الدراج العراقي األسود.

 

 كلية، الدراج العراقي األسود، وصف شكليائي، تركيب نسجي.كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

The morphological description and histological structure of Kidney in Iraqi black partridge 
Francolinus francolinus have been investigated. Results of morphological description 
declared that Iraqi black partridge have pair of elongated large solid kidneys which are 
situated symmetrically on both sides of vertebral column in a bony depression called renal 
fossa within the synsacrum. Each kidney consist of three lobes represented by cranial, 
middle and caudal lobes, the surface of three lobes of kidney was containing small 
depressions in Francolinus francolinus and the kidney covered by capsule of connective 
tissue. For each kidney in Francolinus francolinus has ureter originated from the posterior 
end of cranial lobe and extend on the ventral surface of middle and caudal lobes and 
opened at urodeum within the cloaca. Microscopical examination showed that the basic 
unit of kidney in Iraqi black partridge represented by lobules which have oval shaped and 
each of them consist of cortex and medulla, and the cortex occupies more area than that of 
medulla. Histological study showed that the glomeruli in Iraqi black partridge represented 
by relatively small spherical structure and each glomerulus has vascular and urinary poles 
and the glomeruli distributed randomly within the kidney tissue and they are concentrated 
near the medulla and each glomerulus covered by capsule called Bowman's capsule. The 
results of present study showed that the tubules of kidney represented by proximal 
convoluted tubules, distal convoluted tubules, loops of Henle's in addition to the collecting 
tubules which lead to collecting ducts. The lining of kidney tubules represented by simple 
cuboidal epithelium with brush border in proximal convoluted tubules while the lining of 
distal convoluted tubules were represented by simple cuboidal epithelium without brush 
border in free surface of cells. The lining of thick and thin segments of Henle's loop were 
represented by simple cuboidal epithelium appeared Low cuboidal in thin segment. The 
collecting tubules have lining ranged from simple cuboidal to low columnar while it was 
simple columnar in collecting ducts.The results of the present study showed that the ureter 
walls consist of three layer represented by internal layer of ciliated pseudostratified 
columnar epithelium, the middle layer which is the muscular layer and the external layer of 
loose connective tissue. The lumen of ureter appeared irregular in Francolinus francolinus. 

Key words: Kidney, Iraqi black partridge, Morphological description, Histological 
structure 
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 المقدمة

تعد الكلى من األعضاء األساسية في أجسام 
ً في  ً رئيسا الفقريات بضمنها الطيور وهي تؤدي دورا

موازنة السوائل الجسمية و في تنظيم الضغط الدموي من 
أجل الحفاظ على ثبات البيئة الداخلية للحيوان الفقري، ويتم 

ذلك من خالل إيجاد التوازن بين الراشح الكبيبي 
(Glomerular filtration)  وحجم إفراز النبيب البولي

(Renal tubular secretion volume)  واألزموزية

(Osmolarity)  والمحتوى األيوني(Ionic content) 
للسائل الجسمي، وهي  (pH)ودرجة األس الهيدروجيني 

تحتاج في ذلك إلى جهاز معقد من النبيبات التي لها عالقة 
 [.4، 3، 2، 1وثيقة باألوعية الدموية ]

والكلى في الفقريات بضمنها الطيور تظهر خطة 

بناء متماثلة فهي وبشكل عام تتألف من مجموعة متراصة 
ً ظهرياً ضمن  من النبيبات تشكل كتلة تأخذ موضعا

التجويف الجسمي وعلى جانبي العمود الفقري وتظهر 
الكلى وبرغم تماثلها التكويني ومضاهاتها اختالفات في 

ريحي ضمن مجاميع الفقريات المختلفة تفاصيل البناء التش

ويتمثل هذا االختالف في التباين الحاصل في عدد وترتيب 
، 3الكبيبات وتعقيدات النبيبات الكلوية بأجزائها المختلفة ]

5.] 

أوضحت مراجعة المصادر أن الدراسات 
المتعلقة بالكلى والجهاز البولي بصورة عامة في الطيور 

ً فق [ دراسة 6د قدمت العزاوي ]العراقية قليلة نسبيا
تشريحية ونسجية مقارنة للكلى في الدجاج المنزلي 

Gallus domesticus والوزAnseranser وتبعها محمد
[ في دراسته عن الكلية في صقر الحوام 7وجماعته ]

ButeobuteovulpinusGloger [ 8وتناول البطاح ]

دراسة تشريحية ونسجية للكلية في طائر الغرة البيضاء 
Fulicaatra[ الكلية في طائر العقاب 9ودرس العجيلي ]

ودرس العجيلي ومحمد  Aquila chrysaetosالذهبي 
[ الكلى في زغاليل وبالغات الحمام، وتبعتهما العنبكي 10]
 Passer[ التي درست الكلية في العصفور المنزلي11]

domesticus[ الكلية في طائر 12ودرست كاظم وداود ]
ً الجراء Tyto albaالبومة البيضاء وهذا شكل حافزا

الدراسة الحالية التي هي جزء من دراسة موسعة شملت 
الوصف الشكليائي والتركيب النسجي للكلى في نوعين من 

كما Tyto albaالطيور العراقية هي البومة البيضاء 

 [12]درست كاظم و داود الكلية في طائر البومة البيضاء 
الدراج العراقي األسود وهي جزء من دراسة موسعة شملت

 موضوع الدراسة الحالية.

 

 المواد وطرائق العمل

 جمع العينات  -

استعملت في هذه الدراسة عينات من طائر 

الدراج العراقي االسود البالغ، تم الحصول عليها من 
األسواق المحلية ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد، وقد 
تم تصنيف العينات باعتماد المفاتيح التصنيفية المتوافرة 

[ بغية الحصول على الكلى، تم تشريح الطيور 14، 13]
وقع الكلى فيها وصفاتها الشكليائية، ثم والتعرف على م

استؤصلت الكلى من موقعها، وتم إجراء بعض القياسات 

عليها، ثم ثُبتت أجزاء من الكلى بواسطة المثبت محلول 
 24لمدة  (AqueousBouin's fluid)بوين المائي 

 ساعة.

 الدراسة النسجية  -

اتبعـت في تحـضير الشرائح النسجية للكلـية فـي 

لدراسـة طـريقة الـطمر بشمع الـبراڤين عـينات ا
(Paraffin wax) ( درجـة 60-58ذي درجة انصهار )

[ ولونت 15سـليلزية وفق طريقة بانكروفت وسـتيفنس ]
المقاطع النسجية بواسطة الصبغة الروتينية هارس 

-Haris'sHematoxylin)أيوسين -هيماتوكسلين
Eosin)[ 16بحسب طريقة.] 

 النتائج

 Morphologicalالشكليائي للكليةالوصف  -1
Description of Kidney 

أظهر الفحص التشريحي أن الدراج العراقي 

األسود يمتلك زوج من الكلى الصلدة الكبيرة نسبياً 
ً على جانبي العمود  ً متناظرا والمتطاولة تتخذ موضعا

الفقري وهي تتموضع في انخفاض عظمي يطلق عليه 
ضمن منطقة العجز  (Renal fossa)بالحفرة الكلوية 

في التجويف الجسمي. وتمتد كل  (Synsacrum)المتحد 

 ً ً  (Cranially)كلية قحفيا  (Caudally)إلى الرئة وذيليا
إلى نهاية منطقة العجز المتحد، ويبدو سطح فصوص 

ً في بعض المواقع  بمحفظة وهي تحاط الكلية الثالص محززا
وتغطى  (Connective tissue)رقيقة من النسيج الضام 

 .(Peritoneum)بغشاء الخلب 

تتكون كل كلية من كلى الدراج العراقي األسود 
 Cranial)من ثالثة فصوص مـمثـلةً بالفص القحفي 

lobe)  الذي يكون أكبر فصوص الكلية ويبدو أقرب إلى
ً عند نهايته األمامية ويأخذ  الشكل البيضوي ويكون متسعا

ً عند نهايته الخ لفية، كما أظهر الفحص بالتضييق تدريجيا

العياني أن الفص القحفي للكلية اليسرى يكون أكبر من 
نظيره في الكلية اليمنى ويقع في مستوى أعلى قليالً من 

الفص القحفي للكلية اليمنى، الفص الوسطي للكلية يبدو 
ً ومتطاوالً ويظهر في سطحه الجانبي تخدد عند  ضيقا

على، ويتخذ منتصفه ونصفه األسفل أوسع من نصفه األ

ً في مظهره البطني وهو  ً تقريبا الفص الذيلي شكالً مثلثا
أقصر فصوص الكلية في طائر الدراج العراقي األسود 

ً مع الفص الوسطي وفي اتجاه  ويبدو الفص الذيلي ملتصقا
آخر تظهر الكلى فيه الدراج العراقي األسود بلون يتراوح 

 (.1بين بني إلى أحمر قاني )شكل 

من كلى طائر الدراج العراقي األسود لكل كلية 
يتضح في مؤخرة الفص القحفي للكلية  (Ureter)حالب 

ويبدو أنه يدخل في عمق الفص القحفي للكلية ويمتد على 
السطح البطني لفصي الكلية الوسطي والذيلي ليفتح في 

لمنطقة المجمع  (Urodeum)منطقة المسلك البولي 
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(Cloaca) في الدراج العراقي ، وال توجد مثانة بولية
 (.1األسود )شكل 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن معدل طول 

سم(.  3.533-2.666سم( وبمدى ) 3.306الحالب )
سم(.  0.664وكانت نسبة طول الحالب إلى طول الكلية )

سم( وبمعدل  5.3-4أما مدى طول الكلية فيتراوح بين )
سة (. كما أظهرت نتائج الدرا1سم( )جدول  4.660)

الحالية أن معدل وزن الكلية في الدراج العراقي األسود 

( 1غم( )جدول 2.53-2.15غم( وبمدى ) 2.344يبلغ )
 (.%0.8وكان معدل نسبة وزن الكلية إلى وزن الجسم )

 Histological structureالتركيب النسجي للكلية  -2
of kidney 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الكلية في طائر 

اج العراقي األسود تغطى بمحفظة رقيقة من النسيج الدر
 Collagen)الضام وتظهر فيها ألياف كـوالجـينـيـة 

fibers)  وأرومات ليفية((Fibroblasts  وبـعض األليـاف
وكان معدل سـمك  (Reticular fibers)الشبـكيـة 
)شكل  (μm 2.500-10)وبمدى  (μm 6.500)المحفـظة 

2 .) 

أن الوحدات األساسية  أظهر الفحص المجهري

للكلية في الدراج العراقي األسود موضوع الدراسة الحالية 
والتي يمكن أن نالحظ  (Lobules)تتمثل بالفصيصات 

فصيص(وتبدو فصيصات الكلية في  8-6العديد منها )

المقاطع بشكل تركيب بيضوي تقريباً، وكل فصيص يتكون 
في موقع من نسيج قشرة ونسيج لب، ويبدو نسيج القشرة 

محيطي بالنسبةلنسيج  للب، أما نسيج اللب فيقع عند قاعدة 
الفصيص بالقرب من الوريد داخل فصيصي 

(Intralobular vein) وأظهر الفحص المجهري أن  ،

تشغل مساحة أكبر من اللب  (Cortex)منطقة القشرة 
(Medulla)  ويحدد محيط الفصيصات األوردة بين

أما الوريد داخل  (Interlobularveins)الفصيصية 
فيقع في مركز قشرة  (Intralobular vein)الفصيصي 

(  ويبدو أن نسيج القشرة يمتد إلى عمق 3الفصيص )شكل 

وكل  (Medullary cones)الكلية بين المخاريط اللبية 
مخروط لبي يتألف من عدد من األقنية اللبية وأظهرت 

الفاصل بين القشرة واللب  المقاطع صعوبة في تمييز الحد
إال أن وجود النسيج الضام الذي يحيط بالمخروط اللبي 

 (.4يؤشر حداً فاصالً بين القشرة واللب )شكل 

تترتب الوحدات الكلوية )النفرونات( على طول 
خطوط شعاعية بين األوردة بين الفصيصية وداخل 

 (Interlobular & Intralobular veins)فصيصية 
 Perilobular sinus)مشكلة شبكة جيبية حول فصيصية 

network) (، يحوي نسيج القشرة كبيبات 5)شكل

(Glomeruli)  ومقاطع للنبيب الملتوي الداني 
(PCT) والنبيب الملتوي القاصي(DCT)  فضالً عن

(. وكان معدل سمك القشرة 6وجود الكبيبات )شكل 
(1447.500 μm)  وبمدى(850-2200 μm). 

ل نسيج اللب في طائر الدراج العراقي يشغ

األسود مساحة أصغر بالمقارنة مع نسيج القشرة ويتخذ 

ً عند قاعدة الفصيص ويكون اللب بشكل  اللب موقعا
جزيرات لبية محاطة بمحفظة رقيقة من النسيج الضام 

(. 7)شكل  (Loose connective tissue)الرخو 

قاطع وأظهر الفحص النسجي أن منطقة اللب تحوي م
ومقاطع  (Collecting tubules)للنبيبات الجـــامـعة 

والقطـعة السميكة  (Collecting ducts)لألقنية الجامعة 
ويبلغ  (Loop of Henle's)والقطعة النحيفة لعروة هنلي 

 (μm 250-800)وبمدى  (μm 422)معدل سمك اللب 

 (.8( )شكل 1)جدول 

 Nephronsالوحدات الكلوية    -3

 Glomerulusة الكبيب -أ

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود نوعين من 
 Cortical)الكبيبات تتمثـل بالكبيبـات الـقـشرية 

glomeruli)  والتي تتضح في الجزء المحيطي من القشرة
 Medullary)أما النوع الثاني فيتمثل بالكبيبات اللبية 

glomeruli)  من اللب، وبشكل عام ً وهذه تتموضع قريبا
ً من  تكون الكبيبات في المنطقة القريبة من اللب أكبر حجما

 (. 9تلك الموجودة في المنطقة القشرية )شكل 

أظهر الفحص النسجي أن الكبيبات تتوزع بشكل 
عشوائي ضمن نسيج الكلية اذ يبدو أنها تتركز بشكل أكثر 

اللب أكثر مما هو عليه في  كثافة في المنطقة القريبة من
محيط الكلية الخارجي. وتكون الكبيبات محاطة بمقاطع 

وتبدو  (DCT)والنبيبات القاصية (PCT)للنبيبات الدانية 

الكبيبات موزعة بشكل منفرد اوبشكل مجاميع تضم كبيبتين 
 (.10أو ثالص أو حتى أربع كبيبات. )شكل 

أوضح الفحص المجهري ان الكبيبات في كلية 
الدراج العراقي األسود تكون ممثلة بتراكيب كروية 
ً وهي مؤلفة من جهاز بسيط مــن األوعية  صغيرة نسبيا

 Vascular)الدموية الشعرية ولكل كبيبة قـطب وعائي 
pole)  وقطب بولي(Urinary pole) وتتصل الجسيمة

الكلوية بالنبيب البولي من خالل النبيب الملتوي الداني 
(PCT) ب الوعائي توجد خاليا مميزة ذات نوى وعند القط

 Juxtaglomerular)إهليليجية تدعى الخاليا جار الكبيبة 
cells)  وتبدو هذه الخاليا بتماس مع البقعة الكثيفة

(Macula densa)  (.11)شكل 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هـــناك تباينات 
ً في عدد وقطر الكبيبات في كلية ال دراج بمدى واسع نسبيا

 (μm 39.625)العراقي األسود، إذ بلغ متوسط قطرها 

، وبـلغ متوسط عدد الكبيبات (μm 27.500-60)وبمدى 
( كبيبة 7-3( كبيبة لكل مليمتر مربع وبمدى )4.950)

(. كما أظهر الفحص النسجي أن الكبيبـة محاطة 1)جدول 
 Bowman's)بمحفـظة ثنائية الطبقة هي محفظة بومان 

Capsule) ـي تتميز ان لها طبقة حشوية الت(Visceral 
layer)  وطبقة جدارية(Parietal layer)  مؤلفة من

 (Flattened epithelial cells)خاليا ظهاريـة مسطحة 

وتوجد بين الطبقة الجدارية والطبقة الحشويةفسحة تدعى 
والــتي يبــلغ  (Bwoman's space)فسحة بــومان 

-10)مدى ــبو (μm 4.625)متــوسط سمــكها 
2.500μm) (.11(، )شكل 1)جدول 
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 Proximal Convolutedالنبيب الملتوي الداني   -ب
Tubule (PCT) 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الجزء األمامي 

 (PCT)من النبيب البولي والمتمثل بالنبيب الملتوي الداني 
يتصل بالقطب البولي للكبيبة، وتتميز بطانته بكونها مؤلفة 

 Simple Cubiodal)من نسيج ظهاري مكعبي بســيط 
epithelial tissue)  تستند خالياه على غشاء قاعدي وقد

تبدو الخاليا الظهارية هرمية الشكل ونواها غامقة الصبغة 

مدورة في شكلها مركزية الموقع، ويوجد عند السطح الحر 
للخـاليا الظهارية زغيبات طـويلة تشـكل بمجموعها ما 

، وبلغ متوسط (Brush border)يعرف بالحافة الفرشاتية 
وبمدى  (μm 33.250)القطر الخارجي للنبيب حوالي 

(47.500-20 μm) بينما يتراوح متوسط سمك الظهارة ،

)جدول  (μm 7.500-20)وبمدى  (μm 13)المبطنة له 
 (.12( )شكل 1

 Loop of Henleة هنلي   عرو -ج

أظهر الفحص النسجي لمقاطع في مـنطقة اللب 
وأخرى  (Thin segment)وجود مقاطع للقطعة النحيفة 

من عروة هنلي، إذ  (Thick segment)للقطعة السميكة 
ظهرت مقاطع القطعة النحيفة ذات بطانة مؤلفة من خاليا 

ً بسيطاً  ً مكعبا ً ظهاريا  Simple)مكعبة واطئة مشكلة نسيجا
cuboidal epithelial tissue)  نواها غامقة الصبغة

مدورة الشكل. أما القطعة السميكة فكانت هي األخرى ذات 

بطانة مؤلفة من خاليا ظهارية مكعبة وتكون نواها مدورة 
مركزية الموقع تأخذ صبغة أغمق مما هو عليه في القطعة 

ً أغمق النحيفة وكذلك يأخذ سايتوبالزم القطعة السميكة لو نا
مما هو عليه في سايتوبالزم القطعة النحيفة.أظهـر الفحـص 
المجهـري عـدم وجـود حـافة فرشاتـية في السطوح الحرة 

لخاليا القطعة النحيفة والسميكة من عــروة هنلي كما 
أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن معدل القطر للقطعة 

 12.500-22.500)وبمدى  (μm 17.250)النحيفة يصل 
μm)  وللقطعة السميكة(28 μm)  25-32.500)وبمدى 
μm) (.8( )شكل 1)جدول 

 Distal Convolutedالنبيب الملتوي القاصي   -د
Tubule (DCT) 

في  أظهر الفحص النسجي لمقاطع مستعرضة
أن النبيب الملتوي القاصي كما  كلية الدراج العراقي األسود

ا يقع في منطقة هو الحال في النبيب الملتوي الداني كالهم

القشرة ويكون مبطن بنسيج ظهاري مكعبي بسيط 
(Simple cuboidal epithelial tissue)  وتكون نوى

الخاليا دائرية مركزية الموقع ويمكن تمييزه عن النبيب 
الملتوي الداني بكون السطح الحر لخاليا النبيب الملتوي 
ً من الحافة الفرشاتية وبالتالي فإن  القاصي يخلو تمــاما

تجويفه يكون أكبر من تجويف النبيب الملتوي الداني، 
وي القاصي ويبلغ معدل القطر الخارجي للنبيب الملت

(23.250 μm)  وبمدى(17.500-35 μm)  في حين يبلغ
 5-10)وبمدى  (μm 7)متوسط سمك الظهارة المبطنة له 

μm) (.12( )شكل 1)جدول 

 Collectingالنبيبات الجامعة واألقنية الجامعة  -هـ
Tubules and Collecting Ducts 

هرت نتـائج الدراسـة الحـالية أن أقطار ـأظ

امعـة في كلية الدراج العراقي األسود تكون النبيبات الج
ً بين أقطار النبيبات الدانية  والقاصية  (PCT)وسطا

(DCT)  وكان معدل قطر النبيب الجامـع الخـارجـي
(27.412 μm)  وبمدى(20-45 μm)  أما معدل قطر

 2.500-20)وبمدى  (μm 8.967)النبيب الجامع الداخلي 
μm) 9.950)طنة له وبلغ متوسط سمك الظهارة المب 
μm)  وبـمــدى(5-15 μm)  (.1)جدول 

دراسة المقاطع النسجية أوضحت أن بطانة 
الى النبيبات الجامعة تتألف من نسيج ظهاري مكعبي بسيط 

وتكون خالياه ذات نوى دائرية تأخذ عمودي واطىء 

موضعا أقرب إلى القاعدة من المركز وتأخذ لونا غامقاً، 
ً من النبيبات الجامعة أما األقنية الجامعة فتك ون أوسع قطرا

وتكون بطانتها مؤلفة من نسيج ظهاري عمودي بسيط 
وتبدو الخاليا العمودية الواطئة ذات نوى بيضوية تتخذ 

 (.8موضعاً قاعدياً في الخلية )شكل 

 Ureterالحالب    -4

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الحالب في 

الدراج العراقي األسود يكون بشكل تركيب أنبوبي وتركيبه 
النسجي من الداخل إلى الخارج يتمثل بطبقة داخلية مؤلفة 

 Ciliated)من نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب مهدب 
pseudostralified columnar epithelium)  تبدو

ً في مواقعها وتستند هذه خالياه ذات نوى تظهر ت طبقا

 Lamina)الطبقة على الصفيحة األصيلة 
propria) النسيج الضام تلي هذه الطبقة طبقة المكونة من
مؤلفة من ألياف عضلية ملساء  (Muscularis)عضلية 

ً وتحاط هذه الطبقة بنسيج ضام رخو  وتكون سميكة نسبيا
ويف ويبدو تج (Adventitia)ممثالً بالطبقة البرانية 

الحالب غير منتظم الشكل ويصل متوسط قطره الداخلي 
( 1)جدول  (μm 241.665 ،429.995والخارجي )

 (.14، 13)شكل 

 

 

 المناقشة 

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن الكليتين في 
الدراج العراقي األسود 

Francolinusfrancolinus تتمثل بزوج من التراكيب
الصلدة الكبيرة المتطاولة وكل منها تتموضع في انخفاض 

عظمي على جانبي العمود الفقري ضمن منطقة العجز 
يطلق عليه بالحفرة الكلوية  (Synsacrum)المتحد 

(Renal fossa) وتحاط كل كلية بمحفظة من النسيج ،

ً لما أشار  إليه العديد من الضام وتأتي هذه المالحظات تأكيدا
، 10، 6الباحثين الذين درسوا الكلى في طيور مختلفة ]

[ ويأتي ذلك من كون خطة البناء النسجي 17، 12، 11
 [.3متماثالً في كلى الفقريات ]
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أشارت الدراسات السابقة إلـى أن الكلية في 
الطيور تتألف من ثالثة فصوص ممثلة بالفص القحفي 

(Cranial lobe) والفص الوسطي (Middle lobe) 

وأن هذه الفصوص تظهر  (Caudal lobe)والفص الذيلي 
ً في حجمها وشكلها في األنواع المختلفة من الطيور  تباينا

بالرغم من اشتراكها في خطة بنائها، فقد أشار هودجس 
[ إلى أن فصوص الكلية مفصولة عن بعض في 18]

إذ أن الفص القحفي مفصول عن الفص  fowlsالدجاج 

ي من خالل أخدود يشغله الشريان الفخذي الوسط
(Femoral artery)  بينما يفصل الفص الوسطي عن

الفص الذيلي أخدود يمر من خالله الشريان الوركي 
(Sciatic artery) [ أن الكلية في الدجاج 19وأورد كنك ]

تنقسم إلى فص قحفي مدور وسطي اسطواني وذيلي متسع 

قد أورد كنك وميكليالند غير منتظم الشكل وفي اتجاه آخر ف
[، إن أفراد معظم رتب الطيور باستثناء رتبة 17]

العصفوريات تكون فصوص الكلى فيها مفصولة بوضوح 
في حين يكون الفص الوسطي غير متميز بوضوح ومندمج 
مع الفص الذيلي في أفراد العصفوريات. وقد أكدت العديد 

من الدراسات المضمون أعاله بخصوص فصوص الكلى 
ً من البني ف ي الطيور ولون الكلية في الطيور يظهر تغايرا

[. إن 23، 22، 21، 11،12،20، 10إلى األحمر القاني ]
نتائج الدراسة الحالية تتوافق بشكل وآخر مع الدراسات 
أعاله ويبدو أن هذا ذو صلة بالبناء التركيبي المستند 

لمتطلبات الحاجة الوظيفية فضال عن الخصوصية النوعية 
 طير موضوع الدراسة.لل

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الوحدات 
وتبدو  (Lobules)األساسية للكلية تتمثل بالفصيصات 

فصيصات الكلية في المقاطع النسجية بشكل تركيب 

ً وهذا ال يتوافق مع ما ذكراه كاظم  بيضوي الشكل تقريبا
[ اللذان اشارا الى ان الفصيصات في البومة 12وداود ]

مخروطية الشكل تبدو مقاطعها مثلثة Toya albaضاء البي
الشكلوفي كال الحالتين تكون الفصيصات محاطة من 

 (Interlobular veins)الجانبين باألوردة بين الفصيصية 

ويوجد عند مركز الفصيص الوريد داخل فصيصي 
(Intralobular vein)  ممثالً بشبكة حبيبية حول

، إن نتائج (Perillobular sinus network)فصيصية 
الدراسة الحالية تتوافق بشكل كبير مع ما أورده العديد من 
الباحثين الذين تناولوا دراسة الوصف التشريحي والتركيب 

[ و مرة 24، 18، 17، 6النسجي للكلية في طيور مختلفة ]
أخرى فإن هذا التوافق متأت  من تماثل في خطة البناء 

 المستند إلى الوظيفة.

ئج الدراسة الحالية أن نسيج القشرة أظهرت نتا
يشغل الجزء األكبر من نسيج الكلية في الدراج العراقي 

ً مختلفة من أجزاء الوحدة الكلوية  األسود وهو يحوي قطعا
 Proximal)ممثلةً بمقاطع للنبيبات الملتوية الدانية 

convoluted tubule)  والنبيبات القاصية(Distal 
convoluted tubule)  ًعن الكبيبات  فضال

(Glomeruli)  بنوعيها القشرية واللبية، إن هذه النتيجة

ً لما توصلت إليه الدراسات السابقة ] ، 6تتوافق وتأتي تأكيدا
[ وبالتأكيد فإن هذا التوافق 25، 18، 17، 11،12، 10

متأت  من البناء النسجي الموحدة للكلى في الفقريات 
ية والتي هي كلى بعد (Anniotes)السلوية 

(Metanephros) .والمستند باألساس إلى طبيعة الوظيفة 

وبشكل عام تتكون الكلية من قشرة ولب وتشكل 
القشرة الجزء األكبر من نسيج الكلية، إذ تشغل القشرة مدى 

ً أصغر  %81-71يتراوح بين  في حين يشغل اللب جزءا
وهذا ما تم تسجيله في أفراد رتبة  %15-5يتراوح بين 
ورتبة الدجاجيات  (Anseriformes)الوزيات 

(Galliformes) [25[ وأكد ذلك العديد من الباحثين ]6 ،
[. تحتوي المنطقة اللبية حزم متجمعة 26، 12، 11، 10

من النبيبات تظهر في المقاطع النسجية ممثلة بمقاطع 
للنبيبات واألقنية الجامعة والقطع السميكة والنحيفة لعروة 

 [.20 ،27 ،28 ،29] (Loop of Henle's)هنلي 

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن الكبيبات 
(Glomeruli)  في كلية الدراج العراقي األسود موضوع

الدراسة الحالية تكون بهيأة تراكيب كروية صغيرة مؤلفة 
من جهاز بسيط من األوعية الدموية الشعرية، تأتي نتائج 

لباحثين الدراسة الحالية مؤكدة لما توصل إليه العديد من ا

الذين درسوا الكلى في الفقريات المختلفة بضمنها الطيور 
مع األخذ بعين االعتبار عدم وجود توافق في نواحي ذات 

، 11صلة بحجم الكبيبات وعددها والقياسات األخرى لها ]
[ وال بد من اإلشارة إلى أن الحجم 32، 31، 12،30

ً مقارنة بال فقريات الصغير للكبيبات يؤشر تسلسالً تطوريا

 [.3األوطأ في سلم التطور ]

كما أوضحت الدراسة الحالية أن الكبيبات تنتشر 

ضمن نسيج الكلية في الدراج العراقي األسود وبشكل 
عشوائي ويبدو انها تتركز بشكل اكثر كثافة في المنطقة 

[ 12القريبة من اللب وهذا اليوافق ما ذكراه كاظم وداود ]

 Toyaلبومة البيضاء حيث تكون الكبيبات في كلية ا
alba تتركز بشكل اكثر كثافة في محيط الكلية الخارجي

وقد تتواجد الكبيبات ضمن نسيج الكلية في الدراج العراقي 
األسود بشكل مفرد أو بمجاميع ثنائية أو ثالثية أو حتى 
رباعية، وهذا ما أورده عدد من الباحثين الذين درسوا 

، 30، 11مختلفة ]التركيب النسجي للكلية في فقريات 
32.] 

أظهر الفحص النسجي أن الكبيبة في كلية الدراج 
العراقي األسود تحاط بمحفظة ثنائية الطبقة يطلق عليها 

مؤلفة من طبقة  (Bowman's capsule)محفظة بومان 

 Visceral)وأخرى حشوية  (Parietal layer)جدارية 
layers) توجد من النسيج الظهــاري الحــرشـفي البسـيط و

فسـحة محفظية بين الطبقة الجدارية والطبقة الحشوية 
وتأتي هذه  (Bowman's space)تدعى فسحة بومان 

النتيجة متوافقة بشكل تام مع العديد من الدراسات التي 

تناولت الكلى في فقريات مختلفة بضمنها الطيور وهي 
بالتأكيد تستند إلى خطة البناء التركيبي والوظيفي المتماثلة 

، 8، 7، 6، 4ي جميع الفقريات بدرجة عالية المستوى ]ف
9 ،10 ،11 ،12 ،17 ،30 ،33.] 

أظهرت نتائج الدراسة النسجية للكلية البعدية في 

الفقريات السلوية بضمنها الطيور توافقا في البناء النسجي، 
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 Juxtaglomerula)إذ أن جهاز جار الكبيبة 
apparatus)يتألف من الخاليا جار الكبيبة 

(Juxtaglomerula cells)  التي تكون بتماس مع البقعة

التي ظهرت في موقع عند  (Macula densa)الكثيفة 
حيث تكون  (Vascular pole)منطقة القطب الوعائي 

 (Elliptical)الخاليا جار الكبيبة ذات نوى إهليليجية 
وسايتويالزم هذه الخاليا محبب إذ يحتوي حبيبات 

. تأتي نتائج الدراسة في هذا سايتوبالزمية إفرازية

الخصوص متوافقة مع ما أورده العديد من الباحثين، فقد 
أجمعت الدراسات على أن الجهاز جار الكبيبة يقع مجاور 

)الكبيبة ومحفظة  (Renal corpuscle)للجسيمة الكلوية 
بومان( ويكون بتماس مع البقعة الكثيفة وتكون الخاليا 

لوسطى للشريان الوارد محورة العضلية الملساء للغاللة ا

وتدعى بالخاليا المجاورة للكبيبة وسايتوبالزمها مملوء 
 [.35، 34، 12، 6بالحبيبات اإلفرازية ]

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن النبيب الملتوي 
في كلية الدراج العراقي األسود والذي يمثل (PCT)الداني 

ري مكعبي الجزء األول من نبيب الكلية مبطن بنسيج ظها

يستند  (Simple cuboidal epithelial tissue)بسيط 
وتمتاز  (Basement membrane)إلى غشاء قاعدي 

خالياه بأنها ذات نوى غامقة الصبغة مركزية الموقع 
والسطح الحر لهذه الخاليا ذو زغيبات طويلة تشكل ما 

 .(Brush border)يعرف بالحافة الفرشاتية 

ى أن هناك تباينا في تشير مراجعة المصادر إل
نوع النسيج الظهاري المبطن للنبيب الملتوي الداني في 

الفقريات المختلفة وهذا التباين يتراوح بين نسيج ظهاري 
 Simple squamous epithelial)حرشفي بسيط 

tissue)  إلى نسيج ظهاري عمودي بسيط(Simple 
columnar epithelial tissue)  وأن السطح الحر في

 (Brush border)لحالتين مزود بحافة فرشاتية كال ا

[ إال أن معظم الدراسات تشير إلى أن بطانة 37، 36]
النبيب الملتوي الداني في الفقريات بشكل عام وبضمنها 
الطيور تتمثل بنسيج ظهاري مكعبي بسيط وتكون السطوح 

، Brush border[6الحرة للخاليا مزودة بحافة فرشاتية 
11 ،12 ،17 ،30 ،38 ،39.] 

وتتوافق نتائج الدراسة الحالية مع المجموعة 
الثانية من الباحثين، وال بد من اإلشارة هنا إلى أن 
خصوصية عمل الكلية تتطلب أن تكون بطانة النبيب الداني 

ذات خاليا متمايزة بدرجة عالية من الكفاءة الوظيفية، وهذا 
ما يمثل خصوصية وظيفية للخاليا الظهارية المكعبة 

 والعمودية أكثر مما هو الحال في الخاليا الحرشفية.

ويظهر أن هناك عدم وضوح في رأي باتل 
[ في اعتماد وجود خاليا ظهارية عمودية 37وجانبادو ]

ألنهما أشارا إال أن الخاليا المبطنة ذات نوى مركزية 
، 34مدورة وهذه من صفات الخاليا الظهارية المكعبة ]

بة ظهرت بشكل أعمدة متطاولة [ ولربما هي خاليا مكع40
 في المقاطع النسجية.

أوضحت الدراسات السابقة درجة تباين عالية في 

قطر النبيب الداني وسمك الطبقة الظهارية المبطنة له، 

وذكرت الدراسات أن السبب في هذا التباين قد يعزى إلى 
المتطلبات الوظيفية، وما أظهرته الدراسة الحالية من 

النبيب وسمك الظهارة المبطنة له يمكن  تباينات في قطر

 [.12،30، 6تفسيره ضمن هذا السياق ]

أظهر الفحص المجهري أن القطعة النحيفة لعروة 

تكون  (Thin segment of Henle's loop)هنلي 
مبطنة بنسيج ظهاري مكعبي بسيط تظهر خالياه مكعبة 
ً من السايتوبالزم  ً كبيرا واطئة ونوى الخاليا تشغل حيزا

 Thick)تظهر غامقة الصبغة، أما القطعة السميكة و
segment of Henle's loop)  فتتمثل بطانتها بخاليا

ظهارية مكعبة ذات نوى غامقة الصبغة. إن هذه النتيجة قد 
ً أو عدم توافق عما هو عليه الحال في  تظهر اختالفا

، 30الدراسات التي تناولت فقريات أخرى غير الطيور ]

[، في حين أظهرت نتائج الدراسة 43، 42، 41، 38، 37
ً مع الدراسات التي تناولت التركيب النسجي  الحالية توافقا

[، إن 44، 24، 18، 17، 12، 6للكلية في طيور مختلفة ]
عدم التوافق ربما متأت  من التباين في التركيب النسجي 

 المستند إلى الخصوصية الوظيفية.

نبيب وأظهرت نتائج الدراسة الحالية أن ال
في  (Distal convoluted tubule)الملتوي القاصي 

ً بنسيج ظهاري  كلية الدراج العراقي األسود يكون مبطنا
مكعبي بسيط يستند إلى غشاء قاعدي، وخالياه تكون أفتح 
ً من تلك المبطنة للنبيب الملتوي الداني كما أن السطح  لونا

الدراسة الحر لخالياه يخلو من الحافة الفرشاتية. إن نتائج 
الحالية تتوافق بشكل كبير مع الدراسات السابقة التي 

تناولت التركيب النسجي للكلية في الطيور المختلفة وحتى 
، 17، 12، 11، 6، 2الفقريات األخرى من غير الطيور ]

[.إن هذا التوافق بالتأكيد متأت من البناء 46، 45، 30

النبيب  النسجي المرتبط بالخصوصية الوظيفية التي ينجزها
َ عن خطة 38، 35، 6الملتوي القاصي ] [، فهو يعبر أيضا

البناء الواحدة التي توضحها أجهزة الجسم في الفقريات 
 [.47، 5، 3المختلفة ]

وفي اتجاه آخر أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن 

قطر النبيب الملتوي القاصي وارتفاع بطانته الظهارية 
ً مع الدراسات  السابقة، ومرة اخرى ربما يظهران تباينا

يعزى هذا التباين إلى خطة البناء النسجي المرتبط 
 [.30، 6بالخصوصية الوظيفية ]

وأظهرت نتائج الدراسة الحالية أن النبيبات 

ً في  الجامعة في كلية الدراج العراقي األسود تكون وسطا
والنبيب الملتوي  (PCT)قطرها بين النبيب الملتوي الداني 

وهذا ال يوافق مع ماذكراه كاظم وداود  (DCT)القاصي
 Toya[ حيث ان النبيبات الجامعة في البومة البيضاء 12]

alba من كال النبيب الملتوي الداني تكون ً اوسع قطرا

وأوضحت دراسة المقاطع النسجية أن بطانة  والقاصي
النبيبات الجامعة تتمثل بنسيج ظهري مكعبي بسيط إلى 

ذات نوى دائرية تتموضع  عمودي واطئ تكون خالياه
ً غامقاً، أما األقنية  أقرب إلى القاعدة من المركز وتأخذ لونا
ً من النبيبات الجامعة وبطانتها  الجامعة فهي أوسع قطرا

مؤلفة من نسيج ظهاري عمودي بسيط، وتظهر الخاليا 
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العمودية واطئة ونواها بيضوية قاعدية الموقع غامقة 
 الصبغة.

ات السابقة تباينا كبيراً أوضحت مراجعة الدراس

في أشكال الخاليا المبطنة للنبيبات الجامعة في كلى 
[ أن 38الفقريات المختلفة فقد أوضحت دراسة الزبيدي ]

الخاليا المبطنة للنبيب الجامع في كلية الفأ ر من النوع 
المكعبي في حين تكون عمودية واطئة في خنزير غينيا، 

لى أن بطانة النبيبات [ إ37كما أشار باتل وجانبادو ]

 Mega dermaالجامعة في الخفاش الهندي نوع 
lyralyra  ،تكون مؤلفة من نسيج ظهاري مكعبي بسيط

في حين تكون في الخفاش الهندي آكل الثمار من نوع 
Rouseltus leschenaultia ممثلة بنسيج ظهاري

عمودي بسيط، إن التباين في بطانة النبيبات الجامعة في 

ماثله تباين بنفس االتجاه في بطانة النبيبات الجامعة اللبائن ي
 [.48، 18، 11، 6في الطيور المختلفة ]

إن هذا التباين في بطانة النبيبات الجامعة في 
الفقريات يعزى إلى المتطلبات الوظيفية إذا ما أخذنا بعين 
االعتبار إلى أن الحيوانات التي تمت اإلشارة إليها تنتمي 

ع التصنيفية وأن الكلى في جميعها من إلى نفس المجامي
 [.3 ،47] (Metanephros)النوع البعدي 

األقنية الجامعة هي األخرى تظهر تباينا من حيث 
سمك بطانتها في الفقريات المختلفة إال أنها تكون متشابهة 
في كونها ممثلة بنسيج ظهاري عمودي بسيط في جميع 

ة من خاليا ، ووجود بطان(Amniotes)الفقريات السلوية 
ظهارية مكعبة إلى عمودية واطئة في النبيب الجامع لكلية 

ً في البناء  الدراج العراقي األسود ربما يؤشر تدرجا
النسجي، إذ تصب النبيبات الجامعة في األقنية الجامعة ذات 

 البطانة المؤلفة من نسيج ظهاري عمودي بسيط.

أظهر الفحص النسجي أن الحالب في طائر 
راقي األسود موضوع الدراسة الحالية يكون الدراج الع

بصورة تركيب أنبوبي يبدو تجويفه غير منتظم الشكل، 
يتألف جداره من طبقة داخلية أو بطانية من نسيج ظهاري 

 Ciliated)عمودي مطبق كاذب مهدب 
pseudostratified columnar epithelium) ونوى

خذ خالياه تأخذ صبغة عميقة وتظهر بيضوية الشكل وتت

ً تحت منطقة وسط الخلية وهي تستند  ً عند أو تماما موضعا
إلى صفيحة أصيلة من نسيج ضام ثم طبقة عضلية 

(Muscularis)  مؤلفة من ألياف عضلية ملساء ثم طبقة

 Connective)من النسيج الضام  (Adventitia)برانية 
tissue). 

وأظهرت مراجعة المصادر أن هناك عدم توافق 
فيما يخص التركيب النسجي لجدار الحالب وقد عزيت هذه 

[ 49المصادر االختالفات ألسباب عدة فقد أشار كودشيلد ]

 Gallusإلى أن بطانة الحالب في الدجاج المنزلي 
domesticus مؤلفة من نسيج ظهاري متحول

(Transitional epithelium)   مع نسيج ظهاري
عمودي مطبق كاذب في حين اختلف معه سيلر وليو في 

[ اللذان أشارا إلى أن بطانة 24،50الدجاج المنزلي ]

الحالب مؤلفة من نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب إذ 
تظهر فيه نوعان من الخاليا السائد ممثالً بخاليا عمودية 

و ذات نوى بيضوية والقليل منها تظهر خاليا مكعبة أ
[ إلى أن هذا 18عمودية واطئة، وعزى هودجس ]

[ 49االختالف ناتج من أن المنطقة التي وصفها كودشيلد ]

ً ظهارياً  كنسيج ظهاري متحول قد تكون هي نفسها نسيجا
ً ولكن الزيادة في تقلص النسيج أظهرته  ً كاذبا ً مطبقا عموديا

[ أن بطانة 17كأنه نسيج متحول وقد أكد كنك وميكليالند ]
لحالب في الطيور مؤلفة من نسيج ظهاري عمودي مطبق ا

 كاذب.

وتتوافق نتائج الدراسة مع مضمون ما توصل إليه كل من 
، 17، 10العجيلي ومحمد وكنك وميكليالند وهودجس ]

18.]
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 الجدول

(: متوسط ومدى بعض المعايير الشكليائية والنسجية للكلية في طائر الدراج العراقي األسود 1جدول )
Francolinusfrancolinus. 

 أصغر قيمة أكبر قيمة المعدل المعايير الشكليائية  والنسجية
 220 338.93 290.492 وزن الحيوان )غم(
 2.15 2.53 2.344 وزن الكلية )غم(
 4 5.3 4.660 طول الكلية )سم(
 2.666 3.533 3.306 طول الحالب )سم(

 3 7 4.950 عدد الكبيبات في الملم
 27.500 60 39.625 قطر الكبيبات )مايكرون(

 2.500 10 4.625 فراغ فسحة بومان )مايكرون(
 20 47.500 33.250 القطر الخارجي للنبيب الداني )مايكرون(

 2.500 10 5.500 الداخلي للنبيب الداني )مايكرون(القطر 
 7.500 20 13 سمك الظهارة للنبيب الداني )مايكرون(

 12.500 22.500 17.250 قطر القطعة النحيفة لعروة هنلي )مايكرون(
 25 32.500 28 قطر القطعة السميكة لعروة هنلي )مايكرون(
 17.500 35 23.250 القطر الخارجي للنبيب القاصي )مايكرون(
 5 10 8.625 القطر الداخلي للنبيب القاصي )مايكرون(
 5 10 7 سمك الظهارة للنبيب القاصي )مايكرون(
 20 45 27.412 القطر الخارجي للنبيب الجامع )مايكرون(
 2.500 20 8.967 القطر الداخلي للنبيب الجامع )مايكرون(
 5 15 9.950 سمك الظهارة للنبيب الجامع )مايكرون(

 850 2200 1447.500 سمك القشرة )مايكرون(
 250 800 422 سمك اللب )مايكرون(

 2.500 10 6.500 سمك المحفظة الكلوية )مايكرون(
 400 450 429.995 القطر الخارجي للحالب )مايكرون(
 200 250 241.665 القطر الداخلي للحالب )مايكرون(
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 االشكال

 
 

، يتضح من خالله موقع Francolinusfrancolinus(: المظهر العام للجهاز اإلبرازي في الدراج العراقي األسود 1شكل )

 (CAL)الفص الوسطي،  (ML)الفص القحفي،  (CL)الكلية ضمن التجويف الجسمي وفصوص الكلية الثالث والحالب. 

 الحالب. (U)الفص الذيلي، 

 

 

، تتضح مــن خالله محفــظة Francolinusfrancolinus(: مقطع مستعرض في كلية الدراج العراقي األسود 2شكل )

 (.400x H&Eالقشرة. )ملون  (C)المحفظـة الكلويــة،  (KC)الكلـية الــتي تـحيـط بها. 

 
 
 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

70 
  

 

، يتضح من خالله فصيصات Francolinusfrancolinus(: مقطع مستعرض في كلية الدراج العراقي األسود 3شكل )

 (L)الكلية ومكوناتها، حيث تكون الفصيصات محددة باألوردة بين الفصيصية ويقع في مركز القشرة الوريد داخل فصيصي. 

 (.40x H&Eالوريد داخل فصيصي. )ملون  (Vj)الوريد بين الفصيصي،  (Vi)الفصيصات، 

 

 

 

 

، يتضح من خالله المخروط Francolinusfrancolinusكلية الدراج العراقي األسود (: مقطع مستعرض في 4شكل )

 (.100x H&Eالنسيج الضام. )ملون  (Ct)المخروط اللبي،  (MC)اللبي واألقنية اللبية المكونة له. 
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، يوضح Francolinusfrancolinus(: صورة مكبرة توضح مقطع مستعرض في كلية الدراج العراقي األسود 5شكل )

 (L)الفصيصات الكلوية ومكوناتها باإلضافة إلى التوزيع الشعاعي للنفرونات بين األوردة بين الفصيصية وداخل فصيصية. 

 (.100x H&Eاألوردة داخل فصيصية. )ملون  (Vj)األوردة بين الفصيصية،  (Vi)النفرونات،  (N)الفصيصات، 

 

 
 

 
 

، يوضح منطقة القشرة وما Francolinusfrancolinus(: مقطع مستعرض في في كلية الدراج العراقي األسود 6شكل )

النبيب الملتوي القاصي. )ملون  (DCT)النبيب الملتوي الداني،  (PCT)الكبيبات،  (G)تحويه من أجزاء الوحدة الكلوية. 

100x H&E.) 

 

 

 

 

 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

72 
  

 

، يوضح منطقة اللب وما تحويه Francolinusfrancolinus(: مقطع مستعرض في كلية الدراج العراقي األسود 7شكل )

القناة  (CD)النبيب الجامع،  (CT)القطعة السميكة،  (TH)القطعة النحيفة،  (Th)اللب،  (M)من أجزاء الوحدة الكلوية. 

 (.100x H&Eالجامعة. )ملون 

 

 

 

 

، يوضح منطقة اللب وما تحويه Francolinusfrancolinusستعرض في كلية الدراج العراقي األسود (: مقطع م8شكل )

القناة الجامعة.  (CD)النبيب الجامع،  (CT)القطعة السميكة،  (TH)القطعة النحيفة،  (Th)من أجزاء الوحدة الكلوية. 

 (.400x H&E)ملون 
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، يــوضح تــوزيـع الكبيبات Francolinusfrancolinus(: مقطع مستعرض في كلية الدراج العراقي األسود 9شكل )

 (.100x H&E. )مــلـون Medulla(M)الـقــشــرة (C)الكبــيــبات،  (G)ضمــن منطقــة الــقــشـرة. 

 

 

 
 

(: 10شكل )

،يوضحالكبيباتاألحاديةوالمجاميعالثنائيةوالثالثيةوالرFrancolinusfrancolinusمقطعمستعرضفيكليةالدراجالعراقياألسود

 (.100x H&E( الكبيبات، )ملونGباعية. )
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( الكبيبة، G،يوضحتركيبالكبيبة. )Francolinusfrancolinus(: مقطعمستعرضفيكليةالدراجالعراقياألسود11شكل )

(PL( ،الطبقةالجدارية )VL )( ،الطبقةالحشويةBS( ،فسحــةبومــان )VP( ،الــقــطبالــوعائي )UP ،الــقـطبالــبــولـي )

(MD( ،الــبقـعــةالـكثيفــة )JGC1000( الخالياجارالكبيبة )مـلـونx H&E.) 

 

 

 

 

(: 12شكل )

جزاءالوحدةالكلوية،يوضحمنطقةالقشرةوماتحويهمنأFrancolinusfrancolinusمقطعمستعرضفيكليةالدراجالعراقياألسود

( ،G( ،الكبيبة )PCT( ،النبيبالملتويالداني )DCT( ،النبيبالملتويالقاصي )BB( ،الحافةالفرشاتية )BM .الغشاءالقاعدي )

 (.400x H&E)ملون
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، يوضح التركيب العام للحالب Francolinusfrancolinus(:مقطع مستعرض في حالب الدراج العراقي األسود13شكل )

  (M)،النسيج الضام (Ct)الطبقة الداخلية، (CPCe)من حيث طبقات جدار الحالب وتجويفه الذي يكون غير منتظم الشكل. 

 (.100x H&Eالطبقة الخارجية. )ملون  (A)الطبقة العضلية، 
 

 

 
 

شكل 

،يوضحالتركيبالعامللحالبوالطبقاتالمكونةله. Francolinusfrancolinus(:مقطعمستعرضفيحالبالدراجالعراقياألسود14)

(CPCe( ،الطبقةالداخلية )Ct( ،النسيجالضام )M( ،الطبقةالعضلية )A400( الطبقةالخارجية. )ملونx H&E.) 
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 والجرع االشعاعية في محافظة40K)و232Th,238Uقياس وحساب تراكيز النظائر المشعة)

 GR-460ذي قار بأستخدام منظومة 

 

 قيسعبداألميرداود،صاحبنعمة،مؤيدعبدالحسينعباس،حميدحربي

 جامعةالكوفة،الهيئةالعراقيةللسيطرةعلىالمصادرالمشعة،وزارةالعلوموالتكنوجيا/الهيئةالعراقيةللسيطرةعلىالمصادرالمشعة،أستاذمساعد

Email:algrawee50@gmail.com     Tel:009647713517877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة:

محافظة ذي قار والجرع االشعاعية ل40K)و232Th,238Uالنظائر المشعة) تراكيز حساب قياس و الدراسة ههذ تتضمن
الكشف  بمنظومة ,تم اجراء البحث)قضاء الناصرية, قضاء الشطرة, قضاء سوق الشيوخ والجبايم, قضاء الرفاعي(

المطعم  نوع أيوديد الصوديوم كبيرين كاشفينعبارة عن  والمنظومةعالية الكشف الذات كفاءة ( GR-460)االشعاعي 
( مرتبطة بوحدة تحليل البيانات واالخيرة ترتبط بحاسبة حقلية لعرض inch3256حجم كل منهما) Nal(TI)بالثاليوم 

زالنظائر تراكي( الذي لة القدرة على تحديد معدل الجرعة و نسبة GR-660محملة ببرنامج)  وخزن النتائج والحاسبة
كانت تراكيز النظائر المشعه موضوع البحث والجرع االشعاعية  البوتاسيوم(. –الثوريوم  –التربة ) اليورانيوم  المشعة في

)مركز كاالتي ضمن الحدود الطبيعة المسموحة وكانمعدل الجرعة االشعاعية للمواقع التي أجري لها المسح االشعاعي
 6.6قضاء الرفاعي ، 6.41µR/h قضاء سوق الشيوخ والجبايم،µR/h 7.2قضاء الشطرة،µR/h 6.79الناصرية

μR / h  ومتوسط معدل الجرعة لعموم محافظة ذي قار هوμR /h6.8) النظائر  اما تراكيز
كانت   232-، وللثوريوم  238ppm2.7-( فكانت لعموم المحافظة كاالتي )لليورانيومk40و232Th,238Uالمشعة)

5.6ppm   14000)وللبوتاسيوم المشعppm. 

 الطبيعي,  الجرعة االشعاعية. اإلشعاعالنظائر المشعة, -:مفتاحيةكلمات 
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Measurement and calculate the concentrations of radioactive isotopes (238U,232 

Th and 40K) and the radiation doses in Thiqar governorate using GR-460 system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This study included measurement and calculates the concentrations of radioactive 

isotopes (238U, 232 Th and 40K) and the radiation doses in Thiqar governorate (Nasiriyah, 

Shatrah, Suq Chabaish, Rifai) has been conducting  this research by radiological survey 

system (GR-460) that it has high efficiency in detection. This system consist from two 

large  sodium  iodide detectors Nal (TI) the size of each of them (256 inch3) associated 

with  data analysis unit that associated with computer to display and store the results, 

this computer have analysis program (GR-660), which has the ability to determine the 

dose rate and the concentrations of radioactive isotopes (uranium - thorium - potassium) 

in soil. The concentrations of radioactive isotopes subject of research and doses radiation 

were within the permitted nature limits. The radiation dose to sites that surveyed: 

)Nasiriyah Center 6.79 μR/h, Shatrah 7.2 μR/h, Suq Chabaish 6.41μR/h, Rifai 6.6μR/h and 

the average dose rate for the whole Thiqar governorate was 6.8 μR/h(, the 

concentrations of radioactive isotopes (238U, 232 Th, and40 k) to across the governorate as 

follows: (uranium-238 2.7 ppm, thorium -232 5.6 ppm and for potassium- 40 14000). 

Key words: - radioactive isotopes, natural radiation,radiation dose 
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 (Introductionالمقدمة -1
شعاعات طبيعية أيتعرض اإلنسان منذ القدم الى -2

خرىوجدت في أمصدرها األشعة الكونية ومواد مشعة 
القشرة األرضية منذ نشأتها, إذ تتكون من نويدات نشطة 

نحاللها جسيماتالفا وبيتا واشعة أشعاعيا فيتولد من أ
إلى جسم  نويـــــــــدات المشــــــــــعةهذه الل ن تدخأويمكن  كامـــــــــا.

والتنفس, ومن أهم مصادر  ذاءاإلنسان عن طريق الغ
( 14C( والكاربون)40Kالتعرض الطبيعي هيالبوتاسيوم )

اليورانيــــــــــــــــــــوم سالســــــــــــــــــــل  طبيعية مهمة هيل وثالثة سالس
(238U) (232)والثوريـــــــومTh(235واالكتنيــــــــومU)قد حددت . و

الهيئة العلمية لألمم المتحدة عن تأثير األشعة الذرية 
(UNSCEAR في منشوراتها الحدود المسموحة )

النشاط اإلشعاعي ل معد معتبــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أنلإلشعاع الطبيعي 
في الطبيعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  و الثوريومألليورانيوم ل النوعي األمث
فـي  ,ويعتمـد النشـاط االشـعاعي[1] (Bq/kg 40)التربة هو

التربـــة علـــى النشــــاط االشـــعاعي فـــي الصــــخور التـــي كونــــت 
التربــــة وعلــــى الفعاليــــات الكليــــة التــــي حــــدثت لتكــــوين التربـــــة 
واعلى تركبز لليورانيوم والثوريـوم والبوتاسـيوم يكـون فـي تـرب 
ناشــــــــــــــــــــــئه مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــخور بركانيــــــــــــــــــــــة وحامضـــــــــــــــــــــــية 

( ( 238U,يتواجدنظيراليورانيوم]2[وطمـــــــــــــــى
( 99.275)% مقدارهاضمننظائراليورانيومبوفرةطبيعية

المشعةفيالطبيعةولكنهاليوجدبصورةطليئــــــراظهمالنأويعدمن
 ثنائيةأكاســـــيد مكونابذلككســــجينيوجدإمامتحدامعاألولب,  قة
(UO2 )ثالثيةأكاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدو (UO3 ,)

كــــــاربمععناصرأخرىمكونابذلكمركباتسليكونيةاوأأومتحد
 وبذلكتتنوعالمعادنالحاويةعليه.ونية

القشرةاألرضيةمننواليورانيومفيصخوركيــــزتختلفنسبةتر
 (-ppm3.50.003) عآلخرضمنالمدى

( 2.7) عموماكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالترلويبلغمعد[3]
 2.7)[4]أ)غراممنالصخورويعبرعنهفنيلمايكروغراملك

ppm,  يكون
 (Bq/kgنشاطهاالشعاعيالنوعيفيالتربةبمايقربمنلمعد

 [5]( ويزدادفياالسمدةالفوسفاتيةالىحدود2.643
1850Bq/kg  ,

 [6], (Bq/kg46ربمن)وفياألسمنتالبورترانديبمايق
( 18)نحو238Uالتضمسلسلة 
لتنتهلســنيناليــاراتعمارهاالنصفيةبينالثوانيومأنظيراتتراوح

  206Pbيبالنظيرالمستقرللرصاص
 هممكوناتهذهالسلسلةنظائرالراديومأومن[7],
(226Raغازالرادون)( 

(222Rn218والبولونيومPo))والبزموث 
(214Bi)فالرادون,(222Rn) 

يتميزبأنهغازساميتحررمنالتربةالحاويةعلىاليورانيوموهو
عديماللونوالطعموالرائحة 

 بسبعمراتونصفوهومشعوعمرهالنصفيواءمنالهلثقأوانه
حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث يوما ( 3.82)

 ألفامولدةنوىالبولونيومجســــــــــــــــــــــــيماتنوياتهبانبعاثتنحــــــــــــــــــــــــل
(218Po(دقيقة( 3.05) يضابعمرنصفيأالمشع .

ن  مادةصلبةتشح(218Po) ويعدالبولونيوم
شعةالفامنهافتلتصقالدقائقالمشحوأنبعاثألبفعكهربائيــــأدقائقها

 مولدةدقائقالغبارالذرياءنةبدقائقالغبارالعالقةفيالهو
(Aerosol )ستنشاقها يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببأالتي

مخاطرصحيةقدتتطورعندالتعرضلهالمدةطويلةإلحداحـــــدوث
ثسرطانالرئةوذلكبسبب 

,  ترسبهاوتجمعهافيالمسالكالتنفسية
الىمجرىالدموتتجمعفيمناطقأخرىمن لإنهاقدتنتقكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 [8] .الجسم

  Experimentalالجزء العملي-2
 االجهزة المستخدمة: 2-1
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) أجــراء البحــث بأســتخدام منظومــة الكشــف االشــعاعي تــم   
GR-460 والمصــــنعة مــــن فبــــل شــــركة )saica  االمريكيـــــة

علـــى عجلـــة نــوع أورفـــان نيســـان  حيــث تـــم نصـــب المنظومــة
 نـوع أيوديـد الصـوديوم كبيـرين ظومة مـن كاشـفينتتكون المنو 

( inch3 256حجــم كــل منهمــا)  Nal(TI)المطعـم بالثــاليوم
ويـــتم ربـــط ( inch3 512فيكــون الحجـــم الكلــي للكواشـــف )

الكاشـــفين بجهــــاز لتحليــــل  النتــــائج  ويــــربط االخيــــر بجهــــاز 
وهـو محمـل  لعـرض وخـزن النتـائج نـوع البتـوب حقلي حاسبة

يـــــث يــــــتمكن البرنـــــامج مـــــن تحديــــــد ( حGR-660ببرنـــــامج) 
 :[9]التالية االمور

 .الجرعة االشعاعيةمعدل  -
 –اليورانيــــوم  التربـــة:نســـبة تواجـــد المــــواد الطبيعيـــة فــــي  -

 .البوتاسيوم –الثوريوم 
 .هوية النظير المشع -
 .GPSأحداثيات موقع القياس  -

 GR-460ال  ( يبين منظومة1والشكل رقم )
  2-2 طريقة العمل:

المحافظـــة الــى اربــع منـــاطق عمــل حيــث يمثـــل تــم تقســيم  -أ
)قضـاء الناصــرية , قضــاء الشــطرة, كـل قضــاء منطقــة عمل

 .قضاء سوق الشيوخ والجبايم, قضاء الرفاعي(

تـــم أجـــراء البحـــث بواقـــع خمســـة أيـــام لكـــل قضـــاء وتـــم   -ب
تشـــــغيل المنظومــــــة لتســــــجيل القياســـــات االشــــــعاعية بحــــــدود 

االشــعاعي فــي خمســة ســاعات يوميــأ أثنــاء عمليــات المســح 
شوارع وأزقة القضاء ومناطقه المختلفـة حيـث تقـوم المنظومـة 
بتســجيل قيــاس واحــد لكــل ثانيــه تقريبــأ وهــذا يــوفر كــم كبيـــر 
مـــن القــــراءات االشـــعاعية تقــــدر بعشـــرات االالف ممــــا يقلــــل 

 الخطأ االحصائي ويعطي دقة عالية للنتائج.

ية تـم أحتسـاب معـدل القـراءات الخاصـة بـالجرع االشـعاع -ج
وتراكيـز اليورانيـوم والثوريـوم ونســب البوتاسـيوم التـي ســجلتها 

ومــن ثـــم  Excel)المنظومــة لكــل قضـــاء بأســتخدام برنـــامج) 
تمثيل تلك القـيم علـى شـكل أعمـدة وكمـا مبينـه فـي االشـكال) 

 (  . 7و 6و 5

معــدالت ( لتســقيط GISتـم أســتخدام البرنــامج الحاســوبي) -د
الجــرع االشــعاعية وتراكيـــز اليورانيــوم والثوريـــوم علــى خـــرائط 
االقضــية لرســم خارطــة أشــعاعية لكــل قضــاء تبــين معــدالت 
الجرع االشعاعية وتراكيز اليورانيوم والثوريوم وكما مبـين فـي 

(4و 3و 2االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال )
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 النتائج: -3

 ,)قضـــاء الناصـــريةذي قارشـــملت منطقـــة الدراســـة محافظـــة 
قضــــاء الشـــــطرة, قضـــــاء ســــوق الشـــــيوخ و الجبايم,قضـــــاء 

لنظــــــــائر ( حيـــــــث تــــــــم قيـــــــاس واحتســــــــاب تراكيـــــــز االرفـــــــاعي
والجــــــــــرع االشــــــــــعاعية فــــــــــي  (40Kو232ThوU)238الــــــــــثالث

ول اوالجـــــــــــد (GR-460المحافظــــــــــة باســـــــــــتخدام  منظومــــــــــة)
عــــدالت  التراكيـــــز بـــــين م( ت 7و 6و 5واالشــــكال )  (1رقــــم)
زاء كـل أمحافظة ذي قـار  وحسـب مـا مبـين  القضية والجرع

حيــــــــث كانــــــــت معــــــــدالت الجرعــــــــة  قضــــــــاء فــــــــي المحافظــــــــة
االشــعاعية وتراكيـــز الثوريــوم واليورانيـــوم وتركيــز البوتاســـيوم 

 6.8المشــع لعمـــوم محافظـــة ذي قـــار علـــى التــوالي هـــي )

µR/h ،5.6 ppm ، ppm2.7,( 14000ppm.  وعلـى
ســبيل المثـــال والمقارنـــة فــان معـــدالت الجرعـــة االشـــعاعية و 
تراكيـــز الثوريـــوم واليورانيــــوم وتركيـــز البوتاســــيوم المشـــع فــــي 

 ،µR/h 6.1هـي ) مركـز محافظـة النجـف كـانتعلى التـوالي
ppm5.2, ppm4.5, ppm  7500(.[10] 
 :االستنتاجات-4

نالحــظ أن أعلـــى معــدل للجرعـــة االشــعاعية فـــي محافظـــةذي 
قــار كـــان فـــي قضـــاء الشـــطرة واقـــل معـــدل كـــان فـــي قضـــاء 
ســــــوق الشــــــيوخ والجبــــــايم أمــــــا بالنســــــبة لمعــــــدالت تراكيــــــز 
اليورانيـوم فقـد كـان أعلـى معــدل للتركيـز فـي قضـائي الرفــاعي 
والشــــــــطرة والتركيـــــــــز االقــــــــل فـــــــــي قضــــــــاء ســـــــــوق الشـــــــــيوخ 

فقـــــد كـــــان أعلـــــى معـــــدل  وبالنســــبة لتركيـــــز الثوريـــــوموالجبايش
لشـطرة والتركيـز االقــل فـي قضـاء ســوق للتركيـز فـي قضــاء ا
. أما بالنسـبة لتركيـز البوتاسـيوم المشـع فقـد الشيوخ والجبايم

كــان التركيــز االعلـــى فــي قضـــاء الشــطرة والقيمـــة االقــل فـــي 
قضـــاء الرفــــاعي بــــذلك يكــــون قضــــاء الشــــطرة هــــو القضــــاء 
االعلـــــى مــــــن ناحيــــــة الجــــــرع االشــــــعاعية وتراكيــــــز النظــــــائر 

 أيضـأ ومـن خـالل مالحظـة النتــائج نسـتنتجالمشـعة الطبيعية.
أن تراكيـــــز الثوريـــــوم هـــــي ضــــــعف (  7و 6و 5واالشـــــكال )

تراكيــز اليورانيـــوم تقريبـــأ  وهـــذا يعــودالى أصـــل تكـــون التربـــة 
فــــي المحافظــــة وعنــــد أحتســــاب النشــــاط االشــــعاعي النـــــوعي 
( 1لالقضــــية والمحافظــــة بشـــــكل عام)كمــــا فـــــي الجــــدول رقـــــم

يـــث أن الحـــد المقبـــول نالحـــظ أنـــه ضـــمن الحـــدود المقبولـــة ح
 ]1[(Bq/kg40للنشــاط االشــعاعي النـــوعي فــي التربــة هـــو )
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وكــذلك بالنســبة لمعــدل الجرعـــة االشــعاعية لعمــوم المحافظـــة 
( والقيمــه المقبولـه المحــددة مــن قبــل 0.06µSv/hفقـد كانــت)

مجلـــــس الوقايـــــة مـــــن االشـــــعاع فـــــي االتحـــــاد االوربـــــي هــــــي 
((0.07µSv/h .[11] 

مـن خــالل النتــائج التـي حصــلنا عليهــا ومقارنتهـا مــع الحــدود 
ومجلـس  للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الصادرة عـن  العالمية

معــــدالت  كانـــت الوقايـــة مـــن االشـــعاع فـــي االتحـــاد االوربـــي
ضـــــــــــــمن الحـــــــــــــدود الجــــــــــــرع وتراكيـــــــــــــز النظـــــــــــــائر المشــــــــــــعة 

.خطـــــــورة علـــــــى صـــــــحة الكائنـــــــات الحيـــــــة شــــــكلالمقبولةوالت
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يبين معدالت  التراكيز والجرعة لمحافظة ذي قار  بصورة  عامة (  1الجدول رقم ) وحسب ما مبين ازاء كل ,
*قضاء في المحافظة  

 

 

*1 ppm U = (12.4 Bq/kg 238U), 1ppm Th = (4.6 Bq/kg 232Th ),  

 1 Bq/kg 40K= (32ppm 40K) [Isnbud 1997] 
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 ( على عموم مركز الناصرية µR/h) بوحدات خارطةتوزيع معدل الجرعة االشعاعية( تمثل 2الشكل رقم)
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 المستخلص

أن أهمية البحث في إجراءات فررض العقوبرات االنضرباطية تتضرح فري وجروب مرنح الموظرف ضرمانة جوهريرة تتمثرل 

هرذه العدالرة بأتبراو اإلدارة مجموعرة مرن اإلجرراءات تسربق في إتباو اإلدارة إجراءات عادلة في مساءلة الموظف وتتحقق 

قرررار فرررض العقوبررة االنضررباطية تلتررزم اإلدارة برتباعهررا ومراعاتهررا وإال كرران الجررزاء االنضررباطي غيررر مشررروو . أن 

التحقيررق االنضررباطي كرررجراء واجررب علررى اإلدارة أتباعهررا لرره يعررد ضررمانة للموظررف وأداة للوصررول إلررى حقيقررة الوقررائع 

لمنسوبة إليه وكرذلك ال يجرري التحقيرق إال بعرد إحالرة الموظرف المرتهم بارتكراب مخالفرة إلرى لجنرة تحقيقيرة تترولى التحقيرق ا

ل .لرذلك نررى مرن الضرروري أن يضرمن قرانون انضرباط مروظفي  معه ويجب أتباو كافة اإلجراءات الشركلية الواجبرة قانونرا

ل يقضري بضررورة إلرزام ا لروزير أو رئريس الردائرة كررجراء شركلي تشركيل لجنرة تحقيقيرة للنظررر الدولرة والقطراو العرام نصرا

بالمخالفة المنسوبة إلى الموظف دون أن يترك لهما الخيار برين تشركيل اللجنرة التحقيقيرة أو االسرتجواب فري عقوبرات )لفرت 

ميرررع العقوبرررات النظرررر ، اإلنرررذار ، قطرررع الراترررب( وإنمرررا يكرررون تشررركيل اللجنرررة التحقيقيرررة ملرررزم للررررئيس اإلداري فررري ج

 االنضباطية لضمان عدالة المساءلة االنضباطية .

 الكلمات المفتاحية: عقوبة انضباطية, قانون انضباط موظفي الدولة

mailto:jenan.fatah@yahoo.comالبريد
mailto:jenan.fatah@yahoo.comالبريد
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Abstract 
The importance of searching in the procedures for imposing tunable penalty is 
clear in that the administration is committed to give the employee an essential 
guarantee in following justice procedures in the inquiry. this justice realized from 
that the administration is obliged to follow and observe some procedures precedes 
the decision of imposing the tunable penalty or it becomes illegal. The tunable 

investigation as a procedure must be followed by the administration is considered a 

guarantee for the employee and a tool to get the reality of Incidents alleged against him. 

Also, the investigation will not be only after the of the employee accused of an offense to 

an investigation committee to investigate with him and must follow all the formality 

procedures legally obliged.to ensure that the law of the discipline of civil servants and 
public sector provision eliminates the need to compel the minister or head of the 
department as a formality formation of an investigative committee to look violation 
attributed to the employee without leaving them a choice between the formation of the 
investigative or interrogation in penalties (to draw attention, warning, cut salary), but the 
composition of the investigative committee was bond on the administrative head of all 
disciplinary sanctions to ensure the fairness of the disciplinary accountability. 

Key words: Tunable penalty, law of discipline of civil servants 
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 المقدمة 

تعررد إجرررراءات فررررض العقوبررة االنضرررباطية مرررن 

اإلجررراءات المهمررة الترري أوجبررت التشررريعات االنضرررباطية 

بضرررورة إتباعهرررا مررن قبرررل اإلدارة حتررى يصررردر قرارهرررا 

بفررض العقوبرة علررى الموظرف المخررالف لواجباتره الوظيفيررة 

ل. وبالتررالي فرأن أي خلررل مرن جانررب اإلدارة فري تلررك  صرحيحا

رار محررال للرررتظلم اإلداري أو اإلجررراءات سرروف يكرررون القرر

الطعرن القضرائي حسرب األحروال مرن قبرل الموظرف المعاقرب 

باإلضررافة إلررى إن إتبرراو تلررك اإلجررراءات يشرركل بحررد ذاترره 

ضررمانة للموظررف لررذلك سرروف نتنرراول فرري بحثنررا إجررراءات 

فرررض العقوبررة االنضررباطية وفقررا لقررانون انضررباط مرروظفي 

 1991لسررنة  14قرم الدولرة والقطراو العررام العراقري النافررذ ر

المعدل للوقوف علرى أهرم اإلجرراءات التري أوردهرا المشررو 

كرررجراءات قبرررل فررررض العقوبرررة علرررى الموظرررف المخرررالف 

 للواجبات الوظيفية. 

 أهمية البحث 

أن أهميررررررة الموضرررررروو تتمثررررررل فرررررري إن أتبرررررراو 

اإلجراءات قبل فرض العقوبة يعتبر حقرا دسرتوريا وهرذا مرا 

حيرث أشرار  2005النافرذ لسرنة  أشار إليه الدسرتور العراقري

بمعاملة كل فرد معاملة إدارية عادلرة عنردما نرص فري المرادة 

( علررى ))لكررل فرررد الحررق فرري ان يعامررل معاملررة عادلررة 19)

 في اإلجراءات القضائية واإلدارية((. 

 سبب اختيار موضوع البحث 

أن أسررباب البحررث فرري هررذا الموضرروو تتجلررى فرري 

ثررررل بأتبرررراو اإلدارة مررررنح الموظررررف ضررررمانة جوهريررررة تتم

إجراءات عادلة مرع الموظرف محرل المسراءلة االنضرباطية ، 

و يتحقق هذا األمر برتباعها مجموعة مرن اإلجرراءات تسربق 

قرررار فررررض العقوبررة االنضرررباطية يتوجررب علرررى الجهرررات 

اإلداريررررة مراعاتهررررا وإال كرررران قرارهررررا بفرررررض الجررررزاء 

 االنضباطي معيبا ومستحقا للبطالن . 

 خطة البحث 

وفي ضوء ذلك سيقسم البحرث علرى ثالثرة مباحرث 

، ففي المبحث األول نبحرث ويتحقرق هرذا األمرر االنضرباطي 

، من حيث تعريفه و عناصره و التمييرز بينره وبرين التحقيرق 

الجنرائي . وفرري المبحررث الثرراني نبررين اإلحالررة إلررى التحقيررق ، 

وفي المبحث الثالرث نبرين مقومرات التحقيرق االنضرباطي مرن 

كيل اللجرران التحقيقيررة واختصاصرراتها ، و اسررتيفاء حيررث تشرر

الشرركل الكترررابي للتحقيرررق و االسررتثناءات التررري تررررد عليررره . 

ل تأتي الخاتمة لتتضرمن أهرم النترائا والتوصريات التري  وأخيرا

 انتهت إليها الدراسة . 

 المبحث األول

 ماهية التحقيق االنضباطي

أن البحرث فري ماهيرة التحقيرق االنضرباطي ، يعنرري 

يان معنى التحقيق االنضباطي ، وتحديرد العناصرر الالزمرة ب

لقيامه ، والتمييز بينه وبين التحقيرق الجنرائي ، وذلرك بتحديرد 

نقراط االخرتالف والتشرابه بينهمرا ، وهررذا مرا نبينره فري ثالثررة 

 مطالب وكما يلي : 

 المطلب األول

 تعريف التحقيق االنضباطي

نرى يقرن التحقيرق فري اللغرة : مصردر الفعرل حرق بمع

، وحرق األمرر : صرح وثبررت وصردق ، وحقرق األمرر بمعنررى 

.   (1)تحرراه وتثبرت منرره ، والتحقيرق هرو التثبررت مرن أمرر مررا 

أمرا مرن الناحيرة االصرطالحية لرم تبرين التشرريعات المقصرود 

برررالتحقيق االنضررررباطي ، األمررررر الرررذي دعررررا بعررررض الفقرررره 

والقضرراء إلررى تعريفررة مركررزة علررى الجانررب الشرركلي الررذي 

ذه السلطة االنضباطية بعرد وقروو المخالفرة بقصرد تحديرد تتخ

األفعرررال المرتكبرررة وظرررروف وأدلرررة ثبوتهرررا وصررروال إلرررى 

. إذ يعرررف التحقيررق بصررفة عامررة بأنرره الفحررص  (2)الحقيقررة 

والبحررث والتقصرري الموضرروعي المحايررد والنزيرره السررتبيانه 

وجره الحقيقرة واسررتجالئها فيمرا يتعلرق بصررحة حردوث وقررائع 

بتها إلررى أشرخاص محرددين وذلررك لوجره الحقيقررة محرددة ونسر

 .  (3)والصدق والعدالة 

ويعرررررف بعضررررهم التحقيرررررق االنضررررباطي بأنررررره 

مجموعررة اإلجرررراءات االنضرررباطية التررري تقررروم بهرررا سرررلطة 

معينرة بقصررد تحديررد ماهيررة األفعررال المبلرر  عنهررا و ظروفهررا 

وأدلة ثبوتها أو عدم ثبوتها ، وصروال إلرى الحقيقرة وبيران مرا 

إذا كانررت تشررركل مخالفرررة تأديبيرررة معينرررة مرررن عدمررره وبيررران 

و يعرفه اآلخرون بأنره إجرراء يهردف  . (4)شخص مرتكبها 

إلرى كشررف حقيقررة العالقررة بررين المررتهم والررتهم المنسرروبة إليرره 

ويتخررذ بعررد وقرروو المخالفررة بقصررد الكشررف عررن فاعلهررا ، أو 

التثبت من صحة إسنادها إلى فاعرل معرين فهرو وسريلة لجمرع 

أدلررة اإلثبررات ، ففرري مجررال التأديررب ال يجرروز إقامررة اإلدانررة 

ة والشك وإنما ال برد وان تقروم علرى أسراس على مجرد الشبه

الجزم واليقين ، توقيع الجزاء في نطراق الوظيفرة شرأنه شرأن 

الجزاء في الجريمة العامة ال يؤخرذ برالظن واالحتمرال برل ال 
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. أمرا علرى صرعيد  (5)بد من اليقين المسرتمد مرن ذات الواقعرة 

الجانررب القضررائي فرري العررراق فلررم نجررد فرري قرررارات مجلررس 

اط العرررام قررررارا يشرررير إلررى تبنيهرررا لتعريرررف محررردد االنضررب

 للتحقيق االنضباطي . 

مررررن كررررل مررررا تقرررردم يبرررردو واضررررحا أن التحقيررررق 

االنضررباطي هررو إجرررراء شرركلي تلجررأ إليررره الجهررة اإلداريرررة 

قاصرردة مرررن وراءه الوقررروف علررى المخالفرررة المنسررروبة إلرررى 

موظف مرا عرن طريرق االسرتعانة بلجنرة تحقيقيرة تشركل لهرذا 

لى التحقيق مع الموظرف مرن اجرل الوصرول إلرى الغرض تتو

حقيقررة المخالفررة المنسررروبة إليرره وتحديررد جسرررامتها ومررن ثرررم 

إصردار توصرية بمعاقبرة الموظرف أو تبرئتره وغلرق التحقيررق 

وبالترررالي فرررأن إجرررراء التحقيرررق بشرررأن أيرررة مخالفرررة يحقرررق 

مصرررلحة للموظرررف المشرررتبه بارتكابررره لمخالفرررة معينرررة ، إذ 

الموظرررف مررن المسررراس بحقوقررره و يضررمن التحقيرررق حمايررة 

ربما العبث غير القائم على أساس رصين وجردي مرن الشرك 

واالشتباه ، ويحقق العدالة من إتاحرة الفرصرة أمرام الموظرف 

للررردفاو عرررن نفسررره واالستشرررهاد بالشرررهود لكررري ال تتسررررو 

السرلطة االنضررباطية فرري فرررض الجرزاء حتررى يررأتي العقرراب 

 قبل الموظف . متناسبا مع المخالفة المرتكبة من 

 المطلب الثاني

 عناصر التحقيق االنضباطي

يتطلب التحقيق االنضباطي تروافر عناصرر معينرة 

، لكري تعرد إجراءاتره صررحيحة مرن الناحيرة الفنيرة وأهمهررا أن 

ل عرررن جهرررة منحهرررا القرررانون مكانرررة  يكرررون التحقيرررق صرررادرا

التحقيرررق ، فحترررى يعررررد التحقيرررق سررررليما وتكرررون إجراءاترررره 

أن يعهررد برجرائره لسرلطة أناطهرا القررانون  صرحيحة ال برد مرن

ذلرك ، وهررذه الجهررة الترري تترولى التحقيررق تختلررف مررن قررانون 

إلى آخر تبعرا الخرتالف النظرام االنضرباطي الرذي تأخرذ بره . 

كما يجب أن يكون التحقيق صرادرا مرن سرلطة التحقيرق علرى 

وفرررق الصررريغة التررري حرررددها القرررانون ، فررران ممارسرررة هرررذا 

ه كرررجراء مررن إجررراءات التحقيررق ،لررذا اإلجررراء يفقررده صررفت

يجرررب علرررى الجهرررة المختصرررة بررررجراء التحقيرررق أن تراعررري 

األشرركال الترري اسررتلزم القررانون اتخرراذ اإلجررراء فرري ظلهررا أو 

احترامهرا . يشرترط فري التحقيرق أيضرا أن يكرون الهردف منرره 

 . ( 6)جمع األدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وتمحيصها 

لمحكمررة اإلداريررة العليررا وهرذا مررا أكدترره بوضررو  ا
المصرية بقولها ) مرن المقررر فري مجرال التأديرب إن سرالمة 

القرررار االنضررباطي تتطلررب أن تكرررون النتيجررة الترري ينتهررري 
إليها القرار مستخلصة استخالصا سرائغا مرن تحقيرق تتروافر 

                                                                 

 
 

.  (7)لره كررل المقومرات األساسررية للتحقيرق القررانوني السررليم ( 
ئرة اإلداريرة فرري الكويرت إلررى و بهرذا الخصرروص ذهبرت الرردا

القررول : ) بغيررر أن يكررون تحررت يررد الجهررة اإلداريررة تحقيقررا 

كامال صحيحا مكتمل األركان والعناصر روعيرت فيره كافرة 
المبادئ واإلجراءات المقرررة رغرم هرذا العيرب الرذي أصراب 

.  (8)التحقيق كان قرارها براطال السرتناده إلرى تحقيرق باطرل 
ضرررباطي إجررررراء مررررن إجررررراءات ولكررري يعررررد التحقيررررق االن

التحقيرق السرليم يشررترط تروافر العناصررر سرالفة الررذكر ، وإال 

يعرد هرذا اإلجرراء براطال ، وهرذا برال شرك يرنعكس سرلبا علرى 
النتائا التي تترترب علرى هرذا اإلجرراء الباطرل . الن مراعراة 

عناصر التحقيق االنضباطي تجعل منره إجرراء سرليما يمكرن 
إلى حقيقرة الوقرائع المنسروبة إلرى الجهات المسؤولة الوصول 

موظف ما ، وذلك ألن اقتصار ممارسرة التحقيرق علرى جهرة 

منحهررا القررانون ذلررك الحررق مررع مراعرراة الشرركل الررذي حرردده 
القرررانون وصررروالل إلرررى الهررردف المنشرررود مرررن هرررذا التحقيرررق 

المتمثرل بالبحرث عررن األدلرة التري توصررل الجهرات المختصررة 
منره إجرراء ناجعرا يضرمن  إلى كشف حقيقة المخالفة ، تجعرل

عدالرررة المسررراءلة االنضرررباطية مرررن خرررالل فررررض عقوبرررة 

تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه موظرف مرا فري حالرة عردم 
 ثبوت مخالفة .

 المطلب الثالث

 التفريق بين التحقيق االنضباطي والتحقيق الجنائي

سربق أن بينررا أن التحقيررق االنضررباطي احررد نرروعي 

الوقروف علرى المخالفرة المنسروبة إلرى التحقيق يتخذ مرن اجرل 

موظرف معرين عررن طريرق التحقيرق معرره بغيرة الوصرول إلررى 

الحقيقرة ليسرهل فررض الجررزاء االنضرباطي المناسرب والررذي 

يجرررب أن يكرررون منسرررجما مرررع المخالفرررة المرتكبرررة مرررن قبرررل 

الموظرررف . و يختلرررف التحقيرررق االنضرررباطي عرررن التحقيرررق 

ات الترري يتخرررذها الجنررائي ، فرراألخير يعررررف بأنرره اإلجرررراء

شرخص مخرول قانونررا ضرمن نطراق أحكررام القروانين الشرركلية 

فري ضروء ظررروف القضرية والمقردرة الشخصررية لره إلثبررات 

وقرروو الجريمررة و نسرربة فعلهررا إلررى فاعليهررا لمعرراقبتهم علررى 

 . (9)وفق أحكام القوانين المرعية 

لرررذلك يجرررب التفريرررق برررين التحقيرررق االنضرررباطي 

يخررتلط األمررر ، فكررل منهمررا يررتم  والتحقيررق الجنررائي حتررى ال

داخررل نظرررام مسررتقل تمامرررا عرررن األخررر ، وذلرررك الخرررتالف 

المخالفرة االنضرباطية عرن الجريمرة الجنائيرة ، لرذلك يلررزم أن 

نبررين أوجررره الشررربه واالخرررتالف برررين التحقيرررق االنضرررباطي 

والجنرررررائي . فمرررررن حيرررررث أوجررررره الشررررربه يتفرررررق التحقيرررررق 

ة التري يهرردف إليهررا االنضرباطي والتحقيررق الجنرائي فرري الغايرر

كل منهما، وهي كشف الحقيقة عرن عالقرة الموظرف بالتهمرة 
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المنسوبة إليه ، وكذلك كل منهمرا يسرتخدم أساسرا فري تطبيرق 

شريعة العقاب . تتميز اإلجرراءات فري التحقيرق االنضرباطي 

والجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة اإلثبات ، فالمعاينرة وسرماو 

لمرررتهم وانترررداب الخبرررراء ، الشرررهود والتفتررري  واسرررتجواب ا

كلهررا مصرررادر لكشررف األدلرررة الترري تفيرررد فرري إثبرررات وقررروو 

الجريمة أو المخالفرة و نسربتها إلرى مرتهم معرين أو نفيهرا عنره 

. كرذلك يلتقرري كرل منهمررا فري اعتمرراد مبردأ الكتابررة مرن خررالل 

تدوين التحقيق االنضباطي والجنائي كرذلك األمرر ال يختلرف 

طي عررن الجنررائي مررن حيررث فرري محضررر التحقيررق االنضرربا

افتتررا  محضررر و كيفيررة تحريررره والبيانررات الترري يجررب أن 

.  (10)يشملها ، مثل التراري  والديباجرة ومضرمون المحضرر 

هرررذا عرررن أوجرررره االلتقررراء الترررري تجمرررع كررررال مرررن التحقيررررق 

 االنضباطي والتحقيق الجنائي . 

أما عن أوجره االخرتالف ، ال شرك فري أن التحقيرق 

عررن التحقيررق الجنرائي مررن نرروا  عرردة ، االنضرباطي يختلررف 

منهررا االخررتالف فرري الغرررض مررن التحقيررق ، فررالغرض مررن 

التحقيق االنضباطي هو تحديرد ماهيرة األفعرال التري صردرت 

من الموظف ، والمبل  عنهرا و ظروفهرا وأدلرة ثبوتهرا وبيران 

مرررا إذا كانرررت تشررركل مخالفرررة تأديبيرررة لواجبرررات الوظيفرررة أو 

عدمرره ، وصرروال إلررى الحقيقررة خروجررا مررن مقتضررياتها مررن 

لتوقيررع الجرررزاء المناسرررب علرررى مرتكبهررا علرررى أسررراس مرررن 

 . (11)اليقين والجزم ، ال الشك والظن 

أمرا الغرررض مرن التحقيررق الجنرائي هررو التثبرت مررن 

األدلرة القائمرة علرى نسربة الجريمرة إلرى فاعرل معرين ، فعنردما 

يرتكب شخص مرا فعرل مرن األفعرال التري يحظرهرا المشررو 

ا جررائم ، يترترب توقيرع العقراب الرالزم للتجرريم ففري بوصفه

قرانون العقوبرات يكرون العقرراب مالزمرا للتجرريم فرال موضررع 

لره فري التشرريع إال ليوقرع علرى جريمرة ، والجريمرة الجنائيررة 

ال تعرررد كرررذلك إال إذا قررررر لهرررا التشرررريع عقوبرررة. ويختلرررف 

التحقيررررق االنضررررباطي عررررن الجنررررائي مررررن حيررررث السررررلطة 

لتحقيق ، فيخررررتص برررررجراء التحقيررررق الجهررررة المختصررررة بررررا

اإلداريرة مرن خررالل تشركيل لجنررة تحقيقيره تعررد لهرذا الغرررض 

لتباشرر التحقيررق مررع الموظررف بعرد إحالررة األمررر لهررا اسررتنادا 

إلرررى قررررار إداري مرررن الجهرررة المختصرررة التررري تملرررك حرررق 

اإلحالة للوقروف علرى حقيقرة المخالفرة المنسروبة إلرى موظرف 

حرصت التشرريعات علرى تضرمينه  معين ، وهذا حق أصيل

فرري قرروانين التأديررب ، ومررن بينهررا قررانون انضررباط مرروظفي 

 1991لسررررنة  14الدولررررة والقطرررراو العررررام العراقرررري رقررررم 

                                                                 

 
 

( وهررذا بطبيعررة الحرررال يختلررف عررن السرررلطات 15المعرردل )

 .    (12)المختصة في التحقيق الجنائي 

من كرل مرا تقردم يبردو واضرحا إن التحقيرق الجنرائي 

مرررة ارتكبرررت ضرررد المجتمرررع ، وتتخرررذ إجرررراءات محلررره جري

معينرة ترؤدي إلرى اكتشررافها ومعرفرة مرتكبهرا تمهيردا لتقديمرره 

إلرى المحكمرة لينررال عقابره. بينمرا محررل التحقيرق االنضررباطي 

هررو مخالفررة ارتكبررت مررن قبررل موظررف مررا ، وتتخررذ اإلدارة 

مجموعرة مررن اإلجررراءات تتمثررل بتشركيل لجنررة تحقيقيررة بعررد 

يهررا للتحقررق مررن المخالفررة المنسرروبة للموظررف إحالررة األمررر إل

لتوصري بمعاقبترره تأديبيرا اسررتنادا إلررى المخالفرة الترري يكشررف 

عنهرا التحقيررق أو تبرئترره وغلررق األوراق التحقيقيررة . وتجرردر 

اإلشارة إلى انه في حالة تحقرق اللجنرة مرن أن فعرل الموظرف 

المحرال عليهرا يشركل جريمرة نشرأت عرن وظيفتره أو ارتكبهررا 

الرسرررمية فيجرررب عليهررررا إن توصررري برحالتررره إلررررى بصرررفته 

. وفري هرذه األحروال يتوقرف التحقيرق  (13)المحاكم المختصة 

االنضباطي ، لتباشرر الجهرات ذات العالقرة التحقيرق الجنرائي 

للتحقررق مررن الجرررم المنسرروب إلررى الموظررف علمررا أن بررراءة 

الموظرف أو اإلفررراا عنرره عررن الفعررل المحررال مررن اجلرره إلررى 

تصرررة ال يحررول دون فررررض إحرردى العقوبرررات المحرراكم المخ

 .  (14)المنصوص عليها في قانون االنضباط 

خالصرررة القرررول أن التحقيرررق االنضرررباطي يطرررال 

مخالفرررة تأديبيرررة لرررم تررررد علرررى سررربيل الحصرررر فررري قرررانون 

انضرباط مروظفي الدولرة والقطرراو العرام المعردل الن )مبرردأ ال 

. جريمرررة إال برررنص( ال تطبيرررق لررره فررري قرررانون االنضرررباط 

وتعتمرررد اإلدارة اإلجرررراءات الرررواردة فررري قرررانون انضرررباط 

مرررروظفي الدولررررة والقطرررراو العررررام . أمررررا التحقيررررق الجنررررائي 

فينصرررب علرررى األفعرررال التررري تشررركل جرمرررا وفقرررا لقرررانون 

العقوبرررات ، علرررى أن تعتمررررد الجهرررات المختصرررة بررررالتحقيق 

  المحاكمات الجزائية. اإلجراءات الواردة في قانون أصول

 انيالمبحث الث

 اإلحالة إلى التحقيق

ألزمرررررت القررررروانين الجهرررررات اإلداريرررررة مراعررررراة 

اإلجرررراءات التررري تسرررربق فررررض الجرررزاءات االنضررررباطية 

لتحقيررررق عدالررررة المسرررراءلة االنضررررباطية والمتمثلررررة برحالررررة 

الموظرف إلرى التحقيررق لتترولى جهرة مختصررة ومحايردة القيررام 

بهرررذه المهمرررة ، ونظرررررا ل هميرررة التررري يحضررررى بهرررا هررررذا 

مسررتقل ، وذلرك بتقسرريمه  الموضروو ارتأينررا بحثره فرري بحرث

علرى ثالثررة مطالررب ، األول يخرتص ببيرران مفهرروم اإلحالررة ، 
                                                                 

 
 
 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

91 
  

والثرراني ينصرررف إلررى تحديرررد الجهررة الترري أناطهررا القرررانون 

سلطة اإلحالة إلى التحقيرق ، ونبرين فري المطلرب الثالرث مردى 

 إمكانية الطعن بقرار اإلحالة . 

 المطلب األول

 مفهوم اإلحالة إلى التحقيق

ي أول إجررررراءات التحقيرررررق إذ تفرررررتح اإلحالررررة هررررر

اإلجرراءات االنضرباطية قبرل الموظرف برحالتره إلرى التحقيررق 

وذلك من قبل السلطة المختصة قانونا برذلك اإلجرراء . لرذلك 

تعرد اإلحالررة مرن األمررور الجوهريرة الترري تبردأ بهررا إجررراءات 

التحقيرررق للوصرررول إلرررى الحقيقرررة فررري واقعرررة معينرررة تمهيررردا 

نضررباطي المالئررم مررع ترروفير الضررمانات التخراذ اإلجررراء اال

للموظف الذي قرد يفراجب بغيرر مقردمات برحالتره إلرى التحقيرق 
. لررذلك يتعررين اتخرراذ جانررب الحرررص عنررد اإلحالررة إلررى  (15)

التحقيرق بحيررث ينبغري إال يكررون التحقيرق قائمررا علرى شرربه أو 

ل علرررى كيرررد أو نكايرررة . كمرررا ينبغررري عررردم التهررراون فررري  مبنيررا

قيررق إذ إن ذلررك يرؤدي إلررى التسرريب وسرروء اإلحالرة علررى التح

اإلدارة . وينبغررري اإلشرررارة هنرررا إلرررى التفريرررق برررين طلررررب 

التحقيق وبين اإلحالرة إلرى التحقيرق ، فطلرب التحقيرق ال يعردو 

أن يكرون بمثابررة الشركوى ، قررد تنتهرري باإلحالرة إلررى التحقيررق 

 وقد ال تنتهي إلى ذلك . 

 ويعرررد عررردم التحقيرررق بالشررركوى رفضرررا لهرررا ، أي

رفضرا لطلرب التحقيرق ، بيرد إن إحالرة الموظرف إلرى التحقيررق 

هرو اإلجررراء األول فرري االدعرراء والرذي مررن نتيجترره يتحرررك 

. وهنرا يبرردو  (16)التحقيرق ذاتره ، فتليرره اإلجرراءات األخرررى 

واضررررحا إن التحقيررررق االنضررررباطي لررررن ينعقررررد إال برحالررررة 

الموظرررف إلررررى التحقيرررق حتررررى تباشرررر السررررلطة المختصررررة 

اإلجرراءات المطلوبررة لرذلك مرن اجررل التوصرل إلررى  برالتحقيق

الحقيقررة . هررذا وقررد اوجررب قررانون انضررباط مرروظفي الدولرررة 

والقطراو العررام شرررطا جوهريررا إلجررراء   التحقيررق ، هررو أن 

يحررال الموظررف المررتهم بارتكرراب مخالفررة معينررة إلررى اللجنررة 

. وتطبيقررا لررذلك قضررى  (17)التحقيقيررة لتباشررر التحقيررق معرره 

باط العرام فري ظرل نفراذ قرانون االنضرباط لسرنة مجلس االنض

الملغى بأنه :) ال يجوز للجنرة االنضرباط أن تفررض  1936

عقوبررة انضررباطية علررى مررن حظررر أمامهررا باعتبرراره شرراهدا 

 .  (18)دون أن يحال إليها بورقة اتهام أصولية ( 

                                                                 

 
 
 
 

خالصة القول إن اإلحالة إلرى التحقيرق تعرد شررطا 

لموظرررف المرررتهم بارتكررراب جوهريررا إلجرررراء التحقيرررق مرررع ا

مخالفرة معينرة ، حترى تباشرر الجهرات المختصرة التحقيرق مررع 

الموظررف ، وال يجرروز لتلررك الجهررات مباشرررة التحقيررق مررن 

تلقاء نفسها وإنما يتطلرب صردور أمرر باإلحالرة مرن الجهرات 

الترررري منحهررررا القررررانون هررررذه   الصررررالحية ، علمررررا إن هررررذه 

 الجهات تتفاوت من قانون إلى آخر . 

 مطلب الثانيال

 السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقيق

يعرد تحديرد الجهررة المختصرة باإلحالررة إلرى التحقيررق 
مررن األمررور الجوهريررة ، وذلرررك الن صرردور قرررار برحالرررة 
الموظررف مرررن سررلطة غيرررر مختصرررة يترتررب عليررره بطرررالن 

التحقيرررق واآلثرررار المترتبرررة عليررره ، وأهمهرررا قررررار الجرررزاء 
ذلك قضررررت المحكمررررة الكليررررة المطعررررون فيرررره ، وتطبيقررررا لرررر

)الرردائرة اإلداريرررة ( فرري الكويرررت بأنررره : ) فرري حالرررة إحالرررة 
الموظررف للتحقيررق مررن غيررر الجهررة المختصررة ، فررأن مررؤدى 
ذلررك بطررالن القرررار االنضررباطي لتعلررق ذلررك بضررمانة مررن 

الضررمانات المقررررة للموظررف وهررو أن تصرردر اإلحالررة إلررى 
 .  (19)التحقيق من مختص ( 

عراقررري فقرررد حصرررر سرررلطة إحالرررة أمرررا المشررررو ال
. يتبرين  (20)الموظف إلى التحقيق برالوزير أو رئريس الردائرة

ممررا سرربق أن السررلطة الترري خولهررا القررانون صررالحية إحالررة 
الموظرف إلرى التحقيرق للوقروف علرى المخالفرة المنسروبة إليرره 

تنحصررر بررالوزير أو رئرريس الرردائرة . ورئرريس الرردائرة كمررا 
) وكيرررل الررروزير ومرررن هرررو  عرفررره قرررانون االنضرررباط بأنررره

بدرجتررره مرررن أصرررحاب الررردرجات الخاصرررة ممرررن يرررديرون 

تشرركيال معينررا والمرردير العررام أو أي موظررف يخولرره الرروزير 
صرررالحية فررررض العقوبرررات المنصررروص عليهرررا فررري هرررذا 

 . (21)القانون ( 

و ينبغي اإلشارة في هذا الصردد إلرى إن مرن يتمترع 

بصرالحية اإلحالررة إلرى التحقيررق فري الجهررات غيرر المرتبطررة 
برروزارة هررو رئرريس تلرررك الجهررة ، ألن رئرريس الجهررة غيرررر 
المرتبطرة برروزارة يعتبررر وزيررا ألغررراض قررانون انضررباط 

 .  (22)موظفي الدولة والقطاو العام 

 المطلب الثالث

 بقرار اإلحالةمدى إمكانية الطعن 

نتيجررة األهميررة الترري ينطرروي عليهررا قرررار اإلحالررة 

لمرررا يرتبررره مرررن أثرررار مهمرررة اتجررراه الموظرررف المحرررال إلرررى 

التحقيررق ، يتطلرررب األمررر البحرررث فررري إمكانيررة الطعرررن بهرررذا 
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القررار اإلداري ، وقرد انقسرم الفقره بهرذا الشرأن برين مرن مؤيرد 

ب الطعررن برره ومررن يقررف بالضررد مررن هررذا الموقررف ، فقررد ذهرر

جانررب مررن الفقرره إلررى القررول إن قرررار اإلحالررة إلررى التحقيررق 

يرتب بذاته أثارا قانونية تسمح باعتبراره قررارا نهائيرا قرابال 

. وعارضرره فريرق أخررر بقولره انرره  (23)للطعرن فيرره باإللغراء 

فضرال عررن عرردم جرردوى الطعرن بقرررار اإلحالررة إلررى التحقيررق 

التحقيرق الذي يستغرق نظره مدة أطول بكثير ممرا يسرتغرقه 

أعرراله، فمررن الطبيعرري إن يكررون قرررار اإلحالررة إلررى التحقيررق 

عنصرررا مررن عناصررر القرررار االنضررباطي نفسرره ، الن هررذا 

القررار مهمرا كانرت لره مررن أثرار رتبهرا القرانون ، ال يعرردو إن 

يكون إجراء تحضيريا أو تمهيديا للقرار االنضرباطي ، ومرا 

التحقيرق إال أثرارا  اآلثار التي رتبها القانون على اإلحالرة إلرى

 .  (24)يتعلق مصيرها بالتصرف بالتحقيق 

إما عن موقف المشررو العراقري مرن مردى إمكانيرة 

الطعرررن بقررررار اإلحالرررة ، فبرررالرجوو إلرررى قرررانون انضرررباط 

المعردل  1991لسرنة  14موظفي الدولة والقطاو العرام رقرم 

نجررده قررد اشررترط علررى الموظررف إن يررتظلم مررن القرررار الررذي 

مررن قبررل اإلدارة خررالل ثالثررين يومررا مررن ترراري  اتخررذ بحقرره 

تبليغه برالقرار ، وبعرد رد الرتظلم صرراحة أو ضرمنا يتوجرب 

عليه التظلم خرالل ثالثرين يومرا أمرام مجلرس االنضرباط العرام 

، وفرري حررال عرردم الررتظلم سرريرد الطعررن لعرردم ترروفر الشرررط 

 .    (25)الشكلي لذلك 

يتضح من النص السابق انه يتعرذر علرى الموظرف 

الطعرررن بقررررار اإلحالرررة إال بعرررد اسرررتكمال الشررركليات التررري 

اشررترطها القررانون ألنرره يعررد إجررراء تمهيررديا للوقرروف علررى 

حقيقة التهم المنسوبة إلى الموظرف وال يعرد اسرتنادا إلرى ذلرك 

قررررارا مسرررتقال يسرررتطيع الموظرررف الطعرررن بررره علرررى وجررره 

االستقالل كونه يشكل في نهاية األمر عمال قانونيا ال يمكرن 

فصرله عرن المراحرل الالحقررة ، ممرا يجعلره عرديم الجرردوى إال 

بعد اتخاذ كافة اإلجرراءات األخررى والمتمثلرة برالتحقيق معره 

ومن ثم رفع التوصرية إلرى الجهرة المختصرة بفررض العقوبرة 

االنضباطية لتتولى بعرد ذلرك اتخراذ القررار اإلداري القاضري 

بفرررض الجررزاء المناسرررب سررواء الررذي أوصرررت برره اللجنرررة 

التحقيقية أو جزاء آخرر تررى انره يتناسرب مرع جسرامة الفعرل 

المرتكب من قبرل الموظرف ، مرع خضروو سرلطة إداريرة فري 

 تقدير جسامة المخالفة إلى رقابة مجلس االنضباط العام . 

ل نسررررتطيع القررررول إن قرررررار اإلحالررررة إلررررى  أخيرررررا

ل قانونيررة تضررر  التحقيررق ال يعررد مسررتقال بذاترره ليرتررب آثررارا

ل يمهررد برالموظف لي سررتطيع الطعررن برره ، وإنمرا يشرركل إجررراءا
                                                                 

 
 
 

للتحقيررق معرره ومررن ثررم اإليصررال بمعاقبترره برحرردى العقوبررات 

االنضررباطية أو غلررق التحقيررق عنررردما يثبررت للجنررة تحقيقيرررة 

عردم صرحة الفعرل المنسروب لره أو انره ال يرقرى إلرى مسرتوى 

المخالفررة الترري تسررتوجب فرررض العقرراب ، الن القرررار الررذي 

عن هرو القررار الرذي يقضري بمعاقبتره بعقوبرة يكون محال للط

 ما على إن يسلك الطرق التي رسمها القانون . 

 المبحث الثالث

 مقومات التحقيق االنضباطي 

مرررن المقومرررات األساسرررية إلجرررراء التحقيرررق فررري 

المخالفررة المنسرروبة إلررى الموظررف إجررراء تحقيررق تحريرررري 

الغررض معه ، وتتولى هذه المهمة لجنرة تحقيقيرة تشركل لهرذا 

، لرذلك سرنبين فرري هرذا المبحررث تشركيل اللجنررة التحقيقيرة مررن 

خالل بيان إليره تشركيلها واالختصاصرات المنوطرة بهرا ، ثرم 

نبرررين الجوانرررب الشررركلية األخررررى للتحقيرررق والتررري تتضرررمن 

اسرتيفاء الشركل الكترابي للتحقيررق . لرذلك سنقسرم هرذا المبحررث 

التحقيقيرة ،  على مطلبين ، يترولى المطلرب األول بيران اللجنرة

ويخصررص المطلررب الثررراني لبيرران اسرررتيفاء الشرركل الكترررابي 

 للتحقيق . 

 المطلب األول

 تشكيل اللجان التحقيقية واختصاصاتها

يقتصرررر هرررذا المطلرررب علرررى بيررران احرررد الجوانرررب 

الشررركلية للتحقيرررق والمتمثرررل بتشررركيل لجنرررة تحقيقيرررة تعنرررى 

بررالتحقق مررن مرردى صررحة المخالفررة المنسرروبة إلررى الموظررف 

مررن عرردمها ، اذ نقسرررم المطلررب علرررى فرررعين ، األول يبرررين 

 تشكيل اللجنة التحقيقية ، والثاني لبيان اختصاصاتها . 

 ة التحقيقيةأوالل: تشكيل اللجن

يعرد التحقيررق مرن الضررمانات الجوهريرة فرري مجررال 

التأديررب ، فرررال تملرررك السررلطات الرئاسرررية توقيرررع العقوبرررات 

االنضرباطية بحرق الموظرف إال بعرد إصردار اللجنرة التحقيقيرة 

توصررريتها . لررررذلك ألرررزم قررررانون انضرررباط مرررروظفي الدولررررة 

المعرردل ، الرروزير او  1991لسررنة  14والقطرراو العررام رقررم 

س الرردائرة تشرركيل لجنررة تحقيقيررة مررن رئرريس وعضرروين رئري

مرن ذوي الخبررة علرى إن يكرون احردهم حاصرال علرى شرهادة 

 .   (26)جامعية أولية في القانون 

ويعررد هررذا الرررنص مررن النظررام العرررام ، فررال مجرررال 

لررررةدارة األعررررراض عنرررره ، وعلررررى هررررذا قضررررى مجلررررس 

عررة االنضرباط العررام بران : ) تشرركيل اللجنرة التحقيقيررة مرن أرب

أعضاء أو من عضروين أو عردم وجرود عضرو حاصرل علرى 
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شهادة جامعية في القرانون ، يعرد مخالفرة طبقرال ألحكرام المرادة 

( من قرانون انضرباط مروظفي الدولرة يرؤدي إلرى بطرالن 10)

اإلجراءات المتخذة مرن اللجنرة ألن مرا يبنرى علرى باطرل كمرا 

.والمشرررو خيررر الجهررة  (27)تصرر  بررذلك القاعرردة العامرة ( 

إلداريررة بررين تشرركيل اللجنررة التحقيقيررة أو اسررتجواب المررتهم ا

لفررض العقوبررات كاسرتثناء يرررد علرى إلررزام الجهرة اإلداريررة 

بضرورة تشكيل لجنة تحقيقيرة قبرل فررض العقوبرة ، بيرد إن 

هرذا االسررتثناء ال يطررال جميرع العقوبررات االنضررباطية وإنمررا 

اترب( يقتصر على عقوبات )لفرت النظرر ، اإلنرذار ، قطرع الر

إذ مررنح المشرررو الجهررة اإلداريررة المختصررة بفرررض العقوبررة 

مكانة فرضها دون تشكيل لجنرة تحقيقيرة للنظرر فري المخالفرة 

، علرررى أن يسرررتجوب الموظرررف كرررأجراء شررركلي ، وإال عرررد 

.  (28)قررررار فررررض العقوبرررة قررررارا معيبرررا بعيرررب الشررركل 

واللجنة التحقيقية ليسرت باللجنرة الدائمرة ، فهري تشركل حسرب 

لررب ، فرري حررين يررذهب بعررض الفقرره فرري هررذا الشررأن إلررى الط

( لرم 10القول إن قانون انضرباط مروظفي الدولرة فري المرادة )

يحرردد أجررالل لتشررركيل اللجنررة ، ولهررذا فرنهرررا تعررد مررن اللجررران 

الدائمرررة ، إال أن ذلررررك ال يمنرررع الرررروزير أو رئررريس الرررردائرة 

سلطته في إعادة تشكيلها أو إجراء تعرديل فيهرا كلمرا اقتضرى 

. والررررذي نررررراه بهررررذا الشررررأن إن اللجنررررة  (29)األمررررر ذلررررك 

التحقيقيرررة مرررن اللجررران المؤقترررة وليسرررت الدائمرررة ، اذ تنتهررري 

مهمتهرررا بعرررد االنتهررراء مرررن أعمالهرررا ورفرررع التوصرررية إلرررى 

الجهات المختصة بفررض العقوبرة ، الن اللجران التحقيقيرة ال 

 تباشررر التحقيررق إال بعررد إحالررة األمررر إليهررا بنرراء علررى قرررار

إداري ينطروي علررى تشركيل لجنررة تحقيقيرة تتررولى النظرر فرري 

 المخالفة المنسوبة إلى الموظف . 

مررن كررل مررا تقرردم يظهررر بجررالء إن تشرركيل لجنرررة 

تحقيقيررة للنظرررر بالمخالفررة المنسررروبة إلررى موظرررف تعررد مرررن 

اإلجراءات الجوهرية لصرحة القررار المتخرذ اتجراه الموظرف 

تري ال تتطلرب تشركيل المخالف ، باستثناء بعرض العقوبرات ال

لجران تحقيقيرة وإنمرا يكفري لفرضرها اسرتجواب الموظرف مررن 

قبررل الجهررة المختصررة بفرررض العقوبررات االنضررباطية لعرردم 

جسررامة المخالفرررة المرتكبرررة مرررن قبررل الموظرررف ، وهرررذا مرررا 

أخررذت برره التشررريعات المررذكورة . والررذي نررراه بهررذا الصرردد 

يسررربق  إن يجعررل المشرررو تشرركيل اللجرران التحقيقيررة شرررطا

فررررض جميرررع العقوبرررات االنضرررباطية دون اسرررتثناء وذلرررك 

بتضرررمين قرررانون انضرررباط مررروظفي الدولرررة والقطررراو العرررام 

العراقرري نصررا يقضرري بررذلك ، وبالتررالي يصرربح مررن األمررور 

الملزمة للوزير أو رئيس الدائرة دون إن يتررك لهمرا الخيرار 

                                                                 

 

 
 

بررين االسررتجواب أو التحقيررق فرري العقوبررات الترري ال يتطلررب 

ها كشرط أساسي تشكيل لجنة تحقيقية برل االسرتجواب فرض

يكررون كافيررا لفرضررها بحجررة إن آثررار هررذه العقوبررات ليسررت 

شرررررديدة . والغايرررررة مرررررن ذلرررررك ضرررررمان عدالرررررة المسررررراءلة 

االنضررباطية بفعررل الرردور الررذي تلعبرره اللجنررة التحقيقيررة فرري 

تقردير جسررامة المخالفررة ، بحكررم تعرردد أعضررائها ممررا يترتررب 

د اآلراء حيرال المخالفرة المعروضرة ودور على ذلرك مرن تعرد

العضررو القررانوني فيهررا تجعلهررا اقرردر فرري تشررخيص المخالفررة 

 المرتكبة من عدمها . 

ل: اختصاص اللجان التحقيقية  ثانيا

عنردما يحرال الموظرف إلرى اللجنرة التحقيقيرة تتررولى 

التحقيق تحريريا مع الموظف المحرال عليهرا ولهرا فري سربيل 

أداء المهمرررة سررررماو أقرررروال الموظررررف والشررررهود وترررردوينها 

واالطرررالو علرررى جميرررع المسرررتندات والبيانرررات التررري تررررى 

ضررورة االطررالو عليهررا . بعررد ذلرك تحرررر محضرررا تثبررت 

راءات ومررا سررمعته مررن أقرروال مرررع فيرره مررا اتخذترره مررن إجرر

توصرررياتها المسرررببة ، أمرررا بعررردم مسررراءلة الموظرررف وغلرررق 

التحقيررق أو بفرررض احررد العقوبرررات المنصرروص عليهررا فررري 

القرانون ، وترفرع كررل ذلرك إلررى الجهرة الترري أحالرت الموظررف 

.وعندما تقرر اللجنرة التحقيقيرة رأيهرا االستشراري  (30)إليها 

ة الواجرررب اتخاذهرررا بحرررق معلرررال باألسرررباب ومحرررددا العقوبررر

الموظرررف المخطرررب ويرسرررل هرررذا الررررأي االستشررراري إلرررى 

 .  (31)الجهة التي لها حق التأديب 

وهرررذا يعنررري إن توصررريات اللجنرررة ال تعرررد قررررارا 

ل ألنرره لرريس مررن اثررر قررانوني فرري حررد ذاتهررا . كمررا إن  إداريررا

الروزير أو رئرريس الردائرة لرريس ملزمرا باألخررذ بهرا ، بررل هررو 

ا تمامررا أو تعررديلها أو حتررى إهمالهررا . وإذا مخيررر باألخررذ بهرر

رأت اللجنررة إن فعررل الموظررف المحررال إليهررا يشرركل جريمررة 

نشررأت عررن وظيفترره أو ارتكبهرررا بصررفته الرسررمية ، فيجرررب 

عليهرررا أن توصررري برحالتررره إلرررى المحررراكم المختصرررة ، كرررأن 

يثبررررت إن الموظررررف المحررررال عليهررررا قررررد ارتكررررب جريمررررة 

لحالرة أن توصري برحالتره إلرى االختالس ، إذ عليها فري هرذه ا

محكمرررة التحقيرررق المختصرررة للتحقيرررق معررره تمهيررردا إلحالتررره 

لمحكمرررة الجنايرررات لمجازاتررره قانونيرررا ، ويررررى الررربعض إن 

التوصررية المررذكورة هرري األخررررى غيررر ملزمررة للررروزير أو 

 رئيس الدائرة فلهما األخذ بها أو إهمالها . 

قررد يوقررع ولكننررا نرررى إن عرردم األخررذ بالتوصررية المررذكورة 

اإلدارة تحررت طائلررة قررانون العقوبررات عررن جريمررة اإلحجررام 

( مرن قررانون 48عرن اإلخبرار ، ومرن جانررب آخرر إن المرادة )

                                                                 

 
 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

94 
  

أصررول المحاكمررات الجزائيررة العراقرري قررد أوجبررت علررى كررل 

موظررف أو مكلررف بخدمررة عامررة العلررم بوقرروو جريمررة إثنرراء 

تأديترررره الوظيفررررة أو بسرررربب ذلررررك أن يتقرررردم إلررررى الجهررررات 

ئية لةخبار وتحريك الردعوى الجزائيرة عنهرا وهرو مرا القضا

ل .  ل على اإلدارة وليس جوازيا  يجعل األمر إلزاميا

والمالحررظ إن مجلررس االنضررباط العررام يتجرره نحررو 

إلرزام الرروزير أو رئرريس الرردائرة بتوصررية اللجنررة التحقيقيررة ، 

فقررد قضررى فرري بعررض قراراترره إن التوصررية ملزمررة لررةدارة 

 17/4/1994، فررري قرررراره المررررقم  ولررريس لهرررا مخالفتهرررا

والذي جاء فيه )إن فررض عقوبرة تزيرد علرى مرا أوصرت بره 

. ويرذهب بعررض  (32)اللجنرة التحقيقيرة يعتبرر خرقرا للقرانون( 

الفقرره إلررى القررول إن مجرراراة المجلررس فرري هررذا الحكررم يجعررل 

اللجنرررة التحقيقيرررة هررري السرررلطة المختصرررة بفررررض العقوبرررة 

القررررار وان دور الجهرررة االنضرررباطية وان توصرررياتها هررري 

اإلدارية المختصة هو فقرط المصرادقة علرى التوصرية . وهرذا 

بررال شررك يخررالف نصرروص قررانون االنضررباط الترري حررددت 

بصراحة الجهات المختصرة بفررض الجرزاءات االنضرباطية 

والمتمثلررة برئاسرررة الجمهوريررة ورئاسرررة الرروزراء ورئررريس 

خررالف الجهرة غيرر المرتبطررة بروزارة ورئريس دائرررة . كمرا ي

حصررر الطعررن بررالموظف دون إن يمررنح اإلدارة هررذا الحررق ، 

فلو كانت التوصرية ملزمرة لرةدارة ألجراز المشررو لهرا حرق 

االعتررراض عليهررا كمرررا كرران األمررر فررري قررانون االنضرررباط 

 .   (33)السابق 

والرررذي نرررراه فررري هرررذا الشرررأن إن التوصرررية غيرررر 

ملزمرررة لررررةدارة ل سرررباب المررررذكورة ، الن اإلدارة تتمتررررع 

بسرلطة تقديريرة فري تحديرد جسرامة المخالفرة وفررض الجرزاء 

الذي يتناسب معها ، فضرال عرن إن سرلطة اإلدارة فري تقردير 

جسرررامة المخالفرررة تخضررررع لرقابرررة مجلرررس االنضررررباط ، إذ 

يمرارس رقابرة التناسرب والمالئمرة ، األمرر الرذي يمثرل أكثررر 

ضرررمانة للموظرررف مرررن تعسرررف اإلدارة فررري اسرررتخدام هرررذه 

د عرززت هرذه الضرمانة بضرمانة أخررى عنردما السرلطة ، وقر

، قرانون التعرديل األول  2008لسنة  22ضمن القانون رقم 

لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاو العرام العراقري برنص 

يقضرري برمكانيررة الطعررن فرري جميررع العقوبررات االنضرررباطية 

                                                                 

32 د. ماهر اجلبوري ، حول بعض اجتهاادا  لساا اضباابال امعاا   -
مساةة  14يف ظل قابون ابابال موظفي امدومة وامقطاا  اضرتاكا ي رقا  

،  2000، لسة امعدامة ، امعادد اوول ، امساةة امناب اة ، بداداد ، 1991
. 50ص   

33 . 51د. ماهر اجلبوري ، مصدر سابق ، ص -  

تخضع لرقابة مجلرس االنضرباط العرام ، وبغرض النظرر عرن 

 . (34)الجهة التي تفرضها 

 المطلب الثاني

 استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق واالستثناءات التي ترد عليه

اسرررتيفاء الشررركل الكترررابي للتحقيرررق فررري فررررو أول 

وسيخصررص فرررو ثرران لالسررتثناءات الترري ترررد علررى ذلررك 

 وكما يأتي : 

 أوالل: استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق

يعد استيفاء الشركل الكترابي للتحقيرق ضرمانة مهمرة 

للموظف العام عند التحقيق معه فيمرا هرو منسروب إليره ، وال 

يوجد ما يوجب إفرراغ التحقيرق االنضرباطي فري شركل معرين 

، أو فري وضررع مرسرروم أسرروة برالتحقيق الجنررائي ، وكررل مررا 

ينبغرري مالحظترره هررو أن يرررتم التحقيررق فرري حرردود األصرررول 

العامررة وبمراعررراة الضرررمانات األساسرررية التررري تقررروم عليهرررا 

بررررأن تترررروافر فيرررره ضررررمانات السررررالمة والحيرررردة  حكمترررره ،

واالستقصراء لصررلح الحقيقررة وان تكفررل برره حمايررة الموظررف 

تحقيقا للعدالة . لرذلك عرد تردوين التحقيرق مرن أهرم الضرمانات 

. ويرجررع السربب فرري  (35)الشركلية فري التحقيررق االنضرباطي 

نشرروء مبرردأ الترردوين فرري التحقيررق االنضررباطي إلررى الحاجررة 

إلجرررراءات والظرررروف التررري اتخرررذ فيهرررا إلثبرررات حصرررول ا

واألثررر الررذي ترتررب عليررره ، وذلررك فرري وضررو  وتحديرررد ، 

والكتابررة هرري الترري تقرروم بهرررذا الرردور ، كمررا يرجررع السررربب 

أيضررا فرري نشرروء مبرردأ الترردوين إلررى إن الغايررة مررن التحقيررق 

ليسررت كامنررة فرري ذاترره ، وإنمررا بعرررض إجراءاترره ونتائجهررا 

المختصرة برصرردار الحكررم أو بعرد الفررراغ منهرا علررى السررلطة 

القررررررار بالفصرررررل بالررررردعوى ، ويقتضررررري بداهرررررة إثبرررررات 

اإلجررراءات فرري محاضررر يتكررون منهررا ملررف الرردعوى الررذي 

 .  (36)يعرض فيما بعد على سلطة إصدار القرار 

واسررتنادا إلررى ذلررك أوجبررت التشررريعات أن يكررون 

التحقيررق مكتوبررا ، وهرررذا مررا تضررمنته القررروانين الترري تعرررالا 

ات المتعلقررة بفرررض العقوبررات االنضررباطية ، لررذلك اإلجررراء

عرردت قاعرردة وجرروب كتابررة التحقيررق مررن القواعررد األساسررية 

المتعلقررة بالنظررام العررام لورودهررا فرري نررص أمررر ، كمررا أنهررا 

متعلقة بحق الموظف فري تردوين وتسرجيل كرل مرا نسرب إليره 

مرررن مخالفرررات لكررري تكرررون تحرررت نظرررر الجهرررات المختصرررة 

لكرررري ال تضرررريع معررررالم الظررررروف بالفصررررل بررررالتحقيق ، و

                                                                 

34 ابظر امتعديل اوول مقابون ابابال ماوظفي امدوماة وامقطاا  امعاا   -
. 2008مسةة  22رق    
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والمالبسررات الترري يجررري التحقيررق فرري ظلهررا وتكررون حجررة 

للموظررف أو عليررره . كمرررا تكمرررن أهميررة كتابرررة التحقيرررق فررري 

وضع التحقيقات التي يبنى عليهرا قررار العقوبرة االنضرباطية 

تحرررت نظرررر المحكمرررة المختصررررة لكررري تسرررتطيع ممارسررررة 

ريعات هرررذا رقابتهررا علررى هررذا القررررار ، ولررذلك عرردت التشرر

التردوين إجرراء جوهريرا وواجبرا علرى جهرة اإلدارة ويترتررب 

علررى مخالفترره الرربطالن ، وبصرررف النظررر عررن الجهررة الترري 

قامررت برره ، والقررول بغيررر ذلررك سرريؤدي إلررى طمررس الحقيقررة 

 .   (37)وإخفائها وعدم التثبت منها 

ويعد قانون انضباط موظفي الدولرة والقطراو العرام 

العراقري المعردل مررن برين التشرريعات الترري أوجبرت أن يكررون 

التحقيق مكتوبا ، عندما تضمنت نصرا يلرزم اللجنرة التحقيقيرة 

التحقيررق تحريريررا مررع الموظررف المحررال عليهررا ، ولهررا فرري 

سبيل أداء مهمتها سماو أقروال الموظرف والشرهود وتردوينها 

طرررالو علرررى جميرررع المسرررتندات والبيانرررات التررري تررررى واال

ضررورة االطررالو عليهررا ، وتحرررر محضرررا تثبررت فيرره مررا 

اتخذتره مرن إجررراءات ومرا سررمعته مرن أقرروال مرع توصررياتها 

المسرررببة ، إمرررا بعرررد مسررراءلة الموظرررف وغلرررق التحقيرررق أو 

بفررض إحردى العقوبرات المنصروص عليهرا فري هرذا القررانون 

 .  (38)التي أحالت الموظف إليها  وترفع كل ذلك إلى الجهة

ويبدو واضحا مما تقدم أن التشرريعات متفقرة علرى 

اعتبررار ترردوين التحقيررق مررن اإلجررراءات الجوهريررة لصررحة 

القررار اإلداري القاضري بفررض عقوبرة انضرباطية وإال عررد 

ل باطال ل كونه لم يسرتوف الشركل الكترابي ، وهرذا األمرر  قرارا

 لموظف . بال شك يشكل ضمانة أساسية ل

ل: االستثناء الذي يرد على الشكل الكتابي للتحقيق  ثانيا

إذا كران األصررل أن يجرري التحقيررق كتابررة ، إال أن 

تلررررك القاعرررردة ليسرررررت مطلقررررة بررررل توجرررررد عليهررررا بعرررررض 

االستثناءات ، إذ تجيرز التشرريعات أن يكرون االسرتجواب أو 

التحقيررق مررع الموظررف بشررأن بعررض العقوبررات االنضررباطية 

ى أن يثبرت مضررمونه فري القرررار الصرادر بتوقيررع شرفاهة علرر

 .   (39)الجزاء 

ويعرررف االسررتجواب بأنرره إجررراء مررن إجررراءات التحقيررق ، 

بمقتضرراه يتثبررت المحقررق مررن شخصررية المررتهم ويناقشرره فرري 

التهمرة المنسروبة إليره علرى وجرره مفصرل بغيرة الوصرول إلررى 

اعتراف منه يؤيدها أو دفعهرا أو ينفيهرا ، واالسرتجواب بهرذه 

المثابررة ذو طبيعررة مزدوجررة ،فهررو وسرريلة لةثبررات والرردفاو 

                                                                 

 
 
 

ولمرا كران هرذا هرو الغررض منره فانره مرن إجرراءات التحقيررق 

االنضرباطي . ويتحقرق االسررتجواب التحقيقري بتوجيره التهمررة 

ومناقشررة المررتهم تفصرريليا عنهرررا ومواجهترره باألدلررة القائمرررة 

ل . فررال يتحقررق االسررت ل ونفيررا جواب ضرده ومناقشررته فيهررا إثباتررا

بمجررد سررؤال المررتهم عمرا هررو منسرروب إليره وإحاطترره علمررا 

بنتررائا التحقيررق إذا لررم يتضررمن مناقشررته تفصرريليا فرري األدلررة 

 .  (40)المسندة إليه 

ويذهب بعضهم إلى القرول أن االسرتجواب يعرد مرن 

اإلجرراءات الخطيرررة ، لمرا يترتررب عليره مررن شروائب تررؤدي 

ونزاهتهررا ، كمررا  إلرى المسرراس بعدالرة المسرراءلة االنضرباطية

يترتررب عليرره إخفرراء الحقيقررة فرري تلررك اإلجررراءات وهررو مررا 

يشررركل خطررررا حقيقيرررا علرررى ضرررمانات المررروظفين فررري تلرررك 

. لرذلك حاولررت التشرريعات التقليرل مررن  (41)المرحلرة المهمرة 

خطورتره بررريراد ضررمانات ضررئيلة تتعلررق برثبررات مضررمونه 

إن  فرري محضررر الجررزاء ، إال أنهررا ليسررت كافيررة إذ ال يمكررن

يسرررتكمل االسرررتجواب كافررررة المقومرررات الترررري يقررروم عليهررررا 

التحقيرررق القرررانوني السرررليم .  فرررالتحقيق الشرررفهي أمرررر غيرررر 

مرغوب فيه لمرا يترترب عليره مرن إهردار لضرمانات التحقيرق 

في بعض الحاالت حتى لو تعلرق بربعض العقوبرات التري تعرد 

بسرريطة ، فيجررب عرردم التقليررل مررن اثررر هررذه العقوبررات وذلررك 

كتفرراء فيهررا بررالتحقيق الشررفوي ، فتلررك العقوبررات وان لررم باال

تصرررل بالقررردر الكبيرررر مرررن الجسرررامة فررران لهرررا ترررأثير أدبررري 

ومعنوي على الموظف فضال عما تخلفره مرن ترأخير الترفيرع 

. ويعرد التشرريع العراقري مرن التشرريعات التري ( 42)والزيادة 

أجررازت للرروزير أو رئرريس الرردائرة بعررد اسررتجواب الموظررف 

ف إن يفررض عليره مباشررة واحردة مرن عقوبرات لفرت المخرال

النظرررر واإلنرررذار وقطرررع الراترررب دون إن يحرررال إلرررى لجنرررة 

 .   (43)تحقيقية 

يسررتبان مرررن الرررنص أعررراله أن االسرررتجواب برررديل 

للتحقيرررررق ، إي برمكررررران الررررروزير أو رئررررريس الررررردائرة فررررري 

المخالفررررات البسرررريطة إن ال يحيررررل الموظررررف إلررررى اللجنرررررة 

باستجوابه بنفسه مباشررة ويسرمع أقوالره  التحقيقية ، بل يقوم

بشان التهمة ، ومن ثم يقرر فررض إحردى العقوبرات المشرار 

إليهرا بحقره إذا ثبرت لديره انره اخرل بواجباتره الوظيفيرة ، وهررذا 

يعرررد اسرررتثناءا ال يجررروز التوسرررع فيررره الن الررررئيس اإلداري 

يترولى التحقيررق فرري المخالفررة والفصررل فيهررا علررى خررالف مررا 

قواعررد العامررة ، فرررذا قررام باالسررتجواب موظررف تقضرري برره ال

أخرر غيررر الروزير أو رئرريس الرردائرة أو فررض عقوبررة علررى 
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المسررتجوب غيررر تلررك الترري نررص عليهررا القررانون فرران ذلررك 

/ رابعررررا( مرررن قررررانون 10يشررركل خرقرررا ألحكررررام المرررادة   )

انضباط موظفي الدولة والقطاو العام يسرتحق اإللغراء جرزاء 
(44)  . 

مررن كررل مررا تقرردم نسررتطيع القررول أن االسرررتجواب 

طريق استثنائي ال يجوز اللجروء إليره إال بالنسربة للمخالفرات 

ل ، ومعنرى ذلرك أن  التي ال تستحق العقوبات المشار إليهرا آنفرا

الروزير أو رئريس اإلداري إذا لجررأ إلرى االسرتجواب وفرررض 

عقوبرررة أقصررررى مررررن العقوبرررات الترررري تتطلررررب رأي اللجنررررة 

ة عد قرارا معيبرا مسرتحق الربطالن . ورغرم اقتصرار التحقيقي

االستجواب على لفت النظرر واإلنرذار وقطرع الراترب ، نررى 

انرررره إجررررراء قررررد يترتررررب عليرررره مسرررراس بعدالررررة المسرررراءلة 

االنضباطية ونزاهتها ، كما يترترب عليره إخفراء الحقيقرة فري 

تلرررك اإلجرررراءات ، وهرررو مرررا يشررركل خطررررا حقيقيرررا علرررى 

 ي تلك المرحلة الهامة . ضمانات الموظفين ف

وبمررا إن المشرررو فرري قررانون االنضررباط قررد اتجرره 

نحرو تبسريط اإلجررراءات ممرا قلرل مررن أهميرة الضررمان األول 

للموظررف المتمثررل فرري إجررراءات فرررض العقوبررة ، فقررد جرراء 

في األسباب الموجبة لهذا القرانون انره شررو لغررض تبسريط 

لرروزراء اإلجرراءات االنضررباطية وسرررعة الحسررم ، ولمررنح ا

ورؤسراء الرردوائر الصررالحيات الالزمررة لفرررض العقوبررات . 

وهررررذا يعنرررري أن المشرررررو قررررد غلررررب اعتبررررارات الفاعليررررة 

المطلوبررررة لررررةدارة علررررى اعتبررررارات الضررررمان المطلوبرررررة 

 للموظف . 

تأسيسرا علرى مرا تقرردم نوصري المشررو بضرررورة 

إن يطرال التحقيررق الكترابي جميررع العقوبرات االنضررباطية بمررا 

فرررت النظررر ، اإلنرررذار ، قطررع الراترررب ( الن إسررراءة فيهررا ) ل

اسرررتخدام الصرررالحية الممنوحرررة للجهرررة المختصرررة بفررررض 

العقوبرررة اعتمرررادا علرررى االسرررتجواب سرررتكون لررره مرررردودات 

سلبية علرى أداء الموظرف وعلرى سرير المرفرق العرام بانتظرام 

واطررراد ، هررذا مررن جانررب ومررن جانررب أخررر إن هررذا األمررر 

ل يتعرررارض مرررع مبرررادئ العدا لرررة فررري معاقبرررة الموظرررف وفقرررا

ألحكام القانون ، كونه ال يحقرق الضرمانات الكافيرة للموظرف 

 في مساءلة تأديبية عادلة .
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 الخاتمـــــة 

 يأتي : بعد بحث موضوو إجراءات فرض العقوبة االنضباطية توصلنا إلى جملة من النتائا والتوصيات وهي كما 

 أوال ل: النتائا 

يعد التحقيق االنضباطي أداة قانونية مهمرة تمكرن اإلدارة مرن الوصرول إلرى حقيقرة الوقرائع المنسروبة إلرى موظرف مرا ، وفررض  -1

 الجزاء االنضباطي وهو مرتكز على أساس من الواقع والقانون بعيدا عن الشبه أو الشك . 

حات القرانون االنضررباطي عرن براقي فرروو القررانون األخررى ، فمصرطلح التحقيررق التحقيرق االنضرباطي يحقرق اسررتقالل مصرطل -2

االنضباطي أدق في الداللة وأوضح في التعبير عرن المسرميات األخررى كرالتحقيق اإلداري ، كرون األخيرر يطلرق علرى تحقيرق 

التحقيرق فري قررار إداري يجري في مخالفة تأديبية كمرا يطلرق علرى تحقيرق يجرري بشرأن اسرتقالة موظرف أو طلرب ترقيرة ، أو 

معرين ، بينمرا التحقيرق االنضررباطي يجرري فري مخالفرة منسرروبة إلرى موظرف مرا ، وبالتررالي إن مصرطلح التحقيرق اإلداري فيرره 

 تعميم وليس تخصيص كما هو الحال في التحقيق االنضباطي . 

لجنررة تحقيقيرة تترولى التحقيررق معره ، علررى  ال يجرري التحقيرق االنضررباطي إال بعرد إحالرة الموظررف المرتهم بارتكرراب مخالفرة إلرى -3

ل جوهريرا تبردأ بره إجرراءات التحقيرق للوصرول إلرى الحقيقرة فري واقعرة معينرة تمهيردا التخراذ اإلجرراء  اعتبار أن اإلحالة إجرراءا

 االنضباطي  المالئم . 

من الضروري إن يسرتوفي التحقيرق كافرة اإلجرراءات الشركلية التري ترنص عليهرا القروانين االنضرباطية ، الن عردم مراعراة تلرك  -4

ل إليها ، إال ما استثني بنص القانون .   اإلجراءات يترتب عليه بطالن الجزاء المتخذ استنادا

ال يجرروز إعررادة التحقيررق االنضررباطي بعررد مصررادقة الرروزير أو رئرريس الرردائرة علررى توصررية اللجنررة التحقيقيررة فرري ذات التهمررة  -5

 المنسوبة ، إال إذا ظهرت أدلة جديدة معتبرة تؤثر في التحقيق . 

 ثانيا ل: التوصيات 

يقضرري بضرررورة إلررزام الرروزير أو رئرريس  نوصرري المشرررو أن يضررمن قررانون انضررباط مرروظفي الدولررة والقطرراو العررام نصررا -1

الرردائرة كرررجراء شرركلي تشرركيل لجنررة تحقيقيررة للنظررر بالمخالفررة المنسرروبة إلررى موظررف مررا ، دون إن يترررك لهمررا الخيررار بررين 

تشرركيل اللجنررة التحقيقيررة أو االسررتجواب فرري عقوبررات ) لفررت النظررر ، اإلنررذار ، قطررع الراتررب ( وإنمررا يكررون تشرركيل اللجنررة 

ملررزم للرررئيس اإلداري فرري جميرررع العقوبررات االنضررباطية ، لضررمان عدالرررة المسرراءلة االنضررباطية ، حيررث يترررا   التحقيقيررة

للموظف الدفاو عن نفسه بحرية واسعة أمام جهة أكثر حياديرة وليسرت خصرما فري النرزاو ، فضرال عرن دور اللجنرة التحقيقيرة 

كل مررن رئريس وعضرروين احردهم حاصرل علررى شرهادة فرري فري تقردير جسررامة المخالفرة المنسروبة إلررى موظرف مررا ، كونهرا تشر

القانون ، مما يجعلها اقدر على تشرخيص المخالفرة ومرن ثرم إبرداء الررأي الصرائب والرذي يفتررض أن يتماشرى مرع مبردأ العدالرة 

 . رغرم مرا ضررمنه المشررو للموظرف برمكانيررة الطعرن فرري جميرع العقوبرات اسررتنادا إلرى قرانون التعررديل األول لقرانون انضررباط

 موظفي الدولة والقطاو العام . 

نوصرري المشرررو بضرررورة أن يطررال التحقيررق الكتررابي جميررع العقوبررات االنضررباطية بمررا فيهررا )لفررت النظررر ، اإلنررذار ، قطررع  -2

الراتررب ( الن إسرراءة اسررتخدام الصررالحية الممنوحررة للجهررة المختصررة بفرررض العقوبررة اعتمررادا علررى االسررتجواب سررتكون لرره 

لرى أداء الموظررف وعلرى سررير المرفررق العرام بانتظررام واطرراد ،  هررذا مررن جانرب ومررن جانرب آخررر إن هررذا مرردودات سررلبية ع

األمر يتعارض مع مبادئ العدالة في معاقبرة الموظرف وفقرال ألحكرام القرانون ، كونره ال يحقرق الضرمانات الكافيرة للموظرف فري 

 مساءلة تأديبية عادلة .  
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 المستخلص

ذهبــت الـــدول الــى تحـــريم األســلحة الكيميائيـــة، لــذا يعتبـــر موضــع األســـلحة الكيميائيــة موضـــوع ذات بعــد إنســـاني أخالقـــي 
االنسان والبيئة بصورةمباشـرة ذلـك أن إسـتخدام تلـك االسـلحة يتصل بمعايير تطبيق قواعد القانون الدولي المتصلة بحقوق 

أظهـر لنـا مـدى المعانـاة الناتجـة عنـه والمســتمرة لوقـت طويـل وهـو يصـيب كـل الكائنــات الحيـة ويهـدد وجودهـا لـذا كـان مــن 
فرضـــتها ،  ومــن أهــم هــذه الطــرق، االجــراءات التــي الواجــب الوقــوف الــى أهــم الطــرق الناجعــة لمكافحــة مثــل تلــك األســلحة

 .الدول على نفسها حيال إنضمامها الى معاهدة حظر االسلحة الكيميائية

Abstract 

All the States prevent chemical weapons. The subject of chemical weapons take human 
and moral dimension is connecting with how we can application standard of International 
Rules, Human and environmental rights?. That is depend on meaning these weapons 
showed us it. The extent of the suffering resulting from it and continuing for a long time. 
At last time we need really to effectives ways to combating like these Weapons. 

mailto:Dr.ali8275@yahoo.com
mailto:Dr.ali8275@yahoo.com
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 ةــــــــــالمقدم

الغــوص  يـذهب فقهــاء القـانون الــدولي علـى إعتبــار
هــو موضــوع شــائك يــنم عــن مـــدى االســلحة الكيميائيــة  فــي 

خطورتـــــه و وجســـــامته فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه، وألنـــــه مـــــن أكثــــــر 
االسـلحة فتكـًا باالنسـان وجـب إعطـاءه أهتمـام خـاص، وعلـى 
الـرغم مـن كــل ذلـك وجــدنا الكثيـر مــن الـدول منــذ إكتشـافه قــد 
إستخدمته بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وبما أن الوضـع 

اعــــات المســــلحة والحــــروب الـــدولي قــــد شــــابه الكثيــــر مـــن النز 
والتــــي أعطــــت مبـــــررًا للــــذي يمتلــــك مثـــــل هكــــذا أســــلحة الـــــى 

 إستخدامها. 

لـــذا ينـــاقم بحثنـــا هـــذا إشـــكالية إســـتخدام االســـلحة 
الكيميائية واآلثار المترتبـة علـى اسـتخدامها سـواء كانـت هـذه 
االثــار علــى االنســان أو البيئـــة، وســنتحقق فــي طياتــه حـــول 

يــــة المتخـــذة للحــــد مـــن إســــتخدامه، االجـــراءات الدوليـــة والوطن
باســــــتخدام عــــــدة منـــــــاهج فــــــي هــــــذا الصـــــــدد منهــــــا، المـــــــنهج 

 التأريخي والمنهج المقارن.

كمـــــا ســـــيحوي بحثنــــــا هـــــذا علــــــى ثالثـــــة مباحــــــث، 
يصـــــنف كـــــل مبحــــــث منهـــــا الـــــى مطلبــــــين، وســـــنتناول فــــــي 
المبحث االول على دراسـة مفاهيميـة لموضـوع البحـث ويقسـم 

المطلــب األول منهمــا، تعريــف  الــى مطلبــين بالتــالي، يتنــاول
األســــــــلحة الكيميائيـــــــــة وأنواعهــــــــا، أمـــــــــا الثــــــــاني فســـــــــيتناول، 
االتفاقيـات والمعاهــدات الخاصـة بحظــر االسـلحة الكيميائيــة، 
أمــــا المبحــــث الثــــاني فســـــيتناول موضــــوع مخــــاطر إســـــتخدام 
االســــلحة الكيميائيــــة، وسيتضــــمن األول منــــه علــــى، اآلثـــــار 

لــى اإلنســـان، والمطلـــب الثـــاني القاتلــة لألســـلحة الكيميائيـــة ع
منـه سـيتناول، اآلثـار البيئيـة لهـذه األسـلحة، وأخيـرًا ســيتناول 
المبحــــــث الثالـــــــث علـــــــى طـــــــرق مكافحـــــــة إنتشـــــــار األســـــــلحة 
الكيميائيــــة، والــــذي بــــدوره سيتضـــــمن علــــى مطلبــــين أيضـــــًا، 
المطلــب األول، إجــراءات الرقابــة الدوليــة، والثــاني، إجـــراءات 

 الرقابة الدولية.

 ث األول: األسلحة الكيميائية .. دراسة مفاهيميةالمبح

تعتبــر األســلحة ذات الســـمية أو التــي تنشــر أوبئـــة 
هــي أســلحة محظــورة منــذ القــدم، ذلــك ألن إســتخدامها يـــؤدي 
بالنتيجــة الــى حتميــة اإلســتمرار بإنتشــار األمــراض واألوبئـــة 
ومضــــارها اآلنيــــة والمســــتقبلية المســـــتمرة والتــــي تــــؤثر علـــــى 

البشــــــري والتـــــــي تــــــؤدي الــــــى سلســــــلة مـــــــن  جينــــــات الجــــــنس
التشـوهات الخلقيــة والفيزيائيــة فــي بنيــة االنســان، إن التطــور 
الحاصـل فـي العامـل التكنولـوجي أدلـى بـدلوه هـو اآلخـر لــيس 
علـى الحـد مــن إسـتخدام مثــل تلـك األسـلحة بــل علـى تطورهــا 
وظهــور أشـــكال جديــدة مـــن هـــذه األســلحة. لـــذلك سيتضـــمن 

ن، يتنـــــاول األول منهمـــــا علــــــى ، مبحثنـــــا هـــــذا علـــــى مطلبــــــي
تعريـف األسـلحة الكيميائيــة وأنواعهـا، والثــاني يتنـاول ، علــى 
اإلتفاقيــــات والمعاهــــدات الخاصـــــة بحظــــر انتشــــار األســـــلحة 

 الكيميائية والحد منها:

 

 المطلب األول: تعريف األسلحة الكيميائية وأنواعها    

تعتبــــــر االســــــلحة الكيميائيــــــة مــــــن أكثــــــر المفــــــاهيم 
علــى االطــالق ال لســبب اال لكونهــا تتضــمن الكثيـــر  خطــورة

من االستخدامات وفـق مـاهو معـروف حـول اسـتخدامها وهـو 
مــايعطي النيــة المســبقة لالســـتخدامات غيــر الصــحيحية، لـــذا 
اقتضــــى فــــي مطلبنـــــا هــــذا ان نركــــز  وبصـــــورة دقيقــــة علـــــى 

 الولوج والبحث في مفهوم وتعريف االسلحة الكيميائية.

ســـلحة الكيميائيــة" مـــا يلــي، مجتمعـــا أو يقصــد بمصــطلح "األ
 :45منفـردا

المـواد الكيميائيـة السـامة وسـالئفها، فيمــا  )أ(
عــدا المـــواد المعـــدة منهــا ألغـــراض غيـــر 
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محظورة بموجب هـذه االتفاقيـة مـا دامـت 
األنـــــــــواع والكميـــــــــات متفقـــــــــة مـــــــــع هـــــــــذه 

 األغراض،

الــــذخائر والنبـــــائط المصــــممة خصيصـــــا  )ب(
ن األضـــرار إلحــداث الوفـــاة أو غيرهـــا مـــ

عـــن طريــــق مــــا ينبعـــث نتيجــــة اســــتخدام 
مثـل هـذه الـذخائر والنبـائط مـن الخــواص 
السـامة للمـواد الكيميائيـة السـامة المحــددة 

 في الفقرة الفرعية )أ(،

أي معـــــــــــــــــدات مصـــــــــــــــــممة خصيصـــــــــــــــــا  )ج(
السـتعمال يتعلــق مباشـرة باســتخدام مثــل 
هـذه الـذخائر والنبــائط المحـددة فـي الفقــرة 

 الفرعية )ب(.
ول أنــواع االســلحة الكيميائيــة، فتصــنف فــي أمــا حــ

الحقيقـــة الـــى عـــدة تصــــنيفات، إمـــا حســـب نوعهـــا أو طبيعــــة 
تأثيرهـا أو حســب مــدة إسـتمراريتها أو ســرعة إنتشــارها، فمــن 
حيـــث النـــوع يمكــــن تقســـيم األســـلحة الكيميائيــــة الـــى صــــنفين 
رئيســـيين، همــــا الغـــازات الحربيــــة والمـــواد الحارقــــة، فالبنســــبة 

الحربيـــة فــــيمكن بنـــاءًا علـــى طبيعـــة االســــتخدام الـــى الغـــازات 
ونــوع التأصـــير الحــادث تقســـيمها الـــى ثــالث أنـــواع رئيســـية، 
األول، الغـــــازات الســـــامة القاتلـــــة، وتشـــــمل الغـــــازات الكاويــــــة 
وغــــاز االعصــــاب وغــــازات الــــدم والغــــازات الخانقــــة، ويضــــم 
النـــوع الثـــاني، غــــازات شـــل القـــدرة التــــي تعمـــل علـــى إحــــداث 

وجية أو عققليـة أو كليهمــا لفتـرة زمنيــة معينــة، تـأثيرات فســيول
وهــــذا بمــــا يجعــــل الفــــرد غيــــر قــــادر علــــى التركيــــز أو القيــــام 
باألعمـــــال المكلـــــف بهـــــا، وتشـــــمل، غـــــاز ميســـــكالين وغـــــاز 

LSD-25 k  أو غــازBZ المســبب للهلوسـة، فــي حــين ،
يضـم النــوع الثالـث، غــازات اإلزعـاج التــي تعمـل علــى تهيــيج 

لفتــرة مؤقتــة مــن الوقــت، وينــدرج تحتهــا بعـض أجــزاء الجســم 
 .46الغازات المقيئة والغازات المسيلة للدموع

ومــــن حيـــــث مــــدة التـــــأثير، يمكــــن تقســـــيم الغـــــازات 
الحربيـــة الـــى غـــازات مســـتمرة، يمتـــد تأثيرهـــا وفعاليتهـــا لفتــــرة 
طويلــة نســـبيًا مــن لحظـــة االســتخدام، ويقـــع تحــت هـــذه الفئـــة 

و تقسـيمها الـى غـازات الغازات الكاوية وغـازات االعصـاب، أ
غيـر مســتمرة يقتصــر تأثيرهــا علــى فتــرة زمنيــة قصــيرة تمتــد 
لبضع دقائق فقـط، ويقـع تحتهـا غـازات الـدم والغـازات الخانقـة 
والغــازات المقيئـــة والمســـيلة للـــدموع وغــازات شـــل القـــدرة، أمـــا 
بالنسبة للصنف الثاني من االسـلحة الكيميائيـة، والـذي يضـم 

كبـــــات كيميائيـــــة لهـــــا تـــــأثير حـــــارق المــــواد الحارقـــــة فهـــــي مر 
طــالق كميــة هائلـــة  وتتميــز بالقــدرة علــى اإلنتشـــار الســريع وا 
ومتدفقــة مـــن النيــران، ومنهـــا مــا هـــو صــلب مثـــل ، الثرميـــت 
والفسـفور األبــيض، ومـا هــو سـائل مثــل، النابـالم، ومنهــا مــا 
هــــو خلــــيط مــــن األثنــــين مثــــل، البيروجيــــل، ويعتبــــر النابـــــالم 

خطـر وأقسـى هـذه األنـواع نظـرًا لقـدرة والفسفور االبيض من أ
النيــــــران وقــــــذائف اللهــــــب الصـــــــادرة منهــــــا علــــــى االلتصـــــــاق 
باالجســــام واالســــطح العضـــــوية وحرقهــــا وتشــــويهها بطريقـــــة 

 .47بشعة للغاية

اســـتخدمت األســـلحة الكيماويـــة علـــى نطـــاق واســــع 
فـى القــرن العشـرين مســببة نتــائج تدميريـة. وتــم أول اســتخدام 

ة فـــى بلجيكــــا فـــى شــــهر ابريـــل عــــام لهـــا فــــى الحـــرب الحديثــــ
. وبنهايـة الحـرب العالميـة األولـى كـان قـد تـم اســتخدام 1915

 1ر2طـــن مـــن مــــواد الحـــرب الكيماويـــة أدت إلــــى  113000
مليون إصابة ومئة ألـف حالـة وفـاة. وأدى اسـتخدام األسـلحة 
الكيماويــة أثنـــاء الحــرب العالميـــة األولــى إلـــى التفــاوض عـــام 

ول جنيــــف الــــذى حــــرم اســــتخدام بشـــأن عقــــد بروتوكــــ 1925
األسلحة الكيماوية لكنه لم يحرم حيازتهـا وتخزينهـا. مثـل هـذا 
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القصور سمح للـدول باالسـتمرار فـى تطـوير أسـلحة كيماويـة 
بصــــورة مشــــروعة.وقد تزايـــــدت بالغــــات اســــتخدام األســـــلحة 
الكيماويـــة إبــــان ســـبعينات وثمانينــــات القـــرن الماضــــى لتبلــــغ 

العراقيـــة التـــى هاجمـــت فيهـــا -انيـــةذروتهــا أثنـــاء الحـــرب اإلير 
العـــــــراق القـــــــوات اإليرانيـــــــة ومواطنيهـــــــا المـــــــدنيين باألســـــــلحة 
الكيماوية. هذه الهجمات الكيماوية سببت مايقـدر بسـتين ألفـا 
مـن الضــحايا اإليــرانيين مــن بيــنهم عشــرة آالف قتيــل. ولقــى 
قرابـة خمسـة آالف نسـمة بمدينـة حالبجـة العراقيـة حـتفهم مـن 

. خلــق 1988ة الكيماويـة فــى شـهر مــارس هجمـات باألســلح
رد الفعــل العـــالمى الســـتخدام العـــراق لألســـلحة الكيماويـــة فـــى 
ثمانينـات القــرن الماضــى دافعـا الســتئناف المفاوضــات التــى 
توقفـــت طـــويال مـــن أجـــل إبـــرام اتفاقيـــة دوليـــة أكثـــر قـــوة مــــن 
بروتوكــــول جنيــــف فــــى ســــبيل تحــــريم األســــلحة الكيماويــــة ، 

 .48لى عقد اتفاقية األسلحة الكيماويةوقادت المفاوضات إ

وتشـــمل األســــلحة الكيماويــــة، كمــــا تعرفهــــا اتفاقيــــة 
األسـلحة الكيماويــة، "أى مـادة كيماويــة يمكـن نتيجــة لتأثيرهــا 
الكيميـــائى علــــى العمليــــات الحيويــــة أن تــــؤدى للوفــــاة أو فقــــد 
القــدرة المؤقـــت أو الضــرر الـــدائم لإلنســان أو الحيـــوان"، كـــذا 

لحة والمعــدات المصـممة خصيصـا لالســتخدام الـذخائر واألسـ
مـــــع تلـــــك الكيماويـــــات كأسلحة.واألســـــلحة الكيماويـــــة تــــــؤذى 
وتقتـل بــال تمييـز، ســواء المحــاربين أو غيـر المحــاربين علــى 
حــد ســواء. فهـــى تقتــل وتســبب إعاقـــة بطــرق قاســية: مســـببة 
القـــــــروح والعمــــــــى واالختنـــــــاق لضــــــــحاياها. وتنقســـــــم المــــــــواد 

مــواد مزعجـــة هــدفها إثـــارة  –ئيســيين الكيماويــة إلــى نـــوعين ر 
اإلزعـــاج والتقليــــل مـــن فعاليــــة العـــدو بصــــورة مؤقتـــة، ومــــواد 
إلحــــداث إصــــابة هـــــدفها القتــــل أو إفقــــاد العـــــدو القــــدرة لفتـــــرة 
أطول.هنـاك عــدد قليــل مــن الــدول يعتقــد فــى امتالكــه لبــرامج 
أســـــــلحة كيماويـــــــة، كمـــــــا أن هنـــــــاك أدلـــــــة علـــــــى أن بعــــــــض 

                                                                 

 

و بدون وعى، فـى مسـاندة تلـك الشركات قد تورطت، بوعى أ
البـرامج. وتقــع معظــم تلــك البـرامج فــى منــاطق هشــة سياســيا 
ممــا يثيــر الخــوف مــن التصــاعد الســريع لألزمــات نظـــرا ألن 
المخططـــــين العســـــكريين قــــــد يفكـــــرون فــــــى القيـــــام بضــــــربات 

 .49وقائية ضد أماكن اإلنتاج والتخزين

 

ـــات والمعاهــدات الخاصــة بحظـــ ر المطلــب الثــاني: االتفاقي
 إنتشار األسلحة الكيمياوية

إن االشـــــمئزاز العـــــام مـــــن الحـــــرب الكيميائيـــــة فــــــي 
الحــرب العالميـــة األولـــى أدى الـــى خظــر دولـــي خـــاص علـــى 

، 1925إســـــــتخدام األســــــــلحة الكيميائيــــــــة والبيولوجيــــــــة عــــــــام 
وعـززت الــدول أيضــًا هــذا الحظـر فــي اإلتفــاق  علــى اتفاقيــة 

ة االســـــــلحة واتفاقيـــــــ 1972االســــــلحة البيولوجيـــــــة فـــــــي عــــــام 
. وفـي بدايــة األمـر، تجســدت أولـى بــوادر 199350الكيميائيـة

 1919هـــذه الجهــــود فيمـــا يســــمى معاهـــدات بــــاريس للســــالم 
التــي حظــرت حيــازة هــذا النـــوع مــن األســلحة مــن قبــل الـــدول 
التــــي خســـــرت الحــــرب، ووفقـــــًا لمـــــا نصــــت عليـــــه معاهـــــدات 
باريس للسالم، فقد ورد حظر إسـتخدام هـذه األسـلحة أول مـا 
ورد فــي معاهــدة الحــد مــن التســلح البحــري التــي تــم إعتمادهــا 
فــي المــؤتمر المعنــي بالحــد مــن التســلح المنعقــد فــي واشــنطن 

، ثم فـي بروتوكـول حظـر االسـتعمال الحربـي 1922في عام 
للغــازات الخانقـــة أو الســامة أو مـــا شــابهها ولوســـائل الحـــرب 

روتكـول "المشار أليـه فيمـا يلـي بب 1925البكتريولوجية  لعام 
جنيف"، وقد شكل بروتوكول جنيف تقدمُا كبيرًا حيـث حظـي 
بالتصديق على نطاق واسـع، وأن إسـتغرق وقتـًا طـوياًل ليبلـغ 
أخيــــــرًا مســـــــتوى المشـــــــاركة العالميــــــة الحقيقيـــــــة ، وأســـــــتأثرت 
األسـلحة الكيميائبــة أيضــًا بجــزء هـام مــن المفاوضــات )التــي 
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لقـــة بالحـــد مـــن لــم يكـــن مقـــدرا  لهــا فـــي مهايـــة المطــاف( المتع
 .51األسلحة والتي عقدت تحت رعاية عصبة األمم

ومــــرة أخـــــرى بعـــــد الحــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، كـــــان 
إســــتخدام األســــلحة الكيميائيــــة، وال ســــيما إســــتخدام الواليـــــات 
المتحـدة للغــاز المسـيل للــدموع ومبيــدات األعشـاب فــي حــرب 

النــوع فيتنـام، وراء القيـام بمحــاوالت جديـدة لتعزيـز حظــر هـذا 
مـن األسـلحة، وأتخـذت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة قــرارات 
فــي هـــذا الشــأن أعلنـــت فيهــا أن مضـــمون بروتوكــول جنيـــف 
يشــكل جــزءًا مـــن القــانون الــدولي العـــرف، ودعــت الــدول فـــي 
الوقت نفسه الى اإلنضمام الـى البروتوكـول، وأصـبح الحظـر 
 المفــروض علـــى حيــازة هـــذه األســـلحة جــزءًا مـــن مفاوضـــات
الحـــــد مـــــن األســـــلحة المنعقـــــدة تجـــــت رعايـــــة األمـــــم المتحـــــدة 
)مــــؤتمر لجنــــة نــــزع الســــالح(، ولــــئن تتســــنى فصــــل مســــألة 
األسلحة البايولوجية، التي أصبحت موضوع معاهـدة خاصـة 

، فقـــد أســتمرت المفاوضـــات بشــأن األســـلحة 1972فــي عــام 
عامــًا، حيــث تمثلـت العقبــة الكبــرى  20الكيميائيـة ألكثــر مـن 

الـى تعثرهــا فـي نظــام االمتثـال الـذي كــان مـرادًا لــه التـي أدت 
ن كـــــان ذلـــــك دون أن يكـــــون  أن يكـــــون فعـــــااًل مـــــن جهـــــة، وا 
متـدخاًل بشـكل مفـرط مـن جهـة أخـرى، وأخيـرًا فقـد تكللـت هــذه 
هــــــذه المفاوضـــــــات بالنجــــــاح حتـــــــى إعتمــــــاد إتفاقيـــــــة حظـــــــر 

، والتــي بـــدأ نفاذهـــا فـــي 1992األســلحة الكيميائيـــة فـــي عـــام 
لـــــــغ عـــــــدد الـــــــدول األطـــــــراف حتـــــــى يوليــــــــو ، وب1997عـــــــام 
 .52دولة 188الى 2011

كمـــــا وجــــــدت هنــــــاك عــــــدة إتفاقيــــــات أخــــــرى مثــــــل 
( وهــي مجموعـــة Australia Groupمجموعــة أســتراليا )

، تقيــــد نقــــل ســــالئف 1985غيـــر رســــمية أنشــــئت فــــي عــــام 
األســــــلحة الكيميائيــــــة والمــــــواد الكيميائيــــــة الســــــامة، وعوامــــــل 

لمعــــدات المســـتخدمة إلنتــــاج وكائنـــات الحــــرب البيولوجيـــة، وا

                                                                 
 
 

ذلـــك ويــــدير أعضـــاء المجموعــــة قائمــــة مشـــتركة مــــن البنــــود 
تخضـــــــع لمراقبـــــــة الصـــــــادرات الوطنيـــــــة، وينســـــــقون منــــــــاهج 
إجـــــــــراءات تـــــــــرخيص الصـــــــــادرات ويتشـــــــــاورون ويتبـــــــــادلون 
المعلومـات عـن مسـائل تتعلــق بطلبـات تصـدير مـن المحتمــل 
أن تســـــــاعد فــــــــي إنتشــــــــار األســــــــلحة الكيميائيــــــــة واألســــــــلحة 
طـالع غيـر األعضــاء علـى أنشـطة و أهــداف  االلبيولوجيـة وا 
المجموعـة، ويجتمــع أعضـاء مجموعــة أسـتراليا مــرة كـل ســنة 

 .53في باريس برئاسة أستراليا

كمــــا كــــان هنــــاك إتفــــاق مينــــدوزا لحظــــر االســـــلحة 
 Mendoza Agreement onالكيميائيـة والبيولوجيـة )

the Prohibition of Chemical and 

Biological Weapons وهــو إتفــاق متعــدد األطــراف ،)
ســــــبتمبر  5بـــــين األرجنتــــــين والبرازيــــــل وتشـــــيلي، وقــــــع فــــــي 

ســــــتعمال 1991 قتنــــــاء وحيـــــازة ونقــــــل وا  ، ويحظـــــر إنتــــــاج وا 
األســــلحة البيولوجيـــــة والكيميائيــــة والتزمـــــت األطــــراف أيضـــــًا 
بوضـــع آليـــات علـــى نطــــاق وطنـــي مالئمـــة للتفتـــيم وكفيلــــة 

توى الثنـــائي فقـــد كـــان هنـــاك بتنفيــذ االتفـــاق، أمـــا علـــى المســـ
 Bilateral Destructionاإلتفــاق الثنــائي للتـــدمير )

Agreement) وهــو إاتفــاق ثنــائي بــين األتحــاد الســوفيتي ،
والواليـــــــات المتحـــــــدة بشـــــــأن تخفـــــــيض األســـــــلحة الكيميائيـــــــة 

، 1990يونيـــــه  1والــــتخلص منهــــا، وقــــع فــــي واشــــنطن فــــي 
تـــــدمير  ويوجــــه اإلتفـــــاق بـــــين الطـــــرفين علــــى التعـــــاون علـــــى

األســـــلحة الكيميائيــــــة الــــــى مســــــتويات منخفضــــــة ومتكافئــــــة، 
ووضع إجراءات تفتيشية مالئمة، وتشجيع سائر الدول التـي 
لـــديها قـــدرة ســــالحية كيميائيـــة علـــى التفــــاوض علـــى إتفاقيــــة 
بشـــــأن األســـــلحة الكيميائيــــــة ويســـــري ألجــــــل غيـــــر محــــــدود، 
ويجوز لكل دولة طـرف أن تنسـحب بعـد أشـعار مسـبق بمـدة 

يومـــًا، كمـــا كـــان هنـــاك اتفـــاق الهنـــد وباكســـتان بشــــأن  180
 India-Pakistan Agreement)األسـلحة الكيميائيـة 
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on Chemical Weapons وهــو إتفــاق ثنــائي بـــين ،)
، 1993أغســطس  19الهنـد وباكسـتان أبـرم فـي نيـودلهي فـي 

يلـزم الطـرفين بعـدم إسـتحداث أو إنتـاج أو حيـازة أو إســتعمال 
أو مسـاعدة أو تشـجيع أو حمـل اي جهــة األسـلحة الكيميائيـة 

علــى إســـتحداثها أو حيازتهـــا أو تخزينهــا أو إســـتعمالها، كمـــا 
 .54يلزم األطراف باإلنضمام إلى إتفاقية األسلحة الكيميائية

 يةئالمبحث الثاني: مخاطر إستخدام األسلحة الكيميا

كمـــــا هـــــو معلـــــوم أن الســـــبب الـــــرئيس وراء حظـــــر االســــــلحة 
اآلثـــار التـــي يخلفهـــا وتلـــك اآلثـــار ال الكيميائيـــة هـــي بســـبب 

نمــا علــى البيئــة المحيطــة  تـنعكس ســلبا فقــط علــى االنسـان وا 
به أيضًا مما يخلق بالنتيجة وضـعًا مأسـاويًا ال يمكـن غـض 
النظـر هنــه بــأي حـال مــن األحــوال، وهـو مــا يتطلــب تظــافر 
جميــع الجهـــود التـــي يمكــن ان تبـــذل مـــن أجــل تبيـــان عواقـــب 

نواع من األسلحة، لـذا سـنتناول فـي هـذا إستخدام مثل تلك األ
المبحــــث فــــي مطلبــــين، يتنــــاول األول منهمــــا، اآلثــــار القتلــــة 
لألســلحة الكيميائيـــة علـــى اإلنســـان، وأمـــا الثـــاني، فســـنتناول 

 آثار تلك األسلحة على البيئة:

يــة علــى ئالمطلــب األول: ااثــار القاتلــة لاســلحة الكيميا
 اإلنسان

غــــــــازات الحـــــــــروب تعــــــــددت التــــــــأثيرات الجســـــــــدية ل
وتنوعـت، وذلـك لتنـوع تلـك الغـازات وتعـدد مـداخلها الـى جسـم 
اإلنســـــان وأنســـــجته، حتــــــى تجـــــاوز بعضــــــها حـــــدود الحــــــرب 
الكيميائية وعد بذارًا مهجنـًا ومسـببًا لصـراع بيولـوجي مـروع ، 
فـــالحروق والقــــروح الناتجــــة عــــن الغـــازات الكاويــــة تعــــد بيئــــة 

نطالقهـا، ومـ ا ينـتج عـن ذلـك مـن مالئمة لنمو الميكروبـات وا 
األمـــــراض المختلفـــــة التـــــي تعـــــد شـــــكاًل مـــــن أشـــــكال الحـــــرب 
البيولوجيـــة، ويرجـــع إخـــتالف طرائـــق فتـــك الغـــازات وتأثيرهـــا 
علــى أجهــزة الجســم ووظائفــه إلخــتالف الوجهــة الفســـيولوجية 
                                                                 

 

لتلـــــك الغـــــازات، فغـــــازات الـــــدم الداخلـــــة الـــــى الجســـــم بطريــــــق 
جســـم مؤديـــة التــنفس تمنـــع دخــول األوكســـجين الـــى أنســجة ال
. وغـــــــازات 55الــــــى وفــــــاة المصــــــاب خىـــــــل أقــــــل مــــــن ســــــاعة

األعصـــــاب الداخلـــــة بطريـــــق التـــــنفس أو عـــــن طريـــــق الجلــــــد 
ضــطرابًا فـي النظــر وفقــدانًا  تسـبب تضــيقًا فـي حدقــة العـين وا 
للسيطرة على األمعـاء الغليظـة، ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن كثـرة 
ــــون الخمــــول واالضــــطراب والميـــــل  التبــــول غيــــر اإلرادي وتك 

مسـتمر للتقيـؤ أعراضـًا مالزمــة للمصـاب بغـاز األعصــاب، ال
وغالبــــــًا مــــــا تكــــــون الوفــــــاة المصــــــير المحــــــتم الــــــذي ينتظـــــــر 
المصــاب بعـــد دقــائق مـــن إستنشــاقه الغـــاز أو بعــد ســـويعات 

، أمـــا الغــــازات 56قليلـــة مـــن دخولـــه الجســـم عــــن طريـــق الجلـــد
الكاويـة فتــؤثر فـي الجلــد وتسـبب التقرحــات الجلديـة والشــعور 

بالحكــــة واإلرتفـــاع فــــي ضـــغط الــــدم وألـــم فــــي العينــــين الـــدائم 
وتشـنج األجفـان ويسـبب غـاز اللويزايـت فقـدان البصـر خــالل 

 .57دقيقة واحدة فقط من دخول الجسم

كمـــــــــا ال تقتصــــــــــر التــــــــــأثيرات الضــــــــــارة للغــــــــــازات 
الكيميائيـــة علـــى الناحيـــة الجســـدية للطـــرف المســـتهدف لتلــــك 

نــواحي النفســية، الغـازات بــل تتعــدى ذلــك إلــى التــأثير علــى ال
كما ال يشترط إستخدام تلـك األسـلحة لحـدوث اآلثـار النفسـية 
لهـــا علــــى العـــدو، فخــــوف اإلنتقــــام بإســـتخدام تلــــك الغــــازات، 
والرعـــب الــــذي تحدثــــه المعرفــــة بأضـــرار تلــــك الغــــازات علــــى 
الجسـم، والخـوف مـن تســرب تلـك الغـازات، كلهـا عوامــل ذات 

ى السـواء، أمــا إذا تـأثير نفسـي علـى العسـكريين والمـدنيين علـ
اســتخدمت الغــازات فـــإن مجموعــة منهــا ســـتتربع علــى عـــرم 
الـــدمار ويكـــون لهـــا جملـــة مـــن اآلثـــار النفســـية ومنهـــا: غـــاز 
المســـــكالين الـــــذي يتســـــبب فـــــي إضـــــطراب تفكيـــــر المصـــــاب 
وســلوكه وعــدم إكتراثـــه بمــا يجــري حولـــه مــن أحــداث، ومـــادة 
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(BZالتـي تـؤدي الـى النعـاس والهلوسـة والصـداع ،)وهـي . 58
عبـارة عـن مـادة يشـبه مفعولهـا الـى حـد مـا مفعـول األتــروبين 

(Atropine فـي جســم اإلنســان وهـي مــادة بلوريــة صــلبة ،)
بيضـــاء تســــمح لهـــا خصائصــــها الفيزيائيـــة والكيميائيــــة بــــأن 
تســـــتعمل علـــــى شـــــكل رذاذ لكـــــي تستنشـــــق وتـــــدخل الــــــرئتين 
وتســـــبب تعطــــــياًل مؤقتـــــًا يشــــــبه الشـــــلل مــــــع فقـــــدان البصــــــر 

 .59والسمع

فـــي حـــين أن هنـــاك آثـــارًا ســـلبية خطيـــرة لألســــلحة 
الكيمياويــــــة علــــــى النســــــاء الحوامــــــل وأطفــــــالهم، إال أن ذلــــــك 
أصـبح أمـرًا معروفـًا علـى نطـاق واسـع، لـم يكـن هنـاك الكثيــر 
مــــــن الدراســـــــات علــــــى المـــــــدنيين الــــــذين تعرضـــــــوا لألســـــــلحة 
الكيمياويــة فــي الصــراع، بســبب إجــراء أيــة أبحــاث طبيــة فــي 

النــزاع، نتيجــة لــذلك، فــإن هنــاك القليــل مـــن الحــرب ومنــاطق 
المعلومــــــات حــــــول العواقــــــب الصـــــــحية طويلــــــة األمــــــد علـــــــى 
المـــــــدنيين وخصوصـــــــًا النســـــــاء الحوامـــــــل ووفيـــــــات الرضـــــــع 
والتشـوهات الخلقيـة، معظــم الدراسـات علــى العواقـب الصــحية 
لألســـلحة الكيمياويـــة ركـــزت علـــى اآلثـــار الصـــحية المباشــــرة 

صـــنيع األســـلحة الكيمياويــــة أو للعســـكريين المنخـــرطين فــــي ت
إختبارهـــا، وعـــادة مـــايتم حمـــايتهم بأقنعـــة الغـــاز أو المالبــــس 
الخاصـة ولكـن إهتمامـًا قلـياًل اعطـى لطثـار طويلـة األمــد، ان 
الدراســــات العســـــكرية االخيـــــرة تقـــــول اآلن ، أن هنـــــاك آثـــــارًا 
ضــــارة طويلــــة المــــدى إلســــتخدام غــــاز األعصــــاب الســــارين 

مـــن قبــل...، كمــا لـــم يكــن يعتقـــد أن  أكثــر ممــا كـــان معروفــاً 
السـارين يسـبب السـرطان والتشـوهات الخلقيـة، ولكـن دراسـات 
أخيـــرة أجريــــت مــــن قبــــل إدارة المحــــاربين القــــدامى االمريكيــــة 
تشــــير الــــى أن المحــــاربين القــــدامى الــــذين تعرضــــوا للســــارين 

                                                                 

 
 

نتيجــة لتــدمير منشــحت أســـلحة العــراق الكيماويــة يعــانون مـــن 
 .60أورام خبيثة

ه الدراســــــــــات العســـــــــكرية تقــــــــــدم القليـــــــــل مــــــــــن هـــــــــذ
المعلومــــات حــــول آثـــــار األســــلحة الكمياويـــــة علــــى المـــــدنيين 
خصوصــًا الحوامــل واالطفـــال، ولكــن دراســـتنا تشــير الـــى أن 
اآلثـــار الطبيــــة تشـــمل الســــرطان والعيـــوب الخلقيــــة وأمــــراض 
القلــب واألعصــاب وأمــراض أخــرى، لقــد قمنــا بدراســة اآلثـــار 

لكيمياويــــة التــــي أســــتخدمت ضــــد الصــــحية ألســــلحة صــــدام ا
األكـراد فـي شــمال العـراق، بمــا فيهـا حادثـة حلبجــة وذلـك مــن 
خــالل تشــكيل مجموعــة تعاونيــة مــن األطــب األخطــار التـــي 
يعانيهـــا الضــــحايا الــــذين يتعرضــــون لغــــاز الخــــردل تتضــــمن 
حمـرارًا فـي العـين إضـافة الـى آثـار أخـرى،  حروقـًا فـي الجلـد وا 

كبيـرًا وملحوظـًا فـي عـدد الوفيـات،  كما وجدنا أن هنـاك تزايـداً 
والظــروف الطبيــة المختلفــة التــي تشــمل اإلجهــاض وحـــاالت 
المــــوت بــــين األجنــــة والعيـــــوب الخلقيــــة، كمــــا إســــتنتج فريـــــق 

%" ربمــــا 70العمـــل أن الكثيــــر مــــن األشــــخاص "أكثــــر مــــن 
ينجــــــون مـــــــن التعــــــرض لألســـــــلحة الكيمياويــــــة ، حتـــــــى مـــــــع 

ء لســـــــاعات التعــــــرض لجرعـــــــات ربمــــــا تـــــــؤدي الــــــى اإلغمـــــــا
 .61طويلة

 البيئية لاسلحة الكيمائيةار ـالمطلب الثاني: ااث

لقـد أعلــن خبــراء البيئــة أن منطقــة الخلــيج أصــبحت 
بسـبب الحـروب منطقـة كــوارث بيئيـة إلسـتخدام الـنفط كهــدف 
وقد عمل النظـام السـابق للعـراق فـي أحـداث تلفيـات كبيـرة فـي 
اآلبار البترولية فقام بإشعال آبار البترول ومصافي البترول 

يرها، وخزاناتـه وخزانـات الغـاز والمصـفاة البحريـة التـي تـم تـدم
فــــإن إشـــــعال هـــــذه اآلبـــــار يمثــــل مصـــــدر متواصـــــل للنيـــــران 
واألدخنـة والتلــوث والتــي إســتمر فتــرة طويلــةحتى تــم إطفائهــا 
وهذه النيران تسبب مواد كيميائية تساعد علـى سـقوط أمطـار 
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حمضــية والتـــي تـــؤثر علـــى التربـــة والمـــزارع والحيوانـــات وقـــد 
ار الـنفط إنتشرت سحابة سوداء داكنة الناتجة عـن إحتـراق آبـ

وقـــــد أدت هــــــذه األدخنــــــة لحجـــــب الشــــــمس، والســــــحب التــــــي 
تكونــت مـــن اآلبـــار المحرقــة نقلتهـــا الريـــاح الــى بلـــدان أخـــرى 
لـــــــيس لهــــــــا عالقــــــــة بالمنــــــــاطق الملوثــــــــة وأدت الــــــــى تلــــــــوث 
التربـــة...، وفــــي مقــــال للــــدكتور فــــاروق البــــاز، عــــن اآلثــــار 
دة المترتبة على هـذه الكارثـة إن مـا تولـد إنفجـارت قـد أنـتج مـا

مثيـــــرة للعواصـــــف الرمليـــــة التـــــي تتحـــــد كيميائيـــــًا مـــــع الغـــــاز 
البترولـــي النــــاتج مـــن الحرائــــق والتـــي لهــــا آثـــار مــــدمرة علــــى 
المنــاخ فـــي دول الخلــيج والمنـــاطق المجــاورة، ومـــن المحتمـــل 
تغير إتجاه األمطار التي تسقط على أثيوبيا التـي تمثـل نحـو 

 .62% من حجم المياه التي تغزي نهر النيل80

يتوقــع أن يقــل معــدل األمطــار عــن المعــدالت  كمــا
الطبيعيـــة هـــذا فضـــاًل علــــى إن هبـــوط األمطـــار مـــع الــــدخان 
المشــبع بالكبريــت ســوف يجعـــل التربــة أكثــر حمضــية، وفـــي 
تقريـــر علمــــي أصـــدره معهــــد مـــاكس بالنــــك بألمانيـــا بأمانيــــا 
وضـع المنطقـة فـي ثـالث محـاور تطـوق المنطقـة فـي حلقــات 

نالـــــت الــــــدائرة األولـــــى بنتــــــائج وتتســـــع عـــــن األخــــــرى، ولقـــــد 
الكــوارث للحــرب وفيهــا تركــزت العناصــر المختلفــة مــن رمــال 
الحـرب والبــارود، ونالـت الــدائرة الثانيــة درجـة أخــف، والــدائرة 
الثالثة فقد طوقت بمنطقة أوسـع وحـازت مصـر نصـيب منهـا 
وهـــي الصــــحراء الشــــرقية حيـــث تكــــون األمطــــار الحمضــــية، 

مليـون نسـمة سـوف يـدفعون  150ويقر التقرير أن أكثـر مـن 
ثمــن هــذه الحرائــق وثالثــون دولــة ســوف تتــأثر بيبئتهــا علـــى 
المــدى الطويــل وقـــد أغرقــت األمطـــار الحمضــية دول جنـــوب 
شــرق آســيا، ويتوقــع أن يقـــل معــدل األمطــار عــن المعـــدالت 
الطبيعيـــــة هـــــذا فضـــــاًل علــــــى هبـــــوط األمطـــــار مـــــع الــــــدخان 

كثـــر حمضـــية المشــبع بالكبريـــت الــذي ســـوف يجعـــل التربــة أ

                                                                 

 

والتــــي ســـــوف تـــــؤثر بالضــــرورة علـــــى النبـــــات والمحاصـــــيل 
 .63الزراعية

المبحث الثالث: طرق مكافحة إنتشار األسلحة الكيمياويـة 
 والحد منها

إن الغايـــة مــــن المعاهـــدات الخاصــــة بحظـــر ومنــــع 
وتـــــــدمير وتخــــــــزين األســـــــلحة الكيميائيــــــــة وعقـــــــد المــــــــؤتمرات 

األمـر بسـيل  والمحافـل مـن أجـل ذلـك يجـب أن يتبـع فـي واقـع
مـن اإلجــراءات الحقيقـة للــتمكن مـن حتميــة تنفيـذ كــل مايــذكر 
من قرارات لـذا نـرى إنـه بمجـرد صـدور قـرارت حـول الحـد مـن 
االســلحة الكيميائيـــة وتــدميرها تتبعهـــا إجــراءات رقابيـــة دوليـــة 
ووطنية لفرض االمتثال لتلـك القـرارات وتنفيـذها وللتحقـق مـن 

فــــي هــــذا المبحــــث علــــى كــــل ذلــــك فيمــــا بعــــد. لــــذا ســــنتناول 
مطلبــين، يبحـــث االول منهمـــا فــي إجـــراءات الرقابـــة الدوليـــة، 

 والثاني في إجراءات الرقابة الدولية وكما يلي:

 

 المطلب األول: إجراءات الرقابة الدولية

فـي الحقيقـة إن مـن أهـم الطـرق فـي مكافحـة إنتشـار 
األســــلحة الكيميائيـــــة هـــــي إجــــراءات الرقابـــــة علـــــى المســـــتوى 

وتبــــــــدأ أول هــــــــذه اإلجــــــــراءات هــــــــي التــــــــي تقتــــــــرن  الـــــــدولي،
بالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة التـــي تهــتم بــاجراءات الســـالمة 
الكيميائيـة. فالمنظمـات الحكوميــة الدوليـة التــي تضـطلع علــى 
الصـعيد العــالمي بـأدوار هامــة فـي مجــال السـالمة الكيميائيــة 

،  (FAO)هــــي منظمـــــة األمـــــم المتحــــدة لألغذيـــــة والزراعـــــة 
(، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة ILOالعمـــل الدوليـــة )ومنظمـــة 

(، ومنظمـة األمـم المتحــدة OECDفـي الميـدان االقتصــادي )
(، وبرنــــــامج األمـــــم المتحــــــدة UNIDOللتنميـــــة الصـــــناعية )

(، ومعهــــد األمــــم المتحــــدة للتــــدريب والبحــــث UNEPللبيئـــة )
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(UNITAR( ومنظمــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــة ،)WHO ،)
(، ومرفــق البيئـــة UNDPاإلنمــائي )وبرنــامج األمــم المتحــدة 

(، والبنــك الــدولي، ولكـل مــن هــذه المنظمــات GEFالعـالمي )
أوجـه إهتمامهـا بالسـالمة الكيميائيـة، وتتعـاون سـبع منظمــات 
مــن بـــين هــذه القائمـــة مــع بعضـــها الــبعض لتشـــكل البرنـــامج 
المشـــترك بـــين المنظمـــات لــــإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيــــة 

(IOMCويشــــارك فيــــ ،) ه كــــل مــــن برنــــامج األمــــم المتحــــدة
 .64(، والبنك الدولي بصفة مراقبينUNDPاإلنمائي )

وتقـوم بعضـًا مـن تلـك المنظمـات بـإجراءات الرقابـة 
عــن طريـــق التحقــق وكـــذلك يقابلهـــا بالضــرورة االمتثـــال مـــن 
قبل جميع الدول. فقـد شـهد العقـد الماضـي تطـورًا مسـتمرًا فـي 

ح طائفـة أكبـر مـن األدوات الوسـائل الالزمـة للتحقـق، ممـا أتـا
التــي يمكــن إســتخدامها بمــا فــي ذلــك األدوات التــي يمكـــن أن 
تكـــــــــــــــون فــــــــــــــــي متنــــــــــــــــاول عــــــــــــــــدد أكبــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدول 
والمنظمات.ووصــــممت أغلــــب نظــــم عــــدم اإلنتشــــار وتحديـــــد 
األسـلحة ونــزع السـالح بحيــث تشـمل ترتيبــات للتحقـق ثنائيــة 

مــات أو متعـددة األطــراف، رسـمية وملزمــة قانونـًا، وثمــة منظ
دوليـــة كمـــا ذكرنــــا ســـالفًا تضــــطلع بـــدور فــــي مجـــال الرصــــد 
والتحقـــق علـــى الصـــعيد المتعــــدد األطـــراف، فالوكالـــة الدوليــــة 
للطاقــــة الذريـــــة ومنظمـــــة حظـــــر االســـــلحة الكيميائيـــــة، علـــــى 
سـبيل المثـال، تسـاهمان فـي زيـادة فعاليـة التحقـق بسـبل منهـا 
ســـــتخدام المـــــوارد المخصصــــــة  تعزيـــــز األنشـــــطة التدريبيــــــة وا 
للرصد والتحقق االسـتحدام األمثـل، واالحتفـاظ بقواعـد بيانـات 
ضــــخمة فــــي مجــــال تخصــــص كــــل منهمــــا يمكــــن اإلطــــالع 
عليهـــا، وتــــوفير المســــاعدة التقنيــــة وغيرهــــا مــــن المســــاعدات 

 .65للدول المشاركة حتى يتسنى لها االمتثال التام لواجباتها

لكـن بالنهايــة ، تـؤثر التغييــرات الجيوسياسـية علــى 
ة االســـلحة الكيميائيـــة، ألن هـــذه األخيـــرة تتعامـــل فقـــط إتفاقيـــ

                                                                 

 
 

مـــــــع الســـــــلطات الوطنيـــــــة ولـــــــيس مـــــــع األفـــــــراد األقويـــــــاء أو 
الجماعــــات الثوريـــــة أو الفصــــائل المتصـــــارعة فــــي الحـــــروب 
األهليـة، أو الخاليـا اإلرهابيـة التـي يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير 
ضــار علـــى األمـــن العـــالمي، وقـــد إرتفـــع عـــدد الجهـــات غيـــر 

يـة الفاعلــة سياسـيًا ، نتيجــة الصـراعات اإلقليميــة ممــا الحكوم
نهيـــار البنـــى الوطنيـــة، إن  أدى الـــى زيـــادة خطـــر اإلرهـــاب وا 
إتفاقيــــة حظـــــر األســـــلحة الكيميائيـــــة ال مـــــنح منظمـــــة حظـــــر 
األســـلحة الكيميائيـــة أي ســـلطة للتصـــرف فـــي النزاعـــات بـــين 
هــــذه األطــــراف، وهــــذا ال يمنــــع تــــدمير األســــلحة الموجـــــودة، 

قـد يشــكل مشـكالت خطيـرة فــي المسـتقبل ، يقـع انتــاج ولكنـه 
األســلحة الكيميائيــة علـــى نطــاق صــغير مـــن قبــل الناشـــطين 
واإلرهــابيين خــارج نطـــاق ســلطة إتفاقيـــة األســلحة الكيميائيـــة 
أيضـًا وهــذه المخـاطر آخــذه فـي اإلزديــاد، ولـذا ينبغــي مراقبــة 

 :66مايستجد في ثالثة مجاالت وتابعته بعناية

ى المراقبــــــــة الدقيقــــــــة لألبحــــــــاث هنـــــــاك حاجــــــــة الــــــــ .1
الكيميائيــــة التـــــي تتــــداخل مـــــع الطــــب والبيولوجيـــــا، 
مثــــل البحــــث عــــن الببتيــــدات العصــــبية،والمنِظمات 
البيولوجيـة، وه مجــال ينمــو بســرعة ويمهــد الطريــق 
نتــــــاج الســـــموم علــــــى  أمـــــام البيولوجيــــــا التخليقيـــــة وا 
نطـــاق واســــع، ومــــن األمثلــــة علــــى هــــذا المجــــال : 

عصــــــبي يســـــــبب الشـــــــلل(،  ساكسيتوكســــــين )ســـــــم  
والريســــــين )مثـــــــبط إلنتــــــاج البـــــــروتين(، وكالهمـــــــا 
محظـــور إســـتخدامه إســــتنادًا الـــى إتفاقيـــة األســــلحة 
تفاقيـــة األســــلحة الكيميائيـــة علـــى حــــد  البيولوجيـــة وا 
ســواء، ولـــذا يبـــدو مـــن المنطقـــي دمـــج اإلتفـــاقيتين، 
وتطبيـــــــق نظـــــــام التفتـــــــيم الـــــــذي تتيحـــــــه "إتفاقيـــــــة 

لــــــــى العلـــــــوم البيولوجيــــــــة، األســـــــلحة الكيميائيـــــــة" ع
وســـــيكون لهـــــذا األمـــــر تـــــأثير كبيـــــر، ألن إتفاقيــــــة 

 األسلحة البيولوجية ال تجيز عمليات التفتيم.
البحــــــث عــــــن المـــــــواد الكيميائيــــــة المســــــببة للعجـــــــز  .2

"ICAs ونعنــي بهــا المركبــات التــي تعمــل علـــى ، "
الجهـاز العصــبي المركــزي والتـي مــن المفتــرض أن 

ع، ولـــــيس للحـــــرب تســـــتخدم للســـــيطرة علـــــى الجمـــــو 
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وهذا األمر مسـموح حاليـًا بموجـب إتفاقيـة األسـلحة 
الكيميائيــــــــــــة...،. إن مركبــــــــــــات مثــــــــــــل مشــــــــــــتقات 
الفنتانايـل، وغيرهـا مـن المـواد ) األفيونيـة المفعـول( 
مميتــة لـــبعض األفـــراد، دون ســواهم، وذلـــك حســـب 
النـوع والعمروالحالــة الصـحية العامــة، فمـثاًل عنــدما 

لــى مشــتق الفنتانايـــال رهينــة ا 750تعرضــت نحــو 
، تـوفي 2002فـي حادثـة المسـرح فـي موسـكو عـام 

شخصــــــًا مـــــــنهم وحتمــــــًا ســــــيتم إنتـــــــاج  125نحــــــو 
مركبات أخرى قاتلـة مـن مجموعـة المـواد الكيميائيـة 
المسـببة للعجـز فـي إطــار البحـث عـن عوامـل آمنــة 

 لمكافحة الشغب.
ال بـد مـن تعقــب تـدفق المفــاعالت الصـغيرة، ألنهــا  .3

ركبات سامة بطـرق آمنـة نسـبيًا حيـث تتيح إنتاج م
تتــــوفر كميـــــات صـــــغيرة فقــــط مـــــن المنتجـــــات فـــــي 
المفاعــل فــي أي وقــت مــن األوقــات، لقــد أصــبحت 
المفـاعالت الصـغيرة واســعة االنتشـار ألنهـا تتميــز 
بـــــالقوة وســــــهولة اإلســــــتخدام، ممـــــا يجعــــــل إنشــــــاء 
وتفكيـك معمــل صــغير إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة 

ل لمشــــــتري  المــــــاعالت أن تفكـــــر فــــــي إعــــــداد ســــــج
 الصغيرة.  

 المطلب الثاني: إجراءات الرقابة الوطنية

وفـي هـذا الخصـوص ايضــًا فقـد أقـر مجلـس األمــن 
، المعقـودة فــي 4956والـذي إتخـذه فــي جلسـته  1540القـرار 
، أن تقـــوم جميــــع الـــدول، وفقـــًا إلجراءاتهــــا 2004أبريـــل  28

نفـاذ قـوانين فعالـة مناسـبة ت حظـر علـى أي الوطنية بإعتماد وا 
جهـة غيــر تابعـة لدولــة صـنع األســلحة النوويـة أو الكيميائيــة 
أو البيولوجيـــة ووســـائل إيصـــالها، أو إحتيازهـــا، أو إمتالكهـــا 
أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو إسـتعمالها ، ال سـيما فـي 
األغـراض اإلرهابيـة، كمــا تحظـر محــاوالت اإلنخـراط فــي أي 

لضـــــلوع كشـــــريك فيهــــــا أو مـــــن األنشـــــطة اآلنفـــــة الـــــذكر أو ا
المسـاعدة علــى القيــام بهــا أو تمويلهــا، كمــا قــرر أيضــًا " أن 
نفـاذ تـدابير فعالـة لوضـع ضـوابط  تقـوم جميـع الـدول بإتخـاذ وا 
محليـة ترمـي الـى منـع إنتشـار األسـلحة النوويـة أو الكيميائيــة 

أو البيولوجيـــة ووســـائل إيصـــالها، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق 
ا يتصـل بــذلك مـن مــواد، وأن وضـع ضـوابط مالئمــة علـى مــ

 :67تقوم من أجل تحقيق هذه الغاية بمايلي

وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة مالئمـة لحصـر  .1
تلـك األصــناف وتأمينهــا خـالل مراحــل إنتاجهــا أو 

 إستعمالها أو تخزينها أو نقلها.
وضـع ومواصـلة تنفيـذ تـدابير فعالـة مالئمـة لتـوفير  .2

 الحماية المادية.
حدوديـــة فعالــــة مالئمـــة ومواصــــلة وضـــع ضــــوابط  .3

العمـــل بهـــا، وبــــذل ومواصـــلى تنفيــــذ جهـــود إلنفــــاذ 
القـــانون ترمـــي الـــى الكشـــف عـــن أنشـــطة اإلتجــــار 
بهــــذه الألصـــــناف والسمســـــرة فيهـــــا بصـــــورة غيـــــر 
مشــروعة وردع تلــك األنشـــطة ومنعهــا ومكافحتهـــا 
بطرق تشمل التعاون الـدولي عنـد الضـرورة، وذلـك 

وتشـــــــريعاتها الوطنيـــــــة  وفقـــــــًا لســـــــلطاتها القانونيـــــــة
 وباالتساق مع القانون الدولي.

ستعراض ومواصلة تنفيذ ضوابط  .4 وضع وتطوير وا 
وطنيــــة فعالـــــة مالئمـــــة لتصـــــدير هـــــذه األصـــــناف 
وشــــحنها العـــــابر بمــــا فـــــي ذلــــك قـــــوانين و أنظمـــــة 
مالئمـــة للرقابــــة علـــى الصــــادرات والمـــرور العــــابر 
والشــحن العـــابر وا عــادة التصـــدير، وضــوابط علـــى 

األمــوال والخــدمات المتصــلة بهــذا التصــدير  تــوفير
والشـــحن العــــابر مـــن قبيــــل التموســـل والنقــــل الــــذي 
يســهم فــي اإلنتشــار، فضـــاًل عــن  وضــع ضـــوابط 
نفــــــــــاذ  علـــــــــى المســـــــــتعملين النهـــــــــائيين، وتحديـــــــــد وا 
عقوبــــات جنائيــــة أو مدنيــــة مالئمــــة علــــى إنتهـــــاك 
مثـل هـذه القــوانين واألنظمـة المتعلقــة بالرقابـة علــى 

 .الصادرات

تعـد معاهـدة حظـر إنتشـار األسـلحة الكيميائيـة أول 
معاهـــــدة تحظـــــر بموجبهــــــا فئـــــة كاملـــــة مــــــن أســـــلحة الــــــدمار 
الشـــامل، وهــــي ايضــــًا أول معاهـــدة لنــــزع الســــالح يتفــــاوض 
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بشــأنها فــي إطـــار متعــدد األطـــراف بكــل معنـــى الكلمــة، ممـــا 
يــــؤتي مزيـــــدًا مـــــن الشـــــفافية فـــــي العمـــــل بهـــــا وفـــــي تطبيقهـــــا 

ع الـــدول األطـــراف فيهــا، ويشـــار أيضـــًا بالتســاوي علـــى جميــ
الــى أن الصــناعة الكيميائيــة فــي شــتى أنحــاء العــالم شــاركت 
فــي التفــاوض بشـــأن االتفاقيــة مشــاركة نشـــطة، األمــر الـــذي 
يضـــــمن تعاونهـــــا المســـــتمر فــــــي نطـــــاق نظـــــام التحقـــــق مــــــن 
الصـناعة بموجــب االتفاقيـة...، يجــب علــى كـل دولــة عضــو 

لحظــر إســتحداث األســلحة ســن وتطبيــق التشــريعات الالزمــة 
نتاجهــا وتخزينهــا ونقلهــا مــن جانــب أي شــخص  الكيميائيــة وا 
أو مجموعـــة، ويتعـــين علـــى كـــل دولـــة عضـــو التعـــاون علــــى 
أكمــــل وجــــه مــــع ســـــائر الــــدول األعضــــاء لتســــريع مقاضـــــاة 
مرتكبــي أي نشـــاط مـــن األنشـــطة المـــذكورة بأقصـــى عقوبـــة، 

الــــدول وضـــمانًا لتنفيــــذ اإلتفاقيـــة بصــــورة فعالــــة يجـــب علــــى 
األعضـــــاء تعيـــــين أو إنشــــــاء هيئـــــة حكوميــــــة تكـــــون الهيئــــــة 

 .68الوطنية المعنية بذلك
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 الخاتمــــــــــــــــة

فــي الحــروب ومــن بنـاءًا علــى كــل مــا ذكـر يتبــين لنــا، أن خطــر األســلحة الكيميائيـة يتعــدى منــافع الــدول التـي تســتخدمه 
أجل تحقيق النصر فـي معاركهـا، الـى بعـد ذات توجهـات تمـس قـيم االنسـان وحضـارته، وتهـدد وجـوده وكيانـه فـي الوقـت ذاتـه، ذلـك 
إن األسـلحة الكيميائيـة تحتــوي علـى تلـك المركبــات التـي يمكـن أنــم تتحلـل بمــرور الوقـت لتحـدث ضــررًا جسـيما فـي البيئــة التـي يقــع 

بصــورة مباشــرًا ويخلــق تحــوالت جينيــة فــي بنيــة االنســان وكينونتــه، أضــف الــى ذلــك التلــوث الحاصــل بصــورة عليهــا هــذا التهديــد 
ســتخداماته اليوميـة، لــذا نجـد أن كافــة القـوانين الدوليــة قـد حرمــت  خاصـة فـي الميــاه والمـراد التــي لهـا إتصــال مباشـر مــع االنسـان وا 

كــل الــدول التــي يمكــن أن تســتخدم بعــض مــن تلــك المــواد ) لألغـــراض  إســتخدام مثــل هكــذا أســلحة، وفرضــن قيــود والتزامــات علــى
 الطبية والزراعية ( وألغراض أخرى والتي تدخل في صلب صناعة تلك االسلحة.

إن فـرض قيـود أكثـر علـى تجـارة بعــض تلـك المـواد الكيميائيـة ذات االسـتخدام المـزدوج يجــب أن يكـون أكثـر دقـة فـي ظــل 
الــــدولي، خاصـــة نحــــن نعــــيم ظهـــور فواعــــل جـــدد علــــى الســــاحة الدوليـــة والمتمثلــــة بالمنظمــــات الظـــروف التــــي يعيشـــها المجتمــــع 

االرهابيـة، فقـد أثبتـت تلـك المنظمـات قــدرتها علـى صـنع واسـتخدام أنـواع معينـة مثــل تلـك االسـلحة، وهـي جماعـات ارهابيـة الترتقــي 
لـدول نفسـها والتـي يمكـن ان تمتلـك تلـك االسـلحة بأقـل الى مصاف الدول على االقـل مـن حيـث القـدرات واالمكانيـات ، فمـا أدراك با

 االجراءات التي يمكن ان تتخذ.

وعلــى أيــة حـــال، فــإن كافــة الطـــرق والســبل التــي يمكـــن أن تحــد مــن ظـــاهرة إنتشــار األســلحة الكيميائيـــة دائمــًا مــا تكـــون 
دي الــى بـروز حــاالت خاصــة يمكــن ناجحـة بصــورة مؤقتــة لظهـور طــرق جديــدة يمكـن أن يجــدها مــن يريـد إســتخدامها وهــذا مـا يــؤ 

 معالجتها بصورة دوية وبشكل إستثنائي.  

  
 المصادر والمراجع
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 المستخلص
يعـد تحقيــق رضـا الزبــون اهـم عوامــل النجـاح الرئيســة فـي الوحــدات االقتصـادية , أذ انــه يختصـر كــل االسـبقيات التنافســية 

,  بسـبب التغيــرات التــي طـرأت فــي بيئــة التـي تعتمــد عليهـا الوحــدات فــي مواجهـة منافســيها فــي االسـواق المحليــة والعالميــة 
األعمـال والمتمثلـة فـي شـدة المنافسـة , والتغيـر فـي أذواق الزبـائن والتطـور التكنولـوجي , فينبغـي علـى الوحـدات االقتصـادية 
التوجــه نحـــو تطبيـــق المفـــاهيم التـــي تـــؤدي إلـــى تحقيـــق رضـــا الزبـــون , فمتـــى مـــا تحقـــق رضـــا الزبـــون فـــأن ذلـــك يعنـــي أن 

تطبيقمفهــوم المالئمـة لإلسـتخدام مــن  قتصـادية سـتحقق جميــع اهدافها.أكتسـب البحـث اهميتــه مـن االعتمـاد علـىالوحـدات اال
تحقيق رضــا الزبـــون الوصـــول للمالئمــةل , مـــن خــالل برنــامج مقتــرح يســـاعد الوحــدات االقتصــادية علــىوجهــة نظــر الزبــون 

 يق اهدافها.وبالتالي تتمكن من زيادة حصتها السوقية , ونمو مبيعاتها , وتحق

Abstract    
Achieving customer satisfaction is the most important key success factors in the 
economic units, as it sums up all the competitiveness of priorities on which they depend 
units in the face of its competitors in the domestic and global markets, due to changes in 
the business environment and of the intensity of competition, and changes in the tastes 
of customers and technological development, should be the economic units to go about 
the application of the concepts that lead to customer satisfaction, when what has been 
achieved, customer satisfaction, this means that economic units will achieve all its goals.  
Research gained importance of relying on the application of the concept of fitness for use 
of the customer's point of view, through a proposed program helps economic units to 
access suitability to achieve customer satisfaction and thus be able to increase its market 
share, and sales growth, and achieve their goals. 
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 مشكلة البحث

تتمثــــــل المشـــــــكلة الرئيســـــــة باعتمـــــــاد الوحـــــــدات االقتصـــــــادية 
لألنتـــــــاج بــــــــأعلى مســــــــتويات الجــــــــودة بــــــــأفتراض ان رضــــــــا 
الزبــــــــــون يتحقـــــــــــق مــــــــــن خـــــــــــالل اإلنتــــــــــاج بجـــــــــــودة عاليـــــــــــة 
وتكـــــــــــاليف منخفضــــــــــــة , )المطابقـــــــــــة للمواصــــــــــــفات( اي ان 

المعـــــــــــــــــايير الموضـــــــــــــــــوعة المخرجــــــــــــــــات تتطـــــــــــــــــابق مـــــــــــــــــع 
والمخططــــــــــة. اال ان الواقــــــــــع الفعلــــــــــي اي الجــــــــــودة العاليـــــــــــة 
والكلفــــــة المنخفضــــــة قــــــد ال تــــــؤدي الــــــى رضــــــا الزبــــــون بــــــل 
أن رضـــــا الزبــــــون هـــــو الــــــذي يحـــــدد الجــــــودة والكلفـــــة االقــــــل 
وهــــــذا مــــــا يســــــتلزم البحــــــث عــــــن مــــــداخل جديــــــدة للحصـــــــول 

 على رضاه.

 هدف البحث.2
 ما يأتي:تتمثل األهداف األساسية للبحث ب

توضــــــــــيح مفهــــــــــوم  "المالئمــــــــــة لألســــــــــتخدام"  - أ
وبيانهــــــــا مـــــــــن وجهــــــــة نظـــــــــر المنــــــــتج ومـــــــــن 

 وجهة نظر الزبون.

المحافظـــــة علـــــى زبـــــائن الوحـــــدة االقتصــــــادية  - ب
مــــن خــــالل تلبيـــــة وتحقيــــق تنـــــافس مهــــم مـــــع 
الوحـــــــــــدات األقتصـــــــــــادية وتحســـــــــــين القيمــــــــــــة 
المضـــــافة للزبـــــون مــــــن خـــــالل تقـــــديم المنــــــتج 

يريــــد الزبــــون  او الخدمـــة بمــــا ينســــجم مـــع مــــا
واحتياجاتـــــــــــــه مـــــــــــــن الجـــــــــــــوده والتكنولوجيـــــــــــــا 

 المالئمة.

تــــــــــــأثير مفهــــــــــــوم رضــــــــــــا الزبــــــــــــون ومفهــــــــــــوم  - ت
المالئمــــــــــــــة لإلســـــــــــــــتخدام علـــــــــــــــى محاســـــــــــــــبة 

 التكاليف

  فرضية البحث.3

يســـــــــــتند البحــــــــــــث إلــــــــــــى فرضــــــــــــية رئيســــــــــــة مفادهــــــــــــا )) أن 
االعتمــــــاد علـــــــى مفهـــــــوم المالئمـــــــة لألســـــــتخدام مـــــــن وجهـــــــة 

اه بصــــــوره اكثـــــــر نظــــــر الزبــــــون يســــــاهم فـــــــي تحقيــــــق رضــــــ
 كفاءه ((.

 أهمية البحث.4

أن اتبـــــــاع مفهـــــــوم المالئمـــــــه لألســـــــتخدام يســـــــاعد الوحـــــــدة   
األقتصــــــادية فــــــي تــــــوفير المنتجـــــــات التــــــي تالئــــــم اســـــــتخدام 
الزبـــــــــائن  ومــــــــــا لـــــــــذلك مــــــــــن اثـــــــــر فــــــــــي تعزيـــــــــز الموقــــــــــف 
التنافســـــي للوحـــــده األقتصـــــادية وخلــــــق القيمـــــة لهـــــا وتحقيــــــق 

فهـــــــوم رضـــــــا الزبـــــــون النجــــــاح , كمـــــــا ان االعتمـــــــاد علـــــــى م
ســـــــــيأثر بـــــــــدوره فـــــــــي محاســــــــــبة التكـــــــــاليف وســـــــــيغير فــــــــــي 

 مفاهيمها.
 اسلوب البحث.5

ســــــــيتم اتبـــــــــاع المـــــــــنهج االســــــــتقرائي فـــــــــي تطبيـــــــــق البحـــــــــث 
وذلـــــك مـــــن خـــــالل الكتـــــب والـــــدوريات والبحـــــوث والمجـــــالت 
ذات العالقــــــــــة بالموضــــــــــوع والــــــــــذي يعتمــــــــــد علــــــــــى تحليــــــــــل 

 البيانات .

 مجال تطبيق البحث  .6

شـــــــــــركة الصـــــــــــناعات اإللكترونيـــــــــــة مجــــــــــــااًل تـــــــــــم اختيـــــــــــار 
للدراســــــة ويعــــــود الســـــــبب فــــــي ذلــــــك الـــــــى أن الشــــــركة تقـــــــدم 
منتجـــــــات بمســــــــتويات عاليــــــــة مـــــــن الجــــــــودة والمواصــــــــفات، 
لكـــــن منتجاتهـــــا تالقــــــي عزوفـــــًا مـــــن الزبــــــائن وهـــــذا مـــــا بــــــدأ 
يســـــــبب مشـــــــاكل وأزمـــــــات للشـــــــركة وهـــــــو مـــــــا يـــــــتالئم مــــــــع 

 جوهر موضوع البحث.

 

 الفصل االول
 لإلستخدامالمالئمة 

المبحـــــــث االول: مـــــــدخل نظـــــــري فـــــــي  1-1
 المالئمة إلستخدام

 The concept ofمفهـــوم الجــــودة1-1-1
quality 

مفــــردة الجــــودة كمــــا تــــم األشــــارة اليهــــا فــــي معجـــــم 
اللغـــــــة العربيــــــــة المعاصــــــــرة ترجـــــــع للفعــــــــل )أجــــــــاد( وتعنــــــــي 

( , أذ يرجـــــــــع اصـــــــــل الجـــــــــودة 1اتقــــــــن او صـــــــــيره جيـــــــــدًا. )
ويقصـــــــــــــد بهــــــــــــــا  (Qualities)الـــــــــــــى الكلمـــــــــــــة الالتينيـــــــــــــة  

طبيعــــــــة الشــــــــيء والشـــــــــخص ودرجــــــــة صــــــــالحه , وهـــــــــيمن 
المصـــــــــطلحات العامــــــــــة التـــــــــي تناولتهــــــــــا معظـــــــــم نظريــــــــــات 
األدارة والتـــــي تعبــــــر عــــــن وجــــــودمميزات او صــــــفات معينــــــة 
فــــــي الســــــلعة أو الخدمـــــــة , وأن وجــــــود هـــــــذه المميــــــزات فـــــــي 
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الســــــــلعة او الخدمــــــــة  يعنــــــــي تلبيــــــــة رغبــــــــات مــــــــن يشـــــــــتري 
ملها , وهنـــــــــــا يمكـــــــــــن القـــــــــــول ان هـــــــــــذه الســـــــــــلعة او يســـــــــــتع

( ظهــــــــر مفهـــــــــوم الجـــــــــودة 2الســــــــلعة ذات جـــــــــودة عاليـــــــــة. )
وتحســـــــينها ألول مـــــــرة فـــــــي اليابـــــــان , وذلـــــــك بدايـــــــة القـــــــرن 
العشـــــرين ثــــــم انتشــــــر بعــــــد ذلــــــك فــــــي شــــــمال امريكــــــا ودول 
أوربـــــا الغربيــــــة الــــــى ان اصــــــبح موضــــــوع العصــــــر , حيــــــث 

قــــــديم تجســـــد فـــــي نهــــــج إداري قـــــام بتطــــــوير مفهـــــوم االدارة ال
ليتماشــــــى مـــــــع التوجهـــــــات المعاصـــــــرة التـــــــي تؤكـــــــد تحقيـــــــق 
الجــــودة العاليــــة لكســــب رضـــــا الزبــــائن , وممــــا ســــاعد علـــــى 
انتشـــــــــار هــــــــــذا المفهــــــــــوم خســــــــــارة المؤسســــــــــات األمريكيــــــــــة 
واألوربيــــــة لجـــــــزء مـــــــن حصصـــــــها فـــــــي األســـــــواق العالميـــــــة 
والمحليـــــــــة لصـــــــــالح المؤسســــــــــات اليابانيـــــــــة التـــــــــي اتخــــــــــذت 

الـــــى األســـــواق العالميــــــة  الجـــــودة كجســـــر تعبـــــر مـــــن خاللـــــه
والـــــــى تحقيــــــــق رضــــــــا الزبــــــــائن فــــــــي حــــــــين ان المؤسســــــــات 
العالميـــــــــة األخــــــــــرى وخاصــــــــــة األمريكيـــــــــة , كانــــــــــت تــــــــــولي 
اهتمامهــــــا األول لمســــــألة العالقـــــــة بــــــين األنتاجيــــــة والتكلفـــــــة 

 ( 3على اعتبار ان السعر هو هاجس الزبون األول.)
قــــــام األول فـــــي تلبيــــــة حاجـــــات ورغبــــــات ٌتعنـــــى الجـــــودة بالم
 يمكــــــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــــــف الجــــــــــــــــــــــــودة علــــــــــــــــــــــــىالزبــــــــــــــــــــــــائن, و 

أنهـــــا تمثـــــل القيـــــام بالشـــــيء الصـــــحيح بالطريقـــــة الصـــــحيحة 
 والوقـــــــــــــــــــــت المناســــــــــــــــــــــب, كــــــــــــــــــــــذلك توصــــــــــــــــــــــف بأنهــــــــــــــــــــــا
عمـــــل الشــــــيء الصــــــحيح مـــــن المــــــرة األولــــــى , واالســــــتمرار 
بعمــــــل الشــــــيء الصــــــحيح فــــــي كــــــل مــــــرة, ويمكــــــن وصـــــــف 

(4: )االتــــــــــــــــــــــيالجـــــــــــــــــــــودة كمــــــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــــــين بالجــــــــــــــــــــــدول 

 

 (1جدول)
 وصف الجودة

  Quest  for  excellence  of السعي للتميز والمعرفة
knowledge 

Q 

 Understanding  the  user' s  need U فهم حاجة المستخدم

  Actions  to  achieve  user' s اجراءات النجاز طلب المستخدم
demand A 

 Leadership  quality  for  Librarian L قيادة الجودة بصورة علمية

 Involving  all  staff I اشراك جميع الموظفين

روح الفريــــــق فــــــي تحقيــــــق األهـــــــداف 
 المشتركة

Team spirit in achieving common 
goals 

 
T 

 Yardstick  to  measure  progress Y مقياس لقياس التقدم المحرز

Source :-Sivakumar B. & Dominic J. , 2013,  “Application of Total Quality 
Management in Academic Libraries”, p193 
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لقــــد وردت فــــي الجـــــودة العديــــد مــــن التعـــــاريف وأشــــار اليهـــــا 
 (Feigenbaum)الكثيـــــــــر مــــــــــن الُكتــــــــــاب حيــــــــــث يعــــــــــرف 

الجــــــودة بأنهــــــا مجمــــــوع الخصــــــائص للمنتجــــــات والخـــــــدمات 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

نيع والهندســـــــــة والصـــــــــيانة, التـــــــــي مــــــــــن التســـــــــويق والتصـــــــــ 
خاللهــــــــــا ســــــــــوف تلبــــــــــي المنتجــــــــــات والخــــــــــدمات توقعـــــــــــات 

الجــــــــــودة بانهـــــــــــا يجـــــــــــب أن  (Deming)الزبــــــــــائن. ويـــــــــــرى 
 (5)تحقق احتياجات الزبون في الحاضر والمستقبل.

تعريـــــــف المجتمــــــــع األمريكــــــــي  ((Horngrenيبــــــــين كـــــــذلك 
للجـــــــــودة  علــــــــــى انهـــــــــا مجموعــــــــــة الســـــــــمات والخصــــــــــائص 
للمنـــــــتج او الخدمـــــــة او جعــــــــل تنفيـــــــذها بمواصـــــــفات تحقــــــــق 
. رضـــــا الزبــــــائن فـــــي وقــــــت الشـــــراء وفــــــي أثنـــــاء األســــــتخدام

(6) 

الجــــــودة بأنهــــــا  (ISO)عرفــــــت المنظمــــــة الدوليــــــة للتقيــــــيس و 
 الدرجــــــة التـــــــي شـــــــبع بهــــــا الحاجـــــــات والتوقعـــــــات الظاهريـــــــة
والضـــــــمنية خـــــــالل جملـــــــة الخصـــــــائص الرئيســـــــية المحـــــــددة 

عـــــــــن الجـــــــــودة بـــــــــأن لهـــــــــا  (Krajewski)مســــــــبقًا, ويعبـــــــــر 
اتجـــــاهيين حســــــب رأي المنــــــتج والزبـــــون, حيــــــث تعنــــــي مــــــن 
وجهــــــة نظــــــر المنــــــتج بأنهــــــا المطابقــــــة للمواصــــــفات وتحــــــدد 
بمقــــــاييس معينــــــة , أمــــــا مـــــــن وجهــــــة نظــــــر الزبــــــون فتعنـــــــي 
 قيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

نجازهـــــا للهـــــدف المقصـــــود ومســــتوى خدمـــــة المنـــــتج ومـــــدى ا
 (  7منها بالسعر الذي يرغب الزبائن في دفعه.)

فـــــــــي الجــــــــــودة  (Krajewski)ويقتـــــــــرب الباحـــــــــث مـــــــــن رأي 
فهـــــــــي تمثـــــــــل المطابقـــــــــة للمواصــــــــــفات مـــــــــن وجهـــــــــة نظــــــــــر 

مـــــة لألســـــتخدام )مـــــن وجهـــــة نظـــــر الزبــــــون(. ئالمنـــــتج والمال
لـــــــذلك ســـــــوف يـــــــتم تنــــــــاول الجـــــــودة بمفهوميهـــــــا "المطابقــــــــة 

 لمالئمة لألستخدام"للمواصفات" و"ا

ـــة للمواصـــفات    1-1-2  conformanceالمطابق
to specification                             

الجــــــــــــودة بأنهـــــــــــا المطابقــــــــــــة  (Crosby)يعـــــــــــرف 
والمطابقـــــــــــة للمواصــــــــــــفات فـــــــــــي الواقــــــــــــع  (8.)للمواصـــــــــــفات

مبنيـــــة علــــــى افتراضـــــات مــــــن إدارة الجـــــودة بــــــأن المنتجــــــات 

أنهـــــــا ســـــــوف تقـــــــوم بتلبيــــــــة التـــــــي تتفـــــــق مـــــــع المواصــــــــفات 
احتياجــــــــات الزبــــــــائن وكــــــــان هــــــــذا األفتــــــــراض ينظــــــــر اليــــــــه 
علــــــى انــــــه  منطقيــــــًا فــــــي الســــــابق ذلــــــك انــــــه نــــــادرًا ماكـــــــان 
لهــــــذه اإلدارات االتصــــــال مباشــــــر مــــــع الزبــــــائن ومــــــع ذلــــــك 
فــــأن هـــــذا األفتـــــراض كـــــان علـــــى جانـــــب كبيـــــر مـــــن الخطـــــأ 
ذلــــــك أن احتياجـــــــات الزبــــــائن تشـــــــمل الكثيــــــر مـــــــن األمـــــــور 

فــــــي ظــــــل هــــــذا (9)ال توجــــــد فــــــي مواصــــــفات المنــــــتج.التـــــي 
المفهـــــــــوم يســـــــــتلزم ان تكـــــــــون مـــــــــدخالت اإلنتـــــــــاج مطابقـــــــــة 
لمخرجاتــــــه , وبالتــــــالي علينــــــا العمــــــل بكــــــل جهــــــد لصـــــــياغة 
مخرجاتنــــــــــا مــــــــــن اإلنتـــــــــــاج بالشــــــــــكل الـــــــــــذي يــــــــــؤدي الـــــــــــى 
مطابقتــــــــه مــــــــع المعــــــــايير الموضــــــــوعة والمخططــــــــة مســــــــبقًا 

هــــــــــــذا  إال احـــــــــــدى تطبيقـــــــــــات (ISO)ومـــــــــــا معـــــــــــايير الـــــــــــــــ 
 (10المفهوم.)

ينبغــــي ان تكـــــون الجـــــودة محـــــددة بوضـــــوح ويمكـــــن قياســـــها 
حتــــى تــــتمكن مــــن مســـــاعدة الوحــــدة اإلقتصــــادية مــــن القيـــــام 
بـــــاإلجراءات علــــــى اســــــاس معــــــايير يمكــــــن تحقيقهــــــا وعلــــــى 
اإلدارة أن تقـــــــــــوم بقيــــــــــــاس الجــــــــــــودة مـــــــــــن خــــــــــــالل التتبــــــــــــع 
المســــــتمر لتكلفــــــة القيــــــام بأشـــــــياء خاطئــــــة وهــــــذا هــــــو ثمـــــــن 

ابقــــــــة او كلفــــــــة عــــــــدم القيــــــــام بالعمــــــــل الصــــــــحيح عـــــــدم المط
مــــــن المــــــرة األولـــــــى , لــــــذلك ينبغـــــــي أن ُتحــــــدد المواصـــــــفات 
علــــــى اســـــــاس معــــــايير محـــــــددة وتكــــــون واضـــــــحة , ويؤكـــــــد 
هــــــــذا المفهــــــــوم علــــــــى أن الجــــــــودة العاليــــــــة تقلــــــــل التكــــــــاليف 
وترفـــــــع األربـــــــاح والجـــــــودة يـــــــتم قياســـــــها بواســـــــطة تكـــــــاليف 

 (11)الجودة.

لمطابقــــــة ( معنــــــاه ان تتحمـــــــل أن الوصــــــول إلــــــى هــــــدف ) ا
الوحـــــــــدة اإلقتصــــــــــادية اعبـــــــــاء إضــــــــــافية تتمثـــــــــل بالنفقــــــــــات 
العاليـــــــة لتحقيــــــــق هــــــــذا الهــــــــدف , وهــــــــو مــــــــا يطلــــــــق عليــــــــه 

 (10اصطالحًا بكلف الجودة الشاملة )

       Quality costsتكـاليف الجـودة   1-1-3
                                           

تعـــــد الرقابــــــة وظيفـــــة مهمــــــة حيـــــث تنطــــــوي علــــــى 
المقارنـــــــة بــــــــين التكــــــــاليف الفعليـــــــة والمخططــــــــة جنبــــــــًا إلــــــــى 
جنـــــب والعمـــــل علــــــى تحليـــــل األنحرافـــــات , وقــــــد تـــــم العمــــــل 
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علـــــــــى تطبيـــــــــق هـــــــــذه الرقابــــــــــة علـــــــــى المســـــــــتوى الــــــــــوظيفي 
الســـــــيما منهـــــــا تكـــــــاليف الجــــــــودة , حيـــــــث ان هنـــــــاك عــــــــدة 

تكــــــــاليف  اســـــــباب تـــــــدفع الوحـــــــدات األقتصــــــــادية إلـــــــى اخـــــــذ
 (12: )الجودة بنظر األعتبار منها

الزيــــادة فــــي تكـــــاليف الجــــودة نتيجــــة زيـــــادة التعقيــــد فـــــي  -1
 المنتجات المصنعة بطرق تكنولوجية متقدمة.

 زيادة الوعي التكاليفي. -2

مــــــــدراء ومهندســـــــــي الجـــــــــودة يمكـــــــــن ان يكونـــــــــوا اكثـــــــــر  -3
فعاليـــــــــة فــــــــــي توصــــــــــيل القضـــــــــايا المتعلقــــــــــة فــــــــــي الجــــــــــودة 

 ة.بطريقة مفهوم

نتيجــــــــة لــــــــذلك ظهــــــــرت تكــــــــاليف الجــــــــودة بوصــــــــفها كــــــــأداة 
للرقابـــــــة تســـــــاعد فــــــــي تحديـــــــد الفــــــــرص المتاحـــــــة لتخفــــــــيض 

 تكاليف الجودة.

ومــــــع اتســــــاع مفهــــــوم الجــــــودة بوصــــــفها أهــــــم ابعــــــاد الميـــــــزة 
التنافســـــــية أختلــــــــف البــــــــاحثون فــــــــي وضــــــــع مفهــــــــوم محــــــــدد 
لتكــــــاليف الجــــــودة , إال ان النســــــبة االكبــــــر تــــــذهب ألـــــــى ان 

دة تعنــــــي تكـــــــاليف المطابقــــــة مضـــــــافًا اليهـــــــا تكــــــاليف الجـــــــو 
تكـــــــــاليف عـــــــــدم المطابقـــــــــة , أذ تمثـــــــــل تكـــــــــاليف المطابقــــــــــة 
الســـــعر الـــــذي تدفعـــــه الوحـــــدات االقتصـــــادية مقابـــــل الوقايــــــة 
مــــــــــن الجـــــــــــودة الرديئــــــــــة , اي تكـــــــــــاليف الفحــــــــــص وتقـــــــــــويم 
الجـــــودة , فـــــي حـــــين تكـــــاليف عـــــدم المطابقـــــة هـــــي تكـــــاليف 

المنـــــــــتج أو الجــــــــودة الرديئــــــــة التـــــــــي تحــــــــدث بســـــــــبب فشــــــــل 
 (13الخدمة.)

وهنــــــــاك تعـــــــــاريف متعـــــــــددة فــــــــي تكـــــــــاليف الجـــــــــودة حيـــــــــث 
ضـــمن المجــــاميع  (Omachonu & Ross)يـــدرجها 
 (14) االتية:

تكــــــــــاليف الجــــــــــودة عـــــــــــادة مــــــــــا يـــــــــــتم تعريفهــــــــــا بأنهـــــــــــا  -1
التكـــــــــاليف المتكبـــــــــدة بســـــــــبب انخفـــــــــاض الجـــــــــودة او ربمـــــــــا 

 عدم وجودها.
عــــــــدم  تكلفـــــــة عــــــــدم تلبيـــــــة متطلبــــــــات الزبـــــــائن, )تكلفــــــــة -2

 فعل الشيء الصحيح(.

تمثـــــــــل جميــــــــــع األنشــــــــــطة التــــــــــي تقــــــــــوم بهــــــــــا الوحــــــــــدة  -3
 االقتصادية لدعم ادارة الجودة.

ان تكــــــــــــــــــاليف الجــــــــــــــــــودة تمثــــــــــــــــــل  (Horngren)ويــــــــــــــــــرى 
التكــــــــاليف المتكبـــــــــدة لمنـــــــــع او تحمـــــــــل التكـــــــــاليف الناشـــــــــئة 

 (15)نتيجة انتاج منتج ذو جودة منخفضة.
إال ان التعريــــــــف الرســــــــمي االول لتكــــــــاليف الجــــــــودة يمكــــــــن 

والـــــــذي يعــــــــرف تكـــــــاليف الجــــــــودة  (Juran)ارجاعـــــــه إلــــــــى 
علــــــى أنهـــــــا " تشـــــــمل جميــــــع التكـــــــاليف التـــــــي ســـــــتختفي إذا 

ويـــــــــــــــــرى ( 16)مــــــــــــــــا تـــــــــــــــــم األنتـــــــــــــــــاج بــــــــــــــــدون عيـــــــــــــــــوب".
(Harrington)  بـــــــــــان تكـــــــــــاليف الجـــــــــــودة تصـــــــــــنف الــــــــــــى

اليف تكـــاليف مباشــــرة وتكــــاليف غيــــر مباشــــرة وتشــــمل التكــــ
المباشــــــــرة تكــــــــاليف) المنــــــــع , التقيــــــــيم , الفشــــــــل الــــــــداخلي , 
الفشـــــــــــل الخـــــــــــارجي( مضـــــــــــافًا اليهـــــــــــا التكـــــــــــاليف التـــــــــــي ال 
تضــــــيف قيمـــــــة )تمثـــــــل االنشـــــــطة التـــــــي ال تضـــــــيف قيمـــــــة 
للزبـــــــــون ولكــــــــــن تضـــــــــيف تكــــــــــاليف للعمليـــــــــات( وتكــــــــــاليف 
المعــــــــــدات ) تمثـــــــــــل تكــــــــــاليف االســـــــــــتثمار فــــــــــي المعـــــــــــدات 

رة علـــــــــــى المنــــــــــــتج المســـــــــــتخدمة لقيـــــــــــاس وقبـــــــــــول والســـــــــــيط
والمســـــــاحة التـــــــي تحتلهـــــــا المعــــــــدات( أمـــــــا التكـــــــاليف غيــــــــر 

 الى: (Harrington)المباشرة فيقسمها 
تكــــاليف يتكبـــــدها الزبـــــائن:  تمثــــل التكـــــاليف فشـــــل االنتـــــاج 
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة توقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن.
تكـــــاليف عـــــدم رضـــــا الزبـــــون: تنشـــــأ عنـــــدما يكـــــون الزبــــــائن 
 غيـــــــــــــــــــــــر راضـــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــــــتج او الخدمــــــــــــــــــــــــة.

ف خســــــــارة الســــــــمعة: وتنشـــــــأ عنــــــــدما تكــــــــون نتــــــــائج تكـــــــالي
الجـــــــودة ســـــــيئة للمنـــــــتج وتســـــــبب فقـــــــدان االيـــــــرادات بســـــــبب 
فقـــــــدان الســـــــمعة وتعتبـــــــر مـــــــن التكـــــــاليف االكثـــــــر صـــــــعوبة 
فــــــــــــي قياســــــــــــها , وهــــــــــــي تكـــــــــــــاليف تــــــــــــؤثر فــــــــــــي الوحـــــــــــــدة 

 االقتصادية بأكملها وليس منتج واحد فقط.

تكــــــاليف الفرصــــــة الضــــــائعه: تنشــــــأ عنــــــدما تفــــــوت الوحــــــدة 
قتصـــــادية زبونــــــًا بســــــبب ســـــوء تقــــــدير األمــــــور أو ســــــوء اال

 (17)الجودة.

ــــة والجــــودة       1-1-4 ــــين الكلف ــــة ب  Theالعالق
relationship between cost and 

quality 
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هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن اآلراء حــــــــول العالقــــــــة بـــــــــين 
 الكلفـــــــــــــة والجـــــــــــــودة فـــــــــــــالرأي االول يتمثـــــــــــــل بـــــــــــــأن زيــــــــــــــادة 

, والســـــبب فـــــي الجــــودة يترتـــــب عليهــــا زيـــــادة فـــــي التكــــاليف 
ذلـــــــــــــك إن خصـــــــــــــائص الجــــــــــــــودة مثـــــــــــــل االداء والميــــــــــــــزات 
الخاصـــــــه بــــــــالمنتج والتــــــــي تجعلـــــــه بجــــــــودة عاليــــــــة  تكــــــــون 
 مكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث العمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والمـــــــواد والتصــــــــميم والمــــــــوارد المكلفــــــــة االخــــــــرى أذ تكــــــــون  
فوائـــــــــــد الجـــــــــــودة العاليـــــــــــة للمنـــــــــــتج ال تعـــــــــــوض التكــــــــــــاليف 

ذهب االضــــــافية للوصــــــول للجـــــــودة. امــــــا الـــــــرأي الثــــــاني فيـــــــ
الـــــــى أن فائـــــــدة تحســـــــين الجـــــــودة بصـــــــورة مســـــــتمرة تحقــــــــق 
وفـــــــــورات اكبـــــــــر مــــــــــن التكـــــــــاليف التــــــــــي تتحملهـــــــــا الوحــــــــــدة 
االقتصـــــادية لتحســـــين الجـــــودة وهـــــذا الـــــرأي تـــــم ترقيتـــــه مــــــن 

وهــــــو منتشـــــــر علــــــى نطـــــــاق واســــــع فـــــــي  (Deming)قبــــــل 
اليابـــــــــــــــان وهــــــــــــــــو يركـــــــــــــــز علــــــــــــــــى التحســـــــــــــــين المســــــــــــــــتمر 

نـــــــــادي بـــــــــه أمـــــــــا الــــــــرأي الثالـــــــــث والــــــــذي ت( 14)للعمليــــــــات.
الجـــــودة الشـــــاملة فيـــــذهب إلـــــى ان الزيـــــادة فـــــي نســـــبة كلـــــف 
المنــــــــع إلــــــــى النســــــــب المعياريــــــــه التــــــــي حــــــــددتها الدراســــــــات  
ســــتؤدي إلــــى انخفــــاض فــــي كلــــف كــــل مــــن التقيــــيم والفشــــل 
الـــــداخلي والخــــــارجي , وبالنتيجـــــة يــــــؤدي ذلـــــك الــــــى خفــــــض 
كلــــــــف الجــــــــودة الشــــــــاملة,  فــــــــالنظرة الحديثــــــــة تبنــــــــى علــــــــى 

ســـــين الجــــــودة هـــــو العامـــــل األســـــاس فــــــي االعتقـــــاد بـــــأن تح
تخفــــيض الكلــــف , فــــال شــــك فــــي انــــه ســــيكون مــــن األوفـــــر 
جــــدًا أن يـــــتم أنتــــاج كـــــل العناصـــــر أنتاجــــُا صـــــحيحًا ســـــليمًا 
مـــــــــن أول مـــــــــرة بـــــــــداًل مـــــــــن ضـــــــــياع المـــــــــوارد فـــــــــي أنتـــــــــاج 
عناصـــــر معيبــــــة تســــــتلزم أن يـــــتم اكتشــــــاف أن بهــــــا عيوبــــــًا 

إلــــــــــى  أواًل وثـــــــــم أصـــــــــالح العيـــــــــوب إن أمكـــــــــن أو تحويلهـــــــــا
ســــــــــــــكراب , أو التوجــــــــــــــه إلــــــــــــــى مكــــــــــــــان وجــــــــــــــود الزبـــــــــــــــون 
إلصـــــــــــالحها , أو إرجاعهـــــــــــا ورد ثمنهــــــــــــا للزبـــــــــــون , هــــــــــــذا 
فضـــــــاًل عـــــــن التــــــــأثير ســـــــلبًا فـــــــي ســــــــمعة الشـــــــركة بســــــــبب 
الوقـــــــــت الــــــــــذي تســـــــــتغرقه عمليــــــــــة أصـــــــــالح المعــــــــــاب , أو 
ارســــال عناصـــــر معيبـــــة للزبــــون , وتظهـــــر النظـــــرة الحديثـــــة 

فضــــــل يتطلــــــب للجـــــودة إن الوصــــــول إلــــــى مســـــتوى جــــــودة أ
ن تحســـــــين هــــــذا المســـــــتوى للجــــــودة ســـــــيؤدي  كلفــــــة أعلــــــى وا 

 (18إلى خفض الكلفة.)
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ظهررررررر مفهرررررروم )المالئمررررررة لالسررررررتخدام( بررررررردل 
مفهررررروم )المطابقرررررة للمواصرررررفات( فبررررردل ان نعمرررررل علرررررى 

ترررررررروفير الشررررررررروط الالزمرررررررررة لتطبيررررررررق المواصرررررررررفات 
ل لةنترررررراا وأن تكررررررون مماثلررررررة لمررررررا  الموضرررررروعة سررررررلفا
ل جرررراء مفهرررروم )المالئمررررة لالسررررتخدام(  خططنررررا لرررره سررررابقا

الررررذي يعتمررررد علررررى مبرررردأ )المخرجررررات هرررري الترررري تحرررردد 
المرررردخالت( والمخرجررررات هنررررا )المنتجررررات الترررري يرضررررى 

بهرررا الزبرررون( وذلرررك مرررن خرررالل دراسرررة وتحليرررل العوامرررل 
زبرررون ألنررره مرررن المتوقعرررة التررري مرررن شرررأنها ان ترضررري ال

خرررالل رضررراه وطلبررره للمنرررتا أو الخدمرررة فأنررره هرررو الرررذي 

يحرررررررك اإلنتررررررراا لرررررررذا فرررررررأن البحرررررررث عرررررررن الشرررررررروط 
والمواصرررفات الترررري تررروفر لرررره القناعرررة باقتنرررراء المنررررتا أو 

السرررلعة هرررو الهررردف النهرررائي لكرررل المؤسسرررات الصرررناعية 
 ذات الطابع التجاري . 

لالسرررررتخدام هنررررراك نوعررررران أو رأيررررران لمفهررررروم المالئمرررررة 

 (19هما : )

 المالئمة لالستخدام من وجهة نظر المنتا .  -1
 المالئمة لالستخدام من وجهة نظر الزبون .  -2

المالئمةةةةةةةة ل سةةةةةةةتخدام مةةةةةةةن وجهةةةةةةةة نظةةةةةةةر 1-1-5-1

 المنتج 

يتضرررررررح بأنررررررره كلمرررررررا اسرررررررتطاعت الوحررررررردات 

االقتصرررادية أن تقلررررل المسررررافة بررررين الزبررررون وبررررين قرررردرة 
ع والخررردمات فررري تحقيرررق أو سرررد المنظمرررة التررري تنرررتا السرررل

احتياجاترره فررررن هرررذه المنظمرررة تعمرررل بكفررراءة وهرررذا مؤشرررر 
علررررى نجاحهررررا , إن هررررذا الترررررابط بررررين الزبررررون والمنررررتا 
يعكرررس األبعررراد الفكريرررة للجرررودة مرررن وجهرررة نظرررر الزبرررون 

أن الزبررررون يرغررررب فرررري  ويبرررردووالمنررررتا فرررري آن واحررررد , 
ع سررلع وبضرررائع وخررردمات تتررروفر فيهررا جرررودة التصرررميم مررر

حقررائق مرغرروب فيهرررا وتتسررم بررالجودة فضرررالل عررن السرررعر 
المناسررررب بينمررررا يتجرررره البعررررد الفكررررري للمنررررتا فرررري أتجرررراه 
التأكيرررد علررررى المطابقررررة للمواصرررفات الموضرررروعة وكررررذلك 

أن هنالررررك خصررررائص معينرررررة كمررررا تخفرررريض التكرررراليف , 
يرغرررب الزبرررون بوجودهرررا فررري المنتررروا وأذا مرررا ترررروفرت 

بقررررررة لحاجاترررررره هررررررذه الخصررررررائص ستسرررررراعد فرررررري المطا
واسرررررتعماله وبالترررررالي سررررررتحقق رضررررراه وإبهاجررررره عنررررررد 

(أن الزبرررررررررائن تختلرررررررررف 20)اقتنائرررررررره لهرررررررررذا المنترررررررروا.

احتياجرررراتهم ,  لرررررذلك يسرررررعى المنتجرررررون لتحديرررررد شررررررائح 
محررررررددة مررررررن بررررررين الزبررررررائن المحتملررررررين الررررررذين تكررررررون 

تفضررررريالتهم قريبرررررة او تتسررررراوى ضرررررمن قطررررراو ولكنهرررررا 
تررراا بالتجزئرررة وهرررذا تختلرررف عرررن غيرهرررا , وهنرررا يرررتم االن

النررررروو مرررررن األنترررررراا يسررررراعد فرررررري تطررررروير المنتجررررررات 
والخررردمات مرررع المسرررتوى االمثرررل مرررن الجرررودة التررري تلبررري 
احتياجرررات قطاعرررات معينرررة مرررن المنتجرررات , حيرررث تكرررون 

هنرررراك قرررردرة علررررى التعرررررف علررررى شرررررائح مختلفررررة مررررن 
الزبرررائن وفررري الوقرررت نفسرررره القررردرة علرررى متابعرررة التقيرررريم 

ذا يمكرررن الوحررردات االقتصرررادية مرررن ان لجرررودة المنرررتا وهررر
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تصررربح قرررادرة علرررى المنافسرررة فررري السررروق ,  وقرررد اتجهرررت 
الوحررررردات االقتصرررررادية لهررررررذه المنررررراها وبررررردأت بأنترررررراا 
منتجررررررات متعررررررددة فرررررري سررررررياقات مختلفررررررة وألغررررررراض 

 (21)مختلفة.
ل (Toyota) علرررى سرررربيل المثررررال شررررركة  تنررررتا انواعررررا

متنوعرررره  مختلفرررة مررررن السرررريارات تالئرررم اسررررتخدام طبقررررات
مرررن الزبرررائن فمنهرررا سررريارات الحمرررل بأنواعهرررا واحجامهرررا 

, وسررررررررريارات نقرررررررررل الركررررررررراب بأحجامهرررررررررا المختلفرررررررررة 
والسررررررررريارات الرياضرررررررررية وسررررررررريارات االسرررررررررتعماالت 

 الخاصة ... ال 
أذ يالحرررررظ انهرررررا مالئمررررررة ل سرررررتخدام وبأبعررررراد تصررررررميم 
مختلفرررررة , ولتقرررررديم منتجرررررات او خررررردمات بشررررركل جيرررررد ) 

 (22: )المفترض ان يكون هناكيفعل ما عليه( فمن 

 جودة التصميم 

 درجة مناسبه من الجودة في المنتا 

 خصائص تصميم المنتا أو الخدمة 

ل فرررري مسرررراعدة  أن الجرررودة المدركررررة وقياسرررها يكررررون مفيررردا
 المنتجرررررررررررين لتحديرررررررررررد اي قضرررررررررررايا الجرررررررررررودة هررررررررررري

األهرررم للزبرررائن أو لررربعض شررررائح الزبرررائن كمرررا انررره مرررن 

ابعرررراد. لكررررن ينبغرررري أن  المفيررررد قيرررراس الجررررودة فرررري عرررردة
تكرررون هنررراك متابعرررة مسررررتمرة لتصرررورات الزبرررائن ذلررررك 

أن االهميررررة النسررررربية ألبعررررراد الجرررررودة قرررررد تتغيرررررر بنظرررررر 

 (21)الزبائن على مر الوقت.

ويمكرررررن القرررررول أن الجرررررودة مررررررن وجهرررررة نظرررررر المنررررررتا 
)عنررررردما تكرررررون المنتجرررررات موجهرررررة برررررالجودة( مكلفررررررة , 

سرررمات المنررررتا  ويرجرررع ذلرررك إلرررى حقيقرررة أن التغييرررر فررري

هرررو تكلفرررة , ويرررؤدي إلرررى زيررررادة سرررعر المنرررتا ومرررن ثررررم 
يقييمررررالمنتا ويقررررردر كمنررررتا جيرررررد , ولكررررن هرررررذه الجرررررودة 

تررررتبط بميرررزة ليسرررت ذات صرررلهبالزبائن ذلرررك أن الزبرررون 
يتجرررره لشررررراء منتجررررات لتلبيررررة المميررررزات الترررري يحتاجهررررا 
فرررري المنتجررررواذا كانررررت المنافسررررة والبرررردائل موجررررودة فررررأن 

يررررفض المنررررتا حترررى اذا كرررران رائعرررا برررررأي الزبرررون قررررد 

 (23)الُمنتا.

مررررن ذلرررررك يتضرررررح أن المالئمررررة لةسرررررتخدام مرررررن وجهرررررة 
نظرررررر المنررررررتا مررررراهي إال نرررررروو مرررررن انررررررواو المطابقررررررة 

للمواصررررفات , فررررالمنتا يضرررررع مواصررررفات االنترررراا بعرررررد 
دراسررررة السررررروق ورغبررررات الزبرررررائن إال أنرررره ال يسرررررتطيع 

ل أن يلبررررري رغبرررررات الزبرررررون ورضررررراه أل ن رغباتررررره ابررررردا

وتطلعاتررره سرررريعة التغيرررر وأذواقررره سرررريعة التطرررور بفعرررل 
التقرررردم المعرفررررري وسررررروق المنافسررررة وهرررررذا مرررررا أدى إلرررررى 
االنتقررررال الررررى مفهررررروم المالئمررررة لةسرررررتخدام مررررن وجهرررررة 

 نظر الزبون.

المالئمةةةةةةة لالسةةةةةةتخدام مةةةةةةن وجهةةةةةةة نظةةةةةةةر  1-1-5-2

 الزبون

ل يحتررررراا  (Juran)يفتررررررض  أن هنررررراك مسرررررافرا

وبسرررريطة وأمنررررة ليقضرررري فيهررررا ليلترررره  إلرررى غرفررررة نظيفررررة
ويكمرررل طريقررره للجهرررة التررري يقصررردها , فررررذا وجرررد غرفرررة 

 فخمرررررررررررة ومكلفرررررررررررة فررررررررررري فنررررررررررردق خمرررررررررررس نجررررررررررروم

فرنهررررا قررررد ال تليررررق السررررتخدام هررررذا الرجررررل بررررالرغم مررررن 
فخامتهرررا التررري توصرررلها إلرررى مسرررتوى الكمرررال , ولكرررن فررري 
المقابررل قررد يررأتي الشررخص نفسرره فرري األسرربوو التررالي مرررع 

ل لهررررذا عائلتررررة لق ضرررراء عطلررررة ويجررررد الفنرررردق نفسرررره مثاليررررا
ل بهررررررذه الجررررررودة  االسررررررتخدام وبالتررررررالي سرررررريكون سررررررعيدا

)بخرررالف الوضررررع األول الرجررررل نفسرررره(. وهررررذا يعنرررري ان 
الزبرررررون هرررررو الرررررذي يسرررررتطيع أن يحررررردد الجرررررودة ولررررريس 

 (24)المزود او المنتا.

النقطررة االولرررى هررري يجرررب مالحظرررة أن الزبرررون هرررو الرررذي 
ل لالسررررتخدام يحرررردد مررررا اذا كرررران ال منررررتا او الخدمررررة مالئمررررا

ام ال , فرررررررررذا كانررررررررت خصررررررررائص المنررررررررتا او الخدمررررررررة 
التتطرررابق مرررع تلرررك المطلوبرررة مرررن قبرررل الزبرررون فرنررره لرررن 

تكرررون هنررراك جرررودة للمنررررتا او الخدمرررة , اذ يمكرررن للُمنررررت ا 
اعرررداد مواصررررفات منرررتا او خدمررررة بنررراء علررررى مرررا ينظررررر 

تصرررررنيع إليهررررا علرررررى أنهرررررا متطلبررررات الزبرررررائن وبالترررررالي 

منتجرررررات مطابقرررررة لتلرررررك المواصرررررفات , ومرررررع ذلرررررك , إذا 
وجرررردت هررررذه المنتجررررات المطابقررررة لتكررررون صررررالحة مرررررن 

قبرررل المسرررتخدمين , فرنهرررا لرررن تكرررون مالئمرررة لالسرررتخدام , 
الن المواصررررفات فرررري هررررذه الحالررررة فشررررلت فرررري ان تاخررررذ 
تمامررررا بعرررررين االعتبررررار احتياجرررررات الزبررررائن , اذ الجرررررودة 

والمنرررتا قرررد يكررون نوعيرررة جيررردة ليسررت مطلقرررة برررل نسرربية 
لشرررخص مررررا ولكررررن يعتبررررر مرررن نوعيررررة رديئررررة لشررررخص 

اخرررر , علررررى سررربيل المثررررال , قررررد يكرررون شررررخص يفضررررل 
االحذيرررررة ذات الكعرررررب العرررررالي بينمرررررا اخررررررون يفضرررررلون 
المسرررطحة , وهرررذا يقودنرررا الرررى القرررول المرررأثور أن الزبرررون 

 ."the customer is king"هو الملك 

مالحظرررة أن متطلبرررات الزبرررائن تتغيرررر النقطرررة الثانيرررة هررري 

ل بررالقوة الشرررائية فضررالل عررن  بمرررور الوقررت وتتررأثر ايضررا
األبتكرررررارات أذ ان االبتكررررررارات الجديرررررردة الترررررري تضرررررريف 

للمنتجرررررات ترررررؤثر علرررررى متطلبرررررات الزبرررررائن واذاواقهرررررم , 
والزبررررون الررررذي كرررران واصررررالل لحرررردود الرضررررا بررررأجهزة 

يررررررر التلفررررراز )األسررررررود والبرررررريض( اآلن لررررررن يرضررررررى بغ

 (25)التلفاز الملون.

لقرررد كررران يعتقرررد سرررابقا )برررالمفهوم التقليررردي( برررأن )الجرررودة 

والكلفرررة االقررررل(  هررري الترررري تحقرررق رضررررا الزبرررون ولكررررن 
توصرررل البررراحثون بررررأن رضرررا الزبرررون هررررو الرررذي يحقررررق 
اسرررربقية )الجررررودة والكلفررررة االقررررل( وتغيررررر مفهرررروم الجررررودة 

علرررررى اسررررراس المالئمرررررة لالسرررررتخدام مرررررن وجهرررررة  نظرررررر 
تا الرررى مفهررروم المالئمرررة لالسرررتخدام مرررن وجهرررة نظرررر المنررر

الزبررررررون الترررررري اصرررررربحت الهرررررراجس االهررررررم فرررررري نظررررررر 
المختصرررررين، اذ ان معرفرررررة العوامرررررل التررررري ترررررؤدي الرررررى 
المالئمرررررة لالسرررررتخدام مرررررن قبرررررل الزبرررررون والتررررري ترررررؤدي 

برردورها الررى رضررا الزبررون فررران ذلررك سرروف يحررل نهائيرررا 
تا وعلرررى شررركل كامرررل مشررراكل االنتررراا فنعررررف مررراذا ننررر

 وماذا نبيع ولعا  المنتجون بسالم وطمأنينة.
ان رضررررا الزبررررون هررررو المعضررررلة االكبررررر الترررري  تواجرررره 
العرررالم اليررروم وشررررملت جميرررع انظمررررة المعرفرررة والتجررررارب 

والدراسرررررات المعرفرررررة )ماهيرررررة رضرررررا الزبرررررون( النهرررررا 

 (19متعددة ومتنوعة ومتقلبة ومعقدة. )
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ة اتجهرررررت الوحرررررردات االقتصررررررادية فررررري االونررررررة األخيررررررر
ل مرررن  ألسرررتخدام الطرائرررق التررري يصررربح بهرررا الزبرررون جرررزءا
ل فعررررراالل  عمليررررة األنترررراا , فرررريمكن ان يلعررررب الزبررررائن دورا

فرررررري عمليررررررة األنترررررراا وذلررررررك يتطلررررررب أن تكررررررون تلررررررك 
العمليررررات اكثررررر مرونرررررة , وأقررررل كثافرررررة لرررررأس المرررررال , 

ففرررري محطررررات تعبئررررة الوقررررود  ومطرررراعم الخدمررررة الذاتيررررة 
ود فررري المصرررارف يتررررولى ومكرررائن الصرررراف اآللررري للنقرررر

ل مرررن عمليررات اإلنتررراا التررري كانرررت  الزبررائن بأنفسرررهم كثيررررا

تنجرررررز مرررررن قبرررررل العررررراملين. قرررررد يترررررراو  مررررردى تررررردخل 
الزبرررررون مرررررن مشرررررراركة الزبرررررون فرررررري الخدمرررررة الذاتيررررررة 

(Self-Service)  إلرررررررى اختيررررررررار المنتررررررروا , وتحديررررررررد

الوقرررت والمكرررران الررررذي تقرررردم بررره الخدمررررة. ففرررري الوحرررردات 

لتررري تتبنرررى السرررعر كأسررربقية تنافسرررية , تمثرررل االقتصرررادية ا
الخدمررررة الذاتيررررة الترررري يسررررمح للزبررررون القيررررام بهررررا قرررررار 
العمليرررررة المناسرررررب ,  أذ يفضرررررل بعرررررض الزبرررررائن القيرررررام 

بجررزء مررن عمليررة االنترراا الترري يقرروم بهررا باألصررل المنررتا 
او البرررررائع , أن منتجررررري البضرررررائع مثرررررل لعرررررب األطفررررررال 

فضرررلون السرررما  للزبرررون والررردراجات الهوائيرررة واألثررراث ي
القيرررام برررالتجميع ممررررا يرررؤدي إلرررى ترررردني تكررراليف االنترررراا 
والشررررررحن والخررررررزن , وتقليررررررل الخسررررررائر الناجمررررررة عررررررن 

األضررررار التررري تلحرررق بالبضررراعة , والنتيجرررة النهائيررررة ان 
تلرررررك الوحررررردات االقتصرررررادية تنقرررررل الفوائرررررد بمثرررررل هرررررذه 

 التكاليف الى الزبون من خالل البيع بأسعار اوطأ.
اختيرررررار المنترررررروا فيمثرررررل قرررررررار العمليرررررة المالئررررررم  امرررررا

للوحرررررردات االقتصررررررادية التررررررري تتنررررررافس علررررررى اسررررررراس 

المرونرررره فررررري تغييرررررر نرررروو المنتررررروا )اي علرررررى اسررررراس 
االنتررررراا وفقرررررا لرغبرررررات الزبرررررون( حيرررررث تسرررررمح تلرررررك 

الوحررررررردات األقتصررررررررادية للزبرررررررائن برسررررررررتمرار بجلررررررررب 
مواصرررفاتهم الخاصرررره بهررررم للمنتررروا, وقررررد يتعرررردى األمررررر 

إلرررى إشرررراكهم فرري تصرررميم المنتررروا كمررا هرررو الحرررال  حتررى

بالنسررررربة لشرررررركات البنررررراء المتخصصةبتصرررررميم وبنرررررراء 
ل لرغبرررات الزبرررائن , الترررري  السررراكن حسرررب االيصررراء وفقررررا

تقررررروم برشررررررراك الزبرررررونفي تصررررررميم المسررررراكن وتحديررررررد 
مواصررررفاتها , فهنرررررا سرررريتدخل الزبرررررون بثقررررل كبيرررررر فررررري 

 (26عملية تصميم المنتوا.) 

أن االتصرررررال الفعرررررال للزبرررررائن يقرررررود  (Mersha)يؤكرررررد 

للكفرررررراءة التشررررررغيلية , وان التقرررررردم التكنولرررررروجي يسرررررراعد 

الزبررررائن بالتواصررررل عررررن بعررررد فرررري عمليررررة األنترررراا دون 
ل , وأن يقرررروم الزبررررائن بعكررررس  الحاجررره لحضررررورهم جسررررديا

تصرررررورهم يُكررررررون درجررررررة مرررررن التفاعررررررل فرررررري العمليررررررة 

 (27)األنتاجية.

لمفهرررررروم التقليرررررردي ويرررررررى )البكررررررري( ان الجررررررودة فرررررري ا
تعنررري تقرررديم كرررل المواصرررفات العاليرررة فررري المنرررتا وبررراعلى 
جرررودة لغررررض ارضررراء الزبرررون اي )الجرررودة هررري رضرررا 

الزبرررون( اال انررره فررري ظرررل النظررررة الحديثرررة انقلبرررت االيرررة 
تمامرررا فاصررربح )رضرررا الزبرررون هررري الجرررودة( فهرررو الرررذي 

يحرررررردد مرررررراذا يريررررررد واي المواصررررررفات يرغررررررب وعلررررررى 
ية ان تنررررتا لرررره مررررا يرغررررب فلرررريس المنظمررررات االقتصرررراد

الجرررودة العاليرررة هررري رضرررا الزبرررون فقرررد يرغرررب الزبرررون 

برررالجودة االقرررل التررري تلبررري توقعاتررره وقرررد يرغرررب برررالجودة 

العاليررررة لتلبيررررة متطلباترررره ايضررررا وهررررذا مررررا انتبهررررت اليرررره 
المؤسسرررررات الصررررررناعية فبرررررردأت باالنترررررراا االقليمرررررري اي 

تررراا الرررذي انتررراا يلبررري رغبرررة قرررارة او منطقرررة معينرررة فاالن

يلبررري رغبرررات الزبرررائن وجودتررره فررري اوربرررا قرررد ال يكرررون 
كرررذلك فرررري منطقرررة الشرررررق االوسررررط مرررثال وقررررد اضررررافت 

هرررذه المؤسسرررات مفهررروم )االنتررراا الشررررائحي( فقرررد قامرررت 
برنترررراا المنررررتا بعررررده فئررررات ذات جررررودة مختلفررررة فررررالمنتا 
فئررررة )أ( يكررررون بجررررودة عاليررررة والمنررررتا )ب( بجررررودة اقررررل 

ل علررررى رغبررررة الزبررررون فأحيانررررا وهكررررذا وهررررذا جرررراء بنرررر اءا
الزبرررون يرغرررب بجرررودة وتقنيرررة عاليرررة واخررررين يرغبرررون 

بجرررودة وتقنيررررة اقررررل. وانتقلررررت كررررذلك مررررن مفهرررروم رضررررا 
ل  الزبررررررون الجمعرررررري إلررررررى رضررررررا الزبررررررون الفررررررردي... اذا

 (19رضا الزبون هو الجودة.)

كانـــــت الجـــــودة فـــــي الماضـــــي تعنـــــي المطابقـــــة للمواصــــــفات 
طابقـــــًا للمواصـــــفات الموضـــــوعة , فمتـــــى مـــــا كـــــان المنـــــتج م

فأنـــــــــــه يالقــــــــــــي رضــــــــــــا الزبـــــــــــون , إال ان التقــــــــــــدم العلمــــــــــــي 
والتكنولـــــوجي وخاصـــــة فــــــي مجـــــال االتصـــــاالت واالنترنــــــت 
واشـــــــــــباه المواصــــــــــــالت وتغيـــــــــــر اذوق الزبــــــــــــائن والعولمــــــــــــة 
وغيرهــــــا , احـــــــدثت تغيـــــــرًا كبيــــــرًا فـــــــي الـــــــوعي االســـــــتهالكي 
واصــــــــــبح الزبــــــــــون قــــــــــادرًا علــــــــــى الحصــــــــــول علــــــــــى انـــــــــــواع 

تجــــــات مــــــن شــــــتى األرجــــــاء وبــــــذلك تحقــــــق لــــــه الــــــوعي المن
الكامـــــــل للمفاضــــــــلة بــــــــين المنتجـــــــات , وهنــــــــا اخــــــــذ مفهــــــــوم 
المالئمـــــــــة والمطابقـــــــــة دورًا جديـــــــــدُا , فأصـــــــــبحت المطابقـــــــــة 
للمواصـــــفات ال تحقـــــق رضــــــا الزبـــــون النهــــــا تعنـــــي الجــــــودة 
مــــن وجهـــــة نظـــــر المنـــــتج فقــــط وهـــــذه الجـــــودة قـــــد ال تـــــؤدي 

إال احــــــــد تطبيقــــــــات  (ISO)إلـــــــى رضــــــــا الزبــــــــون ومــــــــا الـــــــــ 
المطابقــــة للمواصـــــفات , فقـــــد ال يرضـــــى الزبـــــون بهـــــا حتـــــى 
لــــــو كانــــــت مطابقـــــــة لكــــــل المواصـــــــفات )طــــــائرة الكونكـــــــورد 
مــــــــثاًل( , وهنــــــــا انتقـــــــــل المنتجــــــــون إلـــــــــى مفهــــــــوم المالئمـــــــــة 
لإلســــــــتخدام مــــــــن وجهـــــــــة نظــــــــر المنـــــــــتج, فحــــــــاولوا معرفـــــــــة 
مايحتاجـــــــــه الزبــــــــــون ومــــــــــا يرغبــــــــــه مــــــــــن المنتجــــــــــات لســــــــــد 

باتــــــــه المتغيــــــــرة مــــــــن خــــــــالل دراســــــــة الســــــــوق حاجاتــــــــه ورغ
وتحديـــــد العوامــــــل التـــــي تــــــؤدي إلـــــى الرضــــــا, لكـــــن فيــــــالواقع 
مهمـــــــا قـــــــام المنتجـــــــون بدراســــــــة الســـــــوق لـــــــن يتمكنـــــــوا مــــــــن 
تحديــــــد العوامــــــل التــــــي تــــــؤدي إلــــــى رضــــــا الزبــــــون بصـــــــورة 
صــــــحيحة وكاملــــــة , ألن رغبــــــات الزبــــــون متعــــــددة ومتقلبـــــــة 

حـــــــدد مـــــــاذا الزبـــــــون هـــــــو الـــــــذي يومتســـــــارعة , لـــــــذلك فـــــــأن 
يرغـــــب ويــــــتم العمـــــل حســــــب رغبــــــات الزبـــــون وهــــــذا جــــــوهر 
المالئمـــــــة لألســــــــتخدام مــــــــن وجهـــــــة نظــــــــر الزبــــــــون, اذ يــــــــتم 
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البحــــــث عــــــن الزبــــــون لكــــــي نعلــــــم مــــــاذا يرغــــــب , فــــــي ظــــــل 
التطـــــور العلمـــــي اصـــــبح الزبـــــون يتطلـــــع إلـــــى األفضــــــل وأن 

علــــــــى ســــــــبيل  (JIT)نظـــــــام األنتــــــــاج فـــــــي الوقــــــــت المحـــــــدد 
لمالئمـــــة لألســـــتخدام ألنــــــه المثـــــال هـــــو يمثـــــل احـــــد صـــــور ا

ينتظــــر الزبــــون وطلبـــــه , وبالتــــالي حــــدث تطـــــور كبيــــر فـــــي 
هــــــذين المفهـــــــومين حيـــــــث جــــــرى تطبيـــــــق مفهـــــــوم المطابقـــــــة 
للمواصــــــفات علــــــى المنتجـــــــات التــــــي ال يكــــــون للزبـــــــون دورًا 
فيهـــــا مثـــــل أبحــــــاث الفضـــــاء والعلــــــوم الطبيـــــة وغيرهــــــا , أي 
ال وجــــــــــود للزبــــــــــون فــــــــــي هــــــــــذا االنتــــــــــاج, أمــــــــــا المنتجــــــــــات 
التجاريـــــــــة التـــــــــي يكــــــــــون للزبـــــــــون دور فيالمفاضـــــــــلة بينهــــــــــا 
فينطبــــــــــــق عليهـــــــــــــا مفهــــــــــــوم المالئمـــــــــــــة لإلســـــــــــــتخدام اي ان 

 المالئمة تطبق على المنتجات التجاريةفقط.
كــــــذلك المنــــــتج الـــــــذي يطــــــرح ألول مــــــرة هـــــــو مالئمــــــة مـــــــن 
وجهــــــة نظــــــر المنــــــتج حســــــب المواصــــــفات التــــــي يتوقـــــــع أن 

للمنـــــــــتج  يحتاجهــــــــا الزبــــــــون وعنــــــــدما يكــــــــون هنــــــــاك زبــــــــائن
المطــــــروح يـــــــتم التحـــــــول للمالئمـــــــة لألســـــــتخدام مـــــــن وجهـــــــة 
نظــــــر الزبــــــون لمواكبــــــة احتياجاتــــــه ورغباتــــــه واالنتــــــاج بمــــــا 

 يرغب.
 

 الفصل الثاني
 تطبيق المالئمة 2-1

تـــــــم االعتمـــــــاد علـــــــى تقنيــــــــات الـــــــذكاء الصـــــــناعي للتحقيــــــــق 
رضــــا الزبـــــون فمـــــن خـــــالل االنظمـــــة الخبيـــــرة يـــــتم اكتســـــاب 

)اي المواصــــــــفات التــــــــي يمكـــــــــن ان المعرفــــــــه مــــــــن الخبــــــــراء 
تســــــــــتخدم فــــــــــي جهــــــــــاز الهـــــــــــاتف الــــــــــذكي( ويــــــــــتم تجميـــــــــــع 
البيانــــات بواســــطة تقنيـــــة المعلومــــات ومــــن ثـــــم يــــتم معالجـــــة 
البيانـــــــات التـــــــي تـــــــم تجميعهـــــــا وتشـــــــكيل القواعـــــــد المناســـــــبة 
ألختيــــــار مواصــــــفات واجــــــزاء المنـــــــتج , فمــــــا علــــــى الزبـــــــون 

لـــــــى إال التفاعــــــل مـــــــع واجهــــــة النظـــــــام الخبيــــــر للحصـــــــول ع
النصــــــــائح مــــــــن النظــــــــام ومــــــــن ثــــــــم يقــــــــوم النظــــــــام بتحليــــــــل 
ســــلوك الزبــــون ويقـــــدم النصــــائح لـــــإلدارة إلرشــــادها بتركيبـــــة 

 المنتج المفضلة من قبل الزبون.
ونتيجـــــــة التطـــــــور العملـــــــي والتكنولـــــــوجي فـــــــأن ذلـــــــك يمكـــــــن 
تحقيقـــــــه باالعتمــــــــاد علـــــــى شــــــــبكة االنترنـــــــت ومــــــــن خــــــــالل 

ي فــــــــــأن موقـــــــــع شــــــــــركة الصــــــــــناعات اإللكترونيـــــــــة وبالتــــــــــال

الزبــــــون يمكــــــن ان يحــــــدد مواصـــــــفات المنــــــتج الــــــذي يرغـــــــب 
بالحصــــول عليـــــه مـــــن مكانـــــه ســــواء فـــــي المنـــــزل او العمـــــل 
..الــــخ , ويمكنـــــه الحصـــــول علـــــى المنــــتج الخـــــاص بـــــه مـــــن 
خـــــالل اقـــــرب مركـــــز مبيعـــــات , او يمكنـــــه الحصـــــول عليــــــه 
بخدمــــــــة التوصــــــــيل أذا مــــــــا قامــــــــت الشــــــــركة بتفعيــــــــل هـــــــــذه 

ديها قســـــم تســـــويق شــــــبه الخدمـــــة خصوصـــــا اذا مـــــا كـــــان لـــــ
معطــــل وهــــو يقــــوم بـــــأدوار محــــدوده ولــــديها ايضــــًا ســـــيارات 

 خاصه بالشركة يمكن أستثمارها بهذا الصدد.
يـــــتم اتصــــــال الزبـــــون مــــــع الشـــــركة باالعتمــــــاد علـــــى شــــــبكة 

(Web)  مـــــن خـــــالل موقـــــع الشــــــركة , أذ يـــــتم ربـــــط النظــــــام
المصــــــــمم مــــــــع موقــــــــع الشــــــــركة , وبقــــــــدوم الزبــــــــون ســـــــــوف 

النظــــــــام التـــــــي مــــــــن خاللهــــــــا يميلــــــــي  يتعامـــــــل مــــــــع واجهــــــــة
خياراتـــــــه التــــــــي تكــــــــون معروضــــــــة أمامــــــــه بالتفصــــــــيل , أن 
النظـــــــــام يكـــــــــون مســـــــــتندًا إلــــــــــى قاعـــــــــدة بيانـــــــــات وأن هــــــــــذه  
البيانـــــــــات  يـــــــــتم تغـــــــــذيتها وادخالهـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق شــــــــــعبة 

 , ويتم اعدادها  كمايأتي: (IT)تكنولوجيا المعلومات 
صــــــول مواصـــــفات االجـــــزاء وعملهـــــا ووظائفهـــــا يـــــتم الح -1

عليهــــــــا مـــــــــن مهندســـــــــي الهواتـــــــــف المحمولـــــــــة وهـــــــــم لـــــــــديهم 
 التحصيالت العلمية فضاًل عن الخبرة العملية.

تكـــاليف تلــــك األجــــزاء مــــن مـــواد اوليــــة واجــــور مباشــــرة  -2
وتكــــاليف صــــناعية غيــــر مباشــــرة يــــتم تحضــــيرها مــــن قبـــــل 
محاســــــــبي التكــــــــاليف , ويــــــــتم اعــــــــدادها بصــــــــورة تفصـــــــــيلية 

 وواضحة.
نظـــــــــام وتغذيتــــــــــه تـــــــــتم باالعتمــــــــــاد عمليـــــــــات الــــــــــربط بال -3

 على مبرمجي االنظمة.
امـــــــا عمليــــــــة تصــــــــميم النظــــــــام فأنهــــــــا ســــــــوف تقــــــــوم علــــــــى 
أســـــــــــاس تنظــــــــــــيم مخططـــــــــــات اساســــــــــــية تعنـــــــــــى بــــــــــــاإلدارة 
البرمجيـــــــــة والتطبيقـــــــــات العامـــــــــة والتخصصـــــــــية باالســــــــــتناد 
إلـــــى مـــــا قـــــد تـــــم أنتاجــــــه مـــــن قبـــــل الشـــــركات المتخصصــــــة 

ي يخـــــدم فــــي هــــذا المجـــــال وصــــواًل لتطبيــــق نظـــــام تخصصــــ
مجـــــال البحــــــث ويســـــاعد الزبــــــائن فـــــي اختيــــــار المواصــــــفات 
وتحقيـــــق الكفــــــاءة فــــــي تلبيــــــة رضــــــا الزبــــــون , وهــــــذا مــــــا ال 
تعجـــــــز عنــــــــه البرامجيــــــــات المحوســــــــبة , ســــــــيما وان لغــــــــات 
البرمجـــــــــة اصــــــــــبحت لهــــــــــا البـــــــــاع الطويــــــــــل فــــــــــي الــــــــــدخول 
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والتمحـــور فــــي مثــــل هــــذه التوجهــــات وكمــــا هــــو معمــــول بــــه 
 في المرافق المتقدمة.

م تصــــــميم وبرمجــــــة االنظمـــــة الموقــــــع االلكترونــــــي علــــــى يـــــت
 المراحل اآلتية:

 اوال : مرحلة تصميم النظام: وتشمل
 عدد الصفحات التي يحتاجها النظام. -1
تصـــــــــــــميم الصــــــــــــــفحات بإســـــــــــــتخدام لغــــــــــــــات تصــــــــــــــميم  -2

ويمكـــن  (css , html , java script)المواقــع 
 استخدام برامج تقوم بتصميم الصفحات بشكل جاهز.

 يًا : مرحلة تحليل النظام: وتشملثان
فـــــي هـــــذه المرحلــــــة يـــــتم أنشـــــاء قاعــــــدة بيانـــــات النظــــــام  -1

 SQL , SQL)باســـتخدام لغــــة قواعـــد البيانــــات 
SERVER , ORACLE)  وربطهــــا بالصـــــفحات

 المصممة.
تحديــــــــد عـــــــــدد الجـــــــــداول وأنــــــــواع البيانـــــــــات التـــــــــي يـــــــــتم  -2

 ادخالها.
ة النظــــــام ثالثـــــًا: برمجــــــة وتطــــــوير النظـــــام: وتشــــــمل  برمجــــــ

 , PHP , ASP)باســتخدام لغــات برمجــة المواقــع 
ASP.NET). 

يــــــــتم حجــــــــز استضــــــــافة ودومــــــــين لــــــــدى احــــــــدى الشـــــــــركات 
التـــــــي تقـــــــدم هـــــــذه الخدمـــــــة الســـــــتخدام النظـــــــام مـــــــن خــــــــالل 
موقـــــع علــــــى شــــــبكة االنترنـــــت , ويمكــــــن االســــــتخدام ايضــــــا 

 من خالل متصفحات االنترنت.
 (69)تطبيق النظام المقترح 2-2

أن النظــــــــام المقتـــــــــرح يكـــــــــون علــــــــى شـــــــــكل نوافـــــــــذ يتفاعـــــــــل 
معهـــــــا الزبـــــــون الختيــــــــار المواصـــــــفات واالجـــــــزاء المناســــــــبة 
لـــــــه , يعمــــــــل بمجـــــــرد قيــــــــام الزبـــــــون بــــــــالنقر علـــــــى الخيــــــــار 
المناســــــــــــــــــب ليقــــــــــــــــــوم النظـــــــــــــــــــام باســــــــــــــــــتعراض االجـــــــــــــــــــزاء 
والمواصـــــفات وعنــــــد االنتهـــــاء يقــــــوم النظـــــام بتقــــــديم الشــــــكل 

ســـــــــب للزبـــــــــون وفــــــــــي والمواصـــــــــفات واللـــــــــون والســـــــــعر المنا
الوقــــت نفســــه ترســـــل تكــــاليف االجــــزاء لقســـــم التكــــاليف فـــــي 
الشــــــــركة وترســــــــل المواصـــــــــفات إلــــــــى قســـــــــم االنتــــــــاج ليـــــــــتم 

                                                                 
69) المعلومات عن النظام يمكن االطالو على لمزيد من -(

اطروحة الدكتوراه بعنوان)) المالئمة لةستخدام في ظل الذكاء 

 الصناعي ودورها في تحقيق رضا الزبون((

انتـــــــاج المنــــــــتج وحســــــــب المواصـــــــفات التــــــــي قــــــــام بــــــــالزبون 
بتحديــــــــــدها واختيارهــــــــــا , وان المثــــــــــال الــــــــــذي تــــــــــم تطبيقــــــــــه 
بالنظــــــام المقتـــــــرح لتحديــــــد امكانيـــــــة احتســــــاب تكاليفـــــــه هـــــــو 

, أن   (EIC 5.7"-02 N)ذكي نـــــوع الهـــــاتف الـــــ
النظــــــام المقتــــــرح تــــــم اعــــــداده مــــــن قبــــــل الباحــــــث باالعتمــــــاد 
علـــــــى استشــــــــارة واراء المختصــــــــين وأن الخيــــــــارات المظللــــــــة 
فــــــي النظـــــــام تشـــــــير إلــــــى انهـــــــا الخيـــــــارات التــــــي تـــــــم النقـــــــر 
عليهـــــــــا افتراضـــــــــًا مــــــــــن قبـــــــــل الزبـــــــــون وتــــــــــم تحديـــــــــد هــــــــــذه 

لبحــــث والتـــــي الخيــــارات حصـــــرًا النهــــا تمثـــــل المنــــتج عينـــــة ا
تـــــم الحصــــــول علــــــى بياناتــــــه كاملــــــة , أمــــــا بقيــــــة الخيــــــارات 
المتشــــــــعبة والتــــــــي تمثـــــــــل بــــــــاقي االصــــــــدارات والمـــــــــوديالت 
فلــــم يـــــرخص للباحـــــث عـــــرض عملياتهـــــا وبياناتهـــــا لحـــــرص 
الشـــــركة علــــــى ســــــرية خصائصـــــها االنتاجيــــــة والتكنولوجيــــــة 

 . (70)دينار 10,089,000, علمًا ان تكلفة النظام 
ــــل جـــزء مــــن اجـــزاء الهــــاتف توزيـــع التكـــ 2-3 اليف لك

 الذكي
يـــــتم احتســـــاب كلفـــــة كـــــل جـــــزء مـــــن اجـــــزاء الهـــــاتف الــــــذكي 
باالعتمــــــــاد علــــــــى اســــــــعار المـــــــــواد الجديــــــــدة والتــــــــي يمكـــــــــن 
الحصــــــــــول عليهـــــــــــا مـــــــــــن مراكــــــــــز البيـــــــــــع الموجـــــــــــودة فـــــــــــي 
العاصـــــمة بغــــــداد, أن التكــــــاليف الصـــــناعية غيــــــر المباشــــــرة 

تصــــنيع ســــوف تبقــــى علــــى حالهــــا والتغيــــر يكــــون لمرحلــــة ال
فقــــــط فـــــــي اســــــعار المـــــــواد األوليـــــــة ويــــــتم اضـــــــافة تكـــــــاليف 
اآللــــــــة الذكيــــــــة وتكــــــــاليف االنظمــــــــة الخبيــــــــرة وجــــــــدول رقــــــــم 

(يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك:2)

                                                                 
*) قام الباحث بعرض النظام المقتر  على المصمم سليمان -(

سعدون فوزي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مركز 

البرناما وبعد االطالو على النظام االيداو العراقي لتصميم 

المقتر  من قبل الباحث وافق على تصميم النظام مقابل مبل  

 دوالر 9000
9000$x 1,121 = دينار  دينار10,089,000
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 اعداد الباحث

120 $*x1,121  اندثار آلة. 134520=دينار 
9000$**x 1,121دينار  للنظم ذكية. 10,130=منتج 996÷ دينار  10,089,000= دينار 

 
 أعداد الباحث

 (600,000)يتالف العمل المباشر من عامل واحد أذ ان اآللة الذكية ال تحتاج سوى عامل واحد فقط ويكون  بمعدل اجر 
 دينار 1,800,000شهور =  3×دينار  600,000دينار 

 .دينار للجهاز الواحد 167≅جهاز 10,800÷دينار 1,800,000
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 اعداد الباحث

بعد ان تم توزيـع التكـاليف علـى اجـزاء الهـاتف الـذكي سـيتم تجميـع التكـاليف ضـمن مجـاميع تتفـق مـع عمـل النظـام المقتـرح اذ سـيتم 
مـع ازرار التشـغيل وكـذلك يـتم دمـج االطـار االمـامي مـع الغطـاء البالسـتيكي  الخلفـي , امـا بـاقي  (Board)دمـج اللـوح االلكترونـي 

 (:5ها كما هي لذلك لم يتم التعديل عليها وكما مبين في الجدول )االجزاء فأن النظام تعامل مع

 
ــدول ) ــي الجـ ــين فـ ــا مبـ ــاليف كمـ ــع التكـ ــتج 4أن توزيـ ــديم المنـ ــن تقـ ــن مـ ــاليف يمكـ ــك التكـ ــام بتلـ ــة النظـ ــام بتغذيـ ــم القيـ ــن ثـ ( ومـ

ترســل الــى المعمــل بالمواصـفات والتكلفــة فــي وقــت طلبــه اذ ان التكـاليف ترســل مباشــرة إلــى قســم التكـاليف والمواصــفات 
 ليتم انتاجها.
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 (6جدول )

 مقارنة بين نتائح المفهوم التقليدي المتبع في الشركة والمفهوم الحديث

 
 الباحثأعداد 

 
يتضـح مـن الجـدول الســابق أن تبنـي الشـركة مفهـوم المالئمــة 
لالسـتخدام يسـاعد فــي رفـع مسـتوى االنتــاج السـنوي وبالتــالي 
مواجهــــة الطلــــب فــــي ظـــــل قصــــر دورة حيــــاة المنــــتج بتقـــــديم 
منتجـات تمتـاز بالكفــاءة , كمـا أن نسـبة المــواد المباشـرة إلــى 
 أجمـالي تكــاليف المنــتج ســتنخفض فـي ظــل المفهــوم الحــديث

,كـــــذلك االجـــــور المباشـــــرة فأنهــــــا  43.5%إلـــــى  95%مـــــن 
فـي ظـل المفهـوم  0.5%إلـى  4%سوف تنخفض أيضا من 

الحــديث, أمــا التكــاليف الصــناعية غيــر المباشــرة فأنهــا علــى 
فـــي ظـــل  1%العكــس مـــن ذلـــك , أذ انهــا ســـوف ترتفـــع مــن 

مـــن تكـــاليف المنـــتج فـــي  56%المفهــوم التقليـــدي إلـــى نســـبة 
, وان تكلفـــــــة المنــــــتج ســـــــترتفع مـــــــن ظــــــل المفهـــــــوم الحــــــديث 

فــــي ظـــل المفهــــوم  دينـــار 362,567دينـــار إلــــى  289,086

الحــــــديث والســــــبب فــــــي ذلــــــك هــــــو إضــــــافة تقنيــــــات الـــــــذكاء 
الصـــــناعي التــــــي تـــــؤدي إلــــــى تطبيـــــق المالئمــــــة لإلســــــتخدام 
وبالتــالي تحقيـــق رضــا الزبـــون   , وكـــذلك التحــول إلـــى مبـــدأ 

للمخــزون التـام فــي السـحب ومــا يترتـب عليــه مـن عــدم وجـود 
كمـــا ان التحـــول إلــــى المفهـــوم الحـــديث يـــؤدي ألــــى  ,المخـــازن 

عامـل إلـى عامـل واحـد فقـط ,  12تقلـيص عـدد العـاملين مـن 
وبالتـــالي واســـتنادًا إلـــى مـــا ســـبق ان المفهـــوم الحـــديث يـــؤدي 

 إلى تحقيق رضا الزبون بصورة اكثر كفاءة.
ئمـــــة ممــــا تقــــدم يتبــــين أن اعتمــــاد الشــــركة علــــى مفهــــوم المال

لالســتخدام مــن وجهــة نظــر الزبـــون يــؤدي إلــى تحقيــق رضـــا 
 الزبون بصورة اكثر كفاءة من خالل اآلتي:
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أن الشـركة مازالــت تعتمـد علــى مبــدأ الـدفع اي انهــا تنــتج  -1
جهــاز ولـم تــتمكن  (996)لتخـزن لتبيـع أذ ان الشــركة انتجـت 

جهــاز  (345)جهــاز وبالتــالي فــأن (651) مـن بيــع ســوى 
ركة لــم تـتمكن مــن بيعهـا , وهــذا االســلوب ال فـي مخــازن الشـ

يمكــــن ان يـــــؤدي إلــــى تحقيـــــق رضـــــا الزبــــون ولكـــــن التحـــــول 
الســـــــلوب الســـــــحب مـــــــن خـــــــالل االعتمـــــــاد علـــــــى المالئمـــــــة 
لالسـتخدام سيسـاهم فـي تحقيـق رضـا الزبـون ذلـك ان الشـركة 
لم تقم باالنتاج اال على اساس طلب الزبـون فضـاًل عـن انهـا 

 عنها الزبون. لن تنتج اال منتجات راض  

أن الشـــركة كانــــت تحــــاول الوصــــول إلــــى رضــــا الزبــــون  -3
باالعتمــــاد علـــــى تقــــديم اصـــــدارات محـــــددة تــــرى أنهـــــا تالئـــــم 
الزبون وايضا تعمل علـى تقـديم بعـض التطبيقـات التـي تعتقـد 
انها سوف يرضى عنها الزبون لكن فـي الواقـع هـذه المالئمـة 

بتبنـــــي  لالســــتخدام تكـــــون مــــن وجهـــــة نظـــــر المنــــتج , ولكـــــن
الشــركة مفهـــوم المالئمــة لإلســـتخدام مــن وجهـــة نظــر الزبـــون 
فأنهــا ســوف تـــتمكن مــن تحقيــق رضـــا الزبــون بصــورة أكثـــر 
كفـاءة وذلــك هـو مــا تــم العمـل عليــه مــن قبـل الباحــث , فمــن 
خــــالل النظــــام المقتــــرح فــــأن الشــــركة لــــن تنــــتج إال منتجـــــات 

 راض  عنها الزبون ويختارها بنفسه.

ســــبة التكـــاليف , فــــأن تطبيـــق مفهــــوم أمـــا علــــى مســـتوى محا
رضـــا الزبـــون أثــــر فيهـــا , واصـــبحت هنــــاك حتميـــة لتطــــوير 
مفاهيمهــا بصـــورة تتناســـب مـــع التطــور الهائـــل الـــذي أحدثـــه 

الزبـــــون , فكمـــــا هـــــو معـــــروف فـــــي الوحــــــدات  مفهوم رضا 
 (cost object)االقتصـــادية يـــتم تحديـــد غـــرض التكلفــــة 
لكـن علـى وفـق مفهـوم والـذي يكـون بالعـادة منتجـًا أو خدمـة , 

رضـا الزبــون فــأن تكلفــة المنــتج ســتختلف مــن زبــون ألخــر , 
ذلك أن االساليب المستخدمة فـي تحقيـق رضـا الزبـون تمتـاز 
بالجمع بين االنشـطة والزبـون هـو مـن يختـار المنتجـات التـي 
تمـر بأنشــطة معينــة وبـذلك ســوف يــتمكن مـن تحديــد التكلفــة 

هـو (cost  object) بنفسـه , وبهـذا يكـون غـرض التكلفـة 
رضـا الزبــون ولـيس المنــتج أو الخدمـة المقدمــة , وقـد تختلــف 
تكلفـــــة المنـــــتج مــــــن زبـــــون إلـــــى اخر)حتــــــى وأن كـــــان ســــــعر 
الجهـــــاز الحـــــديث وكلفتـــــه عاليـــــة فـــــأن هنـــــاك مبـــــرر لــــــذلك( 

 وبالتالي سيكون رضا الزبون هنا هو محرك التكلفة.

لي فـي السـابق يـتم احتسـاب التكـاليف عـن طريـق توزيـع اجمـا
التكــاليف علـــى عــدد المنتجـــات وتحديــد كلفـــة الوحــدة الواحـــدة 
وهــــذه طريقــــة غيـــــر عادلــــة ذلــــك ان الوحـــــدة الواحــــدة ال يـــــتم 
تحميلهـا بالتكـاليف التـي تخصــها ولكـن تحتسـب علـى اســاس 

 التوزيع

التكاليفأجمالي
الوحداتعدد

=  كلفة الوحدة الواحدة

أمـــــا فـــــي ظـــــل المفهـــــوم المعاصـــــر لمحاســـــبة التكـــــاليف فقـــــد 
غيـرت الطريقـة وذلـك مـن اخــالل تحديـد كلفـة الوحـدة الواحــدة ت

مـن المنتجــات وبالتـالي اجمــالي التكـاليف يمثــل تكلفـة الوحــدة 
الواحـــدة مضــــروبه فــــي عــــدد المنتجـــات كمــــا هــــو مبــــين فــــي 

 اآلتي:

كلفـــة الوحـــدة الواحـــدة = مـــواد + أجـــور + تكـــاليف صـــناعية 
 غير مباشرة

عـــدد الوحـــدات  Xحـــدة أجمـــالي التكـــاليف = كلفـــة الوحـــدة الوا
 المنتجة

أمـــا فــــي ظــــل مفهـــوم رضــــا الزبــــون فـــأن محاســــبة التكــــاليف 
ينبغــي أن تكــون أكثـــر تفصــياًل , أذ أن كــل جـــزء مــن اجـــزاء 
المنـــــــتج يـــــــتم تحميلـــــــه بتكلفـــــــة المـــــــواد واالجـــــــور والتكــــــــاليف 

 الصناعية غير المباشرة ويتم ذلك من خالل األتي:

اجـــور + تكـــاليف  كلفــة الجـــزء الواحـــد مـــن المنـــتج = مـــواد +
 صناعية غير مباشرة

وبالتالي مجموع تلـك االجـزاء يمثـل تكلفـة الوحـدة الواحـدة مـن 
 المنتج , وكما يلي:

 ..الخ 3+جزء 2+ جزء 1كلفة الوحدة الواحدة = جزء

أمـا اجمــالي تكـاليف االنتــاج فأنهـا ســيتم تحديـدها مــن خــالل 
جمــــع تكــــاليف عـــــدد المنتجــــات , ذلــــك أن تكلفـــــة كــــل منـــــتج 
ليســــــــت بالضـــــــــرورة ان تكـــــــــون تســــــــاوي تكلفـــــــــة المنتجـــــــــات 
االخرى)الهـاتف الــذكي فـي البحــث سـتختلف كلفتــه مـن زبــون 
الخـر( , وحـده الزبـون هـو مــن يحـدد ذلـك مـن خـالل اختيــاره 

المواصــفات واالجــزاء, وبالتــالي فــأن اجمــالي  مــا يناســبه مــن
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تكـــاليف االنتــــاج فــــي ظـــل مفهــــوم رضــــا الزبـــون تتمثــــل فــــي 
 أجمالي تكاليف المنتجات حسب رغبة الزبون.

 الفصل الثالث
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 3-1
يعد مفهوم المالئمة لإلستخدام من وجهة نظر  .1

ا أن الزبون من ابرز المفاهيم التي من شأنه
تساعد اإلدارة على تحقيق رضا الزبون وجني 
الفوائد المترتبه على ذلك من ترشيد التكاليف , 

 والرقابة , واتخاذ القرار.

أن المطابقة للمواصفات ال تالئم أحتياجات  .2
الزبائن , ألن هذه المواصفات توضع  قبل فترة 
زمينة قد تكون سنة ويستمر األنتاج على اساسها 

ن اذواق الزبائن وظروفهم غير ثابتة , في الواقع أ
نتيجة التقدم التكنولوجي واألبتكارات المستمرة 

 فضاًل عن المنافسة الشديدة.

ان مفهوم رضا الزبون ترك اثره في محاسبة  .3
التكاليف ونظم التكلفة من حيث المفاهيم والدور 

 الذي تقوم به.

أن التكاليف ليس لها دور في تحقيق رضا  .4
الزبون هو الذي يطلب  الزبون , فمادام

المواصفات فال يهمه كثيرًا زيادة تكاليف المنتج 
 أو نقصانها طالما أن المنتج يلبي الطموحه.

ان االهمية النسبية للعمل سوف تنخفض بصورة  .5
كبيرة في ظل االعتماد على تقنيات الذكاء 
الصناعي , ذلك أن الدور االساسي للعاملين 

د يكون كافيًا للقيام سيكون اشرافيًا فقط وعامل واح
 بهذا الدور.

ان الشركة باتت واعية أن رضا الزبون مهم جدا  .6
لنجاحها واصبحت تسعى لتحقيقه وبدأت باالتجاه 
لمفهوم المالئمة لكن المالئمة التي اتجهت نحوها 

الشركة هي مالئمة من وجهة نظر منتج , والتي 
 قد يرضى عنها الزبون وقد ال يرضى.

وقية لشركة الصناعات انخفاض الحصة الس .7
اإللكترونية في السوق المحلية , بسبب المنافسة 
الشديدة من المنتجات المستوردة , وعدم استناد 
الشركة إلى المفاهيم الحديثة لمواكبة التطور في 

 هذا المجال.

ذات  الذكية افتقار نشاط اإلنتاج إلى المكائن .8
 .التقنية العالية في التجميع مثل الروبوتات

لفة االنتاج ليس لها تأثير في رضا الزبون , أن ك .9
فما دام الزبون راضيًا عن المنتج فأنه سوف يقوم 
بشرائه حتى لو كان بكلف عالية , فالزبون يأخذ 
المنتج بكلف عالية او بكلف منخفضة حسب 
قناعته ورضاه , فال الجودة العالية وال الكلف 
األقل تحقق رضا الزبون بل أن رضا الزبون هو 

 لذي يحقق الكلفة والجودة.ا

 التوصيات 3-2

يفضل إلدارة الوحدات االقتصادية بنحو عام ,  -1
والشركة المبحوثة بنحو خاص تبني المفاهيم المالئمة 
لالستخدام من جهة نظر الزبون لغرض تحقيق رضا 
الزبون  في ظل المنافسة الشديدة في السوق والتقلب 

 في رغبات الزبائن.

وحدات االقتصادية التحول إلى ينبغي على ال -2
مفهوم المالئمة لإلستخدام من جهة نظر الزبون 
مادامت تقدم منتجًا تجاريًا , فالزبون هو الذي يحدد 

 مايناسبه.

على محاسبة التكاليف تطوير مفاهيمها بما  -3
يتناسب مع التطورات التي طرأت في ظل مفهوم رضا 
الزبون , فأن نظم التكاليف ينبغي ان تكون تفصيلية 
اكثر وتصل الحتساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة 
لكل جزء من اجزاء المنتج وعلى كل مستويات االنتاج 

مفهوم رضا الزبون يتم  , الن اجزاء المنتج في ظل
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تحديدها من قبل الزبون نفسه لذلك يجب ان تكون 
التكاليف محددة بصورة عادلة واضحة وصحيحة , 
ذلك أن تلك التكاليف سيتم االعتماد عليها في قرارات 
التسعير التي يتم اتخاذها في ظل سوق منافسة 

 \شديدة.

ينبغي على شركة الصناعات االلكترونية ان  -4
من نظم االنتاج الواسع التي تعتمد في فلسفتها تتحول 

على نظام الدفع )االنتاج بقصد الخزن( , والتحول 
نحو مفهوم رضا الزبون الذي يعتمد في فلسفته على 

 نظم السحب.

ينبغي على شركة الصناعات االلكترونية تبني  -5
النظام المقترح وتدريب الكوادر وتهيئتهم وتطوير 

بالنظام الجديد واعتماده وبناء كفاءتهم لغرض العمل 
 قاعدة بيانات خاصة بتغذية النظام.

ينبغي بناء نظام معلومات متكامل, يعتمد على  -6
مفهوم رضا الزبون , يساعد إدارة الشركة على مواكبة 
التطورات الحاصلة في المجال االقتصادي 
والتكنولوجي , وكذلك يساعد إدارة الشركة على عملية 

 ت.اتخاذ القرارا

عدم أعتماد الشركة على مفهوم الجودة والكلفة  -7
واالقل بل األعتماد على مفهوم رضا الزبون الذي 
يؤدي بالنتيجة إلى الجودة والكلفة االقل.
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 التطبيقات الطبية لليزر ثاني اوكسيد الكاربون النبضي والمستمر

 

 

 بهاء طعمه جياد وجنان فاضل مهدي  

 جامعة بغداد-كلية العلوم-قسم الفيزياء

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالصة

هي واحدة من أهم الشركات في الطب، وخاصة في التداخل الجراحي بسبب الخصائص  CO2ليزر ثاني أكسيد الكربون 

)وهذا يعني، أن لديها الطاقة الحرارية العالية، فضال عن  قابلية  مايكروميتر 10.6على طول موجي  ا-الفريدة 

لدراسة عن الحد  CO2هذا الطول الموجي(.        في هذه الدراسة تم استخدام ليزر  عندلماء العاليةللامتصاص 

يد ليزر ثاني اوكساألقصى، وعمق االختراق والتأثير الحراري، وكذلك حساب معامل االمتصاص. وقد استخدم 

( هرتز لدراسة معمقة من شعاع 20،30،40،50، 10واط من ترددات مختلفة )20-5الكاربون النبضى ذو القدرة من 

لجميع الترددات، وكذلك، على عمق ول في  يزداد بزيادة القدرةعمق االختراق  .الليزر على اختراق النسيج بالليزر 

( واط 1.5، 1) للقدرةيس هناك فرق في  التأثيرات الحرارية في لالتردد.من خالل زيادة  قدرةنفس ال عندتغلغل يتزايد 

واط يبين بوضوح تأثير الليزر على النسيج.       نجد  1.5من  عند قدرة اكبر( هرتز. بينما 30، 20، 10، 5تردد ) عند

وداد الذي يمثل حافة األنسجة، والتي تظهر اسمن مالحظة تأثير شعاع الليزر  كما يبدو االنسجة نتيجة أن يتم حرق 

 الكربون من االحتراق الى الوراء، فضال عن تغيير لون النسيج.

 

 الكلمات المفتاحية: اليزر, التطبيقات الطبية, التردد, ثاني اوكسيد الكاربون.
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 Introductionالمقدمة 

 Stimulatedتعد فرضية استخدام تأثير االشعاع المحفز )

emissian  التكككي وضكككعت الول مكككرة مكككن قبكككل العكككالم  )

االسككاس العلمككي لمبككدأ عمككل الليككزرات  1917انشككتاين عككام 

بشكككل عككام، ان االنتشككار و النجككاح اللككذين تحققككا باسككتخدام 

الليزر في حقل الطب  جعله اداه فعالة بيكد الطبيكب فكي جميكع 

االختصاصككات . وان التطككور الحاصككل فككي حقككول فيزيككاء 

مكانيكة تطكوير اجهكزة الليكزر المتقدمكة فكي الليزر جعكل مكن ا

مجكال الطكب تناسككب احتياجكات االطبكاء كافككة اذ اصكبح مككن 

الممككككن للجكككراحين ان يمسكككككون المشكككرط التقليكككدي بيككككد و 

الليزر باليد االخرى، االمر الذي جعكل ككل مكن التشكخيص ، 

العككالج و التككدخل الجراحككي بوسككاطة الليككزر هككي الطريقككة 

 حوال. المثلى في كثير من األ

( اول مكككككن اسكككككتطاع ان يكككككرى Maimanيعكككككد الباحكككككث )

االشككعاع المحفكككز  فككي الجكككزء المرئكككي مككن الطيكككف بتهكككيج 

( بموجككات مكثفككة مككن Ruby Redقضككيب مككن اليككاقوت )

[. فككي تمككوز عككام 5( ]Flash Lampمصككباح و مضككي )

مكن تصكنيع اول جهكاز  (Maiman)م تمكن الباحث  1961

[ وقكككد 6حمكككر ذهبككي   ]ليككزر طبكككي يولككد اشكككعاعا ذا لككون ا

للسكككيطرة علكككى نكككزف  1963اسكككتخدم هكككذا الجهكككاز عكككام   

الشبكية ,ومن ثم تم اكتشكاف ليكزر ايكون االرككون االخضكر 

المزرق اذ اخذ مكان ليزر اليكاقوت واصكبح الليكزر المفضكل 

م  1961في االستخدام من قبكل اطبكاء العيكون .وفكي عكام     

Abstract 

The laser carbon dioxide CO2 is one of the most important in medicine, particularly in the 

overlap for surgical owned because of the unique characteristics of higher long 

wavelength 10.6 m (that is, it has a high thermal energy, as well as that of the high 

water absorption viability of this wavelength).In this study CO2 laser was used to study 

the threshold limit, depth of penetration and thermal effects, as well as the absorption 

coefficient calculation. Laser pulse (Pw Mode) carbon dioxide of power (5-20) watt of 

different frequencies (10, 20, 30, 40, 50) Hz was used to study the depth of penetration 

laser beam to the tissue. Penetration depth measured note that at increase the power 

increase the depth of penetration for all frequenciesas well as the depth of penetration is 

increasing at the same power by increasing the frequency.   There is no difference in the 

thermal effects lasers at power (1, 1.5) watt at frequency (5, 10, 20, 30) Hz. While at 

power more than 1.5 wattclearly shows the impact of lasers at the tissue.We find that the 

impact of laser beam in the tissue is burned in the textile as itseems Note edge of tissue, 

which appear blackening which represents the carbon from the combustion backward as 

well as changing the color of the fabric. 

mailto:jinanf2008@yahoo.com
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انككديوم يككاك ( مككن تصككنيع ليككزر Johnsonتمكككن الباحككث )

[   ولكنككه لككم يمكككن ليعمكككل بككالنمط المسككتمر بككل بكككالنمط 8]

( يعمككل Nd-YAGالنبضكي ومكن ثكم اوجكد اول جهكاز ليكزر )

[ واسككتخدم هككذا 9م  ] 1975(  عككام CWبككالنمط المسككتمر )

زف  الجهككاز لتنظيككر القنككاة الهضككمية و السككيطرة علككى النككـك

 م 1961( وجماعتكه فكي عككام Javanالمعكوي الحكاد .تمكككن )

[مكن تصكنيع اول جهكاز ليككزري غكازي مسكتخدما مزيجككا 2]

مككن غككازي الهليككوم و النيككون اذ تمكككن مككن الحصككول علككى 

حزمة حمراء ضعيفة ال تكفكي للتفكاعالت الحراريكة و لكنهكا 

 Aiming Beamتعد حزمة مناسكبة للترصكيف و التسكديد )

 مع الليزرات غير المرئية و المنظومات البصرية.  (

وكسكككككيد الككككككاربون فكككككتمكن الباحكككككث امكككككا ليكككككزر ثكككككاني ا

(Paltel)  [ من تصكنيع اول منظومكة 11,10م ] 1964عام

ليكككزر الكككذي اصكككبح بعكككد ذلكككك اكثكككر الليكككزرات المعروفكككة 

اسككتخداما فككي الطككب فككي العقككدين الماضككيين و السككيما فككي 

 االستخدامات الجراحية .

 انواع الليزرات الطبية-1
م فععي فكمععا هععو معععروف ان انععواع الليععزرات تسععتخد 

مجال الطب في الغالب تكون محصورة بين منطقة االشععة 

( و منطقعة االشععة تحعت الحمعراء UVالفوق البنفسعجية )

(IR. ) 
غير ان االختالف في انواع الليزر هذا جعل منها ذات  

فائعدة كبيعرة فكعل ليعزر معن هعذه الليعزرات قعد يعددي العديععد 

بحسعب طولعه المعوجي ، وميكانيكيعة تفاعلعه من الوظعائف 

مع النسيج ، فمنها ما يتفاعل مباشرة مدديا الى االزالة و 

( 1اخععر يععودي الععى الحععث البيولععوجي و هكععذا و الجععدول )

 يوضععح انعععواع هععذه الليعععزرات و نمععط التشعععغيل و طولهعععا

المعععععععععععععععوجي المنبععععععععععععععععث و بععععععععععععععععض تطبيقاتهعععععععععععععععا

 ط التشغيل و طولها الموجي و تطبيقاتها( يوضح انواع الليزرات الطبية ونم1جدول )

 

 بعض التطبيقات
 الوسط الفعال μm الطول الموجي نمط التشغيل

 Ophthalmologyالعيون 
 نبضي،

 nsec(20-10)مدة التعريض

0.193 

U.V 

ArF 

 االكسايمر

 Ophthalmologyالعيون 
 نبضي،

 nsec(20-10)مدة التعريض 

0.248 

U.V 

KrF 

 االكسايمر

 Ophthalmologyالعيون 

 نبضي 

-nsec (20 مععدة التعععريض 

300) 

0.351 

U.V 

XeF 

 االكسايمر

 ديناميكية العالج الضوئي

Photodynamic Therapy 
 (Pulsedنبضي )

0.337 

U.V 

N2 

 النايتروجين

 ديناميكية العالج الضوئي

 Photodynamic 

Therapy 

 (CWمستمر)
0.488-0.514 

 مرئية

Ar 

 ايون االركون

 ديناميكية العالج الضوئي

Photodynamic Therapy 

 (Pulsedنبضي )

 (cwمستمر )

0.456-0.700 

 مرئية

Dye 

 ليزر الصبغة

بععععععععععععععععالتحفيز البععععععععععععععععاليوجي   0.6328 He-Ne ( Pulsedنبضي )
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(Biostimulation) ( مستمرcw) نيون–هليوم  مرئية 

 (Dermatologyجلدية )

 ( cwمستمر )

  pulsedنبضي

-nsec (1معععععععدة التععععععععريض 

250) 

0.694 

 مرئية

Ruby 

 الياقوت

 Dermatologyجلدية )

 (Surgeryجراحة )

والتحفععععععععععععععععز البيولععععععععععععععععوجي               

(Biostimulation) 

 (cwمستمر )

 pulsedنبضي

 nsec (200)مدة التعريض 

0.6-0.810-0.905 

 IR–مرئية 

Diode laser 

 شبه الموصل

 Surgeryجراحة 

 (pulsedنبضي )

-nsec (100مععععدة التعععععرض 

250 

1.053 IR   صلبةNd-YIE 

 جراحة اسنان

Surgery Dentistry 

 (pulsedنبضي )

 nsec (100)مدة التعرض 
1.064 IR  صلبةNd-YAG 

 Surgeryجراحة 
 نبضي 

(pulsed) 
2.9 IR  صلبةEr-YAG 

 Surgeryجراحة 
 ( cwمستمر )

 pulsedنبضي 
10.6 IR  غازيCO2 

 
 2COليزر ثاني اوكسيد الكاربون 

يعد ليزر ثاني اوكسيد الكاربون مكن اهكم الليكزرات المسكتخدمة فكي الطكب والسكيما فكي التكداخل الجراحكي لمكا يمتلككه مكن 
أي انه يمتلك طاقة حرارية عالية فضال عن  ان للمكاء قابليكة امتصكاص  ( μm 10.6)خصائص فريدة بسبب طوله الوجي العالي 

عاليكة لهكذا الطكول المكوجي . و لمكا ككان المككاء يمثكل اغلكب مكونكات خاليكا االنسكجة لككذلك يمككن ان يتعامكل هكذا الليكزر مكع النسككيج 

ت البقيككة كمكا فككي ليككزر ايككون مباشكرة دون وجككود أي صككبغة او محلكول مضككاف قبككل اجكراء العمليككات، كمككا يفضككل علكى الليككزرا
يكاك اذ ان هكذه الظكاهرة تميكزه بجعلكه مثكالي –االركون مثال و من مزاياه انه ال يتشتت داخكل االنسكجة مختلفكا عكن ليكزر االنكديوم 

 لعمليات القطع بسبب صغر مساحة القطع .
ليكزرات فيسكتخدم فكي تبخيكر يستخدم ليزر ثكاني اوكسكيد الككاربون فكي عكالج االمكراض النسكائية اكثكر مكن غيكره مكن  ال

( و فصل االلتصكاقات فكي انابيكب فكالوب دون التكداخل الجراحكي التقليكدي، و ككذلك Endometeriomasالورم الباطني الرحمي )

 ( Abdominal cystsالمبايض دون حدوص النـزف الباطني. و يستخدم في عالج االكياس البطنية )

( , وذلكك باسكتخدام منظكار CINج السرطان داخكل الطالئكي  لعنكق الكرحم )ويستخدم ليزر ثاني اوكسيد الكاربون في عال

( بالمشككرط او العكككالج Conization( . و يعككد تبخيككر عنككق الكككرحم افضككل مككن الكككي و التخككريط )Cloposcopyعنككق الككرحم )

ال تكؤثر علكى خصكوبة اذ يترك الرحم بحالة اكثكر حيويكة و دون تضكيق او تنكدب فيكه بحيكث  Cryosurgeryبالتبريد )الزمهرير( 

 [ .48المريضة ]



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

134 
  

 ليزرCO 2امراض عنق الرحم الذي يستخدم فيها 

1-CIN (Cerical Intraepitheliel Neoplasia)     

 Cerical Intraepitheliel)وهككي االمككراض التككي يكككون فيهككا تغيككرات خلويككة تسككبق مرحلككة االورام السككرطانية 

Neoplasia)   ( يحدص في منطقة االلتقاءTz  )(Transmit ion zone)  ( يمثل انواع 2. و الجدول )CIN. 

 CIN( يمثل انواع 2الجدول )

 مرحلة المرض االسم نوع التغير

 Mild dysplasia CIN I تغير قليل في الخاليا

 Moderate dysplasia CIN II تغير متوسط في الخاليا

 Severe dysplasia and تغير شديد في الخاليا

Carcinoma in situ 

CIN III 

  CIN III ,CIN II و الباقي يمثل CIN I         % من االمراض التي تصيب عنق الرحم هي من نوع  70وقد وجد ان 

  Cervical canserسرطان عنق الرحم    -2

االنقسكام ويحصل عندما تكون هناك تغيرات خلوية تطابق موصفات الخاليا السرطانية مثال ) تغيرات في النواة ،معكدل 
 الخلوي(

 CINمعالجة  
 -جميعها بطرائق عدة منها مثال: CIN تعالج امراض 

 CIN II, CIN I  يعكالج بوسكاطة الككوي الحكراريThermal caurzation  او بوسكاطة التبريكد الزمهريكرCryosurgery  او

CO2 laser. 
و التكي تمثكل خاليكا سكرطانية غيكر منتشكرة يجكري عالجهكا امكا بعمليكة  CIN III  (carcinoma in situ)اال انكه فكي حالكة الـك 

 استئصال الرحم بالكامل او بقطع عنق الرحم المخروطي  

 يقتضي تخريط عنق الرحم أي ازالة جزء من العنق مخروطي يتناسب مع حجم الضرر و موقعه 

 تفاعل الليزر مع األنسجة

تأثير موضعي عال ويتم التفاعل تحت ظكروف معينكة يحكددها نكوع النسكيج و كثافكة يمتاز تفاعل الليزر مع األنسجة بكونه ذا  
تركيبه و خصائصه البصرية و الحرارية و ككذلك الوسكط الكذي تجكري فيكه عمليكة التفاعكل . ليكتم بعكد ذلكك  تحديكد الليكزر الواجكب 

الكنمط الكذي نبعكث بكه و الكزمن الكذي يسكتغرق استخدامه اذ يوصف شعاع الليزر بطوله الموجي و القكدرة التكي تحملهكا فوتوناتكه و 
 [16،15نبضاته ) عند النمط النبضي( و مساحة مقطع حزمته،و كثافة قدرته ]

لكي تكون االشعة ذات تأثير في نسيج ما يجب ان تمتص من قبل ذلكك النسكيج ،امكا اذا نفكذت او انعكسكت فكال تكأثير لهكا فيكه . وفكي 
 ا من مساحة اكبر من النسيج.حالة تشتت االشعة فهذا يعني امتصاصه

 و ينتج عن التشعيع بالليزر تاثيرات حرارية و اخرى غير حرارية  

 Photo Thermal Effectالتأثير الحراري  
ان التكأثير الحكراري لليكزر فكي االنسكجة الطبيعيككة يعتمكد بالدرجكة األساسكية علكى تفاعككل حزمكة الليكزر مكع محتويكات النسككيج  

(  بسبب قابلية هذه الصبغات علكى امتصكاص طاقكة الضكوء Chromophoresبالتحديد مع الصبغات الملونة )الحي األساسية . و 
 الساقط عليها . وهذه المحتويات هي الماء ,و الهيوغلوبين و الميالنين

 ان التأثيرات في االنسجة الحية المشاراليها سابقا تعتمد على 

 ( النسيج للحزمة الساقطة  Scatteringمعامل امتصاص و معامل استطارة ) -1
 (  للحزمة الساقطة . Power Densityكثافة القدرة )-2
 ( لحزمة الليزر .Durationمدة التعريض )-3
 (  Spot Sizeحجم المنطقة المتعرضة لإلشعاع ) -4
 قابلية تبريد المنطقة من خالل الدورة الدموية.-5
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 ان معدل تحويل طاقة االشعاع الساقط الى طاقة حرارية هو محصله مجموع التغيرات المذكورة في أعاله.  

يمكتص بالكامكل CO2(% وبمكا ان ليكزر 95-80ان معظم تركيب االنسجة ما عدا العظم تتركب من المكاء بنسكبة        )

ان يسكتخدم لقطكع االنسكجة . و تفسكر ميكانيكيكة التلكف باالنتقكال من قبل الماء الموجود داخل الخاليا وبينهكا فكان هكذا الليكزر ممككن 
السريع للحكرارة مكن الشكعاع الكى الخليكة  اذ ان سكقوط شكعاع الليكزر علكى النسكيج يعمكل علكى حرككة جزيئاتكه بحرككة دورا نيكة او 

 اهتزازية داخل النسيج مما يؤدي الى رفع درجة حرارته.
 

 حزمة الليزر في األنسجة و التغيرات الحاصلة بعد ذلك( يوضح التأثير الحراري ل2جدول رقم )

 النتيجة النهائية
مظهككر النسكككيج كمككا يكككرى 

 في الناظور
 درجة حرارة النسيج)ْم( التغيرات الفلسجية

 Erythemaاحمرار  التهاب .موت الخلية
مككككككوت الخليكككككككة, توسكككككككع 

 وعائي
45 

مككوت و انسكككالخ و تقكككرح 

 repairيتبعه أصالح 

الككككى تحكككول لكككون النسكككيج 

رمكادي او ابكيض و تحكول 
 لون الدم الى االسود

تخثكر البروتينيكات, تقلككص 

 ألياف
80-60 

 استئصال النسيج

Ablated 
ثقكككككوب او تقرحكككككات فكككككي 

 النسيج
 100 تبخر ماء الخلية

 استئصال النسيج
Ablated 

و اختفككككاء  glowتوقككككد 
االنسككجة المسككودة و ربمككا 

 sparkتنشا شرارة
 210 احتراق االنسجة المجففة

 

 :  الجزء العملي
 استخدام ليزر ثاني اوكسيد الكاربون موديل

 (Biltz 50SV, Gode. OMO 54 G01 ASA) والمصنع فى ايطاليا
فكي المنطقكة تحكت الحمكراء البعيكدة  ((μm 10.6من المعروف ان ليزر ثاني اوكسيد الكاربون يبعث حزمة ليزريكة بطكول مكوجي 

وهكذا يعنكي انهكا حزمككة اشكعة غيكر مرئيكة هككذا يسكتلزم وجكود ليككزر الغكراض التوجيكه و تحديكد منطقككة التعكرض و لهكذا الغككرض 

 .(μm 0.632)بطول موجي  (1mW)نيون بقدرة  –استخدم ليزر هليوم 

 .( يبين مواصفات الليزرين المستخدمين في المنظومة1-2و الجدول ) 

laser 2CO 

 Valueالقيمة           Typeالمواصفة 

Wavelength10.6 الطول الموجي μm 

 Divergence 2 mradاالنفراجية

 قطر الحزمة الخارجة

Output beam diameter 

6 mm 

output mode  نمط الخرج TEMoo Prevlent 
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 القدرة الخارجة لنمط المستمر

Output power level in cw mode 

From 1 watt to 50 watt step 1 w 

Max output power 70 اقصى قدرة خارجة Watt Max 

Max pulse length  500 اقصى زمن نبضة msec 

 التردد للنمط النبضي

Frequency in  pw mode 

1 Hz –100 Hz 

 

He –Ne  Laser 

 

                             Valueالقيمة                                              Typeالمواصفة 

 Wavelength 632.8 nmالطول الموجي                  

 Divergence 2   mradاالنفراجية                       

 قطر الحزمة الخارجة

Output beam diameter 

0.61 mm 

 Output power levelالقدرة الخارجة         

 

1.0 mW 

لصككعوبة تحريككك جهككاز الليككزر و توجيةشككعاع مباشككر الككى 

المنطقككة المطلوبككة لكبككر حجمككه و لتككاثير الحركككة فيككه لككذلك 

و النككككككواظير  (Articulate)تسككككككتخدم االذرع المفصككككككلية 

و االجككزاء اليدويككة  (flex able endoscopes)المرنكة 

(hand pieces)  لنقككل الشككعاع مككن الجهككاز الككى المكككان

المطلككوب اذ يكمككن السككيطرة علككى هككذه االدوات و تحريكهككا 

 بحريه.

ليككزر ثككاني اوكسككيد الكككاربون المسككتخدم فككي الدراسككة        

 (pw)و الكككنمط النبضكككي  (CW)يسكككتخدم بكككالنمط المسكككتمر 

اعتمادأ علكى طبيعكة النسكيج يمككن ان نعمكل بكالنمط المسكتمر 

القطع او الثقكب . و يمككن ايضكا ان يشكتغل هكذا كما في حالة 

الليزر بكالنمط النبضكي اذ يككون االنبعكاص بشككل متقطكع ، و 

 بشكل نبضات قصيرة .

يمككككن تحديككككد نمكككط التشككككغيل مكككن خككككالل لوحككككة 

 السيطرة المرافقة مع الجهاز و تحديد زمن النبضة .

ان معدل القدرة المجهزه  بالنمط النبضكي ال يمككن 

ان يكككتم اختيكككاره مباشكككره اذ انهكككا تعتمكككد علكككى طكككول مكككدة 

االنبعككاص وعلكككى معككدل التككككرار لهككذه النبضكككات باسكككتخدام 

 مفتاح القدم. 

نظككام مفتككاح القككدم يعمككل بتقنيككة الكتروميكككانيكي  

Electromechanical Shutter  وهككي ذات تقنيككة عاليككة

اعتمكادا علككى CO2 لكق و تحديكد مككدة انبعكاص ليكزرلفكتح و غ

الوقككت الككذي يحتاحككه مككن قبكككل المشككغل وبعككد تحديككد قكككدرة 

الجهككاز المككراد اسككتخدامها و المككدة الالزمككة للعككالج يضككغط 

المشككغل علكككى مفتكككاح القكككدم لبكككدء التعكككريض وان حكككدص اي 

عارض واراد المشغل ايقاف التعريض فعلية رفع قدمه عكن 

د زوال العكارض يضككغط المشككغل بقدمككه مفتكاح القككدم ، وعنكك

على مفتكاح القكدم ، الكمكال التعكريض للمكدة المحكددة سكابقا . 

وفي حالة انتهاء المدة المحددة يقف االنبعاص اليا ايضكا علكى 

 الرغم من استمراره بالضغط على مفتاح القدم.

. 
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 تهيئة مقاطع االنسجة المستخدمة في البحث 

بمستشكفى اليرمكوك التعليمكي   تم اجراء التطبيقات العملية-1

 الردهة النسائية.

عينككة و يككتم الحصككول علككى عينككات  23وجككرى اعتمككاد 

عنككق الككرحم بعككد انتهككاء عمليككة رفككع الككرحم الكامككل . اذ 

يفصككل عنكككق الككرحم مكككن بقيككة اجكككزاء الككرحم بوسكككاطة 

 المشرط الجراحي.

( ضكككربة 115تككم تعكككريض النمككاذج كافكككة الككى حكككوالي )-2

-4دد الضربات لكل نموذج تتكراوح بكين ليزرية ، اذ كان ع

 ضربة . 6

معظم العينات اخكذت بعكد استئصكال الكرحم مباشكرة و تكم -3

تجفيفها بوساطة مناديل ورقية الزالة ما علكق بهكا مكن دم او 

مباشكرة ) فكي  CO2مواد ومن ثم جرى تعرضكها الكى ليكزر 

 صالة العمليات في المستشفى (.

تعرضكها مباشكرة الكى ليكزر اما العينات االخرى التي لم يتم 

CO2  وذلكك بسككبب ظككروف العمكل الموجككود فككي المستشككفى

فقد وضعت في مادة الفورمالين لمدة وجيزة مكن الكزمن لككي 

 يحافظ عليها . و يتم تجفيفها قبل تعرضها الى الليزر .

فكي  CO2في الغرفة المخصصة الستخدام جهكاز الليكزر  -4

ليككزر علككى  CO2صكالة العمليككات تكم تعككريض العينككات الكى 

وفق خطة عمل قد حكددت مسكبقا، اذ تمكت مرحلكة التعكريض 

فكي وسكط الهكواء باسكقاط اشكعة عموديكة علكى سكطح النسكيج 

المذكور بمساعدة ماسك، و كان سقوط االشعة مباشرة على 

العينات باستخدام عدسة لتركيز االشعة وفي بعكض العينكات 

 2cm,1cmاستخدم الماسك ايضا و على ارتفاعات مختلفكة 

,3cm  .لتغير مساحة البقعة الليزرية على النسيج 

بعد انتهاء عملية التعريض الليزري ، وضعت العينكات   -7

في حاويات صغيرة تحوي سائل الفورمكالين و مرقمكه علكى 

وفكككق جكككدول التعكككريض و ذلكككك لحفكككظ العينكككة. وتعكككد هكككذه 

المرحلكككة بدايككككة عمليككككة تحضكككير الشككككرائح النسككككيجية مككككن 

 العينات. 

تكككم تحضكككير الشكككرائح المجهريكككة للفحكككص المجهكككري       

لغكرض دراسكة التغيكرات التكي قككد تحكدص لهكا عنكد تعرضككها 

الشكعة الليكزر و التكي ال يمككن دراسكتها عنكد فحكص المقطكع 

النسككيجي كككامال و بككالعين المجككردة .وهككي طريقككة غالبككا مككا 

يعككول عليهككا عنككد الفحوصككات النسككيجية فككي اغلككب العلكككوم 

 و الطبية.البايولوجية 

لتهيئة الخاليا و االنسجة للفحص المجهري هناك بشككل      

عكككككام طكككككريقتين الطريقكككككة الالمقطعيكككككة مثكككككل المسكككككحات 

(Smears)  و السككككككحق ،(squashing )   والنشكككككككر

(Spreading)  او الطريقككة المقطعيككة  التككي اسككتخدمت فككي

هذه الدراسة فهي تشتمل على القطعكات الشكمعية و القطعكات 

التكككي تسككتخدم الغكككراض الدراسككات و التركيبيكككة و الثلجيككة 

الهسكككككتوباثولوجية والهسكككككتوبيولوجية كيميكككككاء الخاليككككككا و 

االنسككككجة . و الطريقككككة المقطعيككككة تقتضككككي قطككككع العينككككات 

الى شكرائح رقيقكة جكدا و  (Microtome)بوساطة المشراح

شفافة و صبغها بصبغات متخصصة بحسكب نكوع الدراسكة 

تصكويرها عنكد الحاجككة و  ومكن ثكم فحصكها تحككت المجهكر و

مككن ميكككزات الطريقككة المقطعيكككة هكككي الحفككاظ علكككى الخاليكككا 

 بالشكل الطبيعي و المواد البينية و تركيبها.

 -و يتم قطع العينات بطريقتين هما:

غالبكا مككا تسكتعمل النتكروجين السككائل  بوسعاطة التبريعد : -1

اذ توضكع العينكة فيكة  (77oK)الذي يكون عند درجة حكرارة 

 ( ْم  . 20-15 ) cryostatل الى المشراح المبرد ثم تدخ

ويككتم ذلككك بطمككر العينككة بشككمع البككرافين  :طريقة الطمر -2

Paraffin Wax  الكذي يزيككد العينككة صكالبة لتسككهل عمليككة

القطكككع بوسكككاطة المشكككراح و تجهيزهكككا للفحكككص بكككالمجهر 

 (5-10)الضكوئي ويككتم قطكع العينككة الكى شككرائح رقيقكة تبلككغ 

 ميكرون . 

 المجهري للشرائح النسيجية  الفحص

تمكككت عمليكككة الفحكككص المجهكككري للشكككرائح النسكككيجية        

الككذي  Light Microscopeباسككتخدام المجهككر الضككوئي 

ئصككال وقطككره لالشككعه تيمكككن مككن خاللككه رقيككة عمككق االس

الليزريكة النافكذة داخكل االنسكجة .اذ تمكت عمليكة قيكاس طككول 

االستئصال ) العمق ( و عرض ) القطر ( باستخدام وصف 

. (X 10)عينككككككككككككي عنككككككككككككد قككككككككككككوة تكبيككككككككككككر 

 

 حساب معامل االمتصاص النسجة عنق الرحم

قليلكة جكدا و تكزداد نسكبة تكدفق استئصكال االنسكجة فكوق ظهر ان هناك تدفقا الستئصال االنسجة يبدأ عند حد العتبة ويكون بنسكبة  
 حد العتبة و بصورة سريعة كما في المخطط األتي:
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 ( α) تم حساب معامل االمتصاص Bear Lambertمن قانون بير المبرت 

I=Io e-αx 

 حيث ان 

X= 1 / α log F/Fth 

:     X عمق اختراق اشعة الليزر للنسيج   ablation depth   

  F طاقة الليزر الساقط : 

Fth طاقة حد العتبة :Ablation threshold  

F/Fth:  هي نسبية طاقة الليزر الساقط  / نسبة طاقة حد العتبة 

وانه كلما زاد زمن تعريض الليزر المسلط على االنموذج كان التاثير اكبر. استخدم ليزر ثكاني اوكسكيد الككاربون النبضكي و 

 المطلوبة لهذه الدراسة. المستمر لدراسة االعلومات

 النتائج والمناقشه

 (PW Mode)النمط النبضي -1

 أ(ايجاد حد العتية 

تناولت هذه الدراسه ايجكاد اقكل طاقكة يمككن ان تنجكز فيهكا حزمكة الليكزر تكاثيراً ملحوظكاً فكي النسكيج اذ تكم اعتمكاد تكرددات مختلفكة 

هرتكز لكم يظهكر وجكود أي اثكر حكراري فكي االنمكوذج باعتمكاد القكدرة  (30,20,10,5)بطاقات مختلفة   و تبين انه عند الترددات 

يمثكل االثككر  (1)واط.  الجكدول  (2 , 2.5)واط بينمكا ظهكر هنكاك  االثكر الحكراري واضكحا عنككد زيكادة القكدرة الكى  (1 , 1.5)

 ( واط .  2.5 ,2الحراري كدالة للتردد عند قدرة ليزر) 

واط و تاثيراتعه فععي نسعيج عنعق الععرحم بعزمن تعععرض  2.5،  2,  1.5عنعد قعدرة ي( يبعين تغيععر تعردد الخعرج الليععزر1جعدول )

 بمقدار ثانية واحدة.

 X- mmالعمق الترددW f- Hzالقدرة 
قطر الضكربة مكن 

 mmاالعلى 

قطر الضكربة مكن 

 mmاالسفل 

 االثر الحراري 

mm2 
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1.5     
ال يوجد أي اثكر حكراري علكى 

 النسيج

 جدافقط اثر حراري بسيط     5 2

 

 فقط اثر حراري بسيط جدا    10

20 0.75 0.175 0.125 0.0125 

30 0.8 0.375 0.25 0.05 

2.5 

5 1.125 0.125 0.075 0.025 

10 1.375 0.125 0.075 0.025 

20 1.625 0.375 0.25 0.05 

30 1.75 0.375 0.25 0.055 

 

 ب(عمق اختراق الليزر 

-10لغرض التعرف على عمق اختراق حزمة الليزر للنسيج المدروس تم اسكتخدام ليكزر ثكاني اوكسكيد الككاربون بقكدرة مكن 

 ( عمق االختراق المقيس . 2( هرتز.ويبين الجدول )50,40,30,20,10واط لترددات مختلفة ) 5

 .( مع الترددcm0.05( يوضح العالقة بين عمق االختراق كدالة لقدرة الليزر بقطر حزمة )2ول )جد

f    -  Hz X-mm P(watt) 
االثككككككككر الحككككككككراري 

mm2
 

10 

 اثر حراري بسيط جدا 5 1.05

2.15 10 0.05 

3.125 15 0.075 

4.5 20 0.075 

20 

 اثر حراري بسيط جدا 5 1.25

2.3 10 0.05 

3.625 15 0.075 

5.15 20 0.125 

30 
1.5 5 0.075 

3.25 10 0.125 
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4.55 15 0.125 

5.75 20 0.125 

40 

2.0 5 0.125 

3.5 10 0.125 

5.5 15 0.15 

7.25 20 0.15 

50 

2.5 5 0.125 

3.75 10 0.125 

5.6 15 0.15 

7.5 20 0.155 

 ج(حساب معامل االمتصاص 

( الكككذي يمثكككل العالقكككة بكككين الشكككدة  و عمكككق االختكككراق  وتبكككين ان معامكككل االمتصكككاص النسكككيج المكككدروس ككككان                   1-3مكككن الشككككل )

cm-1 (0.7438. ) 

 
امكن حساب القيمكة الحرجكة للطاقكة التكي عنكدها تتفاعكل حزمكة اشكعة الليكزر مكع النسكيج وبتكرددات مختافكة كمكا موضكح مكن 

 (.3الجدول )

 ( يوضح قيم شدة العتبة و معامل االمتصاص لترددات مختلفة3الجدول )

 

f- Hz α - cm-1 Fth- (J/cm2) 

10 5.0 33.11 
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20 
    3.57 

17.28 

30 3.38 12.18 

40 3.11 9.02 

50 3.33 5.47 

 د( التأثيرات الحرارية

زيكادة قككدرة الليكزر تزيكد مككن ظهكور التككاثيرات ( هرتككز, ووجكد ان  50-10اخكذت قكدرات مختلفككة و بتكرددات مختلفكة مككن )

الحرارية الجانبية عند حافة النسكيج المختكرق .هكذه التكاثيرات تقكل كلمكا ابتعكدنا عكن حافكة النسكيج باتجكاه داخكل النسكيج لغكرض دراسكة 

فتحكة خكروج الليكزر عكن  تاثير كثافة قدرة الليزر في النسيج ثكم تغيكر مسكاحة بقعكة الليكزر السكاقطة علكى النسكيج مكن خكالل زيكادة بعكد

 (.4النسيج وقد تبين ان زيادة مساحة البقعة تؤدي الى انخفاض تاثير حزمة الليزر في النسيج و كما هو واضح من الجدول )

 ( يوضح زيادة مساحة البقعة4جدول )

 واط 10ثانيه وقدرة  1سم عن النموذج عند زمن  1عند ارتفاع  -ا

 F Hz X- mm  قطرهككككككككككككككا مككككككككككككككن

 mmاالعلى
قطرهععععععععععععععا مععععععععععععععن 

 mmاالسفل

 االثر الحراري

mm2 

5 0.25 1.25 1.25 0.15 

10 0.75 1.5 1.5 0.025 

 واط 10ثانيه وقدرة  1سم عن النموذج عند زمن  2عند ارتفاع -ب

 f Hz X-mm  قطرهككككككككككككككا مككككككككككككككن

 mmاالعلى
 قطرها من االسفل

mm 

 االثر الحراري

mm2 

5 

 ال يظهر اثر للضربة

10 0.25 1.5 1.5 0.015 

 شكل مسار حزمة الليزر داخل النسيج هـ(

كما هو معروف من الدراسات السابقة فانه لكي يكون تاثير حزمة الليزر في السطح في اثناء القطكع جيكدا يفتكرض ان تككون 

 عملية االزالة اسطوانية الشكل و عملية التخثير مخروطية الشكل .

( اذ يبكدو مكن 5مكع زيكادة القكدرة ، كمكا موضكح فكي الجكدول ) ان للتردد تاثيرا في سكعه زيكادة طكول االسكطوانة و المخكروط

( ملككم عنككد التككرددات العاليككة للقككدرات العاليككة و ايضككا تبككين ان عمككق 0.75الجككدول ان اكبككر قطككر دخككول لحزمككة الليككز كككان بحككدود )

 االختككككككككككككككككككككككككراق يككككككككككككككككككككككككزداد بزيادةقكككككككككككككككككككككككككدرة الخككككككككككككككككككككككككرج الليكككككككككككككككككككككككككزري و لتككككككككككككككككككككككككرددات مختلفكككككككككككككككككككككككككة .

 من االعلى و االسفل و عمق االختراق و تغير التردد كدالة لتغير القدرة ( يمثل تغير قطر االنموذج5جدول )
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 ( يمثل تغير قطر االنموذج من األعلى واألسفل وعمق االختراق وتغير التردد كداله تغير القدرة  5جدول )

P(watt) f      Hz 

X- mm 

قطرهكككككككككككككا مكككككككككككككن 

 mmاالعلى

قطرهكككا مكككن االسكككفل 

(mm) 

5 

10 1.05 0.375 0.235 

20 1`.25 0.5 0.25 

30 1.5 0.625 0.325 

40 2.0 0.7 0.425 

50 2.5 0.7 0.425 

10 

10 2.15 0.4 0.375 

20 2.3 0.682 0.375 

30 3.25 0.72 0.375 

40 3.5 0.75 0.375 

50 3.75 0.75 0.375 

15 

10 3.125 0.425 0.25 

20 3.625 0.5 0.25 

30 4.55 0.5 0.375 

40 5.5 0.5 0.375 

50 5.6 0.5 0.375 

20 

10 4.5 0.5 0.25 

20 5.15 0.5 0.25 

30 5.75 0.7 0.375 

40 7.25 0.75 0.55 

50 7.5 0.75 0.55 

 النمط المستمر   -2

 أ( تاثير قدرة الليزر على عمق االختراق 

االعلومكة بالدراسكة اذ تكم تغيكر قكدرة الليكزر وحسكاب كما بينا سابقا ان لقدرة الليزر اثرا في عمق االختراق لهذا تناولنا هكذه 

 (.6عمق االختراق عند كل قدرة وبازمان مختلفة وكما موضح في جدول )
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 ( يمثل تاثير زمن التعريض في االثر الحراري و عمق االختراق كدالة للقدرة6جدول )

P Watt t sec X-mm    االثر الحراري    العمقmm2 

10 

0.5 1.2 0.025 

1 1.45 0.025 

2 2.25 0.025 

2.5 3 0.03 

3 3.75 0.03 

20 

0.5 1.5 0.025 

1 1.75 0.025 

2 2.75 0.03 

2.5 3.5 0.037 

3 4.5 0.04 

30 

0.5 2.75 0.03 

1 3.1 0.03 

2 3.68 0.025 

2.5 4.15 0.04 

3 4.75 0.045 

40 

0.5 3 0.035 

1 3.15 0.04 

2 4.3 0.045 

2.5 4.95 0.047 

3 5.8 0.05 

50 

0.5 3.5 0.05 

1 3.75 0.05 

2 4.625 0.07 

2.5 5.25 0.075 
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3 6.5 0.075 

 ب( التاثيرات الحرارية 

ذي الحظنا ان زيادة القدرة تؤدي الى زيادة عمق االختراق وكذلك فان زيادة القدرة تؤدي الى زيادة االنتقال الحراري عبر النسيج االمر ال 

زمنية قبل كما بينا سابقا يؤدي الى غلق األوعية الدموية نتيجة تخثير الدم كما في حالة الليزر النبضي .ووجدنا ايضا ان طريقة حفظ العينة لمدة 

لنسيج تعرضها لحزمة اشعة الليزر في مادة الفورمالين تؤدي الى تقليل تأثيراته الحرارية وذلك بسبب ان مادة الحفظ ممكن ان تنتشر داخل ا

 االمر الذي يؤدي الى هذا التغير.

 2سم ،  1اخذنا ايضا  كثافة القدرة في نظر االعتبار من خالل زيادة ارتفاع نقطة خروج الليزر عن العينة واخذت عند ارتفاعات  

 (. 7سم  وجد انه بزيادة االرتفاع ينخفض تاثيرات حزمة الليزر في النسيج و كما موضح في الجدول )

 يوضح زيادة مساحة البقعة تؤدي الى انخفاض تاثير حزمة الليزر في النسيج. ( 7جدول )

At high =1 cm   time=1.0  sec   constant  

P )watt)  X mm قطرهكككا مكككن االسكككفل   العمق

mm 

قطرهكككا مكككن االعلكككى  

mm 

االثككككككككر الحككككككككراري 

mm2
 

 فقط اثر سطحي للضربة 5

10 0.875 1.375 0.75 0.015 

At high =2 cm   tim=1.0  sec   constant  

P (watt) X mm قطرهكككا مكككن االسكككفل   العمق

mm 

قطرهكككا مكككن االعلكككى  

mm 

 االثككككر الحككككراري

mm2
 

 فقط اثر سطحي للضربة 5

10 0.325 1.75 0.45 0.0125 

 ج(  شكل مسار حزمة الليزر على النسيج

( و الكذي يبكين مكن خاللكه ان زيكادة قكدرة الليكزر تكؤدي 8) ان تاثير قدرة الليزر المستخدم على شككل المسكار موضكح فكي الجكدول 

( عنكد القكدرات العاليكة و 0.625الى زيادة قطر ارتفاع اسطوانة الزالة ) القطع ( اذ  ان اكبر قطكر دخكول لحزمكة الليكزر ككان بحكدود )

 ( ثانية.3لمدة زمنية )

 ( يمثل تغير قطر االنموذج من االعلى و االسفل لتغير زمن التعرض كدالة لتغيرالقدرة 8جدول )

P Watt 

 زمن التعرض

T =sec 
 mmقطره من االسفل  mmقطره من االعلى 

10 

0.5 0.375 0.375 

1 0.375 0.375 

2 0.5 0.375 

2.5 0.5 0.375 
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3 0.5 0.375 

20 

0.5 0.375 0.375 

1 0.375 0.375 

2 0.375 0.375 

2.5 0.5 0.375 

3 0.5 0.375 

30 

0.5 0.375 0.25 

1 0.375 0.25 

2 0.375 0.25 

2.5 0.375 0.25 

3 0.5 0.375 

40 

0.5 0.4 0.25 

1 0. 5 0.25 

2 0.5 0.25 

2.5 0.5 0.25 

3 0.55 0.35 

50 

0.5 0.5 0.25 

1 0.625 0.25 

2 0.625 0.25 

2.5 0.625 0.375 

3 0.625 0.375 

 النتائج العملية للقطع

اعتمادا علكى نتكائج الدراسكات السكابقة المكذكورة فكي فقرتكي الكنمط النبضكي و المسكتمر تكم احكذ عينكة لعنكق الكرحم و قطعهكا بشككل  

هرتكز ثكم اسككتخدم  40واط( عنكد تكردد  20مخروطكي اذ تكم تحديكد موقكع القطكع بنقككاط متعكددة باسكتخدام الكنمط النبضكي بقكدرة حككوالي )

( واط إليصككال بككين النقككاط المشككار اليهككا فككي الككنمط النبضككي و بككذلك امكككن الحصككول علككى القطككع 50الككنمط المسككتمر بقككدرة حككوالي )

 المخروطي .

 االستنتاجات
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اثير الحكراري وككذلك حسكاب وبنمطيه النبضي والمستمر لدراسة حد العتبه وعمق االختكراق والتك CO2استخدم في هذه الدراسة ليزر 

 معامل االمتصاص وتبين االتي 

 هرتز.( 5 ,10 ,20 ,30( واط ولترددات مختلفة )1.5. ان حد العتبه كان عند قدرة )1

 ( واط واترددات مختلفة .2.5 , 2. ان االثر الحراري كان واضحاً عندما زادت قدرة الخرج الليزري الى )2

 التردد.كلما زاد  ( تقلfthي عندها يتفاعل الليز مع النسيج ). ان القيمة الحرجة للطاقة الت3

 . عند استخدام القدرات الواطئة والترددات الواطئة تؤدي الى ظهور   4

 حروق حرارية  بسيطة على السطح ولكنه بزيادة التردد تؤدي       

 انتشارا حراريا يبدأ باالزدياد بزيادة التردد والقدرة .    

 تاثيرا في سعة زيادة طول االسطوانة والمخروط مع زيادة القدرة  . ان للتردد 5

 . أن زيادة كثافة القدرة يؤدي إلى زيادة التأثيرات الحرارية. 6

. ان زيادة القكدرة تكؤدي الكى زيكادة االنتقكال الحكراري فكي النسكيج ، وككذلك تزيكد مكن ظهكور التكاثيرات الحراريكة الجانبيكة عنكد حافكة 7

 النسيج المخترق وتقل كلما ابتعدنا عن حافة النسيج باتجاه داخل النسيج 

تقليكل التكاثيرات الحراريكة بسكبب انتشكار مكادة  . ان طريقة حفظ العينة لمدة زمنيكة قبكل تعرضكها لحزمكة اشكة الليكزر تكؤدي الكى8

 الحفظ داخل النسيج.
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 اإلجرائية المصطلحات
 .شبكة داخلية للمصرف (Intranet) شبكة االنترانت .1

 الخالصة
األجهزة يهدف البحث إلى دراسة اثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المصرفي من خالل إبعادها المتمثلة في 

, البعد المالي,وبين األداء المصرفي بإبعاده اإلفرادمهارات , و البياناتقاعدة و شبكات االتصالو والمعدات, والبرمجيات 
وقد خلصت الدراسة إلى وجود دور ,  بعد االجتماعيوالوبعد التعلم والنمو,, بعد العمليات الداخليةو وبعد الزبائن, 

دام تكنولوجيا المعلومات العمل على استخ لتكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء المصرفي , وكان من أهم توصياتها
بشكل أوسع واالعتماد على اإلعمال االلكترونية بما يؤمن السرعة والجودة في تقديم الخدمات المصرفية للزبون, وتدريب 
دخال المدراء  في اإلدارات العليا  الدورات  بعض العاملين في المصارف على إعداد البرامج المصرفية المطلوبة, وا 

 (camels)الخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات ,والتأكيد على تطبيق نظام الالزمة الكتسابهم 
الخاص بتقييم المصارف, وممارسة األنشطة البنكية التأمينية, وتفعيل العمل بالموقع التبادلي, ودعم األنشطة الثقافية 

 . والعلمية واالجتماعية كجزء من النشاطات التي تخدم المجتمع
 الكلمات المفتاحية

األجهزة والمعدات , البرامجيات , شبكات االتصال, قاعدة البيانات , مهارات تكنولوجيا المعلومات , األداء المصرفي , 
 اإلفراد , البعد المالي , بعد الزبائن , بعد العمليات الداخلية , بعد التعلم والنمو, البعد االجتماعي.

mailto:ihsanaljubori@yahoo.com
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 .في العمليات المصرفيةشبكة خارجية وتستخدم   (Extranet)االكسترانتشبكة  .2
جراءات الدفعات النقدية والوفاء  transactionalالموقع التبادلي )  .3 داراتها وا  ( أي السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وا 

جراء كافة الخدمات االستعالمية .  بقيمة الفواتير وا 
 ( .ومن خالله فأن البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته . in formationalالموقع ألمعلوماتي )  .4
: نظام لتقييم البنوك يعتمد علي ستة عناصر للتقييم حيث يشير كل حرف في اسم النظام إلى احد هذه  CAMELSنظام  .5

,  Asset Qualityتشير إلى جودة األصول  A,و Capital Adequacy( تشير إلى كفاية رأس المال  C) :العناصر وهي
 Liquidityر إلى السيولة يتشL , و  Earnings تشير إلى العوائد )اإلرباح(  E, وManagementتشير إلى اإلدارة  Mو 
 .Sensitivity to market riskإلى الحساسية إلى مخاطر السوق    S,و

أما في ما يتعلق بالمصطلحات الخاصة بالمتغير المستقل )تكنولوجيا المعلومات( والمتغير التابع )األداء المصرفي( فهي مطابقة 
 .7 – 6لما ذكر في الكلمات المفتاحية  وفي الجانب النظري ص
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 :المقدمة .1 أوال: منهجية الدراسة

Abstract 
The research aims to study the impact of information technology in the banking 
performance through clearance of hardware and equipment, software, networking, 
database, and the skills of individuals and the banking performance deportation, the 
financial dimension, and after the customers, after internal processes, after learning and 
growth, and the social dimension, has concluded the study to the existence of the role of 
information technology in improving banking performance, and it was the most important 
recommendations of the work on the use of information technology more widely and rely 
on e-business so as to ensure speed and quality in the provision of banking services to the 
customer, and the training of some of the workers in the banks on the required banking 
software setup, and the introduction of managers in senior management courses needed to 
acquire the experience and skills sufficient to deal with information technology, and the 
emphasis on the application of the system (camels private) evaluates the banks, and the 
practice of bank insurance activities, and activate the work-site interactive, and support 
cultural, scientific and social activities as part of the activities that serve the community. 
 
key words: IT (Information technology), banking performance. Hardware, 
Software,Communication Networks, Database, people,Financial 
Perspective,Customer Perspective,Internal Business Processes Perspective,  
Learning and Growth Perspective  

mailto:ihsanaljubori@yahoo.com


 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

150 
  

شهدت القطاعات الخدمية بصورة عامة والقطاع لقد 
المصرفي العراقي بصورة خاصة تسارعا ملحوظا" في 
السنوات األخيرة في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة وخاصة في بعض المصارف الخاصة والتي أدت 
بمجموعها إلى إحداث تحول جذري في العمل, وكان القطاع 

لقطاعات التي استفادت من الثورة المصرفي واحد من أوائل ا
التكنولوجية واستخداماتها المتعددة في المجاالت المالية حيث 
كان لها األثر الكبير على تحسين الخدمة للعمالء باإلضافة 
إلى تخفيض التكاليف,كما شهدت الصناعة المصرفية ظهور 
طرق حديثة لتقديم الخدمات المصرفية, ساهمت في خلق 

صالحة الستيعاب معظم األنشطة وممارستها بيئة افتراضية 
عن بعد فاستخدام الهاتف والفاكس ساهم بشكل فعال في 
تقديم منتجات جديدة كعمليات الصيرفة االلكترونية وبطاقات 
االئتمان وخدمات الصراف اآللي, فضال عن ما حققه 
استخدام اإلنترنيت في المجال المصرفي من إلغاء  قيود 

لحصول على الخدمات المطلوبة بطريقة الزمان والمكان وا
 1أسهل وأسرع وبكلف مخفضة

 
 مشكلة الدراسة: .2
تعّد عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات إحدى متطلبات  

المرحلة الحالية في حياة الجهاز المصرفي العراقي إذ ينبغي 
على المصارف إن تعدها في مقدمة االستراتيجيات التي 

التحديات والتهديدات ومواكبة  يجب إن تتبناها لمواجهة
التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصيرفة 
والتكنولوجيا, وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتركز في دور 
ثرها في تحسين األداء المصرفي ,  تكنولوجيا المعلومات وا 

 وبهذا يمكن القول إن مشكلة الدراسة تتبلور في:
ت بإبعادها )األجهزة ما هي عالقة تكنولوجيا المعلوما

والمعدات, البرامجيات, شبكات االتصال, قاعدة البيانات, 
مهارات اإلفراد( بتحسين األداء المصرفي بإبعاده ) البعد 
المالي, بعد الزبائن,بعد العمليات الداخلية, بعد التعلم والنمو, 

 البعد االجتماعي( ؟.
 أهمية الدراسة: .3

 تي :تتضح أهمية الدراسة من خالل ما يأ

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل تناولها أحد  (1
المواضيع المهمة والحديثة في مجال العمل 
المصرفي والذي يتمثل باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات ، وتزداد أهمية الموضوع عندما يتم 
تناوله في بيئة مصرفية تبدو بأمس الحاجة إلى 

 تطوير نشاطها المصرفي وهي البيئة العراقية. 
العديد من الدول انضمت إلى االتفاقية العامة أن  (2

 General Agreementلتحرير تجارة الخدمات )
on Trade in Service GATS وهي ، )

اإلطار المرجعي لدعم ثورة "التبادلية في قطاع 
الخدمات ، وهذا ما أسهم في استفادة الدول كافة 
من المزايا النسبية لالستثمار في قطاع 

 .2الخدمات
الدراسة ستكون بمثابة محاولة لربط نتائجها التي إن  (3

ستتناول العناصر الرئيسة للنشاط المصرفي بما 
ينبغي أن يعتمد في استخدام التكنولوجيا الحديثة , 
, بما يواكب التطورات العالمية في هذا الجانب
وتوفير هذه المعلومات والبيانات لمتخذي القرار في 

 .المصارف العراقية
 اسة:أهداف الدر  .4
تتبلور أهداف الدراسة  من خالل التعرف على عالقة  

تكنولوجيا المعلومات بتحسين اداء المصارف العراقية 
 الخاصة , ويمكن صياغة أهداف الدراسة كما يلي : 

التعرف على العالقة بين تكنولوجيا المعلومات   (1
وتحسين األداء المصرفي في المصارف العراقية 

 الخاصة .
التعرف على المتغيرات والعوامل التي لها عالقة  (2

)األجهزة بتكنولوجيا المعلومات  والتي تمثل إبعادها 
والمعدات, البرامجيات, شبكات االتصال, قاعدة 

 (.البيانات, مهارات اإلفراد
التعرف على  عالقة إبعاد تكنولوجيا المعلومات   (3

باألداء المصرفي بإبعاده ) البعد المالي, بعد 



 2016السنة         2العدد          8مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

151 
  

زبائن,بعد العمليات الداخلية, بعد التعلم والنمو, البعد ال
 االجتماعي(

 فرضيات الدراسة: .5
من خالل مشكلة وأهداف الدراسة تبلورت الفرضيتين 
الرئيسيتين والتي بدورها ستبلور إلى فرضيات فرعية حسب 

 متطلبات الدراسة.
أوال" : الفرضية الرئيسية : توجد عالقة إحصائية ذات داللة 

ية بين تكنولوجيا المعلومات  واألداء المصرفي , وتتفرع معنو 
 منها الفرضيات الفرعية التالية:

األجهزة والمعدات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .أ 
 .األداء المصرفيوبين 

وبين  البرمجيات   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .ب 
 األداء المصرفي.

شبكات  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين .ج 
 وبين األداء المصرفي.,االتصال

 قاعدة البياناتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .د 
 وبين األداء المصرفي.

وبين األداء اإلفرادتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .ه 
 المصرفي.

ثانيا : الفرضية الرئيسية الثانية: توجد عالقة إحصائية ذات 
واألداء المصرفي وتتفرع مات تكنولوجيا المعلو داللة معنوية بين 

 منها الفرضيات الفرعية التالية:
توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا  (أ 

 البعد المالي.المعلومات و 
توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا  (ب 

 وبعد الزبائن. المعلومات 
تكنولوجيا توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين  (ج 

 بعد العمليات الداخلية.المعلومات و 
توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين اعادة  (د 

 تكنولوجيا المعلومات و بعد التعلم والنمو.
تكنولوجيا توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين  (ه 

.بعد االجتماعيوالالمعلومات 
  (و 
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 مخططالدراسة 1 شكلرقممخطط الدراسة النظري:

 

 المصدر: من إعداد الباحث

 مجتمع وعينة الدراسة: .6
ستتخذ هذه الدراسة المصارف العراقية الخاصة المدرجة في 
سوق العراق لألوراق المالية مجتمعا للدراسة , وتم اختيار كل 

الدولي, المصرف  من  مصرف بغداد , مصرف أشور
األهلي العراقي, مصرف االتحاد العراقي, مصرف 

 المنصور,كعينة للدراسة.
 الدراسات السابقة .7

 (2015دراسة صبا نوري الحمداني ) (1
هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والمتمثلة ) باألجهزة والمعدات والبرمجيات 
وشبكات االتصال وقاعدة البيانات والموارد البشرية 
والتطبيقات( وأثرها في تحسين مستوى األداء الوظيفي بأبعاده 

رت ) السرعة والجودة والموثوقية والمعرفة بالعمل( ,وأظه
النتائج وجود اثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات في مستوى 
األداء الوظيفي , وتوصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين متوسطات إجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير 
) النوع االجتماعي وعدد سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي(,  

ت إجابات ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا
عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر والمستوى التعليمي, 
وضرورة متابعة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
والسعي المتالك احدث البرامج والتطبيقات وتوفير اإلمكانات 
المادية والفنية والمعرفية نظرا  لدورها في رفع األداء الوظيفي 

 نظمي.وانعكاسات ذلك على األداء الم
 
 Rafiu Adewale (2014)دراسة  (2

هدفت هذه  الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من حيث الكلفة والكفاءة على أداء البنوك 
التجارية ومدى مساهمتها في تحسين األداء وتوصلت 
الدراسة إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 يزيد من العائد على رأس المال العامل وكذلك العائد على
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موجودات القطاع المصرفي , وأن أكثر مساهمة لألداء يأتي 
من الكفاءة من حيث تكلفة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت, وقيام البنوك بتعزيز سياساتها في االستخدام 
األمثل والسليم للمعدات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 القائمة بدال من استثمارات إضافية.
 (2012رون)دراسة حمدان وآخ (3

هدفت هذه الّدارسة إلى دارسة أثر هيكل الملكّية في مستوى 
االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وكذلك إلى اختبار أثر 
تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء المصارف المدرجة في 
سوق عّمان لألوراق المالّية وأظهرت نتائج الّدارسة وجود أثر 

ر بالبرمجّيات، واألجهزة، وأجهزة لهيكل الملكّية في االستثما
الصرّاف اآللي، وهناك تأثيرًا موجبًا لمستوى االستثمار في 
تكنولوجيا المعلومات في القيمة السوقّية المضافة، والعائد 
على السهم العادي، والعائد على األصول للمصارف 

 األردنّية، بينما لم يكن له دور في العائد على االستثمار.
 الدراسات السابقة التعليق على .8

من خالل استقراء الدراسات السابقة لوحظ إن دراسة صبا قد 
تناولت اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على  تحسين 

 Rafiu األداء الوظيفي فقط , في حين تناولت دراسة

Adewale (2014) اثر تكنولوجيا المعلومات على الكلفة
ثر تكنولوجيا والكفاءة, وان الدراسة الحالية تناولت ا

المعلومات بإبعادها على األداء المصرفي بإبعاده 
المالية,وبعد الزبائن, وبعد العمليات الداخلية,وبعد النمو 
والتعلم,والبعد االجتماعي باعتباره من اإلبعاد الحديثة في 

 تقييم األداء. 
 

 ثانيا": اإلطار النظري 
تعد المصارف من المنظمات المهمة والحيوية ضمن 
االقتصاد الوطني ألي دولة, حيث تؤدي دورا" مهما" 
واستراتيجيا" في تنفيذ أهداف السياسة المالية للدولة ومكوناتها 
بعناصرها االئتمانية والنقدية, وعليه فهي تساهم بشكل فعال 

مر وهذا األفي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
يتطلب تفعيل آليات عمل المصارف وزيادة كفاءتها وفعاليتها 

تشكل المصارف الخاصة في العراق مؤسسات و اإلدارية, 
مالية حديثة العهد في تقديم الخدمات المصرفية لعدد كبير 

من إفراد المجتمع  واتجاه االقتصاد العراقي نحو اقتصاد 
ملية التحول السوق, وتشكل هذه المصارف ثقاًل مركزيًا في ع

االقتصادي الذي تطمح إليه الحكومة , لذلك برزت الحاجة 
إلى تطوير العمل المصرفي في القطاع الخاص, ألهميته في 
إلية التحول نحو اقتصاد السوق, األمر الذي تطلب مواكبة 
التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرفية، كمقدمة 

دي, من خالل بناء ضرورية وحتمية لعملية التحول االقتصا
نظم المعلومات واستخدام تقانة المعلومات والتكنولوجيا 
الحديثة كأحد أهم مكونات إستراتيجية تطوير العمل 
المصرفي، نظرًا لدور هذه النظم في تحسين اداء عمل هذه 

 المصارف.
 مفهوم تكنولوجيا المعلومات .1

هو كلمة التينية  Technologyإن مصطلح تكنولوجيا  
وتعني مهارة فنية، وكلمة Techno  من كلمتين هما مشتقة 
logy   وتعني علما أو دراسة، وبذلك فإن مصطلح

وعرف ,  [3التكنولوجيا يعني تنظيم المهارة الفنية]
""Schmokler  التكنولوجيا بأنها عبارة عن مخزون من

المعارف المتعلقة بالفن الصناعي الموجود في المجتمع وهذا 
كون مجسدا  في المكائن و المعدات أو ال المخزون أما إن ي

يكون مجسدًا و يتمثل في التصاميم و طرائق العمل و نتائج 
البحوث العلمية, وبموجب هذا التعريف ينظر إلى التكنولوجيا 
من جوانب المعرفة والعلم والفن أما بشكل خليط  أو بالتركيز 
على بعضها و هناك الكثير من الباحثين متفقون مع هذا 

وهناك من يرى بان التكنولوجيا عبارة عن , 4,5التجاها
مجموعة من األدوات و الوسائل و الحقائق التي يستعملها 

 6اإلنسان في توجيه شؤون الحياة في أي مكان وزمان.
 تكنولوجيا الخدمات المصرفية الحديثة .2

نتيجة للتطور التكنولوجي التي تشهدها بيئة اإلعمال اليوم 
وعلى كافة الصعد, إذ نالحظ بوضوح معالم هذا التطور قد 
ألقت بضاللها على القطاع المصرفي والذي زاد من االهتمام 
في عملية إدخال التكنولوجيا وكانت من نتائجه إدخال 

م تكن خدمات الصيرفة المباشرة وصيرفة اإلنترنيت التي ل
نما كانت طريقة  مجرد قنوات توزيع للخدمات المصرفية, وا 
مختلفة تماما في صناعة الخدمة المصرفية والمالية, ومن ثم 
سهل انتشار عمليات الصيرفة دوليا", فضال عن إن 
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التكنولوجيا في المصارف تشكل استثمارا مهما كونها تؤثر 
اجمة بشكل مباشر في ربحية المصرف والسيما ربحيته الن

من الخدمات المعتمدة والمرتبطة بالتكنولوجيا مباشرة ومن 
 هي :] 8[,] 7[هذه الخدمات

 credit cardsبطاقات االئتمان          (1
 ( ATMsالصراف اآللي ) (2
 Card checkبطاقة الشيكات    (3

 Electronicغرفة المقاصة االلكترونية والتسوية  (4

Clearing And Settlement  Room 
     Point Of SaleServicesالبيعخدمات نقاط  (5

 Remote Bankingالخدمات المصرفية عن بعد   (6
Services 

 Investment Fundsصناديق االستثمار  (7
 Pay Bills By Phoneدفع الفواتير بواسطة الهاتف  (8
 Direct Bankingالصيرفة المباشرة   (9
 Insurance Servicesخدمات التأمين    (10
 Travel Servicesخدمات السفر  (11

  بعاد وكةوموج ا املعسوما  .3
 وتمنل  بعاد  وكةوموج ا املعسوما   مبا يسي:

 Hardware[9]األجهزة والمعدات  (1
ويتضمن جميع الوسائل المادية واألدوات المستخدمة في 
معالجة البيانات من وسائل اإلدخال ووحدة المعالجة 
المركزية ووسائل اإلخراج والوسائل األخرى الخاصة بربط 

 مع بعضها.األجزاء 
 Software[10]البرمجيات  (2
وهي األنظمة والتعليمات التفصيلية التي تساعد الحاسوب  

على تنفيذ المهام المطلوبة ومعالجة البيانات وتوثيقها 
 وتسجيلها وعرضها كمخرجات نهائية ال داء العمل.

 
 Communicationشبكات االتصال  (3

Networks[11] 
بعد كالفاكس والهاتف  وتمثل األجهزة ووسائل االتصال عن

 وشبكات االنترنيت واإلكسترانت.
 Database[12]قاعدة البيانات  (4

وهي مجمعة بيانات مرتبطة مع بعضها على أجهزة ووسائل 
 خزن مثل األقراص الصلبة للحاسبة واألقراص المرنة.  

 people  [13]مهارات اإلفراد (5
المعتمد األساسي في استخدام أجهزة الحاسوب وتضم العنصر 

على نظام المعلومات , وهم اإلفراد القائمون على تشغيل 
( End Usersاألنظمة وهم قسمين: المستخدمين النهائيين )

 .(IS Specialists) و المتخصصون بنظام المعلومات 
 األداء المصرفي .4

يمثل مصطلح األداء مفهومًا جوهريًا وأساسيًا بالنسبة 
المصرفي بشكل خاص، لمنظمات األعمال عمومًا والقطاع 

ن مفهوم األداء باعتباره تقييم إلسهامات العامل في  وا 
وهو عملية دورية هدفها قياس نقاط القوة استراتيجيات األعمال

والضعف في الجهود التي يبذلها الفرد والسلوكيات التي 
يمارسها في موقف معين من اجل تحقيق هدف محدد 

ن المفهوم على ويركز هذا ,[14]خططت له المنظمة مسبقا
خصوصية الجهد الفردي في األداء باعتبارها أصاًل مشتقة 
من فكرة أداء الموارد البشرية ألنه يمثل ناتج مجهودات 
األعمال في وحدة متخصصة وتتشكل بتفاعلها مع موارد 
أخرى محصلة أكبر وأشمل لناتج المجهودات لتتخذ مساحة 

يشمل المنظمة أكبر في الشمولية معبرة عن مفهوم األداء ل
ككل, ويوصف األداء المنظمي بأنه انعكاس لكيفية استخدام 
المنظمة للموارد المادية والبشرية واستغاللها بالضرورة التي 

,ويرى البعض إن [15]تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها
األداء المنظمي بأنه )محصلة لكافة العمليات التي تقوم بها 

البد من إن يؤشره األداء، المنظمة وأي خلل في أي منها 
 (Silva& Callahan), وأشار[16] الذي يعد مرآة المنظمة(

إلى إن المنظمة التي تكون لديها القدرة على استخدام جميع 
مواردها بطريقة كفوءة وناجحة من اجل الوصول إلى تحقيق 
أهدافها من خالل تعظيم مخرجاتها بنسبة اكبر من مدخالتها 

قدر على مواجهة التحديات البيئية هي تلك المنظمة األ
واحتالل المراتب المتقدمة على منافسيها في مجال عملها 
ن كان يمثل جزء" من  نفسه, كما وان اداء الموارد البشرية وا 
اداء المؤسسة ككل فهو في حقيقة األمر ال يعبر عنه لوحده 
دون إدراج اداء الموارد األخرى ما دامت المؤسسة تحقق 

, [17]خالل تفاعل مختلف مواردها المتوفرة,أهدافها من 
ويربط الباحثون األداء بمدى بلوغ المنظمة ألهدافها أحيانا 
وأحيانا أخرى بمدى االقتصاد في استخدام مواردها المتميزة 
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بالندرة النسبية وبعبارة أخرى يستخدم للتعبير عن مستويات 
بالكفاءة الكفاءة والفاعلية التي تحققها المؤسسة, حيث يقصد 

مدى تحقيق األهداف وبالتالي فهي تقاس بالعالقة بين 
النتائج المحققة واألهداف المرسومة, في حين يقصد بالفاعلية 
القدرة على تقليل الموارد المستخدمة دون المساس باألهداف 
المحددة التي تقاس بالعالقة بين النتائج وعوامله أو النتائج 

ر )الشيباني(,األداء في احد , ويحص[18]والموارد المستخدمة
بعديه مرادفا" إما للكفاءة أو الفاعلية, فمنهم من يرى إن 
مفهوم اإلنتاجية )الفاعلية( يتساوى مع مفهوم األداء 

, وعلى هذا األساس فقد عرف األداء على إنه [19]الشامل
, [20]:" عالقة بين الموارد المخصصة والنتائج المحققة

" الكيفية التي تستخدم بها الوحدة ومنهم من يرى بأنه يمثل
االقتصادية مواردها المادية والبشرية في سبيل تحقيق 

,وعلى خالف هؤالء الذين ركزوا على [21]األهداف المحددة
الفاعلية فقط, فقد ذهب آخرون إلى التركيز على الكفاءة 
لوحدها, حيث عرفه بعضهم بأنه: "األهداف أو المخرجات 

 ى تحقيقها", أو النتائج المتحصل عليهاالتي يسعى النظام إل
, وفي الواقع الكفاءة والفاعلية هما وجهان متالزمان [22]

عندما يتعلق األمر بقياس اإلنجازات كما يعكس ذلك التوجه 
الذي يعرف األداء انطالقا" من البعدين حيث عرف بأنه:" 
العالقة بين النتيجة والمجهود وهو ايضا معلومة كمية في 

ألحيان تبين حالة أو درجة بلوغ الغايات واألهداف اغلب ا
 والمعايير والخطط المتبعة من طرف المنظمة.  

 The dimensions of theإبعاد األداء المصرفي .5
banking performance 

 حيث تتمثل إبعاد األداء المصرفي بما يلي:
 Financial Perspectiveالبعد المالي  (1
يمثل البعد المالي مقدار الربحية اإلستراتيجية ) المستقبلية  

عن طريق تخفيض الكلف وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة 
والنمو أمام المنظمات األخرى وتعد العمليات التشغيلية قاعدة 

 [23]هذا المحور
ويمثل حقوق المالكين وحملة األسهم في المنظمة وان أهداف 

تها في المستقبل وزيادة حصة حملة هذا المحور هي ربحي
األسهم من العائد على استثماراتهم فالمقاييس المالية تتمثل 

 [24] بالربحية ونمو المبيعات وقياس المخاطرة.

 Customer Perspectiveبعد الزبائن  (2
تأتي أهمية الزبائن في الشركة الن الزبون هو الذي يولد 

ا" هاما " في ومحور الزبائن مصدر   [25]الربح للمنظمة
تركيبة اإليرادات المتعلقة باألهداف المالية وبالتالي فان هذا 
المحور سيعرض ويعكس أجزاء األسواق والزبائن الذين تعول 
عليهم وحدات األعمال والمنافسة ويحتوي هذا المحور على 

 عدة مقاييس منها : 
 

 [26] االحتفاظ بالزبائن : ) والء الزبائن ( (أ 
 الزبائن =        عدد الزبائن الجدد والء            

 عدد الزبائن الحاليين                            
 الحصة السوقية  (ب 

 حجم الودائع الكلية للمنظمة الحصة السوقية =    
 حجم الودائع الكلية للقطاع                       

 إشباع رغبات الزبائن : ) رضا الزبائن (  (ج 
 اكتساب زبائن جدد  (د 

 Internal Businessبعد العمليات الداخلية  (3
Processes Perspective 

هـذا المحـور يعتبــر التمهيـد لعمليــات محـور الزبــائن عـن طريــق 
رفـع القيمـة للزبـون والمحـور المـالي عـن طريـق أغنـاء المــالكين، 
إن محــور العمليــات الداخليــة ينطـــوي علــى العمليــات التشـــغيلية 

 .[27]الحاسمة والتي تتمثل
وبنــــــاء االمتيــــــازات مـــــن خــــــالل الحــــــث علــــــى  خلـــــق .أ 

اإلبــداع واالبتكــار لتطــوير منتجــات وخــدمات جديــدة 
 واختراق األسواق والزبائن الجدد .

تحســين القيمــة المقترحـــة للزبــائن مـــن خــالل التوســـع  .ب 
 واالعتماد على العالقات مع الزبائن الحاليين.

تحقــــــق المزايـــــــا التشــــــغيلية مـــــــن خــــــالل التحســـــــينات  .ج 
رة سلســلة التشــغيل ، العمليــات الداخليــة المتعلقـة بــإدا

دارة الطاقـــة والمـــوارد  ، االنتفــاع مـــن الموجــودات ، وا 
. 

 Learning and Growthبعد التعلم والنمو  (4

Perspective 
المحـور الرابـع مـن محـاور قيـاس وتقـويم كفايـة األداء وتقويمـه  

نمــــو الـــذي يقصــــد بـــه تحديــــد ليتركـــز حـــول الــــتعلم التنظيمـــي وا
وتشــــخيص البنيــــة التحتيــــة التــــي تبنــــي عليهــــا المنظمــــة لخلـــــق 
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وان أي منظمـــة تحتـــاج إلـــى مـــا هـــو  ,وتطـــوير طويـــل اآلجـــل 
مناســــب مــــن المــــوارد  واألنظمــــة والتســــهيالت لمســــاندتهم فـــــي 

وبـــدون الـــتعلم والنمـــو فـــي المنظمـــة ، فأنهـــا  ,انجـــاز األهـــداف 
 يئة المتغيرةغير قادرة على التكيف مع الب

   Socialite Perspective البعد االجتماعي (5
وجدت منظمات األعمال لتساهم في تطوير المجتمع 

واالهتمام بمتطلباته، وال يفترض أن يقتصر دورها على خدمة 
مصالحها الذاتية ومصالح المالك، فقد توسع الدور 

وفق اعتبارات تطور قدراتها االجتماعي لمنظمات األعمال 
من جانب وازدياد الضغوط من قبل فئات متعددة في 

المجتمع من جانب أخر، حيث تطورت منظمات األعمال 
بشكل كبير وتوسعت وازداد تأثيرها على مختلف نواحي 

,فقد عرض [28]الحياة واهتمامها بمختلف فئات المجتمع
(Holmes المسؤولية االجتماعية باعتبارها ) إلزام على

منظمة األعمال تجاه المجتمع التي تعمل فيه عن طريق 
المساهمة بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية.

 

الجانب الميداني  ثالثا":  
 مجتمع وعينة الدراسة .1

 نبذه عن عينة البحث  (أ 
(1جدول رقم)  

 2014المصدر: التقارير السنوية للمصارف عينة البحث لعام 

 

 

قيمة رأس المال  سنة التأسيس اسم المصرف ت
 2014في 

عدد الفروع في 
2014 

الموظفين عدد 
 2014في 

توجد مشاركة بنك BBOB مصرفبغداد 1
–الخليج المتحد البحراني و بنك برقان 

 الكويت

18/2/
1992 

 41 مليار 250
 فروع مغلقة 4

1082 

 مشاركة مع  المصرف األهلي العراقي 2
 بنك كابيتال األردني

 286 فروع 9 مليار 250 2/1/1995

/BUOI 23/9 مصرفاالتحادالعراقي 3
2002 

 217 6 مليار 252

/BASH   25/4 مصرفأشورالدولي 4
2005 

 184 7 مليار 250  

توجد مشاركة  BMNS مصرفالمنصور 5
 مع بنك قطر

13/9/
2005 

 250 9 مليار 250
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 توزيع العينة حسب المنصب:  (أ 
التكراري والنسبي لمتغير المنصب( التوزيع 2جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرارات المنصب
 %3.8 5 مدير مفوض

 %5.4 7 معاون مدير مفوض
 %39.2 51 مدير قسم

 %10.8 14 مسؤول وحدة
 %3.1 4 مالحظ أول

 %1.5 2 دائرة التخطيط والموازنة
 %1.5 2 اإلدارة القانونية

 %2.3 3 إدارة النشاط المصرفي الخارجي
 %13.8 18 إدارة تقنيات المعلومات

 %2.3 3 إدارة الفروع
 %2.3 3 إدارة الموارد البشرية

 %2.3 3 أقسام مرتبطة بالمدير المفوض
 %2.3 3 مجموعة اإلعمال البنكية
 %3.1 4 مجموعة مخاطر االئتمان

 %2.3 3 مجموعة العمليات المصرفية
 %1.5 2 مجموعة الموارد البشرية

 %2.3 3 التدقيق والرقابةمجموعة 
 100 % 130 المجموع

 حجم العينة (ب 

 

ن  nحيث إن  تمثل  Qاالحتمالية, و  تمثل النسبة pتمثل حجم المجتمع و  Nتمثل حجم العينة المختارة وا 
 .النسبة المكملة لها 
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 أداة الدراسة (أ 
حيث قام بتصميم االستبانة من جزئيين رئيسين يتكون استخدم الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة 

الجزء األول من البيانات العامة عن العينة مثل الجنس والعمر والخبرة والموقع اإلداري ..... الخ ويتكون الجزء الثاني من 
 ( .1البيانات األساسية مقسمة على محاور الدراسة الرئيسية, وكما موضح في الملحق رقم )

 
 (  التوزيع التكراري والنسبي لمتغير المنصب2شكل رقم ) 

 
 

 توزيع العينة حسب الجنس:  (أ 
 

(   التوزيع التكراري والنسبي لمتغير الجنس3جدول رقم )  
 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
%46.2 60 ذكر  
%53.8 70 أنثى  
100.0% 130 المجموع  

2016الدراسة الميدانيةالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على  بيانات   
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 ( التوزيع التكراري والنسبي لمتغير النوع3شكل رقم )

 

 

 توزيع العينة حسب العمر:  (أ 
( 4جدول رقم )  

 التوزيع التكراري والنسبي لمتغير العمر
 النسبة المئوية التكرارات العمر

 40.8% 53 سنة 30أقل من 
 %40.8 53 سنة 40 - 30
 %10.0 13 سنة 50 - 40

 %8.5 11 سنة 50أكثر من 
 %100.0 130 المجموع

2016المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على  بيانات الدراسة الميدانية  
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 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي:  (أ 
( التوزيع التكراري والنسبي لمتغير المؤهل التعليمي5جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل التعليمي
%1.5 2 إعدادية  
%4.6 6 معهد  
%90.0 117 بكالوريوس  
%1.5 2 دبلوم عالي  
%2.3 3 ماجستير  
%0.0 0 دكتوراه  
%100.0 130 المجموع  

2016المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على  بيانات الدراسة الميدانية  
 

 

 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة:  (أ 
والنسبي لمتغير سنوات الخبرة(  التوزيع التكراري  6جدول رقم )   

 النسبة المئوية التكرارات سنوات الخبرة
%33.1 43  5اقل من   

%29.2 38  10واقل من  5  
%24.6 32  15أقل من 10  
20واقل من  15  10 7.7%  

فأكثر  20  7 5.4%  
%100.0 130 المجموع  

2016الميدانيةالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على  بيانات الدراسة   
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    صدق وثبات االستبانة: .2
الثبات يعني إن تعطي االستبانة نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها أكثر من مرة في نفس الظروف وللتحقق من 

كرونباخ =  ( استمارة لعينة استطالعية عن طريق االتساق الداخلي )الفاكرونباخ(  ولقد كان معامل ألفا50ذلك تم توزيع )
( وهو معامل ثبات عال يدل على ثبات المقياس وصالحيته للدراسة ومعامل الصدق هو الجذر التربيعي لمعامل 0.85,8)

( وهذا يدل على إن هنالك صدق عال للمقياس وصالح للدراسة مما يؤكد دقة االستبانة وتمتعها بالثقة 0.92,3الثبات و هو )
 سة من نتائج.والقبول لما ستخرج به هذه الدرا

 طريقة ألفا كرونباخ : .أ 
 حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ الموضحة فيما يلي:

 مجموع تباينات األسئلة ( – 1معامل الثبات =      ن        ) 
 تباين الدرجات الكلية            1  -ن                   

 د عبارات القائمةن = عد  حيث                           
 ( 7جدول رقم )

 معامل إلفا كرونباخ للثبات والصدق لكل محور
 الصدق الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 0.88 0.78 10 األجهزة والمعدات 1
 0.92 0.85 17 اإلفراد 2
 0.82 0.68 6 شبكات االتصال 3
 0.92 0.84 6 قاعدة البيانات 4
 0.94 0.89 18 البرمجيات 5
 0.92 0.85 11 البعد المالي 1
 0.97 0.94 19 بعد الزبائن 2
 0.95 0.91 21 بعد العمليات الداخلية 3
 0.94 0.89 21 بعد النمو والتعلم 4
 0.97 0.95 11 البعد االجتماعي 5

 0.92,3 0.85,8 134 االستبانة
 المصدر: من إعداد الباحث
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 تحليل البيانات واختبار الفروض .3
وأهداف الدراسة تبلورت الفرضيات الرئيسية الثالث  والتي بدورها ستتبلور إلى فرضيات فرعية وحسب من خالل مشكلة 
 -متطلبات الدراسة:

 أوال" : الفرضية الرئيسية األولى: توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات  واألداء المصرفي . 
 

 ( اختبار الفرضية الرئيسية  8جدول )
الوسط  العبارة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الداللة     القيمة المعنوية   درجات الحرية اختبار )ت(
 اإلحصائية

ذات داللة  0.00 258 4.053 0.351 4.03 تكنولوجيا المعلومات
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.000( بقيمة معنوية )4.053أعاله إن قيمة اختبار )ت( هي )( 8تبين من الجدول) 
 هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين  تكنولوجيا المعلومات  واألداء المصرفي.

 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .األداء المصرفياألجهزة والمعدات وبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  (أ 

 (اختبار الفرضية الفرعية أ9جدول )
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 )ت(

درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

ذات داللة  Hardware 4.28 0.466 7.411 258 0.00األجهزة والمعدات 
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.000( بقيمة معنوية )7.411( أعاله إن قيمة اختبار )ت( هي )9تبين من الجدول )
 األداء المصرفي.األجهزة والمعدات وبين هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 وبين األداء المصرفي. البرمجيات   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  (ب 
 (اختبار الفرضية الفرعية ب10جدول )

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  اختبار )ت(
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

ذات داللة  Software 4.71 0.590 -1.045 258 0.029البرمجيات   
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية

( وهي اقل من القيمة احتمالية 0.029( بقيمة معنوية )1.045-أعاله إن قيمة اختبار ت هي ) (10) يتبين من الجدول
 وبين األداء المصرفي. البرمجيات   بين  معنوية( هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية0.05)
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 األداء المصرفي.وبين شبكات االتصال  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين (ج 
 (اختبار الفرضية الفرعية ج11جدول )

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  درجات الحرية اختبار )ت(
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

ذات داللة  0.00 258 6.577 0.449 4.22 شبكات االتصال 
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.000( بقيمة معنوية )6.577أعاله إن قيمة اختبار ت هي ) ( 11)يتبين من الجدول
 وبين األداء المصرفي.,شبكات االتصال  هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

 وبين األداء المصرفي. قاعدة البياناتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  (د 
 (اختبار الفرضية الفرعية د12جدول)

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة                      
 المعياري

القيمة  درجات الحرية اختبار )ت(
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

ذات داللة  0.00 258 3.149 0.735 4.05 قاعدة البيانات
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية

( وهي اقل من القيمة احتمالية 0.000( بقيمة معنوية )3.149أعاله إن قيمة اختبار ت هي )( 12)يتبين من الجدول 
 وبين األداء المصرفي. قاعدة البيانات( هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 0.05)
 وبين األداء المصرفي.اإلفرادتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  (ه 

 اختبار الفرضية الفرعية ه(13جدول )

( وهي اقل من القيمة احتمالية 0.004( بقيمة معنوية )0.458اختبار ت هي )أعاله إن قيمة ( 13)يتبين من الجدول 
 وبين األداء المصرفي.اإلفراد ( هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين 0.05)

داء المصرفي واألتكنولوجيا المعلومات ثانيا" : الفرضية الرئيسية الثانية : توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين 
 . بإبعاده المختلفة

 ( 14جدول )
 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 )ت(

القيمة  درجات الحرية
 المعنوية

الداللة    
 اإلحصائية

ذات داللة  0.00 258 4.053 0.351 4.03 تكنولوجيا المعلومات
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.00( بقيمة معنوية )4.053أعاله إن قيمة اختبار ت هي )(14)يتبين من الجدول 
 هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات واألداء المصرفي. 

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  درجات الحرية اختبار )ت(
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

ذات داللة  0.004 258 0.458 0.479 3.82 اإلفراد
 0.597 3.78 األداء المصرفي إحصائية
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 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية
 البعد المالي.توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات و  .أ 

 ( 15جدول )
 اختبار الفرضية الفرعية أ من الفرضية الرئيسية الثانية

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 )ت(

القيمة  درجات الحرية
 المعنوية

الداللة    
 اإلحصائية

ذات داللة  0.00 258 2.861 0.528 3.98 البعد المالي
 0.597 3.78 تكنولوجيا المعلومات إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.00( بقيمة معنوية )2.861أعاله إن قيمة اختبار ت هي ) (15)يتبين من الجدول
 البعد المالي .هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات و 

 
 وبعد الزبائن توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات  .ب 

 (16جدول ) 
 اختبار الفرضية الفرعية ب من الفرضية الرئيسية الثانية

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 )ت(

القيمة  درجات الحرية
 المعنوية

 الداللة اإلحصائية

 ذات داللة إحصائية 0.000 258 0.290 0.683 3.81 بعد الزبائن
 0.597 3.78 تكنولوجيا المعلومات
( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.000( بقيمة معنوية )0.290أعاله إن قيمة اختبار ت هي )(16)يتبين من الجدول 

 وبعد الزبائن.هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات 
 بعد العمليات الداخلية.و توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات .ج 

 ( اختبار الفرضية الفرعية ج من الفرضية الرئيسية الثانية17جدول )
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 )ت(

درجات 
 الحرية

القيمة        
 المعنوية

الداللة   
 اإلحصائية

ذات داللة  0.035 258 0.934 0.599 3.85 العمليات الداخلية  
 0.597 3.78 تكنولوجيا المعلومات إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.035( بقيمة معنوية )0.934أعاله إن قيمة اختبار ت هي )(17)يتبين من الجدول 
 بعد العمليات الداخلية .هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات و 

 تكنولوجيا المعلومات و بعد التعلم والنمو .توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين اعادة  .د 
 ( اختبار الفرضية الفرعية د من الفرضية الرئيسية الثانية18جدول )

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  اختبار )ت(
 الحرية

الداللة  القيمة المعنوية
 اإلحصائية

ذات داللة  0.003 258 0.478- 0.697 3.75 التعلم والنموبعد 
 0.597 3.78 تكنولوجيا المعلومات إحصائية
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( وهي اقل من القيمة احتمالية 0.003( بقيمة معنوية )0.478-( أعاله إن قيمة اختبار ت هي )18يتبين من الجدول  رقم )
 .بعد التعلم والنمو( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات و 0.05)
 بعد االجتماعي.والتكنولوجيا المعلومات توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين  .ه 

 رعية ه من الفرضية الرئيسية الثانية(اختبار الفرضية الف19جدول )
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  اختبار )ت(
 الحرية

الداللة  القيمة المعنوية
 اإلحصائية

ذات داللة  0.01 217 2.437- 0.950 3.54 بعد االجتماعيال
 0.597 3.78 تكنولوجيا المعلومات إحصائية

( 0.05( وهي اقل من القيمة احتمالية )0.00( بقيمة معنوية )2.437-أعاله إن قيمة اختبار ت هي ) (19)يتبين من الجدول
 بعد االجتماعي.هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات وال

 المصرفي.نموذج االنحدار الخطي البسيط بين وتكنولوجيا المعلومات واألداء ثالثا":  
 ( نموذج االنحدار الخطي البسيط20جدول ) 

 النموذج
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients )القيمة المعنوية اختبار )ت 

 Beta الخطأ القياسي المعلمات
 0.267 1.114  0.637 0.709 الثابت

 0.000 7.900 0.575 0.093 0.737 تكنولوجيا المعلومات
 المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات

 المتغير التابع األداء المصرفي
 )تكنولوجيا المعلومات( 0.737+  0.709األداء المصرفي = 

Y= 0.709 + 0.737  x  
 حيث إن :

1. Y  تمثل األداء المصرفي 
2. X1 تمثل تكنولوجيا المعلومات 

المتغير التي يمكن إن تؤثر على المتغير التابع ووجد إن تكنولوجيا ( إن نموذج االنحدار يوضح اثر 19يتبين من الجدول رقم )
( وهي اقل 0.00( بقيمة معنوية )7.900المعلومات المصرفية تؤثر إيجابا على األداء المصرفي الن قيمة اختبار )ت( هي )

 .(0.05من القيمة االحتمالية )
 
 

 رابعا:النتائج والتوصيات
 , توصلت الدراسة إلى االستنتاجات والنتائج التالية:  Spssمن خالل تحليل استمارة االستبانة وتفريغها باستخدام برنامج 

 النتائج (أ 
( وهي اقل من القيمة 0.000( بقيمة معنوية )4.053( إن قيمة اختبار )ت( هي )8تبين من الجدول رقم )  .1

إحصائية ذات داللة معنوية بين  تكنولوجيا المعلومات  واألداء  ( وهذا يعني إنه توجد عالقة0.05االحتمالية )
 المصرفي.
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( وهي اقل من القيمة االحتمالية 0.000( بقيمة معنوية )7.411( إن قيمة اختبار )ت( هي )9تبين من الجدول رقم ) .2
 المصرفي.األداء األجهزة والمعدات وبين ( وهذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 0.05)

( وهي اقل من القيمة 0.029( بقيمة معنوية )1.045-إن قيمة اختبار ت هي ) (10رقم )يتبين من الجدول  .3
 وبين األداء المصرفي. البرمجيات   بين  معنوية( هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية0.05االحتمالية )

( وهي اقل من القيمة 0.000( بقيمة معنوية )6.577إن قيمة اختبار ت هي ) ( 11رقم ) يتبين من الجدول .4
 وبين األداء المصرفي.,شبكات االتصال  ( هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين0.05االحتمالية )

( وهي اقل من القيمة االحتمالية 0.000( بقيمة معنوية )3.149إن قيمة اختبار ت هي )( 12)يتبين من الجدول رقم .5
 وبين األداء المصرفي. قاعدة البياناتعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ( هذا ي0.05)

( وهي اقل من القيمة 0.004( بقيمة معنوية )0.458إن قيمة اختبار ت هي ) (13)يتبين من الجدول رقم  .6
 األداء المصرفي.وبين اإلفراد ( هذا يعني إنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين 0.05االحتمالية )

( وهي اقل من القيمة االحتمالية 0.00( بقيمة معنوية )4.053إن قيمة اختبار ت هي ) (14)يتبين من الجدول رقم  .7
 ( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات واألداء المصرفي. 0.05)

( وهي اقل من القيمة االحتمالية 0.00( بقيمة معنوية )2.861ت هي ) إن قيمة اختبار  (15)يتبين من الجدول رقم  .8
 البعد المالي .( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات و 0.05)

( وهي اقل من القيمة 0.000( بقيمة معنوية )0.290إن قيمة اختبار ت هي ) (16رقم )يتبين من الجدول  .9
 وبعد الزبائن.( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات 0.05تمالية )االح

( وهي اقل من القيمة 0.035( بقيمة معنوية )0.934إن قيمة اختبار ت هي ) (17)يتبين من الجدول رقم  .10
بعد العمليات وية بين تكنولوجيا المعلومات و ( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معن0.05االحتمالية )
 الداخلية .

( وهي اقل من القيمة 0.003( بقيمة معنوية )0.478-( إن قيمة اختبار ت هي )18يتبين من الجدول رقم ) .11
بعد التعلم ( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات و 0.05االحتمالية )

 .والنمو
( وهي اقل من القيمة االحتمالية 0.00( بقيمة معنوية )2.437-إن قيمة اختبار ت هي ) (19)يتبين من الجدول .12

 بعد االجتماعي.( هذا يعني إنه توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بين تكنولوجيا المعلومات وال0.05)
ر المستقل على المتغير التابع ووجد إن تكنولوجيا ( إن نموذج االنحدار يوضح اثر المتغي20يتبين من الجدول رقم ) .13

( 0.00( بقيمة معنوية )7.900المعلومات المصرفية تؤثر إيجابا على األداء المصرفي الن قيمة اختبار )ت( هي )
 ( .0.05وهي اقل من القيمة االحتمالية )

 ومن خالل ما تقدم  من نتائج تتبلور االستنتاجات التالية

 اإلعمال التقليدية واإلعمال االلكترونية في تسيير إعمالها, األمر الذي يؤثر سلبا على رضا الزبون. تجمع المصارف بين .1
ال تعتمد المصارف على الخبرات الداخلية في إعداد البرامجيات المطلوبة لعدم امتالكها الخبرات الالزمة,بل تعتمد على  .2

 الخبرات الخارجية من خالل االستعانة بالخارج.

 ك اإلدارات العليا الخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات.ال تمتل .3

تفتقر اغلب المصارف وجود شبكة االكسترانيت, فضال عن عدم امتالكها أسلوب الربط المباشر في توفير البيانات أو  .4
 السيطرة المركزية على البيانات والمعلومات .

 والخاص بتقييم المصارف. (camelsهناك تباين في تطبيق نظام ) .5
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 ال تمارس المصارف األنشطة البنكية التأمينية أو تقديم هدايا للزبائن كجزء من المحفزات للمودعين. .6

جراء بعض العمليات المصرفية. .7  ال يعتمد اغلب المصارف على الموقع التبادلي للسماح للعمالء بالوصول إلى حساباتهم وا 

 فحت وحوافز فعال .تفتقر اغلب المصارف إلى نظام مكا .8

ال يوجد دعم واضح لألنشطة الثقافية والعلمية من خالل عقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات, وال توجد مساهمات في  .9
 الجمعيات الخيرية أو إعطاء منح دراسية.

 التوصيات (ب 

 في ضوء نتائج الدارسة  تم التوصل إلى التوصيات التالية:
المعلومات بشكل أوسع واالعتماد على  اإلعمال االلكترونية بما يؤمن السرعة والجودة العمل على استخدام تكنولوجيا  .1

 في تقديم الخدمات المصرفية للزبون.

تدريب بعض العاملين في المصرف على إعداد البرامج المصرفية المطلوبة من خالل إدخالهم الدورات التدريبية   .2
 ارجية.  المطلوبة,بالتزامن مع االستعانة بالخبرات الخ

إدخال المدراء  في اإلدارات العليا  الدورات الالزمة الكتسابهم الخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيا  .3
 المعلومات.

استخدام شبكة االكسترانيت, والعمل على  أسلوب الربط المباشر في توفير البيانات أو السيطرة المركزية على  .4
 المتلك  نقاط بيع الكترونية.البيانات والمعلومات, والسعي 

 ( والخاص بتقييم المصارف .camelsالتأكيد على تطبيق نظام ) .5

 ممارسة األنشطة البنكية التأمينية أو تقديم هدايا للزبائن كجزء من المحفزات للمودعين. .6

جراء بعض العمليات  .7 المصرفية بما يؤمن تفعيل العمل بالموقع التبادلي للسماح للعمالء بالوصول إلى حساباتهم وا 
 السرعة ورضا الزبون.

كجزء من النشاطات التي تخدم ,دعم األنشطة الثقافية والعلمية من خالل عقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات .8
 ا عطاء منح دراسية للخريجين. ,و المجتمع 
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