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 قواعد النشر في المجلة



 

يجهخ يدُٚخ انعهى عهًٛخ يحكًخ َصف سُٕٚخ نُشر انجحٕس انعهًٛخ ثبنهغزٍٛ انعرثٛخ 

ٔاالَكهٛسٚخ انزٙ رزٕافر فٛٓب شرٔط انجحش يٍ حٛش األصبنخ ٔأسهٕة انجحش انعهًيٙ 

ٔخطٕارّ، ٔاٌ ركٌٕ انجحٕس يزُبسيجخ ييت رصصصيبد انكهٛيخ ٔانزصصصيبد انعهًٛيخ 

ٖ انقرٚجخ يُٓب )ُْدسيخ رقُٛيبد انحبسيجبد ، عهيٕو ُْدسيخ انجرايجٛيبد، عهيٕو األخر

انحبسجبد، عهٕو انحٛبح، انقبٌَٕ( ٔٚشزرط فٙ انجحٕس انًقديخ أٌ ال ركٌٕ قيد سيج  

َشرْب ٔغٛر يقديخ أ يقجٕنخ نهُشر فٙ يجهخ أخرٖ، ٔٚرجٗ يٍ انجيبحضٍٛ يراعيبح 

 انشرٔط اٜرٛخ:

)ٔجييّ ٔاحييد( يييت  A4جٕعييخ عهييٗ ٔ   رقييدٚى صييسس َسييل يييٍ انجحييش يط .1

 قرص نٛس ٘.
ُٚجغٙ أٌ ٚطجيت عُيٕاٌ انجحيش يزجٕعيب ثبسيى انًانيف )انًياننٍٛ( ٔعُٕاَيّ  .2

 عهٗ ٔ قخ يُنصهخ.
ٚررييت انجحييش كًييب ٚييالرٙ: انصسصييخ،انًقديخ،انًٕاد ٔطيير  انجحش،انُزييب    .3

 ٔانًُبقشخ، انصسصخ ثبنهغخ انضبَٛخ.
ثضًُٓب األشكبل ٔانجيدأل نٌ  صنحخ 20عدد صنحبد انجحش انـ  الٚزجبٔز .4

 ٔجدد.
كهًييخ  250ٚرفيي  يييت انجحييش خسصييخ عهييٗ ٔ قييخ يُنصييهخ ال رسٚييد عييٍ  .5

 ثبنهغزٍٛ انعرثٛخ ٔاالَكهٛسٚخ.
رطجييت انجييدأل ٔاألشييكبل ٔانرسييٕو انجٛبَٛييخ عهييٗ أٔ ا  يُنصييهخ ثًعييدل  .6

 جدٔل ٔاحد أٔ شكم ٔاحد نكم صنحخ.
عهًٛيخ انًُٓجٛيخ فيٙ كزبثيخ رشزرط انًجهخ عهٗ انجبحش أٌ ٚراعٙ األصٕل ان .7

انجحٕس يت يراعبح كزبثخ انًصبد  ٔانًراجت فٙ َٓبٚخ انجحش ٔررقى حست 

 ٔ ٔدْب فٙ انًزٍ.
ٚزى رقيٕٚى انجحيٕس ييٍ قجيم يقيٕيٍٛ عهًٛيٍٛ ثبخزصيبص انجحيش ٔثيد جبد  .8

 عهًٛخ يزقديخ ٔقد ٚطهت يٍ انجبحش يراجعخ ثحضّ ألجراء رعدٚسد عهّٛ.
 سٕاء قجهذ نهُشر أو نى رقجم. الرعبد انجحٕس انٗ أصحبثٓب .9
. ٚسٔد كم ثبحش ثُسصخ يٍ انجحيش يجبَيب أييب انُسيل ايةيبفٛخ فزطهيت ييٍ                   10

 أيبَخ انًجهخ نقبء صًٍ رحددِ ْٛئخ انزحرٚر.         
.رعزًد انًجهخ يجدأ انزًٕٚيم انيتارٙ ٔرحيدد أجيٕ  انُشير فيٙ ةيٕء األسيعب   11

انسقف انت٘ حددرّ انيٕزا ح ألجيٕ  انجحيٕس انعهًٛيخ  انسب دح عهٗ أٌ الٚزجبٔز

 أنف دُٚب  نهجحش انٕاحد. 50ثـ 
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 المحــتويـــات

 

فً االستجابة لإلجهاد الكحولً فً الخمٌرة  اٌونات الكالسٌوم   5    

فًزٌة جاسم شلش، ً فًزي رشٌد العانً، ًإٌمان ىندي كاطع، ًنبال خلٌل مًسى، ً سناء خًاش ماٌد          

  فً استطالة  Glycineوالكالٌسٌن Geberlic acid  تأثٌر حامض الجبرلٌك   81  

 المجموع الخضري وزٌادة وزن الكالس لنخٌل التمر بالزراعة خارج الجسم الحً      

،ؼنٌة حسن فاضلً ،محمد خزعل حمٌدً  ،عطا هللا إبراىٌم علًانً  ،لٌث عبد الكرٌم حاتم           

  حمزة عبد ابراىٌمً        

ٌة برج التحرٌر التلوث اإلشعاعً بالٌورانٌوم المستنفذ فً بنا  62     

حٌدر احمد حسن، محمًد محمد حسٌن، احمد شًقً محمد ، اسعد جمٌل زؼٌر            

  تأثٌر إضافة البنزل أدنٌن ونفثالٌن حامض الخلٌك فً زٌادة قطر وعدد درنات البطاطا   81  

  المكثرة خارج الجسم الحً        

 عطا هللا إبراىٌم علًان  ،شذى عاٌد ًٌسؾ ،اتملٌث عبد الكرٌم ح  ،حمزة عبد إبراىٌم          
عبد الكرٌم رضا كاظم،            

 

تأثٌر ماء زمزم ومستخلصات النبات فً انبات ونمو بادرات البامٌا   81    

  ًفاق امجد القٌسً           

      Klebsiella planticolaدراسة متعدد السكرٌد المحفظً المستخلص من بكترٌا    28 

 PMNsعلى بعض وظائف الخالٌا        

اسامة باسم عبد الخالق الصفار            

   .Carassius auratus Lتأثٌر الكروم سداسً التكافؤ فً األسماك الذهبٌة    97 

حنان جمٌل عاشًر ،  حسٌن عبد المنعم داًد  ً  ميدي ضمد محٌسن           

االطعمة المحضرة فً اوانً الزجاج وااللمنٌوم  تأثٌر الحامضٌة ومدة الطبخ فً تلوث   78   

والستٌل والتٌفال المستخدمة فً المطابخ العراقٌه          

جاسم محمد عبد الحسٌن             

    



2011انسُخ         1انعدد         3انًجهد                              يجهخ كهٛخ يدُٚخ انعهى انجبيعخ             
 

5 
 

الكخولي يف اخلىرية لإلجّاديف االصتحابة   ايوٌات الكالضيوً تأثري   

 Saccharomyces cerevisiae  

 

و *العانً فوزي رشٌد و *فوزٌة جاسم شلش * **نبال خلٌل موسىو **إٌمان هندي كاطع  

**سناء خواش ماٌدو    

دائرة البحوث الزراعٌة. – اوزارة العلوم والتكنولوجٌ *  

وبحوث البٌئة والمٌاه. اوزارة العلوم والتكنولوجٌا دائرة تكنولوجٌ **  

 

 :مدتخلصال
يمة إضاافة الاى اساتخدامو كًقاًد االٌثانًل الحًٌي التخمٌري ٌدخل فً الصناعات الكٌمٌائٌة الم

الكائن المجيري Saccharomyces cerevisiae  حًٌي بدٌل عن الًقًد االحفًري ًالخمٌرة 

حساسٌة الخمٌرة للكحًل المنتج الى قلة إنتاجٌتيا لو  تؤدي التقلٌدي المستخدم فً إنتاج االٌثانًل.
م فاااً اساااتجابة الخمٌااارة ىاااذا البحاااث ٌحااادد تااا ثٌر مساااتًٌات مختلفاااة مااان اًٌناااات الكالساااًًٌ

S.cerevisiae   ًبعد تحدٌد التركٌاز اددناى  . ٌتم المعزًلة من مصادر محلٌة للالجياد الكحًل

 01ً  8ً 6ً  4ً  2من االٌثانًل   ةتعرٌضيا الى تراكٌز مختلفًالمثبط ًالقاتل من االٌثانًل 
النمً للعزالت من خالل  ًبقٌاس اٌثانًل% 8.  انتخبت العزالت المقاًمة العلى تركٌز  02%ً

ساعة   22ً  48ً  24ن  ٌحضتًلفترات  نانًمتر 611قراءات الكثافة الضًئٌة بطًل مًجً 
ن المختلفة ً ٌحضتانتخبت العزالت التً اظيرت افضل نمً فً فترات ال .%8ًبًجًد اٌثانًل 

ًم  بيٌئااة اسااتخدمت فااً اختبااار  تاااثٌر الكالسااًٌم حٌااث اسااتخدمت تراكٌااز ماان اًٌنااات  الكالسااٌ
ملاً ماًل ل لاو تااثٌرات اٌجابٌاة  فاً نماً  0.2 -0كلًرٌد الكالسًٌم  فًجاد  ان مادى التركٌاز  

ًتتفاااًت العاازالت فٌمااا بٌنيااا فااً تحدٌااد التركٌااز االمثاال  الخمٌاارة ًمقاًمتيااا لالجياااد الكحااًلً.
 ملً مًلل.0,6 -1,8الحداث التاثٌرات االٌجابٌة لٌتراًح بٌن  
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 ـــــدمةالمقــــ
اف الطمب المتزايد لاليثانوؿ         

الستخدامو في مختمؼ اإلغراض الصناعية 
كمصدر بديؿ لمطاقة و صناعة المذيبات 
والمنظفات والمواد الحافظة , استوجب زيادة 
 انتاجة وتطوير عزالت تجارية ذات إنتاجية

اف الخميرة  .(ٕ,ٔ) عالية
Saccharomyces cerevisiae  مف أىـ

ئنات المجيرية المستخدمة في الكا
الصناعات الحيوية واف تحمميا لاليثانوؿ مف 
الخصائص األساسية الستخداميا  في 

في صناعة أنتاج  (ٖ)التخمرات الحيوية 
االيثانوؿ فمف العوامؿ التي تؤخذ بنظر 
االعتبار ىي تحمؿ العزالت لتراكيز لسكر 
الكموكوز وااليثانوؿ والفعالية اإلنزيمية 

ميا الى المركبات المطموبة  . ويستمر لتحوي
البحث  عف سالالت جديدة ذات خصائص 
متميزة وقابمية الستخداميا في تقنيات 
التخمر المشترؾ والمستمر لتحسيف اإلنتاجية 

 (.٘,ٗ) عمى صعيد اإلنتاج التجاري
يسود االعتقاد إف تحمؿ الخمائر 
لمكحوؿ يعتمد بدرجة كبيرة عمى المكونات 

لألوساط المستخدمة في التخمرات التركيبية 
الصناعية , حيث إف بعض المكونات تؤدى 
إلى تحسيف التحمؿ الكحولي واستمرار 
عممية التخمر مثؿ  األحماض الدىنية غير 
المشبعة والستيروؿ والبروتينات واألحماض 
االمينية والفيتامينات وااليونات المعدنية كما 

وؼ اف  األوساط المعقدة مثؿ عصير الخرش
والمدعمات المعقدة  كطحيف الصويا 
والببتوف وجد أنيا تحسف التخمر الكحولي 
بزيادة التحمؿ الكحولي ولغرض التحمؿ 
االمثؿ والتخمر األمثؿ تتطمب الخميرة 

مف  Micro&millolarتراكيز متدنية 
االيونات الالعضوية المختمفة.وىذة 

يمكف   Trace elementsالعناصر 
 صناؼ :تصنيفيا الى ثالث ا

ٔ-Macroelements (k+1,Mg+2, Ca+2 
Zn+2,Fe+2,Cl-) 

ٕ-Microelements   
(Co+2,B+2,Cd+2,Cr+3Cu+2,I+,Mo+2,V

a+2) 
     Inhihibitorsالمثبطات -ٖ

Ag+,As+2,Hg+2,li+,Ni+2 ,Pd+2 , 
Se+4,Te+4 )    ) 

وىذة العناصر تمعب دور ميـ في تحديد 
ؿ الفعالية االنزيمية في الخمائر مف خال

مشاركتيا في التركيبة االنزيمية   في المواقع 
ودورىا في الثباتية االنزيمية    الفعالة

والمحافظة عمى القطبية السمبية لمدىوف 
 (.ٙ) الفوسفاتية في اغشية جدار الخمية

تتعرض الخمائر الى  االجياد المختمؼ   
مثؿ االجياد الكحولي واجياد  الدرجات 

االزموزي الناجـ مف الحرارة العالية والضغط 
المنتجات والمواد السكرية في االوساط 

. وتواجة دراسة اآللية  (ٛ,ٚ) التخميرية
 ethanolالفيزيائية لسمية األيثانوؿ )

toxicity في خاليا الخميرة الكثير مف )
الصعوبات بسبب تأثيراتو المعقدة والمتعددة 
. حيث يؤدي إلى تثبيط معدؿ النمو 

تأثيره عمى حيوية الخمية  والتخمر فضاًل عف 
.إّف تأثيرات األيثانوؿ تتمثؿ بكونو يقمؿ مف 
حجـ الخمية ويحفز اليالؾ  الحراري 

(Thermal Death ويؤدي إلى تحمؿ )
 Denaturation ofالبروتينات  )

intracellular proteins وتحمؿ الدىوف )
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وانزيمات  Phospholipidsالفوسفاتية 
ويزيد  Glycolysis enzymeتحمؿ السكر 

  Free radicalsمف تكوف الجذور الحرة
أف ميكانيكية قتؿ االيثانوؿ لخاليا  , (ٜ)

الخميرة غير واضحة وقد يكوف التفسير 
المناسب ىو أف االيثانوؿ يسبب تمسخ 
البروتينات داخؿ الخمية خالؿ مروره عبر 

. وىذه (ٔٔ,ٓٔ) الغشاء البالزمي
قدرة الميكانيكيات تكشؼ سبب التبايف في 

الخاليا عمى البقاء حية بوجػود االيثانوؿ إلى 
 .تفاوت خصائص نفاذية الغشاء البالزمي 

اف تأثير االيثانوؿ يظير  في زيادة نضوحية 
 .Sالغشاء البالزمي في خميرة 

cerevisiae  حيث يؤدي إلى فقداف العوامؿ
المساعدة والمساعدات االنزيمية كما يحفز 

  Ionic permeability)النضوحية االيونية 
( وأنخفاض فعالية االنزيمات التي تحتاج 

–glucoseلتمؾ المساعدات االنزيمية مثؿ
6- phosphate dehydrogenase, 
phosphoglycerate kinase, 

Gluokinase, (ٜ). 
أف الكحوؿ األثيمي والحرارة كالىما 
يؤثراف عمى الدىوف في الغشاء البالزمي 

الجياد الفيزيائي ويمعباف دورًا رئيسيًا في ا
physiological stress   لخاليا الخميرة

S. cerevisiae  كمػا أف التراكيز العالية .
 Heatلأليثانوؿ تحفز الصدمة الحرارية 

Shock  (ٕٔ) . 
وجد اف وجود الكالسيـو بتركيز 

ممي موؿ  يزيد مف الثباتية  2.5-10
 Bacillusالحرارية في 
stearothermophilus  

د  درجة حرارة النمو القصوى حيث تزدا
وتظير زيادة في ثباتية االغشية عند اضافة 

ـ   60االيونات الى عالؽ الخمية في حرارة 

(. اف االيثانوؿ والحرارة يؤدياف الى زيادة ٙ)
نضوحية االيونات والمكونات االيضية 
وتثبيط انتقاؿ المغذيات ,لذلؾ فاف زيادة 

االمثؿ مف الثباتية الحرارية بوجود التركيز 
ايونات الكالسيوـ يزيد مف تحمؿ الخاليا 

وفي  ( .ٖٔلاليثانوؿ في عممية التخمر)
دراسة أثر الكحوؿ األثيمي في النمو والتخمر 

 Ethanologenicلبكتريا المنتجة لأليثانوؿ 
Escherichia coli   أكد عمى ,

ميكانيكيتيف رئيسيتيف في سمية الكحوؿ . 
ي توليد الطاقة األولى التثبيط المباشر ف

بعممية التخمر وتحمؿ السكر والثانية تحطيـ 
الغشاء البالزمي بزيادة فقداف الجزيئات 

 . (ٗٔ)الصغيرة مثؿ المغنسيـو 
اف تحمؿ الخميرة لاليثاوؿ ليس حادث  
منعزؿ عف وانما حالة متداخمة ضمف 
مجموعة مف الجينات في شبكة معقدة عمى 

مف  حيث اف العديد (٘ٔ)  مستوى جيني
الجينات التي  تحفز بواسطة االيثانوؿ تكوف  
مشتركة مع جينات اخرى  محفزة بعوامؿ 
بيئية مثؿ الضغط االزموزي  والصدمة 
الحرارية وسمية المواد الكيميائية واالجياد 

. ىناؾ جينات تظير فعالية (ٙٔ)التاكسدي 
تحت ظروؼ االجياد  وتنتج اوامر 
ومسارات انزيمية معينة مثؿ 

ROM2,BEM2,ADA2 (ٔٚ).  
تيدؼ ىذه الدراسة في معرفة تاثير      

ايونات الكالسيوـ في تحمؿ الخميرة لالجياد 
الكحولي ومقارنتيا مع الفرضيات المعروفة 
في دور الكالسيوـ في التاثير عمى ايض 

 ونمو االحياء المجيرية.
 

 المواد وطرق العمل 
عزالت الخمائر ومصادرىا: استعممت . 1

شممت  ر مختمفة لعزؿ الخميرةعدة مصاد
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الفواكة والخضروات  المتحممة و مف الخؿ 
والعجيف وانواع مف الخميرة الجافة والطرية 
المضغوطة. وقد اتبعت طريقة التخافيؼ  
 في العزؿ والتشخيص مف جميع المصادر

(ٔٛ  .) 

إعداد المنحنى القياسي لحساب عدد  .2
 تعمؿ تخافيؼ لمقاح الخميرة -الخاليا  :

وتؤخذ قراءات الكثافة الضوئية عند طوؿ 
كما تـ حساب عدد الخاليا  600nmموجي 

ورسمت  لكؿ تخفيؼ بطريقة العد باألطباؽ
العالقة بيف الكثافة الضوئية الممتصة وعدد 

 الخاليا بشكؿ منحنى قياسي.
تحضير لقاح عزالت خميرة: تـ تنشيط   .3

عزالت الخميرة بتنميتيا عمى وسط 
 Yeast extractيرة المائؿ مستخمص الخم

agar (YEA حضر ىذا الوسط بإضافة )
غـ/لتر مف االكار إلى وسط مستخمص ٕٓ

الخميرة السائؿ. استعمؿ ىذا الوسط لتنمية 
الخميرة عمى سطح صمب والحصوؿ عمى 

وتحضف لمدة يوميف  مستعمرات منفردة.
, ويؤخذ مسحة مف ٖٓبدرجة حرارة  ـْ

مؿ مف وسط ٓ٘المستعمرات النامية لتمقيح 
مستخمص الخميرة السائؿ )حضر ىذا 

غـ  مستخمص الخميرة  ٘الوسط مف إذابة 
في لتر ماء مقطر    D.glucoseغـ ٖٓو 

واستعمؿ  ٘.ٗوضبط االس الييدروجيني 
ىذا الوسط لتنمية الخميرة. وتحضف لمدة 

 .ـ oٖٓيوميف بدرجة حرارة 
 

 حساسية الخمائر لمكحول األثيمي:
يز الكحوؿ االثيمي االدنى طريقة قياس ترك 

 Minimumالمثبط والقاتؿ لمخميرة
inhibitory and Lethal 

concentration (MIC)   باستخداـ  وسط
مستخمص الخميرة السائؿ ذو التركيز 

 Double (DYEL)       المضاعؼ . 
concentration yeast extract liquid 
حضر مف إذابة ضعؼ مكونات وسط 

سائؿ في الحجـ نفسو مستخمص الخميرة ال
 ٘مف الماء المقطر وزع في انابيب بحجـ 

مؿ مف كؿ انبوب واستعمؿ كوسط اساس 
عند قياس التركيز االدنى لمكحوؿ األثيمي 
المثبط لنمو الخميرة.  وذلؾ بأخذ أنابيب 

مؿ مستخمص ٘إختبار معقمة وضع فييا 
ذو التركيز  (DYEL)الخميرة السائؿ 

كيز متدرجة مف المضاعؼ. اضيؼ الييا ترا
مؿ  ٜ.ٜالكحوؿ األثيمي واكمؿ الحجـ إلى 

بإضافة الماء المقطر المعقـ. ثـ لقحت 
مؿ مف تخافيؼ مناسبة مف  ٔ,ٓاالنابيب بػ 

لقاح الخمائر لمحصوؿ عمى 
.106,107ce11/ml  ثـ حضنت االنابيب

ـْ لمدة خمسة اياـ وقرأت ٖٓبدرجة حرارة 
 النتائج يوميا. حيث عد اقؿ تركيز مف
الكحوؿ األثيمي ذلؾ الذي ال يعطي نموا 
ضمف سمسمة التراكيز المتدرجة مف الكحوؿ 
 األثيمي ىو التركيز االدنى المثبط لمنمو

(19.) 
ولغرض التعرؼ فيما إذا كاف 
التركيز المستعمؿ مف الكحوؿ األثيمي قاتال 

مؿ مف الوسط  ٔ.ٓاو مثبطا فقد تـ نقؿ 
ظير نموا الممقح بخاليا الخميرة والذي لـ ي

مؿ مف وسط الخميرة ٓٔبعد اربعة اياـ إلى 
السائؿ الخالي مف الكحوؿ األثيمي وحضف 

ـْ وتمت مراقبة النمو ٖٓالوسط بدرجة حرارة 
 يوميا لمدة خمسة اياـ.

 
تحضير أنابيب سيطرة لمتركيز االدنى 

   MIC control tubes) المثبط لمنمو:
أضيؼ أعمى تركيز مف تراكيز الكحوؿ 

مي المستعممة إلى أنابيب إختبار معقمة األثي
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مؿ مف مستخمص الخميرة  ٘تحوي عمى 
مؿ  ٓٔواكمؿ الحجـ بالماء المقطر لغاية 

تموث المواد المستعممة.  لمتأكد مف عدـ
 مف  ولمتأكد

كفاءة المزرعة المعقمة لقحت انابيب 
مؿ مف ٘االختبار المعقمة المحتوية عمى 

 ٔ.ٓػ ( بYELمستخمص الخميرة السائؿ )
مؿ مف التخافيؼ المناسبة لمقاح الخمائر 

ساعة واكمؿ الحجـ ٕٗالمستخدمة بعمر 
مؿ ثـ حضنت ٓٔبالماء المقطر المعقـ إلى 

 ـْ مدة خمسة أياـ.ٖٓاالنابيب بدرجة حرارة 
 

اجراء اختبار حساسية  غربمة العزالت:
عزالت الخمائر لتراكيزمتدرجة مف الكحوؿ 

 %ٕٔو ٓٔو  ٛو ٙو  ٗو  ٕ االثيمي
 لقاتؿ لمخميرة .اس التركيز المثبط و وقي
الوساط نمو  قياس الكثافة الضوئية  -

 600العزالت المنتخبة عند طوؿ موجي 
nm ساعة. 72 48, 24  بفترات حضف 
انتخاب  العزالت المتحممة العمى  -

تركيزكحولي ,وتييئة وسط نمو مكوف 
)MgSO4.7H20ٔ غـ/لتر5غـ /لتر(و  

   (NH4) 2SO4 وKH2PO4  
ويدعـ ىذا  غـ/لتر.ٖٓ٘غـ/لتروكموكوز٘

متدرجة مف الكالسيـو  الوسط بتراكيز

0.4,0.8,1.2,1.6,2.0mM  بييئة كموريد
  . CaCl2الكالسيوـ 

الوساط نمو  قياس الكثافة الضوئية  -
العزالت المنتخبة المدعمة بالكالسيوـ عند 

 . nm 600طوؿ موجي 
 

 النتائج والمناقذة
قيـ  تركيزالكحوؿ  ٔوؿ يظير جد       

االثيمى  االدنى المثبط والقاتؿ لنمو العزالت 
الخمائر المستخدـ في ىذه الدراسة في وسط 

(YEL)  مستخمص الخميرة السائؿ حجـ
خمية / 107 و  خمية / مؿ   106لقاح 
عزلة مقاومة  ٕٕعزلة اظيرت ٗٙفمف .مؿ

%عند استخداـ لقاح ٚونمو بتركيز كحوؿ  
% عند ٛوبتركيز    ة / مؿخمي   106حجـ 

وتتفؽ  خمية / مؿ107 و استخداـ لقاح حجـ
ىذه النتائج مع ما جاء بو الكثير مف 

بخصوص زيادة عدد ( ٕٓ) الباحثيف
الخاليا المستعممة في وسط التفاعؿ زيادة 
التركيز االدنى لممواد المثبطة لمنمو والقاتمة 
عند زيادة حجـ المقاح انتخبت المجموعة 

  .(ٕٔ) واستبعدت العزالت الحساسة المقاومة
اظيػػػػػػػػػػػرت الفحوصػػػػػػػػػػػات المجيريػػػػػػػػػػػة 

لشػػػػػػرائح مػػػػػػاخوذة مػػػػػػف تراكيػػػػػػز مختمفػػػػػػة مػػػػػػف 
االيثانوؿ تاثيره عمى العدد الكمػي لمخاليػا مػف 
  خػػػػػػػػػػػػػالؿ مقارنتيػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػرائح السػػػػػػػػػػػػػيطرة.

 .التركيز االدنى المثبط والقاتؿ مف الكحوؿ االثيمى لعزالت الخميرة .8جدول 

 cell/mL 107 cell/mL 106 عدد العزالت

 القاتل % المثبط % القاتل % المثبط % 

02 2 8 6 8 

22 8 9 2 8 

25 5 2 4 6 
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28المجموع    

يعرؼ االيثانوؿ بانو مف المثبطات لنمو 
   DNAيحطـ  حيث االحياء المجيرية, 

الميتوكوندريا ويعطؿ فعالية بعض االنزيمات 
hexokinase   وانزيـdehdrogenease 

وعند مرور االيثانوؿ عبر الخاليا (, ٕٕ)
يودي الى انكماشيا بسب نضوب الماء 
وبالتالي موتيا كما اف نضوب الماء يرافقو 
فقداف المعادف الميمة لمخمية مثؿ الكالسيـو 
والمغنيسيوـ وتقوـ الخاليا بزيادة انتاج 
الكمسيروؿ  في خطوة لتكيؼ تفادي نضوب 

يرت عمى الرغـ مف ذلؾ اظ .(ٙٔ)الماء 
بعض العزالت مقاومة لتراكيز مف االيثانوؿ 

% .حيث شخصت العديد مف الدراسات ٛ
تكيؼ الخميرة لالجياد الكحولي مف العالقة 
بيف المحتوى الدىني لالغشية الخموية 
ومقاومتيا لاليثانوؿ فموحظ زيادة محتوى 
االغشية مف االحماض الدىنية الغير مشبعة 

كما وجد اف . (ٖٕ)عند تعرضيا لماليثانوؿ 
العزالت المقاومة لالجياد الكحولي تظير 
كذلؾ مقاومة لالجياد مف انماط اخرى مثؿ 
االجياد بسب الضغط االزموزي والتاكسدي 

 والحرارة.
 

دراسة تاثير االيثانول بفترات النمو 
 المختمفة: 

بعد الغربمة االولية لمعزالت بتحديد التركيز 
( عزالت ٜ)االدنى المثبط والقاتؿ تـ انتخاب 

الجراء غربمة ثانوية بتعريضيا لتراكيز 
متدرجة مف االيثانوؿ وبفترات الحضف 

 المختمفة.
تاثٌر تراكٌز االٌثانول لفترة حضن . 8

 :ساعة68

ان جمٌع العزالت المنتخبة  0ٌظير شكل 

فً  %.4تت ثر بادنى التراكٌز من االٌثانًل 

ل ً العزلة    4حٌن اظيرت العزلة رقم  

زًلة من الخل ًمن عصٌر الحلٌب ل المع9

على التًالً  قٌم نمً متفًقة عند تركٌز 

أّن االٌثانًل المضاؾ إلى الًسط  .  8%

الزرعً أقل سمٌة من االٌثانًل المنتج من 

قبل الخالٌا فً عملٌة التخمر . ًان تجمع 

 .Sالكحًل ادثٌلً داخل خالٌا الخمٌرة 

cerevisiae  ٌؤدي إلى قتليا باعداد

 .  ل24 ةكبٌر

  تأثٌر تراكٌز االٌثانول لفترة حضن   . 2

ل ًالعزلة 4ًاظيرت العزلة   ساعة: 81

ل  المعزًلة من  الخل ًالخٌارعلى 2 

التًالً  قٌم نمً متفًقة  بًجًد اٌثانًل 

%.كما ٌالحظ ان فً  الفترة 8تركٌز 

ساعةافضل فترة حضن للحصًل على 48

، اظيرت جمٌع ل25 اكبر كتلة حًٌٌة

زالت قٌم نمً ًكتلة حًٌٌة عنيا فً الع

ساعة  ًٌعزى ذلك الى 22ً 24الفترتٌن 

جحم اللقاح المستخدم ًمكًنات الًسط 

الؽذائٌة ًمعدل استيالكيا من قبل الخمٌرة 

 .ل26 ًعالقة  ذلك بزمن الجٌل للخمٌرة 
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شرٌحة مجيرٌة لنمً الخمٌرة بًجًد 

 ل% اٌثان4ً

 السٌطرةشرٌحة 

%6ٌثانًل  %  8ايصاَىل     

 

%02اٌثانًل   

 

%  01اٌثانًل   

 

تاثير االيثانوؿ عمى العدد الكمي لخاليا الخميرة في الشرائح   .1شكل 
 المجيرية.بوجود تراكيز متدرجة مف االيثانوؿ. 
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ساعة 24تاثٌر تراكٌز االٌثانًل فً فترة حضن . 2شكل   

 

تاثٌر تراكٌز االٌثانول لفترة حضن   

 ساعة:96

ل ًالعزلة 4ًالعزلة   ل3اظيرت العزلة  

ل المعزًلة من الخمٌرة ًالخل ًعصٌر 9 

ٌب  على التًالً قٌم نمً متفًقة فً الحل

%. بٌنت العدٌد من 8تركٌز كحًل اٌثانًل 

ساعة ىً الفترة  22الدراسات ان الفترة  

المثلى للتخمر ًلكنيا لٌست كذلك لنمً 

الخمٌرة اً الحصًل على كتلة حًٌٌة من 

 .4مًضح فً شكل  ل25 الخمٌرة 

 

 

ساعة. ٛٗ. تاثير تراكيز االيثانوؿ في فترة حضف 3شكل   
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 ساعة. ٕٚتاثير تراكيز االيثانوؿ عمى نمو الخميرة في فترة حضف  .4شكل 

 

تاثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من  اٌونات 

الكالسٌوم فً االستجابة لثاثٌر االٌثانول 

 :على نمو الخمٌرة

تاثٌر ل  لدراسة 4انتخبت العزلة  رقم 

اًٌنات الكالسًٌم لكًنيا اظيرت مدٌات نمً 

ًقة فً كل فترات الحضن المختلفة متف

،ًعند اضافة مستًٌات من الكالسًٌم 

   0.2ًجد ان التركٌز   mMل 1,4-2,1 

mM  اظيرت ارتفاعا فً قٌم النمً  لٌصل

الى 

 4للعزلة   mM  0.6اقصاه فً تركٌز 

 من الخلٌة.المعزًلة 
تحتاج خالٌا الخمٌرة  للمعادن فً 

تحقٌق اٌض ًثباتٌة االنزٌمات ًبالتالً 
التخمر االمثل. فقد شخصت حاجتيا من 
الكالسًٌم للمساعدة فً تحفٌزالنمً 

 8-4ًنضًحٌة جدار الخلٌة بتركٌز امثل  
ppb  ًحاجتيا من.calcium 

pantothenate  ًكفٌتامٌنات ف

 coenzymesالمساعدات االنزٌمٌة 

النزٌمات االكسدة ًاالختزال ًاٌض الدىًن 
ًىٌدرات ًًاالحماض االمٌنٌة ًالكارب

.،لقٌاس االٌثانًل ppm 60-45بتركٌز 

ٌتضمن  تحدٌد تاثٌر االٌثانًل على نمً 

الخالٌا  ًقابلٌة التخمر ًحًٌٌة الخالٌا فً 
المزارع .فمن اىم الخطًات متابعة فعالٌة 

ًىً من االنزٌمات  invertaseانزٌم 

الخارجٌة المسؤًلة عن تحًٌل السكرًز 
تًز من ًحدات ثانًٌة  كلًكًز ًفرك

ل المعزًلة 3ًعند استخدام عزلة   .ل26 
من الخمٌرة الجافة ًلنفس التراكٌز من 

ساعة ًجد ان  24الكالسًٌم ًلفترة حضن 
لٌبلػ  mM  0.8 التاثٌر ٌظير عند تركٌز 

ان االختالؾ  .mM 1.2اقصاه عند تركٌز 

فً مدٌات التركٌز االمثل الحداث التاثٌرات 
ختالؾ الى االٌجابٌة على االنمً ٌعًد اال

قابلٌة الخمٌرة على تحمل االجياد الكحًلً 
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 Saacharomycesضمن نفس الجنس 
cerevisiae  .  

الخمائر المقاًمة ليا القدرة على تطًٌل 
فترة التخمر ًانتاج المنتجات بًجًد 
االٌثانًل  اضافة الى اظيار مقاًمة 

للحـد  ً لالجيادات من االنًاع االخرى .
للكحـًل ادثٌلً ًزٌادة من الت ثٌر السـمً 

تحمل الخمٌرة لو ٌتم إضـافة عناصـر أً 

.  (Mg+2)مركـبات مثل أًٌنات المؽنسًٌم 

فقـد لًحظ زٌادة ت ثـٌر الكحًل السمً 
بانخفـاض نسبة المؽنسًٌم فً الًسط ذً 
التركٌز العالً من السكر  كما أن أًٌنات 
المؽنسًٌم تعمل على حماٌة الخالٌا من 

 Physiological Stressٌزٌائً اإلجياد الف
ًجعل نقطة الجيد أقرب ما تكًن لخدمة  

  .ل22 عملٌات التخمر
 .Sتزداد مقاًمة الخمٌرة 

cerevisiae  لسمٌة الكحًل ادثٌلً بإضافة

الحًامض الدىنٌة ؼٌر المشبعة مثل حامض 
حٌث  (Oleic acid 18:1)ادًلٌك 

تستخدميا الخمٌرة فً بناء الؽشاء 
ًانخفاض ىذه المقاًمة عند البالزمً. 

إضافة ادحماض الدىنٌة المشعة مثل 

 (Palmitic acid 16:0)حامض البالمنٌك 

 . ل28,23 
إن الت ثٌر المثبط لألٌثانًل ال ٌحفز 
بدرجات الحرارة العالٌة فقط ًإنما فً 

  (nutrient limitation)ادًساط المحددة 

  المؽنسًٌم الكالسًٌم ً خاصة دًٌنات
 Metabolicد النًاتج العرضٌة ًبًجً

byproducts   مثل ادحماض العضًٌة

ًادلدٌياٌدات ًالمركـبات الفـٌنًلٌة كما 
إلى زٌـادة  S. cerevisiaeتلج  الخمٌرة 

  Superoxide dismutaseتخلٌق انزٌم 

Mitochondrial    استجـابة إلى ت ثٌرات

 . ل29 الكحًل ادثٌلً 
على ان تاثٌر الكالسًٌم ٌعتمد 

التركٌز المضاؾ ًالتداخل مع مكًنات 
الًسط المتخدم ًتركٌز الكلًكًز . عادة 

فً Cao )    ٌضاؾ الكالسًٌم بيٌئة الكلس

انتاج االٌثانًل  من المًالس ًالمخلفات 
الزراعٌة  ، حٌث ان إضافتو  بمستًٌات 

ل  من  v/v-0 %0.72 (   1تتراًح 

من  تقللالكالسًٌم بيٌئة كلًرٌد الكالٌسًٌم 
% 21كلًكًز  انتاج االٌثانًل عند ًجًد

 ل.31، 30 

 

  S. cerevisiaeتاثير اضافة مستويات مف ايونات الكالسيوـ عمى نمو الخميرة   .5شكل 
 .%ٛبوجود ايثانوؿ          
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Influence of calcium ions on alcohol strees responses 

of Saccharomyces cerevisia 

F. J. Shalesh, F. R. Ali, Iman H.Katte, Nibal Kh.M., Sana’a Kh.M. 

Abstract 

Bioethanol is an important industrial chemical with emerging potential as 

a biofuel to replace fossil fuels. The yeast Saccharomyces
 
cerevisiae is 

commonly used for ethanol production.  The limited ethanol tolerance of 

the yeast results in low productivity .This search come to evaluate 

different levels of calcium ions in response to ethanol stress of yeast S.
 

cerevisiae, which isolated from different local sources. The minimal 

inhibitory concentration and lethal concentration of the isolates was 

evaluated by exposure to different concentration of ethanol, the resistant 

isolates to higher concentration 8% ethanol were selected. Growth 

determent by optical density at 600 nm to incubator period 24,48,72 h 

with ethanol 8%. Selected isolates which appeared best growth in 

deferent incubator period to  experiments of addition different levels of 

calcium ions as calcium chloride .concentration  (1-1.2mM) have positive 

effect to growth of yeast Saccharomyces cerevisiae .and tolerance to 

alchol strees  the isolates deffernt between them in evaluate the optimal 

concentration to make positive  effect in rang (0,8 – 1,6 mM) .   
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يف اصتطالة  Glycineوالكاليضني Geberlic acid  تأثري حاوض اجلربليك 

اجملىوع اخلضزي وسيادة وسُ الكالط لٍخين التىز بالشراعة خارج اجلضي 

 احلي

 

غنٌة حسن فاضل*  ومحمد خزعل حمٌد*  وعطا هللا إبراهٌم علوان *  ولٌث عبد الكرٌم حاتم*    

*حمزة عبد ابراهٌمو  

التكنولوجٌا / دائرة البحوث الزراعٌة وبحوث الغذاء/ العراق* وزارة العلوم و  

 

 

 المدتخلص

( ٗ.ٓ, ٖ.ٓ, ٕ.ٓ, ٓ.ٓأجريت دراسة الختبار إضافة تراكيز مختمفة مف حامض الجبرليؾ )
ممغـ /لتر الى الوسط الغذائي الخاص بالتضاعؼ الخضري وتراكيز مختمفة مف الحامض 

/لتر لموسط الغذائي الخاص باستحثاث الكالس بتجارب ( ممغـ٘,  ٖ,  ٓاالميني الكاليسيف )
, التبرزؿ(  منفصمة ولثالثة أصناؼ مف نخيؿ التمر المكثرة نسيجيا وىي )الخضراوي, المكتـو
لمحصوؿ عمى أفضؿ استطالة لألفرع الخضرية وأفضؿ وزف لمكالس المستحدث. أظيرت النتائج 

يادة النمو لألصناؼ المدروسة حيث تفوؽ التركيز أف التراكيز العالية لمجبرليف أثرت معنويا في ز 
سـ  ٕ٘.ٕسـ و ٜٛ.ٕممغـ /لتر والصنؼ التبرزؿ في أعطاء أعمى متوسط استطالة بمغت  ٗ.ٓ

عمى التوالي, وأظيرت النتائج أف الكاليسيف المضاؼ لـ يكف لو تأثير معنوي في زيادة وزف 
 الكالس مقارنة بالوسط الخالي مف اإلضافة. 

 حامض الجبرليؾ , الكاليسيف , نخيؿ التمر.   الدالة:الكممات 
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 :المقدمة
استخدمت تقنٌة إكثار نخٌل التمر          

خضرٌا عن طرٌق زراعة ادنسجة بؽٌة 
تًفٌر ادعداد الالزمة من ادصناؾ 
التجارٌة الجٌدة دشجار نخٌل التمر لسد 
الطلب المتزاٌد على ىذه ادصناؾ ًالتًسع 

اعتيا لذا أجرٌت العدٌد من فً زر
الدراسات ًالبحًث فً ىذا المجال إلٌجاد 
الطرٌقة المناسبة فً إكثار نخٌل التمر 

ل حٌث قسم الباحثًن  2ً  1نسٌجٌا   
مراحل إكثار نخٌل التمر بتقنٌة زراعة 
ادنسجة إلى عدة مراحل تبتدئ بمرحلة 

  Initition stageإنشاء الزر ًعات 
خضري ًمرحلة التضاعؾ ال

Maltiplication stage  ًالتً ٌتم فٌيا
إكثار ادفرع لعدة دًرات لحٌن إنتاج العدد 

ثم تنقل إلى مرحلة  المطلًب من ادفرع
ل أظيرت Rooting stage  3التجذٌر 

تجارب اكثار النخٌل أن البراعم العرضٌة 
 المتكًنة على القمم النامٌة المزرًعة خارج 
 

 
 
 
 

بشكل كامل بالرؼم من الجسم الحً لم تتفتح 
التفتح الكامل لبعض ادفرع إال أنيا تمٌزت 
بقصر طًليا بالرؼم من إعادة زراعتيا 
لدًرة ثانٌة على نفس مكًنات الًسط 

ل  0-ل   شكل4الزراعً الذي نش ت علٌو   

ًلؽرض زٌادة الًزن الطري للكالس 
ًادسراع فً تفتح البراعم ًاستطالة ادفرع 

كان اليدؾ من البحث الناتجة منيا فقد 
اختبار اضافة الحامض االمٌنً الكالٌسٌن 
ًحامض الجبرلٌن فً الًسط الؽذائً 
لدراسة امكانٌة استحثاث انسجة الكالس من 
خالل زٌادة الًزن الطري للكالس ًأفضل 
تركٌز من حامض الجبرلٌك الذي ٌعطً 
مجمًع خضري جٌد متكامل ذً استطالة 

لى المرحلة فً ادفرع تؤىلو لالنتقال إ
التالٌة ًىً مرحلة التجذٌر ًصًال الى 
انتاج النباتات الكاملة ، أجرٌت ىذه الدراسة 
باستعمال ثالثة أصناؾ من نخٌل التمر 
ًىً الخضراًي ً المكتًم ً التبرزل 

 

 

 

 

 

 

 عدم تفتح البراعم بالرؼم من اعادة زراعتيا على نفس الًسط الؽذائً . .0شكل 
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 ملالمواد وطرق الع

                     :مصدر النباتات

نفذت ىذه الدراسة فً مختبرات           
الزراعة النسٌجٌة التابعة لمنظمة الطاقة 

   2112الذرٌة العراقٌة   سابقا ل لسنة 
ًزارة العلًم ًالتكنًلًجٌا حالٌا ل ، إذ تم 
اختبار ثالث أصناؾ من نخٌل التمر 

 phoenix dactylifera L  ًل ًى

الخضراًي ً المكتًم ً التبرزل المكثرة 
نسٌجٌا من القمة النامٌة ًىً فً مرحلة 

_  0التضاعؾ الخضري ًالمحتًٌة على 
ًرقة بالنسبة لتجربة االستطالة ًجرى  2

 2اختبار ت ثٌر إضافة الكالٌسٌن الذي عمره 
شير المستحث من بادئات ادًراق  8 –

 ًلنفس ادصناؾ أعاله .
ًحسب   كل صنؾزرعت النباتات ل

المعاملة داخل أنابٌب الزراعة النسٌجٌة 

بًاقع عشرة نباتات  مكرراتل لكل معاملة 

. أخذت البٌانات الخاصة بطًل النمًات 

الخضرٌة بالسنتٌمتر ًاًزان الكالس بالؽرام 

 لكل معاملة من المعامالت .

 :تحضٌر الوسط الغذائً
حضر الًسط الؽذائً الخاص          

ضاعؾ الخضري ًًسط لمرحلة الت
استحثاث الكالس كال على حده بالتًلٌفة 
المعمًل بيا فً مختبرات الزراعة النسٌجٌة 
التابعة للطاقة الذرٌة ًالمعتمد من قبل 

ل كمنطلق للتجارب ًكما 5بعض الباحثٌن   
 -ٌلً :
 مرحلة اكثار الكالس  – 8

أستخدم الًسط الؽذائً االساسً الخاص     
من مجمًعة أدمالح  بالكالس ًالمتكًن

ل مضافاً إلٌو MSالالعضًٌة لًسط   

لتر سلفات  \ملؽم 011المًاد اآلتٌة : 
  1,5الصًدًٌم الحامضٌة الثنائٌة ً 

ملؽم/لتر أنٌستًل ً  011ملؽم/لتر ثٌامٌن ً 
ملؽم/لتر  2ملؽم/لتر كبرٌتات اددنٌن ً 41

 2من الكاٌنتٌن  فًرفًرٌل امٌنًبًٌرٌنل ً

-2ملؽم/لتر  011ادنٌن ً لتر بنزل /ملؽم

داٌكلًرفٌنًكسً إستٌك أسٌد ً  -4
ؼم من االكار  8لتر من السكرًز ً/ؼم31

ؼرام من الفحم المنشط ،  3ً بإضافة 
أضٌؾ إلى الًسط الؽذائً اعاله الكالٌسٌن 

لتر \ل ملؽم5،  3،  1ًبثالث تراكٌز   
ًزعت ادًساط الؽذائٌة المخصصة 

 051x25سيا لزراعة الكالس فً انابٌب قٌا

مل من الؽذاء فً االنبًب  25ملم ًبمقدار 
الًاحد ًترك الكالس المًزًن مسبقا فً 
ىذا الًسط ً تمت ىذه التجربة بالظالم 

 اسبًع ثم أخذت ادًزان ثانًٌة  6 – 4ًلمدة 
 ًسط التضاعؾ الخضري   – 6

استعمل الًسط الخاص بالتضاعؾ     
الخضري ًالمتكًن من مجمًعة أدمالح 

ل مضافاً إلٌو (MSلالعضًٌة لًسط  ا

لتر سلفات  \ملؽم011المًاد اآلتٌة: 
  1,5الصًدًٌم الحامضٌة الثنائٌة ً 

ملؽم/لتر أنٌستًل ً  011ملؽم/لتر ثٌامٌن ً 
ملؽم/لتر  2ملؽم/لتر كبرٌتات اددنٌن ً 41

 2من الكاٌنتٌن  فًرفًرٌل امٌنًبًٌرٌنل ً
ملؽم/لتر  1,0لتر بنزل ادنٌن ً /ملؽم

لتر من  \ؼم31فثالٌن استٌك أسٌد ً ن
ؼم من االكار ًبدًن إضافة 8السكرًز ً

الفحم المنشط ًأضٌؾ حامض الجبرلٌك 
 /ملؽم 0.4   0.2 , 0.3 , ، 1بالتراكٌز   

مل ،  211لتر ل ًزع فً قنانً ذات سعة 
عقمت ادًساط الؽذائٌة بًاسطة جياز 
التعقٌم البخاري االًتًكلٌؾ تحت ضؽط 

م  021ًدرجة حرارة  2مس\كؽم 0,15
دقٌقة باستثناء حامض الجبرلٌك  05ًلمدة 

الذي جرى تعقٌمو بالطرٌقة الباردة ًذلك 
من خالل تمرٌر المحلًل عبر منظًمة 
فالتر  مرشحات ل خاصة ذات فتحات 

ماٌكرًن ًذلك الن حمض  0.22بقطر 

ٌعتبر من المًاد الكٌمٌاًٌة  GA3الجبرلٌك 

لٌة ًٌتحلل بدرجة التً تت ثر بالحرارة العا
مئًٌة ًحضنت الزرًعات  91حرارة 

داخل ؼرؾ النمً تحت ظرًؾ شدة 
ساعة  06لًكس ل ًلمدة  0111اإلضاءة   

ًلمدة ° م2± 22ًٌمٌا ًفً درجة حرارة 
ثمانٌة أسابٌع ثم أخذت ادطًال لكل معاملة 

 من المعامالت.
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 :التحلٌل اإلحصائً

نفذت تجربة عاملٌة باستخدام تصمٌم 
قطاعات العشاًائٌة الكاملة ًحللت البٌانات ال

احصائٌا حسب اختبار اقل فرق معنًي 
L.S.D   ل6%  5ًعلى مستًى احتمال. 

   

 النتائج والمناقذة
   :تأثٌر الجبرلٌن فً استطالة االفرع

بان إضافة حمض  0ًٌضح جدًل 
الجبرلٌك إلى الًسط الؽذائً الخاص 
بالتضاعؾ الخضري كان لو ت ثٌر فً 

ستطالة النمًات الخضرٌة لألصناؾ ا
ألخضراًي ً المكتًم ًالتبرزل ، فقد 
ازدادت أطًاليا مع زٌادة تركٌزه فً 

 0.4)الًسط الؽذائً حٌث أعطى التركٌز  

لتر من حامض الجبرلٌك أعلى  \ملؽم 

سم مقارنة ببقٌة  2.98استطالة ً بلػ 

ل   0.0 , 0.2 , 0.3التراكٌز ادخرى   

ً بلػ معدل أطًال المجمًع لتر ًالت \ملؽم 

ل   1.57 , 2.18 , 2.58الخضري فٌيا   

سم على التًالً. إذ أن الجبرلٌنات تعمل 
على تنشٌط ًاستطالة الخالٌا مما ٌزٌد فً 

ل  ًلم ٌكن ىناك  7نمًىا الخضري  

اختالؾ معنًي بٌن ادصناؾ فً استجابتيا 
لحمض الجبرلٌك ، ًٌالحظ من خالل 

ز العالً المستخدم من النتائج أن التركٌ
فً مرحلة  GA3حامض الجبرلٌك 

التضاعؾ الخضري دنسجة نخٌل التمر قد 
أعطى أفضل استطالة فً المجمًع 

من أن  ل8  الخضري ًىذا ما أشار إلٌو
النمًات الخضرٌة ٌزداد طًليا مع زٌادة 

فً الًسط  GA3تركٌز حامض الجبرلٌك 

ل ًقد ٌعزى ذلك إلى أن 2 شكل   ،الؽذائً
الجبرلٌنات تشجع انقسام الخالٌا فً القمم 
النامٌة ًكذلك استطالة الخالٌا من خالل 
ت ثٌرىا فً لًٌنة الجدار الخلًي مما ٌسمح 
لو بالتمدد فتحدث االستطالة ، ًكان صنؾ 
التبرزل ىً أفضل ادصناؾ فً االستجابة 
للتراكٌز العالٌة من حامض الجبرلٌك 

فسر ذلك مقارنة ببقٌة ادصناؾ ً ربما ٌ
إلى االختالؾ فً نسبة المحتًى 
الكاربًىٌدراتً فً أنسجة كل صنؾ،  فمن 
المعرًؾ إن السكرٌات تعتبر مصدر 
الطاقة الذي ٌؤدي دًرا كبٌرا فً انجاز 
الفعالٌات الحًٌٌة المختلفة كما ليا ت ثٌر فً 
أقسام ًتماٌز الخالٌا ًمختلؾ عملٌات 

لفة  التطًر ًالتكًٌن دعضاء النبات المخت
 . ل(9

       

أسابيع مف أعادة  ٛتأثير الجبرليف واألصناؼ في متوسط طوؿ االفرع )سـ( بعد  .1 جدول
        .الزراعة

 
 تأثٌر األصناف

 

 تأثٌر التراكٌز متوسط طول األفرع)سم( األصناف

 متوسط طول األفرع )سم( تراكٌز ملغم/لتر

0.0 8.56 

 6.81 0.6 6.65 الخضراوي

 6.51 0.8 6.89 المكتوم

 6.71 0.8 6.56 التبرزل

٘ٗ.ٓلمتراكيز =  ٔٓ.ٓا.ؼ.ـ                    ٖٛٚ.ٓلألصناؼ =  ٔٓ.ٓا.ؼ.ـ            
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ان ىناك  2النتائج فً جدًل  اظيرت

اختالؾ معنًي فً التداخل بٌن ادصناؾ 

فً صنؾ  0.4ًالتراكٌز إذا أعطى التركٌز 

بلػ طًل معدل اطًال التبرزل أعلى قٌمة ً

سم ٌلٌو صنؾ المكتًم إذ  3.25االفرع فٌو 

سم فً حٌن أعطى صنؾ  2.90بلػ 

ألخضراًي اقل نسبة فً طًل المجمًع 

 سم .  2.80الخضري ًبلػ 

تأثٌر الكالٌسٌن فً وزن الكالس 

 المستحدث: 

ل إن إضافة تراكٌز 3تشٌر النتائج الجدًل  
معنًي من الكالٌسٌن لم ٌكن ليا أي ت ثٌر 

فً معدل الًزن الطري للكالس المستحدث 
لتر  \ملؽم  5،  3حٌث أعطى التركٌزٌن 

ملؽم على التًالً  4.06ً  3.91معدل بلؽا 
اللذٌن لم ٌختلفا عن ًسط المقارنة الذي 

ملؽم ًىً  3.40أعطى متًسط ًزن  بلػ 

ل من أن ًجًد اًٌن 10ٌتفق مع ما ذكره  

NH+  المجيز على ىٌئةNH4NO3  ًا

NH4Cl  قد أعطى نمً جٌدا ًان إضافة

الكالٌسٌن أً أي من ادحماض االمٌنٌة 
لم  +NHادخرى إلى الًسط الؽذائً بًجًد 

ٌعطً أي زٌادة ملحًظة فً النمً  شكل  
 ل.3

 
 ٛوتراكيػز الجبػرليف فػي متوسػط أطػواؿ األفػرع )سػـ( بعػد  ؼتأثير التداخؿ بػيف األصػنا .2 جدول

  أسابيع مف أعادة الزراعة
 تراكٌز الجبرلٌن ملغم/لتر األصناف

0.0 0.6 0.8 0.8 

 6.10 6.55 6.80 8.55 الخضراوي

 6.70 6.85 6.80 8.85 المكتوم

 8.65 6.15 6.85 8.25 التبرزل

 n.sا.ؼ.ـ التداخؿ بيف التراكيز واألصناؼ =       

 ٛس )غراـ ( بعد تأثير تراكيز الكاليسيف واألصناؼ في متوسط الوزف الطري لمكال .3 جدول
 أسابيع مف أعادة الزراعة. 

تركٌزالكالٌسٌن 
 المتًسط ادصناؾ لملؽم/لتر 

 3.41 التبرزل المكتًم الخضراًي 0.0

3.0 3.55 3.75 2.93 3.90 
5.0 3.78 4.80 3.11 4.16 

  3.19 5.17 4.13 المتًسط

  n.s ناؼ والتراكيز=التداخؿ بيف االص  n.s التراكيز =      n.sلالصناؼ = ٔٓ,ٓا.ؼ.ـ 
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في الوسط الغذائي عمى استطالة GA3 تأثير وجود حمض الجبرليؾ  .2شكل 
 موع الخضري.المج

 

أف إضافة تراكيز مف الكاليسيف لـ يكف ليػا اي تػاثير معنػوي فػي معػدؿ  .3شكل 
 الوزف الطري لمكالس
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Effect of Gibberlic Acid and Glycine on Shoots Length 

and Callus Weight for three Cultivars of Date Palm 

Propagate in vitro 

Laith. A. Hatem*,   Attaalah. I. Alwan*,  mohammed. k. Hamed*  Ghania. H. 

Fathel*  Hamza. A. Ibraheem 

Ministry of Science and technology, Agriculture Research and Food technology 

Directorate, Baghdad/ Iraq* 

 

Abstract 

The study was conducted to test the effect of different concentration of 
GA3 (0, 0 , 0.2 ,0.3, 0.4) mg/L and Glycine (0, 3, 5) mg/L on shoots length 
and callus weight in depended experiments for three cultivars of Date 
Palm ( Kharowi, Maktoom and Tebarzal ) which propagated in vitro The 
results showed that using high concentration of GA3 increased shoot 
length in all cultivars. The concentrate 0.4 mg/L and cultivar Tebarzal 
were superior to gave shoot length reached 2.98 cm and 2.52 cm, 
respectively. The results showed that add Glycine on medium not gave 
significant effect on callus weight as compared with control.       
 
KEYWORDS:  gibberelic acid, glycine, date palm. 
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 التموث اإلشعاعي باليوراٌيوً املضتٍفذ يف بٍاية بزج التخزيز 

 

 حيدر احمد حسن, محمود محمد حسين, احمد شوقي محمد , اسعد جميل زغير

 وزارة العموم والتكنولوجيا/ دائرة بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه

 مدتخلصال
ت توصيؼ النشاط اإلشعاعي لبناية برج التحرير) المطعـ التركي سابقا( مف إف خطة البحث شمم

خالؿ إجراء مسح إشعاعي ألربعة طوابؽ مف البناية ىي )األوؿ, الثاني, الثالث, الرابع( 
والمتكونة مف أربعة عشرا طابقا إضافة إلى السرداب وباستخداـ أجيزة الكشؼ اإلشعاعي 

الحاصمة في مستويات التعرض والتموث اإلشعاعي الناتجة مف المحمولة لغرض معرفة الزيادة 
التي   أظيرت نتائج المسوحات اإلشعاعيةقصؼ بناية برج التحرير بإطالقات اليورانيـو المستنفذ ,
وجود تربة مموثة يصؿ مستوى  CABأجريت باستخداـ جياز قياس معدؿ التموث اإلشعاعي 

شظايا مف إطالقات اليورانيوـ المستنفذ ذات  باإلضافة إلى وجود  60c/secالتموث إلى 
ََ بمعدؿ الخمفية اإلشعاعية ) c/sec 90مستويات تموث عالية جدا تصؿ إلى     0.5مقارنَة

c/sec,) المموثة باستخداـ جياز لممناطؽ اإلشعاعي التعرض قراءات أما Ludlum   فكانت
60 µR/hr  مسافة  عند وضع الكاشؼ عمى cmٓ.٘ مى مسافةتقريبًا أما ع  mٔ  فكانت

المعايير  وفؽ التربةنماذج  وأخذت كما .µR/hr 9والتي ىي  اإلشعاعية الخمفية ضمف القراءات
باستخداـ  قياسيا وتـ ,قياسات النشاط اإلشعاعيوالمواصفات المعتمدة عالميا ليذا النوع مف 

 وقدرة% ٓٗذو كفاءة  عالي النقاوة الجرمانيوـمف عداد  تتألؼكاما والتي  أطياؼمنظومة تحميؿ 
 المأخوذة التربة لنماذج المختبرية الفحوصات نتائج ,أظيرتMev 1.33 لمطاقة keV 2  فصؿ
 Th-234وجود نظير إشعاعيةتعتبر خمفية بناية برج التحرير والتي  مف قريبة مناطؽ مف

نتائج نماذج  أشارت بينما Pa-234mوعدـ وجود تراكيز محسوسة لنظير   41Bq/kgبتركيز
-Paو  Th-234 لنظيري جدا عالية تراكيزوجود  أخوذة مف طوابؽ البناية إلىالتربة الم

234m  1194إلى تصؿ Bq/Kg  وBq/Kg ٔٙٙٗ يعتبر مؤشر واضح  عمى التوالي والذي
 توازفمف المفروض أف يكونا في حالة  ألنيما ٖٕٛ -اليورانيـو لنظيرعمى وجود تراكيز عالية 

ف إشعاعي. الناتجة  اإلشعاعيةالمموثات  معالجةتقييـ و  ىومف ىذا البحث  اسياألساليدؼ  وا 
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اآلثار  مفالسكاف والبيئة  لحمايةمف قصؼ بناية برج التحرير بإطالقات اليورانيوـ المستنفذ 
 .الضارة لألشعة المؤينة

 

 
  المقدمة

من المعرًؾ علمٌا إن التعرض 

لإلشعاعات المؤينة لو أثار ضارة بخاليا 
أعضاء الجسـ المختمفة, وىنالؾ وأنسجة و 

العديد مف العوامؿ البايولوجية وكذلؾ 
الفيزيائية التي تتحكـ في نوع وشدة ىذه 
اآلثار الضارة . واف التعرض اإلشعاعي 
الناتج ممكف أف يكوف داخميا أو خارجيا أو 
كمييما. يحدث التعرض الخارجي عندما 
يكوف مصدر اإلشعاع خارج الجسـ ,أما 

داخمي فيحدث عند دخوؿ المادة التعرض ال
المشعة إلى داخؿ الجسـ, وتصنؼ التأثيرات 
الفسيولوجية لإلشعاع إلى تأثيرات جسدية 

somatic  تتعمؽ بحالة الجسـ وحالتو
 Genetic )جينية( وتأثيرات وراثية, الصحية

تتعمؽ بالجينات وكؿ مالو صمة بنقؿ 
الصفات الوراثية واحتمالية حدوث طفرة 

قد يأخذ التغير الذي يحدث في وراثية, و 
الدور البايولوجي لمخاليا ساعات أو سنوات 
لكي يكوف واضح لمعياف , ويحدث التدمير 
الذي يصيب الخاليا واألنسجة الحية نتيجة 
تعرضيا لإلشعاعات النووية المختمفة نتيجة 
لمتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لإلشعاع 

عاع عمى الخاليا الحية حيث يقوـ اإلش
بتاييف ذرات وجزيئات الخمية الحية التي 

 .] ٔ [تتعرض لو 
يبعث اليورانيوـ المستنفذ أشعة مؤينة 

ومعظـ ىذه  Carcinogenicمسرطنة 
اإلشعاعات جسيمات ألفا وبشكؿ أقؿ بيتا 
وكالىما ال يمضياف مسافة طويمة في 

النسيج ولذلؾ فأف التأثير الميـ يحدث عف 
,األكؿ أو  طريؽ دخوؿ الجسـ )التنفس
 لتموث الجروح المفتوحة (  .

 
  :اليورانيوم المستنفذ

اليورانيوـ ىو أحد العناصر الكيميائية 
المشعة الموجودة في الجدوؿ الدوري, ويرمز 

, ومف ٕٜ. عدده الذري ىو Uلو بحرؼ 
أبرز صفاتو: ثقيؿ, أبيض فضي, ساـ, 
فمزي وقطعة مف معدف اليورانيوـ الصافي 

عدف الفضة أو الفوالذ تبدو قريبة مف م
ولكنيا ثقيمة جدًا نسبة إلى حجميا. تبمغ 

مف  ٖـ ٔ, أي أف ٖغـ /سـ ٜٔكثافتو نحو 
طف, فيو أثقؿ  ٕٓاليورانيوـ يزف نحو 

المعادف الموجودة في الطبيعة و لو ثالثة 
 ٖٕٗ-ويورانيـو ٖٕ٘-نظائر ىي يورانيـو

وتوجد ىذه النظائر   ٖٕٛ-ويورانيـو
 ٖٕٛ-عة, ,أغمبيا يورانيـومتالزمة في الطبي
  ] .٘ [ ] ٕ [% ٜٜبنسبة أكثر مف 

يتـ تخصيب اليورانيوـ لتحضير الوقود 
الخاص بالمفاعالت النووية بعمميات معقدة 

-Uاليدؼ منيا زيادة تركيز النظير)
(عف بقية نظائر عنصر اليورانيوـ, 235

يتخمؼ مف عمميات التخصيب ىذه 
(Uranium Enrichment)  وية مخمفات نو

)المنضب (  تدعى باليورانيوـ المستنفذ
     % وٚ.ٜٜبنسبة   U-238تحتوي عمى 

U-235 ( وىو  ٖ.ٓ-ٕ.ٓبنسبة )%
السبب في تسميتيا بالمستنفذ بعد استخالص 
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((U-235  منو واختالؿ النسبة الوزنية
 لمنظائر المكونة لممعدف طبيعيا .

األسمحة التي يدخؿ اليورانيـو  إف
عتيا متعددة حيث تكوف المستنفذ في صنا

%( ٕٚ.ٜٜعمى شكؿ سبيكة مكونة مف )
-TI%(  تيتانيوـ )٘ٚ.ٓيورانيوـ مستنفذ و)

TI9V ( واألنواع األخرى تتكوف مف ,)
%( ٕ%(   يورانيوـ المستنفذ و) ٜٛ

. وتختمؼ أحجاـ وأبعاد  Moمولبيديـو 
اإلطالقات اعتمادا عمى استخداماتيا ونوع 

يورانيوـ المستنفذ السالح , تبمغ إشعاعية ال
% تقريبا مف إشعاعية اليورانيوـ الطبيعي ٓٙ

وتبمغ فعالية جسيمات ألفا في اليورانيـو 
 [% ٖٗالمنضب اقؿ مف الطبيعي بحوالي 

ٖ [  ] ٘ [. 
 
  :وصف البناية

تقع بناية برج التحرير في منطقة 
 -الباب الشرقي مقابؿ نصب ساحة التحرير

ا نير دجمة مركز بغداد, ويمتد بالقرب مني
غرباً وبالقرب منيا محالت وعمارات ذات 
نشاط  تجاري. تتألؼ البناية مف أربعة عشر 
طابؽ إضافة إلى السرداب, تقدر مساحة 

, يتـ الصعود إلى    m2 640كؿ طابؽ
طوابؽ البناية عف طريؽ الساللـ التي تكوف 
عمى جية اليميف واليسار, ويحتوي كؿ 

حمامات. في طابؽ عمى بناية المصاعد وال
تعرضت معظـ طوابؽ البناية  ٖٕٓٓعاـ 

إلى القصؼ الصاروخي مما أدى إلى 
حدوث أضرار جسيمة بالبناية , ومف خالؿ 
الزيارة الميدانية لمبناية والكشؼ اإلشعاعي 
األولي باستخداـ األجيزة المحمولة تبيف 
تعرض بعض طوابؽ البناية ) 
الرابع,الثامف,والثاني عشر ( إلى ضربات 
 مباشرة باطالقات وشظايا اليورانيوـ المستنفذ

مما أدى إلى انتشار التموث اإلشعاعي في 
أرضية وجدراف وسقوؼ بعض طوابؽ  

 .  البناية
  

 المواد وطرائق العمل
  :تعيين الخمفية اإلشعاعية

لغرض تعييف الخمفية اإلشعاعية لبناية 
برج التحرير جرى قياس معدالت التعرض 

ي لمناطؽ قريبة مف البناية, والتموث اإلشعاع
باستخداـ أجيزة الكشؼ اإلشعاعي المحمولة 

قراءة لكؿ موقع يمثؿ  ٓ٘, تـ تسجيؿ 
معدليا التعرض والتموث في ذلؾ الموقع , 
وتـ انتخاب نماذج تربة مف نفس المناطؽ 
ألجراء التحاليؿ المختبرية ومعرفة تراكيز 

 النظائر المشعة الطبيعية.
  :يةالمسوحات اإلشعاع

أجريت المسوحات اإلشعاعية 
)االوؿ, الثاني, الثالث,  لمطوابؽ األربعة

مف البناية بتقسيـ الطابؽ إلى  الرابع(
مربعات كما أوصت الوكالة الدولية لمطاقة 
الذرية وذلؾ بتحديد الجدار األمامي لنقطة 

( وتحديد بقية W1الدخوؿ وتسميتو بػ )
الجدراف بعكس عقارب الساعة 

(W4,W3,W2 واتبع نفس األسموب في )
( ,  C )     والسقوؼ  )  Gاألرضية)

حيث كانت مربعات القياس في الطابؽ 
 x1.5 5)األوؿ والثاني والثالث لمجدراف ) 

m2( 3) , واألرضية x1m2 باستثناء منطقة
المصاعد )في الطابؽ األوؿ( والحمامات في 

,أما  1x1 m2)الطوابؽ الثالثة حيث كانت)
ع فكانت مربعات القياس لمجدراف الطابؽ الراب

والجدراف  ,x1.5 m2 5)الخارجية لمطابؽ )
الخارجية لبناية الحمامات, وأرضية الطابؽ 

. االختالؼ في مربعات 1x1m2)والسقؼ )
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القياس ناتج مف تعرض بعض المناطؽ في 
الطوابؽ إلى ضربات مباشرة باطالقات 

 اليورانيـو المنضب وانتشار الشظايا. 
 

 المستخدمة:  األجيزة
تـ استخداـ جياز الكشؼ اإلشعاعي 

( ذو كاشؼ بمورة Ludlumالمحموؿ)
NaI(Ti) (2.5بأبعادx2.5 cm2 لقياس )

معدؿ التعرض اإلشعاعي لباعثات بيتا وكاما 
)حيث تـ إجراء القياس  µR/hrبوحدات 

تقريبا  ٘.ٓ cmبوضع الكاشؼ عمى مسافة 
وعمى مسافة متر واحد عف المناطؽ 

(  (CAB(, واستخداـ الجياز المحموؿ المموثة
ذو بمورة   لقياس معدؿ التموث اإلشعاعي

ZnS(Ag)  30والمساحة الحساسة لمكاشؼ 
cm2  بوحدات لقياس باعثات ألفا وبيتاcps 

 ٘.ٓ cmحيث وضع الكاشؼ عمى مسافة 
 .4 ] [عند إجراء القياس 

كما واستخدمت منظومة تحميؿ أطياؼ 
نشاط اإلشعاعي في كاما المختبرية لقياس ال

نماذج التربة والتي تتألؼ مف عداد جرمانيوـ 
% ومقدرة فصؿ ) ٓٗعالي النقاوة ذو كفاءة 

 Resolution  )2 keV  1.33لمطاقة 

Mev   والكاشؼ محاط بحاجز وقائي عالي
الكفاءة مصنوع مف قبؿ شركة كانبيرا 
األمريكية ويستخدـ البرنامج التحميمي جيني 

ت معايرة الطاقة المتطور, تم ٕٓٓٓ
والكفاءة لمنظومة القياس باستخداـ مصدر 
قياسي متعدد الطاقات مصنوع مف قبؿ شركة 

. ويتـ  MGS5.1045كانبيرا األمريكية 
قياس النشاط اإلشعاعي لنماذج التربة بعد 

 Mernelliنقؿ محتوياتيا إلى أوعية مرنيممي 
Beaker   وىو جزء المنظومة المعد لمفحص

 .[ 2 ]ثانية   ٖٓٓٙنموذج ومدة قياس ال
 

 النتائج والمناقذة
تـ إجراء مسح دقيؽ لقياس معدؿ 
التموث اإلشعاعي باستخداـ الجياز المحموؿ 

( لغرض تحديد المناطؽ المموثة, CABنوع )
وباالعتماد عمى تقسيـ الطابؽ إلى مربعات 
مساحتيا تعتمد عمى عدد المناطؽ المموثة 

مف خالؿ  في الطابؽ التي يتـ  مالحظتيا
األضرار الناتجة مف القصؼ أو الشظايا في 
األرضيات, الحمامات ,الجدراف والسقوؼ 

 (.ٔ,ٕ,ٖ,ٗوالنتائج موضحة في األشكاؿ )
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 .قبؿ اإلزالةلألرضية  معدالت التموث اإلشعاعي قياسات نتائج .1شكل 

 
 

 
 .الةقبؿ اإلز لمحمامات  معدالت التموث اإلشعاعي  قياسات نتائج .2شكل  
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 .قبؿ اإلزالةلمجدراف  معدالت التموث اإلشعاعي قياسات نتائج .3شكل 

 

 

 .نتائج قياسات معدالت التموث اإلشعاعي لمسقوؼ قبؿ اإلزالة .4شكل 
        

( وجود ٗو  ٖو  ٕو  ٔتبيف األشكاؿ )
مناطؽ مموثة كثيرة وبمعدالت تموث عالية 
 لحركة الرياح, باإلضافة الى نقؿ أنقاض
ومواد مف البناية قبؿ اجراء القياسات 
اإلشعاعية كؿ ىذا ساعد عمى انتشار 
المموثات في الطوابؽ التي لـ تتعرض 

 لضربات مباشرة.

كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػـ قيػػػػػػػػػاس معػػػػػػػػػدالت التعػػػػػػػػػرض 
باسػػػػػػتخداـ جيػػػػػػاز الكشػػػػػػؼ  اإلشػػػػػػعاعي

حيػث  ,Ludlum)اإلشعاعي المحمػوؿ نػوع )
تـ التركيز عند قياس الجدراف والسقوؼ عمى 

التػػػػػي تحسسػػػػيا جيػػػػػاز قيػػػػاس معػػػػػدؿ النقػػػػاط 
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التموث اإلشعاعي و عمػى المنػاطؽ التػي مػف 
المحتمػػؿ اف تكػػوف متضػػررة نتيجػػة اطالقػػات 
وشػظايا اليورانيػـو المسػػتنفذ , وأظيػرت نتػػائج 
القياسػػػػػػػػات وجػػػػػػػػود منػػػػػػػػاطؽ ذات مسػػػػػػػػتويات 

تعرض أعمى مف الخمفيػة اإلشػعاعية بحػوالي 
ستة أضعاؼ والنتػائج موضػحة فػي األشػكاؿ 

(ٛ,ٚ,ٙ,٘.) 

 

 .نتائج قياسات معدالت التعرض اإلشعاعي لألرضيات  قبل اإلزالة .5شكل 

 

 

 .نتائج قياسات معدالت التعرض اإلشعاعي لمحمامات قبل اإلزالة .6شكل 
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 .نتائج قياسات معدالت التعرض اإلشعاعي لمجدران قبل اإلزالة. 7شكل 

 

 

 

 .لمسقوف قبل اإلزالةنتائج قياسات معدالت التعرض اإلشعاعي  .8شكل 
 

إف عدد النقاط التي أعاله  بينت اإلشكاؿ
تحسسػػػػػػػػيا جيػػػػػػػػاز قيػػػػػػػػاس معػػػػػػػػدؿ التعػػػػػػػػرض 
اإلشعاعي ىي اقؿ مف النقاط التي تـ كشفيا 
باسػػػػػػػػػتخداـ جيػػػػػػػػػاز قيػػػػػػػػػاس معػػػػػػػػػدؿ التمػػػػػػػػػوث 

 ألجيػػػػزة الفائقػػػػة لمحساسػػػػية وذلػػػػؾاإلشػػػػعاعي 
 قياس بأجيزة مقارنة اإلشعاعي التموث كشؼ

 .اإلشعاعي التعرض
تطمب األمر إجراء عمميات  لؾلذ
المناطؽ المموثة في الطوابؽ  وأزالة معالجة

األربعة والتي تـ كشفيا باألجيزة المحمولة 
 كماوذلؾ عف طريؽ رفع التربة المموثة, 

معدات ميكانيكية متنوعة لقطع  واستخدمت
ومعالجة التموث الحاصؿ في أجزاء مف 

فة اتخاذ كا مراعاة معحديد التسميح لمبناية 
اإلجراءات الوقائية المطموبة, جمعت التربة 
المموثة في براميؿ خاصة أعدت ليذا 

نماذج تربة وفؽ  أخذت ثـالغرض, 
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السياقات المعتمدة عالميا لغرض إجراء 
 الفحوصات المختبرية.

أظيرت نتائج الفحوصات المختبرية 
 Th-234وجود تراكيز عالية جدا لنظيري 

( و ٔ.ٕٗ)عمر النصؼ   Pa-234mيـو
دقيقة( في نماذج  ٚٔ.ٔ)عمر النصؼ 

التربة المأخوذة مف طوابؽ البناية حيث بمغ 
 Bq/Kg , 1194 1664أعمى تركيز ليما 

Bq/Kg   بينما بمغ تركيزىما عمى التوالي
 Bq/Kgفي نموذج الخمفية اإلشعاعية بحدود

والذي يعتبر مؤشر واضحا عمى  41  
 ٖٕٛ-وجود تراكيز عالية لنظير اليورانيـو

 المكوف األساسي الطالقة اليورانيوـ المستنفذ
]ٕ[. 

لذلؾ أصبح مف الضروري إعادة 
الفحص اإلشعاعي بتثبيت الكاشؼ عمى 

سـ فوؽ التربة وتحريكو ببطء  ٘.ٓمسافة 
سـ/ثا وذلؾ لمحصوؿ  ٓٔوبسرعة ال تتعدى 

. تـ تييئة المستمزمات ]ٗ[عمى نتائج مؤكدة 
ثة مف المطموبة لعزؿ ورفع التربة الممو 

الطوابؽ وجمعت التربة المموثة في براميؿ 
خاصة تـ تييئتيا ليذا الغرض وبعد االنتياء 
مف عمميات إزالة التموث اإلشعاعي ,أخذت 
نماذج تربة  ألجراء الفحوصات المختبرية, 

حيث تـ االعتماد عمى تراكيز نظيري   
Th-234  ,Pa-234m  كمؤشر عمى

ئج موضحة والنتاوجود اليورانيوـ المستنفذ 
 .ٓٔو ٜفي الشكميف  

تبيف وجود تراكيز  ٓٔو  ٜالشكميف 
 ٖٕٗ-واطئة نسبيًا لنظيري الثوريوـ 

بعد االزالة ويمكف  ٖٕٗ-mوالبروتكتنيوـ 
اعتبارىا ضمف المحددات البيئية. مما يعطي 
مؤشر ميمًا عمى كفاءة عمميات معالجة 
وازالة المناطؽ المموثة التي اجريت في 

 بعة.الطوابؽ االر 

 

 
 .وبعد اإلزالة قبل المنتخبة التربة نماذج في  Th-234نظير تركيز  .9شكل 
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 .وبعد اإلزالة قبل المنتخبة التربة نماذج في  Pa-234 mنظير تركيز . ٓٔشكل 
 

 االدتنتاجات والتوصيات

  :االستنتاجات
إن االستنتاجات التً تم التًصل إلٌيا من 

 ىً :خالل ىذه الدراسة الحالٌة 
ىنالك تلًث إشعاعً ًاضح فً بناٌة  .0

برج التحرٌر ًبتراكٌز عالٌة ًبادخص 
فً الطابق الرابع ناجم من تعرضو إلى 
ضربات مباشرة بإطالقات الًٌرانًٌم 

 المستنفذ .
انتشار التلًث فً معظم الطًابق التً  .2

تم قٌاسيا ًممكن أن ٌعًد ذلك إلى 
أسباب كثٌرة ًمنيا نقل ادنقاض 

لؽرض تيٌئة البناٌة ًإعادة ًالمًاد 
أعمارىا قبل الكشؾ عن معرفة ًجًد 
تلًث إشعاعً فً البناٌة  باإلضافة إلى 
إن طًابق البناٌة مكشًفة لحركة الرٌاح 

. 
ىنالك زٌادة فً تراكٌز نًٌدات  .3

 m234-برًتكتنًٌم 234-الثًرًٌم 
إحدى ًلٌدات سلسلة انحالل الًٌرانًٌم 

ل على فً نماذج التربة مما ٌد 238-
المكًن  238-زٌادة تراكٌز الًٌرانًٌم 

ادساسً إلطالقات الًٌرانًٌم المستنفذ 
. 

رفع ًنقل كمٌات كبٌرة من ادنقاض  .4
ًالمًاد خارج بناٌة برج التحرٌر ًمن 

 المؤكد أنيا ملًثة.
 

  :التوصٌات
إجراء مسح إشعاعً شامل على  .0

ؼرار ما تم انجازه فً بناٌة برج 
ات ًالمناطق التحرٌر لجمٌع البناٌ

التً تعرضت لضربات بالسالح 
 الثقٌل .

الطلب من كافة الجيات الرسمٌة  .2
ًالؽٌر رسمٌة التعاًن من اجل 
معرفة مكان ادنقاض التً تم رفعيا 
من البناٌة قبل الكشؾ عن ًجًد 

 تلًث إشعاعً فً البناٌة .
الطلب من المنظمات العالمٌة  .3

ًالًكالة الدًلٌة للطاقة الذرٌة الدعم 
لعلمً ًالفنً فً معالجة الملًثات ا

 اإلشعاعٌة ًخاصة الناتجة من
 الًٌرانًٌم المستنفذ.  استخدام اطالقات
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Abstract 

The research plan included assessment of the radioactivity of the AL-

Tahreer Tower Building (the Turkish restaurant recent ) through direct 

measurements and sampling of soil for the four  floors (1
th
,2

th
,3

th
,4

th
) of 

the building, which contains  fourteen floor in addition to the basement, 

by using portable radiation detection equipments to know the increasing 

in the levels of exposure and contamination resulting from the bombing a 

AL-Tahreer Tower building by depleted uranium bullets, the results of  

radiological surveys by using the portable  contamination radiation 

detection (CAB) indicated  readings of  contaminated soil  reached to 60 

c/sec, and parts of shells of depleted uranium reached to 90 c/ sec , while 

the natural contamination rate in the area is  ( 0.5 c/sec), the  natural 

exposure rate in the area  is 9 µR / hr  but the higher exposure rate  

reached to 60 µR / hr  when the device ( Ludlum) putting on the 

contaminated regions(distance about 0.5 cm). The radiological analyses 

of the collected soil samples were done in the laboratory of the center of 

Radiological Researches in the Ministry of sciences and Technology by 

using gamma spectrometry( which contains  High- purity  Germanium 

Detector) with a efficiency of 40% and  resolution 2 keV for Energy, 

1.33Mev,collection,preparations and tests of soil samples were all done 

according to IAEA.The normal concentration for Th-234 and Pa-234m in 

the soil samples taken from areas near to the building (can consider as 

background  radiation  region) is in range 41 Bq /Kg for Th-234,and nil 

for pa-234m ,while higher concentration of Th-234 in contaminated soil 

is 1194 Bq/kg,and 1664Bq/kg for pa-234m which is a clear indication of 

the presence of high concentrations an isotope of uranium-238 as they are 

supposed to be in  equilibrium  radiation. The major aim of this study 

include removal the contaminated regions in the building, to protect the 

population and the environment from the effect of radiological 

contamination  which resulted  from using  Depleted Uranium bullets in 

this building. 
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 لمدتخلصا

 ٔبالتراكيز  صفر و NAAونفثاليف حامض الخميؾ  BAدرس تأثير إضافة كؿ مف البنزؿ ادنيف 
ممغـ  ٕممغـ/لتر( وبوجود  ٖو ٕو ٔممغـ/لتر باإلضافة الى تأثير البنزؿ ادنيف )صفر و ٖو ٕو

في عدد وقطر درنات صنفي البطاطا  MS/لتر مف النفثاليف حامض الخميؾ الى الوسط الغذائي 
ديزري ودايمونت المكثرة خارج الجسـ الحي في تجارب منفصمة. أظيرت النتائج عدـ وجود 
فروقات معنوية بيف الصنفيف او التداخؿ بيف الصنفيف والتراكيز لجميع المعامالت المدروسة في 
عدد وقطر الدرنات, أما بالنسبة لتأثير تراكيز كؿ مف البنزؿ ادنيف والنفثاليف حامض الخميؾ 

رغـ مف كونيا تفوقت معنويا عمى معاممة المحايد في عدد الدرنات إال انو لـ تكف الفروقات فبال
معنوية بينيا, في حيف كانت ىناؾ اختالفات معنوية بيف التراكيز في قطر الدرنات, اذ تفوؽ 

ممغـ/لتر  والتي كاف قطر  ٖؤممـ( مقارنة بالتراكيز صفر و ٘.ٙ/لتر ) NAAممغـ  ٕالتركيز 
أما بالنسبة لتأثير إضافة البنزؿ ادنيف في  ممـ عمى التوالي. ٗ.٘و  ٘ٔ.ٖو  ٘ٚ.ٓنات فييا الدر 

قطر الدرنات الدقيقة فقد ادى الى زيادة معنوية مقارنة بالمحايد. وعند دراسة تأثير إضافة البنزؿ 
نويا عمى /لتر مع ممغـ بنزؿ أدنيف ٕادنيف وبوجود النفثاليف حامض الخميؾ فقد تفوقت المعاممة 

 ممـ. ٜ.ٓٔبقية المعامالت في قطر الدرنات وبمغ 
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 المقدمة
 tubersum ينتمي محصوؿ البطاطا

L.  Solanum   الى العائمة الباذنجانية
Solanaceae  مف بيف أىـ يعد والذي

أربعة محاصيؿ في العالـ مف حيث األىمية 
كما يعد مف اكثر المحاصيؿ ( ٔ) الغذائية

المحاصيؿ االستراتيجية  استعماال كونو مف
الميمة فقد توسعت المساحات المزروعة 

ىكتار عاـ  ٕ٘ٓ٘بالبطاطا في العراؽ مف 
 ٖٕٓٓىكتار عاـ  ٕٓ٘ٚ٘إلى  ٕٜٛٔ

(.  يتـ أنتاج تقاوي البطاطا عف طريؽ 2)
زراعة الدرنات الحاوية عمى البراعـ في 
الترب الخفيفة وتعد ىذه الطريقة مف طرؽ 

طيئة نسبيا إضافة إلى اإلكثار الخضري الب
كونيا وسيمة فعالة لنقؿ الفيروسات مف جيؿ 
ألخر مما يستدعي توفير تقاوي األساس 
بصورة مستمرة , لذا لجا الباحثوف في العديد 
مف دوؿ العالـ إلى استخداـ تقنية الزراعة 
النسيجية لتاميف الحصوؿ عمى تقاوي 
األساس والتي تمتاز بصغر حجميا مما 

خزنيا المبرد ويقمؿ مف  يسيؿ عمميات
( فضال عف خموىا مف 3تكاليفيا )

الفيروسات حيث رافؽ استخداـ ىذه التقنية 
إجراء الفحوصات السيرولوجية لمنباتات 

 مثؿالناتجة لمتأكد مف خموىا مف اإلصابة 
 – Enzyme(  Elisaيزا ) لاختبار اال

Linked Immunosorbent Assay 
ات الناتجة لمكشؼ عف الفيروسات في النبات

( ىناؾ بعض  4مف الزراعة النسيجية ) 
المشاكؿ التي تواجو العامميف في مجاؿ 
إكثار درنات البطاطا بالزراعة النسيجية منيا 
صغر حجـ الدرنات المنتجة والتي تكوف 
عرضة لمجفاؼ والتمؼ أثناء خزنيا وفشميا 

أعدادىا وقد يعزى السبب  ةعند زراعتيا وقم
حيث يعتبر مف أىـ  فييا لموسط الغذائي

العوامؿ المؤثرة في حجـ وأعداد الدرنات 
الناتجة بتقنية الزراعة النسيجية وبالخصوص 
منظمات النمو الداخمة في الوسط الزرعي 
والتي تعد األىـ في إنجاح زراعة األنسجة 
أال أف ىناؾ تبايف في نوع وتركيز منظمات 
النمو النباتية المستخدمة اعتمادا عمى نوع 

زء المزروع ودرجة تطوره واليدؼ مف الج
 ( .5زراعتو )

وبالنظر المشاكؿ الناتجة مف صغر   
حجـ الدرنات أو قمة أعدادىا وصعوبة 
خزنيا ومف ثـ زراعتيا في األرض فقد كاف 
اليدؼ مف ىذا البحث زيادة قطر وأعداد 
الدرنات بإضافة نفثاليف حامض الخميؾ 

(Naphthalene acetic acidو البنزؿ ) 
( وبثالث Benzyl adenineادنيف  )

تراكيز لكؿ منيا عمى صنفيف مف أصناؼ 
 زري. يالبطاطا وىي دايمونت و د

 
 المواد وطرائق العمل

نفذت ىذه التجربة في مختبرات الزراعة 
والتابعة  ٕٕٓٓالنسيجية في أبو غريب لعاـ 

لدائرة البحوث الزراعية في وزارة العمـو 
 والتكنولوجيا .

 
 :النباتية األجزاء

استخدـ في ىذا البحث درنات البطاطا 
لألصناؼ دايمونت و ديزري المكسور طور 
السكوف فييا والمحضنة بدرجة حرارة الغرفة) 

ـْ ( في الظالـ لتشجيع البراعـ عمى  ٕ٘
,  (6)النمو وبعد اسبوعيف أخذت البراعـ 

( وعقمت سطحيا باستخداـ محموؿ ٔ)شكؿ 
% ٔكيز ىيبوكمورايت الصوديـو بتر 
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وبإضافة بضع قطرات مف المادة الناشرة 
Tween-20 )  دقيقة وبعد  ٘ٔ( ولمدة

 االنتياء مف عممية التعقيـ غسمت البراعـ
بالماء المقطر المعقـ ثـ أجريت عممية 
استئصاؿ المرستيـ القمي مف قمـ البراعـ 
النامية بواسطة شفرات جراحية خاصة 
 ودقيقة وتحت ظروؼ معقمة ثـ زرعت عمى
الوسط الغذائي المتكوف مف مجموعة أمالح 

MS(7 ) موراشيؾ وسكوؾ الالعضوية 
مضاؼ إليو السكروز والفيتامينات ومنظمات 

( وحضنت الزروعات في 1النمو )جدوؿ 
ـْ وشدة  ٕٗالنمو عمى درجة حرارة  ةغرف

 ٙٔلوكس ولمدة  ٓٓٓٔإضاءة مقدارىا 
أسابيع  بدأت  ٗساعة يوميا وبعد مرور  

ت بالنمو وتكويف مجموع خضري الزروعا
جيد وجرى إكثار ىذه الزروعات وذلؾ 
بتقطيعيا إلى قطع صغيرة تحتوي كؿ قطعة 

واحدة عمى األقؿ وتـ أجراء  ةعمى عقد
  يزالالفحص السيرولوجي باستخداـ تقنية اال

وذلؾ لمتأكد مف خمو النباتات الناتجة  (8 ) 
مف اإلصابة بالفيروسات ونقمت الى وسط 

جديد يحتوي عمى نفس مكونات  غذائي
الوسط السابؽ وحضنت الزروعات تحت 
نفس الظروؼ السابقة ولمدة أربع أسابيع . 
وبعد وصوؿ النموات إلى الحجـ المناسب 
أخذت العقؿ وزرعت في قناني الزرع 
الخاصة بتكويف الدرنات وبواقع خمسة عقؿ 
لكؿ قنينة والتي تحتوي عمى الوسط الغذائي 

( مع  ٔالدرنات ) جدوؿ  الخاص بتكويف
إضافة منظمات النمو المراد دراستيا , 
وجرى تحضينيا في غرؼ النمو عمى درجة 

لوكس  ٓٓٓٔـْ وشدة إضاءة  ٕٓحرارة 

ساعة  ٙٔساعات إضاءة يعقبيا  ٛولمدة 
 يوـ .  ٓٓٔظالـ يوميا ولمدة 

 :األوساط الغذائية المستعممة
استعمؿ الوسط الغذائي الخاص           

تكويف الدرنات والمجيز بتراكيز عالية مف ب
السكروز باإلضافة الى مجموعة األمالح 

( وجرى دراسة إضافة ٕالالعضوية )جدوؿ 
منظمات النمو اآلتية وبالتراكيز المؤشرة 
إزائيا عمى تكويف الدرنات ) قطرىا وعددىا( 

 في تجارب منفصمة وكما يمي : 
 BAتجربة إضافة البنزؿ أدنيف  – ٔ

  ٖو  ٕو  ٔاكيز وىي صفر و بالتر 
 (. ٖ ممغـ/لتر )جدوؿ

تجربة إضافة نفثاليف حامض الخميؾ  – ٕ
NAA  ٖو  ٕو  ٔبالتراكيز وىي  صفر و  

 (.ٕ –ممغـ/لتر )جدوؿ 
تجربة إضافة البنزؿ ادنيف بالتراكيز  – ٖ

ممغـ / لتر  ٖو  ٕو  ٔوىي  صفر و 
ممغـ نفثاليف حامض الخميؾ /لتر  ٕوبوجود 
 (.ٙ ) جدوؿ 

عقمت األوساط الزرعية بواسطة جياز 
 ٕ/سـكغ ٗٓ,ٔالتعقيـ البخاري تحت ضغط 

 دقيقة.20 ـْ ولمدة  1ٕٔودرجة حرارة 
 .التحميؿ اإلحصائي

أجريت تجربة عامميو باستخداـ تصميـ 
القطاعات لعشوائية الكاممة وبعامميف وىما 
األصناؼ والتراكيز وبثالث مكررات وكؿ 

نة. حممت البيانات قني ٘مكرر يحوي عمى 
 LSDإحصائيا باستخداـ اقؿ فرؽ معنوي 

% لممقارنة بيف ٘عمى مستوى معنوية 
 (.ٜمتوسطات المعامالت )
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درنات  .1شكل 
البطاطا المحضنة 
في غرفة مظممة 
لتشجيعيا عمى 

 تكوين
البراعم الخضرية 

 ونموىا.
 

 ألقمي وتكويف الدرنات الدقيقة مكونات الوسط الغذائي المستخدـ في زراعة المرستيـ .1جدول 

 المادة
 ملغم / لتر

 تكوٌن الدرنات الدقٌقة زراعة المرستٌم القمً

 قًة كاملة قًة كاملة MSامالح 

Sucrose 31111 81111 

Inositol 011 011 

Thiamine-Hcl 1.4 1.4 

Glycine 2 2 

Nicotinic acid 5 2.5 

IAA 0 - 

Agar 9111 9111 

 لمناقذة النتائج وا
بدأت عممية تكويف الدرنات الدقيقة بعد     

مرور شيريف مف الزراعة واستمرت لمدة 
شيريف آخريف في الوسط الغذائي وكانت 
الدرنات بأحجاـ مختمفة وقد كاف موقع 
نشؤىا عمى نيايات األفرع الطرفية او في 
المناطؽ القريبة مف سطح الوسط الغذائي أو 

قمة الساؽ وىي تكوف ىوائية وأحيانا في 
ذات لوف ابيض مسمر. أظيرت النتائج عدـ 
وجود فروقات معنوية بيف الصنفيف 
)دايمونت وديزري( او التداخؿ بيف الصنفيف 
والتراكيز في عدد وقطر الدرنات الدقيقة 

 ٖو ٕولجميع المعامالت المدروسة )جدوؿ 
(. اما بالنسبة لتأثير التراكيز ٚو ٙو ٘و ٗو
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إلى أف إضافة  ٕ دوؿفقد أشارت نتائج ج
نفثاليف حامض الخميؾ إلى الوسط الغذائي 
المستخدـ لتنمية نباتات صنفي البطاطا 
دايمونت و دزري أدت إلى زيادة حجـ 
الدرنات الدقيقة مقارنة بالمحايد حيث أعطى 

ممغـ / لتر اكبر قطر لدرنات  ٕالتركيز 
ممـ مقارنة بقية التراكيز  ٘.ٙالبطاطا بمغ 
ممـ  ٗ.٘و  ٘ٔ.ٖو  ٘ٚ.ٓوالتي بمغت 

ممغـ/لتر. وقد  ٖو  ٔلمتراكيز صفر و 
يعزى ذلؾ إلى أف زيادة تركيز االوكسينات 
تعمؿ عمى زيادة المجموع الخضري لمنباتات 
مما ينعكس ذلؾ إلى زيادة قطر الدرنات 

(. أما عف تأثير إضافة البنزؿ أدنيف ٓٔ)
( إال إف زيادة ٖفقد أظيرت نتائج الجدوؿ )

البنزؿ أدنيف أدت إلى زيادة في تراكيز 
أقطار الدرنات مقارنة بالمحايد حيث أعطى 

ممغـ / لتر أعمى معدؿ , وقد  ٖالتركيز 
يعود السبب في ذلؾ إلى الدور الذي تمعبو 
السايتوكينينات في انقساـ الخاليا و تكويف 

(. اما بالنسبة لعدد ٕٔ,ٔٔالبروتينات )
)جدوؿ  الدرنات الدقيقة فقد أظيرت النتائج

( أف إضافة البنزؿ ادنيف أو النفثاليف ٘و ٗ
حامض الخميؾ أدى إلى زيادة في عدد 
الدرنات مقارنة بالمحايد أال انو لـ تكف ىناؾ 

 ٔفروقات معنوية بيف التراكيز المدروسة )
 ممغـ/لتر(. ٖو  ٕو

ولغرض دراسة تأثير التداخؿ بيف إضافة 
قد البنزؿ أدنيف و النفثاليف حامض الخميؾ ف

ممغـ / لتر مف النفثاليف  ٕاستخدـ التركيز 
حامض الخميؾ والذي اعتبر افضؿ التراكيز 
إلعطائو اكبر قطر لمدرنات الدقيقة 
  باالعتماد عمى نتائج التجربة السابقة 

( وتـ إضافة تراكيز مختمفة مف ٕ)جدوؿ 
  ٖو  ٕو  ٔالبنزؿ أدنيف وىي صفر و 

 ٙدوؿ  ممغـ / لتر, وقد أظيرت النتائج  )ج
في  BAممغـ / لتر مف  ٕ( تفوؽ التركيز 

ممـ في  ٜ.ٓٔقطر الدرنات الدقيقة وبمغ  
 ٜ.ٚو  ٔ.ٙو  ٚ.ٓحيف بمغ قطر الدرنات 
ممغـ/ لتر   ٖو  ٔممـ في التركيز صفر و 

عمى التوالي مما يعني أىمية إضافة منظمي 
النمو معا في األوساط الغذائية في زيادة 

تخداميا بصورة قطر الدرنات مقارنة باس
منفردة. أما بالنسبة لعدد الدرنات فقد 

( وجود زيادة ٚأظيرت النتائج )جدوؿ 
معنوية في عدد الدرنات مقارنة بمعاممة 
المحايدة إال انو لـ تكف ىناؾ اختالفات 
 معنوية بيف التركيز المستخدمة لمبنزؿ أدنيف. 
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  اتاالدتنتاج
البنزؿ أدنيف  ضرورة إضافة  .ٔ

ف حامض الخميؾ لزيادة والنفثالي
قطر وعدد الدرنات مقارنة 

 بالمحايدة.

 ٕإضػػػػػػافة البنػػػػػػزؿ أدنػػػػػػيف بػػػػػػالتركيز  .ٕ
ممغػػػـ / لتػػػر  ٕممغػػػـ / لتػػػر وبوجػػػود 

مف نفثاليف حامض الخميؾ أدى إلػى 
الحصػػػػوؿ عمػػػػى اكبػػػػر قطػػػػر درنػػػػات 
دقيقة ويمكف اعتماد ىذا التركيز فػي 
 إنتاج الدرنات الدقيقة مف البطاطا.

 

    فػػي حجػػـ الػػدرنات الدقيقػػة  NAA)ر تراكيػػز مختمفػػة مػػف نفثػػاليف حػػامض الخميػػؾ )تػػأثي .2جدددول 
 زري. يلمصنفيف دايمونت و د

 المعدل قطر الدرنات الدقٌقة )ملم( التراكٌز )ملغم / لتر(

 دٌزري داٌمونت

 0.95 0.9 0.8 صفر

1 3.1 3.2 3.15 

2 6.4 6.6 6.5 

3 5.4 5.4 5.4 

  3.975 3.925 المعدل

LSD 0.05  غٌر معنوي=تراكٌز × ، أصناف=0.63غٌر معنوي، تراكٌز =أصناف 

 

  

 ( في قطر الدرنات الدقيقة لمصنفيف BAتأثير تراكيز مختمفة مف البنزؿ أدنيف ) .3جدول 
 دايمونت و ديزري.          

 المعدل قطر الدرنات الدقٌقة )ملم( التراكٌز )ملغم / لتر(

 دٌزري داٌمونت

 1.5 1.6 0.4 صفر

1 3.0 3.4 3.2 
2 5.8 6.4 6.1 

3 6.5 6.8 6.6 

  4.3 3.93 المعدل

LSD 0.05    غٌر معنوي=تراكٌز × ، أصناف =0.652غٌر معنوي، تراكٌز =أصناف 
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فػػي عػػػدد الػػدرنات الدقيقػػػة  NAA)تػػػأثير تراكيػػز مختمفػػػة مػػف نفثػػػاليف حػػامض الخميػػػؾ ) .4جدددول 
 لمصنفيف دايمونت و ديزري. 

اكٌز )ملغم / لتر(التر  المعدل عدد الدرنات الدقٌقة 

 دٌزري داٌمونت

 1.000 0.800 1.200 صفر

1 4.800 5.200 5.000 

2 5.200 5.000 5.100 

3 5.600 5.600 5.600 

  4.150 4.200 المعدل

LSD 0.05 غٌر معنوي، تراكٌز = أصناف=   0.261 تراكٌز × أصناف ،     غٌر معنوي=

 
 

( فػػػي عػػػدد الػػػدرنات الدقيقػػػة  لمصػػػنفيف BAير تراكيػػػز مختمفػػػة مػػػف البنػػػزؿ ادنػػػيف )تػػػاث .5جددددول 
 دايمونت و ديزري . 

ممغم / التراكيز )
 لتر(

 المعدل عدد الدرنات الدقيقة
 ديزري دايمونت

 1.000 1.000 1.000 صفر

1 4.800 5.200 5.000 

2 5.400 5.000 5.200 

3 5.000 5.000 5.000 

  4.050 4.050 المعدؿ

LSD 0.05  أصناف= 0.524 غير معنوي, تراكيز= تراكيز × أصناف,   غير معنوي=
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ممغـ/لتػػػر مػػػف النفثػػػاليف  ٕ( وبوجػػػود  BAتػػػأثير تراكيػػػز مختمفػػػة مػػػف البنػػػزؿ أدنػػػيف )  .6جددددول 

 لمصنفيف دايمونت وديزري . في قطرالدرنات ) ممـ( NAA)حامض الخميؾ )

ممغم / لتر(التراكيز ) ت الدقيقة ) ممم (قطر الدرنا   المعدل 
 ديزري دايمونت

 0.7 0.8 0.6 صفر

1 5.8 6.4 6.1 

2 10.6 11.2 10.9 

3 8.2 7.6 7.9 

  6.5 6.3 المعدؿ

LSD 0.05    أصناف= 0.637 = غير معنوي, تراكيز تراكيز × , أصناف  غير معنوي=

 

ممغـ/لتػػػر مػػػف النفثػػػاليف  ٕ( وبوجػػػود  BAتػػػأثير تراكيػػػز مختمفػػػة مػػػف البنػػػزؿ ادنػػػيف )  .7جددددول 
 .في عدد الدرنات الدقيقة لمصنفيف دايمونت و ديزري NAA)حامض الخميؾ )

ممغم / لتر(التراكيز )  المعدل عدد الدرنات الدقيقة 
 ديزري دايمونت

 1.55 1.6 1.5 صفر

1 3.3 3.2 3.25 

2 2.9 2.9 2.9 

3 2.9 3 2.95 

  2.675 2.65 المعدؿ

LSD 0.05    أصناف= = غير معنوي, تراكيز تراكيز × , أصناف  2.52   غير معنوي=
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Abstract 

The objective of this experiment was to study the effect of benzyl adenine 

BA and naphthalene acetic acid NAA at different concentrations 0,1, 2 

and 3 mg / l  as mellas to the effect of BA (0,1, 2 and 3 mg / L) and the 

presence of 2 mg / L NAA in the number and dimeter of the microtuber 

varieties of potato Desiree and Daimont cultivated in vitro. 

The results showed no significant differences between the two cultivars 

or interaction between the two cultivars and the concentrations of all 

treatments in the number and dimeter of the tubers. Although added each 

of BA and NAA increased significantly number of micro tubers compare 

with control treatment but there were no significant differences among 

the concentrations of each of BA and NAA, .While there were significant 

differences between the concentrations in the dimeter of the microtubers.  

The result showed that  2 mg NAA / liter  gave maximum dimeter of 

microtuber (6.5 mm  ) compared to different concentrations zero and 1 

and 3 mg / L which the size of micro tubers were  0.75, 3.15 and 5.4 mm 

respectively. Added BA increased significantly the dimeter of 

microtubers compare with control treatment.  The effect of different 

concentration of BA and the presence of NAA significantly increased the 

dimeter of the microtubers and the best treatment was 2 mg BA/l compare 

with others. 

mailto:temmemy67@yahoo.com
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تأثري واء سوشً ووضتخمصات الٍبات يف اٌبات ومنو بادرات الباويا 

Hibiscus esculentus و يف منو فطز    Rhizoctonia solani 
 

يوفاق امجد القيس  

 قسم عموم الحياة, كمية التربية /ابم  الييثم , جامعة بغداد

 

 دتخلصالم

 Salvia sclareaتجربة لدراسة تأثير ماء زمـز ومستخمصات اوراؽ نباتات القصعيف  نفذت
% و ٓٔبالتركيزيف  Thymus vulgarisوالزعتر  Rosmarinus officinalisواكميؿ الجبؿ 

وتأثير ىذه  Hibiscus esculentusنبات الباميا % في انبات بذور ونمو بادرات ٕٓ
 Rhizoctoniaالمستخمصات في نسبة االصابة بمرض تعفف البذور المتسبب عف الفطر 

solsni  والنمو السطحي لو وتحميؿ ىذه المستخمصات بتقنية جياز الكروماتوغرافيا السائؿ عالي
اظيرت  في المستخمصات. ( لمكشؼ عف بعض المركبات الفعالة الموجودةHPLCالكفاءة )

النتائج بأف ىناؾ اختالفات معنوية بيف المعامالت وتأثيراتيا في نسبة االنبات وسرعة االنبات 
ومؤشر االنبات وسرعة استطالة الجذير والرويشة, وقد انخفضت نسبة االصابة في بذور الباميا 

عالة في ىذه ونموه السطحي, وقد تـ عزؿ وتشخيص المركبات الف R. solaniبالفطر 
 (.HPLCالمستخمصات المذكورة اعاله بتقنية )
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 المقدمة
 Hibiscusاف نبات الباميا 

esculentus  مف نباتات العائمة الخبازية
Malvaceae (Mallow family)  وىو

نبات عشبي يحتوي كسائيا السطحي عمى 
شعيرات نجمية وايضا يحتوي عمى عصير 

ذات تعرؽ كفي,  لزج واوراقيا متبادلة بسيطة
االزىار احادية الجنس, والثمرة عمبة عديدة 
البذور وىي مف الخضراوات الغنية بالمواد 
الغذائية وتساعد في عممية اليضـ وتحافظ 
عمى الرشاقة ويمكف استخداميا وىي 
خضراء او يتـ تجفيفيا واستخداميا في 

 (.ٔ,ٕالطيي )
يحمؿ ماء زمـز معاني دينية ويقع بئر   

ـ مف الكعبة المشرفة,  ٕٔمى بعد زمـز ع
ويعد مف اعظـ المياه المعدنية المستخدمة 
في العالج واالستشفاء وىو حمو الطعـ 
بالرغـ مف وجود العناصر العديدة فيو وىو 
ال يتأثر بالظروؼ المحيطة بو وال يتغير 
طعمو او لونو او رائحتو ويمنع نشاط 
يد الجراثيـ والبكتريا والفطريات, وىو ماء فر 

ومتميز واليشبو في بموراتو اي نوع مف المياه 
 (.ٖبالعالـ )

اشارت البحوث الى اف ماء زمـز يحتوي  
عمى العناصر الضرورية لمنبات كالكالسيـو 
والمغنسيوـ والكموريد والكبريت والحديد 
 , والمنغنيز والنحاس باالضافة الى الصوديـو
ماء زمـز مفيد لمجسـ ويعالج كثير مف 

ويمنع نمو االحياء المجيرية االمراض 
(, وقد عمؿ ماء زمـز لوحده او ٗالمضرة )

عند خمطو مع ماء الحنفية عمى زيادة نسبة 
انبات البذور و المجموع الخضري والوزف 
الطري والجاؼ لممجموع الخضري لنبات 
القمح والفوؿ البمدي باالضافة الى زيادة 

 (.٘نسبة التزىير لمنباتات المعاممة )

ستخمصات النباتية تستخدـ كبديؿ اف الم
لممبيدات الكيمياوية لمقاومة االمراض 
الفطرية والبكتيرية والفايروسية التي تصيب 
المحاصيؿ الحقمية وغيرىا والتي تسبب 
خسائر لالقتصاد الوطني, اف نبات 

 Salvia sclareaالقصعيف )الميرمية( 
(Sauge)  مف العائمة الشفويةLabiatae 

البحر االبيض المتوسط  يوجد في منطقة
ويزرع في الحدائؽ لمزينة واالستفادة مف زيتو 
العطري ذو الرائحة العطرة التي تشبو رائحة 
الخازمي ويستخدـ كغذاء لمنحؿ وىو مدرر 
لمبوؿ منشط, طارد لمريح,مضاد لمتقمصات, 
يوقؼ النزيؼ, ويخفض نسبة السكر في 
الدـ, مضاد لسرطانات الرئة والقولوف 

ويمنع سقوط الشعر, ويكافح االرؽ  والثدي,
و الكآبة, يحسف الذاكرة, يؤخر بوادر 
الشيخوخة وىو مضاد لاللتيابات الجرثومية 

, اف نبات اكميؿ الجبؿ )ٙ,ٚ,ٛ)
 Rosmarinus officinalis)الروزماري( 

وىو نبات  Labiataeمف العائمة الشفوية 
شبو شجيري صغير دائـ الخضرة ولو رائحة 

لكافور وليا مذاؽ مر, اف عطرية تشبو ا
اكميؿ الجبؿ او حصا الباف تحتوي اوراقو 

% باالضافة ٕعمى الزيت الطيار بمقدار 
الى المواد عضوية كالكافور, وىو منعش 
ومقوي لجرياف الدـ في الجمد, كما اف اوراقو 
المجففة ليا مفعوؿ ميديء,مدرر لمبوؿ, 
منشط لممعدة, مضاد لمتقمص ومطير وىو 

ضد التجاعيد واضطرابات  عالج ناجح
القمب ويستخدـ في صناعة العطور 

(ٜ,ٛ,ٚ.) 
مف  Thymus vulgarisاف الزعتر  

وىو نبات  Labiataeالعائمة الشفوية 
عشبي لو رائحة عطرية الحتوائو عمى زيت 

(, اف ٔطيار مع مادة الثايموؿ المطيرة )
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لمزعتر فوائد عديدة فيو مطير ومضاد 
ستخدـ في عالج لمتقمص وطارد لمريح وي

امراض الجياز اليضمي ولطرد الديداف 
المعوية ومعالجة االمراض الجرثومية ويفيد 
في تسكيف اآلـ الصدر واالسياؿ والحيض 

(, اف الجزء الفعاؿ مف الزعتر ىو ٙ,ٚ)
% ٕاالوراؽ واالزىار وتحتوي اوراقو عمى 

زيوت طيارة ومواد راتنجية ودباغية وصمغية 
بنسبة  Corvacolويحتوي زيتو عمى 

بنسبة  Ama-terpinine% و ٓٗمقدارىا 
بنسبة  P-cymene% و٘.ٕٙمقدارىا 
% كما ٖٔبنسبة  Thymol% وٖ.ٙٔ

اثبتت الدراسات انو مضاد لمفطريات ويعمؿ 
 (.ٓٔ,ٔٔعمى خفض االصابة بيا )

مف  Rhizoctonia solaniاف الفطر 
مف  Deutromycetesالفطريات الناقصة 

 Myceliaلفطري رتبة عقيمة الغزؿ ا
sterilia  ويتكوف مف غزؿ فطري مقسـ

وحيد النوى, يكوف اجساما حجرية 
Sclerotia  تبقى في التربة لممحافظة عمى

(, ٕٔالفطر في الظروؼ غير المالئمة )
مف الفطريات  R. solaniيعد الفطر 

الواسعة االنتشار وليا عدد كبير مف العوائؿ 
عند  النباتية, يعيش بصورة رمية ويتطفؿ

وجود العائؿ المالئـ مسببًا خسائر اقتصادية 
كبيرة نتيجة لالعراض المرضية التي يظيرىا 
عمى النبات مثؿ تعفف البذور وتحمميا 

Seed decay  وتسقيط البادرات
Damping off  وقرحة السيقافStem 

canker  وتعفف الجذورRoot rot (ٖٔ.) 
 تيدؼ الدراسة الحالية الى معرفة تأثير ماء 

زمـز وىذه المستخمصات انبات بذور نبات 

الباميا ونمو بادراتو  وفي نسبة االصابة 
وتأثيرىا في النمو  R. solaniبالفطر 

السطحي لو والتعرؼ عمى بعض المركبات 
 (.HPLCالفعالة في المستخمصات بتقنية )

 

   المواد وطرائق البحث

% مف ٕٓ% وٓٔحضرت التراكيز  اواًل:
بات القصعيف واكميؿ مستخمصات اوراؽ ن

الجبؿ والزعتر بطريقة استخداـ المستخمص 
(, تـ ٗٔ( )Crude extractالخاـ )

الحصوؿ عمى االوراؽ النباتية مف احدى 
مجمعات االعشاب في سوريا لمنبات االوؿ 
والثاني اما بالنسبة لمزعتر فقد تـ الحصوؿ 
عميو مف د. عذية ناىي وقد جمب مف جبؿ 

ؽ, وقد نقعت بذور كارا في شماؿ العرا
الباميا في التركيزيف اعاله لمدة ساعتيف 
وبثالث مكررات لكؿ تركيز ولكؿ معاممة مع 
تنقيع البذور في الماء المقطر كمعاممة 
سيطرة وماء زمـز لمعرفة تأثيره في البذور, 
نقمت البذور بعدىا الى اطباؽ بتري معقمة 
وضع فييا اوراؽ ترشيح مبممة بالماء المقطر 

عقـ , وضع في كؿ طبؽ عشرة بذور الم
بثالث مكررات لكؿ تركيز ولكؿ معاممة 
عمى حدة فضاًل عف معاممة السيطرة 

̊  ٕ٘±  ٕحضنت االطباؽ في درجة حرارة 
 اياـ وتـ دراسة الصفات التالية: ٛـ لمدة 
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 011×  عدد البذًر النابتة نسبة االنبات =  .8

  العدد الكلً للبذًر                                                  

 اخذت القراءة فً الًٌم الثالث لالنبات

 011×   عدد البذًر النابتة           سرعة االنبات =  .6

 عدد االٌام منذ بداٌة االنبات                       

 ل05اخذت القراءة فً الًٌم الرابع لالنبات  

 ل:06ًتم حسابو ًفق المعادلة االتٌة   Promoter indicatorمؤشر تحفٌز االنبات  .8

+ نسبة  1.25× + نسبة البذًر النابتة فً الًٌم الرابع 0× نسبة البذًر النابتة فً الًٌم الثانً 

 .1.25× + نسبة البذًر النابتة فً الًٌم الثامن  1.5× البذًر النابتة فً الًٌم السادس 

ساب الطًل التً تنمً فٌو البادرات فً تم قٌاس سرعة االستطالة للجذٌر اً الرًٌشة بح -4

 ل:02الًٌم الًاحد  ملم/ ًٌمل ًحسب المعادلة االتٌة  

طًل البادرات فً العد ×  طًل البادرات فً العد الثانً×  طًل البادرات فً العد االًلسرعة االستطالة = 

 الثالث

 عدد االياـ الى العد الثالثعدد االياـ الى العد االوؿ     عدد االياـ الى العد الثاني         

دراسة تاثير ماء زمـز ومستخمصات  ثانيًا:
االوراؽ النباتية قيد الدراسة بالتركيزيف 
المذكورة اعاله  في نسبة االصابة في بذور 

, وقد Rhizoctonia solaniالباميا بالفطر 
تـ الحصوؿ عمى عزلة الفطر مف كمية 
العموـ /جامعة بغداد. نقعت البذور في 

لتراكيز المحضرة لمدة ساعتيف ثـ نقمت الى ا
اطبمؽ بتري معقمة حاوية عمى اوراؽ ترشيح 
مبممة بالماء المقطر المعقـ ثـ وضعت فييا 
عشرة بذور ووضع في وسط الطبؽ جزء مف 
الفطر المزروع عمى وسط البطاطا دكستروز 

(PDA وبقطر )ٔ  مؿ ثـ حضنت االطباؽ
لبذور ـ وتـ تسجيؿ عدد ا ̊( ٖٓ-ٕٛعند )

المصابة بالفطر المذكور في كؿ معاممة 
ولكؿ تركيز لمدة سبعة اياـ ولممقارنة نقعت 

بذور في الماء المقطر لوحده كمعاممة 
 سيطرة .

دراسة نسبة االصابة بالفطر في وسط  ثالثًا:
التربة: زرعت بذور الباميا في اصص 

سـ(  ٕٓسـ وعمؽ  ٘ٔبالستيكية )بقطر 
اصيص,  وبمعدؿ عشرة بذور في كؿ

وضعت البذور التي تـ تنقيعيا لمدة ساعتيف 
 بالمعامالت التالية:

 بذور نقعت في الماء المقطر )السيطرة(  -
 بذور نقعت في ماء زمـز 

بذور نقعت في مستخمص اوراؽ  -
% كؿ ٕٓ% وٓٔالقصعيف بالتركيزيف 

 عمى حدة 
بذور نقعت في مستخمص اوراؽ اكميؿ  -

 ف اعالهالجبؿ بالتركيزيف المذكوري
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بذور نقعت في مستخمص اوراؽ الزعتر  -
 بالتركيزيف المذكوريف اعاله

وضعت البذور عمى سطح التربة ونشر 
( ممـ مأخوذة ٙبينيا خمسة اقراص بقطر )

عمى وسط  R. solaniمف مزرعة لمفطر 
PDA  بعمر سبعة اياـ بعدىا غطيت

( بطبقة مف Inoculumاقراص المقاح )
ـ سقيت بالماء ( سـ ثٔالتربة سمكيا )

 وتركت لمعرفة نسبة االصابة بالفطر.
دراسة تاثير ماء زمـز ومستخمصات  رابعًا:

االوراؽ النباتية قيد الدراسة بالتراكيز نفسيا 
 R. solaniفي النمو السطحي لمفطر 

لتنمية الفطر وحضر  PDAواستخداـ وسط 
الوسط الغذائي وبثالث مكررات لممعامالت 

 االتية:
 لوحده )سيطرة(. PDAوسط غذائي 
مؿ مف  ٔمضافًا اليو  PDAوسط غذائي 

.  ماء زمـز
مؿ مف  ٔمضافًا اليو  PDAوسط 

مستخمص اوراؽ القصعيف وبالتركيزيف 
 % كال عمى حدة.ٕٓ% وٓٔ

مؿ مف  ٔمضافًا اليو  PDAوسط 
مستخمص اوراؽ اكميؿ الجبؿ بالتركيزيف 

 اعاله.
مؿ مف  ٔالغذائي مضافًا اليو  PDAوسط 
 مص اوراؽ الزعتر بالتركيزيف اعاله.مستخ

عقمت االوساط الغذائية بجياز التعقيـ 
دقيقة.  ٘ٔلمدة  Autoclaveبالبخار 

اضيفت الييا المستخمصات النباتية بعد 
تعقيميا بواسطة الترشيح بمرشحات خاصة 

Millipore filter (ٔٛ لكي ال تتحمؿ )
بالحرارة او تتغير طبيعتيا وقد اضيفت 

الى االطباؽ بعد صبيا ثـ  المستخمصات

تركت لتتصمب ثـ نقؿ الييا الفطر بعد 
( مؿ بعد ٔصبيا وتصمب الوسط وبقطر )

الغذائي لمدة  PDAاف تـ تنميتو عمى وسط 
ثممنية اياـ, حضنت االطباؽ في حاضنة 

ـ, تـ قياس النمو  ̊( ٖٓ-ٕٛبدرجة حرارة )
ساعة لكؿ  ٛٗالسطحي بالمسطرة )سـ( كؿ 

كيز كاًل عمى انفراد ولثالث معاممة ولكؿ تر 
 مكررات.
الكشؼ عف المركبات الفعالة في  خامسًا:

اوراؽ القصعيف واكميؿ الجبؿ والزعتر 
بأستخداـ جياز الكروماتوغرافيا السائؿ عالي 

 High Performance Liquidالكفاءة 
Chromatography (HPLC)  تـ الكشؼ

عف المركبات الفعالة في اوراؽ نباتات 
واكميؿ الجبؿ والزعتر بأستخداـ القصعيف 
مف شركة   LC-20A( نوع HPLCجياز )

Scimadzu  الياباف(, تتكوف مف مضختيف(
وكاشؼ االشعة الفوؽ  LC-20Aنوع 

بالطوؿ  SPO-20Aبنفسجية المرئية 
نانوميتر أستخداـ عمود  ٕٕ٘الموجي 

الفصؿ السريع الذي يتكوف مف جزيئات 
LC-18BS ( ٖمف )m  ونصؼ قطر

حيث يعطي فصؿ سريع  mm( ٕمود )الع
وبكفاءة عالية لكوف المساحة السطحية 

( Loopعالية جدا وكاف حجـ المحقوف )
 Flowمايكروميتر ومعدؿ الجرياف ) ٓ٘

rate )ٓ.ٚ   مميمتر/دقيقة اما الطور
 Glacial( كاف Mobile phaseالمتحرؾ )

acetic acid %0.1  مذاب في 
Phosphate buffer (A)  و

Acetonitrile solvent (B)  في درجة
 ـ.̊  ٕ٘حرارة 
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ل للمركبات المفصًلة ًمقارنتيا مع زمن Retention timeتم تعٌٌن زمن االحتجاز  

االحتجاز للمركبات القٌاسٌة ًتم حساب تركٌز المًاد الفعالة التً تحتًٌيا اًراق النباتات قٌد 

 ل.09الدراسة من خالل استعمال القانًن التالً  

 تركٌز المادة القٌاسٌة×   مساحة حزمة المادة الفعالةز المادة الفعالة فً االًراق = تركٌ

 مساحة حزمة المادة القٌاسٌة     ماٌكرًؼرام/ملل               

 .1.15ل عند مستًى داللة LSDحللت النتائج احصائٌاً ًتم حساب اقل فرق معنًي  

 النتائج والمناقذة
ناؾ اختالفات الى اف ى ٔيشير جدوؿ   

معنوية بيف المعامالت في نسبة االنبات 
وسرعة االنبات ومؤشر تحفيز االنبات وقد 
انخفضت القيـ لمصفات الفسيولوجية 
المذكورة في جميع المعامالت ما عدا 
معاممة ماء زمـز فقد ازدادت بمقدار 

% مقارنة مع ٚ.ٔٚ%,٘.ٖٕ%, ٙ.ٖٕ
 السيطرة عمى التوالي, اما اكثر المعامالت
انخفاضًا فقد كانت معاممتي الزعتر فقد 

%,  ٖ.ٖٔ%, ٘.ٕ٘انخفضتا بمقدار 
% لمصفات ٗ.ٛ٘%, ٕ.ٖٛ%, ٕ.ٕٛ

 الفسيولوجية الثالثة عمى التوالي.
اما بالنسبة لمتداخؿ فقد كاف معنويًا  

وكانت اعمى قيمة في نسبة االنبات وسرعة 
االنبات ومؤشر تحفيز االنبات في معاممة 

يمة كانت لمستخمص ماء زمـز واقؿ ق
%,اف ماء زمـز يحتوي عمى ٕٓالزعتر 

العناصر الضرورية لمنبات كالكالسيوـ, 
, الكموريد, الكبريت, الحديد,  المغنسيـو

(, ٗالمنغنيز والنحاس باالضافة لمصوديوـ )
اف ىذه العناصر ربما ساعدت في زيادة 
نسبة االنبات وسرعة االنبات ومؤشر تحفيز 

 الباميا . االنبات لبذور نبات
اما بالنسبة لممستخمصات النباتية فيي   

تحتوي عمى مركبات عضوية وزيوت طيارة 
% ٘.ٕ% بالنسبة الكميؿ الجبؿ و ٕبنسبة 

بالنسبة لمزعتر ربما عممت ىذه المركبات 
عمى خفض نسبة االنبات وسرعة االنبات 
مؤشر تحفيز االنبات لمبذور المعاممة بيذه 

باتات السيطرة المستخمصات مقارنة مع ن
(ٛ,ٙ.) 

اما بالنسبة لسرعة استطالة الرويشة  
( باف ماء زمـز ٔوالجذير فيشير الجدوؿ )

قد عمؿ عمى زيادة سرعة استطالة الرويشة 
والجذير بصورة معنوية مقارنة مع نباتات 

% عمى ٙ٘% و ٔٗالسيطرة بزيادة مقدارىا 
التوالي, اما المستخمصات النباتية اما لـ 

يًا في ىذيف الصفتيف او قد تؤثر معنو 
انخفضت كما في حالة معاممتي الزعتر 

% لمعاممة ٘ٔ% وٗٔوبنسبة مقدارىا 
% ٘ٔ%و ٛ.ٚٔ% ونسبة مقدارىا ٓٔ

% عمى التوالي. اف ماء زمـز ٕٓلمعاممة 
عمؿ زيادة نمو الجذير والرويشة النو عمؿ 
عمى زيادة المجموع الخضري والوزف الطري 

 (.٘لفوؿ البمدي )والجاؼ لنبات القمح وا
( فأف النسبة ٕاما بالنسبة لجدوؿ ) 

 .Rالمئوية الصابة البذور بالتعفف بالفطر 
solani  انخفضت في جميع المعامالت

مقارنة مع البذور في معاممة السيطرة فقد 
انخفضت عند المعاممة بماء زمـز في 

% ٜ٘ظروؼ المختبر )اطباؽ بتري( بنسبة 
%, ربما ٕ٘وفي ظروؼ التربة )االصص( 

وفر ماء زمـز ظروؼ مناسبة لمبذور 
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لما  R. solaniلمقاومة االصابة بفطر 
يحتويو الماء مف عناصر غذائية ضرورية 
كالكالسيـو والمغنسيـو وغيرىا باالضافة الى 
توفير ظروؼ مناسبة لميروب مف مرض 

 التعفف.
اما بالنسبة لممستخمصات فقد عممت  

الذي عمى خفض نسبة االصابة بالتعفف 
يحدث نتيجة لمياجمة الغزؿ الفطري لمفطر 

R. solani  بصورة معنوية, فقد انخفضت
نسبة االصابة عند معاممة البذور 

% ٓٔبمستخمص القصعيف بالتركيزيف 
% في ظروؼ المختبر بنسبة مقدارىا ٕٓو

% وفي ظروؼ التربة ٘.ٛٔ% و ٓ٘
% عمى التوالي, اما بالنسبة ٘.ٗ٘% وٕ٘

يؿ الجبؿ فقد انخفضت لمستخمص اوراؽ اكم
االصابة بالتركيزيف في ظروؼ المختبر 

% وفي ٖٗ% وٙ.ٙٙبنسبة مقدارىا 
% عمى ٘.ٖٚ% وٖٗظروؼ التربة 

التوالي, وعند دراسة مستخمص الزعتر فقد 
انخفضت االصابة بالتركيزيف في ظروؼ 

% ٘.ٚٚ% وٗٙالمختبر بنسبة مقدارىا 
% عمى ٚٚ% وٙٙوفي ظروؼ التربة 

المستخمصات الثالثة بالتركيزيف  التوالي, اف
كانت مؤثرة النيا مضادة لاللتيابات 

( اف ٙ,ٚ,ٕٓالجرثومية وذات تأثير مطير )
ىذه المستخمصات ربما تعمؿ عمى منع نمو 
الغزؿ الفطري ومياجمتو لمبذور ومنع 
اصابتيا بالتعفف وايضًا قد تعيؽ دخوؿ 
الفطر لمبذور وذلؾ بمنع تكوف وسائد 

التي تمتد  Infection cushionاالصابة 
بيف الكيوتكؿ وجدار البشرة لتدخؿ بيف 

  (.ٕٔالخاليا لتسبب االصابة )
فأف اضافة ماء  ٖاما بالنسبة لجدوؿ  

زمـز ومستخمصات االوراؽ لمقصعيف واكميؿ 
( PDAالجبؿ و الزعتر الى الوسط الغذائي )

قد اثر بصورة  R. solaniلتنمية الفطر 
السطحي خالؿ فترة  معنوية في نمو الفطر

ثمانية اياـ وحصؿ تثبيط لمنمو في ماء زمـز 
مقارنة مع اطباؽ السيطرة وكذلؾ 

% ٓٔالمستخمصات النباتية في التركيزيف 
%, وقد كاف اكثر المستخمصات تأثيرًا ٕٓو

ىو الزعتر لما يمتمكو مف قدرة عمى منع 
نمو االحياء المجيرية والطفيميات 

صات عممت (. اف ىذه المستخمٖٕ,ٕٕ)
عمى تثبيط نمو الفطر في الوسط الغذائي 
ومياجمتو لمبذور بعد شروعيا باالنبات 

 ومنع تعفنيا.
( وجود ٗ,٘,ٙيالحظ مف الجداوؿ ) 

بعض المركبات الفعالة التي يتـ الكشؼ 
عنيا في مستخمصات االوراؽ النباتية 
لمقصعيف واكميؿ الجبؿ والزعتر بتقنية 

(HPLCويظير ايضًا وجود ,)  بعض
( في Saponinالمركبات الصابونينية )

اوراؽ نبات القصعيف والزعتر وربما اف ىذه 
المركبات ىي التي وفرت الحماية لمبذور 

 .R  وعممت عمى وقايتيا مف التعفف بالفطر
solani  كما اشارت البحوث فاف الزعتر  ,

يحتوي عمى المركبات االساسية مثؿ 
Thymol وCarvacol  وغيرىا مف

كبات التي تجعمو فعااًل في منع نمو المر 
الكثير مف البكتريا الموجبة والسالبة لمموف 
غراـ وكذلؾ الطفيميات كأميبا الزحار وغيرىا 

(. كما اف وجود كثير مف المركبات ٕٕ)
وحوامض  Broneolو Cineoleمثؿ 

وكافور جعمت اوراؽ اكميؿ الجبؿ ذات تأثير 
 . واف ىناؾ ايضًا مركبات)ٕٗ,ٜٔمطير )

Salvene وCineole  اعطت الوراؽ نبات
القصعيف القدرة عمى منع نمو الفطر وتثبيط 

 (.ٛاصابة البذور بالتعفف )
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نستنتج مما سبؽ بأف ماء زمـز عمؿ  
عمى زيادة نسبة االنبات وسرعتو ومؤشر 
تحفيز االنبات كما عمؿ ماء زمـز 
ومستخمصات اوراؽ القصعيف واكميؿ الجبؿ 

خفض االصابة بالفطر والزعتر عمموا عمى 
R. solani  في بذور الباميا كما قاموا

بتثبيط النمو السطحي لو.

   
تػػأثير مػػاء زمػػـز ومسػػتخمص اوراؽ القصػػعيف واكميػػؿ الجبػػؿ والزعتػػر فػػي انبػػات ونمػػو  .1جدددول 

 بادرات نبات الباميا.

مؤشر تحفٌز  سرعة االنبات نسبة االنبات % المعامالت

 االنبات

سرعة استطالة 

 وٌشة )ملم(الر

سرعة استطالة 

 الجذٌر )ملم(

 5.1 01 022.4 2.20 26.1 السٌطرة

 2.8 04.0 208.8 2.62 94.1 ماء زمزم

 5.5 02.1 021.8 2.02 22.1 %80القصعٌن 

 3.3 01.5 003.5 0.38 20.5 %60القصعٌن 

اكلٌل الجبل 

80% 

24.1 2.05 014.9 00.5 3.2 

اكلٌل الجبل 

60% 

53.1 0.62 99.1 00.1 3.9 

 3.8 8.1 96.3 0.38 52.1 %80الزعتر 

 2.9 2.5 28.8 0.02 46.5 %60الزعتر 

LSD  0.05عند مستوى 

 1.61 2.24 5.28 1.40 4.58 للمعامالت

 1.61 2.24 5.28 1.40 4.58 للتراكٌز

 0.20 5.32 00.31 1.83 8.20 للتداخل
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الجبػؿ والزعتػر فػي النسػبة المئويػة  تػأثير مػاء زمػـز ومسػتخمص اوراؽ القصػعيف واكميػؿ .2جدول 
R. solsniالصابة بذور الباميا بالتعفف بالفطر  في ظروؼ المختبر وظروؼ التربة.   

 نسبة االصابة % فً التربة نسبة االصابة % فً المختبر المعامالت

 88 28 السٌطرة

 61 32 ماء زمزم

 42 39 %80القصعٌن 

 41 36.5 %60القصعٌن 

 58 26 %80اكلٌل الجبل 

 55 44.5 %60اكلٌل الجبل 

 31 28 %80الزعتر 

 21 02.5 %60الزعتر 

LSD  عند مستوى

0.05 

65.6 66.1 

 

تأثير ماء زمـز ومستخمص اوراؽ القصػعيف واكميػؿ الجبػؿ والزعتػر فػي النمػو السػطحي  .3جدول 
 .R. solaniلمفطر 
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 .Salvia sclareaقصعيف بعض المركبات الفعالة في مستخمص اوراؽ نبات ال .4جدول 

 g/mlالتركٌز  المساحة زمن االحتجاز اسم المركب

α- pnine 0.41 00333 044.48 

Thujone 2.4 08083 02.66 

salvene 3.3 00816 233.5 

1.8- cineole 4.16 8418 015.5 

Camphene 5.49 3219 0110.4 

β-caryophellene 6.9 9368 50.204 

Viridiforol 2.24 01220 82.083 

 لSaponinًىناك اٌضا بعض المركبات الصابًنٌنٌة  

Estrogen dike 0.93 24122 91.68 

Picrosalvin 2.4 29094 20.64 
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Carnosol 3.4 34862 086.14 

Hispidulin 3.9 41103 040.29 

Luteolin 4.5 00522 038.22 

 Rosmarinusجبػػػػؿ بعػػػػض المركبػػػػات الفعالػػػػة فػػػػي مسػػػػتخمص اوراؽ اكميػػػػؿ ال .5جدددددول 
officinals. 

 m/mlالتركٌز  المساحة زمن االحتجاز اسم المركب

α- pnine 8.8 89527 698.91 

Camphene 6.8 88899 801.75 

Myrcene 68928 8.8 77.55 

1.8- cineole 66870 8.8 77.08 

Broneol 89781 5.8 828.56 

Camphor 69808 2.8 88.15 

Verbenol 87618 9.0 80.10 

 

 .Thymus vulgarisالمركبات الفعالة في مستخمص اوراؽ نبات الزعتر  .6جدول 

 m/ml التركٌز  المساحة زمن االحتجاز اسم المركب

α- pnine 0.4 09191 251.03 

Cymol 2.5 01682 254.02 

Carvacrol 3.4 2998 364.16 

Linolool 4.2 2962 392.21 

Boreol 5.14 8426 385.8 

Thymol 5.8 2529 349.9 
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Apigenin 6.9 21403 21.12 

 ( فً مستخلص االوراقSaponinهناك اٌضاً بعض المركبات الصابونٌنٌة )

Meothyl 

erythritol 
0.82 05.182 051.05 

5-β- 

histone 
2.8 06400 085.49 

6-β- 

histone 
3.2 22.915 044.44 

7-β- 

histone 
4.6 24168 046.10 

Tritrpen 6.8 02682 336.2 

Tannin  2.2 02824 230.22 

Gallic acid 2.8 01064 323.86 
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Effect of Zamzam Water and Plant Extracts on 

Germination and Seedling Growth of Hibiscus 

esculentus and growth of Rhizoctonia solani 
 

Wafik A. Al-Kaisi 

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

 

Abstract: 

Research was conducted to study the effect of Zamzam water and leaves 

extract of Salvia sclarea, Rosmarinus officinalis and Thymus vulgaris 

with 10% and 20% concentration on germination of seeds and growth of 

seedling of Hibiscus esculentus. The effect of treatments on infection 

percentage seed decay, and surface growth of Rhizoctonia solani and 

analysis of the extracts using High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) were studied. The results showed that all treatments effected 

significantly in percentage of seeds germination, acceleration of 

germination, promoter indicator, speed elongation of radical and plumule, 

the infection percentage of seeds decay and surface growth of R. solani 

was reduced. The research was conducted to detect the active compounds 

in extract of plants using (HPLC).  
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 Klebsiellaبكرتيا ة وتعدد الضكزيد احملفظي املضتخمص وَ دراص

planticola    عمى بعض وظائف اخلالياPMNs 

 

 اسامة باسم عبد الخالق الصفار
قسـ عمـو الحياة  –كمية مدينة العمـ الجامعة   

العراؽ –بغداد  –الكاظمية      

O2004B2005@yahoo.com  

 

 مدتخلصال

ا اعتمادًا مف المراكز البحثية, تـ اعادة تشخيص البكتري  K. Planticolaعزالت مف  ٗاخذت 
الستعماليا في بقية التجارب  Kp4عمى الخصائص الزرعية والكيميائية الحيوية, اختيرت العزلة 

 (ٜٕوبتركيز )  Galacturonic acidالالحقة وذلؾ لكفاءتيا في إنتاج حامض الكالكتويورونؾ
عطائيا صفات ت شخيصية مايكروغراـ/مؿ كدليؿ اإلنتاج الفائض مف متعدد السكريد المحفظي , وا 

متعدد  كيميائية حيوية نموذجية وثبات ىذه الصفات طيمة فترة البحث. تـ استخالص وتنقية
 Brain heartباستخدـ وسط ) CPS Capsular Polysaccharides السكريد المحفظي
Infusion broth  مضاؼ اليو الخميرة وسكر المالتوز لغرض اإلنتاج, تـ استخالص )CPS  

 (167وتنقيتو بالكحوالت ,وقدر تركيزه بعد تنقيتو اذ بمغ ) (Cetavlon)باستخداـ 
بالتراكيز  CPS/مؿ. شمؿ تأثير مستضد متعدد السكريد المحفظي المنقى مايكروغراـ

عمى االستجابة  K. planticola (Kp4)/مػػػػؿ المعزولة مف بكتريا مايكروغراـ (50,20,10,5)
عية آالتية عمى خاليا الدـ المحيطي لإلنساف في المناعية لتحقيؽ ذلؾ أجريت االختبارات المنا

, (PMNs)( لمخاليا البمعمية متعددة اشكاؿ النوى Viabilityقابمية النمو ) :( in vitro)الزجاج 
الخاليا متعددة  (Migration)وىجرة  Candida albicansخميرة   (Phagocytosis)وبمعمة 

 CPS (50,20)أدت تراكيز  نتائج آالتية:اشكاؿ النوى تحت االكاروز أمكف الحصوؿ عمى ال
ومعامؿ  (PMNs)/مؿ إلى انخفاض في كؿ مف النسبة المئوية قابمية النمو الخاليا مايكروغراـ

مقارنة مع معاممة السيطرة, أما التركيز  (p<0.05)البمعمة وكاف ىذا التأثير معنويا بمستوى 
 CPS (10,5)أدت تراكيز  .(PMNs)ا /مؿ فقد استطاع اف يثبط ىجرة الخاليمايكروغراـ( ٓ٘)

 مقارنة مع معاممة السيطرة. (p<0.05)/مؿ إلى زيادة معامؿ البمعمة معنويا بمستوى مايكروغراـ
 

 

mailto:O2004B2005@yahoo.com
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  المقدمة
بإنيا  Klebsiellaعرفت بكتريا     

  Klebsiellaممرضات رئوية وتعد بكتريا 
لسالبو لمموف غراـ تنتمي الى امف العصيات 
ية وىي مف الفمورا الطبيعية العائمة المعو 

الموجودة عمى جسـ  (Transient)الوقتية 
فضال عف معيشتيا الرميو في و  اإلنساف

والقناة  (Nasopharynx)البمعوـ االنفي 
المعوية فيي تمثؿ أحد أنواع الممرضات 

والتي تعزؿ  (Opportunistic)األنتيازيو 
مف مختمؼ النماذج المرضية ومف المسببات 

ألخماج المستشفيات الشائعة 
(Nosocomial Infection) (9).  تمتمؾ

عدد مف    Klebsiella planticolaبكتريا 
بامراضيتيا  عوامؿ الفوعة التي تشترؾ

وتتضمف مستضدات المحفظة وعوامؿ 
االلتصاؽ المتمثمة باألىداب, وانتاج 
الذيفانات الداخمية مثؿ متعدد السكريد 

      .((24الشحمي 
 K. Planticola  تتصؼ بكتريا

 ٓٙٔبامتالكيا محفظة سميكة يبمغ سمكيا 
نانوميتر مؤلفة مف معقد لسكريات متعددة 
حامضية الحتوائيا عمى حامض 

 ( Galacturonic acid)الكالكتويورونؾ 
والذي يؤدي دورا ميما في تثبيت التركيب 

 .(11)الغشائية لمبكتريا 
يشكؿ متعدد السكريد المحفظي 

 .K خارجية لبكتريا معظـ الطبقة ال
Planticola     دورا رئػيسػيا فػي  يمػعبو

مقاومػة ىػذه البكتريا لعممية البمعمػة بوساطػة 
الخاليػا العدلو متعددة اشكاؿ 

    Polymorphonuclear cellsالنوى
 heat. وىو معقد ثابت بالحرارة (25)

stable   يشكؿ حاجزا فيزيائيا يحمي
ؤثػر في قابمية البكتريػا مػف الجفػاؼ وي

 (.12التوصيؿ الحراري لمغشاء الخموي )
نظرا ألف متعدد السكريد 

 Capsular polysaccharidesالمحفظي
CPS) ليػذه البكػػتريا غير ساـ لذلؾ فقد )

أجريت بحوث حوؿ معرفة دوره المؤثر ضد 
فعاليو النو يزيد مف  ال (antitumor)األوراـ 

ارج الجسـ لمخػاليػػا القاتمو خ ضد الورمية
 (. 13الحي وداخمو )

اختيار عزلو كفوءة ييدؼ البحث الى  
ذات  Klebsiella planticola مف بكتريا 

أنتاجيو عالية مف متعدد السكريد 
المحفظي.استخالص وتنقية متعدد السكريد 
المحفظي وتحضير تراكيز مختمفة منو 
الستخداميا في الدراسة. مالحظة 

ز المختمفة مف التأثيرالمناعي مف التراكي
متعدد السكريد المحفظي المنقى خارج 

عمى بعض  (in vitro)الجسـ الحػي 
وظائؼ الخاليا البمعمية متعددة أشكاؿ 

  .النوى
 
 مواد وطرائق العملال

 :الصفات المظيرية
عزالت جاىزة  ٗ تـ الحصوؿ عمى

ومشخصة مف قبؿ المراكز البحثية في 
تـ  جامعة النيريف وجامعة بغداد. ولتاكد

اعادة االختبارت التشخيصية حيث زرعت 
العينات عمى األوساط الزرعية أكار الدـ 

Blood Agar  و أكار الماكونكي
MacConky Agar  ثـ حضػنت بحرارة

(ٖٚ) º( ساعة لمحصوؿ عمى ٕٗـ لمدة )
َـّ  المستعمرات , نقمت ونقيت المستعمرات وت
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تنقيتيا إلى مستعمرات منفردة وشخصت 
المعتمدة مف قبؿ حسب الطرائؽ 

Macfaddin (ٔٛ.) 
  : Gram stainبممون غرام  التصبيغ 

أخذت مسحة مف مستعمرة بكتيرية منفردة 
بوساطة الناقؿ المعقـ ووضعت عمى شريحة 
زجاجية نظيفة وثبتت المسحة وصبغت 
بمموف غراـ وبعد جفاؼ الشريحة فحصت 
مجيريا لمالحظة طبيعة تصبيغ الخاليا 

 ا وتجمعاتيا.البكتيرية  وشكمي
 

 االختبارات الكيميائية الحيوية 
Biochemical Tests:  

أجريت الفحوصات الكيمائية الحيوية التالية 
لمتأكد مف جنس البكتريا ونوعيا وفقا لطريقة 

Collee et al., (1996)   وباستخداـ
 االختبارات التالية:

- Indole Test  
- MR-VP Test    
- Simmon Citrate  
- Urease Test   
- Triple Sugar Iron Agar   
- Malonate    
- Catalase Test    
- Oxidase Test   

 
التحري عن وجود المحفظة باستعمال 

 :Negative stainingالتصبيغ السالب 
تبعت طريقة المسحة الرطبة بوضع ا

قطرة مف الحبر اليندي عمى شريحة زجاجية 
 – ٛٔنظيفة ونقمت مستعمرة فتية بعمر )

ت مع الحبر مزجا جيدا ثـ ( ساعة ومزجٕٗ
وضع غطاء الشريحة وسحبت لتكويف 

مسحة وبعثرة تكتالت الخاليا . فحصت 
بالعدسة الزيتية , دؿ وجود اليالة الشفافة 
غير المصبغة بالحبر عمى وجود المحفظة 

(6) . 
 التحري عف متعدد السكريد المحفظي كميًا 

 Bitterأجريت الطريقة حسب ما جاء في
and Muir (1962)  حيث نميت العزالت .

.   Tryptic Soya brothفي وسط 
 PBSوطردت مركزيا وأضيؼ إلى الراسب 

واجريت عممية الطرد المركزي مرة اخرى 
وطردت مركزيًا.  PBSوأضيؼ إلى الراسب 

مؿ مف الراشح واضيؼ حامض  ٔوأخذ 
الكبريتيؾ المركز اليو وبعد حماـ مغمي لمدة 

إليو مادة  دقائؽ. برد المزيج وأضيؼ ٘
Carbazole   إذ تحوؿ لوف المزيج الى

ثـ قرأت  الوردي, يترؾ المزيج ساعتيف.
( ٖٓ٘) موجي طوؿ عمى االمتصاصية

 منحنى نفسو الوقت في حضر.نانوميتر
 الكالكتويورونؾ حامض باستعماؿ قياسي

Galacturonic acid  بتراكيز (ٙٓ ,٘ٓ 
 مؿ,/مايكروغراـ(   ٓٔ, ٕٓ, ٖٓ, ٓٗ,

 لتقدير القياسي المنحنى( ٔ) شكؿال ويمثؿ
 تراكيز حساب في واعتمد الحامض تركيز

 مف المنتجة لمعزالت الكالكتويورونؾ حامض
 . القياسي المنحنى خالؿ

 
 لمتعدد المنتجة الكفوءة العزلة اختيار

أجرٌــت الطرٌقة ًفقا  :المحفظي السكريد

حٌث  Cryz et al., (1985)لما جاء فً 

ءة فً ًسط إنتاج متعدد نمٌت العزلة الكفً

السكرٌد المحفظً بإضافة الخمٌرة ً سكر 

 Brainإلى ًسط  Maltose المالتًز

heart infusion (BHI)  السائل ًبعدىا

نقل المزرًع البكتٌري إلى دًرق ًحضن 
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الدًرق بالحاضنة اليزازة. نقل المزرًع 

إلى أنابٌب طرد مركزي ًأزٌلت الخالٌا 

المركزي الطردب  المزرًع البكتٌرٌة من

ـ  º(ٕٓ -(وجمع الراسب وحفظ بحرارة 
لحيف استعمالو. جمع الراشح وعقـ 
بالترشيح, أضيؼ السيتافموف إلى الراشح, ثـ 
ترؾ المزيج في دورؽ عمى 

. أعيدت عممية Magnetic Starrierجياز
الطرد المركزي, ثـ جمع الراسب وأذيب 

. أضيؼ الكحوؿ االثيمي  CaCl2بمحموؿ
 وؿ السابؽ. وترؾ عمى إلى المحم

Magnetic Starrier  لكي يتـ فصؿ
األحماض النووية الموجودة مع العالؽ. 
رسبت األحماض النووية بالكحوؿ بوساطة 
الطرد المركزي. رسب متعدد السكريد 
المحفظي بزيادة تركيز الكحوؿ االثيمي ثـ 
طرد مركزيا. جمع الراسب وأذيب بالماء 

باستعماؿ قمع  المقطر المعقـ تمت التنقية
الفصؿ لثالث مرات وبحجـ مساًو مف 
محموؿ الفصؿ جمعت األطوار المائية 

 Dialysisوأجريت ليا عممية الفرز الغشائي 
. ورسب متعدد السكريد المحفظي النقي 
باستعماؿ االيثانوؿ وجمع الراسب بالطرد 
المركزي. أجريت عممية الفرز الغشائي مرة 

لمحفظي النقي أخرى وعقـ متعدد السكريد ا
Purified CPS  بمرشحات وحفػظ في

 ـ.º(ٕٓ-أنابيب معقمة بالمجمدة )
  :عزل الخاليا البمعمية متعددة اشكل النواة

عزؿ الخاليا البمعمية متعددة أشكاؿ النوى 
Polymorphonuclear cells (PMNs) 
مف الدـ المحيطي لالنساف بعد سحب الدـ 

تبعا  (PMNs)منو. وعزلت خاليا 
,  Cech and Lehrer  (1984)يقةلطر 

بعدىا مزجت محتويات األنبوبة بمطؼ 
( دقيقة. ٘ٗووضعت في الحاضنة لمدة )

لوحظ تكوف طبقتيف السفمى تحوي خاليا الدـ 
الحمر والعميا تحوي البالزما الغنية بخاليا 
الدـ البيض , نقمت إلى إنبوبة أخرى معقمة 

 HBSSوغسمت الخاليا بمحموؿ ىانكس 
رات.عمقت الخاليا بالوسط الزرعي لعدة م

. وحسبت   RPMI – 1640النسيجي 
 Hudsonالخاليا اعتمادًا عمى طريقة  

and Hay  (ٔ٘ باستخداـ صبغة ,)
التريباف الزرقاء وساطة شريحة عّد خاليا 

تحت المجير   Haemocytometerالدـ 
الضوئي اذ عدت الخاليا المصبوغة ميتة 

الصبغة فيي عمى أما الخاليا التي لـ تأخذ 
 االغمب خاليا حّية . 

تأثيرمتعدد السكريد المحفظي المنقى عمى 
قابمية النموالخاليا البمعمية متعددة أشكاؿ 

 (. PMNsالنوى )
 ,.Nonoyama et alاتبعت طريقة 

حيث حضر عالؽ الخاليا البيض  (1979)
( في وسط PMNsمتعددة أشكاؿ النوى )

RPMI – 1640ية . حضرت تراكيز نيائ
المنقى  CPSمف متعدد السكريد المحفظي 

 مايكروغراـ( ٓٓٔ, ٓ٘, ٕٓ, ٓٔ, ٘ىي )
في  RPMI – 1640 / مؿ في الوسط 

مؿ  ٘.ٓأنابيب بالستيكية معقمة. أضيؼ 
( مف كؿ تركيز مف PMNsعالؽ الخاليا )

في أنابيب معقمة مع ترؾ  CPSتراكيز 
إنبوبة بالتركيز صفر لكؿ مف المستضديف 

طرة. حضنت األنابيب لمدة كمعاممة سي
( خمية ٕٓٓساعة واحدة. ثـ حسبت )

ألستخراج النسبة المئوية قابمية النمو الخاليا 
ء باعتبار بإستعماؿ صبغة التريباف الزرقا

الخاليا المصبوغة ميتة
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   : )09(ًباستخدام القانًن اآلتً 

 عدد الخالٌا الحٌة                                               

           011×  ------------= البلعمٌة النسبة المئًٌة لقابلٌة النمً الخالٌا

 العدد الكلً                                             

تأثير متعدد السكريد المحفظي المنقى عمى 
عممية بمعمة خميرة المبيضة البيضاء 

Candida albicans  . 
 Cech and Lehrerتمدت طريقة اع

حيث حضر عالؽ الخاليا البمعمية  (1984)
(, كما حضر PMNsمتعددة اشكاؿ النوى )
( خمية/ مؿ. ٙٓٔ×ٛعالؽ الخمػيرة بتركيز )

وحضرت تراكيز مف متعدد السكريد 
 ٕٓ, ٓٔ, ٘المنقى ) CPSالمحفظي 

/مؿ. وحضرت إنبوبتا مايكروغراـ(ٓ٘,

الؽ سيطرة بتركيز صفر, وأضيؼ ع
PMNs  ( عمى ٔ:ٗوالخميرة بنسبة )

مؿ ( مصؿ الدـ  ٕ٘.ٓالتوالي. واضيؼ ) 
ووضعت في حماـ مائي ىزاز لمفترات 

( دقيقة. ٕٓٔ, ٜٓ, ٓٙ, ٖٓالزمنية )
بانتياء كؿ فترة زمنية حضرت مسحات مف 
كؿ تركيز عمى شرائح زجاجية نظيفة.  
 تركت لتجؼ ثـ ثبتت بالكحوؿ المثيمي

،  Giemsaًصبؽت بصبؽة 

 

ت    Phagocytic IndexلPIل خلٌة لحساب معامل البلعمة  211فحصت بالعدسة الزٌتٌة ًُعدَّ

 5)ًكاالتً 

 عدد الخالٌا البلعمٌة الملتيمة                               

 PI       =----------------------------     ×011معامل البلعمة 

 عدد الخالٌا الكلً                                   

تأثير متعدد السكريد المحفظي المنقى عمى 
( تحت PMNsىجرة الخاليا البمعمية )

  :االكاروز
 Nonoyamaأجريت عمى وفؽ ما جاء في 

et al., (1979)  حضر متعدد السكريد
, ٓٔ, ٘المنقى بالتراكيز ) CPSالمحفظي 

 /مؿ في وسط  مايكروغراـ( ٓ٘, ٕٓ
RPMI – 1640 ت محتويات ثـ أضيف

األنبوبة إلى وسط اليجرة في أطباؽ. 

إلى وسط اليجرة   PBSأضيؼ محموؿ
مؿ مف  ٔواعتبر سيطرة سالبة. أضيؼ 

(Phytohemagglutinin PHA بتركيز )
/مؿ إلى وسط اليجرة مايكروغراـ( ٓٔ)

واعتبر سيطرة موجبة. بردت األطباؽ بحرارة 
(ٗ) º ـ , ثـ ثقبت طبقة االكاروز وضع

في كؿ حفرة معمولة   PMNsالياعالؽ الخ
في أطباؽ السيطرة السالبة والموجبة , 

( ساعة. 24لمدة ) CO2حضنت في غاز 



2011انسُخ         1انعدد         3انًجهد                              يجهخ كهٛخ يدُٚخ انعهى انجبيعخ             
 

68 
 

بعد انتياء مدة الحضف ثبتت الخاليا 
باستعماؿ الكحوؿ المثيمي ثـ أزيمت طبقة 
االكاروز وأىممت. صبغت األطباؽ بصبغة 

Giemsa ( دقيقة. فحصت ٕٓلمدة )
ئي, لحساب األطباؽ تحت المجير الضو 
 المسافة التي تحركتيا الخاليا .

 

  Migration Inhibition Factorقذَّر قطر دائرج انهجرج شى اسـرخرض عايم ذصثيط  انهجرج 

 (MIF)  وفقا نطريـقح(Federlin et al,.1971)   ( 005وحسة انقاَىٌ االذي )  

       

 رة  ململ فً معاملة االختبار قطر دائرة اليج                                     

 ----------------------------------------------=  (MIF)عامل تثبٌط اليجرة  

 قطر دائرة اليجرة  ململ فً معاملة السٌطرة                                     

 التحميؿ اإلحصائي .
حممت النتائج إحصائيا باستخداـ اختبار      

 Anova oneباتجاه واحد  تحميؿ التبايف
way   كما أستخدـ اقؿ فرؽ معنويLeast 

Significant Difference (LSD)  
لمبحث عف وجود الفروؽ المعنوية بيف 
المعامالت المختمفة وعمى مستوى معنوية 

وثبتت النتائج بشكؿ )المعدؿ  (٘ٓ.ٓ)
 الحسابي +  االنحراؼ المعياري(.

 
 النتائج والمناقذة

  :ية والفحص المجيريالصفات الزرع
الزرع اف  ٔأظيرت نتػػائج المبينة في جدوؿ 

 Klebsiella planticola مستعمرات بكتريا
استطاعت النمو عمى وسط الماكونكي  

وخمرت سكر الالكتوز فيو وأعطت 
مستعػمرات ورديو براقة ذات قواـ مخاطي 
وىي صفة مميزة ليذه البكػتريا , اما 

ر الدـ فكانت مستعمراتػيا عمى وسط أكا
شفافة لماعة غير محممة لكريات الدـ 

, أوضحت نتائج الفحص (16)الحمراء 
ألمجيري لمشرائح ألمحضره مف تمؾ 
المستعمرات وباستخداـ التصبيغ بطريقة 

غراـ أنيا عصيات قصيرة سالبة لمموف غراـ 
اتخذت ىيئة مفردة أو مزدوجة أو بشكؿ 

 .  (14)سالسؿ قصيرة , 
 ائي الحيوي التشخيص الكيمي

( إلى ٕأشارت النػػتائج المبينة في الجدوؿ )
الفحوصات الكيميائية الحيوية والتي اعتمدت 

وفقا لما  K. planticolaلتاكيد نوع العزلة  
 ( .ٕٓجاء في )

 Capsuleالتحري عف وجود المحفظة 
أظيرت النتائج أف جميع العزالت قد امتمكت 
المحفظة بعد اف تـ التحري عف وجود 

لمحفظة باستعماؿ طريقة التصبيغ السالب ا
Negative staining  ويوضح الشكؿ ,

( مسحة ألحدى ىذه العزالت مصبوغة ٕ)
بطريقة التصبيغ السالب باستعماؿ الحبر 
اليندي إذ تالحظ المحفظة بشكؿ ىالة 
شفافة تحيط ببقية جسـ الخمية البكتيرية في 

 (.(6حيف تظير األرضية سوداء معتمة  
 عف متعدد السكريد المحفظي كميًا. التحري

بالرغـ مف اف طريقة التصبيغ السالب أثبتت 
امتالؾ جميع العزالت محفظة أال انو كاف 
البد مف التحري عف متعدد السكريد 
المحفظي كميا الختيار أكفأ العزالت 
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 باإلنتاج, لذا فقد أجريت طريقة قياس كمية

 Galacturonic  حامض الكالكتًًٌرًنك

acid  قٌد الدراسة  لة المختارةالعز

ًمقارنتيا مع المنحنً القٌاسً لتراكٌز 

.(11) محضرة من ىذا الحامض

 
اختيار العزلة الكفوءة في انتاج متعدد 

 :السكريد المحفظي
مف بكتريػػػػػا  Kp4تـ اختيار العزلة 

K. planticola ( وذلؾ مف ٖجدوؿ )
خالؿ صفات نموذجية في الفحوصات 

ثناء الكيميائيو  الحيوية التي أجريت ليا وا 
اختبارىا عف كفاءتيا في أنتاج حامض 
الكالكتويورونؾ واحتوائيا عمى محفظة كبيرة 
الحجـ وثبات صفاتيا الزرعية طيمة فترة 

 البحث.
استخالص وتنقية متعدد السكريد المحفظي   

Capsular polysaccharides 
(CPS): 

مع خالصة   BHIوجد اف وسط 
ر المالتوز كاف وسط مالئـ الخميرة وسك

.  كما يعد استخداـ CPSالنتاج 
Cetavlon  ضروريًا في عممية فصؿ متعدد

السكريد المحفظي. في حيف اف األحماض  
النووية الموجودة تتـ إزالتيا بترسيبيا بكحوؿ 

ethanol جمع متعدد السكريد المحفظي .
CPS   بمعاممتوethanol  َـّ التخمص ثـ ت

تينات مف خالؿ فصميا مف بقايا البرو 
بمذيبات عضوية ىي مزيج مف كموروفوـر 

( عمى التوالي .أثبتت ىذه ٔ:٘بيوتانوؿ ) -
الطريقة كفاءتيا بالحصوؿ عمى متعدد 

 Purified CPSالسكريد المحفظي النقي 
َـّ التأكد نوعيًا مف وجوده بإجراء اختبار  وت

 . )ٕٔ ( Molish testمولش 

كريد المحفظي اف تركيز متعدد متعدد الس
تـ تقديره   Purified CPSالمنقى 

حامض الكبريتيؾ  –باستعماؿ طريقة الفينوؿ
مف   Dubois et al., (1956)المركػػػز 

خالؿ رسـ العالقة بيف تراكيز الكموكوز 
القياسي واالمتصاصية عمى طوؿ موجي 

نانوميتر إذ وجد اف تركيز متعدد  ٜٓٗ
َـّ  الحصوؿ  السكريد المحفظي المنقى الذي ت

 مغـ/مؿ. 167عميو بمغ 
المنقى  CPSتأثير متعدد السكريد المحفظي 

الخاليا البمعمية متعددة  قابمية نموعمى 
 .(PMNs)أشكاؿ النوى 

اظيرت النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا 
بعد معاممة الخاليا البمعمية متعددة أشكاؿ 

مغـ/مؿ  (ٓٓٔ,ٓ٘,ٕٓ,ٓٔ,٘بالتراكيز )
ولمدة  CPSمحفظي مف متعدد السكريد ال

( إف ٗساعة واحدة, الجدوؿ )
/مؿ مف متعدد مايكروغراـ( ٓٔ,٘التراكيز)

لػـ تكف ذات تأثيرا معنويا  السكريد المحفظي
 (PMN)في قابمية النمو لمخاليا البمعمية 

( في الوقت الذي كاف p<0.05بمستوى )
مغـ/مؿ تأثيرا  ٓٓٔ, ٓ٘, ٕٓلمتراكيز 

مو بمستوى معنويا في قابميتيا عمى الن
(p<0.05)   حيث انخفضت النسبة المئوية

قابمية النمو ىذه الخاليا مقارنة مع معاممة 
السيطرة وكذلؾ الحاؿ عند استخداـ التركيز 

/مؿ إذ انخفضت النسبة مايكروغراـ ٓٓٔ
 المئوية قابمية النمو الخاليا البمعمية مف 

( (83.6في معاممة السيطرة إلى  96.8
/مؿ عمى ايكروغراـم ٓٓٔعند التركيز 

التوالي, كما يالحظ مف الجدوؿ انو ال توجد 
( بالنسبة (p<0.05فروؽ معنوية بمستوى 
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  مغـ/مؿ. ٕٓو  ٓ٘ التركيزيفبيػف  (PMNs)المئوية قابمية النمو الخاليا 
 

 CPSتأثير متعدد السكريددد المحفدظدي 
 :المنػػقى المنػػقى عمى عممية التياـ الخميرة

Candida albicans 
تاثير   ٘جدوؿ في نتائج الموضحة البينت 

CPS   المنقى عمى عممية التياـ الخميرة
اف معدالت معامؿ البمعمة   ٖكما في شكؿ 

(Phagocytic Index PI)  لخاليا
PMNs ( 10 ,20 ,50المعاممة بالتراكيز, 

/مؿ مف مستضد متعدد مايكروغراـ( 5
السكريد المحفظي لفترات زمنية مختمفة 

ارنة بالسيطرة.إذ يالحظ مف الجدوؿ اف مق
معامؿ البمعمة يزداد مع زيادة الزمف تدريجيُا 

 ٜٓبشكؿ معنوي حتى وصؿ أقصاه عند 
دقيقة  ٕٓٔدقيقة ثـ عاد لينخفض خالؿ 

ولجميع التراكيز المستعممة ومف ذلؾ يالحظ 
أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف عامؿ الوقت 

اللتياـ ومعامؿ البمعمة واف كفاءة الخاليا ل
تزداد بمرور الوقت ,فيما تبدأ بعد الدقيقة 

بفقداف قدرتيا عمى االلتياـ , وقد برر  ٜٓ
إلى زيادة  Lock et al., (1990)ذلؾ 

تركيز االنزيمات الحالة والمواد السامة التي 
تنتج مف قبؿ الخاليا نفسيا نتيجة ىذه 
العممية.  وبينت اف ىناؾ انخفاض معنوي 

بزيادة التركيز  (p<0.05)عمى مستوى 
ولجميع األوقات المستخدمة بالتجربة كما 
لوحظ عدـ وجود فرؽ معنوي بمستوى 

(p<0.05) ( 10,5بيف التركيزيف) 
( ٕٓٔ,ٜٓ/مؿ في الزمف )مايكروغراـ

دقيقة. اف عممية البمعمة تتـ بواسطة الخاليا 
الوحيدة النواة في الدـ التي تتحوؿ الى خاليا 

ليا الى االنسجة البمعـ الكبير عند وصو 
وتقوـ بعممية البمعمة, ويمكف قياس فاعمية 
ىذه الخاليا ونشاطيا مف خالؿ عممية 

االلتياـ وقابميتيا عمى التخمص مف الجراثيـ 
واألجساـ الغريبة الداخمة لمجسـ بما يعرؼ 

. Phagocytosis (1)بعممػية البمعػمػة 
يوفر متعدد السكريد المحفظي لمبكتريا حاجزا 

يا ضد عممية البمعمة فيزيائ
antiphagocytic barrier  يعترض عممية

ارتباط مكونات العامػؿ المتمػػـ مع مستممػػاتيا 
 .(2)عمى الخاليػػا البمعمية 

عمى  CPSتأثير متعدد السكريد المحفظي 
ىجرة الخاليا البمعمية متعددة أشكاؿ النوى 

(PMNs). 
( الى تأثير ٙاشارت النتائج في جدوؿ )

السكريد المحفظي المنقى عمى ىجرة متعدد 
وعامؿ تثبيط  (PMNs)الخاليا البمعمية 

 Migration Inhibition Factorاليجرة 
MIF)  حيث بينت اف التراكيز )

/مؿ مف متعدد مايكروغراـ( ٘,ٓٔ,ٕٓ)
السكريد المحفظي المنقى أدت إلى زيادة في 
قطردائرة اليجرة عندما بمغت 

التوالي (ممـ عمى (16.87,17.6,18.5
وتعد ىذه الزيادة معنوية بمستوى 

(p<0.05) ( ٘لمتركيز )مؿ مايكروغراـ/
مقارنة مع معاممتي السيطرة السالبة 

( في حيف اف الزيادة (PHAوالموجبة 
/مؿ غير مايكروغراـ( (20,10لمتركيزيف 

مقارنة مع  (p<0.05)معنوية بمستوى 
معاممة السيطرة السالبة وأدى التركيز 

/مؿ إلى انخفاض معنوي غراـمايكرو (ٓ٘)
في قطر دائرة اليجرة  (p<0.05)بمستوى 

مقارنة مع معاممة السيطرة, وسجمت 
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اقؿ قيمة  Phytohemagglutinn (PHAالمعاممة بمادة )
( التي تـ الحػصوؿ عمييا مع القيـ MIFممـ. وعند مقارنة قيـ ) ٕٔ.ٛحيث بمغت 

 Bures etالقياسية المعتمدة والواردة في )
al., (1986 :والتي ىي كاألتي  

 

  .طبيعية : ىجرة1.2– 0.8مف MIFقيـ
  : تحفيز اليجرة.ٕ –1.2مف MIF يـق

 : تثبيط لميجرة.ٛ.ٓ –مف صفر MIFقيـ 
النتائج اف جميع تراكيز متعدد  نتبي

السكريد المحفظي كانت ضمف الحدود 
مؿ \مغـ (ٓ٘التركيز ) عداالطبيعية لميجرة 

فأنيما  (PHA)وجبة ومعاممة السيطرة الم
وقعا ضمف القيـ المثبطة لميجرة. يتضح اف 

/مؿ مف مايكروغراـ ((50كؿ مف التركيز 
متعدد السكريد المحفظي المنقى أدى إلى 

ىجرة عشوائية  (PMNs)ىجرة الخاليا 
مقارنة بمعاممة السيطرة الموجبة.أف عممية 

( (PMNsتثبيط ىجرة الخاليا البمعمية 
ـ بمساعدة الخاليا داخؿ الجسـ الحي تت

الف إفراز  (Th)الممفاوية التائية المساعدة 
مف قبؿ الخاليا  (MIF)عامؿ تثبيط اليجرة 

(T-cell)  يؤدي إلى تثبيط ىجرة الخاليا
. (22)البمعمية عف موقع حػػػػػػػػدوث االلتياب

 Tumorويعد عامؿ التنخر الورمي 
Necrosis Factor TNF)   ىو )

رة خاليا الدـ العدلة المسؤوؿ عف تثبيط ىج
تحت االكاروز بدليؿ اف األضداد المحضرة 
ضد ىذا العامؿ ىي الوحيدة القادرة عمى 

 .)ٖٕ(معادلة إزالة فعالية ثبيػػط اليجرة 

  االدتنتاجات 

 Klebsiellaأظيرت عزالت بكتريا 
Planticola   وامتالكيا جميع العزالت

. أدى استخداـ التراكيز capsuleمحفظو 
المنقى في   CPSمفة مف مستضدي المخت

ىذه الدراسة الى تحفيز االستجابة المناعية 
الالنوعية مف خالؿ زيادة وظائؼ وفعاليات 
الخاليا المناعية المستخدمة واعتمد مدى 
التحفيز عمى تركيز ىذه المستضدات لذا 
فمف الممكف االستفادة مف ىذه المستضدات 
كمعدالت مناعية 

(Immunomodulators). 
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المنحنى القياسي لتقدير تركيز حامض الكالكتويورونؾ الموجود في  .1شكل 
.متعدد السكريد المحفظي  

  . Capsuleتوضح المحفظة K. planticolaمسحة لبكتريا   .2شكل 

y = 0.022x
R² = 0.998
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 .C. albicansالممتيمة لخاليػا خمػػيرة  (PMNs)خاليا  .3شكل 

 المعزولة في الدراسة K. planticola( : الصفات المظيرية لبكتريا 1جدول )

Isolates MacConky agar Blood Agar Morphology 

K. planticola Pink colony mucoid White colony Bacilli 

 

 المعزولة في الدراسة. K. planticolaالصفات الكيميائية الحيوية ألنواع بكتريا : 2 جدول

 K. planticola االختبار

Oxidase - 

Catalase + 

Indole - 

Methy Red + 

Vogas-Proskawer + 

Simmon Citrate + 

Urease + 

Malonate + 

TSI A/A+ gas no H2S 
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    لكتويورونؾ الموجود في متعدد السكريد المحفظي لعزالت بكتريا تراكيز حامض الكا .3جدول 
K. planticola 

Galacturonc acid  تركيز رقم العزلة /مل( مايكروغرام)  

Kp1 25 

Kp2 18 

Kp3 27 

Kp4 29 

 

باستخداـ تراكيز  (PMNs)النسبة المئوية لقابمية النمو الخاليا البمعمية متعددة النوى  .4جدول 
 المنقى. CPSة مف متعدد السكريد المحفظي مختمف

 ((CPSتركٌز

/مل(ماٌكروغرام)  

الخالٌا البلعمٌة متعددة النوى )المعدل  النسبة المئوٌة لقابلٌة النمو

االنحراف المعٌاري(±  

 a           0.00±  8..9 صفر  سٌطرة ل

5 9..0  ±0.40           a 

01 92.8  ±0..0            a 

21 93.2  ±0.80            b 

51 90..   ±0.82              b 

011 82..  ±4.00           c 

 

)مقارنة بيف  (p<0.05) معنوية فروؽ وجود عدـ عمى داللة المتشابية اإلنكميزية األحرؼ
 .المعامالت المختمفة(
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 C. albicans عمى بمعمة خميرة  CPSتأثير مستضد  .5  جدول

 (CPS)ز تركٌ

 /مل(روغرامماٌك)

 %  (PIمعامل البلعمة )

 وقت التعرض

80 20 70 860 

 0.29±  63.68 صفر سٌطرةل

A 

24.21 
±2.35 

A 
22.96 ±1.64 

A 
26.33 ±0.24 

a 

5 64.52 ±0.46 

A 

23.44 
±0.82 

A 
85.22 ±2.66 

B 
83.45 ±2.20 

b 

10 61.31 ±1.99 

A 

25.25 
±0.99 

B 
86.22 ±0.58 

B 
84.6±0.04 

b 

20 54.45 ±1.52 

B 

62.93 
±0.43 

C 
23.20 ±2.53 

C 
22.8 ±0.36 

C 

50 53.25 ±2.36 

B 

64.60 
±2.40 

D 
66.68 ±0.5 

D 
65.42 ±0.5 

D 

المعامالت المختمفة  /)مقارنة بيف(p<0.05)وجود فروؽ معنوية  عدـ األحرؼ اإلنكميزية المتشابية داللة عمى
 االنحراؼ المعياري(±, ,)المعدؿ لكؿ عمود(

 

  ( تحت  PMNsتأثير متعدد السكريد المحفظي المنقى عمى ىجرة الخاليا البمعمية ) .6جدول 

 .االكاروز            

 (CPS) تركيز 
 مغم/مل

 قطر منطقة اليجرة )ممم(
 عامل تثبيط اليجرة

(MIF) 
 a 1        ٖٗ.ٔ ± ٛٙ.ٚٔ صفر)سيطرة سالبة (

٘ ٕٓ.٘ٓ  ±ٓ.ٖ٘       b 1.102 
ٔٓ ٔٛ.ٔٚ  ±ٓ.ٕٗ      ab 1.053 
ٕٓ ٔٚ.ٜٚ  ±ٓ.ٕٙ       a 1.019 
٘ٓ ٔٔ.٘ٙ  ±ٓ.ٙٙ       c 0.775 

PHA )سيطرة موجبة(   ٛ.ٕٔ    ±ٓ.ٕٗ       d 0.464 
( / )المقارنة بيف المعامالت المختمفة p<0.05األحرؼ اإلنكميزية المتشابية داللة عمى عدـ وجود فروؽ معنوية )

 االنحراؼ المعياري(±,)المعدؿ (
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Abstract 

Four isolates of K. planticola were obtained from research center; Al-

Nahrrin University and University of Baghdad, they were re-

identification according to the cultural, biochemical properties. One 

isolate (Kp4) was selected to be used in the following experiments due to 

its efficient production of Galacturonic acid (29) µg/ml, typical 

biochemical characteristics and its consistent properties along the period 

of study. Extraction and purification of capsular polysaccharides (CPS), 

Brain Heart Infusion broth with was used to produce CPS. The CPS was 

extracted by Cetavlon and was purified by alcohols, the purified CPS 

concentration was estimated reached to (167) µg/ml. Effect of the 

purified CPS concentrations (5,10,20,50)µg/ml which was isolated from 

K. planticola (Kp4) on the immune response (in vitro) were investigated. 

The following (in vitro) immunological tests were performed; viability of 

polymorphonuclear cells (PMNs), phagocytosis of Candida albicans , 

migration of (PMNs) under Agaros, the results showed that: 

-The concentrations of CPS (20, 50) µg/ml decreased the viability 

percentage of (PMNs), Phagocytic Index (PI) with significant differences 

(p<0.05) in comparison to the control treatment. The concentration (50) 

µg/ml inhibited the migration of (PMNs)  

-The concentrations of CPS (5, 10) µg/ml increased (Phagocytic indexI), 

with significant differences (p<0.05) in comparison to the control 

treatment. 
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 Carassius auratusتأثري الكزوً صداصي التكافؤ يف األمساك الذِبية 

L.   

 

*حنان جميل عاشور ,  حسين عبد المنعم داود  و  ميدي ضمد محيسن   

ابن اليٌثم ، جامعة بؽداد –قسم علًم الحٌاة ، كلٌة التربٌة   

العراق –االعظمٌة ، بؽداد   

العراق –ًزارة الزراعة ، بؽداد  *  

  

 

 المدتخلص

إلػى تراكيػز مختمفػة مػف الكػرـو     Carassius auratusعرضت مجػاميع مػف األسػماؾ الذىبيػة 
سداسػػي التكػػافؤ وذلػػؾ لدراسػػة جػػانبيف مػػف التػػأثيرات ,  األوؿ تمثػػؿ بدراسػػة التػػأثير السػػمي الحػػاد 

. في حيف تمثؿ الثاني بدراسة التػأثير السػمي المػزمف (Lc50)لتحديد التركيز القاتؿ لنصؼ العدد 
تأثيرىػا فػي النػوع موضػوع الدراسػة. أظيػرت مف خالؿ استخداـ ثالث تراكيز تحػت مميتػة ومتابعػة 
لتػر خػالؿ مػدة  /ممغػـ  ٘.ٕٚكانػت  (Lc50)نتائج الدراسة اف قيمة التركيز القاتػؿ لنصػؼ العػدد 

سػػاعة . وتمثمػػت التػػأثيرات السػػمية المزمنػػة بحصػػوؿ تغيػػرات سػػموكية مػػف خػػالؿ السػػرعة فػػي  ٜٙ
يػة , مػع تعػب وخمػوؿ وقمػة الشػيية حركة السباحة والتنفس , وضعؼ االستجابة لممحفزات الخارج

لتنػػػاوؿ الغػػػذاء . كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة حصػػػوؿ تغيػػػرات فػػػي نمػػػو األسػػػماؾ تمثػػػؿ بحصػػػوؿ 
انخفػػػاض معنػػػوي فػػػي معػػػدؿ الػػػوزف العػػػاـ لمجسػػػـ. وفيمػػػا يخػػػص التغيػػػرات النسػػػجية المرضػػػية فػػػي 

ط تنسج واحتقاف الكمية. أوضحت الدراسة الحالية حصوؿ تضيؽ في تجاويؼ النبيبات الكموية وفر 
فػػي األوعيػػة الدمويػػة ونػػزؼ وتميػػؼ فػػي الكبيبػػات وزادت حػػدة التػػأثيرات مػػع زيػػادة التراكيػػز. سػػجمت 

  3.6 ,8.62 ,9كميػػة تػػراكـ العنصػػر فػػي العضػػالت زيػػادة مػػع زيػػادة التراكيػػز وكانػػت القػػيـ 
 لتر عمى التوالي. /ممغـ  10 ,20 ,30 لتر في التراكيز /ممغـ
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  المقدمة
ؿ البيئػػػػػة المائيػػػػػػة المحطػػػػػة النيائيػػػػػػة تمثػػػػػ 

لممموثػػػػات البيئيػػػػة بضػػػػمنيا العناصػػػػر الثقيمػػػػة 
حيث تصؿ إلييا أما بطريقػة مباشػرة او غيػر 
مباشػػػػرة مسػػػػببة بػػػػذلؾ خطػػػػورة عمػػػػى األحيػػػػاء 
المائية مف خالؿ التأثير في السمسمة الغذائية 
واإلخػػػػالؿ بالنظػػػػاـ البيئػػػػي فيػػػػي تتسػػػػبب فػػػػي 

اء المائيػػػة ظيػػػور سػػػمية حػػػادة ومزمنػػػة لألحيػػػ
بضػػػػمنيا األسػػػػماؾ لػػػػذا كػػػػاف مػػػػف الضػػػػروري 
معرفة تأثير ىذه العناصر والػذي بػات يشػكؿ 
تيديدًا كبيػرًا لمحيػاة فػي البيئػة المائيػة والسػيما 

, كمػػا اف لمعناصػػر الثقيمػػة  (ٔ)الثػػروة السػػمكية
عػػدد كبيػػر مػػف التػػأثيرات الضػػارة فػػي مختمػػؼ 
األحيػػػػاء تتمثػػػػؿ فػػػػي كػػػػوف قسػػػػـ منيػػػػا يشػػػػكؿ 

رطنة او سمومًا مناعية او سػمومًا عوامؿ مس
 .(ٕ) عصبية
اف العناصػػػػػر الثقيمػػػػػة تحػػػػػاكي العناصػػػػػر  

األساسػػػػية فػػػػي سػػػػموكيا الجزيئػػػػي وذلػػػػؾ مػػػػف 
خػػػػػالؿ القػػػػػدرة عمػػػػػى التفاعػػػػػؿ مػػػػػع مسػػػػػتممات 
العضػػػو اليػػػدؼ ومػػػف ثػػػـ القػػػدرة عمػػػى التػػػأثير 
فػػػػػػػي وظيفتػػػػػػػو حيػػػػػػػث أنيػػػػػػػا تنشػػػػػػػط او تثػػػػػػػبط 

. ونظػػػػػػػػػرًا (ٖ) عمميػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػيطرة الخمويػػػػػػػػػة
ت الكروـ الميكانيكيػة الجيػدة وقػوة الشػد لصفا

بػػيف أجزائػػو التػػي جعمتػػو فػػي مقدمػػة العناصػػر 
المسػػػػػػػػتخدمة لشػػػػػػػػتى األغػػػػػػػػراض الصػػػػػػػػناعية 

,  ٔكاألصػػباغ والمبيػػدات واألحبػػار وغيرىػػا )
( , فقػػػػػػد وجػػػػػػدت ضػػػػػػرورة إلجػػػػػػراء دراسػػػػػػة ٗ

مختبريػػة لمتعػػرؼ عمػػى تػػأثير الكػػرـو سداسػػي 
التكػػػػػافؤ فػػػػػي األسػػػػػماؾ الذىبيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ 

لتعػػػرؼ عمػػػى التػػػأثيرات التػػػي يسػػػببيا متمثمػػػة ا
بػػػػػػالتغيرات السػػػػػػموكية والتغيػػػػػػرات فػػػػػػي النمػػػػػػو 
والتغيػػرات المرضػػية العيانيػػة والنسػػجية فضػػاًل 

عف نسػبة تػراكـ ىػذا العنصػر. ويػأتي اختيػار 
األسػػماؾ الذىبيػػة لجممػػة أمػػور يمكػػف إيجازىػػا 
 بكونيا ذات مدى واسع لتقبػؿ العوامػؿ البيئيػة

(ٗ)    . 

 وطرائق العمل  المواد 

جمعػػػػػػػت األسػػػػػػػماؾ مػػػػػػػف إحػػػػػػػد األسػػػػػػػواؽ  
سػػػمكة وقػػػد  ٖٓٓالمحميػػػة فػػػي بغػػػداد وبواقػػػع 

 40 × 60ىيئت ليا أحواض زجاجية بأبعاد 
سـ  ممئت بماء الحنفية لمدة يوميف    40 ×

لطػػػرد الكمػػػور منػػػو وزودت األحػػػواض بتيويػػػة 
اصػػػػػػطناعية بواسػػػػػػطة مضػػػػػػخة ىوائيػػػػػػة كمػػػػػػا 

 23.06) قيست درجة الحرارة بمحرار زئبقي
 pHبمقيػػػػاس   pHوقػػػػيس   °ـ (0.55 ±

(,  امػا تراكيػز األوكسػجيف 0.52 ± 7.13)
المػػػػػػذاب فقػػػػػػد قيسػػػػػػت بمقيػػػػػػاس األوكسػػػػػػجيف 

( وتـ أقممة األسماؾ لمدة 0.52 ± 17.13)
أيػػػػػػاـ عمػػػػػػى اف يبػػػػػػدؿ المػػػػػػاء مػػػػػػع إزالػػػػػػة  ٓٔ

األسماؾ الضعيفة عمى فترات زمنية منتظمػة 
كمػػػػػػػا أطعمػػػػػػػت األسػػػػػػػماؾ الغػػػػػػػذاء المجفػػػػػػػؼ 

 مكوف بصورة رئيسة مف الروبياف. وال

تحديددددددد التركيددددددز القاتددددددل لنصددددددف العدددددددد 
(Lc50):  

اسػػػػػػػتخدمت سػػػػػػػتة تراكيػػػػػػػز مختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف  
 (50 ,60 ,70 ,80 ,90 ,100)العنصػر 

. وضػػػػػعت االسػػػػػماؾ فػػػػػي احػػػػػواض زجاجيػػػػػة 
(مػػػػػؿ وبواقػػػػػع ثمػػػػػاف 20,000تحػػػػػوي مػػػػػاء ) 

سمكات في كؿ حوض وبثالث مكررات لكؿ 
يطرة وخضػػػعت تركيػػػز وكػػػذلؾ لمجموعػػػة السػػػ

سػاعة وتػـ حسػاب  ٜٙاألسماؾ لممراقبة مػدة 
 . (٘)نسبة الوفيات حسب معادلة آبوت 

P=(P′-C)/(100-C)×100    حيث 

P  النسبة المئوية لميالكات = 
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P′  النسبة المئوية لميالكات عند المعاممة = 

C  النسبة المئوية لميالكات في السيطرة = 

وتػـ اعتمػاد طريقػػة االنحػدار الخطػػي 
 .(Lc50)لتحديد 

  :السمية المزمنة
 ,30اختيرت ثالث تراكيز تحت مميتة ) 

لتػر( وضػعت االسػماؾ فػي  /ممغػـ  10 ,20
أحػػػواض زجاجيػػػة بواقػػػع ثمػػػاف سػػػمكات لكػػػؿ 
حػػوض ولمجموعػػة السػػيطرة وبػػثالث مكػػررات 
وسجمت التغيػرات الناتجػة عنيػا والتػي تمثمػت 
بػػػػػػالتغيرات السػػػػػػموكية والتغيػػػػػػرات فػػػػػػي النمػػػػػػو 

ات المرضػػػػػػػية العيانيػػػػػػػة ) الغالصػػػػػػػـ والتغيػػػػػػػر 
والكبػػد والكميػػة( فضػػاًل عػػف التغيػػرات النسػػجية 
لمكميػػػػػػػػة حيػػػػػػػػث اتبعػػػػػػػػت طريقػػػػػػػػة بانكروفػػػػػػػػت 

 (Bancroft &   Stevens)وسػػتيفنس 
فػػػػي تحضػػػػير المقػػػػاطع النسػػػػيجية. كمػػػػا  (ٙ)

حسػػبت كميػػة التػػراكـ فػػي عضػػالت األسػػماؾ 
كونيػػا الجػػزء األكثػػر أىميػػة كغػػذاء باسػػتخداـ 

.  (ٚ)متصػػػػػػػػػاص الػػػػػػػػػذري جيػػػػػػػػػاز طيػػػػػػػػػؼ اال
وحممػػػػت النتػػػػائج إحصػػػػائيا باسػػػػتخداـ صػػػػيغة 
االنحػػػػػراؼ القياسػػػػػػي + قػػػػػيـ المعػػػػػػدؿ ونظػػػػػػاـ 

لغػرض  T. testواختبػار  ANOVAتحميػؿ 
 . (ٛ)المقارنة 

 النتائج والمناقشة 
تحديددددددد التركيددددددز القاتددددددل لنصددددددف العدددددددد 

(Lc50):  
تػػػػػـ تحديػػػػػد السػػػػػمية الحػػػػػادة عػػػػػف طريػػػػػؽ 

 (Lc50)العػدد تعييف التركيػز القاتػؿ لنصػؼ 
حيػػث بينػػت نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة بػػأف قيمػػة 

Lc50  لعنصػػػر الكػػػرـو سداسػػػي التكػػػافؤ فػػػي
بمغػػت    C. auratusاألسػػماؾ الذىبيػػة 

( ممػػػا ٔوشػػػكؿ  ٔلتػػػر )جػػػدوؿ /ممغػػػـ 72.5

يدؿ عمى انو عنصر ساـ بدرجة معتدلة الف 
.  (ٜ)لتػر /ممغػـ  35-75قيمتو تقع ما بيف 

قػة تقريبػًا مػع نتػائج وجاءت ىذه النتيجػة متواف
التػػػػػي  (ٔ)دراسػػػػػات سػػػػػابقة كدراسػػػػػة الكنػػػػػاني 

تناولػػت تػػأثير الكػػرـو الثالثػػي والسداسػػي فػػي 
حيث  Poecilia reticulataاسماؾ الكوبي 
لتػر ومػع  /ممغػـ Lc50 73.33بمغت قيمة  

 (ٓٔ)دراسػػػة الوكالػػػة الدوليػػػة لحمايػػػة االبيئػػػة 
الػػػذي تناولػػػت تػػػأثير الكػػػرـو سداسػػػي التكػػػافؤ 

 Fathead)كة المنوة ضخمة الرأس في سم
Minnow)  وكانػػػػػػت قيمػػػػػػةLc50  المسػػػػػػجمة

 Lc50لتػػر امػػا التبػػايف فػػي قيمػػة  /ممغػػـ 72
بػػيف الدراسػػة الحاليػػة والدراسػػات السػػابقة فأنيػػا 
تقع ضمف االختالفات المتعارؼ عمييػا وىػي 
اخػػػتالؼ الظػػػروؼ المختبريػػػة ونػػػوع األسػػػماؾ 

 pHوالحجػػػػػػػـ والعمػػػػػػػر ونوعيػػػػػػػة الميػػػػػػػاه والػػػػػػػػ 
المموحة ودرجة الحػرارة وفتػرة التعػرض حيػث و 

اف جميع الظروؼ اعػاله تػؤدي الػى حصػوؿ 
تغيػػػػػػر فػػػػػػي معػػػػػػدؿ االيػػػػػػض عنػػػػػػد األسػػػػػػماؾ 
باإلضافة إلػى وجػود المػواد العالقػة فػي الميػاه 
والتػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى امتصػػػػػػػاص المركبػػػػػػػات 
المموثػة وبػذلؾ تقمػػؿ مػف وجودىػػا بصػورة حػػرة 
وعميػػػػػو سيحصػػػػػؿ تغيػػػػػر فػػػػػي كميػػػػػة الممػػػػػوث 

 . (ٔٔ) ر( المأخوذ مف قبؿ األسماؾ)العنص
 

  :السمية المزمنة
 التغيرات السموكية -1

أظيػػػػػرت األسػػػػػػماؾ المتعرضػػػػػة لمتراكيػػػػػػز 
المختمفػػػة مػػػف الكػػػرـو سداسػػػي التكػػػافؤ سػػػواء 
كػػػػػاف التعػػػػػرض حػػػػػاد أو مػػػػػزمف تغيػػػػػرات فػػػػػي 
سػػػػػػػػموكيا مقارنػػػػػػػػة مػػػػػػػػع مجموعػػػػػػػػة السػػػػػػػػيطرة 
وتػػتمخص تمػػؾ التغيػػرات بحصػػوؿ سػػرعة فػػي 

تطػػػاـ بجوانػػػب الحػػػوض حركػػػة األسػػػماؾ واالر 
وزيػػػادة فػػػػي سػػػػرعة التػػػػنفس وعػػػػدـ االسػػػػتجابة 
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لممحفػػػػػػػػػػػػزات الخارجيػػػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػػػداف التػػػػػػػػػػػػوازف 
واالسػػتقرار فػػي قعػػر الحػػوض واالنقػػالب فػػي 
القػػػػػػاع وزادت العالمػػػػػػات أعػػػػػػػاله مػػػػػػع زيػػػػػػػادة 
التركيز ومػدة التعػرض ويعػود سػبب التغيػرات 
أعػػػػاله لمػػػػا ليػػػػذه المموثػػػػات مػػػػف تػػػػأثير سػػػػمي 

ا عمػػػػػى الجيػػػػػاز عصػػػػػبي مػػػػػف خػػػػػالؿ تأثيرىػػػػػ
العصػػػػػػبي المركػػػػػػػزي إذ تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تثبػػػػػػػيط 

 Na+/ K+-ATPaseانزيمػػػػػػات الػػػػػػدماغ 
الضػػػػػػػرورية لنقػػػػػػػؿ اإليعػػػػػػػاز العصػػػػػػػبي عبػػػػػػػر 

وقػػػػد ماثمػػػػت نتػػػػائج  (ٕٔ)المحػػػػاور العصػػػػبية 
الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع كػػػؿ مػػػف تمػػػؾ التغيػػػرات 

  Silurus glanisالتػػػػػي عانتيػػػػػا سػػػػػمكة 
وضػػػػػػػػمف صػػػػػػػػػورة  (ٖٔ)المعاممػػػػػػػػة بالحديػػػػػػػػػد 

فقػػػػػد ماثمػػػػت نتػػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػػة  التشػػػػابو
التغيػػػػػػػرات التػػػػػػػي أحػػػػػػػدثيا الكػػػػػػػرـو السداسػػػػػػػي 

 .(ٗٔ) Labeo rohitaالتأكسد في سمكة 

كمػػا لػػوحظ حصػػوؿ انخفػػاض فػػي تنػػاوؿ 
الغػػذاء وخمػػوؿ وتعػػب وىػػذا مػػا أكػػده سػػكوت 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكة  (٘ٔ)وجماعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
Oncorhynchus mykiss   ويعود السبب

ت منيػػا إلػػى حالػػة التعػػب واإلجيػػاد التػػي عانػػ
اجيػػزة جسػػـ األسػػماؾ فضػػاًل عػػف زيػػادة آليػػة 
التبػػادؿ الغػػازي التػػي تسػػبب حصػػوؿ تغيػػرات 
نسػػػجية فػػػي الغالصػػػـ وىػػػذا مػػػا أكدتػػػو نتيجػػػة 
الدراسة الحالية في نواحييا األخػرى والتػي لػـ 
يتضػػػػػػػػمنيا البحػػػػػػػػث الحػػػػػػػػالي وعميػػػػػػػػو سػػػػػػػػتقؿ 
العمميػػػػػات اليوائيػػػػػة ممػػػػػا يػػػػػؤثر عمػػػػػى سػػػػػرعة 

األسػػماؾ مػػف السػػباحة وكػػذلؾ فقػػداف مخػػزوف 
الطاقػػػة ممػػػا يجعميػػػا فػػػي حالػػػة خمػػػوؿ وتعػػػب 

 .(ٙٔ)وعدـ القدرة عمى الحركة

 التغيرات في النمو  -2
اظيػػػػػػرت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة عػػػػػػدـ 
حصػػوؿ انخفػػػاض معنػػػوي فػػػي معػػػدؿ الطػػػوؿ 

  C. auratusالكمػػػي لألسػػػماؾ الذىبيػػػة   

سػػوى زيػػادة  P< 0.05عنػد مسػػتوى الداللػػة 
الكمػػػػػػي  طفيفػػػػػػة مقارنػػػػػػة مػػػػػػع معػػػػػػدؿ الطػػػػػػوؿ
( فػػػػي ٕألسػػػػماؾ مجموعػػػػة السػػػػيطرة )جػػػػدوؿ 

حيف أظيرت نتائج الدراسة حصوؿ انخفاض 
معنوي في معدؿ الوزف العاـ لجسػـ األسػماؾ 

 عنػد مسػتوى الداللػة C. auratusالذىبيػة  
P< 0.05  وذلػػػػؾ بعػػػػد معاممتيػػػػا بصػػػػورة

مزمنػػػة بتراكيػػػز مختمفػػػة مػػػف الكػػػرـو سداسػػػي 
عػػػػػدؿ يومػػػػػًا مقارنػػػػػة مػػػػػع م ٖٓالتكػػػػػافؤ لمػػػػػدة 

الػػوزف العػػاـ لجسػػـ اسػػماؾ مجموعػػة السػػيطرة 
وكػػػذلؾ عنػػػد مقارنػػػة المجػػػاميع المعاممػػػة فيمػػػا 

( وجػػػػػاءت النتػػػػػائج أعػػػػػاله ٖبينيػػػػػا )الجػػػػػدوؿ 
مطابقػػػػة مػػػػع الكثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة 

ويعػػود سػػبب االنخفػػاض  الػػى ,  (ٛٔ,  ٚٔ)
فقداف الشيية وعدـ قدرة األسماؾ عمى تناوؿ 

المكونػػػػػػات  الغػػػػػػذاء ممػػػػػػا يػػػػػػؤدي الػػػػػػى نقػػػػػػص
الميمػػػػػة والتػػػػػي ليػػػػػا دور فػػػػػي عمميػػػػػة النمػػػػػو 
كاألحمػػػػاض االمينيػػػػة والػػػػدىوف والفيتامينػػػػات 

كمػػػػػا اف التػػػػػأثيرات المزمنػػػػػة لممموثػػػػػات  (ٜٔ)
الكيميائيػػػػػة تسػػػػػبب اختػػػػػزاؿ الشػػػػػيية وتحفيػػػػػز 
عمميػػػة اليػػػدـ ممػػػا ينػػػتج عنيمػػػا كػػػبح لعمميػػػة 

 . (ٕٓ)النمو في األسماؾ 
 

 التغيرات المرضية العيانية  -3
الدراسة حصػوؿ تغيػرات مرضػية  أظيرت

عيانية في غالصـ األسماؾ زادت حدتيا مع 
زيػػػػػػػادة التركيػػػػػػػز وتمثمػػػػػػػت بحصػػػػػػػوؿ التيػػػػػػػاب 
واحتقػػػػػػػاف غمصػػػػػػػمي والسػػػػػػػبب يعػػػػػػػود لكػػػػػػػوف 
الغالصـ تعد العضو الذي يكوف عمى تماس 
مباشػػػػػر مػػػػػع المموثػػػػػات لػػػػػذلؾ تعػػػػػد المسػػػػػاحة 
األكثػػػر تعرضػػػًا لممموثػػػات السػػػامة ممػػػا يػػػؤدي 

وىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو  (ٕٔ)يًا الػػػػى تػػػػدميرىا نسػػػػج
 .Pفػي اسػماؾ الكػوبي  (ٔ)دراسػة الكنػاني 

reticulate  كمػػا أظيػػرت الدراسػػة حصػػوؿ .
تغيػػػػػرات مرضػػػػػية عيانيػػػػػة فػػػػػي الكبػػػػػد تمثمػػػػػت 
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بحصػػػوؿ احتقػػػاف وعػػػائي وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع مػػػا 
فػػػػػػػػي  (ٖٔ) (Sobecka)الحظػػػػػػػػو سػػػػػػػػوبيكا 

وسػػبب   S. glanisسػػمكة الجػػري األوربػػي 
ات الحاصػػػمة فػػػي االحتقػػػاف يعػػػود الػػػى التغيػػػر 

نفاذيػػػػػػػة األوعيػػػػػػػة الدمويػػػػػػػة وزيػػػػػػػادة الضػػػػػػػغط 
التنافػػػذي وبطػػػأ جريػػػاف الػػػدـ ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى 

فػػػي حػػػيف لػػػـ  (ٜٔ)احتقػػػاف األوعيػػػة الدمويػػػة 
يسػػػجؿ حصػػػوؿ تغيػػػرات مرضػػػية عيانيػػػة فػػػي 
الكميػػػػػػػة والسػػػػػػػبب يعػػػػػػػود الػػػػػػػى كػػػػػػػوف معظػػػػػػػـ 
التػػػأثيرات السػػػمية قػػػد ازيمػػػت بواسػػػطة عمميػػػة 

 (ٕٔ)صـ والكبػد إزالة السمية في كؿ مف الغال
, كما أظيرت الدراسة الحالية حصوؿ تقوس 
فػي العمػػود الفقػػري وتأكػؿ الزعػػانؼ واألغشػػية 
الزعنفية وقد زادت مع زيػادة التركيػز وىػذا مػا 

 Abbasi)اكدتػػو دراسػػة عباسػػي  وسػػوني 
and Soni) (ٕٕ)  فػػػي سػػػمكةNuria 

denricus   والسػػػػػػبب يعػػػػػػود الػػػػػػى التغيػػػػػػرات
اؾ مقارنػػػػػة مػػػػػع الحاصػػػػػمة فػػػػػي تغذيػػػػػة األسػػػػػم

مجموعػػػػة السػػػػيطرة ممػػػػا يػػػػؤدي الػػػػى حصػػػػوؿ 
نقص فػي المكونػات الغذائيػة الرئيسػية مسػببة 
حصوؿ تشوىات ىيكمية ومف المكونات التي 
ظيػػػػػػر بػػػػػػاف نقصػػػػػػيا يسػػػػػػبب تشػػػػػػوىا ىيكميػػػػػػًا 
كتقػػػػػػػػػػوس العمػػػػػػػػػػود الفقػػػػػػػػػػري ىػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػامض 

 .  (ٜٔ) B12االسكوربيؾ وفيتاميف 
 التغيرات النسجية في الكمية   -4

سػػػػة الحاليػػػػة اختيػػػػار الكميػػػػة تػػػػـ فػػػػي الدرا
كعضػػػػػػو لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى االضػػػػػػرار النسػػػػػػجية 
المتسػػػببة مػػػف العنصػػػػر المسػػػتخدـ , وسػػػػوؼ 
تكػػػػػوف االضػػػػػرار النسػػػػػجية لمغالصػػػػػـ والكبػػػػػد 

 محور بحث آخر يجري اعداده حاليًا.

أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة حصػػػوؿ 
تضػػػػيؽ فػػػػي بعػػػػض النبيبػػػػات الكمويػػػػة ونػػػػزؼ 

, ٕ)شػػكؿ  لتػػر/ممغػػـ ٓٔوتنخػػر فػػي التركيػػز 

لتػػر  /ممغػػـ  ٕٓ( وزادت حػػدة فػػي التركيػػز ٖ
ءت النتػػػائج مطابقػػػة لمػػػا تػػػـ ( وجػػػا ٗ)شػػػكؿ 
  Cyprinus carpioفي سػػػػػمكة تسػػػػجيمي

ويعػػػػزى السػػػػبب الػػػػى  (ٖٕ)المعاممػػػػة بػػػػالنترات 
انتفػػػاخ الخاليػػػا الظياريػػػة المبطنػػػة ليػػػا وذلػػػؾ 
نتيجػػػػػة لمتػػػػػأثير السػػػػػمي لمممػػػػػوث فػػػػػي نفاذيػػػػػة 

لنتػػائج حصػػوؿ كمػػا أظيػػرت ا (ٙٔ)األغشػػية 
نزؼ نتيجة لمتػأثير السػمي المباشػر وحصػوؿ 
انفصػػػػاؿ فػػػػي ظيػػػػارة بعػػػػض النبيبػػػػات وفػػػػرط 

( ويمكػػػف اف تكػػػوف ىػػػذه ٙ,  ٘تنسػػػج )شػػػكؿ 
وسيمة دفاعية التجأت الييا األسماؾ وجػاءت 
النتيجػػة مطابقػػة لنتػػائج الدراسػػة التػػي تناولػػت 
سػػػػػمية وتػػػػػراكـ عنصػػػػػر الكػػػػػرـو فػػػػػي سػػػػػمكة 

Oreochromis massambicus  (ٕٗ) 
ومػػػػػػػػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة اثيسػػػػػػػػػػػػػػػػػافاف وجماعتػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

(Athikesavan et al.) (ٕ٘)  حوؿ تػأثير
   molitrixالنيكػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػمكة 

Hypophthalmichthys . 

كمػػػػػػػا أظيػػػػػػػرت نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة 
حصوؿ تػنكس كمػوي واحتقػاف وتمييػؼ )شػكؿ 

ممغػػػـ  ٖٓ( وكانػػػت عمػػػى أشػػػدىا بػػػالتركيز ٙ
لتػػػػر وجػػػػاءت ىػػػػذه النتيجػػػػة مطابقػػػػة مػػػػع مػػػػا /

في سػمكة  (ٕٙ)الحظتو القيسي وجماعتيما 
C. carpio   وعزت الدراسات سبب التػنكس

إلػػػػى التػػػػأثير السػػػػمي المباشػػػػر لمكػػػػروـ عمػػػػى 
الكبيبػػػػة وسػػػػبب تصػػػػمب الشػػػػراييف يعػػػػود إلػػػػى 
تضػػػػاعؼ األليػػػػاؼ المطاطػػػػة وزيػػػػادة النسػػػػيج 
الميفي والترسيب غير االعتيادي لمبروتيف في 

 .  (ٕٙ) األوردة الدموية

   :راكم الحيويقياس الت
أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة الحالبػػػة بػػػأف 
كمية تػراكـ الكػروـ سداسػي التكػافؤ زادت مػع 
زيػػػػادة التركيػػػػز حيػػػػث بمغػػػػت قػػػػيـ التػػػػراكـ فػػػػي 

 9عضػػػػالت األسػػػػماؾ الذىبيػػػػة كػػػػاألتي: 
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لتػػػػػػػػر فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاميع /ممغػػػػػػػػـ  3.5و 8.62
لتػر /ممغػـ 10 , 20 , 30المعادلة بػالتراكيز 

يجػػة متطابقػػة عمػػى التػػوالي.  جػػاءت ىػػذه النت
مػػػػػع الدراسػػػػػة التػػػػػي تناولػػػػػت تػػػػػراكـ العناصػػػػػر 
الثقيمػػػػة فػػػػي نسػػػػج األعضػػػػاء حيػػػػث أظيػػػػرت 
العضػػػالت أعمػػػى مسػػػتوى لمتػػػراكـ وذلػػػؾ فػػػي 

 (ٕٚ)  Calarias gariepinusسػػمكة   
ومتطابقػػػػة مػػػػع الدراسػػػػة التػػػػي تناولػػػػت تػػػػراكـ 

  C. carpioالكػػرـو فػػي عضػػالت سػػمكة 
ع ويعػػػود سػػػبب زيػػػادة التركيػػػز بأنػػػو نػػػو  (ٕٛ)

مف التحمؿ لمتأثيرات السمية وىذا يكوف عمى 

زالػػػة السػػػمية  . (ٜٕ)عػػػدة طػػػرؽ كالتػػػأييض وا 
فػػػػػي حػػػػػيف لػػػػػػـ تتطػػػػػابؽ النتػػػػػػائج أعػػػػػاله مػػػػػػع 
الدراسػػات التػػي أظيػػرت فييػػا العضػػالت اقػػؿ 

 Barbusمسػػتوى لمتػػراكـ وذلػػؾ فػػي سػػمكة 
grypus  (ٖٓ)  وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكة

Parachanna obscura  (ٖٔ)  ويعػػود
لػػى عػػدة عوامػػؿ منيػػا سػػبب ىػػذا االخػػتالؼ إ

نػػػػػػػوع األسػػػػػػػماؾ والحجػػػػػػػـ والعمػػػػػػػر والجػػػػػػػنس 
والظػػػػػػػػػػروؼ المختبريػػػػػػػػػػة والحالػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػحية 
والخصػػػػػػائص الكيميائيػػػػػػة والفيزيائيػػػػػػة لمحيػػػػػػاة 

 .(ٕٛ)وخصػػػػػػػػػػػػائص العنصػػػػػػػػػػػػر ومركباتػػػػػػػػػػػػو 
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  Abstract  

Groups of gold fish (Carassius auratus) treated with different 

concentrations of hexavalent chromium (Cr
+6

), to study the acute toxic 

effects and determine the (Lc50). The results of the study revealed that 

(Lc50) was 72.5 mg/L during the period of (96 hrs). On the other hand 

the study designed to investigate the chronic effects of three different 

sublethal concentrations of hexavalent chromium on fish under 

investigation. Results showed some behavioral changes represented by 

rapid and erratic swimming, rapid respiration, weak responses to outer 

stimulus, convulsions, lethargy and low appetite. The results also showed 

some changes in growth represented by significance decrease in mean 

body weight. Histopathological changes of kidney were represented by 

narrowing of tubules lumen, hyperplasia, blood congestion hemorrhage 

and fibrosis of the glomerulus. These were increased with the increasing 

of the concentration. The results of bioaccumulation study revealed an 

increased in accumulation of chromium in the flesh (muscles) of fish with 

the increasing of the concentration and the mean values were 3.5, 8.62 

and 9.0 mg/L in concentrations of 10, 20 and 30 respectively.         
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  ٌة الحادة لعنصر الكروم سداسً التكافؤ لتعٌٌن التركٌز الممٌت الوسطً (: السم8جدول )
              (Lc50 ) 

التركيز ممغم  
 لتر/

عدد األسماك في 
 (n)كل مجموعة 

ساعة 96عدد األسماك بعد  النسبة المئوية  
األسماك الحية  لميالكات  اليالكات 

51 8 8 - 1.1%  

61 8 2 0 02.5%  

21 8 5 3 32.5%  

81 8 3 5 62.5%  

91 8 0 2 82.5%  

011 8 - 8 011%  

%1.1 - 8 8 سٌطرة  

 X  =Y 257.89 – 860.22االنحدار الخطً  
                                        0.9721  =r2  
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المعاممة بتراكيز   C. auratusالتغيرات في معدؿ الطوؿ الكمي لألسماؾ الذىبية  .2جدول 
  مف عنصر الكرـو سداسي التكافؤ.مختمفة 

 لتر/التركٌز ملغم 
 

معدل الطول الكلً قبل 
 المعاملة

معدل الطول الكلً بعد 
 المعاملة

00 10.368 ±1.023 10.668 ± 0.972 

30 10.533 ± 0.152 10.666 ± 0.288 

20 10.825 ± 0.813 10.812 ± 0.900 

 0.796 ± 10.737 0.750 ± 10.668 سيطرج

 

المعاملة بتراكٌز  C. auratusالتؽٌرات فً معدل الًزن العام لجسم ادسماك الذىبٌة  .8جدول 

 مختلفة من عنصر الكرًم سداسً التكافؤ.

 لتر/التركٌز ملغم 
 

معدل وزن الجسم قبل 
 المعاملة

معدل وزن الجسم بعد 
 المعاملة

01  13.111 ± 2.841 12.325 ± 1.599 
21 10.933 ± 0.305 10.733 ± 0.378 
31 13.611 ± 3.905 11.825 ± 2.868 

 1.591 ± 13.029 2.033 ± 12.812 سٌطرة
 

 

 .(LC50)خط سمية الكروـ سداسي التكافؤ لتعييف التركيز المميت الوسطي  .1شكل 
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ًمفاطع  (G)مقطع مستعرض للكلٌة فً مجمًعة السٌطرة، ٌتضح من خاللو الكبٌبة  .2شكل   

 ملًن  (PCT)للنبٌب القرٌب  (BB)حٌث تتضح الحافة الفرشٌة فً النبٌبات الكلًٌة 

 اًٌسٌنل. –اليٌماتًكسلٌن 

 

 

ملؽم /لتر، ٌتضح من خاللو 01مقطع مستعرض فً كلٌة سمكة ذىبٌة معاملة بتركٌز  .3شكل 

ل ًترسب فً حبٌبات NLل ًضٌق فً تجاًٌؾ بعض النبٌبات Nحصًل تنخر فً نسٌج الكلٌة 

 اًٌسٌنل. -ل     ملًن اليٌماتًكسلٌن LyIارتشاح الخالٌا اللمفاًٌة ل HGًاليٌمًسدرٌن 

 

 

BB 
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ملؽم /لتر، ًٌضح حصًل 21مقطع مستعرض فً كلٌة سمكة ذىبٌة معاملة بتركٌز  .4شكل 

ل مع حصًل نزؾ منتشر ASل ًتصلب فً الشراٌٌن  NLتضٌق فً تجًٌؾ بعض النبٌبات 

 اًٌسٌنل. - ملًن اليٌماتًكسلٌن  لLyI  مفاًٌةل ًارتشاح الخالٌا اللHضمن  نسٌح الكلٌة  

 

 

ملؽم/لتر، ٌتضح من خاللو  31مقطع مستعرض فً كلٌة سمكة ذىبٌة معاملة بتركٌز  .5شكل 

مرحلة متقدمة من ادضرار المرضٌة فً نسٌج الكلٌة حٌث ٌبٌن شدة الت ثٌر فً النبٌبات   ًشدة 

 -ل    ملًن اليٌماتًكسلٌن HPفرط التنسج  ل فضالً عن ASل ًتصلب الشراٌٌن Fحالة التلٌؾ 

  اًٌسٌنل.
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ملؽم /لتر، ٌتضح من خاللو  31مقطع مستعرض فً كلٌة سمكة ذىبٌة معاملة بتركٌز  .6شكل 

ًفرط  (F)ل فضالً عن حصًل تلٌؾ COحصًل تنكس كلًي ًاحتقان فً اللمة الشعرٌة 

.  ملًن اليٌماتًكسلٌن (ES)الظيارة  ل، ًانفصالLyIل ًارتشاح فً الخالٌا اللمفاًٌة HPتنسج 

 اًٌسٌنل. -
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تأثري احلاوضية وودة الطبخ يف تموث االطعىة احملضزة يف اواٌي 

الشجاج واالملٍيوً والضتين والتيفاه املضتخدوة يف املطابخ 

 العزاقيْ

 

 جاسم محمد عبد الحسين

العراؽ –جامعة بابؿ  –كمية العمـو  –قسـ الكيمياء   

 

 

 المدتخلص
 باساتخدام المعادة االطعماو تلاًث فاً التساخٌن دةماً تاثٌرالحامضاٌو لتحدٌد دراسةال ىذه اجرٌت

 الخفٌااؾ االلمنٌااًمً  الزجاااجًىااً  العراقااً المطاابخ فااً سااتخدمومال االًانااً ماان عدٌااده انااًاع

 ىاذه فً  ًالرصاص ًالحدٌد االلمنًٌم تركٌز تعٌٌن تم حٌث. التٌفالً الستٌلً الثقٌل االلمنًٌمً

 ًذلاك مختلفاةدالاو حامضاٌو  ًبقاٌم  مختلفاة زمنٌاو مادد الاى المستخدم الطعام بتعرٌض االطعمو

 بااي الطعاام ٌلاًث لم الزجاج اناء ان النتائجبٌنت  . يبًلال الذري االمتصاص مطٌافٌة باستخدام

 مًحوالمسا الحادًد متجااًزا االلمنٌاًم بعنصار الطعاام تلاًث ٌازداد حاٌن فً اعاله العناصر من

 عناد اساتخدام اًاناً االلمنٌاًم الخفٌاؾ اً الثقٌال. النماًذج حامضاٌو ًزٌاادة التسخٌن مدة بزٌادة

 سجل حٌن فً الخفٌؾ ًااللمنًٌم الزجاج اناء استخدام حالة فً مقبًال ثباتا الحدٌد عنصر سجل

 اًاناً تساجل حاٌن فاً ، التٌفاال انااءاً الثقٌال االلمنٌاًمانااء  اساتخدام حالاة فاًزٌاده ملحًظاو 

 زٌادة الستٌل اًانً سجلت. االلمنًٌم من المياجرة االًٌنات من عالٌا ثباتا التٌفالاًانً ً الستٌل

 كلماا التًصٌلٌو ازدادت . بيا المسمًح الحدًد تجاًزت الحدٌد من المياجرة االًٌنات من عالٌو

 .لالؽذاء محلًل  السائل الطًر الى لاالناء  الصلب الطًر من المياجرة االًٌنات نسبة زادت
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 ةالمقدم
اف موضوع تموث الطعاـ خالؿ عمميات   

خزنو واعداده وطييو مف المواضيع التي 
 (WHO)اىتمت بيا منظمة الصحو العالميو

حيث تتسرب مواد كيمياويو ضاره الى 
الطعاـ اثناء خزنو واعداده وطييو مما 
يتسبب في جعؿ الطعاـ  مموثا ومسببا تسمـ 

نيا اوناقال لممواد الكيمياويو المضره غذائي آ
غير الضروريو لجسـ االنساف مسببة 

واف اغمب االواني  ,امراض مختمفو
والحاويات المستعممو في خزف واعداد 
وطيي الطعاـ مصنوعة مف االلمنيوـ 
والحديد المقاوـ لمصدا واالواني المطميو 
بمادة التيفاؿ ونتيجة لعممية الطبخ التي 

مواد حامضيو الى الطعاـ تتضمف اضافة 

ورفع درجة حرارتو فاف جزء مف المواد 
المصنوعو منيا ىذه االواني تياجر الى مادة 
الطعاـ مسببو تموثو بيا , ولكوف عنصر 
االلمنيوـ ذات سميو عاليو مقارنة بالحديد 
فقد اىتـ الباحثوف بموضوع تموث الطعاـ 
بيذا العنصر مف جراء خزنو واعداده وطييو 

(. االلمنيـو ٔواني المصنوعة منو )في اال
ـ  ٓٙٙفمز ابيض صمب درجة  انصياره 

في الظروؼ االعتياديو يستطيع اف يقاـو 
التاكؿ وذلؾ لتكوف طبقو ممتصقو بشده عمى 

وفي (. ٕ) 2O3 l سطحو مف اوكسيده 
درجات الحراره االعتياديو تبقى طبقة 

االوكسيد ثابتو ضمف مديات مف الحامضيو       
(ٗ.٘ – ٛ.ٚ ( )ٖ.)   

 
يمكف اف يتفاعؿ اوكسيد االلمنيـو الخارجي المالمس لمجو مع الحوامض والقواعد لكونو امفوتيري 

 ( :ٗوكما يمي )
Al2O3(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2O(l) 

Al2O3(S) + 2NaOH(aq) + 3H2O(l) 2NaAl(OH)4(aq) 
تفاعمو لذلؾ فعنػد زواؿ  اف معدف االلمنيوـ يعتبر فمز فعاؿ مع الحوامض والقواعد بالرغـ مف عدـ

 ( :٘) طبقة االوكسيد مف سطحو يشرع  بالتفاعؿ كفمز مع الحوامض والقواعد كما يمي
 

       2Al (S) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2(g) 
2Al(s) + 2NaOH(aq) +2H2O(l)

2NaAlO2(aq) +3H2(g) 
في صناعة اواني  يستخدـ االلمنيوـ 

الطبخ وذلؾ لتوصيميتو الحراريو الجيده ولكنو 
ؿ كما ذكر اعاله عند تعرضو لمحاليؿ يتآك

الحوامض العضويو ومحاليؿ واالمالح 
وتزداد سرعة التآكؿ في المحاليؿ 
المخففو.ويمكف تحسيف خواص االلمنيـو 
)زيادة صالدتو ومقاومتو لمتاكؿ( وذلؾ 

بتسبيكو مع كميات صغيره مع بعض 
الفمزات ومف اىـ سبائكو ىي الديوراؿ المنيوـ 

رونز المنيـو  والتي تستخدـ والمكناليوـ وب
في صناعات عديده ومنيا صناعة اواني 

( . في ٙالطبخ والمعروفو بالفافوف الثقيؿ )
الظروؼ الحامضيو وفي درجات الحراره 
العاليو )عمميات طبخ االغذيو( ومع ازدياد 
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زمف الطبخ يزداد تفاعؿ طبقة اوكسيد 
االلمنيوـ مع الحوامض او القواعد استنادا 

 (.   ٚانيف الحركيات الكيمياويو )الى قو 
اف  كمية  االلمنيوـ  الذي  يتناولو 

مغـ/يـو في حالة  ٖ-ٕاالنساف يوميا  ىي 
سوؼ و االشخاص الطبيعييف )الغير مرضى( 

اليحدث اي تراكـ لاللمنيـو في انسجة 
اجساميـ وفي حالة تناوؿ كميو اكبر مف ذلؾ 
اما في حالة االشخاص الذيف لدييـ فشؿ 

ي فانو سوؼ يحصؿ تراكـ لاللمنيوـ في كمو 
انسجة الجسـ المختمفو وخاصة في العظاـ 
حيث يتنافس االلمنيوـ مع الكالسيوـ لتكويف 
فوسفات االلمنيوـ ويتراكـ ايضا في الدماغ 
حيث يتنافس مع الحديد حيث يتحد مع 

مكونا معقد  (transferrin)البروتيف المسمى 
رض يتكدس في خاليا الدماغ مسببا م

( . يوجد االلمنيـو في ٛالزىايمر )الخرؼ( )
المياه واالطعمو بنسب طبيعيو مقبولو ال 

ميكروغراـ / لتر, اف  زيادة كمية  ٕٓٓتتجاوز
االلمنيوـ في االطعمو البشريو ىو نتيجة 
الستخداـ االلمنيوـ في صناعة اواني الطبخ 

(. كما اف ٓٔ,ٜوحاويات حفظ االلطعمو )
موضو )ىيدروكسيد استخداـ مضادات الح

( كدواء احد المصادر في زيادة كمية  االلمنيـو
االنساف  االلمنيوـ الداخمو الى جسـ 

لقد قاـ ايكانيـ وجماعتو سنة  (.ٔٔ,ٕٔ)
بدراسة مكونات المحـو المعمبو  ٕٚٓٓ

واالدويو المغمفو والمشروبات المعمبو بعنصر 
االلمنيوـ مف الحاويات المصنوعو منو حيث 

لدراسة اف كمية ايونات االلمنيـو ثبتت تمؾ ا
في ىذه النماذج قد ازدادت بعد عممية الحفظ 
مما كاف عميو قبؿ الحفظ مما يجعميا مموثو 

. لقد اجرى مركز السالمو (ٖٔ) بيذا العنصر
الغذائيو في ىونؾ كونؾ دراسو حوؿ تموث 
الطعاـ بااللمنيوـ حيث تـ تعييف مستوى 

مبو مختمفو االلمنيوـ في منتجات غذائيو مع
تحتوي عمى مضافات حافظو لمطعاـ يدخؿ 
االلمنيوـ في تركيبيا حيث ذكرت ىذه الدراسو 
اف الحدود المسموحو لتناوؿ االلمنيـو 
االسبوعي المحدده مف قبؿ منظمة الصحو 

مغـ/كغـ مف جسـ االنساف ٔالعالميو ىي 
وكانت نتائج ىذه الدراسو ىي اف معدؿ 

طعمو مرتفعا مستوى االلمنيوـ في ىذه اال
( /  ٖٓٓ – ٓٓٔوكاف بحدود  مغـ )المنيـو

اف تناوؿ الغذاء  ( .ٗٔكغـ )طعاـ معمب( )
كغـ  /مغـ ٓٓٔ-ٓ٘المموث بااللمنيوـ بتراكيز

في اليوـ الواحد يسبب امراض متعدده في 
( والكمى ٙٔ( وفقر الدـ )٘ٔ) الجياز العصبي

( . لقد درس ٛٔ,ٜٔ( والكبد والطحاؿ )ٚٔ)
حمد الشحنو وخميؿ صييوني سنة الباحثيف م

دراسة حامضية بعض المحاليؿ  ٕٙٓٓ
الغذائيو مع اواني الطبخ المصنوعو مف 
االلمنيوـ المستخدمو في المطابخ السوريو 
مبينا اف زيادة حامضية االطعمو الطبوخو تزيد 
مف نسبة االيونات المياجره مف الطور 
الصمب)االناء(الى الطور السائؿ الغذاء كما 

ا اف تركيز ايونات الرصاص المياجرة ىي بين
مغـ/مؿ   ٔ.ٓضمف الحدود المسموحو ليا 

(. اف التركيز الطبيعي لاللمنيوـ في ٕٓ)
% ٜٓواف ( ممغـ /لتر ٕ-ٔبالزما الدـ ىو )

مف المنيوـ بالزما الدـ يتحد مع المركب 
(. يتحد االلمنيـو ٕٔ) البروتيني الترانسفيريف

مركب  الداخؿ الى دـ االنساف مع
(nartfsaart ) وينافس الحديد في ىذه العمميو

وقد وجد اف حامض السياليؾ في سمسمة 
الكاربوىيدرات الموجوده في الدـ يزيد مف 
قابمية ارتباط االلمنيـو مع مركب 

(nartfsaart )(ٕٕ لقد بيف الباحث فيد .)
الحاـز اف تناوؿ حميب الجماؿ مفيد جدا في 

(.  ٖٕخؿ لمجسـ )تقميؿ سمية االلمنيوـ الدا
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تستخدـ امالح االلمنيـو كمضادات لمتعرؽ 
التي توضع عمى السطح الخارجي لجسـ 
االنساف وتعتبر ىذه المضادات مف مصادر 
زيادة نسبة االلمنيـو عف طريؽ امتصاصيا 

(. ٕٗ) مف خالؿ الجمد مما يزيد مف مخاطره
تـ تحسيف  اواني الطبخ وذلؾ بطالئيا بمادة 

و اثميف المعروفة بالتيفاؿ متعدد تترافمور 
وتستخدـ حاليا بشكؿ واسع في عمميات الطبخ 

. لقد بينت الييئو الخاصو  (ٕ٘المنزلي )
بسياسة االمور الطبيو لمتغذيو والطعاـ في 
المممكو المتحده في تقرير نشرتو يتعمؽ 
بالنواحي الغذائيو ذات العالقو بتطور مرض 

ليا السرطاف اشار الى اف المحوـ الحمراء 
عالقو كبيره بمرض السرطاف واف عنصر 
الحديد الذي يتواجد بنسبو عاليو في ىذه 

 ٘-ٖغـ مف المحـ يحتوي عمى ٓٓٔالمحـو )
غـ مف الحديد( ىوالذي يساىـ بصوره كبيره 
في ىذه العالقو واف نقص الحديد يسبب 

(. يعتبر االلمنيوـ والحديد ٕٙمرض االنيميا )
لي في القشره مف العناصر ذات الوجود العا
جزء  ٓٓٓٔٛاالرضيو حيث تكوف كميتيما

جزء بالمميوف عمى التوالي  ٓٓٓٔ٘بالمميوف و
في حيف يعتبر الرصاص مف العناصر النادره 

في القشره االرضيو حيث تكوف كميتو   
جزء بالمميوف واف المعدؿ اليومي  ٘.ٕٔ

لدخوؿ عنصر الحديد والرصاص وااللمنيـو 
يؽ الغذاء والماء الى جسـ االنساف عف طر 

 ٖٙٗ.ٓمغـ / يـو   و  ٗٛٓ.٘ٔواليواء ىو 
 (.ٕٚمغـ / يوـ عمى التوالي) ٘.ٕمغـ/ يوـ و

بياف تأثير الحامضية  تيدؼ الدراسة الى
ومدة التسخيف في تموث األطعمة المعدة في 
اواني مصنوعو مف الزجاج وااللمنيـو والستيؿ  
 والتيفاؿ وذلؾ بتعييف االيونات المياجرة مف
الطور الصمب )االناء( الى الطور السائؿ ) 

محموؿ الطبخ( باستخداـ تقنية المطيافية 
 الذرية الميبية .

 
    المواد وطرق العمل
 تحضير محاليل الطبخ:

حضرت محاليؿ الطػبخ بداللػة نسػبة الػوزف   
)مػػػػواد غذائيػػػػو(الى حجػػػػـ )مػػػػاء مقطر(حيػػػػث 

غػػػـ  ٓٓٔغػػػـ مػػػف مػػػواد الطػػػبخ ) ٓٓ٘اخػػػذ 
غػػـ بصػػػؿ ٓٓٔـ بطاطػػا+غػػ ٓٓٔطمػػاطـ +

 غػػـ ممػػح طعػػاـ(ٓٓٔغػػـ حمػػص +ٓٓٔ+
 مػػػؿ مػػػف المػػػاء العػػػادي ٓٓ٘واضػػػيؼ الييػػػا 
  )ماء الحنفيو( .

 دراسة تأثير مدة التسخي:
اخػػػذت محاليػػػؿ الطػػػبخ المحضػػػره اعػػػاله 
وطبخػػػػػػت عمػػػػػػى نػػػػػػار طبػػػػػػاخ غػػػػػػازي منزلػػػػػػي 
واخػػػػػذت نمػػػػػاذج مػػػػػف ىػػػػػذه المحاليػػػػػؿ بفتػػػػػرات 

دقيقػػػػػة ,  ٜٓدقيقػػػػػة ,  ٘ٗزمنيػػػػػو مختمفػػػػػو ) 
دقيقػػػة ( ولكػػؿ نػػػوع مػػػف انػػػواع  ٜٓاكثػػر مػػػف 

اوانػػػػػػي الطبخالمسػػػػػػتخدمو فػػػػػػي ىػػػػػػذا البحػػػػػػث 
وقيسػػت امتصاصػػياتيا واسػػتخرج تركيزىػػا مػػف 

  منحنيات المعايره.
 دراسة التوصيميو الكيربائيو:

قيسػػػػػػػت التوصػػػػػػػيميو الكيربائيػػػػػػػو لنمػػػػػػػاذج 
محاليػػػػػؿ الطػػػػػبخ بفتػػػػػرات التسػػػػػخيف المػػػػػذكوره 

 لطبخ.اعاله ولكؿ نوع مف انواع اواني ا
 تحضير المحاليل العياريو:

جػػػػزء  ٔحضػػػػر محمػػػػوؿ مرجعػػػػي بتركيػػػػز    
بػػالمميوف وحضػػرت منػػو سمسػػمة مػػف المحاليػػؿ 
العياريػػػػػة تحتػػػػػوي عمػػػػػى تراكيػػػػػز متتاليػػػػػو مػػػػػف 

(  ٕ٘,  ٓ٘,  ٓٓٔ and ٓ٘ٔااللمنيوـ ) 
جػػػػػػػػػزء بػػػػػػػػػالمميوف وكػػػػػػػػػذلؾ بالنسػػػػػػػػػبو لمحديػػػػػػػػػد 

 والرصاص. 
 منحنيات المعايره:  
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يػػو بػػيف االمتصاصػػيو درسػػت العالقػػو الخط  
والتركيػػػػز وذلػػػػؾ بقيػػػػاس امتصاصػػػػية سمسػػػػمة 
المحاليػػػػػػػػػؿ العياريػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف االلمنيػػػػػػػػػـو 

 والرصاص والحديد .
تظيرمنحنيات المعايره وجود عالقو خطية 

بيف االمتصاصيو والتركيز مما يبيف امكانية 
بيراليجاد تركيز تمؾ  -تطبيؽ قانوف المبرت

 عاليو . العناصر في النماذج المدروسو بدقو
قيسػػػت امتصاصػػػيات  االلمنيػػػـو والرصػػػاص 
والحديد مف العينػات المدروسػو وسػقطت ىػذه 
االمتصاصػػػػػػػػػػيات عمػػػػػػػػػػى منحنػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػايره 

 لمعنصر المعني.
 تاثير حامضية المحاليل :دراسة 

حضػػػػػػػرت محاليػػػػػػػؿ الطػػػػػػػبخ وفػػػػػػػؽ النسػػػػػػػب   
 المذكورة سػابقا وضػبطت حامضػيتيا بػالقيـ 

ؼ كنمػوذج واخذ انػاء االلمنيػـو الخفيػ 5,4,3
الوانػػػػػػي الطػػػػػػبخ واسػػػػػػتخدمت مػػػػػػدة التسػػػػػػخيف 
النموذجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػداد طعػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػاىز 
)ساعتيف(وقيسػػت كميػػة االلمنيػػـو فػػي محمػػوؿ 
الطعاـ باستخداـ مطيافية االمتصاص الػذري 
الميبػػػػي بطريقػػػػة تسػػػػقيط االمتصاصػػػػية عمػػػػى 

.  منحني المعايرة لاللمنيـو
 االجيزة المستخدمو: 
ي الميبػي جياز مطيافية االمتصاص الػذر -ٔ

  Varian Spectra AA220مػػف نػػوع 
والػػػػػػػػذي يعمػػػػػػػػؿ بتقنيتػػػػػػػػي الميػػػػػػػػب و التذريػػػػػػػػو 

 الكيروحراريو .
حيػػػػث اسػػػػتخدمت التقنيػػػػو االولػػػػى فػػػػي حالػػػػة 
تعييف الحديد والرصاص في حيف اسػتخدمت 
التقنيػػػػػو الثانيػػػػػو فػػػػػي حالػػػػػة تعيػػػػػيف االلمنيػػػػػـو 
باسػػتخداـ فػػرف الكرافيػػت والشػػعمو ىػػي غػػازي 

 . 2ONاالستميف / 
جيػػػػاز قيػػػػاس التوصػػػػيميو الكيربائيػػػػو نػػػػوع  -ٕ

INOLAB. 
 

 النتائج والمناقذة 
( اف كميػػػػػة ٕنالحػػػػػظ مػػػػػف خػػػػػالؿ جػػػػػدوؿ )  

االلمنيػػػـو الموجػػػودة فػػػي محمػػػوؿ الطػػػبخ عنػػػد 
 ppm 0.25اسػػػتخداـ انػػػاء الزجػػػاج ىػػػي 

واعتبػػػػػرت ىػػػػػذه الكميػػػػػة ىػػػػػي الخمفيػػػػػة لكميػػػػػة 
االلمنيوـ في محموؿ الطبخ المستخدـ وكػذلؾ 

د والرصػػػاص ,وعنػػػد اسػػػػتخداـ بالنسػػػبة لمحديػػػ
اوانػػػػػي معدنيػػػػػة اخػػػػػرى فػػػػػنالحظ ازديػػػػػاد ىػػػػػذه 
الكميػػػة لمعنصػػػر المصػػػنوع منػػػو تمػػػؾ االوانػػػي 
وتػػػزداد ىػػػذه الكميػػػة كممػػػا زادت مػػػدة الغميػػػاف 
وكممػػا زادت حامضػػية المحمػػوؿ الغػػذائي .امػػا 
 بالنسػػػػبة لنػػػػوع انػػػػاء االلمنيػػػػـو )خفيؼ,ثقيػػػػؿ(
فػػػػنالحظ انيمػػػػا متقاربػػػػاف فػػػػي مقػػػػدار التمػػػػوث 

االلمنيوـ , بينما ابدى االلمنيوـ الثقيؿ زيادة ب
فػػػػي كميػػػػة الحديػػػػد وزيػػػػادة طفيفػػػػة فػػػػي كميػػػػة 
الرصػػػاص ويمكػػػف تفسػػػير زيػػػادة الحديػػػد الػػػى 
سػػػػػببيف ىمػػػػػااف الحديػػػػػد يػػػػػدخؿ فػػػػػي صػػػػػناعة 
االلمنيوـ الثقيؿ والسػبب الثػاني ىنالػؾ بعػض 
االجػػػػػزاء مػػػػػف القػػػػػدر مصػػػػػنوعة مػػػػػف الحديػػػػػد 

اشػر مػع الخالص وىذه االجػزاء فػي تمػاس مب
الغػػػػػػذاء داخػػػػػػؿ القػػػػػػدر ,ابػػػػػػدى انػػػػػػاء التيفػػػػػػاؿ 
اسػػػتقرارية عاليػػػة ضػػػد التمػػػوث بػػػااللمنيـو فػػػي 
حػػيف وجػػد ىنػػػاؾ تمػػوث ممحػػػوظ مػػف عنصػػػر 
الحديػػػػػػد ويعػػػػػػزى ايضػػػػػػا الػػػػػػى اف جسػػػػػػـ انػػػػػػاء 
التيفػػػاؿ ىػػػو مػػػف الحديػػػد الجػػػدار الػػػداخمي لػػػو 

وايضػػا توجػػد  مطمػػي بمػػادة التيفمػػوف )التيفػػاؿ(
فػػػػي تمػػػػاس بعػػػػض االجػػػػزاء مػػػػف ىػػػػذا االنػػػػاء 

مباشػػػػر مػػػػع الغػػػػذاء تفسػػػػر ىػػػػذه الزيػػػػادة فػػػػي 
االيونػػات الميػػػاجرة كممػػا زادت مػػػدة التسػػػخيف 
والحامضػػػية اال اف طبقػػػة االوكسػػػيد المتكونػػػة 
عمػػػػى سػػػػطح االنػػػػاء تتفكػػػػؾ بفعػػػػؿ الحػػػػرارة او 
الحموضػػة او كمييمػػا كمػػا ذكػػر فػػي المقدمػػة, 
وبالنسػػبة النػػاء السػػتيؿ فػػاف الطبقػػة الخارجيػػة 

فة تجػػػػػػػػػػػاه الحػػػػػػػػػػػرارة لمسػػػػػػػػػػػتيؿ تكػػػػػػػػػػػوف ضػػػػػػػػػػػعي
والحموضػػػػة ممػػػػا يػػػػؤدي الػػػػى ىجػػػػرة ايونػػػػات 
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الحديػػػػػػد مػػػػػػف الطػػػػػػور الصػػػػػػمب الػػػػػػى الطػػػػػػور 
اف اوانػػػػػػي  (ٕالسػػػػػػائؿ.نالحظ مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ)

الطػػػػػبخ عمػػػػػى مختمػػػػػؼ انواعيػػػػػا ال تبػػػػػدي أي 
مسػػػػاىمة لتمػػػػوث الطعػػػػاـ بعنصػػػػر الرصػػػػاص 
الخطر عمى صحة االنساف وتقع جميع القيـ 
المستحصػػػػػػمة وضػػػػػػف خمفيػػػػػػة الطبيعيػػػػػػة فػػػػػػي 

النػػػػواع المختمفػػػػة مػػػػف مػػػػواد الطعػػػػاـ . يبػػػػيف ا
( قػػيـ التوصػػيمية الموالريػػة لمحاليػػؿ ٖجػػدوؿ )

الطبخ وتبيف النتائج اف التوصيمية تزداد كمما 
زادت مػػدة التسػػخيف وىػػذا يتطػػابؽ مػػع النتػػائج 
المستحصػػػمة مػػػف طريقػػػة االمتصػػػاص الػػػذري 

( تػأثير الحامضػػية ٗبػيف الجػدوؿ )الميبػي .وي
مصػنوعة مػػف االلمنيػػـو عمػى تمػػوث االوانػػي ال

الخفيػػػؼ بيػػػذا العنصػػػر عنػػػد تعػػػرض الطعػػػاـ 
امػػػػػػدة تسػػػػػػخيف سػػػػػػاعتيف وتبػػػػػػيف نتػػػػػػائج ىػػػػػػذه 
الدراسػػػة اف التمػػػوث يصػػػبح عاليػػػا كممػػػا زادت 

 الحامضية .
    
 لتوصياتا

مػػػػػف خػػػػػالؿ النتػػػػػائج المستحصػػػػػمة مػػػػػف ىػػػػػذا 
البحث والتي تخص موضوع التمػوث الغػذائي 
ووفػػػػػؽ توصػػػػػيات منظمػػػػػة الصػػػػػحة العالميػػػػػة 

 وصي بما يمي:ن

لمحصػػػوؿ عمػػػى غػػػذاء خػػػالي مػػػف تمػػػوث  -1
الحفػػظ او  ءأي ايونػػات فمزيػػة ميػػاجرة مػػف انػػا

انػػػػػػػػػاء االعػػػػػػػػػداد او انػػػػػػػػػاء الطيػػػػػػػػػي توصػػػػػػػػػي 
باسػػػػػػتعماؿ اوانػػػػػػي الزجػػػػػػاج المقػػػػػػاـو لمحػػػػػػرارة 

 بالرغـ مف غالء اسعارىا .
تػػػػػػػرؾ اوانػػػػػػػي الطػػػػػػػبخ المصػػػػػػػنوعة مػػػػػػػف  -2

االلمنيػػػػػػـو وعػػػػػػدـ اسػػػػػػتخداميا ليػػػػػػذا الغػػػػػػرض 
خداميا الغػػػػراض منزليػػػػة اخػػػػرى ويمكػػػػف اسػػػػت

 غير عممية الطبخ واعداد الطعاـ .
ال يفضػػػػؿ اسػػػػتخداـ اوانػػػػي السػػػػتيؿ فػػػػػي  -3

ظػػػروؼ الطػػػبخ القاسػػػية)مدة تسػػػخيف طويمػػػة, 
يمكػػػػف اسػػػػتخداـ اوانػػػػي  -ٗحامضػػػػية عاليػػػػة 

التيفػػاؿ لكفائتيػػا فػػي عػػدـ تمػػوث الطعػػاـ عنػػد 
اسػػتخداميا , ويجػػب نالحػػظ صػػالحية طبقػػػة 

 التفموف لذلؾ .
الحفػػاظ عمػػى الطعػػاـ اثنػػاء طبخػػو بدالػػة  -5

( ويمكػػػػػف رفػػػػػع او ٚحامضػػػػػية مقاربػػػػػو الػػػػػى )
خفػػػػض الدالػػػػة الحامضػػػػية بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف 

 عممية الطبخ .
ضػػػػبط زمػػػػف الطػػػػبخ الكػػػػافي وعػػػػدـ تػػػػرؾ  -6

الطعاـ تحت عممية التسخيف الغيػر ضػرورية 
حيث تؤثر ىذه المرحمة الغير ضرورية تاثير 

اـ بفمػػزات انػػاء كبيػػر عمػػى عمميػػة تمػػوث الطعػػ
 الطبخ.

 
 

 .سمسمة المحاليؿ العيارية لاللمنيوـ والرصاص والحديد واالمتصاصيات المقابمو ليا .1جدول 

 Fe الحديد           Pb الرصاص         Alااللمنيوم          

 المتصاصيةا التركيز)مغم/لتر( االمتصاصية التركيز)مغم/لتر( االمتصاصية التركيز)مغم/لتر(
1 0.00 0 0.00 0 1.11 

25 0.60 0.02 0.63 25 1.86 

50 1.20 0.05 1.38 50 1.50 

100 2.40 0.08 2.50 100 3.00 
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 .ةتراكيز االلمنيوـ والحديد والرصاص في نموذج الطعاـ بازماف غمياف مختمف .2جدول 

 مدة الغميان نوع اناء الطبخ
 )دقيقو(

[Al]ppm [Fe]ppm [Pb]ppm 

ٜٓمف  اكثر زجاج  0.25 0.44 0.10 

 0.10 0.70 2.50 ٘ٗ المنيـو خفيؼ

 0.10 0.95 11.00 ٜٓ المنيـو خفيؼ

 0.20 4.00 0.50 ٘ٗ المنيوـ ثقيؿ

 0.25 7.30 13.50 ٜٓ المنيوـ ثقيؿ

 0.10 20.40 0.27 ٜٓ الستيؿ

 0.10 1.10 0.25 ٜٓ التيفاؿ
 

 .يؿ الطبخ بمدد تسخيف مختمفةقيـ التوصيمية الكيربائية الموالرية لمحال .8 جدول

الطبخ اناء نوع (دقٌقة)التسخٌن مدة  (سٌمنز)الموالرٌة التوصٌلٌة   

91 من اكثر زجاج  4.65 

خفٌؾ المنًٌم  45 5.30 

خفٌؾ المنًٌم  91 5.51 

ثقٌل المنًٌم  45 5.21 

ثقٌل المنًٌم  91 2.41 

 06.21 91 ستٌل

91اكثر من  التٌفال  4.21   

 

  

   ٕير الحامضية عمى تموث اواني االلمنيـو الخفيؼ بااللمنيـو عند مدة تسخيف تاث .4جدول 
 .ساعة          

pH ppm تركيز[Al] 
5 59.2 
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4 71.5 
3 108.9 
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االلمنًٌم معاٌرة ًنمنح  .8 شكل  
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منحني معايرة الحديد   .2شكل   
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 صالرصا معاٌرة منحنً .8 شكل
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Effect of Acidity and Boiling Time on Food 
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Steel, and Tefal Utensils in Iraqi Kitchens 
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e.mail: jasem_hilla@yahoo.com 

 

Abstract 

In this research we studied the effect of acidity and heating time on food 

contamination using many types of utensils (glass, light aluminium, 

heavy aluminium, stainless steel, and tefal utensils) found in Iraqi 

kitchens.  The concentrations of Al, Fe and Pb were measured in foods,  

under investigation , after boiled for 45min and more than 90 min and 

acidified it by using Flame Atomic Absorpition Spectroscopy. Results 

showed that the glass utensils do not contaminate foods, wherease, and 

the aluminium utensils showed an increase in Al levels in foods above its 

premicible limits. However, Fe concentrasions remaind in normal 

acceptable levels by using glass or light aluminium utensils, whereas, it 

showed observed increase in its level by using heavy aluminium or tefal 

utensils. Al showed high stability in its level by using stainless steel or 

tefal utensils, whereas, Fe showed high excess in its level by using 

stainless steel utensils. 
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