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 قواعد النشر في المجمة
 

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

تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريبة منيا )ىندسة تقنيات الحاسبات ، عموـ ىندسة 
 البرامجيات، عموـ الحاسبات، عموـ الحياة، القانوف( ويشترط في البحوث المقدمة أف ال تكوف قد سبؽ

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

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

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

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

 الباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.
 التعاد البحوث الى أصحابيا سواء قبمت لمنشر أـ لـ تقبؿ. .9
. يزود كؿ باحث بنسخة مف البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب مف أمانة المجمة لقاء ثمف تحدده 10

 ىيئة التحرير.         
.تعتمد المجمة مبدأ التمويؿ الذاتي وتحدد أجور النشر في ضوء األسعارالسائدة عمى أف اليتجاوز 11

  ألؼ دينار لمبحث الواحد. 50 السقؼ الذي حددتو الوزارة ألجور البحوث العممية بػ
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  خالصة

لتحديد نسب الزئبؽ في عينات مف دـ وادرار العامميف في مصنعيف،  الكيماويةالفحوصات  إجراءتـ  1999خالؿ عاـ  
المصنع االوؿ ىو مصنع النسيج في الحمة وتـ اختيار ثمانية وثالثيف فيو والمصنع الثاني ىو مصنع الورؽ في البصرة 

سة اف تركيز الزئبؽ وتـ اختيار ستة واربعيف عامال فيو وذلؾ بطريقة االمتصاص الذري غير الميبي. اظيرت نتائج الدرا
عامال  وأربعيففي ادرار ثمانية اشخاص مف مجموعة ثمانية وثالثيف عامال في المصنع االوؿ وثالثة مف مجموع ستة 

عمى مف الحدود المسمح بيا دوليا بينما لـ تظير في عينات الدـ المفحوصة مثؿ ىذه التغيرات اذ أفي المصنع الثاني 
وح بيا. و مف خالؿ مقارنة االعراض المرضية ليؤالء العامميف اتضح انيا قد كانت جميعيا ضمف الحدود المسم

 تشابيت مع ما ىو معروؼ عف االعراض المرضية الناتجة عف التعرض لمزئبؽ.

 التموث بالزئبؽ، العامميف بالمصانع. كممات مفتاحية:

 

Abstact 

 An investigation of mercury in blood and urine samples from 84 workers in two factories 

the first factory was Weaving Factory (which choose 38 worker) and the second factory 

was Paper Factory (which choose 46 worker) was carried out using non-inflammable 

atomic absorption technique revealed that the mercury levels were above that of the 

maximum permissible limit in the urine samples taken from eight out of 38 workers in the 

first factory and in three out of 46 workers in the second one. The mercury level in the 

blood samples from both factories within normal range (which is 50 microgram/L Hg in 

urine and 30 microgram/L Hg in blood). Clinical examinations of workers showed high 

level of mercury in their urine samples suggested same symptoms of toxicity with these 

elements. 

Keywords: Mercury pollution workers in factories. 
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 مقدمــــــــــــة

الزئبػػػؽ فػػػي الطبيعػػػة عمػػػى شػػػكؿ خامػػػات كبريتيػػػد يوجػػػد       
% واف اقصػػػػػى تركيػػػػػز مسػػػػػموح بػػػػػو 4-0.1الزئبقيػػػػػؾ بنسػػػػػبة 

ولمػػػدة ثمػػػاف  3ـ/ممغػػػـ 0.05لمتعػػػرض مػػػف جػػػراء العمػػػؿ ىػػػو 
 60ساعات عمؿ يوميا وعمػر النصػؼ البػايموجي لمزئبػؽ ىػو 

. مف االستخدامات الميمو لمزئبػؽ المعػدني ومركباتػو [1]ا يوم
و في معاممة خامات الذىب والفضة وفي غير العضوية دخول

صػػناعة المعػػادف المزوجػػة مػػع معػػادف اخػػرى لغػػرض تحضػػير 
حشػػػػػوات االسػػػػػناف وكػػػػػذلؾ فػػػػػي صػػػػػناعة االجيػػػػػزة والمعػػػػػدات 
المختبريػػػػػػػػة كالمحػػػػػػػػارير والمصػػػػػػػػابيح الكيربائيػػػػػػػػة المتوىجػػػػػػػػػة 
والصػػػػػمامات االشػػػػػعاعية وانابيػػػػػػب اشػػػػػعة اكػػػػػس والبطاريػػػػػػات 

ويػؿ التيػار المتػردد الػى تيػار والمقاومات المستخدمة كػاداة لتح
فػػوري وكػػذلؾ يسػػتخدـ الزئبػػؽ كعامػػؿ مسػػاعد فػػي انتػػاج مػػادة 
الكمػػور وفػػي اعمػػاؿ الطػػالء الكيميػػاوي لمعديػػد مػػف المػػواد وفػػي 

لقد استخدـ الزئبؽ في صناعة االدوية . [2] تحنيط الحيوانات
لقػػروف عديػػدة مضػػت اذ كػػاف يػػدخؿ فػػي العديػػد مػػف المركبػػات 

ررات ومضػادات البكتريػا والمعقمػات ومػراىـ الصيدالنية كالمػد
الجمػػػػد والمسػػػػيمت،اما فػػػػي الوقػػػػت الحاضػػػػر فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتبداؿ 
الزئبػػؽ فػػي المركبػػات الدوائيػػة بعناصػػر اخػػرى لػػذلؾ اصػػبحت 
سمية ىذه المواد نادرة اال في حاالت الحػوادث التػي قػد تكػوف 

 1971مفجعػػػة او مميتػػػة كمػػػا حصػػػؿ ىػػػذا فػػػي العػػػراؽ عػػػاـ 
مزارعػوف وعػوائميـ الحنطػة المسػتوردة مػف كنػدا عندما تنػاوؿ ال

والمعفػػػػػػرة بمػػػػػػادة الزئبػػػػػػؽ المثيمػػػػػػي والتػػػػػػي كانػػػػػػت مخصصػػػػػػة 
اف التسػمـ بػالزئبؽ نتيجػة التمػوث [3]. الغراض الزراعػة فقػط 

البيئي قد اصبح في الوقت الحاضر يشػكؿ اىتمامػا كبيػرا واف 
تركيػػػػػز الزئبػػػػػؽ فػػػػػي اليػػػػػواء والتربػػػػػة والمػػػػػاء قػػػػػد تزايػػػػػد بسػػػػػبب 

 مات ىذا العنصر في الزراعة والصناعة.استخدا

يعتبر استنشاؽ بخار الزئبػؽ المعػدني مػف اىػـ مسػالؾ        
% مػػف بخػػاره 80دخولػػو الػػى جسػػـ الكػػائف الحػػي واف حػػوالي 

المستنشػػػػػؽ يمػػػػػتص داخػػػػػؿ الجسػػػػػـ مػػػػػف خػػػػػالؿ الحويصػػػػػالت 
الرئويػػػة واف امتصاصػػػو عػػػف طريػػػؽ الجيػػػاز اليضػػػمي لػػػػيس 

% يمكػػػػػػف 0.01ف بػػػػػػذي قيمػػػػػػة صػػػػػػحية ألف ىنػػػػػػاؾ اقػػػػػػؿ مػػػػػػ
امتصاصػػػيا عػػػف ىػػػذا الطريػػػؽ ،واف الزئبػػػؽ المعػػػدني يتأكسػػػد 
بسػػػرعة فػػػي الػػػدـ واالنسػػػجة متحػػػوال الػػػى ايػػػوف الزئبقيػػػؾ الػػػذي 

يمتصػػػػؽ بػػػػدوره مػػػػع البػػػػروتيف كمػػػػا اف مػػػػف المحتمػػػػؿ امكانيػػػػة 
 .[4]د امتصاصو عف طريؽ الجم

اف اعراض التسمـ بالزئبؽ في الحاالت الحادة تعتمػد         
التعرض لو وتشمؿ التخرشات الرئوية او مػا يسػمى  عمى شدة

بااللتيابات الرئوية الكيمياوية نتيجػة التعػرض الػى ابخرتػو فػي 
االمػػػاكف الرديئػػػة او القميمػػػة التيويػػػة والتػػػي تػػػؤدي الػػػى الوذمػػػة 
الرئوية الحادة في حالة استمرار التعػرض لػو وكػذلؾ التيابػات 

زئبػػػؽ بشػػػكؿ الجيػػػاز اليضػػػمي الحػػػادة نتيجػػػة دخػػػوؿ امػػػالح ال
ارادي كحػػػػػاالت االنتحػػػػػار او نتيجػػػػػة الحػػػػػوادث والتػػػػػي تكػػػػػوف 
متبوعػػة بقصػػور اعمػػاؿ الجيػػاز البػػولي نتيجػػة لتمػػؼ النبيبػػات 

 Proximal Convoluted Tubluesالممتويػػة الدانيػػة )
PCT اما في حاالت التعرض لمزئبؽ تحت [5]( في الكميتيف.

اليوائيػػػة الحػػػادة فانيػػػا تتػػػراوح بػػػيف السػػػعاؿ وتخػػػرش القصػػػبات 
الػػى اعػػراض الجيػػػاز اليضػػمي التػػي تشػػػمؿ التقيػػؤ واالسػػػياؿ 
واالـ المثػػػة وتقرحػػػات جػػػوؼ الفػػػـ وكػػػذلؾ وجػػػود البػػػروتيف فػػػي 
االدرار. فػػػػػي الحػػػػػاالت المزمنػػػػػة فػػػػػاف الجيػػػػػاز العصػػػػػبي ىػػػػػو 
المستيدؼ في ظيػور االعػراض ابتػداءا مػف التغيػرات النفسػية 

ف والتعػػػرؽ او مػػػا تسػػػمى بػػػالتييج الزئبقػػػي وكػػػذلؾ رعشػػػة اليػػػدي
 وقمة الشيية وفقداف الوزف.

اف اقصى تركيز مسموح بو لمزئبؽ في االدرار        
 30لتر اما في الدـ فيجب اف اليتجاوز /مايكروغراـ 50ىو 

 .[6]لتر /مايكروغراـ

اف اليػػدؼ ىػػذه الدراسػػة ىػػو دراسػػة حالػػة الزئبػػؽ              
في دـ وادرار العامميف في مصػنعي النسػيج فػي الحمػة والػورؽ 
فػػػي البصػػػرة ومعرفػػػة االعػػػراض المرضػػػية المصػػػابيف بيػػػا مػػػف 

 جراء العمؿ بالزئبؽ .

 المواد وطرق العمل

 جمع العينات .1
تـ تقسيـ منتسبي المصنعيف ) مصنع نسيج الحمة 
ومصنع الورؽ في البصرة (المراد فحصيـ الى عدة مجاميع 

اشخاص وخصص  7-6تضـ المجموعة الواحدة ما بيف 
يـو واحد في االسبوع تباعا لكؿ مجموعة مف اجؿ سحب 
نماذج الدـ بواسطة محاقف طبية ذات استخداـ واحد ومعقمة 
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رار فيتـ جمعو في حاويات لدائنية واما االد 3سـ5سعة 
 3سـ250نظيفة سعة 

 تحضير العينات لمدراسة .2

تبقى عينات االدرار بدوف فصؿ اال اف عينات الدـ يتـ 
 فصميا كاالتي

يتـ فصؿ مكونات الدـ لمدة عشر دقائؽ باستخداـ  . أ
 (rpm 4000)الطرد المركزي وبسرعة 

 3سـ 1يؤخذ مف الطبقة العميا المنفصمة )مصؿ الدـ(  . ب

% حامض 10مف  3سـ 0.5لكؿ عينة ويضاؼ لو 
 Trichloro acetic %10)الخميؾ ثالثي الكمور 

acid)  مع اضافة قطرة واحدة مف حامض النتريؾ
 1:1المخفؼ بنسبة 

 
 طريقة التحميل .3

تػػػـ اسػػػتخداـ طريقػػػة االمتصػػػاص الػػػذري غيػػػر الميبػػػي التذريػػػة 
فػػي تحديػػد نسػػب الزئبػػؽ فػػي  [7,8,9,10]والمػػذكورة مػػف قبػػؿ 

دـ وادرار العػػامميف، بواسػػطة جيػػاز االمتصػػاص الػػذري الغيػػر 
، واف موقػػع العمػػؿ ىػػو  Shimadzue AA670ليبػػي نػػوع 

 دائرة الطاقة الذرية.

 النتائج والمناقشة

 2و  1يتضح مف خالؿ القراءة االولية لمجدوليف          
الخاصيف بمنتسبي المصنعيف المذيف تـ اجراء القياسات 
الخاصة بتحديد نسب الزئبؽ في دميـ وادرارىـ واستخدمت 
في ذلؾ طريقة االمتصاص الذري غير الميبي والتي تعتبر 

وتبيف اف [8,10,11] مف افضؿ الطرؽ التحميمية كفاءة 
حاالت مف مجموع ثمانية وثالثيف حالة في  ىناؾ ثمانية

المصنع االوؿ وثالث حاالت مف مجموع ست واربعيف حالة 
قياست نسب الزئبؽ في ادرارىـ ظيرت بشكؿ اكبر مف 

بينما كانت قياسات  [1] االحدود المسموح بيا لمتعرض دولي
نسب الزئبؽ في الدـ اقؿ مف الحدود المسموح بيا لمتعرض 

مالحظة االعراض المشكو منيا ليذه  دوليا. ومف خالؿ
الحالت غير الطبيعية والتي تشمؿ النحوؿ العاـ وفقداف الوزف 
والصداع وضعؼ البصر وخدر وتنمؿ اطراؼ اصابع اليديف 
والقدميف فانيا تبدو اعراض مثالية لحاالت التعرض لمزئبؽ 

نتيجة لتسرب الزئبؽ وتبخره في  [3]كما ذكره بكر وجماعتو 
 مؿ الحارة.اجواء الع

اف استخداـ الزئبؽ المعدني في ىذه المصانع كعامؿ 
مساعد النتاج الكمور بطريقة التحميؿ الكيربائي قد ادى الى 
تعرض العامميف ايضا الى غاز الكمور وظيرت اعراض ىذا 
 التعرض والتي تشمؿ ضيؽ التنفس وحرقة البمعـو 

وكذلؾ ظيور التعرض لمرصاص الذي يتـ تداولو في [12]
ىذيف المصنعيف مثؿ تساقط االسناف وتاكميا والمغص 

.اف استمرار الزئبؽ المعدني بحالتو المعدنية بعد دخولو [13]
الجسـ ىو ما يفسر اختراقو لحاجز الدـ الدماغي وظيور 
االعراض العصبية لمتسمـ بالزئبؽ كالرعشة وعدـ السيطرة 

 . [14,15] عمى الحركات االرادية وتنمؿ اطراؼ االصابع

اف االعراض التي ذكرت في اعاله والخاصة بحالة 
التسمـ بالزئبؽ قد لوحضت ايضا لدى العامميف االخريف 
والذيف ظيرت قياسات الزئبؽ في ادرارىـ اقؿ مف الحدود 
المسموح بيا ولكنيا اقؿ حدة او وضوحا وىذه الحالة قد تبدو 
ما غريبة عند النظر الييا لموىمة االولى ولكنيا منطقية اذا 

نظرنا الى التأثير التراكمي لمزئبؽ والخدمة الفعمية لمعامميف 
في المصنعيف ووجودىـ في اماكف ليست في اتصاؿ مباشر 
مع مناطؽ العمؿ المباشر مع الزئبؽ وانما في اماكف قريبة 
منو وكانو في يـو مف االياـ عمى اتصاؿ مباشر اال اف 

بعادىـ لفترة اجراءات الصحة والسالمة المينية قد تطمبت ا
معينة الخذ قسط مف الراحة او ألغراض المناوبة كمما 
استدعت الضرورة  ذلؾ عمما باف خطورة الزئبؽ تتبع مف 

فعند دخوؿ الزئبؽ   [16]تاثيره التراكمي بمرور  الوقت
المعدني في داخؿ الدـ واالنسجة فانو يتأكسد بسرعة الى 

ينات بقوة ونظرا ايوف الزئبقيؾ والذي يمتصؽ بدوره مع البروت
لكوف استنشاؽ االبخرة ىو الطريؽ الرئيسي لدخوؿ الزئبؽ 

% مف ابخرة 80المعدني الى داخؿ الجسـ اذ اف حوالي 
الزئبؽ المستنشقة يتـ امتصاصيا عف طريؽ الحويصالت 

 .[17]الرئوية 

اف مايفسر التفاوت في قراءات نسب الزئبؽ لدى 
اف ىناؾ عالقة نسبية  مف[18]العامميف ىو ما ذكره الباحثاف 
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جيدة بيف مستوى التعرض لمزئبؽ وبيف مستوى تركيزه في 
 .[19] د الدـ واالدرار ضمف مجموعة العمؿ الواح

وازاء ما ذكر في اعاله يتضح لنا اىمية المحافظة 
عمى سالمة العامميف مف خالؿ االلتزاـ بضوابط وشروط 

العمؿ السالمة المينية لمعمؿ مثؿ صيانة اجيزة ومعدات 
لمنع التسرب الحاصؿ فييا وتوفير اجيزة السحب والتيوية 

 المناسبة .

ىناؾ اربعة انواع لمتعرض لمزئبؽ ىي : تعرض 
واطئ ، متوسط ، عالي وشديد اختمفت فييا االعراض التي 
تصيب العامميف في مصنعي نسيج الحمة والورؽ في البصرة 

 4و  3ويوضح ذلؾ الجدوليف 

بيف تركيز الزئبؽ في االدرار كما تـ رسـ العالقة 
وسنوات الخدمة لمعامميف في المصنعيف المذكوريف اعاله ، 
وجد باف تركيز الزئبؽ في االدرار يزداد تراكميا مع زيادة 

 2و  1سنوات الخدمة وىذا وضحو الشكميف 

 

والدرار لمنتسػبي المصػنع االوؿ )نسػيج الحمػة( مػع بعػض االعػراض الميمػو نتائج تحميؿ عنصر الزئبؽ في نماذج الدـ -(:1جدوؿ )
 التي يشكو منيا العامموف.

الخدمو  رقم الحالة
 الفعمية
 )سنة(

  تركيز الزئبق
 االدرار العراضا

 لتر/مايكروغرام
 دم

 لتر/مايكروغرام

 ال توجد 0.9 0.5 0 **0
 ضعؼ البصر 3.1 *79.5 22 1
 انخفاض الضغطصداع  1.4 12.5 3 2
خدر اطراؼ اليديف والقدميف ،صداع ضيؽ  4 *95 30 3

 تنفس واوجاع الجياز البولي
ضيؽ التنفس ،تسافط االسناف و حرقة اثناء  1.1 7 22 4

 التبوؿ
تبوؿ دموي ،عجز في عمؿ الكميتيف ،تساقط  1.8 11 25 5

االسناف ،ضيؽ التنفس ،خدر اطراؼ اصابع 
 والنسيافاليديف والقدميف 

صداع ،ضيؽ التنفس ،ضعؼ البصر واوجاع  2.4 39.5 27 6
 المفاصؿ

 نحوؿ عاـ وفقداف الشيية 3.3 *80.5 5 7
 الشعور بالتعب 2 32.5 30 8
ضعؼ البصر ،تساقط االسناف ،حرقة اثناء  1.5 20 30 9

 التبوؿ ،االـ الظير ومفاصؿ اليديف والقدميف
العينيف ، االـ الظير ومفاصؿ صداع ،غشاوة  4.3 *195 25 10

اليديف والقدميف ،االـ الصدر ،تاكؿ االسناف 
 وتاكميا وحرقة اثناء التبوؿ
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 * تراكيز الزئبؽ اعمى مف الحدود المسموح بيا دوليا

 مجموعة السيطرة** 

الخدمة  رقم الحالة
 الفعمية
 )سنة(

  تركيز الزئبق
 االعراض

 االدرار
 لتر/مايكروغراـ

 دـ
 لتر/مايكروغراـ

صداع ،تساقط االسناف ،اوجاع المعدة وضيؽ  2.9 *79 30 11
 التنفس

اوجاع الصدر والكميتيف وتغير لوف البوؿ  3.7 *171.5 8 12
 لمداكف وتسوس السناف

الشعور بالتعب ،تسوس السناف ،حرقة التبوؿ  4.5 *207.5 4 13
 ،اوجاع المعدة وحموضتيا وداء الصدفية

 ضعؼ االسناف اوجاع الصدر والرأس 3.1 45 7 14
قرحة المعدة ،االـ الكميتيف ،االـ النفاصؿ  1.7 23 28 15

والصدر ،الصداع ،خدر اصابع اليديف 
والفدميف ،تساقط االسناف ووجود الخط 

 الرمادي في اعمى المثة
رخاوة االسناف وتساقطيا ،الصداع ،االـ  3.1 44.5 26 16

 الظير والمفاصؿ
 تساقط االسناف 3.3 *124.5 27 17
 صداع ، ضيؽ التنفس وتساقط االسناف 1.1 19.5 18 18
 ضيؽ التنفس واوجاع المعدة 3.1 *158.5 21 19
 صداع ونحوؿ عاـ 1.2 12 7 20
 صداع ونحوؿ عاـ وتسوس االسناف 1.4 18 4 21
 نحوؿ عاـ واوجاع الصدر 2.8 41 10 22
 ال يشكو 1 4 1.5 23

 الزئبؽ اعمى مف الحدود المسموح بيا دوليا* تراكيز 

 

رقـ 
 الحالة

الخدمة 
 الفعمية
 )سنة(

 االعراض تركيز الزئبق
 االدرار
 لتر/مايكروغرام

 دم
 لتر/مايكروغرام

 ضيؽ التنفس ، اوجاع الصدر وحموضة النعدة 0.9 2 7 24
 ربو قصبي 1.1 3 10 25
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 ال يشكو 0.9 2 10 26
 عضالت الصدر واوجاع المفاصؿتشنجات في  1.2 4 2 27
 ضيؽ التنفس 1.1 3 3 28
 ال يشكو 1.5 9 2 29
 اوجاع الصدر ، صداع ،حرقة العينيف وغشاوة البصر 2.3 20 5 30
 ال يشكو)بعيدا عف موقع العمؿ( 1.6 10 8 31
 اوجاع المفاصؿ ، اوجاع الصدر وتساقط االسناف 2.6 30.5 28 32
 االسناف واوجاع المفاصؿتساقط  2.1 26.3 25 33
 ال يشكو 0.9 0.5 اشير 5 34
تساقط االسناف ، صداع ،اوجاع المفاصؿ ، خدر في  3 40.5 27 35

 اطراؼ االصابع ، ضيؽ التنفس وحرقة البمعـو
 االـ المفاصؿ 1 3 2 36
 صداع ولديو ثالثة اسناف متساقطة 2 23 25 37
 وضيؽ التنفسصداع ، التياب المفاصؿ  1.8 18.5 27 38
 

نتائج تحميؿ عنصر الزئبؽ فػي نمػاذج الػدـ واالدرار لمنتسػبي المصػنع الثػاني )الػورؽ فػي البصػرة( مػع بعػض االعػراض . (2جدوؿ )
 الميمو التي يشكو منيا العامموف

رقم 
 الحالة

الخدمة 
 الفعمية
 )سنة(

  تركيز الزئبق
 االدرار االعراض

 لتر/مايكروغرام
 الدم

 مايكروغرام/لتر

 التوجد اعراض 0.8 0.5 0 **0
 صداع 1.2 3.8 2 1
 ضيؽ تنفس ، تسوس السناف ونسافطيا والشعور بالتعب 2.2 13.8 3 2
 صداع وضيؽ تنفس 2.7 30.9 1 3
 شعور بالتعب واوجاع الظير وخدر االصابع 1 7 26 4
 ضيؽ تنفس ، التياب المثة واوجاع المفاصؿ 1.1 0.8 6 5
 وضيؽ التنفسصداع  2.4 22 8 6
تساقط االسناف صداع مستمر ، االـ الظير وخدر اطراؼ  1 3 20 7

 االصابع
 ال يشكو 2 18 1 8
 صداع 3.4 *132 25 9

 صداع وحساسية الجمد 1.1 4.6 1.5 10
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 ال يشكو 1.2 6 1.5 11
تساقط االسناف واالـ اصابع اليديف ، ضيؽ التنفس وحرقة  0.9 0.8 8 12

 المعدة
 صداع وضيؽ التنفس 1.2 3.4 3 13
ضيؽ واوجاع التنفس ، قرحة المعدة ، خدر اطراؼ  1.3 10 7 14

 االصابع واوجاع المفاصؿ
 ضيؽ التنفس واالـ المفاصؿ 1.1 6 1 15

 * تراكيز الزئبؽ اعمى مف الحدود المسموح بيا دوليا

 مجموعة السيطرة** 

رقم 
 الحالة

الخدمة 
الفعمية 
 )سنة(

  تركيز الزئبق
 االدرار االعراض

 لتر/مايكروغرام
 دم

 لتر/مايكروغرام
 حرقة البمعـو 1 6.8 اشير 10 16
 االـ المفاصؿ وتغير لوف االدرار 1.3 15 1 17
 ضيؽ تنفس و الشعور بالتعب والصداع 1 5 3 18
 حساسية موسمية 1.2 2.3 2 19
االـ النفاصؿ والشعور بالتعب ، خدر اطراؼ  2.4 35.8 18 20

 االصابع وتساقط االسناف
 تساقط االسناف 1.6 10.4 22 21
 صداع ونحوؿ مع االـ المعدة 3.4 *89.5 2 22
 التياب المثة واالـ الظير 1.2 11.94 2 23
 اوجاع المفاصؿ والشعور بالتعب 1.1 11.94 2 24
 الشعور بالتعب ، حرقة المعدة واالـ المفاصؿ 1.4 20.8 2 25
 المعدة واالـ المفاصؿ حرقة 1.3 2.6 2 26
 ضعؼ السمع والبصر وتساقط االسناف 1.3 11.1 21 27
 اوجاع الكمة والمفاصؿ 2.4 44.4 2 28
 تقيح شعبي وتساقط االسناف 3.2 *88.8 20 29
 الشعوربالتعب واوجاع المفاصؿ 2.3 31.5 1 30

 * تراكيز الزئبؽ اعمى مف الحدود المسموح بيا دوليا

رقم 
 الحالة

الخدمة 
 الفعمية)سنة(

  تركيز الزئبق
 االدرار االعراض

 لتر/مايكرغرام
 الدم

 لتر/مايكروغرام
 صداع متقطع 1.2 14.58 1 31
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 اليشكو 0.9 0.2 3 32
 اليشكو 1.3 19.8 13 33
خدر اطراؼ االصابع وانزالؽ  2.4 33.3 10 34

 بسيط بالعمود الفقري
والركبتيف اوجاع مفاصؿ الكتؼ  1.2 *59.25 2 35

 واوجاع الظير وحموضة المعدة
 حساسية االنؼ وحرقة التبوؿ 1.1 12.8 15 36
صداع ، تساقط االسناف والتياب  1.1 12.8 25 37

 المفاصؿ
صداع واوجاع المفاصؿ وحرقة  1.2 12.8 18 38

 التبوؿ وتساقط االسناف
حساسية الجمد واوجاع المفاصؿ  1 9.2 27 39

 واالـ الكميتيف
 الشعور بالتعب وضيؽ بالتنفس 0.9 0.25 10 40
 ال يشكو 1 6.25 8 41
الشعور بالتعب ، صداع  1.2 12.5 3 42

 وحموضة المعدة
 قرحة االثني عشر 1.3 13 10 43
 االـ المفاصؿ 1.5 23.6 22 44
 اوجاع الظير وصداع 1 6.5 1 45
 ضيؽ التنفس واالـ الظير 0.9 5.2 1.5 46

 اعمى مف الحدود المسموح بيا دوليا* تراكيز الزئبؽ 

 
 .(:تصنيؼ االعراض حسب مقدار التعرض لمزئبؽ في معمؿ نسيج الحمة3) الجدوؿ

 
مدى تركيز الزئبق في االدرار  نوع التعرض

 مايكروغرام/لتر
 االعراض

حرقة  –انخفاض في الضغط  -صداع 20-2 واطئ
 ضيؽ التنفس –اثناء التبوؿ 

نحوؿ  -ضعؼ االسناف -الصدراوجاع  45-23 متوسط
 حرقة البمعـو -عاـ

اوجاع  -خدر اطراؼ اليديف والقدميف 95-79 عالي
 صداع -ضيؽ تنفس -الجياز البولي

غشاوة  -تساقط االسناف -داء الصدفية 207-124 شديد
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االـ الظير والصدر  -في العينيف
 والمفاصؿ

 
 معمؿ الورؽ في البصرة(:تصنيؼ االعراض حسب مقدار التعرض لمزئبؽ في 4جدوؿ)

 
مدى تركيز الزئبق في االدرار  نوع التعرض

 مايكروغرام/لتر
 االعراض

اوجاع الظير  -شعور بالتعب 23-0.2 واطئ
 حساسية الجمد -والمفاصؿ

 -اوجاع الكمى والمفاصؿ -ضيؽ تنفس 45-30 متوسط
 تساقط االسناف

اوجاع  -صداع ونحوؿ -االـ المعدة 89-59 عالي
 الكتؼ والركبتيفمفاصؿ 

 -الشعور بالتعب -التياب المثة -صداع 132-95 شديد
 انخفاض في الضغط

 
 

 
 عدد سنوات الخدمة

 (: العالقة بيف تراكيز الزئبؽ في ادرار العامميف في مصنع نسيج الحمة مع عدد سنوات الخدمة1شكؿ)
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جشكيز الزئبق 

في االدساس 

 هايكشوغشام/لحش
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 التموث بالرصاص وتأثيره عمى فعالية أنزيمات
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 خالصة
) كموتاميػت  GPTترانسػفريز( وفعاليػة انػزيـ  -اس -كموتاثػايوف) GSTتمت دراسة التموث بالرصاص عمى فعالية انزيـ 

)االنزيـ الفوسفاتي القاعدي(، قياس مستوى االكسػدة فػي مصػؿ الػدـ بمقػدار مػا  ALPبايروفيت ترانسفريز( وفعالية انزيـ 
تمثػػؿ  (A)حيػػث تمػػت الدراسػػة عمػػى ثالثػػة مجػػاميع ىػػي: المجموعػػة االولػػى  .(MDA)يتكػػوف مػػف المػػالوف داي الدييايػػد 

تمثػػؿ مجموعػػة  (B)المجموعػػة الثانيػػة ، و شػػخص فػػي محطػػات الوقػػود (15)مجموعػػة العػػامميف فتػػرة العمػػؿ سػػنتيف العػػدد 
تمثػػػؿ مجموعػػػة  (C)المجموعػػػة الثالثػػػة ، و شػػػخص فػػػي محطػػػات الوقػػػود (15)سػػػنة العػػػدد  (2-4)العػػػامميف فتػػػرة العمػػػؿ 
شػػخص فػػي محطػػات الوقػػود  باإلضػػافة الػػى مجموعػػة السػػيطرة  (15)سػػنة فمػػا فػػوؽ العػػدد  (5-8)العػػامميف فتػػرة العمػػؿ 

مػع طػوؿ الفتػرة الزمنيػة  لممتعرضػيف   ALP,GPT,GSTزيـ لقد وجد ارتفاع فػي مسػتوى فعاليػة انػ شخص. (15)العدد 
الجسػـ وخاصػة الكبػد مػف خػالؿ ارتفػاع فعاليػة  أعضػاءفػي بعػض  أضػرارلمتموث بالرصاص وذلؾ يعتبر مؤشرا لحػدوث 

فيعتبر داللو عمى زيادة السمية في الكريات الحمراء والخاليا الحيوية وكػذلؾ لػوحظ زيػادة  GST. اما ارتفاع GPTانزيـ 
 في مصؿ الدـ مع طوؿ الفترة الزمنية لممتعرضيف لمتموث بالرصاص. (MDA)في مستوى المالوف داي الدييايد 

  ، العامميف في محطات الوقود.GSTالتموث بالرصاص، أنزيمات  كممات مفتاحية:

Abstract 

The study of the effect of lead pollution on the activity of GST GPT , and ALP was 
undertaken. Occupational workers. The spacemen of the project were divided in three 
groups according to their occupational period as follows: Group A: 15 workers ,period of 
occupation (2)yrs in Baghdad fuel station Group B: 15 workers, period of occupation(2-4) 
yrs in Baghdad fuel station Group C: 15 workers, period of occupation (5-8) yrs in 
Baghdad fuel station Another group of 15 healthy unexposed to lead were considered as 
control group. The results showed an elevation in the activity of all enzymes under 
investigation in the blood of workers. The activity was positively correlated with the 
period of occupation (i.e lead exposure). The elevation in GPT activity could be used as an 
indicator of liver damage , while elevated levels of GST occurs in all types of pollution to 
minimize the toxic effect of pollutant in erythrocytes and vital cells ,elevation in MDA 
related with the period of occupation (i.e lead exposure). 

Keywords: Pollution by lead, GST enzymes, fuel stations workers. 
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 مقدمة
الرصػػػػاص فمػػػػز ثقيػػػػؿ ويعػػػػد مػػػػف الفمػػػػزات الثابتػػػػة فػػػػي اليػػػػواء 
الجػػػػػاؼ امػػػػػا عنػػػػػد وجػػػػػود الرطوبػػػػػة فػػػػػي الجػػػػػو فانػػػػػو سػػػػػرعاف 
مػػػػػػايكوف احػػػػػػادي اوكسػػػػػػيد الرصػػػػػػاص ثػػػػػػـ يكػػػػػػوف كاربونػػػػػػات 

 . الرصػػػاص [1]الرصػػػاص مػػػع ثنػػػائي اوكسػػػيد الكػػػاربوف 
( Pb Lead)  معػػدف لػػيف مػػرف لونػػو أبػػيض مػػزرؽ قابػػؿ

رارة ومقػػػػػػػاـو لمت كػػػػػػػؿ، لمتشػػػػػػػكؿ والطػػػػػػػرؽ، موصػػػػػػػؿ ردئ لمحػػػػػػػ
ووزنػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػوعي  207ووزنػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػذري  82رقمػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػذري 

11.35 . 

وفضػػػػػػػال عػػػػػػػف وجػػػػػػػود الرصػػػػػػػاص كفمػػػػػػػز فانػػػػػػػو يوجػػػػػػػد عمػػػػػػػى 
شػػػػػكؿ مركبػػػػػات عضػػػػػوية او العضػػػػػوية واف الشػػػػػكؿ االكثػػػػػر 
شػػػػػػػيوع امػػػػػػػضح الرصػػػػػػػاص الضعضػػػػػػػوي حيػػػػػػػث تبمػػػػػػػ  نسػػػػػػػبة 

مػػػػػػػػف  95%االمػػػػػػػػالح الالعضػػػػػػػػوية لمرصػػػػػػػػاص اكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
 . [2 ]يئة الرصاص الكمي في الب

اف التمػػػػػػػػوث بمركبػػػػػػػػات الرصػػػػػػػػاص الالعضػػػػػػػػوي ينػػػػػػػػتج مػػػػػػػػف 
استنشػػػػػػػاؽ كميػػػػػػػات كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف اوكسػػػػػػػيد الرصػػػػػػػاص خػػػػػػػالؿ 
فتػػػػػػػرة العمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي معامػػػػػػػؿ البطاريػػػػػػػات 
وحقػػػػػػؿ الفخػػػػػػار والمطػػػػػػابع وصػػػػػػناعة االصػػػػػػباغ واحيانػػػػػػا فػػػػػػي 
اوعيػػػػػػػػة حفػػػػػػػػظ االطعمػػػػػػػػة وكمػػػػػػػػادة مانعػػػػػػػػة لفرقعػػػػػػػػة احتػػػػػػػػراؽ 

اؽ الػػػػػػػػداخمي حيػػػػػػػػث يضػػػػػػػػاؼ البنػػػػػػػػزيف فػػػػػػػػي مكػػػػػػػػائف االحتػػػػػػػػر 
 . [3]بشكؿ مركب رابع اثيؿ الرصاص 

يتكػػػػػػوف فػػػػػػي  البتػػػػػروؿخمػػػػػيط مشػػػػػػتؽ مػػػػػػف  البنػػػػػزيف ىػػػػػػو
فػػػػػػي  كوقػػػػػػودويسػػػػػػتخدـ  الييػػػػػػدروكربوناتاألسػػػػػػاس مػػػػػػف 

أىـ الخصػػػػػائص لمبنػػػػػزيف ىػػػػػو ،محركػػػػػات االحتػػػػػراؽ الػػػػػداخمي
، وىػػػػػو مقيػػػػػاس لمقػػػػػدرة البنػػػػػزيف عمػػػػػى مقاومػػػػػة األوكتػػػػػافرقػػػػػـ 

وىػػػػػػذا الػػػػػػرقـ يقػػػػػػاس بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػى  .(االحتػػػػػػراؽ المبكػػػػػػر
 traimethylbentane-,42,2( )4،2،2)خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط

 (isomer) ايزومػػػػراتأحػػػػد  )ثالثػػػػي ميثيػػػػؿ بينتػػػػاف
 [4] .ييبتافاألوكتاف وال

ىػػػػػػو حالػػػػػػة طبيػػػػػػة ناجمػػػػػػة عػػػػػػف زيػػػػػػادة التسػػػػػػمـ بالرصػػػػػػاص 
 فػػػػي الجسػػػػـ. الرصػػػػاص المعػػػػادف الثقيمػػػػةمسػػػػتويات مػػػػف 

الرصػػػػػػاص يتػػػػػػداخؿ مػػػػػػع مجموعػػػػػػة متنوعػػػػػػة مػػػػػػف العمميػػػػػػات 

الحيويػػػػػة فػػػػػي الجسػػػػػـ وسػػػػػامة بالنسػػػػػبة لمكثيػػػػػر مػػػػػف األجيػػػػػزة 
،  األمعػػػػػػػػاء،  العظػػػػػػػاـ،  القمػػػػػػػبمػػػػػػػا فػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ واألنسػػػػػػػجة ب

 ..العصػػػػػػػػػػػػػبيوالنظػػػػػػػػػػػػػاـ  الصػػػػػػػػػػػػػحة اإلنجابيػػػػػػػػػػػػػة، و  الكمػػػػػػػػػػػػػى
تعارضػػػػػػيا مػػػػػػع تطػػػػػػور الجيػػػػػػاز العصػػػػػػبي، وبالتػػػػػػالي سػػػػػػمية 

تتضػػػػػػػمف  ,عمػػػػػػػى وجػػػػػػػو الخصػػػػػػػوص إلػػػػػػػى األطفػػػػػػػاؿ. 
، والصػػػػػػػػداع، و  االرتبػػػػػػػاؾاألعػػػػػػػراض ألػػػػػػػػـ فػػػػػػػي الػػػػػػػػبطف، و 

. غيبوبػػػػػػة، والتيػػػػػػيج، وفػػػػػػي الحػػػػػػاالت الشػػػػػػديدة ،  فقػػػػػػر الػػػػػػدـ
[5 ] 

ىػػػو واحػػػد فػػػي ميكروغػػػراـ لكػػػؿ  مسػػػتوى الرصػػػاص فػػػي الػػػدـ
ديسػػػيمتر(، المسػػػتويات المرتفعػػػة  / ديسػػػيمتر )ميكروغػػػراـ

 25المقبولػػػػػػػة مػػػػػػػف الرصػػػػػػػاص فػػػػػػػي دـ البػػػػػػػالغيف أف يكػػػػػػػوف 
صػػػػػػػػػاص المقبػػػػػػػػػوؿ مسػػػػػػػػػتوى الر )ميكروغػػػػػػػػػراـ / ديسػػػػػػػػػيمتر( . 

،  )ميكروغػػػػراـ / ديسػػػػيمتر(  10االطفػػػػاؿ   سػػػػابقا فػػػػي دـ
كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ توصػػػػػيات لمحػػػػػد مػػػػػف ىػػػػػذا   2012وفػػػػػي عػػػػػاـ 

األطفػػػػػػاؿ  .)ميكروغػػػػػػراـ / ديسػػػػػػيمتر( 5المسػػػػػػتوى إلػػػػػػى 
بشػػػػػػػػكؿ خػػػػػػػػاص عرضػػػػػػػػة ل ثػػػػػػػػار الصػػػػػػػػحية الناجمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف 

 [6] الرصاص .

السػػػػػػػػبب الرئيسػػػػػػػػي لمتسػػػػػػػػمـ الرصػػػػػػػػػاص ىػػػػػػػػو تػػػػػػػػدخميا مػػػػػػػػػع 
مػػػػػػف االنزيمػػػػػات ألنيػػػػػػا تػػػػػربط مجموعػػػػػػات مجموعػػػػػة متنوعػػػػػة 

سػػػػػػػػمفاىيدريؿ مػػػػػػػػع العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اإلنزيمػػػػػػػػات ويعتبػػػػػػػػر انػػػػػػػػزيـ 
مػػػػػػػػػػػػػف االنزيمػػػػػػػػػػػػػات  GST) الكموتاثػػػػػػػػػػػػػايوف اس ترانسػػػػػػػػػػػػػفريز)

الميمػػػػػة فػػػػػي تقميػػػػػؿ الخصػػػػػائص السػػػػػامة لممركبػػػػػات الغريبػػػػػة 
حيػػػػث يعمػػػػؿ ىػػػػذا االنػػػػزيـ عمػػػػى ارتبػػػػاط مركػػػػب الكموتاثػػػػايوف 

سػػػػػػـ الغريػػػػػػب الموجػػػػػػود فػػػػػػي معظػػػػػػـ انسػػػػػػجة الجسػػػػػػـ مػػػػػػع الج
وبالتػػػػػػالي يتحػػػػػػوؿ الػػػػػػى مركػػػػػػب يطػػػػػػرح الػػػػػػى خػػػػػػارج الجسػػػػػػـ 

[8,7] . 

 طرائق العمل

 ترانسػػػفريز -اس  -قيػػػاس فعاليػػػة انػػػزيـ كموتاثػػػايوف  .1
GST  [9]في كريات الدـ الحمراء . 

 -1مبػػػػػػػػػدأ الطريقػػػػػػػػػة : تفاعػػػػػػػػػؿ الكموتاثػػػػػػػػػايوف مػػػػػػػػػع 
 -4-2داي نػػػػػػػػايتروبنزيف ليكػػػػػػػػوف  -4-2-كمػػػػػػػػورو

داي نػػػػػػػػػػػايترو فنيػػػػػػػػػػػؿ كموتاثػػػػػػػػػػػايوف وبقػػػػػػػػػػػراءة عنػػػػػػػػػػػد 
(340nm)  تغسػػػػػػػػػػػػػؿ كريػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػدـ الحمػػػػػػػػػػػػػػراء.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4%D8%8C2%D8%8C2-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4%D8%8C2%D8%8C2-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_%28chemistry%29&usg=ALkJrhi1RzgloJWC7nqJ5-fa3ARGkk2Hyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lead&usg=ALkJrhh8wesb1p4JRh0DQrguMJ80NoRkbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular&usg=ALkJrhixQGifcvBpO-WX4-Mnak9BfwjtBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bone&usg=ALkJrhjtraooS66ZlPmAdomzGJW6RnYzKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intestine&usg=ALkJrhgZ6QVr-fZONJH7FAnE2ioWripBvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kidney&usg=ALkJrhhiYROBdFBb74gXJ5Z6J7mz4DIqzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kidney&usg=ALkJrhhiYROBdFBb74gXJ5Z6J7mz4DIqzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_system&usg=ALkJrhiVFSGcONnTgLHPfj5tux4Zht5Cgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_system&usg=ALkJrhgz03Lnqu14wg-ZmGA29E1N-BLScw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Confusion&usg=ALkJrhjx08bWG5W9ubkqU0ZyIiLBxlyMmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anemia&usg=ALkJrhisMtw19-oblxrH3O4SyZHNEeyJkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anemia&usg=ALkJrhisMtw19-oblxrH3O4SyZHNEeyJkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coma&usg=ALkJrhgcY5JMCYGQldfORCnDfHjwKlxGIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_lead_level&usg=ALkJrhhgDOL4rAepo8hs27v-Hkb98N_L6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_lead_level&usg=ALkJrhhgDOL4rAepo8hs27v-Hkb98N_L6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_lead_level&usg=ALkJrhhgDOL4rAepo8hs27v-Hkb98N_L6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dlead%2Bpoisoning%26hl%3Dar%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_lead_level&usg=ALkJrhhgDOL4rAepo8hs27v-Hkb98N_L6Q
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بمحمػػػػػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػػػػػضيف  ثػػػػػػػػػػػػـ يعمػػػػػػػػػػػػؿ ىيموأليسػػػػػػػػػػػػس  
 ويخفؼ بالماء المقطر .

قيػػػػػػاس فعاليػػػػػػة انػػػػػػزيـ كموتاميػػػػػػت بايروفيػػػػػػت ترانسػػػػػػفريز  .2
GPT  [10]في بضزما الدـ . 

  α- oxoglutarateمبػػدأ الطريقػػة : تفاعػػؿ بػػيف    
+  L-glutamateلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج   L-alanineمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

داينايترفنيػػػػػػؿ  2-4بايروفيػػػػػػت ويتفاعػػػػػػؿ البايروفيػػػػػػت مػػػػػػع 
ىايػػػػػػػدرازيف يكػػػػػػػوف معقػػػػػػػد لػػػػػػػوني بقػػػػػػػراءة عمػػػػػػػى طػػػػػػػوؿ  –

 .(nm 546) موجي

  ALPقيػػػػاس فعاليػػػػة االنػػػػزيـ الفوسػػػػفاتي القاعػػػػدي  .3
 .[11]زما الدـ في بض

مبػػػػػػػػػدأ الطريقػػػػػػػػػة : تحمػػػػػػػػػؿ فنيػػػػػػػػػؿ فوسػػػػػػػػػفيت الػػػػػػػػػى فينػػػػػػػػػوؿ + 
انتػػػػػي بػػػػػايريف  – 4–فوسػػػػػفيت ويتفاعػػػػػؿ الفينػػػػػوؿ مػػػػػع امينػػػػػو 

وبقػػػراءة نػػػد   Potassium ferro cyaniteبوجػػػود 
 . (510nm)طوؿ موجي 

. طريقػػػػػػػة سػػػػػػػيانو  [12]تقػػػػػػػدير تركيػػػػػػػز الييموكمػػػػػػػوبيف  .4
 ميثو ىيموكموبيف . 

تفػػػػػػػػػػدير مسػػػػػػػػػػتوى األكسػػػػػػػػػػدة بمقػػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػػايتكوف مػػػػػػػػػػف  .5
     [13]المالوف داي الدييايد . 

. قيػػػػػاس مسػػػػػتوى الرصػػػػػاص بواسػػػػػطة جيػػػػػاز االمتصػػػػػاص 5
حيػػػػػػػث  تػػػػػػػـ فصػػػػػػػؿ نمػػػػػػػاذج الػػػػػػػدـ [15,14].الػػػػػػػذري ألميبػػػػػػػي 

دورة  3000باسػػػػػػػػػتخداـ جيػػػػػػػػػاز الطػػػػػػػػػرد المركػػػػػػػػػزي بسػػػػػػػػػرعة 
بالدقيقػػػػػػػة واخػػػػػػػذ حجػػػػػػػـ واحػػػػػػػد مػػػػػػػف بالزمػػػػػػػا الػػػػػػػدـ ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ 

 % بيوتانوؿ  .   5عشرة حجـو مف معاممتو مع 

 Student. .تػػػػـ اسػػػػتخداـ تحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي  6
.Test لمقارنػػػػػػػة مجموعػػػػػػػة السػػػػػػػيطرة  مػػػػػػػع المجموعػػػػػػػػة

A  ،B ، C. 
.  جمػػػػع النمػػػػاذج مػػػػف محطػػػػات بنػػػػزيف مختمفػػػػة مػػػػف 7

 بغداد  وقد تـ تقسيميا الى عدة مجاميع

مجموعػػػػػػػػة العػػػػػػػامميف فتػػػػػػػػرة العمػػػػػػػؿ سػػػػػػػػنتيف  Aحيػػػػػػػث تمثػػػػػػػؿ 
 15.العدد 

- 4مجموعػػػػة العػػػػامميف فتػػػػرة العمػػػػؿ مػػػػف Bحيػػػػث تمثػػػػؿ 
 15( سنة  العدد (2

 - 8مجموعػػة العػػامميف فتػػرة العمػػؿ مػػف   Cحيػػث تمثػػؿ
 15( سنة العدد (5

 15مجموعة السيطرة .العدد 

 

 

 النتائج والمناقشة   

نالحظ ارتفاع في مستوى   (1)مف الجدوؿ  
مجموعة العامميف فترة العمؿ  Aالرصاص  لمجموعة 

بالمقارنة مع قيـ السيطرة  *P<0.05 سنتيف فرؽ معنوي
 B. ونجد ارتفاع في مستوى الرصاص  لمجموعة 

( سنة فرؽ (2- 4مجموعة العامميف فترة العمؿ مف
بالمقارنة مع قيـ **P<0.001 جدا معنوي عالي

ضحظ ارتفاع في مستوى الرصاص  السيطرة . ون
( (5 - 8مجموعة العامميف فترة العمؿ مف  Cلمجموعة 

بالمقارنة مع **P<0.001 جدا سنة فرؽ معنوي عالي
 قيـ السيطرة

التاثيرات السمية لمرصاص تكوف عػادة نتيجػة تكػويف 
فػػػػػي الجزيئػػػػػات  (SH-)اواصػػػػػر تسػػػػػاىمية مػػػػػع مجػػػػػاميع 

موجػػودة فػػي معظػػـ الحيويػػة وخاصػػة مركػػب الكموتاثػػايوف ال
 [17,16]انسجة الجسـ. 
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 مقدار التموث بالرصاص في بالزما الدـ مجموعة العامميف في محطات البنزيف .(1)جدوؿ 

 Pb ( μg/dL) المجموعات
 S.D T.Test المعدؿ العدد 

 ------- 1.24 2.31 15 السيطرة
A 15 70.2 7.72 P<0.05* 
B 15 114.4 9.33 P<0.001*

* 
C 15 150.8 11.86 P<0.001*

* 
 * تبيف فرؽ معنوي 

 جدا ** تبيف فرؽ معنوي عالي
 مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف . Aحيث تمثؿ 
 ( سنة  (2- 4مجموعة العامميف فترة العمؿ مف Bحيث تمثؿ 
 ( سنة (5 - 8مجموعة العامميف فترة العمؿ مف   Cحيث تمثؿ

 

 في مجموعة العامميف في محطات البنزيف GSTمقدار فعالية االنزيـ  .(2)جدوؿ 

 GST ( U/Hb) المجموعات
 S.D T.Test المعدؿ العدد 

 ------- ------ 0.23 15 السيطرة
A 15 0.39 0.05 P<0.05* 
B 15 0.52 0.09 P<0.001*

* 
C 15 1.82 0.12 P<0.001*

* 
 * تبيف فرؽ معنوي 

 جدا فرؽ معنوي عالي** تبيف 
مجموعة العامميف فترة   C، و( سنة(2- 4مجموعة العامميف فترة العمؿ مف B، مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف Aحيث تمثؿ 
 ( سنة (5 - 8العمؿ مف 

نالحظ ارتفاع في مستوى فعالية   (2)مف الجدوؿ  
 Aترانسفريز(  لمجموعة  -اس  -كموتاثايوف ) GST انزيـ 

 مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف فرؽ معنوي
P<0.05* بالمقارنة مع قيـ السيطرة  . ونجد ارتفاع في

مجموعة العامميف  Bلمجموعة   GST انزيـ مستوى فعالية 

 جدا ( سنة فرؽ معنوي عالي(2- 4فترة العمؿ مف
P<0.001** ارتفاع بالمقارنة مع قيـ السيطرة . ونضحظ
مجموعة العامميف  Cلمجموعة   GST انزيـ مستوى فعالية 

  جدا ( سنة فرؽ معنوي عالي(5 - 8فترة العمؿ مف 
P<0.001** . بالمقارنة مع قيـ السيطرة 
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يمعػػػػػب دورا اساسػػػػػيا فػػػػػي تخفيػػػػػؼ  [GST ]انػػػػػزيـ 
مػع  GSHالخصائص السػامة لممركبػات الغريبػة حيػث يػرتبط 

االجسػػاـ الغريبػػة بواسػػطة ىػػذا االنػػزيـ وعنػػدما تػػزداد االجسػػاـ 
( والتػي تشػمؿ المموثػات الصػناعية  (Xanthobioticsالغريبة

لمػتخمص مػف  GST   والجػذور الحػرة ، تػزداد فعاليػة انػزيـ 
تمػػػػؾ االجسػػػػاـ الغريبػػػػة ويوجػػػػد ىػػػػذا االنػػػػزيـ بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي 

  .[19,18]الكبد.

 

 

 في مجموعة العامميف في محطات البنزيف GPTمقدار فعالية االنزيـ  .(3)جدوؿ 

 GPT ( U/L) المجموعات
 S.D T.Test المعدؿ العدد 

 ------- 1.32 10.2 15 السيطرة
A 15 14.8 2.12 P<0.05* 
B 15 22.5 4.21 P<0.001*

* 
C 15 48.2 7.20 P<0.001*

* 
 * تبيف فرؽ معنوي 

 جدا ** تبيف فرؽ معنوي عالي
مجموعة العامميف فترة   Cو( سنة (2- 4 مجموعة العامميف فترة العمؿ مف Bو  مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف Aحيث تمثؿ 
  .( سنة(5-8العمؿ مف 

 

نالحظ ارتفاع في مستوى فعالية   (3)مف الجدوؿ  
 A) كموتاميت بايروفيت ترانسفريز( لمجموعة  GPT انزيـ 

 مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف فرؽ معنوي
P<0.05* بالمقارنة مع قيـ السيطرة  . ونجد ارتفاع في

مجموعة العامميف  Bلمجموعة   GPT انزيـ مستوى فعالية 
 جدا عنوي عالي( سنة فرؽ م(2- 4فترة العمؿ مف
P<0.001** بالمقارنة مع قيـ السيطرة . ونضحظ ارتفاع

مجموعة العامميف  Cلمجموعة   GPT انزيـ مستوى فعالية 
 جدا ( سنة فرؽ معنوي عالي(5 - 8فترة العمؿ مف 
P<0.001**بالمقارنة مع قيـ السيطرة 

كموتاميت بايروفيػت الناقػؿ  GPTتزداد فعالية انزيـ 
والػػذي يوجػػد بنسػػبة كبيػػرة فػػي انسػػجة الكبػػد ليػػذا يعتبػػر كػػدليؿ 

 [20]ميـ في الكشؼ عف أي ضرر يصيب الكبد. 
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 في محطات البنزيف في مجموعة العامميف ALPمقدار فعالية االنزيـ  (4)جدوؿ رقـ 

 ALP ( KingU/dL) المجموعات
 S.D t-test المعدؿ العدد 

 ------- 1.42 11.42 15   السيطرة
A 15 15.26 2.42 P<0.05* 
B 15 26.70 5.26 P<0.001*

* 
C 15 42.10 8.41 P<0.001*

* 
 * تبيف فرؽ معنوي 

( سنة (2- 4 مجموعة العامميف فترة العمؿ مف Bو  مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف Aتمثؿ و . جدا ** تبيف فرؽ معنوي عالي
  .( سنة(5-8مجموعة العامميف فترة العمؿ مف   Cو
 

 انزيـ نالحظ ارتفاع في مستوى فعالية   (4)مف الجدوؿ 
ALP لمجموعة  ()االنزيـ الفوسفاتي القاعديA  مجموعة

بالمقارنة *P<0.05 العامميف فترة العمؿ سنتيف فرؽ معنوي
 انزيـ مع قيـ السيطرة  . ونجد ارتفاع في مستوى فعالية 

ALP   لمجموعةB 4مجموعة العامميف فترة العمؿ مف -
بالمقارنة مع **P<0.001 جدا ( سنة فرؽ معنوي عالي(2

  ALP انزيـ قيـ السيطرة . ونضحظ ارتفاع مستوى فعالية 
( سنة (5 - 8ف مجموعة العامميف فترة العمؿ م Cلمجموعة 

بالمقارنة مع قيـ  **P<0.001 جدا فرؽ معنوي عالي
 السيطرة .

مع طوؿ الفترة  ALPارتفاع مستوى فعالية  انزيـ 
 ALPالزمنية لمتعرض لمموثات الرصاص حيث يعتبر انزيـ 

كدليؿ ميـ في الكشؼ عف االضرار التي تتعرض ليا انسجة 
العظاـ وخاصة في احتماؿ ترسب الرصاص في نخاع 

  .] 22، 21العظـ ]

 

 في مجموعة العامميف في محطات البنزيف MDAمقدار مستوى األكسدة  (5 )جدوؿ رقـ 

 MDA (nmol/gmHb) المجموعات
 S.D t.test المعدؿ العدد 

 ------- 17..0    0.45 15   السيطرة
A 15 0.66    0.58 P<0.05* 
B 15 1.64    0.76 P<0.001** 
C 15 1.87   0..87 P<0.001** 

 تبيف فرؽ معنوي * 
 جدا ** تبيف فرؽ معنوي عالي

مجموعة العامميف فترة   Cو( سنة (2- 4 مجموعة العامميف فترة العمؿ مف Bو  مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف Aحيث تمثؿ 
 .( سنة(5-8العمؿ مف 
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نالحػػػظ ارتفػػػاع فػػػي   ( 5 )مػػف الجػػػدوؿ  رقػػػـ  
مسػػػػتوى األكسػػػػدة بقػػػػدار مػػػػايتكوف مػػػػف المػػػػالوف داي الدييايػػػػد 

MDA  لمجموعةA  مجموعة العامميف فترة العمؿ سنتيف فػرؽ
بالمقارنػة مػع قػيـ السػيطرة  . ونجػد ارتفػاع *P<0.05 معنوي

في مستوى األكسػدة بقػدار مػايتكوف مػف المػالوف داي الدييايػد 
MDA  لمجموعػػةB 4مجموعػػة العػػامميف فتػػرة العمػػؿ مػػف -

بالمقارنػة مػع **P<0.001 جػدا ( سنة فرؽ معنوي عػالي(2
  MDA انػػػزيـ نضحػػظ ارتفػػػاع مسػػتوى فعاليػػة قػػيـ السػػيطرة . و 

( سنة (5 - 8مجموعة العامميف فترة العمؿ مف  Cلمجموعة 
بالمقارنػػػة مػػػع قػػػيـ **P<0.001 جػػػدا فػػػرؽ معنػػػوي عػػػالي

 .[23]  السيطرة

 

 

   أالستنتاجات

نسػػػتنتج مػػػف البحػػػث ارتفػػػاع فػػػي مسػػػتوى الرصػػػاص مػػػع  .1
طوؿ الفترة الزمنية لتعرض العامميف فػي محطػات الوقػود 

مػع  GSTو  ارتفاع فػي مسػتوى الفعاليػة النوعيػة النػزيـ 
طوؿ الفترة الزمنية لتعرض العامميف فػي محطػات الوقػود 

. 
مػػع طػػوؿ الفتػػرة الزمنيػػة  GPTارتفػػاع فػػي فعاليػػة االنػػزيـ  .2

ثػػات مركبػػات الرصػػاص ارتفػػاع فػػي فعاليػػة لمتعػػرض لممو 
مػػػع طػػػوؿ الفتػػػرة الزمنيػػػة لمتعػػػرض لمموثػػػات  ALPانػػػزيـ 

 الرصاص. 
ارتفػػاع فػػي مسػػتوى األكسػػدة بقػػدار مػػايتكوف مػػف المػػالوف  .3

مػػػػع طػػػػوؿ الفتػػػػرة الزمنيػػػػة لتعػػػػرض  MDAداي الدييايػػػػد 
 العامميف في محطات الوقود .
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Diplacodes nebulosa (Fabricius)   دراسة المظير الخارجي لمنوع  
(Odonata :Libellulidae)   تسجيل جديد لمعراق 

 انتصار فيصؿ عبد 

 بغداد –االعظمية ، قسـ عمـو الحياة ، كمية التربية )ابف الييثـ(
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 مقدمة
الرعاشػػات رتبػػة كبيػػرة نسػػبيا ذات الػػواف جميمػػة ، األدوار 

[. 1قريبػػػا مػػػف المػػػاء ]غيػػػر الناضػػػجة مائيػػػة والبالغػػػات توجػػػد 
حشػػػػػػرات ىػػػػػػذه الرتبػػػػػػة مفترسػػػػػػة ذات زوجػػػػػػيف مػػػػػػف االجنحػػػػػػة 
المتشػػػػػػابية او غيػػػػػػر المتشػػػػػػابية ، السػػػػػػوءة التناسػػػػػػمية معقػػػػػػدة 
ومتطورة تقع بيف القصيف البطنييف الثاني والثالث فػي الػذكور 

[2.] 

فػػي العػػراؽ Diplacodes تػػـ تسػػجيؿ نػػوعيف تػػابعيف لجػػنس 
مػػػف قبػػػؿ  Diplacodes lefebvrei (Rambure)ىمػػا 

      [،  بينمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػجؿ النػػػػػػػػػػػػػػوع الثػػػػػػػػػػػػػػاني6,5,4,3البػػػػػػػػػػػػػػاحثيف]
Rambure Diplacodes  triviales [ 7مف قبؿ.] 

  Diplacodesتػـ تشػخيص وتصػنيؼ وتوزيػع النػوع )
nebulosa (Fabricius [ فػػي منػػاطؽ 8مػػف قبػػؿ الباحػػث ]

غرب اليند وسيالف نحو استراليا وباالتجاه الجنوبي الػى جػاوة 

 خالصة
سجيبةة  Libellulidaeهي عائلةة  Diplacodes nebulosa (Fabriciusجضوي البحث دساسة الوظهشالخاسج للٌىع )

جاهعةة /اسحخذهث ًوارج هحفىظة هي هححف كلية الزساعة .Odonata، سجبة الشعاشات Anisopteraهحبايٌة األجٌحة 

شولث هزٍ الذساسة جشةخي  وجعشيةف الٌةىع   يةذ  الذساسةة ، الىلةف شةو   .1986 جوعث هي دسبٌذخاى سٌةو  بغذاد

يعةةةةذ . ، فضةةةةن  عةةةةي دساسةةةةة الأةةةة   الزكشيةةةةةهعظةةةةن  ءجةةةةزا) الرأةةةةن ) الةةةةشءن و الحةةةةذس و الةةةةب ي ولةةةةىا  هن   

 جأرين  جذيذا   للوروىعة الحششية العشا ية الحابعة لشجبة الشعاشات.   Diplacodes  nebulosa (Fabricius)الٌىع

 .nebulosa  Diplacodes،Libellulidae متباينة االجنحة : كممات مفتاحية

Abstract 

External morphological of the species  Diplacodes nebulosa (Fabricius) belong to  family : 
Libellulidae, suborder Anisoptera, order Odonata was studied using preserved specimens 
from College of Agriculture Museum, Baghdad University, collected from Derbendekhan 
region during 1986. The study included: detailed description of most body parts (head, 
thorax, abdomen and their appendages), identification and recognition of species, in 
addition to study male genitalia. The species Diplacodes  nebulosa (Fabricius) was 
regarded as new record for Iraqi fauna of Odonata. 

Keywords: nebulosa  Diplacodes, Libellulidae. 
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 Diplacodes nebulosa[ النػوع )9الباحػث ]. وشػخص 
(Fabricius  بمػػوف وجػػػو بنػػي شػػػاحب والعيػػوف بنيػػػة ،الصػػػدر

والػػبطف سػػوداء ذات خطػػوط صػػفراء والجنػػاح شػػفاؼ ذو قمػػة 
بنية. ييػدؼ البحػث الحػالي الػى دراسػة مظيريػة خارجيػة ليػذا 

 [9,8النوع اضافة الى ماقاـ بو ]

 المواد وطرائق العمل

[ 10الدراسػػة الطريقػػة المتبعػػة مػػف قبػػؿ ]اسػػتخدمت أثنػػاء  
لدراسػػة أجػػزاء الجسػػـ المختمفػػة. تػػـ فصػػؿ السػػؤة  الذكريػػة مػػع 
تػػػػوخي الحػػػػػذر والعنايػػػػة نظػػػػػرًا لدقػػػػػة أجػػػػزاء السػػػػػوءة وأىميتيػػػػػا 
كصفات تصػنيفية لعػزؿ األجنػاس عامػة واألنػواع خاصػة عنػد 
الػػذكور. وفصػػؿ العضػػوالذكري فقػػط مػػف السػػوءة التناسػػمية أمػػا 

اء فقد تركت كماىي لتسييؿ التعرؼ عمييا ورسػميا بقية األجز 
 والمحافظة عمى ترتيب األجزاء.

،   تػػـ الفحػػػص بأسػػػتخداـ  مجيػػر تشػػػريح وأخػػػر مركػػب  
اخػػػػذت القياسػػػػات بأسػػػػتعماؿ العدسػػػػة العينيػػػػة ذات المربعػػػػات 
وشػػريحة مجيريػػة مدرجػػة . اسػػتخدمت الػػة تصػػوير رقميػػة نػػوع 

Nikon D90 ة.تـ تشػػخيص لتصػػوير اجػػزاء الجسػػـ المختمفػػ
 .[8النوع بعد االستعانة بالمفتاح التصنيفي لمباحث ]

 النتائج والمناقشة

مغزلي او اسػطواني، اسػود او بنػي غػامؽ،  -:Bodyالجسم 
سػػػػـ، امػػػػا طػػػػولي الجنػػػػاحيف االمػػػػامي  2,8طولػػػػو فػػػػي الػػػػذكر 

 سـ عمى التوالي.1,8، 2,1والخمفي فيما

 : كػػروي صػػغير الحجػػـ كمػػا موضػػح بالصػػورةHead الــرأس
1. 

: مثمثة ذات قمة مستديرة مف الجية الوجيية  Vertexاليامة 
( 2( ومقعػػػػػرة  قمػػػػػياًل مػػػػػف الجيػػػػػة العمويػػػػػة )صػػػػػورة 1)صػػػػػورة 

 سوداء ، تنتشر عمى سطحيا شعيرات قصيرة سوداء.

 ىما: Eyes العيون

: ثالثة مرتبػة بييئػة مثمػث متسػاوي  Ocelli البسيطة العيون
مػػرتيف مػف سػاقيو، العيػػوف السػاقيف قاعدتػو الػػى االمػاـ اطػوؿ ب

صغيرة اقرب الى القاعػدة  Lateral Ocelliالبسيطة الجانبية 
 Median Ocellus مف القمة، اما العيف البسيطة الوسػطية

العيػػوف البسػػيطة ذات حافػػات . بيضػػوية صػػغيرة  بنيػػة المػػوف  
 بيضاء او صفراء شاحبة.

كبيػػرة بنيػػة المػػوف  :Compound Eyesالعيــون المركبــة 
معظػػـ مسػػاحة الػػرأس نصػػؼ دائريػػة تػػرتبط عنػػد الخػػط تحتػػؿ 

 الوسطي الظيري بمسافة قصيرة 

: مسػػػػػتطيمة سػػػػوداء ذات اخػػػػػدود وسػػػػػطي  Frons  الجبيــــة
عميػػػػػؽ يقسػػػػػـ سػػػػػطحيا بصػػػػػورة يشػػػػػبو حػػػػػدوة الحصػػػػػاف، ذات 
شػػػػعيرات قصػػػػيرة رفيعػػػػة سػػػػوداء ، السػػػػطح العمػػػػوي ليػػػػا ازرؽ 

 معدني.

مقػػة او سػػػوداء : مسػػتطيمة تقريبػػػًا بنيػػة غاClypeusالدرقــة  
ذات اخػػػدود وسػػػطي مجسػػػر يقسػػػميا الػػػى قطعتػػػيف ىمػػػا مقػػػدـ 

قطعػػػة صػػػغيرة  ومػػػؤخر الدرقػػػة   Anteclypeusالدرقػػػة  
Postclypeus   كبيػػػػػػػر اسػػػػػػػود ذو طػػػػػػػرفيف مثمثػػػػػػػيف بقمتػػػػػػػيف

 مستديرتيف.

( قطعػػة مثمثػػة صػػغيرة ذات قمػػة 2: )صػػورة Occiput القفــا
منتصػػػفيا ذات بنيػػػة غامقػػػة وقاعػػػدة بنيػػػة مصػػػفرة مقعػػػرة عنػػػد 

 شعيرات طويمة سوداء.

 :Mouthparts الفم اجزاء

أ( كبير قوي بني غػامؽ  3)صورة :Mandibleالفك العموي 
 Incisor Region of Mandibleذو منطقػة اسػناف قاطعػة 

صغيرة او متوسطة   Molarقوية مستديرة النياية، االضراس 
 ، توجػػد شػػعيرات طويمػػة بنيػػة مصػػفرة تمتػػد مػػف تحػػت االسػػناف
بأتجػػاه الحافػػة الداخميػػة، كمػػا يوجػػد تركيػػب فصػػي بنػػي غػػامؽ 

 عند قاعدة الحافة الخارجية.

ب( بنػػي مصػفر يتػػألؼ  3: )صػورة  Maxillaالفـك الســفمي 
والشرشػػػػػػػػرة   Galeaعػػػػػػػادة مػػػػػػػف االجػػػػػػػػزاء التاليػػػػػػػة القمنسػػػػػػػوة 

Lacinia   منػػدمجتاف مػػع بعضػػيما عػػادة، والجػػزء العمػػوي ذو
ذات نيايػػػػػات مدببػػػػػة ،  بنيػػػػػة مصػػػػػفرة  Malaأسػػػػناف طاحنػػػػػة 

جزؤىما السفمي ذو حافات متعرجػة بنيػة غامقػة ذات شػعيرات 
طويمػػة بنيػػة مصػػفرة كثيفػػة موازيػػة   Palpal setaeمممسػػية 

لالسػػػناف الطاحنػػػة. يوجػػػد تركيػػػب فصػػػي ىػػػو المممػػػس الفكػػػي 
Maxillary palp   بني مصفر ذو حافات متعرجة وشػعيرات

فيػو قطعػة متطاولػػة  Stipeطويمػة بنيػة محمػرة . امػػا السػويؽ 
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قطعػػػػة غيػػػػر منتظمػػػػة  بنيػػػػة  Cardoبنيػػػػة مصػػػػفرة ، القاعػػػػدة 
 مصفرة.

ج( قطعػػػة مفػػػردة غيػػػر 3)صػػػورة  :Labrumالشـــفة العميـــا 
مقسػػػمة نصػػػػؼ دائريػػػة بنيػػػػة مصػػػفرة ، الحافػػػػة االماميػػػة بنيػػػػة 
غامقػػػة ذات نيػػػايتيف مسػػػتديرتيف، معظػػػـ السػػػطح الػػػداخمي ذو 

سطي لمحافة االمامية شعيرات قصيرة بنية مصفرة ، الجزء الو 
ذو تػػػػركيبيف بنيػػػػيف غػػػػامقيف مػػػػع شػػػػعيرات قميػػػػة بنيػػػػة مصػػػػفرة 
تحصػػػر بينيمػػػا بقعتػػػيف صػػػغيرتيف غيػػػر منتظمتػػػيف ذواتػػػا لػػػوف 
بنػػي مصػػفر بشػػعيرات قميػػة بنيػػة مصػػفرة ، الحافػػات الخارجيػػة 

 متعرجة ذات شعيرات طويمة بنية مصفرة.   

د( قطعػػػػػػة كبيػػػػػػرة  3)صػػػػػػورة  : Labiumالشــــــفة الســــــفمى 
مسػػػتطيمة تقريبػػػًا بنيػػػة مصػػػفرة ذات حافػػػات خارجيػػػة متعرجػػػػة  

مسػػتدير تقريبػػا   Median Lobeتتػػألؼ  مػػف فػػص وسػػطي 
مػػػػػربعيف تقريبػػػػػًا   Lateral Lobes،الفصػػػػػيف الجػػػػػانبيف 

مخصػػػراف فػػػي جزءىمػػػا العمػػػوي بأخػػػدود يقسػػػميا الػػػى جػػػزئيف، 
ثػػػيف بقمتػػػػيف  الجػػػزء العمػػػوي يتػػػألؼ مػػػف تػػػركيبيف صػػػغيريف مثم

مػػدببتيف بنيػػػيف مصػػفريف عمػػػى جػػػانبي الفػػص الوسػػػطي ، امػػػا 
الجػػػزء السػػػفمي فيتكػػػوف مػػػف تػػػركيبيف مػػػربعيف تقريبػػػًا منفصػػػميف 
عف بعضيما ، اما جزءىما السفمي محدد بشوكتيف صػغيرتيف 
متقػػػػػابمتيف سػػػػػوداوتيف او بنيتػػػػػيف غػػػػػامقتيف، السػػػػػطح الػػػػػداخمي 

 والخارجي ذو شعيرات طويمة بنية مصفرة.

 (ھ3: )صـــورة Hypopharynxحـــت البمعـــوم )المســـان(ت
دورقي بني مصفر ذو حافات عريضة بنية ، االجػزاء العمويػة 
لمحافػػات الجانبيػػة بنيػػة غامقػػة،معظـ الجػػزء الوسػػطي الػػداخمي 

 والحافة السفمية ذات شعيرات طويمة بنية مصفرة . 

 :Thorax الصدر

( شػػػػبيو 4)صػػػػورة  Pronotumظيػػػػر الصػػػػدر االمػػػػامي    
سػػػػرج بنػػػػي غػػػػامؽ ذو تخصػػػػر وسػػػػطي يقسػػػػمو الػػػػى جػػػػزأيف ال

امػػامي وخمفػػػي تفصػػػميما حافػػػة مستعرضػػػة بػػػارزة الػػػى الخػػػارج 
ذات شػػػػػؽ وسػػػػػطي عنػػػػػد منتصػػػػػفيا بييئػػػػػة تركيػػػػػب مثمػػػػػث ذو 
شػعيرات قصػػيرة صػفراء فاتحػػة او بيضػاء، الجػػزء االمػػامي ذو 
حافػػة اماميػػة بنيػػة مصػػفرة. امػػا الجػػزء الخمفػػي محػػدد بػػالفص 

كبير بني غامؽ ذو حافػة سػفمية   Posterior Lobeالخمفي 
 مقعرة مع شعيرات طويمة صفراء فاتحة او بيضاء.

 

 :Thoracic appendages الصدر لواحق

ا،ب،ج( طويمػػة سػػوداء تتػػألؼ  -5:  )صػػورة Legs االرجــل
يتػألؼ مػف  Trochanterقمعيػة ، المػدور  Coxaمف حرقفة 

 Femurجزأيف بنيػيف عمػوي صػغير وسػفمي متطػاوؿ ، الفخػذ 
اسطواني ذو صفيف مف اشواؾ قصيرة وواحد طويؿ في نياية 

مسػػػػتطيمة طويمػػػػة ، القصػػػػبة   Tibiaالفخػػػػذ سػػػػوداء، القصػػػػبة 
ذات خمسػػػة اشػػػواؾ طويمػػػة والبقيػػػة  Fore Tibiaاالماميػػػة 

-9ذات  Mid Tibiaقصػيرة بنيػة غامقػة، القصػبة الوسػطية 
  Hindاشػواؾ طويمػة واالخيػرة قصػيرة، القصػبة الخمفيػة 10

Tibia     شػػوكة طويمػػػة واالخيػػرة قصػػػيرة.  11-10ذات
يتػػألؼ مػػف ثػػالث قطػػع بنيػػة غامقػػة متدرجػػة  Tarsusالرسػػ  

في الطوؿ ذات اشواؾ قصيرة سوداء، يتصؿ الرس  بالمخمػب 
Claw   بنػي محمػر ذو خطػاؼHook    صػغير جػدًا اقػرب

 الى القمة منو الى القاعدة.

ات بقعة بنية ( غشائية قصيرة ذ6: )صورة Wings االجنحة
مسػتطيمة   Pterostigmaعند قمة الجناح. البقعػة الجناحيػة 

قصػػػػػيرة منتفخػػػػػة بنيػػػػػة محمػػػػػرة، الحػػػػػافتيف االماميػػػػػة والخمفيػػػػػة 
غميظتػيف سػوداوتيف، العػرقيف الجػانبييف رفيعػيف بنيػاف غامقػػاف 

مػػف الخاليػػا والخميػػة تحػػت البقعػػة الجناحيػػة  2-1يحيطػػاف بػػػ 
اصػفر ذو   Costal veinاطوؿ مف البقيػة. العػرؽ الضػمعي 

حػػػػافتيف بنيتػػػػيف محػػػػددتيف بصػػػػفيف مػػػػف اشػػػػواؾ بنيػػػػة غامقػػػػة. 
بنية غامقة، اقرب الى القاعدة مف القمة فػي   Nodusالعقدة 

كػػال الجنػػاحيف. معظػػـ العػػروؽ الطوليػػة والعػػروؽ المستعرضػػة 
ذات اشػػواؾ بنيػػة غامقػػة او سػػوداء قصػػيرة، كمػػا توجػػد اشػػواؾ 

ت الجانبية لمعػروؽ المستعرضػة رفيعة بنية غامقة عمى الحافا
، التعريػػػػؽ بنػػػػي غػػػػامؽ ، عػػػػدد العػػػػروؽ امػػػػاـ العقػػػػدة لمجنػػػػاح 

 Incompleteعػػرؽ واالخيػػر غيػػر مكتمػػؿ   ½7االمػػامي 
distal antenodal nervure . 

لمجناح االمامي عمودي   Triangle cellالخمية المثمثة 
عمػػى الحافػػة الخمفيػػة لمجنػػاح االمػػامي يتػػالؼ مػػف خميػػة واحػػدة 
قاعدتػػػػػػو نصػػػػػػؼ طػػػػػػوؿ ضػػػػػػمعو، امػػػػػػا فػػػػػػي الجنػػػػػػاح الخمفػػػػػػي 
مستعرض صغير يتألؼ مف خمية واحدة قاعدتو نصػؼ طػوؿ 

منػػدمج عنػػد المنشػػأ بييئػػة   Arculusضػػمعو. العػػرؽ القوسػػي 
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ساؽ طويمة في الجناحيف االمامي والخمفي، يقػع بػيف العػرقيف 
االوؿ والثػػػػػػاني لمعػػػػػػروؽ امػػػػػػاـ العقػػػػػػدة بنػػػػػػي غػػػػػػامؽ. العػػػػػػروة 

تشػػبو القػػدـ عريضػػة تتػػألؼ مػػػف    Anal Loopالشػػرجية
. العػرقيف Mid ribصفيف مف الخاليا يفصميما عػرؽ وسػطي 

IRiii وRspl  ذات صػػػػػػػػػػؼ واحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف الخاليػػػػػػػػػػا ،العػػػػػػػػػػرؽ
بنػي غػامؽ واحػػد   Cubital nervureالمسػتعرض الزنػدي 

تبػػدأ   Discoidal Fieldفػػي كػػؿ جنػػاح. الحقػػؿ القرصػػي 
وقبػػػؿ حافػػػة  بصػػػفيف مػػػف الخاليػػػا ثػػػـ تسػػػتمر بػػػثالث صػػػفوؼ

 الجناح تكوف رباعية الصؼ.

 

-7:   )صػػورة Anal appendages الشــرجية المواحــق
 Superior analأ،ب( المواحػػػػؽ الشػػػػرجية العمويػػػػة 

appendages  قصػػػػػػيرة صػػػػػػفراء، حافاتيػػػػػػا متعرجػػػػػػة، تشػػػػػػبو
السػػػػػػكيف ذات  قمػػػػػػة محػػػػػػددة بشػػػػػػوكة قويػػػػػػة سػػػػػػوداء، تحػػػػػػاط  

أ( ، الحافة السفمية حػادة  7بشعيرات  طويمة  ذىبية  )صورة 
 7شػػػوكة قصػػػيرة بنيػػػة غامقػػػة )صػػػورة 12-10الزاويػػػة  ذات  

 ب(.

 Inferior analامػػػػػا المواحػػػػػػؽ الشػػػػػػرجية السػػػػػفمية 
appendages و بنيػػػػػػة مصػػػػػػفرة ، الحافػػػػػػة ورقيػػػػػػة صػػػػػػفراء ا

االمامية مشطورة قمػياًل محػددة بشػوكتيف قػويتيف متجيتػيف الػى 
 االسفؿ ذواتا لوف بني غامؽ محاط بشعيرات طويمة صفراء.

 

أ،ب(.  - 8)صػورة  :Male  genitaliaالسـوءة الذكريـة 
  Anterior Laminaبنية مصفرة تتألؼ مف صفيحة اماميػة 

ت طويمػة صػفراء ،الخطػاؼ قوسية صػفراء شػاحبة ذات شػعيرا
Hamule   بنػػي مصػػفر يتػػألؼ مػػف فػػصLobe   كمػػوي
ممتػػػوي نحػػػو االسػػػفؿ والخمػػػؼ بنػػػي    Hookالشػػػكؿ وخطػػػاؼ 

طويػػؿ   Genital Lobeغػامؽ او اسػػود، الفػػص التناسػػمي 
عػػػػػريض بنػػػػػػي مصػػػػػفر ذو قمػػػػػػة مسػػػػػتديرة عريضػػػػػػة متعرجػػػػػػة 

 بشعيرات طويمة بنية مصفرة .

انبػػوبي صػػغير ذو  ج( تركيػػب 8)صػػورة  : Penisالقضــيب 
قمػػػػة اماميػػػػة مسػػػػتديرة محػػػػاط بتركيػػػػب كيسػػػػي ابػػػػيض شػػػػفاؼ 
وقػرب قاعدتػػو يوجػػد تػػركيبيف اصػػبعييف ذواتػػا لػػوف اصػػفر، امػػا 
القطعػة الثانيػة صػغيرة بنيػػة غامقػة ذات شػؽ وسػطي ،القطعػػة 
الثالثػػة متعرجػػة ذات حافػػة خارجيػػة يمتػػد منيػػا بػػروز صػػغير ، 

ارة عػف تركيػب عبػ  Pineal Vesicleامػا الكػيس القضػيبي 
 غير منتظـ الشكؿ بني محمر.

 

 

 ( عينات محفوظة مف متحؼ كمية الزراعة / جامعة بغداد.3: ذكور عدد )  النماذج المدروسة

 



 3112السنة          1العدد          5مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

28 
 

 Diplacodes  nebulosa (Fabricius)(:الرأس مف الجية الوجيية لمنوع 1صورة)
OC    .                                 القفاAcl                            مقدـ الدرقة .LOcعيف بسيطة جانبية. 
V                                     اليامة .Lbr                              شفة عميا .Pclمؤخر الدرقة . 

.Ant                         قرف االستشعار .Lbi                             شفة سفمى .CEعيف مركبة . 
F                                      جبية .MOcعيف بسيطة وسطية. 

 

 
  Diplacodes  nebulosa  (Fabricius)(:الرأس مف الجية العموية لمنوع 2صورة)

OC            القفا .LOc          عيف بسيطة جانبية.CE عيف مركبة .F               جبية .V             اليامة . 
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  Diplacodes nebulosa (Fabricius(: منظر ظيري ألجزاء الفـ  لمنوع  )3صورة)

Ca                    قاعدة .Mo    اضراس .MLفص وسطي . S           سويؽ .Se  شعيرات .LL    فص جانبي . 
M             .سطح طاحفPs  .   شعيرات مممسية .G  قمنسوة .Lcشرشرة . IRM        منطقة االسناف القاطعة لمفؾ العموي . 

 

 
 Diplacodes  nebulosa (Fabricius)(: ظير الصدر االمامي  لمنوع 4صورة )

Pn                                          ظير الصدر امامي .PLفص خمفي . 
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 Diplacodes   nebulosa  (Fabricius)(: االرجؿ  لمنوع 5صورة )
Cx                                            حرقفة .Ti                  قصبة .Fm                    فخذ .Hخطاؼ. 
Ts                                               رس .Tr                    مدور .TC.   مخمب الرسSp             .

 اشواؾ
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 Diplacodes   nebulosa (Fabricius)   ( :األجنحة )ذكر(  لمنوع6صورة )

DF     حقؿ قرصي .M A عرؽ متوسط والقطاع السفمي لمعرؽ القوسي .Riii الفرع الثالث لمعرؽ الشعاعي .ANC عرؽ.
. Pt. الفرع االوؿ لمعرؽ الشعاعي الثالث  IRiii. عرؽ تحت ضمعي  Sc. عقدة Nod.تحت العقدة  Snمستعرض اماـ العقدة 

. عرؽ Cuخمية تحت مثمثة  IRiii+Riv ST. العرؽ المقحـ بيف العرقيف RspI. خمية مثمثة T. عرؽ ضمعي    Cبقعة جناحية 
. الفرع الثاني لمعرؽ Rii. عرؽ شرجي Cu+MA IA  . العرؽ المقحـ بيف العرقيف Mspl. الفرع االوؿ لمعرؽ الشعاعي Riزندي 

خمية فوؽ  HT. عرؽ قوسي  Arc.العرؽ المستعرض االخير غير مكتمؿ  Idta. عرؽ مستعرض خمؼ العقدة  PNCالشعاعي  
. عرؽ شعاعي والقطاع Rs. عروة شرجية   AL. الفرع الرابع لمعرؽ الشعاعي  Riv. عرؽ مسستعرض  زندي   Cnمثمثة  

               .العموي لمعرؽ القوسي

 
     Diplacodes  nebulosa (Fabricius(: المواحؽ الشرجية الذكرية لمنوع  )7صورة )

Sap(cr)    )المواحؽ الشرجية العموية )القروف الشرجية .Se   شعيرات . Sp    اشواؾ .Pa.pr             .صفيحة جار الشرج .
Iap(Ep.pr) الظيرية(   . المواحؽ الشرجية السفمية )الصفيحة 
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  Diplacodes nebulosa (Fabricius(: السوءة التناسمية الذكرية لمنوع  )8صورة )

P                                                    قضيب .Ha                      خطاؼ .Lo فص . 
Se                                                 شعيرات . H                       خطاؼ .ALamصفيحة امامية . 

PVe                                        كيس قضيبي .GLoالفص التناسمي . 
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Liza abu (Heckel)   األذن الداخمية لسمكة الخشني  

 Morphological Descriptionالوصف المظيري .1

 حسيف عبد المنعـ داود وايماف سامي احمد الجميمي 

 جامعة بغداد ،كمية التربية )ابف الييثـ(، قسـ عمـو الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Ear of Liza abu (Heckel) 
1. Morphological Description 
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 خالصة

. واظيػرت نتػائج   Liza abu  (Heckel)تػـ التعػرؼ عمػى الوصػؼ المظيػري لػ ذاف الداخميػة فػي سػمكة الخشػني 
الدراسػة الحاليػة اف سػمكة الخشػني تمتمػؾ زوج مػف االذف الداخميػة مطمػورة داخػؿ زوج مػف العمػب السػمعية فػي الجمجمػة 
وعمى جانبي الدماغ الخمفي. تتألؼ االذف الداخمية في السمكة موضػوع الدراسػة مػف تػركيبيف االوؿ عظمػي يػدعى بالتيػو 

الغشائي والذي يقع داخػؿ االوؿ. وتتػألؼ االذف الداخميػة )التيػو العظمػي والغشػائي(  العظمي والثاني غشائي يدعى بالتيو
فػػي السػػمكة مػػف ثػػالث اقنيػػة نصػػؼ دائريػػة اثنػػاف منيػػا تكػػوف بوضػػع عمػػودي وتتمػػثالف بالقنػػاة النصػػؼ دائريػػة االماميػػة 

وتوجػػػػػد ثػػػػػالث حجيػػػػػرات او   ة االفقية.والقناة النصؼ دائرية الخمفية اما الثالثة فتكوف افقية وتدعى بالقناة النصؼ دائري
تجػاويؼ عظميػة فػي التيػو العظمػي وثػػالث تراكيػب كيسػية تػدعى باالعضػاء الحصػػوية التػي تتموضػع فػي التيػو الغشػػائي 
وتسمى بالقريبة والكييس والقنينة، كما توجد في ىذه االعضاء الحصوية تراكيػب صػمدة مكونػة مػف افػرازات كمسػية تػدعى 

أخذ مسميات مختمفة، فالتي تقع في القريبة تدعى باالبو والموجودة في الكييس تدعى بالسػييـ امػا بالحصوات السمعية وت
 التي توجد في القنينة فتدعى بالنجيـ.

  الححىات الأوعية. ،االسواك  ،الذاخلية االرىكلمات مفتاحية : 

Abstract 

The morphological description of inner ear in Liza abu was investigated. The present 
study revealed that Liza abu has a pair of embedded inner ears, each one situated in otic 
capsule of the skull, on both sides of hindbrain. The inner ear contains two structures, the 
first one called Osseous Labyrinth (OL), while the second called Membranous Labyrinth 
(ML). The last one found inside (OL). Both OL and ML consist of three Semicircular canals 
(SCC). These were two vertical Anterior and Posterior Semicircular canals (ASCC) (PSCC) 
and one Horizontal semicircular canal (HSCC). There are three chambers in the (OL) and 
three Saccular structures called otoliths organs found in (ML), the first one called 
Utriculus (U), the second called Sacculus (S) and the third called Lagena (L). There are 
solid structure found in the  otolith organs results from calcifying secretions called 
otoliths, it has different names which is found in (U) named Lapillus, in (S) named Sagitta, 
and in (L) named Astericus.  

Keywords: Inner ear, Fishes, Otoliths. 
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 مقدمة 

تناولػت دراسػػات كثيػرة التشػػريح الػػداخمي لػالذف فػػي انػػواع 
(. كمػػػا تناولػػػت 2، 1مختمفػػػة مػػػف الفقريػػػات ومنيػػػا االسػػػماؾ )

دراسػػػػات اخػػػػرى الوصػػػػؼ المظيػػػػري والتركيبػػػػي الجػػػػزاء االذف 
(. اكػػػدت الدراسػػػة التػػػي اجراىػػػا 5، 4، 3الداخميػػػة لالسػػػماؾ )

Bleckmann et al. (6 العالقػة الوثيقػة مػا بػيف تفرعػات )
واالذف  Head Lateral Lineالخػػط الجػػانبي فػػي الػػرأس 

فضػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف مثانػػػػػػػػة العػػػػػػػػـو  Inner earالداخميػػػػػػػػة 
Swimbladder  لسػػػػمؾ القػػػػط الػػػػذي يعػػػػيش فػػػػي القػػػػاع مػػػػف

 . .Ancistus spالجنس 
اف الدراسات مستمرة في ىذا المجاؿ والنواع مختمفػة مػف  

االسػػػماؾ غيػػػر اف المراجػػػع لػػػـ تشػػػر الػػػى وجػػػود دراسػػػة عػػػف 
االذف الداخمية لالسماؾ في العػراؽ عػدا الدراسػة التػي تناولػت 
الوصػػػػؼ المظيػػػػري والتركيػػػػب النسػػػػجي لػػػػالذف الداخميػػػػة فػػػػي 

 Silurns triostegus (7B, 7A)سػمكة الجػػري االسػيوي 
تعػػػػد االولػػػػى بالنسػػػػبة لالسػػػػماؾ العراقيػػػػة امػػػػاًل فػػػػي اف  والتػػػػي

تضيؼ الدراسة الحالية ما ىو جديد واضافي لممعرفة في ىذا 
 الجانب.

 المواد وطرائق العمل

تطمبت الدراسة المظيرية لالذف الداخمية لسمكة الخشػني  
Liza abu    اسػتخداـ اسػماؾ بالغػة بحجػـو واعمػار مختمفػة

سػػواؽ المحميػػة لمدينػػة بغػػداد وبغيػػة تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف اال
الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى التيػػػػػو الغشػػػػػائي لمسػػػػػمكة موضػػػػػوع الدراسػػػػػة 
ودراستيا مظيريًا تـ اجراء عدة محاوالت تبػيف مػف خالليػا اف 
الطريقػػػة المثمػػػى لػػػذلؾ ىػػػو تشػػػريح رأس السػػػمكة جزئيػػػًا ) بعػػػد 
ازالػػػة سػػػقؼ القحػػػؼ والػػػدماغ( وتثبيتػػػو ومػػػف ثػػػـ اكمػػػاؿ عمميػػػة 

باسػػػتثناء عمميػػػة فصػػػؿ  (7A)مػػػف قبػػػؿ  التشػػػريح وكمػػػا مبػػػيف
التيػو الغشػائي عػف العظمػػي اذ اجريػت سمسػمة مػف المحػػاوالت 
التػػػػػي اوضػػػػػحت اف الطريقػػػػػة المناسػػػػػبة تػػػػػتـ باسػػػػػتخراج القنػػػػػاة 
النصػػػػػػػػؼ دائريػػػػػػػػة االماميػػػػػػػػة واالفقيػػػػػػػػة بػػػػػػػػدءًا مػػػػػػػػف انبوراتيػػػػػػػػا 

Ampullae  الواقعة في الجية االمامية مػف القريبػة امػا القنػاة
مفيػػػة فيػػػتـ اسػػػتخراجيا مػػػف نقطػػػة ارتباطيػػػا نصػػػؼ دائريػػػة الخ

بالسػاؽ االصػمي عنػػد قمتػو وصػواًل بانبورتيػػا المرتبطػة بالجيػػة 
 الخمفية مف القريبة. 

كما تـ استخراج الكييس والقنينػة وذلػؾ بازالػة العظػاـ المغطيػة 
لمكيػػػػػيس والقنينػػػػػة فقػػػػػط ثػػػػػـ ازيمػػػػػت عظػػػػػاـ الجانػػػػػب الػػػػػداخمي 

 لمكييس.

 النتائج والمناقشة

ائج الدراسػػػة الحاليػػػة اف لسػػػمكة الخشػػػني زوج اظيػػػرت نتػػػ 
مػػف اآلذاف الداخميػػة مطمػػورة داخػػؿ زوج مػػف العمػػب السػػمعية 
فػػػي الجمجمػػػة وعمػػػى جػػػانبي الػػػدماغ الخمفػػػي وىػػػذا مػػػا اكدتػػػو 

( . كمػػا اظيػػرت النتػػائج 9، 8العديػػد مػػف الدراسػػات االخػػرى )
الحاليػػػػة اف االذف الداخميػػػػة فػػػػي سػػػػمكة الخشػػػػني تتػػػػألؼ مػػػػف 

 Osseousوؿ عظمػػي يػػدعى بالتيػػو العظمػػي تػػركيبيف اال
Labyrinth  والثػػػػػػػػػػاني غشػػػػػػػػػػػائي يػػػػػػػػػػػدعى بالتيػػػػػػػػػػػو الغشػػػػػػػػػػػائي

Membranous Labyrinth  يقػع الثػاني داخػؿ االوؿ وتمػر
 Connective Tissueاشػػػػرطة رقيقػػػػة مػػػػف نسػػػػيج ضػػػػاـ 

محتويػػػػة عمػػػػى اوعيػػػػة دمويػػػػة عبػػػػر فسػػػػحة الممػػػػؼ المحيطػػػػي 
Perilymph  لتعميؽ التيو الغشائي داخؿ التيػو العظمػي وىػذه

الحقيقػػػة اشػػػػار الييػػػػا العديػػػػد مػػػػف البػػػػاحثيف الػػػػذيف تنػػػػاولوا فػػػػي 
 (.11، 10، 1دراستيـ اسماؾ وفقريات اخرى )

اشػػارت الدراسػػات اف التيػػو العظمػػي يتخػػذ شػػكاًل مشػػابيًا  
( نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة اكػػػػػػدت ىػػػػػػذا 11لمتيػػػػػػو الغشػػػػػػائي )
بعػػػػض اجػػػػزاء التيػػػػو العظمػػػػي تكػػػػوف غيػػػػر المضػػػػموف اال اف 

كاممة اذ تكوف مكشوفة عمػى تجويػؼ القحػؼ وتجويػؼ العمبػة 
( وىػػػػذا مػػػػا اكػػػػده كػػػػؿ مػػػػف الجميمػػػػي وداود 1السػػػػمعية )شػػػػكؿ 

(7A)  فػػي سػػمكة الجػػري االسػػيويSilurus triostegus  .
( بػػاف العمبػػة السػػمعية ال 12) Harderكمػػا يتوافػػؽ مػػع ذكػػره 

ويػػؼ القحػػؼ فػػي حػػيف لػػـ تتضػػمف تكػػوف معزولػػة كميػػًا عػػف تج
المراجػػع التػػػي تػػػـ مراجعتيػػػا أي تفاصػػيؿ دقيقػػػة عػػػف الوصػػػؼ 

 المظيري لمتيو العظمي في االسماؾ.

تقسػػػػػـ االذف الداخميػػػػػة )التيػػػػػو العظمػػػػػي والغشػػػػػائي( فػػػػػي  
الفقريػػات وبضػػمنيا االسػػماؾ الػػى قسػػميف قسػػـ ظيػػري عمػػوي 

Pars Dorso-Superior  الذي يتضمف ثالثة اقنيػة نصػؼ
و القريبػػػػػة  Three semicircular canalsريػػػػة دائ

Utriculus  وقسػـ بطنػيPars Ventro-inferior  يتضػمف
  Lagena   (7A, 13, 3)والقنينػػة  Sacculusالكيػػيس 

 (.2، 1وىذا يماثؿ ما موجود في سمكة الخشني )شكؿ 
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يتػػػألؼ التيػػػو العظمػػػي فػػػي عمػػػـو الفقريػػػات ال سػػػيما فػػػي  
ة تستقر عمييػا اجػزاء التيػو االسماؾ مف ثالث حجيرات عظمي

الغشائي المتضمنة االعضاء الحصوية وتأخذ نفس التسميات 
ىػػي القريبػػة والكيػػيس والقنينػػة وتفػػتح فػػي حجيػػرة القريبػػة ثالثػػة 
قنيػػػػات نصػػػػؼ دائريػػػػة عظميػػػػة تػػػػدعى تبعػػػػًا لمواقعيػػػػا بالقنػػػػاة 
النصػػػػؼ دائريػػػػػة العموديػػػػػة االماميػػػػة والقنػػػػػاة النصػػػػػؼ دائريػػػػػة 

مػػػا الثالثػػػة فتػػػدعى بالقنػػػاة النصػػػؼ دائريػػػة العموديػػػة الخمفيػػػة ا
Lateral or Horizontal (2 ،14 )الجانبيػػة او االفقيػػة 

نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة اكػػػػػػدت ىػػػػػػذه الحقيقػػػػػػة اال اف القنػػػػػػاة 
العموديػػػة االماميػػػة تكػػػوف قريبػػػة مػػػف تجويػػػؼ القحػػػؼ كمػػػا اف 

درجات عف  10القناة النصؼ دائرية الثالثة مائمة بزاوية ميؿ 
الطػولي لمجسػـ فتظيػر بشػكؿ افقػي لػذا سػميت بالقنػاة المحور 

 Horizontal Semicircularالنصػػػؼ دائريػػػة االفقيػػػة 
canal  ( وىػػػذا ال يتوقػػػؼ مػػػع نتػػػائج سػػػمكة الجػػػري 1)شػػػكؿ

االسػػيوي اذ اف القنػػاة النصػػؼ دائريػػة الثالثػػة تكػػوف بعيػػدة عػػف 
تجويػػؼ القحػػؼ امػػا القنػػاة النصػػؼ دائريػػة الثالثػػة فانيػػا تميػػؿ 

درجة تقريبًا عف المحور الطولي لمجسـ لذا سميت  60 بزاوية
ولربمػا يعػود السػبب فػي  (7A)بالقناة النصؼ دائريػة الجانبيػة 

ذلػػؾ الػػى ضػػيؽ تجويػػؼ القحػػؼ فػػي سػػمكة الجػػري االسػػيوي 
 بينما يكوف عمى العكس في سمكة الخشني. 

اوردت البحػػوث وجػػود اتسػػاع عنػػد النيايػػة االماميػػة لكػػؿ  
( اال 4 ،11) Ampullaدعى بػػػاالنبورة قنػػػاة نصػػػؼ دائريػػػة تػػػ

اف الدراسة الحالية بينت اف انبورة التيو العظمي تمثؿ اتسػاعًا 
مقعػػر الشػػكؿ يمثػػؿ االرضػػية فقػػط لتسػػتقر عمييػػا انبػػورة القنػػاة 

(. كمػا بينػت الدراسػة 1النصؼ دائرية لمتيو الغشػائي )الشػكؿ 
ورة الحاليػػػة انعػػػداـ الصػػػفيحة العظميػػػة الغشػػػائية المغطيػػػة النبػػػ

القنػػػػاة العموديػػػػة االماميػػػػة والتػػػػي ظيػػػػرت فػػػػي سػػػػمكة الجػػػػري 
ولربمػػا يعػػود السػػبب الػػى كػػوف القنػػاة النصػػؼ  (7A)االسػػيوي 

دائريػػة االماميػػة فػػي سػػمكة الخشػػني تكػػوف قريبػػة مػػف تجويػػؼ 
 القحؼ.

اظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة وجػػػود قنػػػاة تػػػربط القريبػػػة  
 Utrico-Saccularالكييسية -بالكييس تدعى بالقناة القريبية

Duct  التػي تكػوف مكشػوفة مػػف جيتيػا الداخميػة عمػى تجويػػؼ
 القحؼ.

بينػػت الدراسػػة الحاليػػة اف التيػػو الغشػػائي لسػػمكة الخشػػني  
يتألؼ ايضػًا مػف التراكيػب االنفػة الػذكر فػي التيػو العظمػي اال 
اف التيػػػو الغشػػػائي يؤلػػػؼ بمجموعػػػة تركيػػػب غشػػػائي متكامػػػؿ 

ية المتمثمػػػة بالقريبػػػة والكيػػػيس ومغمػػػؽ وتػػػدعى التراكيػػػب الكيسػػػ
، 3)شػكؿ  Otolith  Organsوالقنينػة باالعضػاء الحصػوية 

 . (7A, 15, 13)( وىذا ما اكدتو العديد مف الدراسات 4

اوضػػػحت النتػػػػائج الحاليػػػػة لمسػػػمكة موضػػػػوع الدراسػػػػة اف  
الكيػػػيس يكػػػوف بيضػػػويًا ومضػػػغوطًا مػػػف الجػػػانبيف مػػػدبب مػػػف 

لقنينػػػػة المضػػػػغوطة مػػػػف االمػػػػاـ مسػػػػتدير مػػػػف الخمػػػػؼ وتنشػػػػأ ا
مػػف الجػػدار الجػػانبي  Pocket Likeالجػػانبيف بشػػكؿ جيػػب 

( 4، 3الخػػػارجي لمكيػػػيس ممتػػػدة الػػػى نيايتػػػو الخمفيػػػة )شػػػػكؿ 
( فػػي 16) Retziusوىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا توصػػؿ اليػػو 

 Scomberالتيػػػػو الغشػػػػػائي لسػػػػػمكة ماكريػػػػػؿ االطمسػػػػػي 
scomber  ال سػػيما الكيػػيس والقنينػػة ، لكنيػػا مخالفػػة لمنتػػائج

التػػػي تػػػـ التوصػػػؿ الييػػػا فػػػي سػػػمكة الجػػػري االسػػػيوي اذ يكػػػوف 
الكيػػػيس متطػػػاوؿ يشػػػبو حبػػػة الصػػػنوبر وتنشػػػأ القنينػػػة الكرويػػػة 

ونتػػػائج  (7A)الشػػػكؿ مػػػف جيتػػػو الظيريػػػة الجانبيػػػة الخارجيػػػة 
 Romerالدراسػػػة الحاليػػػة ال تتفػػػؽ ايضػػػًا مػػػع ذكػػػره كػػػؿ مػػػف 

( اذ اشػػػػػار االوؿ الػػػػػى نشػػػػػوء القنينػػػػػة 12) Harder( و 17)
يقع في  Pocket-like Depressionبشكؿ جيب منخفض 

ارضػػػية الكيػػػيس وقػػػػرب نيايتػػػو الخمفيػػػػة بينمػػػا اورد الثػػػػاني اف 
 نشوئيا مف الجدار الظيري الخمفي لمكييس.

بينػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة اف القنػػػاة الكييسػػػية تكػػػوف قصػػػيرة  
( وىذا ال يتوافػؽ مػع مػا موجػود فػي 4 ،3وغير متميزة )شكؿ 

 (7A)سػػمكة الجػػري االسػػيوي اذ تكػػوف طويمػػة ومتميػػزة نسػػبيًا 
ولربمػػػا يعػػػود السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ لموقػػػع الكيػػػيس حيػػػث يقػػػع فػػػي 
سمكة الخشني اسفؿ القريبة مباشرة في حيف يكوف فػي سػمكة 
الجػػري االسػػيوي اسػػفؿ القريبػػة لكنػػو مزاحػػًا الػػى الخمػػؼ وىػػػذه 

( و 12) Hardeerع مػػػػػا ذكػػػػػره كػػػػػؿ مػػػػػف النتيجػػػػػة تتفػػػػػؽ مػػػػػ
Weichert and Presch (2 الػذيف اشػاروا الػى اف درجػة )

 تخصر ىذه القناة تختمؼ باختالؼ الفقريات. 

نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة لسػػمكة الخشػػني لػػـ توضػػح وجػػود  
التػػػي تػػػربط التيػػػو  Transverse canalقنػػػاة مستعرضػػػة 

ع نتػػػائج سػػػمكة الغشػػػائي االيمػػػف بااليسػػػر وىػػػذا مػػػا ال يتفػػػؽ مػػػ
 Lagler (3)وباقي الدراسػات كدراسػة  (7A)الجري االسيوي 
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والسػبب  Jensen (18)و  ,.Bleckmann et al (6)و 
يعػػود الػػى كػػوف سػػمكة الخشػػني ال تعػػود الػػى مجموعػػة اسػػماؾ 

 Otophysans (super order : ostariphysi)ڤيبػر 
التػػػػػي تنتمػػػػػي الييػػػػػا سػػػػػمكة الجػػػػػري االسػػػػػيوي اذ تمتمػػػػػؾ ىػػػػػذه 

وىػػو عبػػارة  Weberian Systemجموعػػة جيػػاز ڤيبػػر الم
عف عظيمات تتصؿ بالفقرات االربع االولى حيث تربط مثانػة 

باالذف الداخمية وعمى االرجح تػرتبط  Swim bladderالعـو 
القنػػاة المستعرضػػة بجيػػاز ڤيبػػر مػػف جيػػو وبػػالكييس مػػف جيػػو 

(. اما فيما يخص االقنية النصؼ دائرية فانيػا 15، 5اخرى )
بو ما موجود في التيو العظمػي اال انيػا فػي التيػو الغشػائي تشا

تػػػػرتبط النيايػػػػة الخمفيػػػػة لمقنػػػػاة النصػػػػؼ دائريػػػػة االماميػػػػة مػػػػع 
الػػذي  Crus Communeالخمفيػػة لتكػػوف السػػاؽ االصػػمي 

يكػػوف مضػػغوطًا مػػف الجػػانبيف وىػػذا بػػدوره يػػرتبط عنػػد نيايتػػو 
ه ( وىػػذ5، 4السػػفمية بمنتصػػؼ السػػطح العمػػوي لمقريبػػة )شػػكؿ 

( امػػا النيايػػة الخمفيػػة 5، 12الحقيقػػة اكػػدتيا بػػاقي الدراسػػات )
لمقنػػػػاة النصػػػػؼ دائريػػػػة االفقيػػػػة فانيػػػػا تػػػػرتبط بػػػػالجزء الخمفػػػػي 

( وىػػػػػػػػػػػػػػػػذا يتوافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػا 5، 4لمقريبػػػػػػػػػػػػػػػػة )شػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 & Bloom ذكػػػره                                  

Fawcett(19)  ويتخػالؼ مػع مػا تػػـ التوصػؿ اليػو فػي سػػمكة
يوي اذ ترتبط القناة النصؼ دائرية الجانبية بقاعدة الجري االس

، فضػاًل  (7A)الساؽ االصمي ومف جيتػو الجانبيػة الخارجيػة 
عػػف ذلػػؾ فػػأف الجيػػو الداخميػػة لمسػػاؽ االصػػمي يكػػوف مكشػػوفًا 

 Peritoneumعمػػى تجويػػؼ القحػػؼ محاطػػًا بغشػػاء الصػػفاؽ 
امػػػػا جيتػػػػػو الخارجيػػػػة فيكػػػػػوف مكشػػػػوفًا عمػػػػػى تجويػػػػؼ العمبػػػػػة 

ة الذي تسنده كتمة مف نسيج ضاـ دىنػي يمػض تجويػؼ السمعي
العمبػػػػة السػػػػمعية والػػػػذي يعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػناد السػػػػاؽ االصػػػػمي 
وحمايتو وربما يقـو باغالؽ جزئو العاري وىذا يتفؽ مػع نتػائج 

 الدراسة اعاله.

اشػػارت الدراسػػات اف االعضػػاء الحصػػوية الػػثالث تحػػوي  
 .عمػػػػػػػػػػػػى تراكيػػػػػػػػػػػػب كمسػػػػػػػػػػػػية صػػػػػػػػػػػػمدة تػػػػػػػػػػػػدعى بالحصػػػػػػػػػػػػوات

وتسػػػمى بمسػػػميات خاصػػػة اذ تػػػدعى تمػػػؾ  Otolithsالسػػػمعية
والتػي تقػع فػي الكيػيس  Lapillusالتي تقع في القريبة بالالبػو 

ا مػػػا التػػػي تقػػػع فػػػي القنينػػػة فتػػػدعى بػػػالنجيـ Sagittaبالسػػػييـ 
(12, 3) Astericus  وىػػذه الحقيقػػة اكػػدتيا نتػػائج الدراسػػة

ؼ (. كمػػػػػا بينػػػػػت الدراسػػػػػات اخػػػػػتال8، 7، 6الحاليػػػػػة )شػػػػػكؿ 
اشػػػكاؿ واحجػػػػاـ تمػػػػؾ الحصػػػػوات فػػػي اسػػػػماؾ طرفيػػػػة الػػػػتعظـ 
واوردت اف تمػػػؾ الحصػػػوات خاصػػػة بػػػالنوع ممػػػا يجعميػػػا ذات 

( وىذا 21،  20، 12، 3اىمية كبيرة في تصنيؼ االسماؾ )
 ما اكدتو ايضًا الدراسة الحالية.

اشارت الدراسة الحالية لسمكة الخشني كوف السػييـ فييػا  
ية وىػػػػذا يتوافػػػػؽ مػػػػع مػػػػا اورده يكػػػػوف اكبػػػػر الحصػػػػوات السػػػػمع

(17) Romer  الذي اشار الى اف السييـ يكوف عمى العمـو
كبيػػػر ويحتػػػؿ تجويػػػؼ الكيػػػيس واف اشػػػكالو تختمػػػؼ بػػػاختالؼ 

 (22)االجنػػاس وانػػواع االسػػماؾ فػػي حػػيف اشػػار كػػؿ مػػف 
Norman  (12)و Harder  الػػى كػػوف السػػييـ فػػي غالبيػػة

بػػو صػػغيرة ودقيقػػة االسػػماؾ يكػػوف ىػػو االكبػػر بينمػػا تكػػوف الال
وليس ليا اىميػة وىػذا مػا اكدتػو نتػائج الدراسػة الحاليػة لسػمكة 
الخشػػني لكنيػػا ال تتوافػػؽ مػػع نتػػائج سػػمكة الجػػري االسػػيوي اذ 
اف الالبػػو تكػػػوف اكبػػػر الحصػػػوات بينمػػػا السػػػييـ ىػػػو االصػػػغر 

(7A) . 

مف خالؿ ما تقدـ وبمقارنة نتائج الدراسػة الحاليػة لسػمكة  
لسػػػػػمكة الجػػػػػري  (7A)الجميمػػػػػي وداود الخشػػػػػني مػػػػػع دراسػػػػػة 

االسػػػػػيوي تبػػػػػيف وجػػػػػود اختالفػػػػػات مظيريػػػػػة واضػػػػػحة وكبيػػػػػرة 
والسػػػبب يعػػػػود الػػػػى كػػػوف سػػػػمكة الجػػػػري االسػػػيوي تعػػػػود الػػػػى 

التػػػػي تمتػػػػاز بقػػػػدرتيا  Otophysansمجموعػػػػة اسػػػػماؾ ڤيبػػػػر 
الكبيرة عمى السمع اذ تتحسس لمموجات الصوتية ضمف مدى 

مكة الخشػػني الػػى ىػػذه ( فػػي حػػيف ال تنتمػػي سػػ5تػػردد واسػػع )
 المجموعة. 
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 (: منظر داخمي جانبي لتجويؼ قحؼ سمكة الخشني يوضح بعض اجزاء التيو العظمي.1شكؿ)

 

 
(: منظر داخمي جانبي لتجويؼ قحؼ سمكة الخشني يبيف القسـ الظيري العموي والبطني السفمي 2شكؿ)  

 لمتيو الغشائي.

AA-Anterior Ampulla, HA-Horizontal Ampulla, HSCC-Horizontal Semicircular Canal, L-Lagena, 
PA-Posterior Ampulla, S-Sacculus, U-Utriculus, US-Utrico Saccular Duct 



 3112السنة          1العدد          5مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

39 
 

 
 لمتيو الغشائي االيمف في سمكة الخشني يوضح االجزاء IIوخارجي  I(: منظر جانبي داخمي 3شكؿ)

 ية فيو.الرئيس 

 
(: رسم تخطيطي لمتيو الغشائي في سمكة الخشني يوضح االجزاء الرئيسية المكونة لو ويبين درجة ميل القناة النصف 4شكل)

 .(8X)الدائرية االفقية وارتباطيا بالقريبة 

AA-Anterior Ampulla, ASCC-Anterior Semicircular Canal, CA-Crista Ampullaris, CC-Crus 
Commune, HA-Horizontal Ampulla, HSCC-Horizontal Semicircular Canal, L-Lagena, PA-
Posterior Ampulla, PSCC-Posterior Semicircular Canal, S-Sacculus, U-Utriculus, US-Utrico 
Saccular Duct. 
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االفقية وارتباط نيايتيا الخمفية (: منظر سطحي لتجويؼ قحؼ سمكة الخشني يوضح درجة ميؿ القناة النصؼ دائرية 5شكؿ)

(.←بالجزء الخمفي لمقريبة )  

AA-Anterior Ampulla, ASCC-Anterior Semicircular Canal, CC-Crus Commune, HA-Horizontal 
Ampulla, HSCC-Horizontal Semicircular Canal, PA-Posterior Ampulla, PSCC-Posterior 
Semicircular Canal, U-Utriculus. 

 

 

 
 .(16X)( في سمكة الخشني Lapillus(: رسـ تخطيطي لمحصوة القريبة )الالبو 6شكؿ)

 

I.  الوجو الداخميInner face             .II الوجو الخارجي .Outer face. 
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 .(16X)( في سمكة الخشني Astericus(: رسـ تخطيطي لحصوة القنينة )النجيـ 7شكؿ)

 

I.  الوجو الداخميInner face             .II الوجو الخارجي .Outer face. 
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 .(16X)( في سمكة الخشني Sagitta(: رسـ تخطيطي لحصوة الكييس )السييـ 8شكؿ)

I.  الوجو الداخميInner face             .II الوجو الخارجي .Outer face. 
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