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 قواعد النشر في المجمة
 

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

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

مقبولة لمنشر في مجمة أخرى، ويرجى مف الباحثيف المقدمة أف ال تكوف قد سبؽ نشرىا وغير مقدمة او 
 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
اد وطرؽ البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة بالمغة يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المو  .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
أوراؽ منفصمة بمعدؿ جدوؿ واحد أو شكؿ واحد لكؿ تطبع الجداوؿ واألشكاؿ والرسوـ البيانية عمى  .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.
ات عممية متقدمة وقد يطمب مف يتـ تقويـ البحوث مف قبؿ مقوميف عممييف باختصاص البحث وبدرج .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.         

 5000ويستوفى لمبحث الواحد الؼ دينار 100بػ بدأ التمويؿ الذاتي وتحدد أجور النشر .تعتمد المجمة م11
 دينار عف كؿ صفحة اضافية.
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 المستخمص:
شخصا أصحاء  22مرٌضا مصابا باألكٌاس المائٌة الكبدٌة تأكدت إصابتهم سرٌرٌا وجراحٌا, و 46شملت الدراسة 

سم وكان 5تقسٌم المرضى إلى مرضى ذوي أكٌاس اكبر واقل من فً كمجموعة سٌطرة, و اعتمد حجم األكٌاس 

ابة ثانوٌة وكان عددهم وفقا لنوع اإلصابة إلى مرضى ذو إصابة أولٌة وإص اقسموعلى التوالً, كما  13و 33عددهم 

المائٌة على وظائؾ الكبد فقد وجد ارتفاع معنوي فً مستوى  باألكٌاساالصابة  تأثٌرعلى التوالً. اما عن  16و 30

و  alanine aminotransferase(ALT)و aspartate aminotransferase(AST)انزٌمات الكبد

ALP))Alkalinephosphatase  ًفضال عن ارتفاع مستوى البٌلٌروبٌن الكلTotalserum bilirubin (TSB)  ًف

المصل لدى المرضى  مقارنة بمجموعة السٌطرة , كذلك الحال بالنسبة لمرضى االصابة الثانوٌة مقارنة بمرضى 

المعاٌٌر   سم ارتفاع معنوي فً مستوى هذه 5االصابة االولٌة . كما ظهر عند المرضى ذوي االكٌاس االكبر من 

سم  مما ٌشٌر الى حدوث خلل فً وظائؾ الكبد ناتج عن نمو الكٌس  5مقارنة بالمرضى ذوي االكٌاس االقل من 

 فٌه.العدري 

 االكٌاس المائٌة, الكبد , انزٌمات الكبد , البٌلٌروبٌن الكلً. الكلمات المفتاحٌة:
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Abstract 

This study included 46 patients with liver hydatid cyst diagnosed clinically and surgically. 

Control group consist of 22 healthy volunteers. The patients were divided according to 

the size of the cysts into more and less than 5 cm diameter size, 33 and 13, respectively. 

Also they were divided into primary and secondary hydatid cyst infection, 30 and 16, 

respectively.  Significant increase of GOT, GPT and ALP levels were recorded due to 

hydatid cyst infection and had direct effect on the liver function, beside an increase in 

total bilirubin in patients  serum compared with the control, also the same occurred in 

the secondary infection compared with primary infection, patients with > 5 cm  showed 

significant increase in the above levels compared with < 5 cm, which indicated the 

disturbance of the liver functions in patients whose  revealed  the growth of the cyst in 

the liver. 

Keywords: Hydatid cyst, liver, liver enzymes, Total bilirubin.  
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 لمقدمة                                  ا

او   cystic echinococcosisداء المشوكات الكٌسً 

الطفٌلٌة  اإلمراضمن   Hydatid cystsالمائٌة  األكٌاس

 parasitic zoonosisالمشتركة بٌن االنسان والحٌوان 

 Larvalالٌرقٌة  األطوار, وتعد [1]ذات االنتشار العالمً 

stages   للدودة الشرٌطٌة العائدة الى جنس المشوكات

Echinococcus   عائلة التٌنٌديTaeniidae  العامل

المسبب لهذا المرض فً المضائؾ الوسطٌة وبضمنها 

والذي ٌصاب بصورة عرضٌة عند تناول   [2]اإلنسان

لملوث ببٌوض الطفٌلً المتحررة مع براز الطعام والشراب ا

 . Canidaeالمضٌؾ النهائً المتمثل بأفراد العائلة الكلبٌة 

ٌستهدؾ الطفٌلً الكبد بصورة رئٌسٌة لكونه المرشح  [3]

االول لالجنة وتحتجز فٌه اعداد كبٌرة منها اذ ٌتم ترشٌحها 

فً جٌبانٌات الكبد وتصل اعداد اقل الى الرئتٌن وباقً 

 [4] [5].اعضاء الجسم االخرى.

اذ ٌصل  اإلنسانفً داخل جسم  األكبرٌعد الكبد العضو 

و عضو معقد ٌقوم بالعدٌد من كؽم  وه1.5 -1وزنه حوالً

الوظائؾ الحٌوٌة مثل االٌض 

MetabolismواإلفرازExcretion   والحماٌةDefense 

function .[6]العالٌة على ازالة السموم  ٌتمٌز بالقدرةو

 [8]مما ٌجعله المكان االكثر عرضة للضرر او التدمٌر  [7]

مع بسبب العوامل السامة وؼالبا ما ٌترافق الضرر الكبدي 

تؽٌرات فً مستوى بعض االنزٌمات فً المصل ومن 

 Aspartateابرزها  انزٌم نازعة االمٌن االسبارتٌة 

Transaminase (AST)  نازعة االمٌن االلٌنٌة وانزٌم

Alanine Transaminase (ALT)   وانزٌم الفوسفاتٌز

( والبٌلٌروبٌن الكلً والتً تعد من المؤشرات ALPالقاعدي)

ا فً تقٌٌم الضرر اوالتنخر الحاصل فً التً ٌعول علٌه

 ,ALT,اذ ٌحصل ارتفاع فً انزٌمً  [9 ],[10] خالٌا الكبد

AST   ,ٌتواجد  إذلمختلؾ انواع الضرر الذي ٌحصل للكبد

ALT  خصوصٌة  أكثربشكل رئٌسً فً الكبد وهو مؤشر

الذي ٌتواجد فً  ASTاللتهاب الكبد مقارنة بإنزٌم 

 [9]ت والدماغ والبنكرٌاسكالقلب والعضال أعضاءأخرى

فهو ٌتواجد بصورة رئٌسٌة فً الكبد والعظام   ALPاما 

والمشٌمة وٌرتفع مستوى هذا االنزٌم فً  واألمعاءوالكلى 

حالة انسداد الصفراء او الركود الصفراوي الكبدي 

. اما البٌلٌروبٌن الكلً [11],[12]الكبد االرتشاحٌة وإمراض

ج عن تكسٌر الهٌمو الذي فهو عبارة عن صبؽة صفراء تنت

هو جزء من الهٌموؼلوبٌن الموجود فً كرٌات الدم الحمراء 

وٌقوم الكبد بإزالة هذه المادة من الدم الن ارتفاعها ٌسبب 

الٌرقان والذي ٌمكن ان ٌكون مؤشر لعدة مشاكل منها فقر 

الدم االنحاللً او النزؾ الداخلً او تشمع الكبد والتهاب 

عكس ارتفاع البٌلروبٌن فً المصل الكبد الفاٌروسً وٌ

 [12].الضرر الحاصل فً الكبد 

تهدؾ الدراسة الى بٌان تأثٌر االصابة  -الهدف من الدراسة:

باألكٌاس المائٌة على مستوى انزٌمات الكبد والبٌلٌروبٌن 

 الكلً.

 المواد وطرائق العمل

 Study Groupsمجامٌع الدراسة 

: احتوت ىذه  Patients groupمجموعة المرضى  -1
مريضًا تأكدت اصابتيـ باألكياس المائية  46المجموعة عمى 

فً الكبد سرٌرٌاً وجراحٌاً من قبل الطبٌب االستشاري 

سنة , راجعوا 10-70المختص و تراوحت اعمارهم ما بٌن 

االمامٌن الكاظمٌن استشارٌة الجراحة العامة فً مستشفى 

.وقد  2008ول الى اٌل 2007للفترة من كانون االول )ع( 

مرٌضا( اعتمادا على حجم  46تم تقسٌم مرضى الكبد)

االكٌاس المتكونة الى مرضى ذوي االكٌاس اكبر واقل 

على التوالً, كما قسموا  13و  33سم وكان عددهم 5من

وفقا لنوع االصابة الى مرضى ذو اصابة اولٌة واصابة 

 على التوالً. 13و 30 ثانوٌة وكان عددهم 

: تضمنت هذه  Control Groupمجموعة السٌطرة 2-

شخصاً اصحاء ال ٌعانون من االصابة  22المجموعة 

 .بمرض االكٌاس المائٌة

 Collection of Blood Samplesجمع عٌنات الدم 

تم سحب عٌنات الدم من الورٌد بمحقنة بالستٌكٌة نبٌذة 

Disposable syringe  ملٌلتر لكل فرد من  10بحجم

مجموعتً الدراسة , وقد قسم الدم وفق حاجة االختبارات 

المدروسة وفصل المصل وحفظ لحٌن االستخدام, وقد تم 

بأتباع الطرٌقة  ALTواالنزٌم   ASTقٌاس فعالٌة انزٌم 

وذلك باستعمال عدة خاصة بهذا   Colorimetricاللونٌة

,كما [13]ةالفرنسٌ Biomeireuxالفحص مجهزة من شركة 

وتقدٌر ALP[14]تم قٌاس فعالٌة انزٌمالفوسفاتٌز القاعدي

 Total serum Bilirubin الكلً فً المصل البٌلٌروبٌن

وذلك باستعمال عدة خاصة بهذا الفحص مجهزة من 

 .[15]التونسٌة Biomaghrabشركة

 Statistical  Analysisالتحلٌل االحصائً 

لدراسة الحالٌة باستعمال تم اجراء التحلٌل االحصائً لنتائج ا

 Statistical Package forالبرنامج االحصائً الجاهز 

Social Science (SPSS)   فقد استخرج المعدل ,Mean  
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لجمٌع معاٌٌر الدراسة ,  Standard Errorوالخطأ القٌاسً 

 ANOVA oneكما استخدم اختبار التباٌن بأتجاه واحد 

way  نوي , فضال عن استخدام اقل فرق معLeast 

Significant Difference (LSD)   على مستوى احتمالٌة 

 لتقٌٌم الفروق بٌن مجامٌع الدراسة  0.01و 0.05

 

 النتائج  

باااالتحري عااان ناااوع االصاااابة بهاااذا المااارض ضااامن عٌناااة 

% من االصابات هً اصابة اولٌة  65.22 إن الدراسة تبٌن 

, % 34.78, امااااا االصااااابة الثانوٌااااة فقااااد كاناااات بنساااابة 

( . وكاناات نساابة اصااابة الفااص االٌماان ماان الكبااد 1)جاادول

% اعلى من نسبة اصابة الفص االٌسر والتاً كانات 82.61

(. اماااا حجاام االكٌااااس المتكونااة فاااً 2% , جاادول )17.39

%( 71.74سام )5الكبد فقد كانت نسابة االكٌااس االكبار مان 

%(, 28.26سم ) 5االقل من  باألكٌاساعلى تكراراً مقارنة 

 ( .3)جدول

 

 Liver Functionsوظائف الكبد 

 ASTفعالٌة انزٌم

( الى وجاود 4تشٌر النتائج الموضحة فً الجدول )

 اختالفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات معنوٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 عند المرضاى  ) AST( فً فعالٌة انزٌم< 0.05االحتمالٌة (

وحاادة / لتاار( مقارنااة بمجموعااة السااٌطرة  15.37 ± 0.45

وحاادة / لتاار(, وبااٌن التحلٌاال االحصااائً   ±0.19   9.05)

 0.63سام ) 5اختالفاً معنوٌا بٌن مرضى االكٌاس االقل من 

سام  5وحدة / لتر( ومرضى االكٌاس االكبر مان   12.85 ±

(, كاذلك  ظهارت 5جادول( , < 0.05عند مستوى احتمالٌاة  

 ± 0.45فروق معنوٌة عند مقارنة مرضى االصابة االولٌة )

 ± 0.55ر( مع مرضى االصابة الثانوٌة )وحدة / لت 13.93

 ( . 6وحدة / لتر ( ) جدول  18.06

 ALTفعالٌة انزٌم 

اظهااار التحلٌااال االحصاااائً وجاااود فاااروق معنوٌاااة 

وحادة /  17.74 ± 0.45عناد المرضاى )ALTلفعالٌاة انازٌم 

وحادة /   8.09 ± 0.16لتار ( مقارناة بمجموعاة الساٌطرة )

وٌااااة لفعالٌااااة (, كااااذلك وجاااادت فااااروق معن4جاااادول(لتااار ( 

عناااد المقارناااة باااٌن مرضاااى  )< 0.05االنزٌم)االحتمالٌاااة 

وحاادة / لتاار(  14.62 ± 0.66ساام ) 5االكٌاااس االقاال ماان 

وحدة /  18.97 ± 0.41سم )5ومرضى االكٌاس االكبر من 

(الااى وجااود فاارق 6(, كمااا ٌشااٌر الجاادول )5لتاار( جاادول )

لفعالٌااة االناازٌم فااً مرضااى < 0.05) االحتمالٌااة  (معنااوي

وحاادة / لتاار( مقارنااة   16.33 ± 0.49الصااابة االولٌااة )ا

 وحدة / لتر ( .  20.380.42 ±بمرضى االصابة الثانوٌة )

 ALPفعالٌة انزٌم 

( الى ارتفاع 4تشٌر النتائج الموضحة فً الجدول )

 عناااااااااااااااااااااااااااد المرضاااااااااااااااااااااااااااى  ALPمسااااااااااااااااااااااااااتوى 

وحدة / لتر( مقارناة بمجموعاة الساٌطرة   8.51±131.91) 

وحاادة/ لتاار (  وقااد اكتسااب الفاارق داللااة   61.18 2.51±)

,  كمااا ظهاارت  < 0.01احصااائٌة عنااد مسااتوى احتمالٌااة 

فااً مرضااى  االكٌاااس  ALPفااروق معنوٌااة لمسااتوى فعالٌااة 

وحاادة/  لتاار ( مقارنااة  97.46 ± 6.32ساام ) 5االقاال ماان 

 145.48 ± 10.76سام )  5بمرضاى االكٌااس االكبار مان 

وق معنوٌااة عنااد (, كمااا وجاادت فاار5جاادول(وحاادة / لتاار ( 

وحادة/ لتار (  109.30 ± 6.06 مرضى االصاابة االولٌاة ) 

  174.31 ±17.54 مقارنااة بمرضااى االصااابة الثانوٌااة )  

 ( .6جدول  (وحدة/ لتر ( 

  TSBمستوى البٌلٌروبٌن الكلً 

( ارتفاعااا 4اوضااحت النتااائج المبٌنااة فااً الجاادول )

 لااااااااااااااااادى المرضاااااااااااااااااى  TSBفاااااااااااااااااً  مساااااااااااااااااتوى  

ماااولت لتااار( مقارناااة بمجموعاااة  مااااٌكرو0.55 12.72 ±)

مااٌكرو ماولت لتار( وقاد اكتساب  7.36 ± 0.15 الساٌطرة )

,   < 0.05هذا االختالؾ فرقاا معنوٌاا عناد مساتوى احتمالٌاة 

كما ظهرت فروق معنوٌة لادى مرضاى  االكٌااس االقال مان 

ماٌكرو مولت لتر ( مقارنة بمرضى  10.31 ± 0.51سم ) 5

مااٌكرو ماولت  13.67 ± 0.68سام ) 5االكٌااس االكبار مان 

لادى مرضاى TSB ( , وعند مقارنة مساتوى  5لتر( ) جدول

ماااٌكرو مااولت لتاار ( مااع  0.36 ±10.67االصاابة االولٌااة )

مااٌكرو ماولت   16.56 ± 0.79مرضاى االصاابة الثانوٌاة ) 

,  < 0.05لتر ( كانت الفروق معنوٌة عند مساتوى احتمالٌاة 

 ( .6كما موضح فً  الجدول )

 

 المناقشة

ٌُعااد الكبااد ماان الؽاادد الملحقااة بالجهاااز الهضاامً, 

وٌقوم بالعدٌد من الوظائؾ الحٌوٌة فً الجسم, لذلك تركازت 

المائٌااة الكبدٌااة, إذ  باألكٌاااسالدراسااة الحالٌااة علااى االصااابة 

كانت اعلى نسبة اصابة فاً الكباد مقارناة ببااقً االعضااء , 
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ة وبااالتحري عاان موقااع االصااابة بالكبااد فقااد وجااد ان اصاااب

الفص االٌمن من الكبد كانت اعلى من اصابة الفص االٌسر, 

وقااد ٌكااون ذلااك بساابب كباار حجاام الفااص االٌماان فضااال عاان 

وهاذه النتاائج [16]تجهٌزه الوفٌر بالدم مقارنة بالفص االٌسار

 .[17]و [4]تتفق مع النتائج المسجلة من قبل 

ٌتباٌن معدل نماو االكٌااس المائٌاة فاً المضاٌؾ اذ 

ى عاادة عواماال منهااا موقااع النسااٌج المسااتهدؾ انااه ٌعتمااد علاا

وطبٌعته التشرٌحٌة والوظٌفٌة فضال عن االستجابة المناعٌاة 

. وهااذا مااا ٌفساار نتااائج الدراسااة الحالٌااة فااً [18]للمضااٌؾ

 باألكٌاااسساام مقارنااة  5ارتفاااع نساابة االكٌاااس االكباار ماان 

 سم وهاذه النتاائج تتفاق ماع النتاائج التاً حصالت  5االقل من 

 .    [20]و [19]علٌها  

المائٌة  باألكٌاساالصابة  تأثٌرعند التحري عن 

فً وظائؾ الكبد اظهرت الدراسة الحالٌة ارتفاعا فً 

لدى المرضى  ALT, AST,ALPمستوى انزٌمات الكبد 

كذلك ارتفعت فً بفارق معنوي مقارنة بمجموعة السٌطرة 

سمو مرضى االصابة  5االكٌاس االكبر من   مرضى

قد ٌكون االرتفاع ناتجا عن نمو قارنة باالولٌة و م  الثانوٌة

وحدوث التؽٌرات المرضٌة المتمثلة  الكٌس فً نسٌج الكبد

بالتنخر فً خالٌا الكبد والذي ٌسبب زٌادة فً نفاذٌة اؼشٌة 

وبالتالً تحرر محتواها من هذه الخالٌا  او تحطمها 

ناتج عن  اوقد ٌكون[21]االنزٌمات الى الدوران المحٌطً

كما فً حالة لتخرٌب الحاصل فً خالٌا الكبد مساحة اساع ات

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة سم 5االكٌاس االكبر من 

 . [23]و [22]مشابهة لنتائج دراسات اخرى 

كذلك شملت الدراسة قٌاس مستوى البٌلٌروبٌن 

معنوٌا فً الكلً فً المصل وقد سجلت النتائج ارتفاعا 

مستوى البٌلٌروٌٌن الكلً عند مرضى االكٌاس المائٌة 

وفً  مقارنة بمجموعة السٌطرة, و مرضى االصابة الثانوٌة

هذا االرتفاع سموقد ٌكون  5االكٌاس االكبر من   مرضى

كبر حجم اوبسبب ناتج عن الضرر الحاصل فً خالٌا الكبد 

الكبداو قد الكٌس وبالتالً زٌادة الضؽط المسلط على خالٌا 

ٌكون بسبب قرب موقع الكٌس من القنوات الصفراوٌة 

 وبالتالً عدم قدرة الكبد على اداء وظائفه بكفاءة.

.[24]و[23]

 

 (: توزٌع مرضى االكٌاس المائٌة الكبدٌة وفقاً لنوع االصابة والجنس .1جدول )

 نوع االصابة
 الجنس

 المجموع )%(
 الذكور العدد)%( االناث العدد)%(

 (65.22) 30 (30) 9 (70) 21 اصابة اولية

 (34.78) 16 (25) 4 (75) 12 اصابة ثانوٌة

 46 13 33 المجموع

 

 (: توزٌع مرضى االكٌاس المائٌة الكبدٌة وفقاً لموقع الكٌس فً الكبد .2جدول )

 موقع الكٌس فً الكبد
 الجنس

 المجموع )%(
 الذكور العدد )%( االناث العدد )%(

 (82.61) 38 (34.21) 13 (65.79) 25 االٌمنالفص 

 (17.39) 9 (0) 0 (100) 8 الفص االٌسر

 46 13 33 المجموع
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 ( : توزٌع مرضى االكٌاس المائٌة الكبدٌة وفقاً لحجم الكٌس .3جدول )

 حجم الكٌس )سم(
 الجنس

 المجموع )%(
 الذكور العدد )%( االناث العدد )%(

 (28.26) 13 (23.08) 3 (76.92) 10 سم 5اقل من 

 (71.74) 33 (30.30) 10 (69.70) 23 سم 5اكبر من 

 46 13 33 المجموع

 

 (: مستوى انزٌمات الكبد والبٌلٌروبٌن الكلً فً مصل مرضى االكٌاس المائٌة الكبدٌة والسٌطرة4جدول )

مجامٌع 

 الدراسة
 العدد

 وظائؾ الكبد

GOT* 

 وحدة/ لتر

GPT    * 

 وحدة / لتر

ALP    ** 

 وحدة / لتر

T.S.B   * 

 ماٌكرو مولت لتر

 12.72 ±0.55 131.91 ±8.51 17.74 ±0.45 15.37±0.45 46 المرضى

 7.36 ±0.15 61.18 ±2.51 8.09 ±0.16 9.05 ±0.19 22 السٌطرة

 < 0.05 .فرق معنوي عند مستوى احتمالية  *

 < 0.01 .فرق معنوي عند مستوى احتمالية **

 مستوى انزٌمات الكبد والبلٌروبٌن الكلً فً مصل مرضى االكٌاس المائٌة الكبدٌة اعتماداً علىحجم الكٌس(: 5جدول)

 

 حجم األكٌاس

 

 العدد

 وظائؾ الكبد

GOT* 

 وحدة / لتر

GPT* 

 وحدة / لتر

ALP** 

 وحدة / لتر

T.S.B. * 

 ماٌكرو مولت لتر

 10.31 ±0.51 97.46 ±6.32  14.62 ±0.66   12.85 ±0.63 13 سم 5اقل من 

 13.67 ±0.68 145.48 ±10.76 18.97 ±0.41 16.36 ±0.49 33 سم 5اكبر من 

 < 0.05 .فرق معنوي عند مستوى احتمالية  *

 < 0.01 .فرق معنوي عند مستوى احتمالية ** 
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 .( : مستوى انزٌمات الكبد والبٌلٌروبٌن الكلً فً مصل مرضى االكٌاس المائٌة الكبدٌة اعتماداً علىنوع االصابة 6جدول )

 العدد نوع االصابة

 

 وظائؾ الكبد

 

GOT       * 

 وحدة / لتر

GPT        * 

 وحدة / لتر

ALP    ** 

 وحدة / لتر

T.S.B    * 

 ماٌكرو مولت لتر

 10.67 ±0.36 109.30 ±6.06 16.33 ±0.49 13.93 ±0.45 30 االصابة االولٌة

 56 .16 ±0.79 174.31 ±17.54 20.38 ±0.42 18.06 ±0.55 16 االصابة الثانوٌة

 < 0.05 .فرق معنوي عند مستوى احتمالية  *

 < 0.01 .فرق معنوي عند مستوى احتمالية ** 
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 الكالس المستحث من نباتات الطماطة فً نموتأثٌر الكالٌكول المتعدد االثٌل 

 Lycopersicon escolentum mill  صنفSuper Regina 

 

 العبٌدي, زهرة نوري الحطاب, واجدة خزعل القاضً, اخالص عبدالكرٌم الكعبً, قعبدا لرزااشواق 

 الطحان, جنان عباس العانً دسمر فؤا

 دائشج اٌثضٛث اٌضساػٍح -ٚصاسج اٌؼٍَٛ ٚ اٌتىٌٕٛٛرٍا

 ِشوض اٌتمأاخ اٌغزائٍح ٚ االصٍائٍح/ لغُ إٌٙذعح اٌٛساحٍح

Zahramost55@yahoo.com7901602347  –Mobil     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of PEG on callus growth of Tomato plants 

Lycopersicon escolentum mill 

 

 المستخمص:
 Lycopersiconةمن القمم النامٌة لبادرات الطماطزراعة االنسجة الستحثاث الكالس   انةاستخدمت تق

escolentummill.  البذور المعقمة لصنؾ الطماطة  زرعتحٌثSuper Regina وسط على المستوردMS)ًتحت  ( الؽذائ

 و   BAملؽم / لتر  1وزرعت على و سط زرعً مزودللبادرات  اسابٌع تم استئصال القمم النامٌة  4ظروؾ معقمه و بعد مرور 

ؼم /لتر( من 60 ,40 ,0,20مزودة بتراكٌز ) ؼذائٌة. نقل الكالس المتكون الى اوساط الستحثاث الكالسIBAملؽم/ لتر0.6

 .(PEG-6000)كالٌكول المتعدد االثٌل ال

تحقق فً حٌث ان اعلى معدل للوزن الطري  PEG اظهرت النتائج وجود عالقة عكسٌة بٌن الوزن الطري و تركٌز ال

حٌاث ؼام.  0.19 بلاػاقال معادل للاوزن الطاري  PEGؼم/لتارمن 60اعطات معاملاة ؼم فً حاٌن  0.35معاملة المقارنة و قد بلػ 

. اماا P)0.05)علاى مساتوى معنوٌاة  المقارناة والمعاامالت االخارى معاملاةاظهر التحلٌل االحصاائً وجاود فاروق معنوٌاة باٌن 

مقارناة بالمحاٌاد المعاملتٌن ؼم لكال 0.02/لتر اذ بلػ ؼم  60, 20بالتركٌزٌن  PEGال باضافةفقد انخفض الى النصفالوزن الجاؾ 

 ؼم .0.04الذي بلػ 

فً محتاوى الكاالس مان الحاامض االمٌناً  قارنةاظهرت النتائج و جود اختالفات معنوٌة بٌن المعامالت المختلفة و الم

 5.61و  3.89حٌاث بلاػ تركٌازه PEGؼم/ لتر  60و 40و تفوقت المعاملتٌن  PEGبزٌادة تركٌز ال  تركٌزهازداد  . وقدالبرولٌن

ؼارام. ولام تتفاوق  /مٌكروؼارام   1.78التً بلؽات  قارنةعلى التوالً  مقارنة بمعاملة الم الجاؾؼرام من الوزن  /مٌكروؼرام  

ٌعاد وساٌلة دفاعٌاة و احادى الٌاات . ان زٌاادة البارولٌن فاً خالٌاا الكاالس قارناةمعنوٌاً على معاملة المPEG ؼم/ لتر 20المعاملة 

 التحمل للشد الرطوبً.

 :المفتاحٌةالكلمات 

PEG كالس, برولٌن, وزن طري, وزن جاؾ,الطماطة, 
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 اٌّمذِح: 

منه  Lycopersicon escolentumالطماغة تعذ 

 Solanaceae  اٌم محاصٕل الخعش مه  العائلة الباروجاوٕنة

مىاغق  اغلبعلّ المغتُِ المحلٓ َالعالمٓ.حٕث تضسع فٓ 

ثماسٌنننا رال الةٕمنننة ال زائٕنننة العالٕنننة َ  نننذس   ألٌمٕنننةالعنننالم 

المحصننُع علننّ التُايننذ فننٓ اليننشَا البٕفٕننة المختل ننة. َ 

َصننل اوتنناط الطماغننة العننالمٓ  FAOSTATحغننب تةشٔننش 

. َان الصنننٕه تننن تٓ 2007ملٕنننُن غنننه فنننٓ عنننا   126النننّ 

بالمشكض االَع باالوتناط َ بعنذٌا الُالٔنال المتحنذ  االمشٔ ٕنة 

ََصننل  2010د االوتنناط العننالمٓ فننٓ عننا  اصدا(5ثننم تشكٕننا  

 . 6)ملُٕن غه   150الّ 

تبننٕه الذساعننال ان اوتنناط الطماغننة ٔتنن ثش بالج نناا 

(. َ لةذ اعتخذمت عذ  غشق الوتناط وباتنال 12 بذسية كبٕش 

رال  ذس  عالٕة علنّ تحمنل الج ناا مىٍنا التٍجنٕه َ غشٔةنة 

Abstract 

Tissue culture technique was used to induce calli from shoot tips of tomato (Super Regina CV.) 

plants. Sterilized seeds were grown in test tubes on MS medium under sterilized condition in the 

growth room. Four weeks later, shoot tips were excised and cultured on MS medium 

supplemented with 0.6 mg/lIBA and 1mg/lBA to induce callus. The produced calli were transferred 

to MS medium supplemented with 0, 20, 40, 60 gm/l Polyethylene Glycol (PEG-6000). The results 

showed that there is negative correlation between calli fresh weight and PEG concentration. The 

highest average fresh weight,was for the calli that were grown in the control treatment and it was 

0.35 g. While the lowest average fresh weight, was for the calli that were grown on 60 g/l PEG 

treatment and it was 0.19 g. Statistical analysis showed significant differences between the 

treatments and the control at (P=0.05).Reduction in dry weight to half was detected in the 

presenceof PEG of 20 and 60 g/l and it was 0.02 g for both 20 and 60 g/l PEG 

treatments.Moreover the results showed significant differences among the different treatments 

in the proline content of the calli. The amount of proline increased as the PEG concentration 

increased. The 60 and 40 g/l PEG treatments surpassed the other treatments in the proline 

content which was 3.89 and 5.61 µg / g of callus dry weight compared with 1.78 µg / g for the 

control. High proline concentration in the tissue indicates the ability of the tissue to use this 

mechanism to tolerate drought stress. 

 

Keywords:  

PEG, Proline, dry weight, fresh weight,calli 
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التطعننننٕم علننننّ االصننننُع البشٔننننة المتحملننننة ليننننشَا ال ننننذ 

َ .(10,9,7)منه االوتخنا تحتاط الّ عذ  ايٕاع  التٓشغُبٕال

 فنننٓاظٍنننشل الذساعنننال ان تةىٕنننة صساعنننة االوغنننجة تغننناعذ 

تغشٔع بشامج التشبٕة َ  ذ اعتخذمت بىجنا  العنتحثاص صن ة 

التحمل لل ذ الشغُبٓ فنٓ محاصنٕل مختل نة حٕنث تنُفش ٌنزي 

تغنننننتخذ  مننننناد  1,4)الطشٔةنننننة بٕفنننننة متجاوغنننننة ل وتخنننننا   

ع المتعذد االثٕل بتشاكٕض مختل ة لتحةٕق مغتُِ ال ذ ال  ٔ ُ

 الشغُبٓ المطلُ  ل وتخا  خاسط الجغم الحٓ. 

لننزا ٍٔننذا البحننث الحننالٓ الننّ دساعننة تنن ثٕش ال ننذ 

ال ننالظ المغننتحث مننه الةمننم الىامٕننة  لبننادسال  فننٓالشغننُبٓ 

 .Super Regina صىف الطماغة  

  Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل

أيشٔت ٌزي الذساعة فٓ مختبشال صساعنة االوغنجة 

الىباتٕة , َصاس  العلُ  َالت ىُلُيٕا/دائش  البحنُص الضساعٕنة 

المىنتج   Super Reginaفٓ الضع شاوٕة. اعتخذ  الصنىف  –

منننه  بنننل ال نننشكة االمشٔ ٕنننة َ المغنننتُسد منننه  بنننل الةطننناع 

الخاص َ ذ امتاص ٌزا الصىف بشغبة المضاسعٕه فٓ صساعتً 

اعنننتخذ  فنننٓ الذساعنننة .َمشغُبةلصننن اتٍاالوتايٕة َوُعٕتٍال

الحالٕة َ رلك الن الذساعة التٓ ايشتٍا دائش  صساعة كنشب   

اظٍشل اٌمٕة الصىف َام اوٕة  صساعتً   فنٓ العنشاق َ اونً 

رَ مننشدَد ا تصننادْ عننالٓ بالىغننبة للمننضاسع لمننا ٔحُٔننً ٌننزا 

مننل الصننىف  مننه مُاصنن ال يٕننذ  فٍننُ رَ ثمنناس صننلبة تتح

مه  بنل  َمشغُ التغُٔق,غٕش محذَد الىمُ,مةاَ  للحشاس ,

المغتٍلك َان اظافة صن ة التحمنل للج ناا لنً  عنٕلدْ  لنّ 

 صٔاد  المغاحة المضسَعة مىً فٓ المىاغق ال حٕحة المٕاي.

. 

ؼسلت بذور الطماطة الناضجة والمعفرة بالماء 

المقطر عدة مرات , ووضعت فً اطباق معقمة حاوٌة على 

% لمدة دقٌقتٌن مع التحرٌك 95حول االثٌلً بتركٌز الك

 المستمر الزالة الشعٌرات والطبقه الشمعٌة , وبعد ذلك

ثم ؼمرت  هاالكحول من ؼسلت البذور بالماء المقطر إلزالة

% و الحاوي على 50فً محلول القاصر المحلً بتركٌز 

دقائق ثم 10 % ولمدة  6وكلورات الصودٌوم بتركٌزبهاب

اء المقطرالمعقم  ثالث مرات  الزالة تأثٌر المادة ؼسلت بالم

المعقمة. نفذت جمٌع العملٌات فً ظروؾ معقمة بأستخدام 

 .Laminar air flow hood) )منضدة تعقٌم الهواء الطبقً

فً انابٌب حاوٌة على  ةزرعت البذور المعقم

مكون من ( الؽذائٌالخالً من منظمات النمو وال(MSوسط 

العضوٌة و الفٌتامٌنات  للحصول ؼٌر واالمالح العضوٌة 

 pHعدل األس الهٌدروجٌنً  (.8) على بادرات معقمة

وعقم بجهاز التعقٌم الرطب  5.7للوسط الؽذائً الى 

Autoclave  2كؽم/سم 1.04وضؽط  °م121بدرجة حرارة 

فً الوسط الؽذائً تحت دقٌقة. تمت زراعة البذور  20لمدة 

ٌم الهواء الطبقً وبواقع تعقظروؾ معقمة باستخدام منضدة 

بذرة فً كل انبوبة زراعة , ثم حضنت الزروعات  4-5

و ساعة ٌومٌاً 16 واضاءة لمدة  °م1± 25بدرجة حرارة 

. بعد تكشؾ البادرات تم تقطٌعها لوكس  1000شدة اضاءة 

و زراعة القمم النامٌة على الوسط الزرعً المذكور اعاله 

 IBAملؽم/ لتر 0.6و  BAملؽرام/ لتر  1مع اضافة 

 الستحثاث الكالس.

بعد اربعة اسابٌع من الزراعة نقل الكاالس المساتحث 

الااى وسااط ؼااذائً جدٌااد ٌحتااوي علااى نفااس مكونااات وسااط 

وحضاانت الزروعااات فااً نفااس االسااتحثاث الكثااار الكااالس 

 الكالٌكااول متعاادد االثٌاال  لدراسااة تااأثٌر الظااروؾ السابقة.

Polyethylene  Glycol(PEG-6000)  لكاااالس اعلاااى

جدٌاااد ٌحتاااوي علاااى نفاااس وساااط زرعاااً اساااتخدم المتكاااون 

مكونااات وسااط االكثااار مااع اضااافة مااادة الكالٌكااول متعاادد 

 (  بتراكٌاازPEG-6000)Polyethylene Glycol االثٌاال 

ؼرام/لتر( لتعرٌض الكالس المستحث للشد  20,40,60, 0)

انابٌب اختباار 10( مكررات لكل معاملة )4بواقع )الرطوبً 

ملؽام مان الكاالس فاً كال 100 ٌاث تام وضاعمكارر( حلكال 

انبوبااة , ثاام حضاانت الزروعااات فااً نفااس الظااروؾ السااابقة 

الاوزن الطاري تام حسااب ( ٌوم من الزراعة 40بعد مرور )

 °م70ثاام جفااؾ فااً فاارن كهربااائً بدرجااة حاارارة للكااالس 

 . لهالوزن الجاؾ  وقدرساعة 72ولمدة
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ٌاااع قااادر تركٌاااز البااارولٌن فاااً الكاااالس الجااااؾ لجم

مااال مااان  5(. حٌاااث أضاااٌؾ 3(المعاااامالت حساااب طرٌقاااة

%  3تركٌاز  acid Sulfosalicylic حاامض السلفوسالساٌلك

 اً ملؽم من نسٌج الكالس الجاؾ وساحق الخلاٌط جٌاد100لكل 

فً هاون خزفً لحٌن تجاانس الخلاٌط. نباذ مركزٌاا بواساطة 

 10دقٌقاة لماادة  /دورة 2000جهااز النباذ المركازي بسارعة 

مل من محلول  2مل من الراشح وأضٌؾ الٌه  2دقائق, أخذ 

( وساااخن فاااً حماااام ماااائً علاااى Ninhydrinالننهاٌااادرٌن )

دقٌقاااة وتااارك حتاااى ٌبااارد.  30م لمااادة  100ْدرجاااة حااارارة 

قااادرت كمٌاااة البااارولٌن بواساااطة جهااااز المقٌااااس الطٌفاااً 

Spectrophotometer  ًناانومٌتر  520عناد طاول ماوج

رناات مااع المنحنااى لكاال معاملااة وقو مكاارراتوبواقااع ثالثااة 

 .القٌاسً للبرولٌن

باسااتخدام التصاامٌم العشااوائً  التجاااربنفااذت جمٌااع 

الكامل وجرى تحلٌل النتائج ومقارنتهااحصائٌا حسب اختبار 

 %. 5( وعند مستوى احتمالٌةD.S.Lاقل فرق معنوي )

 

 النتائج و المناقشة

اظهرت النتائج ان طرٌقة التعقٌم المساتخدمة كانات 

عالٌااااة الكفاااااءة حٌااااث لاااام ٌظهاااار اي تلااااوث فااااً االنابٌااااب 

المزروعة كما انها لم تاؤثر علاى حٌوٌاة الباذور حٌاث كانات 

%  Super Regina100نسبة انبات باذور الطماطاة صانؾ 

(. و 1فً انابٌب الزراعة و كانت البادرات قوٌة النمو)شكل 

القمم النامٌاة لتلاك الباادرات الساتحثاث الكاالس قد استخدمت 

القماام  اظهاارت( . 2مباشارة دون الحاجااة الااى التعقاٌم )شااكل 

ملؽرام/  (1ب على الوسط الزرعً المزودالمزروعة النامٌة 

الكالس على مكاان تكوٌن بدأ  (IBAملؽم/ لتر 0.6و  BAلتر 

القطع بعد مرور اسبوع على الزراعة وتمٌز الكاالس بااللون 

كما استمر نمو القمام  .االصفرارالخضر الباهت المائل الى ا

النامٌة حٌث تكشفت االوراق و استخدمت تلاك النماوات مارة 

اخرى كمصدر الستحثاث الكالس على نفس الوسط الزرعً 

 (.  3بعد عزل الكالس منها و نقله الى وسط االكثار )شكل 

بدء الكالس بالنمو السرٌع على  ساعد وسط االكثار

اساااابٌع مااان  4فقاااد تكونااات كمٌاااة كبٌااارة  مناااه بعاااد مااارور 

الزراعاااة حٌاااث تااام تنفٌاااذ التجرباااة المتعلقاااة بظاااروؾ الشاااد 

ملؽم من الكالس فً االنباوب الواحاد   100الرطوبً بزراعة

ان هاااذه الطرٌقاااة فاااً اساااتحثاث الكاااالس وفااارت (. 4)شاااكل

ساتحثاث الكاالس دون مصدر نباتً معقام علاى مادار العاام ال

الحاجة الاى تعقاٌم الباذور و انباتهاا للحصاول علاى الباادرات 

المعقمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 

 ( الخالً من منظمات النموMSالوسط الؽذائً )فً  Super Reginaانبات بذور الطماطة صنؾ  (1)شكل 
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 مزروعة علىالوسط الؽذائً الستحثاث الكالس Super Reginaنؾ ص( القمم النامٌة لنبات الطماطة 2شكل )

 

 

 

 

 Super Reginaالقمم النامٌة لنبات الطماطة صنؾ  مكان قطع ( الكالس المستحث من3شكل )
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 Superالاوزن الطاري لكاالس الطماطاة صانؾ  فاPEGً( تاأثٌر التراكٌاز المختلفاة مان ال4( و شاكل )1ٌباٌن جادول )

Regina  اسابٌع على زراعته. حٌث اظهرت النتائج وجود عالقة عكسٌة بٌن الوزن الطري و تركٌاز ال 4بعد مرور PEG  حٌاث

 60ؼم فً حٌن ان اقل معدل للوزن الطاري كاان لمعاملاة  0.35معاملة المقارنة و قد بلػ تحقق فً ان اعلى معدل للوزن الطري 

مساتوى  عنادؼام. و اظهار التحلٌال االحصاائً وجاود فاروق معنوٌاة باٌن المعاامالت و المقارناة  0.19 وقد بلؽت  PEG ملؽم /لتر

 .0.05االحتمالٌة 

ؼام لمعاملاة   0.04ؼام /لتار اذ بلاػ  20, 60باالتركٌزٌن  PEGاماا الاوزن الجااؾ فقاد انخفاض الاى النصاؾ بوجاود ال

 (. 1ول ؼم/ لتر )جد 20, 60ؼم/ لتر لكل من المعاملتٌن  0.02 المقارنة و 

والتاً  Somaclonal variationsٌحتوي على نسبة من المتؽاٌرات الوراثٌة و التً تعارؾ باال قد ان الكالس المتكون 

فاً الوساط الزرعاً ٌاوفر وساط انتخاابً  PEGٌعتمد علٌها مربً النبات فً انتاج نباتات ذات صفات مرؼوبة . كما ان وجود ال 

قاد تكاون لاه القادرة علاى تحمال  PEGؾ. ان الكالس الذي ٌنمو بوجود تراكٌز عالٌة مان ال متماثل النتخاب الكالس المتحمل للجفا

ٌولد شد رطوبً فً الوسط الزرعً ٌجعل الكالس ؼٌر قادر على امتصاص الماء مان الوساط الزرعاً.  PEGالجفاؾ حٌث ان ال

تنتقل الاى النباات الاذي كما ان هذه الصفة لجفاؾ. و هذا الظرؾ مشابه الى شحة المٌاه بالتربة التً تؤدي الى تعرض النبات الى ا

 منه.ٌتم اخالفه 

 

020 

 

 

60                         40 

 PEG( كالس الطماطة مزروع على وسط ؼذائً مزود بتراكٌز مختلفة من ال4شكل)
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 والجاؾ للكالس طريفً الوزن ال PEG( تأثٌر التراكٌز المختلفة من الكالٌكول المتعدد االثٌلً 1جدول )

 PEGتراكٌز

 ؼم/لتر

 )ؼم(* الوزن الجاؾ )ؼم(* طريالوزن ال

0.0 0.35 0.04 

20 0.28 0.02 

40 0.23 0.03 

60 0.19 0.02 

 غ.م 0.07 (0.05ا.ؾ.م)

 *كل رقم ٌمثل معدل عشرة مكررات

 

 

كما اظهارت النتاائج المتعلقاة بتقادٌر كمٌاة الحاامض االمٌناً 

البااارولٌن فاااً الكاااالس المعااارض للشاااد الرطاااوبً و جاااود 

اختالفااات معنوٌااة بااٌن المعااامالت المختلفااة و المحاٌااد فااً 

. و قااااد ازدادت كمٌااااة 2)محتااااوى الكااااالس منااااه ) جاااادول 

 و 40و تفوقات المعااملتٌن  PEGالبرولٌن بزٌادة تركٌاز ال 

مٌكروؼاارام   5.61و  3.89بلؽاات  حٌااثPEGلتاار ؼاام/  60

علاى التاوالً  مقارناة بمعاملاة  الجااؾلكل ؼرام مان الاوزن 

مٌكروؼرام  لكل ؼرام. ولم تتفاوق  1.78المحاٌد التً بلؽت 

معنوٌاً على معاملة المحاٌاد حٌاث PEG ؼم/ لتر 20المعاملة 

وقاد  .الجااؾ مٌكروؼرام  لكل ؼرام من الاوزن 1.78بلؽت 

 .ٌكون هذا التركٌز ؼٌر مؤثر فً احداث شد على النبات

ان الخالٌا النباتٌة تحتااج الاى تاوازن فاً المحتاوى 

المائً لها. ولتحقٌق ذلك تمتص تلك الخالٌا الماء الالزم مان 

الوسط الذي تعٌش فٌاه اماا اذا لام ٌتاوفر المااء كماا فاً حالاة 

الشد الرطوبً فان الخلٌة تقلل احتٌاجها من الماء عن طرٌق 

تجمٌع بعض المواد مثل السكرٌات و االٌوناات و االحمااض 

االمٌنٌة و االحمااض العضاوٌة فاً السااٌتوبالزم وهاذه تثابط 

فاااً  عمااال االنزٌماااات لاااذا تاااتخلص منهاااا الخلٌاااة بوضاااعها

الفجاااوات. اال ان هنالاااك  بعاااض الماااواد التاااً تتجماااع فاااً 

الساااااٌتوبالزم و ال تتعااااارض مااااع عماااال االنزٌمااااات مثاااال 

المااانٌتول و السااوربتول و الحااامض االمٌنااً الباارولٌن . ان 

تصنٌع هاذه الماواد فاً الخلٌاة عناد تعرضاها للشاد الرطاوبً 

ان انتخااب الخالٌاا  (.11)ٌساعد على زٌادة تحملها للجفاؾ 

و اخالؾ نباتات  PEGالتً تنمو فً التراكٌز العالٌة من ال  

ٌساعد على تحسٌن صفة التحمال للجفااؾ فاً صانؾ قد منه 

. وقااد اسااتخدمت تقنٌااة زراعااة Super Reginaالطماطااة 

االنساااجة فاااً انتخااااب العدٌاااد مااان النباتاااات ذات الصااافات 
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المرؼوبة عان طرٌاق تعارٌض الكاالس الاى ظاروؾ مالئماة 

الشد الملحً او الرطاوبً او بعاض المساببات  لالنتخاب مثل

 (.2 ,4المرضٌة )

 

فً محتوى الكالس  من  الحامض االمٌنً البرولٌن  PEG الكالٌكول المتعدد االثٌلً مختلفة من تأثٌر تراكٌز ( 2جدول )

 جاؾ)ماٌكروؼرام/ؼم ( وزن 

 µg / g)) محتوى الكالس من البرولٌن ؼم/لتر PEG تراكٌز الكالٌكول المتعدد االثٌلً 

0.0 1.78 

20 2.97 

40 3.89 

60 5.61 

0.377                  ( 0.05) L.S.D 
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تأثير بذور الحمبة كإضافات إلى الغذاء عمى بعض الخصائص الحياتية ألسماك الكارب االعتيادي 
CyprinuscarpioL. 

 
 

 د.مريـ جاسـ العمكاوي   يعرب جبر نعمة   أيماف سبع خميس
 عبد السادة مريوش رىيج         تغريد سمماف حسيف

 / مركز الثروة الحيوانية والسمكيةوزارة العمـو والتكنولوجيا / دائرة البحوث الزراعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة :
أجري البحث في مركز الثروة الحيوانية والسمكية في الزعفرانية لمعرفة مدى تأثير إضافة بذور نبات الحمبة في عالئؽ  

( غـ 2±38( سمكة بمعدؿ وزف ) 80أذ بمغ عدد األسماؾ قيد الدراسة ) .CyprinuscarpioLأسماؾ الكارب العادي 
، وزعت عشوائيا عمى خمس معامالت وبمكرريف لكؿ معاممة ، عدت األولى معاممة سيطرة والمعامالت األربعة األخرى 

% مف مسحوؽ بذور الحمبة عمى التوالي ، استمرت  4و  3،  1،2تضمنت العالئؽ التي غذيت عمييا األسماؾ 
( لمعايير النمو P<0.05نتائج البحث زيادة معنوية ) .أظيرت 2013التجربة أربعة أشير أبتداءا مف شير شباط عاـ 

غـ / سمكة ،  0.28±15.31فكانت % 3كالزيادة الوزنية ، معدؿ النمو النسبي ومعدؿ التحويؿ الغذائي عند المعاممة 
% لتصؿ 4في حيف بمغت نسبة كفاءة البروتيف مداىا عند المعاممة 0.13±4.36% و12.28±0.12

ادت المعايير الدموية بزيادة مستوى مسحوؽ بذور الحمبة في عالئؽ أسماؾ الكارب العادي % ، كما ز 0.24±25.39إلى
×1.75( لكؿ مف كريات الدـ الحمر 4%فقد بمغت أعالىا عند المعاممة )

6
، كريات الدـ البيض 10±0.048

22.86×
3
مممتر 100غـ /1.19±10.2( % وكمية الييموغموبيف 0.10±31.16، حجـ الخاليا المرصوص 10±0.06

 دـ .
 : بذور الحمبة ، تغذية أسماؾ ، أسماؾ الكارب العادي. كممات مفتاحية
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Abstract:  

     The research was conducted at the center for animal resources and fisheries in 

Zafaraniyah to investigate the effect of adding fenugreek seeds on the diets of common 

carp fishCyprinuscarpio L. (80) fishes of incised weight (38 ± 2) g , randomly distributed 

on five transactions in tow replicate for each treatments, first treatment considers control 

transactions and the other four contain 1 % 0.2 % 0.3 % and 4 % of fenugreek seeds 

powder, respectively. The experiment lasted four months, starting from February 2013. 

Results showed a significant increase (P <0.05)  in some growth parameters like the weight 

gain , relative growth rate and food conversion rate where the transaction (3%) were 

(15.31 ± 0.28) g / fish , ( 12:28 ± 0.12)% and (4.36 ± 0.13), respectively. While, the 

percentage of protein efficiency reach the highest value in (4%) to reach (25.39± 0.24)%,  

also the level of fenugreek seeds in the diets of fish common carp have reached the highest 

at treatment (4%) for each of the red blood cells (1.75 × 610 ± 0.048), white blood cells 

(22.86 × 310 ± 0.06), the packed cells volume (31.16 ± 0.10)% and the amount of 

hemoglobin (10.2 ± 1.19) g / 100 ml of blood. 

Key words: Fenugreek seeds, Fish feeding, common carp fish.  
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 المقدمة:
شيدت النباتات واإلعشاب الطبية استخداما واسعا في مجاؿ 
األدويةواألغذية لمحيواف واإلنساف وذلؾ لفوائدىا المتعددة 

الجانبية المضادة وقد يرجع السبب  اآلثارالى قمة  أضافو
المستخدمة كاف ليا تأثير  واإلعشابلكوف بعض النباتات 

 أآلثارجيد في عالج حاالت مرضية عديدة بدوف ظيور 
الجانبية التي ترافؽ بعض العقاقير الكيميائية الصناعية ، أف 
توفر ىذه النباتات ورخص ثمنيا كاف السبب الرئيسي 

( 1النتشار أستخداميا بشكميا الطبيعي أو كمستخمصات )
تنتمي الى graecumfoemumTrigonella.نبات الحمبة 

والتي تضـ ثالث  Leguminesaوفصيمة  Fablalesرتبة 
تعود لو الحمبة  وىي  التFabaeaeٓفصائؿ منيا جنس 

نبات عشبي حولي ذو أزىار صفراء وقروف رفيعة وليا منقار 
واضح يشبو نبات الفصة  ، الورقة ريشية مركبة ثالثية 
الوريقات متبادلة التواضع عمى السويؽ ، االزىار صغيرة جدا 
تخرج عمى شكؿ عنقود ، البذور صغيرة الحجـ ممساء بنية 

سـ في الحمبة   50النبات بيف الموف فاتحة ، يتراوح طوؿ 
سـ في  الحمبة القائمة ، يعود الموطف االصمي 80الزاحفة و

ليذا الجنس الى الجزر الشمالية لقارة أفريقيا وقارة أستراليا 
ؿ البحر االبيض المتوسط والصيف و أىـ البمداف و وح

المنتجة لبذور الحمبة ىي الباكستاف واليند والصيف ومصر 
وتونس والمغرب والجزائر وينتشر في سوريا والعراؽ وسوريا 
حوؿ المساحات  إحصائياتنوع والتوجد  23والعراؽ حوالي 

(  2المزروعة ولكنو يزرع حاليا في حدائؽ المنازؿ الصغيرة )
، يوجد نوعاف مف الحمبة وىي الحمبة البمدي العادية ذات 
الموف االصفر والنوع الثاني المعروؼ بحمبة الخيؿ والمسمى 

وىي ذات لوف بنفسجي Secarigerasecridaeaميا عم
محمر وبذورىا أطوؿ مف بذور الحمبة العادية والتستخدـ 

( ، تحتوي الحمبة عمى مادة 3)كغذاء بؿ تستخدـ كدواء 
التي تدخؿ في صناعة الحبوب  Mucilageالميوسميج 

والكبسوالت الدوائية لمعمؿ عمى تماسكيا وعدـ تفتتيا كذلؾ 

والديوسجانيف   Saponinة الصابونيف تحتوي عمى ماد
Diosaganin التي تعمؿ عمى تحفيز اليورمونات االنثوية
( .تحتوي بذور وارواؽ الحمبة عمى زيت  4وزيادة النمو )

طيار يتكوف مف سيسكرتربينات ىيدروكاربونية والكتونات 
والكانات ويماثؿ زيت كبد الحوت ، كما أف الحمبة تحتوي 

% 25-28.91البروتيف تتراوح مف  عمى نسبة عالية مف
المعادف المتمثمة بالفسفور ،  فضال عفومواد دىنية ونشأ 

الحديد، الكمور، الكالسيـو والصوديـو وقمويات مثؿ الكوليف 
والترايكونيميف وىاتيف المادتيف تقترب في تركيبيما مف أحد 

المتمثؿ بحامض النيكوتينيؾ  Bأحماض مجموعة فيتاميف 
%  5.8( بأف الحمبة تحتوي عمى 7أشار )( ، كما 6,5)

الى مواد صمغية وزيوت ثابتة ومواد  باإلضافةزيوت طيارة 
سكرية ذائبة مثؿ الكموكوز والمانوز كما أنيا مصدرا أساسيا 

في تكويف الستيروالت، كما أنيا  ا"أساسي يعتبرلمسبوجنيف 
 ( .8)83% غنية باالحماض الدىنية غير المشبعة

نبات الحمبة  بذور الحالي ىو تقييـ اليدؼ مف البحث
كأضافات عمفية الى عالئؽ األسماؾ ومنيا أسماؾ الكارب 

 . .C. carpioLالعادي 
 

 المواد وطرائق العمل :
طبقت الدراسة في مختبرات قسـ التغذية في مركز الثروة 
الحيوانية والسمكية التابع لدائرة البحوث الزراعية في وزارة 

ا ، أذ استخدمت كفيات أسماؾ الكارب العمـو والتكنولوجي
التي تـ شراؤىا مف األسواؽ المحمية  .C. carpioLالعادي 
( غـ وبدأ العمؿ  ±382سمكة وبمعدؿ وزف ) (80عدد ) 

،  2013عمييا لمدة أربعة أشير أبتداءا مف شير شباط 
وضعت خالليا األسماؾ في أحواض بالستؾ لغرض تعقيميا 

دقيقة 15لتر ماء لمدة 100مؿ / 10بمادة الفورماليف تركيز
لمدة أسبوع لمعالجتيا  º(ـ18-22في درجة حرارة المختبر )

مف أي أثار أصابة مترتبة جراء عمميات الصيد والنقؿ 
ولغرض اقممتيا،بعدىا وضعت في أحواض زجاجية سعة 
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، قسمت االسماؾ  3( سـ30×30×60لتر وبقياس )50
قع مكرريف لكؿ معاممة سمكة لكؿ معاممة وبوا 4عشوائيا بواقع

، تـ شراء بذور الحمبة مف االسواؽ المحمية وصنعت العالئؽ 
طة ابعد أف طحنت وخمطت مع باقي مكوناتيا ثـ عجنت بوس
( ممـ 2ماكنة فـر محمية الصنع وعممت بشكؿ أقراص بقطر )

بعد أف جففت كؿ معاممة حاوية عمى التراكيز التالية مف  
يب العالئؽ كما موضح في مسحوؽ بذور الحمبة وتـ ترك

 ( وقسمت العالئؽ الى خمسة أقساـ : 1جدوؿ )
 Controlعميقة سيطرة خالية مف مسحوؽ بذور الحمبة ) 1-
.) 

 ( .T1مف مسحوؽ بذور الحمبة )  1%عميقة حاوية عمى 2-
 (.T2مف مسحوؽ بذور الحمبة )  2%عميقة حاوية عمى  3-
 (.T3مف مسحوؽ بذور الحمبة )  3%عميقة حاوية عمى  4-
مف مسحوؽ بذور الحمبة   4%عميقة حاوية عمى   5-
(T4.) 

ظيرا ( وحسب  2صباحا و  8يعطى الغذاء مرتاف باليـو )
مف وزف الجسـ ، كما تـ التحميؿ  3%الغذاء بتركيز 

( أعتمادا عمى الطرائؽ القياسية  2الكيميائي لمعميقة ، جدوؿ )
لكربوىيدرات الذائبة أعتمادا عمى ( وحسبت ا9المعتمدة )

(10) . 

كما تـ أجراء تحميؿ دـ لالسماؾ لكؿ المعامالت بما فييا 
معاممة السيطرة حيث تـ حساب نسبة خاليا الدـ الحمر 

(%RBC حسب طريقة )(12 ) وكمية الييوغموبيفHb  غـ
( وحساب النسبة المئوية لحجـ الخاليا (%13  ، 
 PCV ( ،14.)%المرصوص

بأستخداـ التحميؿ العشوائي الكامؿ تـ التحميؿ االحصائي  
(Complete Randomized Design  (CRD في تحميؿ

المعامالت وأختبار الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات ، كما 
( (SAS تـ أستخداـ البرنامج اإلحصائي الجاىز 

Statistical Analysis System  11.) 
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 (: تركيب العميقة الغذائية 1جدول ) 
 
 

 المادة العمفية
 النسبة المئوية )%(

Control T1 T2 T3 T4 

 10 10 10 10 10 مركز بروتين حيواني

 21 22 23 24 25 كسبة فول الصويا

 15 15 15 15 15 ذرة صفراء

 22 22 22 22 22 شعير محمي

 25 25 25 25 25 نخالة

 2 2 2 2 2 فيتامينات

 1 1 1 1 1 أمالح

 4 3 2 1 0 حمبة

 

 

 

ٍِغاااااااااُ / وغاااااااااُ ،  B224ٍِغاااااااااُ / وغاااااااااُ ،  A6000I.U  ،D31000I.U  ،E60IU  ،K12I.U  ،B124اٌفٍتإٍِااااااااااخ  

Panthotheric acid60  ، ٍُِغاُ / وغاNiacin120  ، ٍُِغاُ / وغاB624  ، ٍُِغاُ / وغاBiotin0.24  ، ٍُِغاُ / وغاFolic 

acid6  ، ٍُِغُ / وغCholine chloride540  ، ٍُِغُ / وغB120.024   (ٍُِغُ / وغُ . اٌّؼادْ  ٍِغاُ / وغاFe50  ،Cu3  ،

Mn20  ،Zn50  ،I0.1  ،Co0.01  ،Se0.1.( 
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محسوب على اساس المادة الجافة الغذائٌة % للعالئق( التحلٌل الكٌمٌائ1ًجدول )  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (15*تم حساب الطاقة الممثمة اعتمادا عمى المعادلة الموضحة من قبل ) 

 13.8×+ اٌىشتٍٛ٘ذساخ اٌزائثح 33.5×+ د٘ٓ  18.8×اٌطالح اٌّّخٍح   وٍٍٛ عؼشج / وغُ ) = تشٚتٍٓ 

 (16,17,18األسماك)العالئق التجريبية عمى  استخداممعايير النمو التالية لدراسة تأثير  اعتمدت

 
 100×( الوزن االبتدائي )غم /سمكة    –الوزن النيائي )غم /سمكة(                            

 الوزن االبتدائي )غم / سمكة(=                                 النمو النسبي دلمع
 
 

 وزن الغذاء الجاف المتناول )غم(                                               
 التحويل الغذائي = املمع

 الزيادة الوزنية لألسماك )غم(           
 
 

ئيالتركيب الكيما  
 النسبة المئوية )%(

Control T1 T2 T3 T4 

 21.40 22.52 20.95 20.56 19.34 بروتين خام

 6.04 6.12 5.95 5.62 5.18 دىن خام 

 7.10 7.33 6.86 6.53 6.11 رماد 

خام ألياف  5.92 6.11 6.20 6.36 6.12 

 33.62 34.28 33.56 32.48 31.82 الكربوىيدرات  الذائبة 

/كغم ( سعرهطاقة ممثمة )كيمو   976.23 1023.01 1056.30 1100.76 1068.62 
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 الزيادة الوزنية لألسماك )غم(                                             
 =                                                البروتينأستخدام  كفاءة 

 البروتين المتناول ) غم(                                           
 

 النتائج والمناقشة:
زيادة وزنية واضحة ( عمى وجود 3دلت النتائج في جدوؿ )

لكؿ المعامالت مقارنة بمعاممة السيطرة أذ تفوقت المعاممة 
 %(عف باقي المعامالت لتصؿ إلى) 2الثالثة )

غـ/ سمكة ، كما أزدادت معدالت النمو 0.28±15.31)
النسبي ومعامؿ التحويؿ الغذائي وبمغت مداىا عند المعاممة 

ى ( عم4.36±0.13( و)12.28±0.12الثالثة أيضا )
التوالي كما زادت نسبة كفاءة البروتيف وبمغت مداىا عند 

( وكانت النتائج متقاربة مع 25.39±0.24المعاممة الرابعة )
( مقارنة بمعاممة السيطرة 26.34±0.26المعاممة الثالثة )

وىذه الزيادة الواضحة في معايير النمو تدؿ عمى كفاءة بذور 
سماؾ الحتوائيا عمى الحمبة وتأثيرىا االيجابي في تغذية األ

كما أنيا فاتحة  28.91%نسبة بروتيف عالية تصؿ الى 
( والذي تتفؽ نتائجو مع ما توصمنا اليو مف زيادة 19لمشيية )

في معايير النمو سجمت مع مستوى بذور الحمبة في عالئؽ 
كما  2%االسماؾ ، أذ وجد زيادة معنوية عالية عند مستوى 

مف وجود زيادة وزنية )  (20تتفؽ نتائجنا مع ما ذكره )
 Nile Tilapia( ألصبعيات البمطي النيمي10.3

Oreochromisniloticus (L.)   3%عند تغذيتيا عمى 
يوما .وىذا التحسف في معايير  90مف بذور الحمبة لمدة 

النمو ربما يعود إلى نوعية وكمية البروتيف في األغذية النباتية 
عمى مستوى االيض ومنيا الحمبة والذي لو تأثير مباشر 

ونسبة الكولستروؿ وعمى العمـو اف البروتيف النباتي يظير 
( كما انخفض 21مستويات منخفضة مف الكولستروؿ )

مستوى الدىوف مع زيادة مستوى بذور الحمبة في العالئؽ 
 كونو عامؿ فعاؿ النخفاض مستوى الدىوف في الدراسة أعاله

ونيا مصدر جيد ( ك26%( كما أنيا غنية بالبروتيف )22)  
لمبروتيف النباتي وكذلؾ االلياؼ عالوة عمى ذلؾ قابمية 
القمويدات الموجودة فييا عمى تقميؿ نسبة الدىوف في الدـ 

( 4( .ومف خالؿ جدوؿ )23وباألخص الدىوف الكمية )
 Pيالحظ تحسف في الصورة الدموية عند مستوى )

ؿ (لجميع المعامالت مقارنة بمعاممة السيطرة ولك0.05>
المعايير الدموية المدروسة أذ زادت كريات الدـ الحمر 

 ±0.06( و)1.75×610±0.048وكريات الدـ البيض )
( عمى التوالي عند المعاممة الرابعة وأزداد 22.86× 310

حجـ الخاليا المرصوص ونسبة الييموغموبيف زيادة 
(% 31.16±0.10لتصؿ الى ) (P<0.05معنوية)

مممتر دـ عمى التوالي عند 100( غـ / 10.21±1.19و)
المعاممة الرابعة أيضا وىذا يفسر زيادة معايير الدـ مع زيادة 
بذور الحمبة في عالئؽ األسماؾ ربما الحتوائيا عمى مركبات 
الدايوزجنينوالقمويدات التي ترفع مف مستوى الدـ في الجسـ 

( في زيادة معايير 25( وىذه النتائج تتفؽ مع ماوجده )24)
بعيات أسماؾ البمطي النيمي عند تغذيتيا عمى الدـ الص

عالئؽ مختمفة مف بذور الحمبة .وأخيرا" فأف معدؿ البقاء كاف 
 وىذا يتفؽ مع ماذكره95.40-100%معنويا أذ تراوح مف 

ايضا".نستنتج مف ىذه الدراسة أمكانية االستبداؿ الجزئي (25)
لمسحوؽ بذور الحمبة مع أي مصدر بروتيف حيواني في 

 ؽ اسماؾ الكارب العادي .عالئ
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 ( :تأثير أضافة مسحوق بذور الحمبة الى عميقة االسماك في الصفات المدروسة السماك الكارب العادي .3جدول )

المعامالت               

 الصفات المدروسة

Control T1 T2 T3 T4 

 7.93d 0.16±10.20c 0.22±12.43b 0.28±15.31a 0.25±13.68b ±0.10 الزيادةالوزنية)غم/ سمكة (

 5.88c 0.04±10.04b 0.03±9.04b 0.12±12.28a 0.11±12.07a±0.02 معدل النمو النسبي %

 3.12b 0.11±3.38b 0.10±4.21a 0.13±4.36a 0.15±4.33a±0.09 معامل التحويل الغذائي 

 12.69c 0.21±21.12b 0.18±19.26b 0.26±25.34a 0.24±25.39a±0.13 كفاءة أستخدام البروتين %

 فروقات معنوية عندتدل عمى وجود ضمن العمود االفقي الواحد  مفة تاألحرف المخ* الخطأ القياسي .±المتوسط *
 ((P <0.05االحتمالمستوى

 
 السماك الكارب العادي . معايير الدميةفي ال الى عميقة االسماكتأثير أضافة مسحوق بذور الحمبة :(4)جدول.

المعاييرالمدروسة             

                         

  المعامالت

RBC 

 

 

WBC %PCV Hb/ مممتر دم 100غم 

Cotrol 
0.036±610×1.31b 0.03±310×20.13c 0.05±25.5c 1.12±8.29c 

T1 0.036±610×1.21c 0.03±310×21.42b 0.06±25.6c 1.13±8.30c 

T2 0.030±610×1.26c 0.04±310×21.46b 0.06±25.8c 1.15±8.36c 

T3 0.045±610×1.72a 0.05±310×22.53a 0.08±28.0b 1.17±9.00b 
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T4 0.048±610×1.75a 0.06±310×22.86a 0.10±31.1a 1.19±10.21a 

 عندتدل عمى وجود فروقات معنوية ضمن العمود االفقي الواحد مفة تاألحرف المخ* الخطأ القياسي .±المتوسط *
 (.(P <0.05االحتمالمستوى
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فً ّٔٛ ٚصاصً ٔثاخ تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ اإلص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ ٚاٌٛسد) 

 .Viciafaba Lاٌثالالء

 سٌف َائل محمُد

  غم علُ  الحٕا / كلٕة التشبٕة للعلُ  الصشفة  ابه الٍٕثم(/ يامعة ب ذاد

 

 

 

 

 

 

Effect of the Extract of Mix Flowers (Chamomilla, Lavender and Rose) on 

Growth and Yield of Broad Bean (Vicia faba L.) 
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 اٌخالصح

 2013-2012أيشٔت تجشبة حةلٕة فٓ الحذٔةة الىباتٕة التابعة ل لٕة التشبٕة للعلُ  الصشفة/ ابه الٍٕثم لمُعم الىمُ  

 Lavandulaoَاصٌاس الخضامٓ  .Matricaria chamomilla Lلذساعة ت ثٕش مغتخلص خلٕػ اصٌاس البابُوج 

officinalis L.  َْاصٌاس الُسد الجُسRosa gallica L.  فٓ بعط ص ال الىمُ  35%25َبالتشاكٕض %

 ..Vicia fabaLَالحاصل َم ُواتً لىبال البا   

ألصٌاس  البابُوج, الخضامٓ َالُسد( أثش بصُس  معىُٔة فٓ الص ال أظٍشل الىتائج ان مغتخلص خلٕػ ا 

المذسَعة ٌَٓ است اع الىبال ,عذد األَساق ,المغاحة الغطحٕة ,وغبة المغاحة الُس ٕة ,الُصن الجاا, الحاصل 

 َم ُواتً,َوغبة البشَتٕه للبا    مةاسوة مع وباتال الغٕطش . 

 , الُسد, وبال البا   .البابُوج, الخضامٓاٌىٍّاخ اٌّفتاصٍح:

 

Abstract 

Biological experiment was conducted in the botanical garden of College of Education for 

Pure Science (Ibn Al-Haitham) during the growing season 2012-2013 to study the effect of 

extracts of mix flowers chamomilla (Matricaria chamomilla L.), lavender (Lavandula 

officinalis L.) and rose (Rosa gallica L.) with two concentrations 25% and 35% on 

vegetative characteristics and yield components of broad bean (Viciafabia L.). The results 

showed that the mixture of flowers extract affects significantly on the height of plant, 

number of leaves, surface area of leaf, leaf area relative, dry weight and level of protein in 

seeds. 

Key words: Chamomilla, Lavender, Rose, Broad bean. 
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 اٌّمذِح

مه المحاصٕل ال زائٕة  .Vicia faba Lتعذ البا    

[. 2, 1اال تصادٔة المٍمة التٓ عشفٍا االوغان مىز الةذ  ]

 Papilionaceaeان وبال البا    مه العائلة ال شاشٕة 

ٔت اثش بالبزَس بطشق الضساعة المعشَفة ٌَُ وبال غىٓ 

% بشَتٕه 30بالمُاد ال زائٕة حٕث ٔحتُْ علّ 

(. فع ً عه A, B, C, K, Eَع شٔال َفٕتامٕىال  

عىاصش معذوٕة كال الغُٕ  َال غ ُس َالحذٔذ َاالحماض 

االمٕىٕة ٌَُ وبال مٍذْ  ٖال  ال لّ َ مطٍش للمجاسْ 

البُلٕة َالتٍا  الص شا  َٔخ ط مغتُِ ال ُلغتشَع َ 

 [.4, 3, 2ٔةلل مه وغبة الغ ش فٓ الذ  ]

 Matricariان وُسال وبال البابُوج  

chamomilla L  مه العائلة المشكبةAsteraceae 

ٌَُ وبال ع بٓ غبٓ لً سائحة ت بً سائحة الت ا  

َٔت ُن مه وُعٕه مه االصٌاس, اصٌاس شعاعٕة بٕط 

[. تحتُْ 5اللُن َاألخشِ   شصٕة ص شا  اللُن ]

% َ 1.5اصٌاس البابُوج علّ صٔت غٕاس بىغبة 

فٕتامٕىال َعلّ حُامط امٕىٕة َف فُوٕال َصب ال 

ٌَٓ خافعة للحشاس  َ م ٕذ  لحاالل البشد [ 6]

َالشَماتٕض  َالتٍا  العيا  َالتٍا  الجُٕ  االو ٕة 

َالىضلة ال عبٕة َمةُٔة ل عصا  َمعاد  ل لتٍابال 

[.ان مغتخلص اصٌاس البابُوج ٔحتُْ علّ 7الجلذٔة ]

صُٔل غٕاس  َعىاصش معذوٕة َمىٍا ال الغُٕ  َالزْ 

حُْٕ َبالتالٓ صٔاد  ومُ ٔذخل فٓ عملٕة التخلٕق ال

الخ ٔا َصٔاد  فٓ اعتطالة الىبال َصٔاد  الت شعال 

 الجاوبٕة.

 Lavandula اما اصٌاس وبال الخضامٓ  

officinalisL. مه العائلة ال  ُٔةLamiaceae  ٌَُ

وبال ع بٓ عطشْ َغبٓ رَ اصٌاس بى غجٕة ٔىمُ 

بصُس  بشٔة َٔضسع فٓ مىاغق حُض البحش المتُعػ 

. تحتُْ اصٌاس الخضامٓ علّ صٔت عطشْ غٕاس َاَسبا

 Acetate% مه َصن الىبال َٔت ُن مه 3بىغبة 

linalyleَف فُوٕالHydroxycaumarine  َُْتحت 

اصٌاس الخضامٓ علّ معادال حُٕٔة َمطٍش  ٌَٓ 

تٍذْ  االعصا  َتخ ط تُتش العع ل َتعمل علّ 

ْ [.َمغتخلص اصٌاس ال فىذس ٔحت6ُ, 3, 2تذفق الذ  ]

العذٔذ مه العىاصش المعذوٕة َمىٍا البُتاعُٕ  َال الغُٕ  

َغٕشٌا التٓ تذخل فٓ عملٕة بىا  ال لُسَفٕل َصٔاد  

 محتُاي فٓ الىبال.  

ٌَُ مه  .Rosa gallica Lاما اصٌاس الُسد  

ٌَُ وبال شجٕشْ لً عاق   Rosaceaeالعائلة الُسدٔة 

ملغا  َاشُاك حاد  َاالصٌاس  شو لٕة غامةة َثماس 

 شمضٔة َمُغىً ال شق االَعػ َٔىمُ بصُس  بشٔة َ 

حالٕاً ٔضسع فٓ الحذائق, تحتُْ بت ل االصٌاس علّ 

صٔت عطشْ غٕاس ٔت ُن مه الجٕشاوُٕع َحمط 

[ ٔغتخلص 3 ,6] Cالجٕشاوٕك َمُاد  ابعة َفٕتامٕه 

ُسد بطشٔةة التةطٕش حٕث ٔ تغب الما  غعم ما  ال

[. مغتخلص الُسد ٔحُْ 8َسائحة الضٔت الطٕاس ]

العذٔذ مه المُاد ال عالة َعىاصش معذوٕة َالتٓ تغاعذ 

 علّ تحغٕه الىمُ الخعشْ َصٔاد  عذد االَساق

ل صٌاس فُائذ غبٕة حٕث ت ُن مةُٔة للةلب َمةُٔة  

تحعشال ل عصا  َٔغتعمل ما  الُسد فٓ المغ

[. عىذ خلػ وغب 9, 7, 6التجمٕلٕة َالعىأة بالب ش  ]

معٕىة مه اصٌاس البابُوج َالخضامٓ َالُسد وحصل علّ 

حٕث ٔ ُن  (Love tea)شاْ ٔغمّ محلٕاً ب اْ الحب 

را خصائص مٍذئة ل عصا  َمى ػ للجٍاص الٍعمٓ 

َمذسس للبُع َمعاد ل لتٍابال.َان محصُع البا    

لشئٕغٕة فٓ العشاق َان اعتخذا  االعمذ  مه المحاصٕل ا

ال ٕمٕائٕة بالطشق المعشَفة لً مشدَد علبٓ ,َان 

اعتخذا  المغتخلصال الطبٕعٕة كبذائل لً االثش فٓ تح ٕض 

َصٔاد  الىمُ الخعشْ َالجزسْ َصٔاد  امتصاص 

 [11,10]العىاصش ال زائٕة العشَسٔة 

اصٌاس  تٍذا الذساعة الحالٕة الّ معشفة ت ثٕش مغتخلص

البابُوج َالخضامٓ َالُسد فٓ بعط ص ال الىمُ َ 

 م ُوال الحاصل لىبال البا   .

 

 اٌّٛاد ٚغشائك اٌؼًّ

أيشٔت تجشبة حةلٕة فٓ الحذٔةة الىباتٕة التابعة ل لٕة  

-2012التشبٕة للعلُ  الصشفة/ ابه الٍٕثم لمُعم الىمُ 

شبة الحةل َ تةغٕم الحةل الّ ث ثة َتم تٍٕفة ت 2013

م شسال َفق تصمٕم الةطاعال الع ُائٕة ال املة 

(R.C.B.D)  ٓ2012\10\22حٕث تم صسع البزَس ف 

عاعة َكاوت مغاحة الم شس  24بعذ الىةع فٓ الما  لمذ  

( لُ .َتمت الضساعة ب  ل 12متش علّ ش ل الُا    1

 يُس ََظعت بزستٕه فٓ كل يُس 

  

 

% َرلك بغحق 35% 25حعشل تشاكٕض المغتخلصال 

مل ما   100غم فٓ  35مل ما  مةطش  100غم فٓ  25

, 10مةطش مه االصٌاس الىباتٕة اْ مغتخلص مائٓ باسد ]

[. تم الحصُع علّ االصٌاس مه احذِ المعاشب 12, 11

الطبٕة المعتمذ  فٓ تشكٕا. سشت الىباتال بٍزي التشاكٕض 

-4ق عىذما اصبح عمش البادس   سشة َاحذ  علّ األَسا

أَساق حتّ تغا طت مه األَساق أْ حتّ البلل التا   6

مل َكان َ ت الشػ  500ب عتعماع مششة ٔذَٔة حجم 

  [5]2012\11\26فٓ الصبا  الباكش بتاسٔخ 

دسعت الص ال التالٕة:
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 اخ إٌّٛأٚال: صف

است اع الىبال  عم(:  ٕظ است اع الىبال مه 1-

عطح األسض َل أة أعلّ وةطة فٓ ال شع الشئٕغٓ 

بالمغطش  بعذ مشَس أعبُعٕه َمش  اخشِ بعذ 

 شٍش مه الشػ.

عذد األَساق: حغب عذد األَساق للىبال 2-

 الشئٕغٓ بعذ مشَس أعبُعٕه َشٍش مه الشػ.

المغاحة الُس ٕة المغاحة الُس ٕة  عم(: حغبت 3-

[, 13لألَساق الطشٔة باعتعماع غشٔةة األ شاص ]

َ ذسل بعذ مشَس أعبُعٕه َمش  اخشِ بعذ شٍش 

 مه الشػ.

وغبة المغاحة الُس ٕة  عم.غم4-
-1

(: حغبت وغبة 

 المغاحة الُس ٕة بتةغٕم المغاحة الُس ٕة علّ 

 

الُصن الجاا للىبال َ ذسل أٔعا بعذ مشَس 

 [.13بعذ شٍش مه الشػ ]أعبُعٕه َمش  أخشِ 

الُصن الجاا  غم/ وبال(:  ٕظ الُصن الجاا 5-

لث ص وباتال مه كل َحذ  تجشٔبٕة َاصٔلت الجزَس 

  °(70مىٍا ثم َظعت داخل فشن بذسية حشاس   

عاعة َلحٕه ثبُل الُصن, بعذٌا َصوت  48َلمذ  

 [.14بمٕضان حغاط لحغا  َصوٍا الجاا ]

: حغب (Spad)محتُِ ال لُسَفٕل للُس ة 6-

المحتُِ ال لُسَفٕلٓ لألَساق بجٍاص 

Chlorophyll meter  205مُدٔل Spad ,

ايشْ ٌزا الةٕاط فٓ الحةل بةٕاط وغبة ال لُسَفٕل  

ألَساق ث ثة وباتال مه كل َحذ  تجشٔبٕة بعذ 

 مشَس شٍش مه الشػ .

 

 حأٍاً: اٌصفاخ اٌتىاحشٌح

 : حغبت أٔا  التضٌٕش مىز بذأةظٍُس اإلصٌاس عذد أٔا  

 .ظٍُس اإلصٌاس الّ فتش  اإلثماس

 حاٌخاً: ِىٛٔاخ اٌضاصً:

عذد الةشوال   شوة. وبال1-
-1

(: تم حغا  العذد 

ال لٓ للةشوال لث ثة وباتال َاعتخشط المعذع مه 

 كل معاملة.

الُاحذ  بزس .  شوةعذد البزَس فٓ الةشوة 2-
-1

تم  

حغا  عذد البزَس فٓ الةشوة الُاحذ . لث ثة وباتال 

 اخزل بصُس ع ُائٕة مه كل َحذ  تجشٔبٕة.

حبة  غم(: حغبت ع ُائٕاً مه  100َصن 3-

 [.15حاصل حبُ  كل َحذ  تجشٔبٕة ]

غُع الةشوة  عم(: حغب غُع الةشوة لث ثة 4-

 وباتال اخزل بصُس  ع ُائٕة.

الحاصل البأُلُيٓ  غم(: حغب ب خز الُصن  -5

الجاا ال لٓ للىبال  الىبال+الةشوال( بذَن البزَس 

 بعذ تج ٕ ً بصُس  تامة.

 ه تةذٔش وغبة البشَتٕه  %(:  ذسل وغبة البشَت6ٕ- 

 حغب الخطُال االتٕة:

عملٕة الٍعم لُصن معلُ  مه البزَس  . أ

 [.16الجافة َالمطحُوة يٕذاً ]

تشَيٕه % بُعاغة تم حغا  وغبة الى .  

َبعذٌا حغب  (Microkjaldhal)يٍاص 

 البشَتٕه َفق المعادلة التالٕة:

Protein percentage= N% * 6.25     [14,16, 

17] 

تم ايشا  التحلٕل االحصائٓ مةاسوة المتُعطال 

باعتخذا  ا ل فشق معىُْ عىذ مغتُِ احتماع 

0.05[18]

 

 إٌتائذ ٚإٌّالشح

( َيُد صٔاد  فٓ است اع 1أظٍشل وتائج الجذَع   

الىبال عىذ اعتخذا  مغتخلص خلٕػ االصٌاس بتشكٕض 

% علّ التُالٓ مةاسوة 31%,  58.6% بىغبة%35 25

بمعاملة الغٕطش  حٕث ٔحتُْ خلٕػ االصٌاس علّ صُٔل 

[. َ ذ 8, 7, 6َفٕتامٕىال ]غٕاس  َأحماض امٕىٕة 

عملت ٌزي الضُٔل َالعىاصش المعذوٕة علّ صٔاد  تشكٕض 

الجبشلٕه الطبٕعٓ َعلّ صٔاد  ال عالٕال ال غلجٕة فٓ 

الةمة الىامٕة مما أدِ الّ صٔاد  است اع الىبال َبالتالٓ 

% 50صٔاد  عذد األَساق فٓ عاق وبال البا    بىغبة 

الجاا ف اوت وغب الضٔاد  ل   التشكٕضٔه. اما الُصن 

% مةاسوة مع وباتال 25% فٓ التشكٕض 118.7َاظحة 

الغٕطش  حٕث أدِ الّ صٔاد  است اع الىبال َعذد 

األَساق َبالتالٓ صٔاد  فٓ ال عالٕال ال غلجٕة مه البىا  

العُئٓ َبالتالٓ صٔاد  فٓ تشاكم المشكبال الىباتٕة 

 [.19الم ُوة للُصن الجاا للىبال ]

( المغاحة الُس ٕة لىبال البا    2ٔبٕه يذَع   

% 9.2% َكاوت 25حٕث ٔ حع صٔاد  معىُٔة بتشكٕض 

مةاسوة مع وباتال الغٕطش  حٕث ان المغتخلصال 
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الّ فتش  صمىٕة غُٔلة الطبٕعٕة عُا  كاوت أَساق أَ اصٌاس ف ن تاثٕشٌا ٔحتاط 

الصىاعٕة َان عىصش الضوك المُيُد فٓ مةاسوة بالمُاد 

خلٕػ المغتخلصال شجع علّ اعتطالة ال شَع َصٔاد  حجم 

االَساق مه خ ع فٓ صٔاد  بىا  االَكغٕه الزْ ٔضٔذ مه 

 [.11عشعة اوةغا  الخ ٔا َبالتالٓ صٔاد  المغاحة الُس ٕة ]

( صٔاد  معىُٔة َاظحة فٓ 3بٕىت وتائج الجذَع   

ٕث  ٕغت الىتائج بعذ مشَس شٍش علّ الص ال المذسَعة ح

% 25عملٕة الشػ حٕث كان ت ثٕش مغتخلص خلٕػ االصٌاس 

َاحذص صٔاد  فٓ است اع الىبال َعذد األَساق َالُصن 

% 51.6% َ 27.2% 46َالجاا علّ التشتٕب بىغبة 

َرلك بغبب  عاد  تُصٔع وُاتج عملٕة البىا  العُئٓ حٕث 

اق بالتالٓ صٔاد  عملٕة البىا  صٔاد  است اع الىبال َعذد األَس

العُئٓ َت ُٔه ال اسبٌُٕذسال المعةذ  التٓ أدل الّ صٔاد  

 [.19, 11الماد  الجافة ]

اما بالىغبة ل مٕة ال لُسَفٕل ف ن صٔاد  است اع الىبال  

( أدِ 2,3َعذد األَساق َصٔاد  المغاحة الغطحٕة يذَع  

العُئٓ َصٔاد   الّ صٔاد  ال لُسَفٕل َٔالتالٓ ك ا   البىا 

وُاتج عملٕة البىا  العُئٓ كال اسبٌُٕذسال َالمشكبال 

 [.14األخشِ مما أدِ الّ صٔاد  الُصن الجاا ]

( ان الضٔاد  2( مةاسوة بىتائج يذَع  4تبٕه وتائج يذَع  

بذأل بالتىا ص تذسٔجٕاً َرلك الن الىبال بذأ مشحلة ت ُن 

لعُئٓ بذأل باتجاي البشاعم الضٌشٔة لزلك فان وُاتج البىا  ا

[. اما أٔا  11الىمُ الت اثشْ علّ حغا  الىمُ الخعشْ ]

التضٌٕش فٕ حع ان وبال البا    المششُػ بمغتخلص خلٕػ 

%  ذ بذأ بت ُٔه البشاعم الضٌشٔة  بل 35االصٌاس بتشكٕض 

بةٕة الىباتال حٕث تم  عاد  تُصٔع المُاد ال زائٕة الّ األيضا  

 الىمُ الخعشْ.الت اثشٔة علّ حغا  

( صٔاد  فٓ عذد البزَس فٓ 5أظٍشل وتائج يذَع   

% للتشاكٕض 50% َ 100الةشوة الُاحذ  حٕث كاوت الىغب 

% علّ التُالٓ حٕث عمل مغتخلص خلٕػ %35 َ 25

االصٌاس علّ  عاد  تُصٔع الماد  الجافة مه ال شَع 

[. َ ذ بٕىت الىتائج 14الخعشٔة الّ األيضا  الت اثشٔة ]

%  10.7% َ 64.5  معىُٔة فٓ غُع الةشوة بىغبة صٔاد

ل   التشكٕضٔه علّ التشتٕب, مةاسوة مع وباتال الغٕطش  

حٕث سبما عملت المُاد ال عالة المُيُد  فٓ المغتخلص فٓ 

صٔاد  ك ا   عملٕة البىا  العُئٓ َمعذع التى ظ َصٔاد  

ك ا   الىبال المتصاص المُاد َالضُٔل المُيُد  فٓ 

 لص.المغتخ

( وغبة صٔاد  غ ٕ ة فٓ َصن 6أظٍشل وتائج يذَع   

% َكاوت وغبة الضٔاد  25% للتشكٕض 11.11البزس  

% حٕث ٔعضِ 181.75للحاصل البأُلُيٓ لى ظ التشكٕض 

الغبب الّ ان مغتخلص خلٕػ االصٌاس عمل علّ صٔاد  

وُاتج البىا  العُئٓ حٕث تخضن بصُس  سئٕغٕة بصُس  

صُع الىبال الّ مشحلة اوتاط البزَس كاسبٌُٕذسال َعىذ َ

تحُلت ال اسبٌُٕذسال الّ ع شٔال بغٕطة اوتةلت الّ 

البزَس لتضٔذ مه َصن البزَس ٌَزا أدِ الّ صٔاد  الحاصل 

[. حٕث ٔعضِ الّ صٔاد  است اع الىبال 20, 14البأُلُيٓ ]

 .2َ  1َعذد األَساق كما أظٍشل وتائج الجذَلٕه 

مغتخلص خلٕػ االصٌاس ( ت ُق 7أظٍشل وتائج   

% فٓ صٔاد  معذالل البشَتٕه المةاعة حٕث 25بتشكٕض 

% ان 214.85% ٌٓ 25كاوت وغبة البشَتٕه للتشكٕض 

صٔاد  المغاحة الُس ٕة َمعذع ال لُسَفٕل أدِ الّ صٔاد  

ك ا   عملٕة البىا  العُئٓ َت ُٔه المُاد ال زائٕة َ عاد  

َبالتالٓ صٔاد  وغبة تُصٔعٍا َأدِ الّ صٔاد  َصن البزس  

َأن  6َ  3َ  2البشَتٕه كما َظحت وتائج يذَع كل مه 

الةٕمة ال زائٕة للبا    بُيُد وغبة عالٕة مه البشَتٕه َالزْ 

ٔت ثش حغب المُعم َان بزَس البا    ال تُٔة تحتُْ علّ 

 [.21وغبة اعلّ مه بزَس البا   الشبٕعٕة ]

وغتىتج ان المغتخلصال الطبٕعٕة ادل الّ صٔاد  المحتُِ َ

البشَتٕىٓ للبا    باالظافة الّ صٔاد  بعط ص ال الىمُ 

.َان المغتخلصال ادل الّ صٔاد  َتح ٕض الىمُ الخعشْ 

َصٔاد  ك ا   البىا  العُئٓ بغبب العىاصش المعذوٕة َالمُاد 

ُٔة للىبالال عالة التٓ تذخل فٓ العذٔذ مه العملٕال الحٕ
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ٚاٌٛسد) فً استفاع إٌثاخ  عُ) ٚػذد األٚساق  ٔثاخ ٚاٌٛصْ ): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ 1رذٚي  

 اٌزاف  غُ) ٌٕثاخ اٌثالالء تؼذ ِشٚس أعثٛػٍٓ ِٓ اٌشػ.

 اٌٛصْ اٌزاف  غُ) ػذد االٚساق استفاع إٌثاخ  عُ) اٌّؼاِالخ

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

29.0 

46.0 

38.0 

8.0 

12.0 

12.0 

1.6 

3.5 

2.3 

LSD   0.05( 3.3 1.9 0.07 

 

): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ ٚاٌٛسد) فً اٌّغاصح اٌٛسلٍح  ع2ُرذٚي  
2

) ٚٔغثح اٌّغاصح اٌٛسلٍح 

 عُ
2

.غُ
-1

 ) ٌٕثاخ اٌثالالء تؼذ ِشٚس أعثٛػٍٓ ِٓ اٌشػ.

اٌّغاصح اٌٛسلٍح  عُ اٌّؼاِالخ
2
(  

ٚٔغثح اٌّغاصح اٌٛسلٍح 

 عُ
2

.غُ
-1

(  

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

36.5 

49.1 

93.4 

53.1 

42.2 

40.3 

LSD   0.05( 0.01 2.72 

 

): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ ٚاٌٛسد) فً استفاع إٌثاخ  عُ) ٚػذد األٚساق ٚاٌٛصْ اٌزاف 3رذٚي  

 شٙش ِٓ اٌشػ.)  ٌٕثاتاٌثالالء تؼذ ِشٚس Spad غُ) ٚاٌىٍٛسٚفًٍ اٌىًٍ  

 اٌٛصْ اٌزاف  غُ) ػذد االٚساق استفاع إٌثاخ  عُ) اٌّؼاِالخ
اٌىٍٛسٚفًٍ اٌىًٍ 

(Spad) 

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

35.6 

52.3 

43.0 

11.0 

14.0 

10.0 

3.1 

4.7 

2.6 

46.7 

54.0 

46.0 

LSD   0,05( 5.1 3.3 0.04 5.2 

 

 

االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ ٚاٌٛسد) فً اٌّغاصح اٌٛسلٍح  عُ): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ 4رذٚي  
2

) ٚٔغثح اٌّغاصح اٌٛسلٍح 

 عُ
2

. غُ
-1

 ) ٚػذد أٌاَ ظٙٛس االص٘اس  ٌَٛ)  ٌٕثاخ اٌثالالء تؼذ ِشٚس شٙش ِٓ اٌشػ.

اٌّغاصح اٌٛسلٍح  عُ اٌّؼاِالخ
2
(  

ٔغثح اٌّغاصح اٌٛسلٍح  عُ
2

ٚػذد أٌاَ ظٙٛس االص٘اس . 
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غُ
-1

  (  (ٌَٛ  

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

74.8 

141.9 

84.13 

23.7 

30.0 

32.2 

82.0 

72.0 

68.0 

LSD   0.05( 0.02 0.32 3.26 

 

): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ ٚاٌٛسد) فً ػذد اٌمشٔاخ ٚػذد اٌثزٚس ٌىً لشٔح ٚغٛي اٌمشٔح 5رذٚي  

 اٌضصاد. عُ) ٌٕثاخ اٌثالالء ػٕذ 

 غٛي اٌمشٔح ػذد اٌثزٚس ٌىً لشٔح ػذد اٌمشٔاخ اٌّؼاِالخ

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

2.0 

2.3 

2.0 

2.0 

4.0 

3.0 

9.3 

15.3 

10.3 

LSD   0.05( NS 0.9 1.6 

 

اٌثاٌٌٛٛرً  غُ) ٚٔغثح  ): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ ٚاٌٛسد) فً ٚصْ اٌثزسج  غُ) ٚاٌضاص6ًرذٚي  

 االظطزاع % ٌٕثاخ اٌثالالء ػٕذ اٌضصاد.

 اٌضاصً اٌثاٌٌٛٛرً  غُ) ٚصْ اٌثزسج  غُ) اٌّؼاِالخ

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

0.9 

1.0 

0.4 

3.8 

10.7 

6.7 

LSD   0.05( 0.2 3.4 

 

ٚاٌٛسد) فً ٔغثح اٌثشٚتٍٓ ٚتؼط اٌؼٕاصش اٌّؼذٍٔح % ٌٕثاخ ): تأحٍش ِغتخٍص خٍٍػ االص٘اس  اٌثاتٛٔذ، اٌخضاًِ 7رذٚي  

 اٌثالالء ػٕذ اٌضصاد.

 N ٔغثح اٌثشٚتٍٓ اٌّؼاِالخ

 اٌغٍطشج

 %25خٍٍػ االص٘اس 

 %35خٍٍػ االص٘اس 

10.1 

31.8 

26.0 

1.6 

5.1 

4.1 

LSD   0.05( 0.17 0.02 
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 الخالصة:

بػذور نبػات الحمبػة و مستخمصػاتيا  المستخمصػة مػفتـ إجراء الكشؼ الكيميائي النػوعي عمػى المجػاميع الفعالػة 
بينمػػػػا اختمفػػػػت  .المائيػػػػة والكحوليػػػػة والزيتيػػػػة ، أظيػػػػرت النتػػػػائج إحتػػػػواء بػػػػذور الحمبػػػػة عمػػػػى المجػػػػاميع الفعالػػػػة الرئيسػػػػية

وكػذلؾ تػـ تقػػويـ الفعاليػة التثبيطيػة لمستخمصػات بػذور نبػػات مستخمصػاتو فػي محتواىػا مػف المجػاميع الفعالػػة كمػًا ونوعػًا. 
الحمبػػة ) المائيػػة ، الكحوليػػة و الزيتيػػة ( فػػي العػػزالت البكتيريػػة اإلختياريػػة و التػػي عزلػػت مػػف المحػػـو و األسػػماؾ والتػػي 

 PseudomonasوEscherichia coliوSalmonella typhimuriumتضػمنت ثػالث عػزالت سػالبة لممػوف كػراـ 

aeruginosa وعزلة واحدة موجبة لمموف كراـStaphylococcus aureus بطريقة اإلنتشار بػالحفر، لػوحظ أف الفعاليػة
التثبيطيػػة لممستخمصػػات قػػد تنوعػػت بػػاختالؼ مػػذيب اإلسػػتخالص والكػػائف الػػدقيؽ اإلختبػػاري. أعطػػى المسػػتخمص الزيتػػي 

البكتريا اإلختبارية حيث بمغت أقطار مناطؽ تثبػيط تفوقًا معنويًا عمى بقية المستخمصات في تثبيط عزالت  %15بتركيز 
عػػػمى P. aeruginosaوS. Typhimurium وE.coli( مميمتػػػر فػػي بكػػػتريػػا 30, 28.22,25, 26.66, 24الػػنػػمو )

 %15بػػيػػػنػػػمػػػا أظيػػر الػػمػػستخػػػػػمص المػائي الػػػػبارد بتركػػيػػػػػز  %15الػػػتوالػػػػي يمػػػػيػػػػػو مستخػػػػػمص الكحػػػػوؿ األثػػيػػػمػػػػي بتركػػيػػػػز 
مقاومػة أعمػى لفعاليػة مستخمصػات المػائي البػارد بتركيػز  S. typhimuriumأوطػػػأ فعػػػالػػػية تػثبيػػطػػية. و كانػت بػكػػتػػػريػػػا 

% الػػى 1لزيتػػي بتراكيػػز تراوحػػت مػػا بػػيف مقارنػػة مػػع بقيػػة العػػزالت اإلختباريػػة. جػػرى إختبػػار فعاليػػة المسػػتخمص ا 25%
فعاليػػة تثبيطيػػة جيػػدة ومتقاربػػة كمػػا جػػرى إختبػػار  %(3، 2، 1فػػي عػػزالت البكتريػػا اإلختباريػػة وأظيػػرت تراكيػػز ) 15%

فػػي إختػػزاؿ العػػدد الكمػػي لمبكتريػػا اليوائيػػة فػػي نمػػوذج المحػػـ  %2% الػػى  0.5فعاليػػة المسػػتخمص الزيتػػي بتراكيػػز مػػف   
( أيػاـ بعػد معاممػة المحػـ والسػمؾ بالمسػتخمص الزيتػي بدرجػة 10، 8، 6، 4، 2نوعػة ولفتػرات الحفػظ )والسمؾ فكانػت مت

ـ ولدى مقارنػة النمػوذج أعػاله بنمػوذج غخػر غيػر معامػؿ بالمسػتخمص الزيتػي )سػيطرة موجبػة( ظيػر أف قػدرة (°2حرارة )
مطابقػة لممواصػفات القياسػية لمجيػاز المركػػزي فػي اختػزاؿ خاليػا البكتريػػا اليوائيػة كانػت  %2المسػتخمص الزيتػي بتراكيػز 

 MICلمتقيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة فػػي العػػراؽ الخاصػػة بػػالمحـو الصػػالحة لُسػػتيالؾ البشػػري. دطرسػػت الفعاليػػة التثبيطيػػة 
 (MBC)والتركيػز القاتػؿ األدنػى  (MIC)ضد العزالت البكتيرية اإلختبارية أعاله فبمػغ التركيػز المثػبط األدنػى  MBCو

 .%0.5خمص الزيتي لبذور الحمبة والذي تـ إختباره عمى العزالت البكتيرية المختبرة لممست

 الكممات المفتاحية:

 بذور الحمبة، المستخمص الزيتي، البكتريا، المحوـ، األسماؾ
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Abstract: 

A qualitative chemical test was performed on functional groups extracted from fenugreek 

plant and its extracts (aqueous, alcoholic and volatile oil). Results revealed that fenugreek 

seeds contain the main functional groups, while extracts are varied accorodihg to their 

content of functional groups qualitatively and quantitively. Moreover, inhibition activity 

was tested for extracts of fenugreek seeds  (aqueous, alcoholic and volatile oil).  against 

gram negative (Salmonella typhimurium, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) 

and gram positive (Staphylococcus aureus) by the ager well diffusion method. Data have 

revealed that inhibition activity was different in accoradance with extract solvent and the 

tested microorgan. Oil extract (15)% give the most signficant difference comparing with 

other extracts in inhibition tested bacteria, whereby radial of inhibition zones were (24, 

26.66, 28.22, 25 , 30 ) mm in E. coli, S. aureus, S. typhimurium, P. aeuginosa respectively, 

ethanol(alcohlic extract) (15)% was the second efficient extract while cold aqueous extract 

25% gave the minimum inhibition activity. S. typhimurium showed the highest resistance 

towards cold aqeuous extract (25)% compared with other bacterial test. Further more, oiled 

extracts (1-5)% were tested against bacterial isolates. (1, 2, 3)% showed good inhibition 

activity. Oiled extract activity ( from 0.5% to 2% )was tested in reduction the total number 

of bacteria in meat and fish, activity was varied during (2, 4, 6, 8, 10) day, after treatment 

of meat and fish with oiled extract at (2)°C comparing with other sample not treated by 

oiled extract (positive control). Result suggested that oiled extract 2%  ability was the best 

in reduction of bacterial cells and correspondent with the central device for standardization 

and quantitiative control of meat safe for human consumption. Inhibition activity MIC and 

MBC was applied against bacterial tests above. The minimum inhibitor concentration 

(MIC) and the minimum killer concentration (MBC) for oiled extract of fenugreek seeds in 

tested bacterial was 0.5%. 

Key word: Fenugreek seed, Oil extract, Bacteria, Meat, Fish. 
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 المقدمة:

تعد المحـو واألسماؾ مصدرًا أساسيًا إلمداد 
الفيتامينات والعناصر اإلنساف بالبروتينات والدىوف وبعض 

المعدنية، ويعد المحـ والسمؾ وسطًا مثاليًا لنمو الكثير مف 
األحياء الدقيقة وذلؾ لتوفر الرطوبة والمركبات النتروجينية 
والعناصر األساسية األخرى وبعض الفيتامينات فضاًل عف 
سيولة تموثو بمصادر التموث المختمفة كالماء واليواء والتربة، 

مى المحـو واألسماؾ الطازجة أعداد كثيرة مف لذلؾ توجد ع
األحياء الدقيقة، تحفظ المحـو واألسماؾ في الثالجة لفترات 
زمنية محددة، حيث يقمؿ التبريد مف نشاط األحياء الدقيقة 
المسببة لمتمؼ والفساد. إف نمو أغمب األحياء الدقيقة يكوف 

لة ـ، ولغرض إطا°10بطيئًا عندما تكوف الحرارة أقؿ مف 
حفظ المحـو واألسماؾ فقد تـ التفكير باستخداـ مستخمصات 
نباتية مثؿ مستخمصات نبات الحمبة، وىي مستخمصات 

 [.1طبيعية تحتوي عمى عدد مف المركبات الفعالة ]

 Fenugreekنبات الحمبة 
(TrigonellafoenumgraecumL. يعود الجنس إلى )

ي يصؿ ، وىو نبات حولLeguminoceaeالعائمة البقولية 
سـ، لو أوراؽ ثالثية الوريقات مسننة الحواؼ  60طولو إلى 

وتظير أزىارىا التي يميؿ لونيا إلى األبيض في منتصؼ 
الصيؼ ويعد الموطف األصمي لمنبات جنوب أوربا وغسيا 

[2.] 

تمتاز بذور الحمبة باحتوائيا عمى مركب قمويدي 
الحمبة والذي يدعى الترايكونيميف، والكوليف الموجود في زيت 

يعزى إليو المفعوؿ الطبي، وحامض النيكوتينيؾ، وكذلؾ 
تحتوي عمى مواد صابونية ومواد ممونة فضاًل عف احتوائيا 
عمى الاليسيف وبروتينات غنية بالحامض األميني التربتوفاف، 

[ 5، 4، 3] %20تصؿ نسبة البروتيف في بذور الحمبة إلى 
والت، وىي مركبات ، كما تحتوي بذور الحمبة عمى الفين

بايوكيميائية ليا خصائص مضادة لمبكتريا مف خالؿ إعاقة 
قوة حركة البروتوف مسببة بذلؾ تسرب المكونات داخؿ 
الخموية وتثبيط األنزيمات ونقؿ اإللكتروف وعممية الفسفرة 

 [.4الػتأكسدية وتجمط المكونات السايوتبالزمية ]

ألمراض يستخدـ نبات الحمبة في عالج العديد مف ا
[، تمتمؾ 6التي تصيب الجياز اليضمي والتنفسي والبولي ]

بذور الحمبة وأوراقو خواصًا مضادة لمبوؿ السكري وخواصًا 
مضادة لألكسدة ويمتمؾ ىذا النبات فعالية لحماية المعدة 
ومضادة لمروماتيـز فضاًل عف خواص أخرى تغذوية 

و يدر [. وقد اشتؽ اسـ الحمبة مف الحميب كون2وعالجية ]
 [.8المبف لدى المرضعات ]

ف زيت الحمبة يعد  لمحمبة تأثير مضاد لمبكتريا وا 
[، وليذه 8مثبطا لنمو البكتريا الموجبة والسالبة لممونكراـ ]

المادة فعالية تثبيطية عالية لبكتريا 
E.coliوSalmonellaparatyphiوHarrenus[9.] 

 المواد وطريقة العمل:

تـ الحصوؿ عمى بذور الحمبة مف جمع العينات النباتية: -1
معشب الزىراء لمتداوي باألعشاب الطبية وعالج األمراض 
المستعصية ، صنفت البذور مف قبؿ األستاذ الدكتور عمي 
الموسوي )كمية العمـو ، جامعة بغداد(،  طحنت البذور 

 الجافة بمطحنة كيربائية معقمة لحيف استخداميا الحقًا.

 اتية:تحضير المستخمصات النب-2

اعتمدت الطريقة التي : %(25المستخمص المائي البارد )-أ
[ في تحضير المستخمصات المائية لنبات 10أعتمدىا ]

( غـ مف مسحوؽ المادة الجافة 50الحمبة وكاآلتي: أخذ )
لبذور كؿ نبات عمى حدة ووضع في دورؽ خاص سعتو 

مؿ مف الماء المقطر المعقـ  500مؿ وأضيؼ إليو  1000
ساعة في حرارة  24دورؽ في حاضنة ىزازة لمدة وترؾ ال

ـ بعدىا رشح المستخمص المائي باستخداـ قمع بخنر 37°
يحوي عمى قطعة مف الشاش الطبي ثـ باستخداـ أوراؽ 

 2500الترشيح. عرض الراشح لمطرد المركزي بسرعة 
( دقيقة، جرى بعده تركيز الراشح 15دقيقة لمدة )/دورة

 Rotatory evaporatorار دو باستخداـ جياز المبخر ال
ـ ولمحصوؿ عمى مسحوؽ جاؼ وضع (°45عند حرارة )

ـ لحيف (°30-20النموذج شبو الجاؼ في خزف عند حرارة )
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الحصوؿ عمى جفاؼ تاـ لمنموذج وحفظو في الثالجة لحيف 
 االستعماؿ.

حضر وفقًا لما ذكر في : %(15المستخمص الكحولي )-ب
المستخمص المائي البارد [ واتبعت خطوات تحضير 10]

بداًل  %(15نفسيا ما عدا استخداـ الكحوؿ األثيمي بتركيز )
 مف الماء.

أجريت عممية : %(15المستخمص الزيتي )-ج
 Clavengerاإلستخالص بواسطة جياز كالفنجر 

المخصص إلستخالص الزيوت العطرية مف األجزاء النباتية 
 [.11مف قبؿ ]وباستخداـ طريقة التقطير المائي الموصوفة 

تـ الحصوؿ عمى جمع العينات البكتيرية وعزليا:  -3
مسحة لمرضى  500العزالت البكتيرية الممرضة مف 

وبأعمار مختمفة  Burns infectionsمصابيف بالحروؽ 
( سنة جرى تشخيصيا ثـ فحصيا 60-15تراوحت بيف )

مجيريًا لعرض وصؼ شكؿ الخاليا مف خالؿ تصبيغيا 
ثـ الكشؼ عف تأثير المستخمصات  Gram stainبصبغة 

النباتية في نمو البكتريا المرضية بطريقة اإلنتشار في الحفر 
The agar-well diffusion method [12.] 

حممت البيانات وفؽ التبايف التحميل اإلحصائي: -4
ANOVA (Analysis of variance)  باتجاىيف وذلؾ

 [.13] (spss)باستخداـ البرنامج اإلحصائي الجاىز 

 النتائج والمناقشة:

إف نتائج الفحوصات الكيموحيوية لسالالت البكتريا 
 Salmonella typhimuriumاإلختبارية

 PseudomonasareuginosaوEscherichiacoliو
وعزلة واحدة موجبة لمموف كراـ 

Staphylococcusaureus( 1كما وضح في جدوؿ . )
والكحولي أظيرت النتائج أف المستخمص المائي البارد 

والزيتي لبذور نبات الحمبة ليا فعالية تثبيطية متباينة ألغمب 
أنواع البكتريا المدروسة حسب نوع المستخمص المستخدـ 

( ، ومف خالؿ معدالت أقطار 2ونوع البكتريا ، جدوؿ )
وجد أف المستخمص  Inhibition zoneمناطؽ التثبيط 

ثبيط نمو ( أظير فروقًا معنوية في ت%15الزيتي )بتركيز 
، (P<0.001)جميع األنواع البكتيرية عند مستوى إحتمالية 

ووجد تأثيرًا معنويًا في نمو األنواع البكتيرية الثالث 
( ممـ لكؿ 28.22، 26.66، 24وبمعدالت أقطار تثبيط )
 .E.coli ،S. aureus ،Sمف أنواع البكتريا )

typhimurium ،P. aeruainosa عمى التوالي بينما لـ )
يالحظ وجود فروؽ معنوية بيف أنواع البكتريا األربع 

 لممستخمص الزيتي نفسو.

( لبذور الحمبة فروقًا %15أظير المستخمص الكحولي ) 
معنوية في تثبيط نمو البكتريا السالبة لمموف كراـ مف نوع 

E.coli  و P. aeruginosa والبكتريا الموجبة مف نوع
S.aureus16.00، 11.67) بمعدالت أقطار تثبيط بمغت ،
مستوى إحتمالية  ( ممـ عمى التوالي عند16.60

(P<0.001) في حيف لـ يظير المستخمص أي فعالية ،
 .Sتثبيطية اتجاه البكتريا السالبة لمموف كراـ مف نوع 

typhimurium كما لـ يالحظ وجود فروؽ معنوية بيف ،
 أنواع البكتريا الثالث لممستخمص الكحولي نفسو.

( لبذور الحمبة %25المستخمص المائي البارد )أما 
فقد أظير أوطأ فعالية تثبيطية مقارنة مع المستخمص الزيتي 

، 10، 12والكحولي، حيث بمغت معدالت أقطار التثبيط )
 .E.coli ، S. aureus ، S( ممـ ألنواع البكتريا 6، 8

typhimurium،P. aeruainosa عمى التوالي عند مستوى
ولـ يالحظ وجود فروؽ معنوية بيف  (P<0.001)إحتمالية 

أنواع البكتريا األربع لممستخمص المائي البارد نفسو. إف 
مقارنة الفعالية التثبيطية لممستخمصات الثالث أظيرت تفوقا 
معنويًا لممستخمص الزيتي عمى بقية المستخمصات يميو 

بينما أظير  %15مستخمص الكحوؿ األثيمي بتركيز 
أوطأ فعالية تثبيطية،  %25البارد بتركيز المستخمص المائي 

( . إف نتائج الفعالية التثبيطية لممستخمص الزيتي 2جدوؿ )
[ 2( عمى أنواع البكتريا المدروسة تتفؽ مع نتائج ]15%)

الذي أكد عمى احتواء المستخمص الزيتي عمى مركبات 
تربينية فيحصؿ تجاذب ما بيف ىذه المركبات الكارىة لمماء 

والمركبات الدىنية  Hydrophobicمدىوف( )المحبة ل
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الموجودة في الزيوت مما يؤدي إلى تمزؽ األغشية في خاليا 
 البكتريا وموتيا.

[ التي 4إتفقت النتائج المستحصؿ عمييا مع نتائج ]
أكدت عمى أف ميكانيكية عمؿ الزيوت تتضمف خصائص 

، حيث أف Antimicrobialمضادة لألحياء المجيرية 
مكوناتيا تذوب في األغشية الدىنية لألحياء الزيوت أو 

المجيرية مما يؤثر عمى الفعالية األيضية لمخاليا وبالتالي 
 يؤدي إلى تثبيطيا.

[ عمى أف 8[ و]5مف جانب غخر أكد كؿ مف ]
لزيت الحمبة تأثيرًا مثبطًا لنمو البكتريا الموجبة لمموف كراـ 

S.aureus  والسالبة لمموف كراـE.coli[ 14د ]، كما أك
عمى أف لمحمبة فعالية في عالج الدمامؿ والخراج فضاًل عف 
األمراض الجمدية التي تسببيا البكتريا، إضافة إلى دور 

 الحمبة في تقوية بصيالت الشعر والتقميؿ مف سقوطو. 

كما إتفقت نتائج الفعالية التثبيطية لممستخمص 
[ الذي أكد عمى أف الكحوؿ 2( مع نتائج ]%15الكحولي )

، Highpolarityاألثيمي مف المذيبات ذات القطبية العالية 
وتعود الفعالية التثبيطية لو إلى إحتوائو عمى مركبات فينولية 
ومركبات قمويدية حيث أف ىذه المركبات ليا قابمية عالية 
عمى الذوباف في الكحوؿ وبشكؿ يفوؽ ذوبانيا في الماء 

ا القدرة عمى اعتمادًا عمى القطبية، إف ىذه المركبات لي
لخاليا البكتريا مؤدية  DNAالتداخؿ مع الحامض النووي 

[.إف الفعالية التثبيطية الواطئة لممستخمص 2إلى قتميا ]
[ 2تتفؽ أيضًا مع ] %25المائي البارد لبذور الحمبة بتركيز 

الذي أكد عمى أف المستخمص المائي لنبات البقدونس لـ 
 يظير أي فعالية مضادة لمبكتريا.

المستخمص الزيتي لبذور نبات الحمبة يمتمؾ  إف
فعالية تثبيطية أفضؿ مف بقية المستخمصات وذلؾ الحتواء 
المستخمص الزيتي عمى جميع المجاميع الفعالة لنبات الحمبة 

[ 16[ ، وقد أكد ]15مما يجعمو يمتمؾ فعالية تثبيطية عالية ]
 أف سبب اإلختالؼ في الفعالية بيف المستخمصات النباتية
يعود إلى نوع المستخمص والطريقة المتبعة في اإلستخالص 

 وقطبية المذيب المستخدـ.

( الفعالية التثبيطية 3أظيرت نتائج جدوؿ )
لممستخمص الزيتي لبذور الحمبة في البكتريا اإلختبارية 

حيث تراوح تركيز المستخمص الزيتي مابيف   :)مرحمة أولى
تػراكيز المستخمص ( حيػػث أظػػيرت جػػميع %15% إلى 5

لكؿ  (P<0.001)تأثيرًا تثبيطيًا معنويًا  %( 15)الزيتي
، 19أنواع البكتريا اإلختبارية، إذ بمغت أقطار معدؿ التثبيط )

 ,S. typhimurium)معزالت البكترية ل( ممـ 14، 15
S.aureus, E.coli)  عمى التوالي، في حيف بمغ معدؿ

، 17، 18، 22) %10أقطار التثبيط لممستخمص الزيتي 
 .E.coli ،S.aureus ،S( ممـ لكؿ مف )16.67

typhimurium ،P. aeruginosa عمى التوالي، بينما )
أعمى فعالية تثبيطية حيث  %15أعطى المستخمص الزيتي 

( مػػمـ 19.67، 22.00، 20.67، 24بمغ معدؿ األقطار )
 .E.coli ،S. aureus ،Salلمػػعزالت البػػكتيرية )

typhimurium ،P. aeruginosa عمى التوالي.تشير )
النتائج إلى زيادة الفعالية التثبيطية اتجاه البكتريا مع زيادة 
تركيز المستخمص الزيتي، حيث أف المستخمص الزيتي 

كاف األفضؿ في تثبيط جميع أنواع البكتريا اإلختبارية  15%
ويميو المستخمص  (P<0.001)وعند مستوى إحتمالية 

. إف ىذه (P<0.001)مستوى إحتمالية  وعند %10الزيتي 
[ والذي أكد عمى أنو مع زيادة 2النتائج تتفؽ مع ما ذكره ]

تركيز المستخمص الزيتي لبذور الحمبة تزداد الفعالية 
التثبيطية اتجاه البكتريا، ومف ناحية أخرى نجد أف ىذه 

[ والذي أكد عمى وجود 17النتائج تتفؽ أيضًا مع ما ذكره ]
بيف تركيز المستخمص النباتي وقطر التثبيط.  عالقة طردية

إف زيادة تركيز المستخمص يعني زيادة كمية المركبات 
الفعالة بايوكيميائيًا والتي بدورىا تكوف أساس الفعالية 
التثبيطية لممستخمص اتجاه العزالت البكتيرية. أكدت 
الدراسات عمى احتواء بذور الحمبة عمى الفالفونات )أحد 

كبات متعددة الفينوؿ( والتي ليا فعالية مضادة أصناؼ المر 
لمبكتريا وااللتياب مف خالؿ تمزيؽ األغشية الخموية عف 
طريؽ تكويف معقدات مع البروتينات الخارجية الموجودة 
فييا. إف الفينوالت بشكؿ عاـ يكمف دورىا في تثبيط 
األنزيمات المسؤولة عف التفاعالت األيضية األساسية عف 

يا غير المتخصص مع البروتينات مما يؤدي طريؽ تداخم
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إلى مسخ البروتيف ومف ثـ عدـ قدرة البكتريا عمى اإلستمرار. 
إف الفالفونات تكمف أىميتيا الطبية في حماية الطبقة 

 Lesionsالمخاطية لمجمد مف خالؿ منع تكويف اآلفات 
المختمفة فضاًل عف  Necrosisبواسطة عوامؿ النخر 

مركبات فعالة تؤدي دورًا ىامًا في شفاء  احتواء الحمبة عمى
الجروح وىي القمويدات والسيتروالت، فالقمويدات ليا فعالية 
قاتمة لألحياء المجيرية وذلؾ لقدرتيا عمى التداخؿ مع 

DNA [ 18الخمية.] 

( تؤكد العالقة الطردية ما بيف 4إف نتائج جدوؿ )
تركيز المستخمص الزيتي والفعالية التثبيطية تجاه العزالت 
البكتيرية الموجبة والسالبة كمرحمة ثانية ) حيث تراوح تركيز 

% ( ، كما أظير 5% إلى 1المستخمص الزيتي ما بيف 
فروقًا حساسة كبيرة في خفض أعداد الخاليا المكونة 

، 10تعمرات البكتريا اليوائية حيث بمغت أقطار التثبيط )لمس
، E.coli ،S. aureus( ممـ لمعزالت البكتيرية 15، 9، 9

S. typhimurium ،P. aeruginosa عند معاممتيا
في حيف بمغ معدؿ أقطار التثبيط  %1بالمستخمص الزيتي 
( ألنواع 18، 9، 9، 11) %1.5المستخمص الزيتي 

 .E.coli ،S.aureus ،S. typhimurium ،Pالبكتريا)
aeruginosa عمى التوالي، أما أقطار التثبيط بواسطة )

( ممـ 19، 12، 10، 11فقد بمغت ) %2المستخمص الزيتي 
 .E.coli ،S.aureus،S. typhimurium,Pلمعزالت  )

aeruginosa عمى التوالي، أما عف المستخمص الزيتي)
، 12، 13فقد بمغ معدؿ األقطار التثبيطية لو ) 2.5%

 .E.coli ،S( ممـ لمعزالت البكتيرية )19، 11.33
aureus ،S. typhimurium ،(P. aeruginosa ممـ

عمى التوالي، بينما بمغ معدؿ األقطار التثبيطية عف طريؽ 
( 20، 11.67، 12.33، 13.67) %3المستخمص الزيتي 

 .E.coli ،S.aureus ،Sممـ ألنواع البكتريا )
typhimurium ،P. aeruginosa وقد أعطى )

فعالية تثبيطية أعمى مف التراكيز  %4المستخمص الزيتي 
التي ذكرت أعاله ضمف المرحمة الثانية، حيث بمغ معدؿ 

( ممـ لمبكتريا 20.35، 12، 13، 14.30األقطار )
(E.coli ،S.aureus ،S. typhimurium ،P. 

aeruginosa 5الي. أما المستخمص الزيتي ( عمى التو% 

فقد كاف األكثر فعالية تثبيطية ضمف المرحمة الثانية، 
فقد كاف التأثير معنويًا،  (P<0.001)وبمستوى إحتمالية 

( ممـ 21، 12.70، 14، 14.67حيث بمغ معدؿ األقطار )
 .E.coli ،S.aureus ،Sلمعزالت البكتيرية 

typhimurium ،P. aeruginosa.إف ىذه  عمى التوالي
 [.17[ و ]2النتائج تتفؽ أيضَا مع ما ذكره كؿ مف ]

كما أوضح تحميؿ الكروموتوغرافيا لزيت الحمبة 
احتوائو عمى أحماض شحمية مشبعة وغير مشبعة وىي 
حامض البالمتيؾ وحامض األوليؾ وحامض الستياريؾ والتي 

 تعد مف المضادات البكتيرية والفطرية الطبيعية.

في العدد الكمي لمبكتريا  نالحظ حصوؿ زيادة
( مع زيادة فترات الحفظ، %1.5-0.5اليوائية لمتراكيز )

في اليـو الثاني ( 105× (85(،حيث ازداد مف 5جدوؿ )
 %0.5(في اليـو العاشر لمتركيز 106×  65لمحفظ الى )

لميـو  )105× (88 لممستخمص الزيتي، في حيف إرتفع مف 
لميـو العاشر لمحفظ ولمتركيز  (107× (45الثاني لمحفظ إلى 

( لميـو الثاني إلى 105×  55، بينما إزداد عف )0.7%
وكذلؾ ازداد عدد  %0.9( لميـو العاشر لمتركيز 106× 70)

لمتركيز  104× 65إلى  104× 50البكتريا الالىوائية مف 
لميوميف الثاني والعاشر عمى التوالي. أما عف تأثير  1%

لزيتي لبذور الحمبة فإف عدد لممستخمص ا %1.5التركيز 
× 45لميـو الثاني إلى  103× 19البكتريا الكمي ازداد مف 

× 20لميـو العاشر لمحفظ، بينما ازداد عدد البكتريا مف 103
وعف مستوى أحتمالية  %1.75لمتركيز  104× 28إلى  103

وكذلؾ نالحظ ارتفاع العدد الكمي لمبكتريا  0.01أقؿ مف 
لممستخمص الزيتي،  %2اليوائية بزيادة فترة الحفظ لمتركيز 

× 28لميـو الثاني لمحفظ إلى  102× 128حيث ارتفع مف 
، 0.001لميـو العاشر وعف مستوى إحتمالية أقؿ مف  104

في اختزاؿ أعداد  %2يز إف فعالية المستخمص الزيتي بترك
البكتريا اليوائية كانت مطابقة لممواصفات القياسية الصادرة 
عف الجياز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية في العراؽ 

 الخاصة بالمحـو الصالحة لُستيالؾ البشري.

تكوف البكتريا متفاوتة المقاومة لعممية التبريد و 
وفيما إذا كانت التجميد بإختالؼ نوعيا ومرحمة النمو 
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خالياىا خضرية أو بوغية واألخيرة ىي األكثر مقاومة، وأف 
فساد األغذية المحفوظة بالتبريد ىي مف المجاميع المحبة 

، فقد يكوف احتواء عينات المحـ Psychrophilesلمبرودة 
البقري أصاًل عمى أعداد كبيرة مف ىذه البكتريا المحبة 

د الكمي لمبكتريا بزيادة فترة لمبرودة مما أدى إلى إرتفاع العد
[.إف 2لممستخمص الزيتي ] %(1.75-0.5الحفظ لمتراكيز )
مف المستخمص  %2( أثبتت أف التركيز 5نتائج جدوؿ )

الزيتي لبذور الحمبة ىو األكفأ بيف التراكيز وذلؾ لكفاءتو في 
تثبيط جميع البكتريا اإلختبارية حيث يمكف تطبيؽ فعاليتو في 

 ري.حفظ المحـ البق

إف تأثير تركيز المستخمص النباتي في اختزاؿ عدد 
[ الذي ذكر أف التراكيز العالية 11البكتريا يتفؽ مع ]

لمستخمص الجرجير المائي كانت فعالة بحيث قممت عدد 
 البكتريا طيمة مدة الخزف.

مما تقدـ تبيف لنا أف المستخمصات النباتية كانت 
المدروسة لذا ننصح  فعالة اتجاه العديد مف أنواع البكتريا

بإجراء دراسات موسعة حوؿ النباتات الطبية ومحاولة 
استخالصيا بأكثر مف نوع مف المستخمصات ومقارنة 
المستخمص المائي والكحولي والزيتي لغرض استعماليا 

 كعالجات بديمة لممضادات الحيوية.

 

 

 

 الكيموحيوية لسالالت البكتريا اإلختبارية.(: اإلختبارات 1جدول )

 لـ يجر اإلختبار (N)إشارة* 

 

 

 

تركيزهالمعاممة و   
E. coli S. aureus S. typhimurium P. aeruginosa 

الخطأ القياسي ±معدالت أقطار مناطق التثبيط لممميمتر   

 صفر صفر صفر صفر السيطرة

25المستخمص المائي البارد  د 12±057 % د 10±0.57  د 8±57  د 6±0.55   

15الكحولي  المستخمص ب11.67±0.33 % ب16.60±0.33  ب 0.57±16.00 صفر   

15المستخمص الزيتي  أ 24±0.57 % أ 26.66±0.33  أ 28.22±0.22  أ 30.25±0.57   
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 ة(: الفعالية التثبيطية لمستخمصات بذور الحمبة عمى البكتريا اإلختباري2جدول )

 

 حروف متماثمة ضمن العمود الواحد ال تختمف معنوياً * المعدالت التي تحمل 
 0.001* اإلحتمالية عند مستوى أقل من 

 الخطأ القياسي ±*المعدالت الثالثة مكررات 
(: الفعالية التثبيطية لتراكيز مختمفة منالمستخمص الزيتي لبذور الحمبة في البكتريا اإلختبارية 3جدول)

 %(15% إلى 5المستخمص الزيتي مابيناوح تراكيز تر تحيث )مرحمة أولى : 

 * المعدالت التي تحمل حروف متماثمة ضمن العمود الواحد ال تختمف معنوياً 
 0.001* اإلحتمالية عند مستوى أقل من 

 الخطأ القياسي ±*المعدالت الثالثة مكررات 

تركيز المستخمص 
 %الزيتي 

 البكتريا األختبارية

الخطأ القياسي ±معدالت أقطار مناطق التثبيط )مميمتر(   

E.coli S. aureus S. typhimurium P. aeruginosa 

 صفر د صفر د صفر د صفر د السيطرة

أ ±0.33 19.00 5 أ 15±0.57  أ 14±0.55  أ 13±0.71    

ج 22.00±0.57 10 ج 18.00±0.57  ج 17.00±0.57  ج 16.67±0.66   

ب 24.00±0.57 15 ب 20.67±0.33  ب 22.00±0.57  ب 19.67±0.33   
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(: الفعالية التثبيطية لتراكيز مختمفة من المستخمص الزيتي لبذور الحمبة في البكتريا اإلختبارية 4جدول )
 % إلى 1)مرحمة ثانية: حيث تتراوح تراكيز المستخمص الزيتي مابين 

 

5)% 

 الواحد ال تختمف معنوياً * المعدالت التي تحمل حروف متماثمة ضمن العمود 
 0.001* اإلحتمالية عند مستوى أقل من 

 الخطأ القياسي ±*المعدالت الثالثة مكررات 
 

تراكيز 
المستخمص 
 %الزيتي 

 البكتريا اإلختبارية

E. coli S. aureus 
S. 

typhimurium 
P. aeruginosa 

 معدالت أقطار التثبيط

 صفر ه صفر ه صفر ه صفر ز سيطرة

ه 10±0.22 1 ىـ 9±0.1  ج د 9.00±0.57  دىـ 15.00±0.57   

ىو 11.00±0.57 1.5 د 9.00±0.33  ج 4.00±0.57  ج د 18.00±0.57   

د ه 11.00±0.57 2 د ج 10.00±0.57  ب 12.00±0.57  ج 19.00±0.57   

ج د 13.00±0.57 2.5 ج 12.00±0.57  ب 11.33±0.33  ب ج 19.55±0.57   

ب ج 13.67±0.33 3 ب 12.33±0.33  ب 11.67±0.33  أ ب 20.00±0.22   

أ ب 14.30±0.33 4 أ ب 13  ب 12.00±0.33  أ 20.35±0.33   

أ 14.67±0.33 5 أ 14.00±0.57  أ 12.70±0.57  أ 21+0.15   
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جدوؿ )
5

ص الزيتي لبذور الحمبة عمى األعداد الكمية لمبكتريا اليوائية في المحـ البقري و لفترات حفظ مختمفة.و قد 
( : تأثير المستخم

بمغ التركيز المثبط 
M)األدنى 

IC)
 

M)والتركيز القاتؿ األدنى 
B

C)
 

ص الزيتي لبذور الحمبة والذي تـ إختباره عمى العزالت البكتيرية المختبرة 
لممستخم

0.5
%. 
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 ووانتاجPenicillium expansumلصوديوم في نمو الفطر اوبنزوات  كتأثير حامض االستي
 لسم الباتيولين
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 الخالصة
استيدفت الدراسة الحالية تأثير مادتيف حافظتيف لألغذية ىي حامض االستيؾ وبنزوات الصوديـو في نمو 

أظيرت النتائج فعالية حامض االستيؾ في تثبيط نمو  .وانتاجيا لسـ الباتيوليفPenicillium expansumعزلة الفطر 
 إلنتاجا ضفخ% و 75وا لنمو الفطر بنسبضفخ% 0.1% واظير التركيز 1و  0.5كيز ا% عند التر 100الفطر بنسبة 

% تثبيطا كامال لنمو الفطر 0.03معاممة الفطر ببنزوات الصوديـو فأظير التركيز %. أما84.33سـ الباتيوليف بنسبة 
% عمى التوالي وادى التركيز 82و  58% نمو الفطر بنسبة 0.003، 0.0003بينما ثبطت التراكيز األقؿ مف ذلؾ 

 % تثبيطا كامال إلنتاج السـ.0.003% وأدى التركيز 48.97نتاج سـ الباتيوليف بنسبة % الى خفض إ0.0003
 .P.expansumالكممات المفتاحية: حامض االستيك .بنزوات الصوديوم .الباتيولين.

 

ABSTRACT 
The study was conducted to evaluate the effect of two food preservatives acetic acid and 

sodium benzoate on growth of Penicillium expansum and patulin production. Results 

showed complete inhibition of growth at conc. 0.5 and 1% while 0.1% showed reduction 

of growth equal to 75% +and patulin reduction of 84.33%. whereas, treatment of the 

fungus with different  concentrations of sodium benzoate showed complete inhibition of 

growth at conc. 0.03%, lower concentrations 0.0003 and 0.003% revealed reduction of 

growth arrived to 58 and 82% respectively and reduction of 48.97% patulin production at 

conc. 0.0003%, and no patulin was detected at conc. 0.003%. 

 

Keywords: Acetic acid, sodium benzoate, patulin, P.expansum 

 

mailto:Sesame_97@yahoo.com
mailto:Sesame_97@yahoo.com
mailto:Sesame_97@yahoo.com
mailto:Sesame_97@yahoo.com


 1025السنة         1العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

51 
 

 المقدمة
أغمػػػػػػػػػػػب التمفالػػػػػػػػػػػذي يحصػػػػػػػػػػػؿ  إفمػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػروؼ 

ف نمػػػػػػػػو عػػػػػػػػمنتجػػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػػة والغذائيػػػػػػػػة نػػػػػػػػاتج لم
 أكثػػػػرتكػػػػوف  يالفطريػػػػات فييػػػػا وخاصػػػػة الفواكػػػػو التػػػػ

 [1]حساسػػػػػػػػية لنمػػػػػػػػو الفطريػػػػػػػػات مقارنػػػػػػػػة بالبكتريػػػػػػػػا 
وتعتبػػػػر ىػػػػػذه المشػػػػكمة ميمػػػػػة جػػػػدا فػػػػػي الصػػػػػناعات 
الغذائيػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػبب الخسػػػػػػػػػائر التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػببيا ىػػػػػػػػػػذه 

فػػػػػػػػي  تأثيرىػػػػػػػػاضػػػػػػػػال عػػػػػػػػف الفطريػػػػػػػػات لممنتجػػػػػػػػات ف
كمػػػػػػػا انيػػػػػػػا قػػػػػػد تفػػػػػػػرز مػػػػػػػواد القيمػػػػػػة الغذائيػػػػػػػة ليػػػػػػا، 

. [2]اإلنسػػػػػػػافتػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي صػػػػػػػحة أبػػػػػػػض أو سػػػػػػػمـو 
مػػػػف ىػػػػذه السػػػػمـو ىػػػػو سػػػػـ البػػػػاتيوليف والػػػػذي يفػػػػرز 

تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة أجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس،  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعقبأل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 Penicilliumىػػػػػو النػػػػػوع إنتاجا أشػػػػػيرىاوأكثرىا

expansum  الػػػػػػذي يعتبػػػػػػر المنػػػػػػتج الرئيسػػػػػػي ليػػػػػػذا
جاتػػػػو التفػػػػاح ومنت األخػػػػصالفواكػػػػو وعمػػػػى  السػػػػـ فػػػػي

ر ىػػػػػػذا الفطػػػػػػر مػػػػػػف فطريػػػػػػات الجػػػػػػروح التػػػػػػي بػػػػػػويعت
 Postتصػػػػػػػيب المحاصػػػػػػػيؿ مابعػػػػػػػد الحصػػػػػػػاد 

harvest fungus[3] . 
اف تمػػػػػػػػػػوث المنتجػػػػػػػػػػات الغذائيػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػـ البػػػػػػػػػػاتيوليف 
يشػػػػكؿ خطػػػػرا كبيػػػػرا عمػػػػى صػػػػحة االنسػػػػاف وخاصػػػػة 
االطفػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػذيف يتنػػػػػػػػػػاولوف كميػػػػػػػػػات كبيػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف 

، يػػػػػؤثر سػػػػػـ [4]عصػػػػػير التفػػػػػاح ومنتجاتػػػػػو األخػػػػػرى 
البػػػػاتيوليف فػػػػي صػػػػحة اإلنسػػػػاف مػػػػف خػػػػالؿ تأثيراتػػػػو 
السػػػػػػػػػػػمية المتعػػػػػػػػػػػددة وكمػػػػػػػػػػػادة مطفػػػػػػػػػػػرة ومسػػػػػػػػػػػرطنة 

عػػػػف العديػػػػد مػػػػف التػػػػأثيرات  ومشػػػػوىة لألجنػػػػة فضػػػػال
لػػػػػػػذلؾ  [7، 6، 5الخمويػػػػػػػة األخػػػػػػػرى التػػػػػػػي يسػػػػػػػببيا ]

فػػػػػاف تأثيراتػػػػػو السػػػػػمية ىػػػػػذه تسػػػػػتدعي إيجػػػػػاد وسػػػػػائؿ 
لمسػػػػػػيطرة عمػػػػػػى نمػػػػػػو الفطػػػػػػر المنػػػػػػتج أو إنتاجػػػػػػو او 
إزالتػػػػػو مػػػػػػف المنتجػػػػػػات المموثػػػػػة بػػػػػػو. ىنالػػػػػػؾ العديػػػػػػد 
مػػػػػػػػػػف الوسػػػػػػػػػػائؿ والتػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػـ وسػػػػػػػػػػائؿ فيزيائيػػػػػػػػػػة 

وسػػػػػائؿ الكيميائيػػػػػة ىػػػػػي وكيميائيػػػػػة واحيائيػػػػػة. مػػػػػف ال
اسػػػػتخداـ المػػػػواد الحافظػػػػة الغذائيػػػػة، بػػػػالرغـ مػػػػف اف 
ىنالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الضػػػػػػػوابط والمحػػػػػػػدوديات مػػػػػػػف 
قبػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػات المختصػػػػػػػة التػػػػػػػي تحػػػػػػػد او تمنػػػػػػػع  
اسػػػػػتخداـ المػػػػػواد الحافظػػػػػة فػػػػػي األغذيػػػػػة لمنػػػػػع نمػػػػػو 
اإلحيػػػػػاء الميجريػػػػػة إال اف الحاجػػػػػة الماسػػػػػة لػػػػػػبعض 

صػػػػػؿ قميمػػػػػة العػػػػػدد ىػػػػػذه المػػػػػواد والتػػػػػي ىػػػػػي فػػػػػي األ
كمػػػا إف قمػػػػة البحػػػوث التػػػػي تيػػػتـ بالبػػػػدائؿ عػػػف ىػػػػذه 
المركبػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػنوات الحديثػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػى 
البػػػػاحثيف الػػػػى إعػػػػادة تقيػػػػيـ المػػػػواد الحافظػػػػة القديمػػػػة 
والتػػػػػػي ثبػػػػػػت اسػػػػػػتخداميا األمػػػػػػيف لصػػػػػػحة اإلنسػػػػػػاف 

،  8]والحيػػػػػػػواف إلعػػػػػػػادة اسػػػػػػػػتخداميا بشػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػميـ 
فػػػػػػػػػػي . مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه المركبػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػي كيميائيػػػػػػػػػػة [9

االصػػػػػػؿ مثػػػػػػؿ البروبيونػػػػػػات، السػػػػػػوربات والبنػػػػػػزوات 
فضػػػػػػال عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ تسػػػػػػتخدـ مػػػػػػواد حافظػػػػػػة طبيعيػػػػػػة 
المنشػػػػػػػأ ومنيػػػػػػػا الحػػػػػػػوامض العضػػػػػػػوية الضػػػػػػػعيفة أو 
قصػػػػػػػػػػيرة السمسػػػػػػػػػػمة والزيػػػػػػػػػػوت الطيػػػػػػػػػػارة والمركبػػػػػػػػػػات 
الفينوليػػػػػة والتػػػػػي جميعيػػػػػا تسػػػػػتخدـ لحفػػػػػظ العصػػػػػائر 
والمشػػػػػػػروبات إذ إف معظػػػػػػػـ ىػػػػػػػذه المػػػػػػػواد قػػػػػػػد ثبػػػػػػػت 

مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ اإلنسػػػػػػػاف والحيػػػػػػػواف وال  سػػػػػػػيولة طرحيػػػػػػػا
تتػػػػػػرؾ أثػػػػػػرا ضػػػػػػارا أو أنيػػػػػػا قميمػػػػػػة السػػػػػػمية كمػػػػػػا إف 
بعضػػػػػػػػيا يعتبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف المػػػػػػػػواد االمينػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتعماؿ 
Generally recognized as 

safe(GRAS)  كمنننننا ٌنننننُ الحننننناع فنننننٓ حنننننامط

 .[10]االعٕتك

لنننننزلك اعنننننتٍذفت الذساعنننننة الحالٕنننننة تةٕنننننٕم فعالٕنننننة 

تشاكٕننض مختل نننة منننه بىنننضَال الصنننُدُٔ  َحنننامط 

 Penicilliumاالعنننننٕتٕك فنننننٓ ومنننننُ ال طنننننش 

expansum المعػػػػػػزوؿ مػػػػػػف ثمػػػػػػار التفػػػػػػاح والمنػػػػػػتج
 لسـ الباتيوليف وتأثيرىا في انتاج ىذا السـ.
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 المواد وطرائق العمل
 Penicillium expansumعزؿ الفطر  -

تػػػػػـ الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى عزلػػػػػة منتجػػػػػة لسػػػػػـ البػػػػػاتيوليف 
والتػػػػػػػػي تػػػػػػػػـ عزليػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف ثمػػػػػػػػار التفػػػػػػػػاح األصػػػػػػػػػفر 
واختبػػػػػار قابميتيػػػػػا عمػػػػػى إنتػػػػػاج سػػػػػـ البػػػػػاتيوليف مػػػػػف 

 .[11]قبؿ 
 
 تحضير سم الباتيولين القياسي -

تػػػػػػػػـ تحضػػػػػػػػير محمػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػـ القياسػػػػػػػػي لمبػػػػػػػػاتيوليف 
ممغػػػػػـ مػػػػػف السػػػػػـ المتبمػػػػػور النقػػػػػي  1,3بػػػػػووذلػػػػػؾ باذا
(Sigma)  مػػػػػػػؿ ميثػػػػػػػانوؿ ليكػػػػػػػوف تركيػػػػػػػز  25فػػػػػػػي

جػػػػػزء بػػػػػالمميوف ، حفػػػػػظ  52محمػػػػػوؿ السػػػػػـ القياسػػػػػي 
السػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي قنينػػػػػػػػػة معتمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المجمػػػػػػػػػدة لحػػػػػػػػػيف 

 االستعماؿ.
تــــأثير حــــامض االســــتيك وبنــــزوات الصــــوديوم  -

وانتـــــــاج P. expansumفـــــــي نمـــــــو الفطـــــــر
 الباتيولين.

 5اذ تػػػػػـ اخػػػػػذ قرصػػػػػيف بقطػػػػػر  [12]اتبعػػػػػت طريقػػػػػة 
ة الفطػػػػػػػر الناميػػػػػػػة عمػػػػػػػى ممػػػػػػػـ مػػػػػػػف حافػػػػػػػة مسػػػػػػػتعمر 

أيػػػػػػػػػػػاـ ونقمػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػى  7-5وبعمػػػػػػػػػػػر PDAوسػػػػػػػػػػػط 
مػػػػػػػػػػؿ احتػػػػػػػػػػوى كػػػػػػػػػػؿ  250دوارؽ زجاجيػػػػػػػػػػة بحجػػػػػػػػػػـ 
مػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف وسػػػػػػػػػػػػػػػػط  50دورؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى حجػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

PDB المحػػػػػػػور )وسػػػػػػػط بطاطػػػػػػػا دكسػػػػػػػتروز السػػػػػػػائؿ
كموريػػػػػد / مػػػػػايكروموالر / لتػػػػػر مػػػػػف  52المػػػػػدعـ بػػػػػػ 
 MnCl2.4H2)المنغنيز 

O)[13] مف مختمفػػػػػػػػػػػػػػة، اضػػػػػػػػػػػػػػيفت اليػػػػػػػػػػػػػػو تراكيػػػػػػػػػػػػػػز
%( 0.2،  0.1،  0.05تيؾ )حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامض االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديـو  أخرىأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفإليياودوارؽ 
 (%0.03،  0.003،  0.0003)بتركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

والتػػػػي  السػػػػيطرة ثالث مكػػػػررات لكػػػػؿ معاممػػػػة مػػػػعوبػػػػ

دوف  PDAتمثمػػػػػػػػػػت بتنميػػػػػػػػػػة الفطػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػػط 
أضػػػػػػػافو حػػػػػػػامض االسػػػػػػػتيؾ أو بنػػػػػػػزوات الصػػػػػػػوديـو 

ـ ° 2 ± 20بدرجػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػرارة ، حضػػػػػػػػػنت الػػػػػػػػػػدوارؽ 
، بعػػػػػػدىا تػػػػػػـ فصػػػػػػؿ خيػػػػػػوط الفطػػػػػػر  يػػػػػػوـ14لمػػػػػػدة 

الترشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح  أوراؽالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي بالترشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح خػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ 
(Whatman no.1) ،الترشػػػػػػػيح  وأخػػػػػػػذتأوراؽ

الحاويػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كتمػػػػػػػػة الخيػػػػػػػػوط الفطريػػػػػػػػة وجففػػػػػػػػت 
ـ لحػػػػػػػػػيف ثبػػػػػػػػػات ° 70 بػػػػػػػػػالفرف الكيربػػػػػػػػػائي بدرجػػػػػػػػػة

الػػػػػػوزف الجػػػػػػاؼ لمفطػػػػػػر لممعػػػػػػامالت  رالػػػػػػوزف ، وقػػػػػػد
وتػػػػػػـ حسػػػػػػاب النسػػػػػػػبة المختمفػػػػػػة ومعاممػػػػػػة السػػػػػػيطرة 

 المئوية لمتثبيط باالعتماد عمى المعادلة 
 = % النسبة المئوية لمتثبيط

 = وزف الفطر في  السيطرة  1و
 = وزف الفطر في المعامالت المختمفة 2و

امػػػػػػػػا الراشػػػػػػػػح المستحصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػة الترشػػػػػػػػيح 
أعػػػػػػػػػػػػاله فاعيػػػػػػػػػػػػد ترشػػػػػػػػػػػػيحو بػػػػػػػػػػػػامراره خػػػػػػػػػػػػالؿ أوراؽ 

( Millipore filter  0.45الترشػػػػػػيح الدقيقػػػػػػة 
مػػػػػػػايكروميتر إلزالػػػػػػػة االبػػػػػػػواغ ، ووضػػػػػػػع فػػػػػػػي قمػػػػػػػع 
الفصػػػؿ واضػػػيؼ اليػػػو حجػػػـ مسػػػاوي لػػػو مػػػف مػػػذيب 

دقػػػػػائؽ ثػػػػػـ  10االثيػػػػػؿ اسػػػػػيتيت ، رج المػػػػػزيج لمػػػػػدة 
تػػػػػػرؾ ليسػػػػػػػتقر وتػػػػػػـ فصػػػػػػػؿ الطبقػػػػػػة العضػػػػػػػوية فػػػػػػػي 
دورؽ منفصػػػػػػؿ ، وجففػػػػػػت بػػػػػػامرار المحمػػػػػػوؿ خػػػػػػالؿ 

 Na2SO4(10كبريتػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػوديـو الالمائيػػػػػػػػػػػػػػة 
غػػػػػػـ(. جمػػػػػػع النػػػػػػاتج واختػػػػػػػزؿ حجمػػػػػػو الػػػػػػى ماقبػػػػػػػؿ 

 Rotaryالجفػػػػػػاؼ باسػػػػػػتخداـ المبخػػػػػػر الػػػػػػدوار 

evaporator ـ ثػػػػػػػػػػػـ اذيػػػػػػػػػػػب  °48بدرجػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػرارة
مػػػػػػؿ مػػػػػػف االيثػػػػػػانوؿ وحفػػػػػػظ  2المتبقػػػػػػي فػػػػػػي حجػػػػػػـ 

فػػػػػػػي المجمػػػػػػػدة فػػػػػػػي قنػػػػػػػاني معتمػػػػػػػة لحػػػػػػػيف الكشػػػػػػػؼ 
أما عينػػػػػػػات السػػػػػػػيطره فتمػػػػػػػت بتنميػػػػػػػو الفطػػػػػػػر عنػػػػػػػو.

افو اي المحػػػػػػػػػور وبػػػػػػػػػدوف اضػػػػػػػػػ PDAفػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػط 

2و -1و  

1و  
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مػػػػػػاده  وبػػػػػػنفس ظروفالتنميػػػػػػو المشػػػػػػار الييػػػػػػا سػػػػػػابقا 
 واجريت عمييا خطوات االستخالص نفسيا.

ـــاتيولين باســـتخدام جيـــاز  - ـــز ســـم الب ـــين تركي تعي
HPLC 

 (Shimadzumode)اسػػػػػػػػػػػػتخدـ جيػػػػػػػػػػػػاز 

HPLC لتعيػػػػػػػيف  [11]والموضػػػػػػػحة مواصػػػػػػػفاتو فػػػػػػػي
كميػػػػػػػػة السػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػتج مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ العزلػػػػػػػػة المنتجػػػػػػػػة 
وتػػػػػأثير المعػػػػػامالت المختمفػػػػػة فػػػػػي إنتاجػػػػػو بالمقارنػػػػػة 
مػػػػع السػػػػـ القياسػػػػي وتػػػػـ حسػػػػاب التركيػػػػز باالعتمػػػػاد 

 عمى :
 
 

 
 

 النتائج والمناقشة 
أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػػػػػػػائج معاممػػػػػػػػػػػػػػػػػة عزلػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفطػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

P.expansum  بتراكيػػػػػػػػػػز مختمفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػامض
( 1%( )شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 2،  0.1،  0.05االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيؾ )

الػػػػػػػى حصػػػػػػػوؿ تثبػػػػػػػيط تػػػػػػػاـ لنمػػػػػػػو الفطػػػػػػػر بػػػػػػػالتركيز 
% الػػػػػػػػػى خفػػػػػػػػػض لنمػػػػػػػػػو 0.05% وادى التركيػػػػػػػػز 2

%، 11الفطػػػػػػر وخفضػػػػػػا إلنتػػػػػػاج البػػػػػػاتيوليف بنسػػػػػػبة 
% فػػػػػػػػػادى الػػػػػػػػػى خفػػػػػػػػػض نمػػػػػػػػػو 0.1امػػػػػػػػػا التركيػػػػػػػػػز 
% كمػػػػػػا اظيػػػػػػر التركيػػػػػػز كػػػػػػذلؾ 75بة الفطػػػػػػر بنسػػػػػػ

% 84.33خفضػػػػػػػػػػػػا إلنتػػػػػػػػػػػػػاج البػػػػػػػػػػػػاتيوليف بنسػػػػػػػػػػػػػبة 
(. مػػػػػػف المعػػػػػػروؼ اف حػػػػػػامض االسػػػػػػتيؾ 1)جػػػػػػدوؿ 

والػػػػػػذي اسػػػػػػتخدـ لسػػػػػػنوات طويمػػػػػػة فػػػػػػي الصػػػػػػناعات 
الغذائيػػػػػػػػػػػة لمنػػػػػػػػػػػع  التمػػػػػػػػػػػوث باإلحيػػػػػػػػػػػاء المجيريػػػػػػػػػػػة 

وىػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػوامض  [14]وكمػػػػػػػػػػادة محمضػػػػػػػػػػة 
العضػػػػػػػػػػػوية الضػػػػػػػػػػػعيفة او قصػػػػػػػػػػػيرة السمسػػػػػػػػػػػمة اذ اف 

نيكيػػػػػػة عممػػػػػػو تعػػػػػػود الػػػػػػى الجػػػػػػزء الغيػػػػػػر مفكػػػػػػؾ ميكا
وىػػػػػػػػو الفعػػػػػػػػؿ األىػػػػػػػػـ (Undissociated)لمجزيئػػػػػػػػة 

لػػػػػو مػػػػػف فعػػػػػؿ التغيػػػػػر فػػػػػي قيمػػػػػة الدالػػػػػة الحامضػػػػػية 
pH الػػػػذي يحصػػػػػؿ بإضػػػػافة الحػػػػػامض إذ يػػػػؤثر فػػػػػي

حالتػػػػػػو الغيػػػػػػر المفككػػػػػػة فػػػػػػي الغشػػػػػػاء الخمػػػػػػوي عػػػػػػف 
طريػػػػؽ التػػػػأثير فػػػػي القػػػػوة الدافعػػػػة لمبروتونػػػػات والتػػػػي 
يحتاجيػػػػػػا لنقػػػػػػؿ مػػػػػػواد األسػػػػػػاس او التأيضػػػػػػات ممػػػػػػا 
يػػػػػؤدي إلػػػػػى حصػػػػػوؿ ثقػػػػػوب فػػػػػي األغشػػػػػية الخمويػػػػػة 
وقتػػػػػػػػػػػػؿ اإلحيػػػػػػػػػػػػاء المجيريػػػػػػػػػػػػة واف ىػػػػػػػػػػػػذه الفعاليػػػػػػػػػػػػة 

دـ تفككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تتناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(Undissociated) . 

وقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخدـ حػػػػػػػػامض االسػػػػػػػػتيؾ كمػػػػػػػػادة مبخػػػػػػػػرة 
لحفػػػػػػظ المحاصػػػػػػيؿ الغذائيػػػػػػة مػػػػػػف غػػػػػػزو الفطريػػػػػػات 

سػػػػػػػػػػػػاعة  2ممغػػػػػػػػػػػػـ / لتػػػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػػػػػدة  4-2وبتركيػػػػػػػػػػػز 
 أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار. كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا [9، 17،  16،  15]أوأكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
الفعاليػػػػػػػػػػة العاليػػػػػػػػػػة لحػػػػػػػػػػامض  إلػػػػػػػػػػى[18]العالمػػػػػػػػػػاف 

االسػػػػػػتيؾ مقارنػػػػػػة بعػػػػػػدد مػػػػػػف الحػػػػػػوامض العضػػػػػػوية 
 والمواد الحافظة وبتركيز  األخرى

% فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى نمػػػػػػػػػو الفطريػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي 1
المعجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات والمخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت ومنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .AspergillusLuchuersis  ،Aاألنػػػػػػػػػواع

flavus  ،Rhizopus stolonifer  ،
Mucor sp.  وP. oxalicum . كمػػػا أظيػػػرت

% مػػػػػػػػف حػػػػػػػػامض 1( الػػػػػػػػى اف تركيػػػػػػػػز 19نتػػػػػػػػائج )
االسػػػػػػػػػتيؾ ادى إلػػػػػػػػػى اعمػػػػػػػػػي فعاليػػػػػػػػػة تثبػػػػػػػػػيط لنمػػػػػػػػػو 

عمػػػى ثمػػػار الشػػػميؾ.  إمػػػػا R. stoloniferالفطػػػر 
معاممػػػػػػػػػة الفطػػػػػػػػػر بتراكيػػػػػػػػػز مختمفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػزوات 

( فقػػػػػػػػػػػػػد اظيػػػػػػػػػػػػػر التركيػػػػػػػػػػػػػز 2الصػػػػػػػػػػػػػوديوـ )شػػػػػػػػػػػػػكؿ 
% تثبيطػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػامال لمنمػػػػػػػػػػػو بينمػػػػػػػػػػػا ثبطػػػػػػػػػػػت 0.03

% 0.003و  0.0003التراكيػػػػػػز االقػػػػػػؿ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ 
% عمػػػػػػػػػػػػػػػى 82% و 58نمػػػػػػػػػػػػػػػو الفطػػػػػػػػػػػػػػػر بنسػػػػػػػػػػػػػػػبة 

% الػػػػػػػػػػػى 0.0003التػػػػػػػػػػػوالي. كمػػػػػػػػػػػا ادى التركيػػػػػػػػػػػز 

 تركٌز السم القٌاس × (=  مساحة القٌمة للعٌنة    جزء بالملٌونتركٌز السم)
 للسم القٌاسًالقمة مساحة                                      
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% 48.97خفػػػػػػػػض انتػػػػػػػػاج سػػػػػػػػـ البػػػػػػػػاتيوليف بنسػػػػػػػػبة 
ولػػػػـ يظيػػػػر اي اثػػػػر لمسػػػػـ بمعاممػػػػة الفطػػػػر بػػػػالتركيز 

 (.2، شكؿ  1% )جدوؿ 0.003
مػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػروؼ اف بنػػػػػػػػػػزوات الصػػػػػػػػػػوديـو كمػػػػػػػػػػادة 

تجػػػػات التػػػػي حافظػػػػة غذائيػػػػة تسػػػػتخدـ عػػػػادة فػػػػي المن
تكػػػػػػػوف حامضػػػػػػػية بطبيعتيػػػػػػػا وتكػػػػػػػوف اكثػػػػػػػر فعاليػػػػػػػة 

وتسػػػػػتخدـ pH 4فػػػػػي األوسػػػػػاط التػػػػػي يكػػػػػوف فييػػػػػا 
% فػػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػػائر الفاكيػػػػػػػػػػػة 0.1-0.05بتركيػػػػػػػػػػػز 

والمخمػػػػػالت واالجبػػػػػػاف وغيرىػػػػػػا إذ أنيػػػػػا تػػػػػػؤدي الػػػػػػى 
تكػػػػػػػويف حػػػػػػػامض البنزويػػػػػػػؾ حػػػػػػػاؿ ذوبانيػػػػػػػا بالمػػػػػػػاء 
الػػػػػػػػذي يعمػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػدوره عمػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػوامض العضػػػػػػػػوية 

قارنػػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػػائج التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػـ ، وبم[20]الضػػػػػػػػػػػعيفة 
الحصػػػػػػوؿ عمييػػػػػػا فػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة مػػػػػػع دراسػػػػػػات 

والتػػػػػػػػػي أظيػػػػػػػػػرت اف  [21]سػػػػػػػػػابقة ومنيػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػة 
% قػػػػػػػد ثبطػػػػػػػت 0.15بنػػػػػػػزوات الصػػػػػػػوديـو بتركيػػػػػػػز 

 P. citrinumنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
،Alternariasolani ،A. niger  ونمػػػػػػػػػػػو

وانتاجيمػػػػػا A.parasitcusو A. flavusالفطػػػػػر 
 22]لسػػػػػـ االفالتوكسػػػػػيف ، كمػػػػػا أشػػػػػارت الدراسػػػػػتيف 

الػػػػػػػػػػػى اف التراكيػػػػػػػػػػػز التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػػػي  [23و 
الواليػػػػات المتحػػػػدة مػػػػف بنػػػػزوات الصػػػػوديـو تقػػػػع بػػػػيف 

% لحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد 0.1و  0.03
الػػػػػى اف سػػػػػوربات  [24]الغذائيػػػػػة، كػػػػػذلؾ فقػػػػػد ذكػػػػػر 

 0.2البوتاسػػػػػػػػػػػيـو وبنػػػػػػػػػػػزوات الصػػػػػػػػػػػوديـو بتركيػػػػػػػػػػػز 
االكثػػػػر فعاليػػػػة مقارنػػػػة بػػػػامالح عضػػػػوية  مػػػػوالر ىػػػػو

و P. digitatumاخػػػرى فػػػي السػػػيطرة عمػػػى نمػػػو 
P. italicum المسػػػػببة لػػػػتعفف الحمضػػػػيات والتػػػػي

-70ادت الػػػػػػػػػػى خفػػػػػػػػػػض نمػػػػػػػػػػو الفطػػػػػػػػػػريف بنسػػػػػػػػػػبة 
والػػػػػػػذي اظيػػػػػػػر  [12]%. كػػػػػػػذلؾ اشػػػػػػػار العػػػػػػػالـ 80

فعاليػػػػة بنػػػػزوات الصػػػػوديـو فػػػػي السػػػػيطرة عمػػػػى نمػػػػو 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ، اذ أدى التركP.expansumالفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

% الػػػػػػى تحفيػػػػػػز نمػػػػػػو الفطػػػػػػر بينمػػػػػػا التركيػػػػػػز 0.05
% واعمػػػػى مػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػأظيرت خفضػػػػا لمنمػػػػو 0.25

%، كمػػػػػػا ادى 50بنسػػػػػػبة وصػػػػػػمت الػػػػػػى اكثػػػػػػر مػػػػػػف 
% الػػػػػػػػى خفػػػػػػػػض تركيػػػػػػػػز البػػػػػػػػاتيوليف 0.1التركيػػػػػػػػز 

% والػػػػػػػػػذي خفػػػػػػػػػض 0.25وصػػػػػػػػػوال الػػػػػػػػػى التركيػػػػػػػػػز 
% الػػػػػػػى 0.3% وادى التركيػػػػػػػز 50انتاجػػػػػػػو بنسػػػػػػػبة 

 [25]دراسػػػػػػة تثبػػػػػػيط كامػػػػػػؿ لنمػػػػػػو الفطػػػػػػر. اظيػػػػػػرت 
 1000الػػػػػػػػى فعاليػػػػػػػػة بنػػػػػػػػزوات الصػػػػػػػػوديـو بتركيػػػػػػػػز 

مػػػػػػػػػايكغـ / مػػػػػػػػػؿ والتػػػػػػػػػى ادت الػػػػػػػػػى تثبػػػػػػػػػيط كامػػػػػػػػػؿ 
النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواغ 

وخفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  Colletotrichumcapsiciالفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
بيػػػػذا الفطػػػػر بنسػػػػػبة Capsicumالصػػػػابة ثمػػػػار الػػػػػػ 
 200%، امػػػػػػػػػػػػػػػػػا التركيػػػػػػػػػػػػػػػػػز 82وصػػػػػػػػػػػػػػػػػمت الػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

مايكغـ/مػػػػػػؿ فػػػػػػادى الػػػػػػى تثبػػػػػػيط نمػػػػػػو المايسػػػػػػيميوـ. 
يػػػػػػػػػر بنػػػػػػػػػزوات الصػػػػػػػػػوديـو بتركيػػػػػػػػػز كػػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػػـ تظ

% اي تػػػػػػػاثير فػػػػػػػي نمػػػػػػػو الفطػػػػػػػر 0.04% و 0.02
A. niger اعمػػػػػى 0.1بينمػػػػػا اظيػػػػػر التركيػػػػػز %
. مػػػػػف الدراسػػػػػات االخػػػػػرى التػػػػػي [10]فعاليػػػػػة تثبػػػػػيط 

اىتمػػػػػت بالوسػػػػػائؿ الكيميائيػػػػػة لمسػػػػػيطرة عمػػػػػى انتػػػػػاج 
البػػػػاتيوليف غيػػػػر المسػػػػتخدمة فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة ىػػػػي 

ضػػػػػػػافات غذائيػػػػػػػة اذ اسػػػػػػػتخدما عػػػػػػػدة م[26]مابينػػػػػػػو 
منيػػػػا بعػػػػض الزيػػػػوت الطيػػػػارة وسػػػػوربات البوتاسػػػػيـو 
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 .Pلمالحظػػػػػػػػػة تاثيرىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػو الفطػػػػػػػػػر 

expansum ، عمػػػػػػػى ثمػػػػػػػار التفػػػػػػػاح وفػػػػػػػي عصػػػػػػػيره
% مػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػت 0.1أظيػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػائج اف تركيػػػػػػػػػز 

% سػػػػػػػػػػػػوربات البوتاسػػػػػػػػػػػػيـو قػػػػػػػػػػػػد 0.5الدارسػػػػػػػػػػػػيف و 
خفضػػػػػت نمػػػػػو الفطػػػػػر عمػػػػػى سػػػػػطح الثمػػػػػار كػػػػػا لػػػػػـ 

ي عصػػػػػػػػير التفػػػػػػػػاح يظيػػػػػػػػر اي اثػػػػػػػػر لمبػػػػػػػػاتيوليف فػػػػػػػػ
% 0.5% زيػػػػػػػػت الدارسػػػػػػػػيف و 0.3الحػػػػػػػػاوي عمػػػػػػػػى 

سػػػػػوربات البوتاسػػػػػيوـ. وفػػػػػي دراسػػػػػة اخػػػػػرى اسػػػػػتخدـ 
، ىيدروكموريػػػػػػػػػػػػد الثػػػػػػػػػػػػايميف،  Bفييػػػػػػػػػػػػا فيتامينػػػػػػػػػػػػات 

ىيدروكموريػػػػػػد البايريدوكسػػػػػػيف وبنتوثنػػػػػػات الكالسػػػػػػيـو 
والتػػػػي اظيػػػػرت جميعيػػػػا خفضػػػػا معنويػػػػا النتػػػػاج سػػػػـ 

حػػػػػػػػػػػظ . وكخالصػػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػػائج يال[27]االبػػػػػػػػػػػاتيوليف 
 P. expansumحساسػػػػػػػػػػية عزلػػػػػػػػػػة الفطػػػػػػػػػػر 

لممػػػػػػػػادتيف الحػػػػػػػػافظتيف المسػػػػػػػػتخدمة وبتراكيػػػػػػػػز اقػػػػػػػػؿ 
ممػػػػػا ىػػػػػو مثبػػػػػت فػػػػػي الدراسػػػػػات االخػػػػػرى وذلػػػػػؾ قػػػػػد 
يعػػػػػػػود الػػػػػػػى اخػػػػػػػتالؼ سػػػػػػػاللة الفطػػػػػػػر او اخػػػػػػػتالؼ 
طػػػػػػػرؽ الفصػػػػػػػؿ والحضػػػػػػػف وغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف الظػػػػػػػروؼ 

 التي تؤثر في النمو ومف ثـ في انتاج السـ.

 

 

 . P. expansum: تاثير تراكيز مختمفة من حامض االستيك في الوزن الجاف لفطر 1شكل
 يوم 14م لمده ° 2±20بدرجو حراره  PDAالنامي في وسط 
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 . P. expansum: تاثير تراكيز مختمفة من بنزوات الصوديوم في الوزن الجاف لفطر2شكل
 يوم 14م لمده ° 2±20بدرجو حراره  PDAالنامي في وسط 

 
 

 تاثير المعاممة بحامض االستيك وبنزوات الصوديوم في تركيز سم الباتيولين. :1جدول 
 

 النسبة المئوية لتثبيط انتاج السم تركيز السم / جزء بالمميون المعاممة

Control 17.56 - 

AA 0.05% 0.022 11 

AA 0.1% 2.75 84.33 

%0.0003بنزوات الصوديوـ   8.96 48.97 
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%0.003بنزوات الصوديوـ   0 100 
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فً ِماغؼاخ وشدعتاْ  Vicia L. (Fabaceae)صغاب اٌؼذد اٌىشِٚٛعًِٛ ٌّشاتة اٌزٕظ 

 اٌؼشاق*

 

 

 ػزٌح ٔاً٘ اٌّشٙذأً**

 شٛاْ ِضّذ صاٌش***

  غم علُ  الحٕا / ابه الٍٕثم-للعلُ  الصشفة  لٕة التشبٕة/ ك**يامعة ب ذاد

 الغلٕماوٕة-***المعٍذ التةىٓ الضساعٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌخالصح

 Viciaالجىظ  Taxaتعمىت الذساعة الحالٕة حغا  العذد ال شمُعُمٓ الثىائٓ لمشاتب 

L.  مشتبة, َ ذ تم حغا  ال شَمُعُمال مه  27الىامٕة فٓ مةاغعال كشدعتان العشاق َالبال ة

الخ ٔا الجغمٕة لجذاس المتك. َ ذ َيذ أن أحغه مشحلة لذساعة األعذاد ال شَمُعُمٕة الثىائٕة ٌُ 

. كما َيذ أن األعذاد ال شَمُعُمٕة Metaphase mitosisمه االوةغا  الخٕطٓ الطُس االعتُائٓ

. َ ذ أظٍشل مشاتب الجىظ 7َ 6َ 5لتلك المشاتب ٌٓ  Basic chromsome numberاألعاعٕة 

Vicia ٕذ الذساعة تبأىال َاظحة فٓ مجامٕعٍا ال شَمُعُمٕة مه حٕث األعذاد َاألحجا , فةذ كان 

َٔعذ العذدٔه األخٕشٔه  ,Diploid10=2n َ12=2n َ14=2n َ24=2nَ28=2nالعذد الثىائٓ 

علّ التُالٓ, علما ب ن العذد  7َ 6للعذدٔه األعاعٕٕه  Tetraploidyتعذدا مجمُعٕاً سباعٕاً 

ٔغجل ألَع مش  فٓ العشاق حغب ما ٌُ متُفش مه Viciaال شَمُعُمٓ الثىائٓ لمعيم أوُاع الجىظ 

 مصادس.

 .Fabaceae, العائلة Viciaالعذد ال شَمُعُمٓ الثىائٓ, الجىظ اٌىٍّاخ اٌّفتاصٍح: 
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Abstract 

The current study was included the calculation of the diploid chromosome 

number for the taxa of the genus Vicia L. growing in Iraqi Kurdistan districts which are of 

27 taxa. The chromosomes were calculated from the somatic cells of the anther cover, the 

best phase for this study was the metaphase of mitosis. The basic chromosome number for 

that taxa were found to be 5, 6 and 7.The taxa of the genus Vicia under the study have a 

clear variations in their chromosomes number and size. So the diploid number are 2n=10, 

2n=12, 2n=14, 2n=24, and 2n=28, the last two numbers were a tetraploidy for the basic 

numbers 6 and 7, respectively. The diploid chromosome numbers for most of the Vicia 

species are recorded in Iraq for the first time as known from the available references. 

Key word: Vicia, Fabaceae, Diploid chromosome. 
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 اٌّمذِح 

لةنننننننننننننذ اصدادل أٌمٕنننننننننننننة الذساعنننننننننننننال 

َونننة ُعنننُمٕة فنننٓ التصنننىٕف الىبننناتٓ فنننٓ اٖال شم

البنناحثٕه أدلننة معةُلننة  األخٕننش   ر ٔعننذٌا كثٕننش مننه

فٍنننننننننننم الع  نننننننننننال التطُسٔنننننننننننة للتصنننننننننننىٕف َ

Phylogenetic relationships  بنننننننننننٕه

الىباتننننال أكثننننش مننننه الصنننن ال الميٍشٔننننة التةلٕذٔننننة 

[  لنننننننّ أٌمٕنننننننة حغنننننننا  العنننننننذد 2[ َأشننننننناس ]1]

ت نننخٕص  شمُعنننُمٓ فنننٓ ك نننف ال منننُض عنننهال 

. فٕمننننا بننننٕه كننننل مننننه األوننننُاع المتذاخلننننة ميٍشٔنننناً 

ة [ أٌمٕنننننة الذساعنننننة ال شمُعنننننُم5ٕ[ َ ]4[ َ ]3]

التنننٓ تتعنننمه الت صنننٕلٕة فنننٓ التصنننىٕف الحنننذٔث َ

عنننننننننننلُك  شمُعنننننننننننُمٓ َحغنننننننننننا  العنننننننننننذد ال

 Chromosome behaviorال شمُعننننننُمال 

[ ظنننننشَس  6أكنننننذ ]فنننننٓ االوةغنننننا  االختضالنننننٓ, َ

عننننننننُمٕة لألغننننننننشاض ا  الذساعننننننننة ال شمُأيننننننننش

[ العنننننننذد ال شَمُعنننننننُمٓ 7] عنننننننذ  التصنننننننىٕ ٕة. َ

صنننننننننن ة مٍمننننننننننة فننننننننننٓ التصننننننننننىٕف الحٕنننننننننناتٓ 

Biosystematic َ لنننً منننادا  ثابتنننا للىنننُع الُاحنننذ

 نننذ العائلنننة َالجنننىظ, َأٌمٕننة كبٕنننش  علنننّ مغنننتُِ 

األيىننننناط أعٕنننننذ تةغنننننٕم العٕنننننذد منننننه العنننننائ ل َ

 [.8الىباتٕة علّ ظُ  العذد ال شمُعُمٓ ]

فةنننذ ركنننش   Viciaأمنننا بالىغنننبة للجنننىظ 

 .V[ أن العنننذد ال شمُعنننُمٓ الثىنننائٓ للىنننُع 9]

michauxii ُ[ 11 ننننننذ َيننننننذ ], َأٔعنننننناً  14ٌنننننن

عىنننننذ دساعنننننتً  12العنننننذد ال شمُعنننننُمٓ الثىنننننائٓ 

 .Vتابعننننة للىننننُع  Cultivarsلثماوٕننننة أصننننىاا 

sativa [ العنننذد الثىنننائٓ 12فنننٓ تشكٕنننا. كمنننا َينننذ ]

ٌَننننُ  V. noeanaلل شَمغننننُمال فننننٓ الىننننُع 

12. 

 اٌّٛاد ٚغشائك اٌؼًّ 

حغننننب العنننننذد الثىننننائٓ لل شَمُعنننننُمال 

ة ألغل ننة المتننُك عىننذ محاَلننة لخ ٔننا الجغننمٕمننه ا

د العنننننننذد ال شَمُعنننننننُمٓ األحنننننننادْ منننننننه  ٔجنننننننا

 Pollen motherالخ ٔنننا األ  لحبنننُ  اللةنننا  

cells (PMC). 

 .يمع العٕىال 1

يمعننننننننت البننننننننشاعم الضٌشٔننننننننة حذٔثننننننننة 

ع األونننُاع  ٕنننذ الذساعنننة منننه الحةنننل الت نننُٔه لجمٕننن

 مباشش .

 التثبٕت.الةتل 2َ

َظنننننعت البنننننشاعم مباشنننننش  فنننننٓ  ىننننناوٓ 

تحتننننُْ علننننّ محلننننُع كنننناسوُْ  Vialsصيايٕننننة 

Carnoy's fluid حجننننُ   ةالم ننننُن مننننه ث ثنننن

حجنننننم َ Absolute alcoholكحنننننُع مطلنننننق 

 Glacialَاحننننذ مننننه حننننامط الخلٕننننك الثلجننننٓ 

acetic acid َ ٓالحةننننل ثننننم المحعننننش آوٕنننناً فنننن

عنننننناعة  24-20تشكننننننت البننننننشاعم فننننننٓ المحلننننننُع 

بذسيننة حننشاس  ال شفننة, ثننم غغننلت مننشتٕه ب حننُع 

ثننم ح ينننت فننٓ و نننظ التشكٕنننض  %70اثٕلننٓ تشكٕنننض 

مننه ال حننُع فننٓ مجمننذ الث يننة لحننٕه االعننتعماع, 

[13[ َ [14[ َ ]15.] 

 تحعٕش ال شائح.التصبٕغ 3َ

اعننننتعملت صننننٕ ة ال نننناسمٕه الحامعننننٕة 

Acetocarmin  التننننننٓ حعننننننشل َ %2بتشكٕننننننض

[. أخنننننزل بنننننشاعم ب حجنننننا  مختل نننننة 16بطشٔةنننننة ]

َظننننعت مىاعننننبة ثننننم اعننننتخشيت مىٍننننا المتننننُك َ

 فنننٓ ي ىنننة صيايٕنننة صننن ٕش  تحتنننُْ علنننّ محلنننُع

د ٕةنننة  لنننّ عننناعة  30شكنننت فٍٕنننا منننه تالصنننب ة َ

غنننب األونننُاع, ثنننم أخنننز أحنننذ المتنننُك حَوصنننف َ

ََظنننننع علنننننّ شنننننشٔحة صيايٕنننننة ويٕ نننننة َفنننننتح 

شٔح د ٕةتننٓ الىٍأننة فننٓ  طننش  عصننش بننيبشتٓ ت ننَ

ٌنننننشط بنننننيبش  ت نننننشٔح حذٔذٔنننننة, لصنننننب ة َمنننننه ا

ٔغتحغننننه أن ت ننننُن صننننذئة إلعطننننا  كمٕننننة مننننه 

Feأُٔوننننننال الحذٔننننننذٔك 
+++

التننننننٓ تغنننننناعذ فننننننٓ َ 

[ َ 13عملٕنننننة سبنننننػ الصنننننب ة بال شَمُعنننننُمال ]

[, ثنننننننم َظنننننننع غطنننننننا  ال نننننننشٔحة بطلنننننننف 15]

ظنننش  علٕنننً بشفنننق بُاعنننطة الىٍأنننة العشٔعنننة َ

ة تُصٔنننع الخ ٔنننا ذ  منننشال ب ٕنننإلبنننش  الت نننشٔح عننن

 ةاعنننننننال كنننننننزلك غنننننننشد البصنننننننُس  متجاوغنننننننة َ

بعنننننذٌا عنننننخىت الٍُائٕنننننة منننننه تحنننننت ال طنننننا  َ

عنننذ  منننشال  ال نننشٔحة علنننّ لٍنننب مصنننبا  كحنننُع

ع االوتبننناي لمىنننع غلٕنننان ل تنننش  ثنننُاوٓ ل نننل منننش  منننَ

تغننناعذ عملٕنننة التغنننخٕه علنننّ التصننناق الصنننب ة, َ

بعنننننذٌا [. 16َطنننننا  َت شٔنننننق ال شمُعنننننُمال ]ال 

ت ال نننننشٔحة بنننننٕه غٕتنننننٓ َس نننننة تششنننننٕح عَظننننن
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بصنننُس  عمُدٔنننة ثابتنننة َظننن ػ علٍٕنننا باإلبٍنننا  َ

 مع تجىب تحشك ال طا .

اختٕننننشل ال ننننشائح التننننٓ تحتننننُْ علننننّ 

التنننننٓ كاونننننت خ ٔنننننا رال أغُاساوةغنننننا  مىاعنننننبة َ

 فٍٕنننننا ال شَمُعنننننُمال مىت نننننش  بصنننننُس  يٕنننننذ 

بحٕننننننننث ٔم ننننننننه عننننننننذٌا بصننننننننُس  معننننننننبُغة, 

صننننننُسل تلننننننك ال ننننننشائح بننننننالمجٍش المشكننننننب َ

Olympus  منننننننه ونننننننُعBHS بعنننننننذ دساعنننننننتٍا ,

 تحت العذعة الضٔتٕة.

 إٌتائذ ٚإٌّالشح 

حغنننننب العنننننذد ال شَمُعنننننُمٓ الثىنننننائٓ 

 27البال نننننننة Viciaَلمعينننننننم مشاتنننننننب الجنننننننىظ 

مٕننننة فننننٓ مةاغعننننال كشدعننننتان العننننشاق مشتبننننة الىا

 نننذ َينننذ أن أفعنننل َالتنننٓ تنننم يمنننع بنننشاعم لٍنننا. َ

وةغننننننننا  الخٕطننننننننٓ لحغننننننننا  العننننننننذد أغننننننننُاس اال

ال شمُمُعننننُمٓ الثىننننائٓ ٌننننُ الطننننُس االعننننتُائٓ 

Metaphaseَ . نننننذ َينننننذ منننننه خننننن ع الذساعنننننة 

الحالٕننننننة أن األعننننننذاد ال شَمُعننننننُمٕة األعاعننننننٕة 

Basic chromosome numbers  لألوننننُاع

َ  5الىامٕنننة فنننٓ مةاغعنننال كشدعنننتان العنننشاق ٌنننٓ 

 24أمنننا بةٕنننة األعنننذاد التنننٓ َينننذل َ ٌنننٓ  7َ  6

 Tetraploidyفتعننننننذ معنننننناع ال سباعٕننننننة  28َ 

علننننّ  7َ  6للمجمُعننننة ال شَمُعننننُمٕة للعننننذدٔه 

 (.1( َ اللُحة  1التُالٓ, الجذَع  

أظٍننننننننننننننننشل مشاتننننننننننننننننب الجننننننننننننننننىظ 

Viciaا المختل نننة ت نننأشال َاظنننحة فنننٓ مجامٕعٍننن

أحجامٍنننننا ال شَمُعنننننُمٕة منننننه حٕنننننث أعنننننذادٌا َ

(, فةننننذ كننننان العننننذد الثىننننائٓ 1كمننننا فننننٓ اللُحننننة  

10=2n Diploid  فننننننننٓ الىننننننننُعV. 

mollisَ12=2n  فننننٓ المشاتننننبV. sativa 

var. sativa َV. hybrida َV. 

lathyroides  َV. assyriacaَV. 

sericocarpaَV. fabaَ ,ش ـٍننننننننـذ أظـ نننننننن

 2n=28ٓ ـائنننـىـذد الثـعنننالـV. cracca ُع ـىنننـال

ٌنننننننزان َ V. tenuifolia24=2nُع ـىنننننننـَال

العنننننننننذدان ٌمنننننننننا تعنننننننننذد مجمنننننننننُعٓ سبننننننننناعٓ 

Teraploidy  علننننننّ  6َ 7للعننننننذدٔه األعاعننننننٕٕه

ٔغنننتىتج منننه رلنننك أن ٌنننزٔه الىنننُعٕه  نننذ التنننُالٓ, َ

تعشظنننا لت ٕنننشال َساثٕنننة كثٕنننش  خننن ع َيُدٌمنننا 

َمنننه أٌنننم تلنننك الت نننأشال الط نننشال فنننٓ الطبٕعنننة 

التٍجننننننننننننٕه أَ ف ننننننننننننل عملٕننننننننننننة او صنننننننننننناع َ

ثىنننننننننا  مشاحنننننننننل االوةغنننننننننا  ال شَمُعنننننننننُمال أ

ط  لنننّ األعننبا  تحتنننالنننُ أن مثننل ٌنننزي االختضالننٓ َ

 وغبٍا.دساعة َاععة حُع حذَثٍا َ

َكاونننننت مشاتنننننب الجنننننىظ  ٕنننننذ الذساعنننننة 

مشتبننننننة رال عننننننذد كشَمُعننننننُمٓ  17البال ننننننة َ

 (.1اللُحة  ( 1َالجذَع   2n=14ثىائٓ 

 ن حغنننننننننا  العنننننننننذد ال شَمُعنننننننننُمٓ 

فنننٓ العنننشاق لنننم ٔنننتم Viciaالثىنننائٓ ألونننُاع الجنننىظ 

[ 17ٕنننننً مغنننننبةاً فٕمنننننا عنننننذا دساعنننننة ]التطنننننشق  ل

[ لمعشفنننننة عنننننلُك ال شَمُعنننننُمال 18دساعنننننة ]َ

 بت ثٕش بعط م تةال البتشَع علٍٕا.

 ن معيننننم أوننننُاع الجننننىظ التننننٓ تننننم حغننننا  العننننذد 

فنننٓ  ال شَمُعنننُمٓ الثىنننائٓ لٍنننا تجنننشْ ألَع منننش 

ممنننا ٔجنننذس ركنننشي العنننشاق خننن ع البحنننث الحنننالٓ. َ

ل منننننه أن حغنننننا  العنننننذد الثىنننننائٓ لل شَمُعنننننُما

منننش  الثاوٕنننة ٔنننتم لل كمتنننالخ ٔنننا الجغنننٕمة لجنننذاس ال

أن تنننم حغنننابٍا منننه الخ ٔنننا فنننٓ العنننشاق,  ر عنننبق َ

 [ ألَع مش .15الجغمٕة لجذاس المتك مه  بل ]
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 الخ صة :

مه  .Onobrychis Millعائذ  للجىظ  Taxaتىاَع البحث الحالٓ دساعة حبُ  اللةا  ألحذ ع ش مشتبة تصىٕ ٕة 

. َتعمىت الذساعة  ٕاط أبعاد حبُ  اللةا  َأش الٍا فٓ المىيشٔه الةطبٓ  Papilionaceaeالعائلة ال شاشٕة 

َاألعتُائٓ َ ٕاط عمك يذاس الحبة َكزلك دساعة الضخشفة الغطحٕة . َ ذ أظٍشل الذساعة ت أشال فٓ ص ال حبُ  

 اللةا  لمشاتب الجىظ المذسَعة.

 . .Onobrychis Millالجىظ  ال لمال الم تاحٕة : علم حبُ  اللةا  , العائلة ال شاشٕة ,

 

Abstract 

The current research included Palynological study for eleven taxa of the genus Onobrychis 

Mill. Family Papilionaceae. The study included measurement the dimension of pollen 

grains and there shape in polar and equatorial views and measuring thickness wall of the 

pollen grain also including configuration of the wall surface . The study showed that there 

are variation in pollen grains characters for the studied taxa . 

Key words: Palynology , Papilionaceae , Onobrychis Mill. . 
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 اٌّمذِح :

التٓ ٔىتمٓ الٍٕا  Papilionaceaeتعذ العائلة ال شاشٕة 

الجىظ مُظُع الذساعة  مه العائ ل الىباتٕة ال بٕش   ر أوٍا 

ثاوٓ أكبش عائلة بٕه الىباتال الضٌشٔة بعذ العائلة المشكبة 

Composite (Asteraceae)  [1]مه حٕث عذد األوُاع 

. ٌَٓ ثاوٓ أٌم العُائل الىباتٕة مه الىاحٕة األ تصادٔة  [2]َ

. ٌَٓ عالمٕة األوت اس  Gramineae[3]بعذ العائلة الىجٕلٕة 

Cosmopolitan  ُيىظ َسبما  460-500ار تعم وح

 347يىظ تتعمه   40. َلٍا فٓ العشاق  [4]وُع  1200

بال صٕلة  Fabaceae. َعمٕت ال صٕلة ال ُلٕة [5]وُع 

 [3]ويشاً ل بً صٌشتٍا بال شاشة  Papilionaceaeشاشٕة ال 

. 

تعذ دساعة حبُ  اللةا  مه العُامل المٍمة فٓ تحذٔذ َسبػ 

الع  ال التطُسٔة َالطبٕعٕة بٕه األيىاط َالعائ ل الىباتٕة 

. َ ذ تىاَع العذٔذ مه الباحثٕه دساعال تصىٕ ٕة  [6]المختل ة

أليىاط مختل ة مه العائلة َاسدٔه ظمه دساعتٍم ص ال 

الزْ  [7]حبُ  اللةا  , َمه بٕه ٌزي الذساعال دساعة

وُع تىتمٓ للجىظ  18دسط ص ال حبُ  لةا  

Trigonella L.  التٓ تىاَلت ص ال حبُ   [8]َدساعة

 [9]َدساعة  .Pisum Lلجىظ اللةا  لخمغة أوُاع تىتمٓ ل

مشتبة تصىٕ ٕة تعُد  27التٓ دسعت ص ال حبُ  لةا  

التٓ شملت دساعة حبُ   [10]َدساعة  .Vicia Lللجىظ 

 . .Lathyrus Lوُع تعُد للجىظ  12لةا  

 

 . ٓبحث مغتل مه سعالة مايغتٕش للباحث الثاو 

أٌتماماً  Onobrychisَوـالــت دساعــة حبُ  لةا  الجىظ

كبٕشاً مه  بل المصى ٕه فٓ  ٔشان َتشكٕا َمــه بــٕــه ٌــزي 

التٓ تىاَلت دساعة ص ال حبُ  [11]الــذساعــال دساعــة 

 [12]َدساعة  .O.schahuensis Bornmاللةا  للىُع 

التٓ شملت دساعة ص ال حبُ  اللةا  ألوُاع يذٔذ  مه 

 [13]ة , َفٓ تشكٕا دساع .Onobrychis Millالجىظ 

للص ال الميٍشٔة الذ ٕةة لحبُ  لةا  أوُاع مه الجىظ 

Onobrychis . 

 

َتىاَع البحث الحالٓ دساعة حبُ  لةا  بعط األوُاع 

 الىامٕة فٓ العشاق ٌَٓ : Onobrychisالتابعة للجىظ 

1. Onobrychis acaulis Bornm. 

2. O. caput-galli L. 

3. O. carduchorum Townsend 

4. O. crista -galli var. crista –galli L. 

5. O. crista -galli var. trilophocarpaL. 

6. O. galegifoliaBoiss. 

7. O. haussknechtiiBoiss. 

8. O. kotschyana Fenzl. 

9. O. megataphrosBoiss. 

10. O. ptolemaica Del.DC 

11. O. schahuensis Bornm. 

 المُاد َغشائق العمل :

البشاعم الضٌشٔة   Anthersدسعت حبُ  اللةا  مه متُك 

الىاظجة أَ األصٌاس حذٔثة الت تح بعذ تثبٕتٍا فٓ الحةل 

حجُ   3مباشش  خ ع الغ شال الحةلٕة بمحلُع كاسوُلٓ  

 24حجم حامط الخلٕك الثلجٓ( لمذ   1كحُع أثٕلٓ مطلق :

% َح يت فٓ مجمذ 70عاعة, ثم غغلت ب حُع أثٕلٓ 

ا, كما اعتخذمت الث ية بتشكٕض ال حُع و غً لحٕه اعتعمالٍ

عٕىال يافة بعذ الت كذ مه ع مة تصىٕ ٍا أَ اعاد  تصىٕ ٍا 

, [15]َ [14]خ ع الذساعة الحالٕة َاعتخذمت غشٔةة 

َفٍٕا وضع المتك الىاظج ََظع فٓ صياية عاعة َأظٕ ت 

كلٕغٕشٔه َفتح المتك ب بشتٓ ت شٔح  –الًٕ صب ة الغ شاوٕه 

, ثم وةلت حبُ  د ٕةتٕه ٌَشط العتخشاط حبُ  اللةا 

اللةا  بعذ عحبٍا مع الصب ة بُعاغة  طاس  خاصة ل ل وُع 

ََظع علٍٕا غطا   slideالّ ششٔحة صيايٕة ويٕ ة 

َمه ثم فحصت العٕىال تحت   cover slideال شٔحة

 Compound microscope المجٍش العُئٓ المشكب 

 . Olympusوُع 

أبعاد حبة لةا  َحغــبت  20 – 30َ ذ دسعت ل ل وُع  

 Polar view (p)حبال لةا  األوُاع فٓ المىيشٔه الةطبٓ

ب عتعماع المةٕاط  Equatorial view (E)َاالعتُائٓ 

َحغبت  ٕمة   Ocular micrometerالذ ٕق للعذعة العٕىٕة

ََص ت أش اع حبُ  لةا  كل وُع َستبت   P/E اع

( 2( َ 1( فع ً عه اللُحال  1البٕاوال فٓ يذَع س م  

الت أشال فٓ المحُسٔه الةطبٓ َاألعتُائٓ لمشاتب  لتُظٕح

مه الجىظ  ٕذ الذساعة َمه ثم صُسل حبُ  اللةا  

الخاصة بالمجٍش  Canonب عتخذا  الة تصُٔش وُع 

 ( .40xتحت العذعة   Olympusالعُئٓ المشكب وُع 
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 : إٌتائذ ٚإٌّالشح

تبٕه مه وتائج الذساعة الحالٕة أن أوُاع الجىظ  ٕذ 

الذساعة تمتلك حبُ  لةا  مه وُع أحادٔة الميٍش 

Monomorphic  ٓأْ تمتلك حبُ  اللةا  ش  ً َاحذاً ف

كل وُع َأوٍا مه وُع ث ثٕة األخادٔذ رال ثةُ  أَ فتحال 

َتمتذ األخادٔذ Tricolporateتغمّ بث ثٕة األخادٔذ مثةبة 

. َكاوت األَيً الغطحٕة لجذسان لةطب الّ الةطبمه ا

حبُ  اللةا  فٓ يمٕع أوُاع الجىظ  ٕذ الذساعة رال 

مع بعط األخت ا فٓ  Reticulateصخشفة عطحٕة شب ٕة 

ٌَزا ٔت ق مع ما يا  فٓ  Reticulationدسية اع 

التٓ تىاَلت دساعة الص ال الميٍشٔة لحبُ   [16]دساعة

. َأن حجم Onobrychisعة للجىظ لةا  بعط األوُاع التاب

حبُ  اللةا  لجمٕع أوُاع الجىظ  ٕذ الذساعة ٌٓ مه الىُع 

 – 50متُعطة الحجم أر كاوت أكبش معذالتٍا تتشاَ  مابٕه 

. َأظٍشل األوُاع [17]مأ شَمٕتش حغب ما يا  فٓ  25

 ٕذ الذساعة تبأىال فٕما بٕىٍا فٓ أبعاد حبُ  لةاحٍا المةاعة 

  Equatorial viewىيشٔه االعتُائٓ مه خ ع الم

حٕث بلغ معذع غُع المحُس  Polar view َالةطبٓ 

 .Oمأ شَمٕتش فٓ الىُع 26.2األعتُائٓ فٓ حذي األدوّ 

galegifolia  َ34.4  مأ شَمٕتش كحذ أعلّ فٓ الىُعO. 

caput-galli . 

َفٕما ٔخص المحُس الةطبٓ فتشاَ  معذع غُلً  

 .Oمأ شَمٕتش كحذ أدوّ فٓ الىُع 16.4بٕه 

haussknechtii ّمأ شَمٕتش كحذ أعلّ فٓ  23.5 ال

. َكاوت وغبة غُع المحُس O. caput-galliالىُع 

االعتُائٓ الــّ غــُع المــحـُس الةــطــبٓ مخــتــلــف 

باخــتــ ا الــمشاتب  ٕذ الذساعة فبل ت الىغبة فٓ حذٌا 

كحذ  O.carduchorum َ1.78فٓ الىُع  1.41األدوّ 

  O. crista-gallivar. crista-galliأعلّ فٓ العش 

 َتشاَحت بةٕة المشاتب بٕه ٌزٔه الحذٔه.

أخت ا  Exineكما َأظٍش عمك يذاس حبة اللةا  

مأ شَمٕتش  1.2بٕه األوُاع  ٕذ الذساعة َبمعذع تشاَ  بٕه 

  3.05الّ O. caput-galliكحذ أدوّ فٓ الىُع 

, O. megataphrosش كحذ أعلّ فٓ الىُع مأ شَمٕت

 َتذسيت بةٕة المشاتب بٕه ٌزٔه الحذٔه.

َاختل ت حبُ  اللةا  للمشاتب  ٕذ الذساعة فٓ 

أش الٍا فٓ المىيش الةطبٓ َالمىيش االعتُائٓ, َأم ه 

تةغٕمٍا علّ مجمُعتٕه حغب ش لٍا فٓ المىيش الةطبٓ 

Polar view :َٓكاٖت 

 

اللةا  رال ش ل كشَْ الّ شبً  المجمُعة األَلّ: حبُ 

َشملت  Spheroidal-Subspheroidalكشَْ 

 .O. acaulisَO. caput-galli َOالمشاتب

carduchorum  َgalli  O.  crista-َO.  

galegifolia َO.  haussknechtiiَO.ptolemaica  

َO. schahuensis. 

المجمُعة الثاوٕة: حبُ  اللةا  رال ش ل بٕعٓ الّ ث ثٕة 

 .Oَشملت الىُعٕه  Ovoid-Triangularاألَيً

kotschyana َO. megataphros. 

أما فٕما ٔتعلق ب  ل حبُ  اللةا  بالمىيش 

 ف اوت أش الٍا تتشاَ  بٕه:  Equatorial viewاالعتُائٓ 

َاألٌلٕلٕجٓ العٕق Ellipsoid أَالً: ال  ل األٌلٕلٕجٓ 

Narrowly ellipsoid َاألٌلٕلــٕجٓ العشٔـطWide  

ellipsoid  َشمــلت األوــُاعO. acaulis  َO. caput-

galli     َO. carduchorum َO. crista-galli َO. 

galegifolia َO. haussknechtii  َO. 

megataphros َO. ptolemaica َO. schahuensis 

. 

-Spheroidalثاوٕاً: ال  ل ال شَْ أَ شبً ال شَْ 

Subspheroidal  َظٍش ٌزا ال  ل فٓ الىُعO. 

kotschyana. 

 .Oَينننننذ منننننه خننننن ع الذساعنننننة الحالٕنننننة فنننننٓ الىنننننُع

kotschyana ٌٓىالننننك حالننننة خاصننننة لحبننننُ  اللةننننا  فنننن

المىيشالةطبنننننننٓ َاالعنننننننتُائٓ حٕنننننننث كاونننننننت رال شننننننن ل 

أختلنننننف عنننننه أشننننن اع حبنننننُ  لةنننننا  بةٕنننننة المشاتنننننب فنننننٓ 

المىيننننشٔه, حٕننننث كاوننننت حبننننُ  لةننننا  ٌننننزا الىننننُع رال 

الننننّ ث ثننننٓ األَيننننً فننننٓ المىيننننش الةطبننننٓ شنننن ل بٕعننننٓ 

َرات نننننن ل كننننننشَْ الننننننّ شننننننبً كننننننشَْ فننننننٓ المىيننننننش 

االعنننتُائٓ, ٌَنننزي الصننن ة عننناعذل فنننٓ تمٕنننض ٌنننزا الىنننُع 

 عه بةٕة المشاتب  ٕذ الذساعة.
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لمشاتب مه الجىظ  االعتُائٓالت أشال فٓ أبعاد َأش اع حبُ  اللةا  فٓ المىيش  :(1اللُحة  

Onobrychis 400تحت  ُ  ت بٕش    ٕذ الذساعة المذسَعةx). 
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 ٕذ  Onobrychisالت أشال فٓ أبعاد َأش اع حبُ  اللةا  فٓ المىيش الةطبٓ لمشاتب مه الجىظ :(2اللُحة 

 . (400xتحت  ُ  ت بٕش   الذساعة
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 ٍٛث اٌّاٌىشٚتً ٚعالِح االعتٙالن ٌثؼط اٌخعش اٌٛسلٍح اٌت

 

 
 يباس فشحان المعاظٕذْ  اعامة باعم الص اس  صبا  ععذ عبذ الصاحب  علٓ داََد يٕجان 

 كلٕة مذٔىة العلم الجامعة /  غم علُ  الحٕا  

 العشاق -ب ذاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌخالصح

كذ مه ع متٍا صحٕاً اعتخذمت عذ   لتلتغتٍلك بعط اوُاع الخعش الُس ٕة بصُس  غشًٔ ُٔمٕاً , َ

ب تٕشٔة, َغ ٕلٕة( ان َيذل لمىع اوت اس االمشاض فلةذ اعتعمل ما  لٕصٍا مه الملُثال المأ شَبٕة  معام ل لتخ

فٓ معاملة الخعش الُس ٕة  د ٕةة ( 5, 3, 1   َالمىي ال الغائلة ل تشال صمىٕة مختل ةحى ٕة َبشمى ىال البُتاعُٕ  

لتحذٔذ وُع المعاملة َالضمه ال ص  لتخلٕصٍا مه الملُثال المأ شَبٕة. بٕىت وتائج البحث ان اوُاع الخعش المذسَعة 

الب تٕشْ َالط ٕلٓ. ان اعتخذا  ما   كشفظ, معذوُط, سشاد( ملُثً بالمغببال المشظٕة وغبة الّ دالئل التلُص 

% لمذ  خمغة د ائق كافٕة الصالة التلُص الب تٕشْ 1الحى ٕة فٓ ال غل لمذ  ث ثة د ائق فاكثش َالمىي ال الغائلة بىغبة 

دَن التلُص الط ٕلٓ حٕث َيذ اوً الٔتاثش َالٔم ه اصالتً اَ فصلً بالما  اَ المىي ال بغبب  ُ  االصش  االلتصا ٕة 

تٓ تشبػ الط ٕلٓ بالخعش. ان اليشَا المثلّ للتخلص مه كافة الملُثال المأ شَبٕة   الب تٕشٔة َالط ٕلٕة ( ال

 % لمذ  د ٕةة َاحذ  . 1% لمذ  ث ثة د ائق اَ 0.5تغتُيب اعتخذا  بشمى ىال البُتاعُٕ  بتشكٕض 

 تمٍٍُ ، ِاٌىشٚتً ٚ خعش ٚسلٍحاٌىٍّاخ اٌّفتاصٍح : 
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Microbial contmination and Safety of Some Leafy Green Vegetables 
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Abstract 

 Leafy green vegetable consumed fresh daily, it was evaluated for inhabitant of 

pathogens and investigated for safety clearance. Vegetable were washed with tap water, 

Potassium Permanganate, and liquid detergent separately for 1,3, and 5 minutes inorder to 

find the right treatment and get germ free vegetables. Results showed all investigated 

vegetables (Celery, Parsly and Pepper cress) were contaminated with pathogenic microbes 

according to contamination indicator.Washing with tap water alone and with 1% liquid 

detergent for three minutes and more let to remove all pathogenic bacteria only rather than 

parasite. Parasite linkage is so strong which resist washing with tap water or with 

detergent. Optimum condition to get rid of all hygienic pathogens (Bacteria, Parasites) 

isneed to wash with Potassium permanganate solution of 0.5% for three minutes or with 

1% for one minute. 

Key word: Contamination, Microbs, Leaf vegetable 
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 اٌّمذِح

تغتٍلك الخعش الُس ٕة ب مٕال كبٕش  مه  بل الطبةال 

المختل ة مه ال عب َخصُصاً الطبةال المتُعطة َال ةٕش  

َان تلُثٍا بالجشاثٕم   ب تشٔا َالط ٕلٕال ( ٔعذ مه اٌم 

الُعائل الوت اس االمشاض. ٔحذص ٌزا الىُع مه التلُص 

فٓ ال زائٓ عه غشٔق األحٕا  الذ ٕةة َالتٓ عاد  ما تُيذ 

البٕفة المحٕطة بالماد  ال زائٕة كالتشبة َالٍُا  َالما ,  ظافة 

 لّ اإلوغان َالحُٕان, َمصادس تلُص المُاد ال زائٕة 

التشبة علّ عبٕل المثاع ف.(1 بال ائىال الحٕة عذٔذ  َمتىُعة 

تعتبش م َِ غبٕعٕاً للعذٔذ مه األحٕا  الذ ٕةة, مما ٔجعلٍا 

باتال خاصة تلك التٓ ت مظ مصذساً ٌاماً لتلُص بعط الى

(. َتضداد أٌمٕة التشبة 2التشبة كالىباتال الذسوٕة َالجزسٔة  

كم َِ ال ائىال الحٕة الذ ٕةة كلما صادل خصُبتٍا مع تُافش 

الشغُبة َالحشاس  المىاعبتٕه, ٌزا باإلظافة لما تحتًُٔ 

التشبة مه مُاد ععُٔة َمعذوٕة ٔجعلٍا مىاعبة لىمُ َت اثش 

(. أما اإلوغان فيوً ٔلعب دَساً باسصاً 3ال ائىال الذ ٕةة  تلك 

فٓ  ٔصاع ٌزي ال ائىال  لٓ المُاد ال زائٕة, ويشاً لما  ذ 

ٔحملً َب عذاد كبٕش  مىٍا فٓ يٍاصًٔ الٍعمٓ َالتى غٓ أَ 

علّ الغطح الخاسيٓ للجغم, كما أن الح شال َالةُاسض 

مٕ شَبٕة مه تعتبش أحذ أٌم الُعائل فٓ وةل الملُثال ال

البٕفال رال المحتُْ العالٓ مه ٌزي ال ائىال ك ماكه تجمٕع 

الةمامة َالمجاسْ  لّ المُاد ال زائٕة, مغببة تلُثاً لٍزي 

األغزٔة مما ٔلدْ لإلصابة ب حذ التغممال ال زائٕة أَ 

األمشاض المىةُلة عه غشٔق ال زا , كزلك فين األدَال 

ٔة كالغ اكٕه َألُا  المغتخذمة فٓ  عذاد َتحعٕش األغز

التةطٕع َاألعطح الم مغة لألغزٔة مباشش ,  ذ ت ُن 

مصذساً سئٕغٕاً لتلُص األغزٔة  را لم تشاع فٍٕا االشتشاغال 

الصحٕة المطلُبة مه حٕث ويافتٍا َتىيٕم عملٕة اعتخذامٍا 

(. العٕما تلك التٓ تغتٍلك غاصية دَن غٍٓ 4 

طال عٕلدْ كالخعشاَال المغتخذمة فٓ تحعٕش الغل

لحذَص ما ٔعشا بالتلُص الخلطٓ أَ التبادلٓ فٕما بٕىٍا  ذ 

(. معيم 5ٔ  ل ٌزا مخاغش صحٕة عىذ اعتٍ كٍا  

الخعشاَال رال و ع صحٓ علّ صحة المغتٍلك ٌَٓ 

 (. 6خالٕة مه االمشاض 

ان الخعشاَال ٌٓ وُا ل حٕة للمأ شَبال 

ذ ٔلدْ   الىبال  ايضاالمغببة ل مشاض َان اْ ظشس فٓ 

ان (. 3الّ دخُع المغبب المشظٓ الّ داخل اوغجة الىبال 

التلُص بُاعطة المأ شَبال الممشظة ٔاتٓ مه البٕفال َ

الخاسيٕة مه مصادس بعٕذ  عه الخعشاَال, ٌَزا التلُص 

ع , ـ ـٕب , الحـلـصاد , التعـحـل , الـــ ذ ٔحذص اثىا  الىة

 .(7ك  شاً المغتٍلـــــــــــــــالتغُٔق َاخٕ

المٕاي المغتخذمة فٓ الغةٓ مه اٌم العُامل تعتبش 

حٕث ان وُعٕة المٕاي  ,(8المغاٌمة فٓ تلُص الخعش  

المغتخذمة تحذد وُع التلُص َوُعٕة االحٕا  المجٍشٔة علّ 

فعىذ اعتخذا  مٕاي ملُثً بمٕاي المجاسْ لغةٓ الىباتال  ,الىبال

ٔة الممشظة وجذ ان ٌىاك وغبة عالٕة مه االحٕا  المجٍش

عىذ اعتخذا  مٕاي البضع اَ َ,(1ل وغان االتٕة مه االوغان  

المصاوع فان التلُص المأ شَبٓ عٕ ُن مختلف عه التلُص 

 (. 9الىاتج مه مٕاي المجاسْ  

 لتخلص مه الملُثاللتغتخذ  العذٔذ مه المُاد 

مىٍا ال غل بالما  َالمعةمال َالمىي ال  المأ شَبٕة

َاعتخذا   بعط المُاد ال ٕمٕائٕة مثل بشمى ىال البُتاعُٕ  

ٍٔذا البحث الّ ت خٕص حالة التلُص المأ شَبٓ  .(10 

للخعشالُس ٕة َكٕ ٕة التخلص مه الملُثال المأ شَبٕة 

 اعتماداً علّ ادلة التلُص المعتمذ  دَلٕاً. 

 ًّاٌّٛاد ٚغشائك اٌؼ

 رّغ ٚتضعٍش اٌؼٍٕاخ 

 غشا  مه الخعشاَال  100يمعت العٕىال بُا ع 

 الششاد ( 2َ عٕىة س م  المعذوُط ,(1 عٕىة س م  ال شفظ

مىالحةل فٓ مىطةة ال اظمٕة َوةلت الّ  (3 عٕىة س م 

غشامال    10المختبش اليشا  االختباسال علٍٕا. حعش 

عام ل اَساق , عٕةان ( مه كل عٕىة ل شض ايشا  الم

المطلُبة َكشسل ٌزي العملٕة فٓ ث ص اَ ال مختل ة مه 

ب تٕشٔة مه خ ع حغا  العذد حغا  االعذاد اليشِ الغىة, 

الحٓ, اما بالىغبة للط ٕلٕال فةذ تم حغا  عذد االكٕاط ل ل 

 غشا  مه العٕىال.

 ِؼاٍِح اٌؼٍٕاخ 

 اٌغغً تاٌّاء اٌّمطش اٌّؼمُ  -1
( غشا  مه كل وُع وباتٓ  10علةت عٕىة   

مل ما   100 كشفظ, معذوُط َ سشاد( فٓ 

د ائق. تم و ش  5,3,1مةطش معةم ل تشال صمىٕة 

مل مه ما  العالق ل ل فتش  صمىٕة علّ اغباق  0.1

تحتُْ علّ َعػ االكاس الم زْ َ الم ُو ٓ, 

   37حعىت اغباق َعػ االكاس الم زْ بذسية 

  لمذ   44م ُو ٓ بذسية حشاس  َاغباق َعػ ال

عاعة  لل  ف عه ب تشٔا المعُٔة البشاصٔة(.  24

تم عذ المغتعمشال الياٌش  علّ االغباق َحغا  

غم مه العٕىال  1االعذاد المأ شَبٕة فٓ 

 المذسَعة 

 اٌغغً تاٌّاء اٌخاَ -2

( غشا  مه كل وُع وباتٓ  10علةت عٕىة   

الخا   ما  ما  مىال مل 100 كشفظ, معذوُط َ سشاد( فٓ 

مل مه ما  العالق علّ اغباق َعػ  0.1م و ش اعالة(.ت

االكاس الم زْ اَ الم ُو ٓ, حعىت اغباق َعػ االكاس 

َاغباق َعػ الم ُو ٓ بذسية حشاس   ˚  37زْ بذسية  الم

عذ المغتعمشال الياٌش  علّ  يشِعاعة.  24لمذ   ˚  44
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غم مه العٕىال  1فٓ  المأ شَبٕة االغباق َحغا  االعذاد

 .المذسَعة

 اٌغغً تإٌّظفاخ  -3

( غشا  مه كل وُع وباتٓ  10علةت عٕىة   

المةطش  مل مه الما  100 كشفظ, معذوُط َ سشاد( فٓ 

% مه المىي ال َل تشال 1المعةم الحاَْ علّ تشكٕض 

مل مه ما  العالق علّ  0.1م و ش ت. د ائق 5,3,1صمىٕة 

 الم ُو ٓ َعػَ الصلب اغباق َعػ االكاس الم زْ

فٓ ˚  37ذسية ب ُعػ الم زْال, حعىت اغباق الصلب

 24  لمذ   44بذسية حشاس   حٕه حعىت اغباق م ُو ٓ

عذ المغتعمشال الياٌش  علّ االغباق َحغا   يشِعاعة. 

 غم مه العٕىال المذسَعة. 1فٓ  المأ شَبٕة االعذاد

 اعتخذاَ تشِٕغٕاخ اٌثٛتاعٍَٛ  -4

مه كل وُع وباتٓ  ( غشا  10علةت عٕىة   

محلُع مل مه  100 كشفظ, معذوُط َ سشاد( فٓ 

 5,3,1 % لمذ 1%َ 0.5 كٕضاتشبشمى ىال البُتاعُٕ  ب

علّ اغباق  محلُع البشمى ىالمل مه  0.1م و ش تد ائق. 

الم ُو ٓ الصلب,  اغباقلب َصَعػ االكاس الم زْ ال

فٓ حٕه  ˚  37حعىت اغباق الُعػ الم زْ الصلب بذسية 

 24لمذ   ˚  44حعىت اغباق م ُو ٓ بذسية حشاس  

عذ المغتعمشال الياٌش  علّ االغباق َحغا   يشِعاعة. 

 .ال لٕ ٓ غشا  َاحذ مه العٕىال المذسَعة دالعذ

 وٍاط اٌطفٍٍٍح اال صغاب ػذد

رط المذسَعة   اعذاد االكٕاط الط ٕلٕة فٓ الىماتم حغا 

علّ ششٔحة صيايٕة  َرلك بُظع  طش  مه عالق الىمُرط

َفحصٍا ب  ل مباشش تحت المجٍش العُئٓ    ُ  ت بٕش 

40X  ٓتم ت خٕص  لطُس المت ٕظ ل ل مه غ ٕل )

Entamoeba histolytica   َٓغ ٕلGiardia lamblia 

َحغا  عذد االكٕاط فٓ المللٕتش الُاحذ مه العالق. كشسل  

 . (12)مشال ل ل عٕىة لحغا  المعذع 10ة ٌزي العملٕ

 إٌتائذ ٚإٌّالشح

فٓ   ٕذ الذساعةت ٕشالىتائج الّ ان الخعش الُس ٕة 

 ذ ٔعضِ البحث كاوت ملُثة بالمأ شَبال الممشظة, َ

مٕاي الغةٓ الملُثة اَ التلُص الّ وتٕجة اعتخذا  مٕاي الغةٓ 

اعمذ  ععُٔة   حُٕاوٕة اَ ب شٔة ( تحتُْ علّ الملُثال 

 (.1,3,5المأ شَبٕة  

الىتائج ان كافة العٕىال التٓ تمت دساعتٍا َعىذ فلةذ اظٍشل 

كاوت ملُثة مأ شَبٕاً َتحمل مغببال  الخا  غغلٍا بالما 

 .( 3,2,1مشظٕة ب تٕشٔة َغ ٕلٕة  الجذاَع 

 

 غُ ٚصْ غشي ِٓ اٌخعش 1اٌضٕفٍح اٌّغتخذَ فً غغً  ِاء ًِ 1) ػذد اٌّغتؼّشاخ اٌثىتٍشٌح اٌّؼضٌٚح ِٓ 1رذٚي  

 اٌٛعػ سلُ اٌؼٍٕح

 ػذد اٌّغتؼّشاخ   ًِ / غُ )

َ 37دسرح  º  44دسرح َ º 

1 Nutrient agar 2300 - 

MacConkey agar 900 40 

2 Nutrient agar 600 - 

MacConkey agar 200 10 

3 Nutrient agar 800 - 

MacConkey agar 100 2 
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  Entamoeba histolytica) تٍٛث اٌخعش اٌٛسلٍح تاوٍاط غفًٍٍ  2رذٚي سلُ   

 عدد االكٌاس / مل

رقم 

 العٌنة

%( 2الغسل بالمنظفات )

 /دقٌقة

 الغسل ببرمنغنات البوتاسٌوم / دقٌقة

الغسل  الغسل بالماء المعقم / دقٌقة

بالماء 

 الخام

% 2برمنغنات  % 0.5برمنغنات    

5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 

+ - - - - - - - + ++ ++ ++ + 2 

++ - - - - - - - + ++ ++ ++ ++ 1 

+ + - - - - - - + +++ ++ ++ + 3 

+++  (more than 10 cysts)  

++    (5-10 cysts) 

+      ( less than 5 cysts ) 

-       (no cysts ) 

 

 

  Giardia lamblia) تٍٛث اٌخعش اٌٛسلٍح تاوٍاط غفًٍٍ  3 رذٚي سلُ  

 عدد االكٌاس / مل

رقم 

 العٌنة

%( 2الغسل بالمنظفات )

 /دقٌقة

 الغسل ببرمنغنات البوتاسٌوم / دقٌقة

الغسل  الغسل بالماء المعقم / دقٌقة

بالماء 

 الخام

% 2برمنغنات  % 0.5برمنغنات    

5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 

+ - - - - - - + + ++ + ++ +++ 2 

- + - - - - - - + ++ + + ++ 1 

+ + - - - - - - + ++ ++ ++ ++ 3 

+++  (more than 10 cysts)  

++    (5-10 cysts) 

+      ( less than 5 cysts ) 

-       (no cysts ) 

خلٕة/غم مه الخعش الطشٔة مما ٔجعلٍا غٕش صالحة  40-2حٕث كاوت االعذاد الب تٕشٔة مه الىُع المعُْ اَ البشاصْ تتشاَ  بٕه 

 2270/14ل عتٍ ك الب شْ بمُيب المُاص ة العشا ٕة َالمُاص ال الذَلٕة , فةذ وصت المُاص ة العشا ٕة المعذلة المش مة 

مه الب تشٔا المعُٔة َالبشاصٔة فٓ المُاد ال زائٕة ٌٓ ص ش َان المُاص ة االمٕشٔ ٕة حغب  ان االعذاد المةبُلة 2007لغىة 

U.S. Environmental Protection Agency  EPA تُيب خـلُ المُاد ال زائٕة َالمٕاي الصالحة لل ش  مه الب تشٔا )

 (.4المعُٔة َالبشاصٔة َالط ٕلٕال  

 زل عذ  تجاس  لمختلف المعام ل التٓ مه ش وٍا التُصل الّ مُاد خالٕة مه َل شض التخلص مه المغببال الممشظة و

المغببال المشظٕة َصالحة ل عتٍ ك الب شْ. فةذ اعتعملت ث ص فتشال صمىٕة ل غل الخعش الُس ٕة بما  الحى ٕة  بل فحصٍا 

 .أ ( -4   فتبٕه ان االعذاد الب تٕشٔة  ذ اوخ عت بصُس  غشدٔة مع صٔاد  فتش  ال غل يذَع
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حٕننث اخت ننت الب تشٔننا المعُٔننة بعننذ غغننل الخعننش لمننذ  خمغننة د ننائق تحننت مننا  الحى ٕننة َان الب تشٔننا المعُٔننة البشاصٔننة  ننذ تننم 

  (. -4التخلص مىٍا بعذ غغل الخعش لمذ  ث ثة د ائق تحت ما  الحى ٕة يذَع  

 

 
فٓ حٕه ان غغل الخعش بما  الحى ٕة َل افة ال تشال 

الضمىٕة لم ب ٕش مه اعذاد اكٕاط الط ٕلٕال العالةة علٍٕا 

(َل افة العٕىال المذسَعة. مما ٔ ٕش الّ ان  3,  2يذَع   

  Entamoeba histolytica ُ  التصاق االكٕاط لط ٕلٓ 

مع اَساق الخعش كاوت Giardia lambliaَغ ٕلٓ 

( َالتٓ O-linkage , N-linkage   13وُع  ُٔةمه 

الٔم ه اصالتٍا عه غشٔق ال غل بالما  فةػ, علّ الع ظ مه 

االَاصش التٓ تلصق الخ ٔا الب تٕشٔة بالخعش ٌَٓ  ُِ 

(, 14فاوذس فاع َاالَاصش الٍٕذسَيٕىٕة َاستباغال خاصة  

 معاملة بذٔلة للتخلص مىٍا. مما ٔتطلب فٓ اصالة الط ٕلٕال

اعتخذمت ماد  بشمى ىال البُتاعُٕ  كماد  مطٍش  بالتشكٕض 

% ل شض التخلص مه الملُثال المأ شَبٕة , %1 َ 0.5

% مه بشمى ىال 0.5لم ٔ ه ٌىاك تاثٕش َاظح للتشكٕض 

البُتاعُٕ  علّ االعذاد الب تٕشٔة حٕث لم تتاثش تلك االعذاد 

ب  ل كبٕش َتصل الّ حذ التخلص كلٕاً َعلّ مذِ 

د ٕةة ( َو حع  5,  3,  1ام ل الضمىٕة الث ص   المع

اوخ اض معىُْ فٓ االعذاد تتىاعب غشدٔاً مع صمه المعاملة 

اال اوً لم ٔصل الّ حذ االصالة ال لٕة للتلُص الب تٕشْ غٕش 

أ (. فٓ حٕه يشِ التخلص كلٕاً    –5الممشض يذَع   

% ( مه التلُص الب تٕشْ الممشض باعتخذا  و ظ  100

% ( بعذ د ٕةة مه 0.5تشكٕض مه بشمى ىال البُتاعُٕ    ال

 .  ( –5المعاملة يذَع   

% مه بشمى ىال 0.5كما بٕىت الىتائج ان تاثٕش تشكٕض 

البُتاعُٕ  كاوت أجابٕاً فٓ التخلص مه اكٕاط الط ٕلٕال, 

حٕث يشِ التخلص كلٕاً مه اكٕاط الط ٕلٕال العالةة 

املة َل   الىُعٕه بالخعش بعذ ث ص د ائق مه المع

Entamoeba histolytica   َٓغ ٕلGiardia lamblia 

التٓ اظٍشل تلُثاً باكٕاط  1باعتثىا  العٕىة س م 

G.lamblia بعذ ث ص د ائق مه المعاملة, فٓ حٕه تم

التخلص كلٕاً مه اكٕاط الط ٕلٕال المذسَعة بعذ خمغة 

 (. 3,  2د ائق مه المعاملة  يذَع  

% فنننننٓ 1ض بشمى نننننال البُتاعنننننُٕ  النننننّ ان صٔننننناد  تشكٕننننن

كلٕننننننة ل افننننننة معاملننننننة الخعننننننش الُس ٕننننننة حةةننننننت اصالننننننة 

الب تٕشٔةَالط ٕلٕننننننة بعننننننذ د ٕةننننننة الملُثننننننال المأ شَبٕننننننة 

َاحننننذ  مننننه المعاملننننة باعننننتثىا  عننننذد  لٕننننل مننننه االبننننُا  

( د -5ط , -5, 3,  2 الب تٕشٔننننة غٕننننش الممشظننننة  يننننذاَع

. 
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َب ٕة البحث عه اعٍل َاسخص َعٕلة للتخلص مه الملُثال المأ شَبٕة باعتخذا  مُاد متُفش داخل المىاصع تم اعتخذا  المىي ال 

( د ٕةة, حٕث اَظحت الىتائج ان اعتخذا  المىي ال غٕش كاا 1,3,5% َلث ثة فتشال صمىٕة   1شكٕض ( بت الضآٌالغائلة   

مفُٔة , حٕث اظٍشل ومُ ب تٕشْ فٓ كافة العٕىال َل افة فتشال  37المأ شَبٕة عىذ دسية حشاس  ومُ  للتخلص مه الملُثال

 1,2,3% فٓ العٕىال 85% , 65% , 90المعاملة الضمىٕة مع اوخ اض معىُْ فٓ االعذاد الب تٕشٔة حٕث اوخ عت االعذاد بىغبة 

% ل افة العٕىال بعذ خمغة د ائق مه 90اوخ عت بىغبة اكثش مه , َ  MacConky agarعلّ التُالٓ  عىذ تىمٕتٍا علّ َعػ 

 .أ ( –6يذَع     Nutrient agarالمعاملة علّ الُعػ الم زْ 

بٕىنننت  صٔنننة الممشظنننة فنننٓ العٕىنننال المذسَعنننة,مفُٔنننة لل  نننف عنننه الب تشٔنننا المعُٔنننة البشا 44تىمٕنننة العٕىنننال بذسينننة حنننشاس   ان

مننننه المىي ننننال َلمننننذ  خمغننننة د ننننائق  ننننذ اصاع يمٕننننع الملُثننننال الب تٕشٔننننة َبىغننننبة % 1الىتننننائج ان معاملننننة العٕىننننال بمحلننننُع 

   ( . –6% َان المعاملة لمذ  ث ص د ائق  ذ حةةت اوخ اض معىُْ كبٕش فٓ االعذاد يذَع   100
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اما مأتعلق بالط ٕلٕال فان اعتعماع المىع ال  ذ حةق 

اوخ اظ كبٕش فٓ اعذاد االكٕاط الط ٕلٕة العالةة اال اوً لم 

% َل افة المعام ل الضمىٕة يذَع   100ٔحةق اصالة كاملة 

( بل ان المعاملة الضمىٕة لمذ  خمغة د ائق اظٍشل  3,  2

َيُد بعط االكٕاط الط ٕلٕة فٓ حٕه لم ٔيٍش تلُص عىذ 

المعاملة لمذ  د ٕةة َاحذ  , ٌَزا ٔ ٕش الّ ان  ُ  اصش  

التصاق االكٕاط الط ٕلٕة علّ الخعش الُس ٕة كبٕش  يذاً 

 (.13مةاسوتاً مع الملُثال الب تٕشٔة  

الملُثال الب تٕشٔة الممشظة َبىغبة  ةذ اصٔلت يمٕعل

% مه المىي ال 1% بعذ خمغة د ائق مه المعاملة مع 100

فٓ حٕه ظٍشل و ظ العٕىال ملُثة باكٕاط الط ٕلٓ 

Entamoeba histolytica   َٓغ ٕلGiardia lamblia 

َلى ظ ال تش  مه المعاملة َلم تيٍش محالٕل العٕىال اْ 

سٕٔه اع ي بعذ د ٕةة مه تلُص باكٕاط الط ٕلٕٕه المزكُ

المعاملة مما ٔ ٕش الّ ان ال تش  الضمىٕة مه المعاملة غٕش 

 كافٕة ل غش اصش  االلتصاق .

مه خ ع ماتةذ  ت ٕش وتائج البحث الّ ان يمٕع الخعش 

ملُثة بالمغببال المشظٕة وغبة الّ   ٕذ الذساعةالمغتخذمة 

ن معيم ا الذالالل الب تٕشٔة َالط ٕلٕة التٓ اعتخذمت,

التلُص المأ شَبٓ للخعش الطاصية مصذسي التشبة اَ مٕاي 

الغةٓ َعلّ الخصُص ت ُن مٕاي الغةٓ الملُثة مصذسا 

 Marilyn(.فٓ حٕه اشاس 15للتلُص الط ٕلٓ َال أشَعٓ  

et al., (2012)  ان التلُص المأ شَبٓ المغبب ل مشاض

 وتٕجة اعتٍ ك الخعش الُس ٕة الطاصيً علّ العمُ 

مصذسي حُٕاوٓ حٕث ان ٌىاك العذٔذ مه غشق االوتةاع 

 َاٌمٍا غش  االعمذ  الععُٔة الحُٕاوٕة الّ البٕفٕة. 

ان مأثٕش االٌتما  ٌُ تلُص الخعش الطاصيً بالب تشٔا 

المعُٔة الممشظة ل وغان َالىاتجة عه التلُص التشبة 

(, 17باالعمذ  الععُٔة الحُٕاوٕة َمٕاي الغةٓ الملُثة  

ان تلُص الخعش  Halablab et al., (2010)ث اشاس حٕ

لُغاسٔتم ع ش  مه  10.4-4.3الطاصيً الزْ ٔتشاَ  بٕه 

الخ ٔا/ غشا   ابل الحذاص المشض َكان وبال الخظ 

 اكثشٌا تلُثا بالب تشٔا المعُٔة. 

بالمنننا  َلمنننذ  ثننن ص د نننائق  الخعنننش  ٕنننذ الذساعنننة ان غغنننل

% لمنننننذ  خمنننننظ 1 فننننناكثش اَ المىي نننننال المىضلٕنننننة بىغنننننبة

د نننائق ٔضٔنننل حننناالل التلنننُص الب تٕشٔنننة فةنننػ دَن الط ٕلنننٓ 

حٕنننننث اونننننً الٔتننننناثش َالٔنننننضاع وتٕجنننننة ال غنننننل بالمنننننا  اَ 

المىي نننننال َللنننننتخلص منننننه التلنننننُص الب تٕنننننشْ َالط ٕلنننننٓ 

% 0.5ٔتطلنننننب اعنننننتخذا  بشمى ىنننننال البُتاعنننننُٕ  بتشكٕنننننض 

 % لمذ  د ٕةة َاحذ .1َلمذ  ث ص د ائق اَ بتشكٕض 
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 اخلالصة 

 

مدى جسيمات بيتا في خليط من غازات االركون والنتروجين والديتريوم  إنالحالية  دراسةتبين ال
الحاوية لهذه الغازات عندما تكون النسبة الوزنية  ةالزجاجي والترتيوم يكون اقل من نصف قطر الكرة

(MAr/MT بحدود)كتلة مساوية ل %(وكتلة الديتريوم82)كتلة غاز االركون في الخليط بحدود  10

عن االركون بسبب  ةكمية الضوء الصادر كتلة االركون .وان من 0.01النتروجين= التريتيوم وكتلة 

مضاعف الضوئي مننوع  أنبوبةالتريتيوم فيه كاف لقياسه بواسطة  منمرور جسيمات بيتا المنبعثة 

EM9530B . 
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CALCULATION AND MEASUREMENT OF THE EMITTING LIGHT FROM 

EXCITING ARGON ATOMS BY BETA PARTICLES OF TRITIUM   

 

Said Selman Kamoon 
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Baghdad - Iraq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The range of β-particles in a mixture of gases can be fitted to be less than a 

certain value if the weight percent of the mixture is chosen with suitable 

values. The present work shows that when the emitted  beta-particles from  

Tritium (T) gas pass through a mixture of Argon (Ar),Tritium (T) ,deuterium 

(D) and nitrogen (N) gases, such that, the  weight percent of the mixture 

(MAr/MT) is chosen to be about 10 (the weight percent of the Argon is about 

82% of the mixture),the mass of the Deuterium is equal to the mass of 

Tritium and the mass of Nitrogen is 0.01 of the mass of Argon, then the 

range of β-particles is less than (1 cm) ,and  the emitting light from exciting 

Argon atoms is so enough to detect by EM9530B photomultiplier tube. 

Keywords: Stopping power,Tritiumdetection, Energy loss, CSDA ranges. 
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 املقدمة -2

 

ٔعتبش التشٔتُٕ  احذ الم ُوال الشئٕغٕة التٓ تذخل 

حٕث ُٔظع  بعط المىيُمال الىَُٔةفٓ صىاعة 

التشٔتُٕ  فٓ  لب المىيُمة  َخلٕػ مه الذٔتشُٔ  

لتحغٕه ك ا   االو طاس الىَُْ المتغلغل مه خ ع 

بمغاعذ  دسية الحشاس   DTالت اعل االوذمايٓ 

العالٕة المتُلذ  فٓ  لب المىيُمة َالتٓ عت ُن 

 .    [1]كافٕة لحصُع الت اعل االوذمايٓ 

َحٕث ان التشٔتُٕ  ويٕش م ع ٔعاوٓ اوح ع مه 

وُع بٕتا فٍزا ٔعىٓ ان كمٕة التشٔتُٕ  عُا تعاوٓ 

وةصا مع مشَس الضمه مما ٔغتذعٓ تعضٔض كمٕة 

لًٕ ظمه فعالٕة اشعاعٕة معٕىة التشٔتُٕ  َالح اظ ع

 . اعتمادا علّ العمش الىص ٓ 

َبىا  علّ ما َسد أع ي ٔتبٕه ظشَس  اعذاد تٍٕفة  

خاصة ٔم ه مه خ لٍا الح اظ علّ ال عالٕة 

شٔتُٕ  ظمه حذَد معٕىة.َللمحافية تاالشعاعٕة لل

علّ كمٕة التشٔتُٕ  فٓ  لب المىيُمة بةذس مىاعب 

 ُٔظع التشٔتُٕ  

شال صيايٕة رال وصف  طش مىاعب ٔم ه فٓ ك

اعتبذالٍا ب  ل دَسْ ب شال يذٔذ  تحتُْ علّ 

 ال مٕة المىاعبة لتحةٕق ال عالٕة االشعاعٕة المطلُبة. 

مه المعشَا ان التشٔتُٕ  ٔعمحل بعمش وص ٓ 

َٔبعث يغٕمال بٕتا غا تٍا  [2]عىة  21.33مةذاسي 

َمعذع  [3]كٕلُ ال تشَن فُلت 18.6الةصُِ 

 كٕلُ ال تشَن فُلت ل ل تحلل 5.65غا تٍا 

 (5.65kev/disintegration [4]  َْٔلد.

الت اعل المتبادع بٕه المجاالل ال ٍشبائٕة لجغٕمال 

بٕتا َاالل تشَوال المذاسٔة للماد  الماصة الّ 

تٍٕجال َت ٔىال ال تشَوٕة .َتعتبش مثل ٌزي 

ة بٕتا الت اع ل تصادمال ال مشوة حٕث ت ةذ يغٕم

غا ة للت لب علّ الةُ  ال ٍشبائٕة التٓ تشبػ 

اإلل تشَن بالزس  . َالن الةُِ ال ٍشبائٕة تعمل عبش 

مغافال غُٔلة وغبٕا فان التصاد  بٕه يغٕمة بٕتا 

َاإلل تشَن المذاسْ ٔتم دَن أن ٔحذص تماط فعلٓ 

ا. َتعتمذ الطا ة التٓ ت ةذٌا يغٕمة بٕتا فٓ مبٕىٍ

غا ة الجغٕمة َالمغاس الحش فٓ الُعػ ال اصْ علّ 

ال اص َكثافة ال اص. معيم التصادمال 

تىتج صَط َاحذ ionizing collisions)الملٔىة 

مه االُٔوال َل ه ٌىاك حاالل ت ُن فٍٕاالطا ة 

الحشكٕة لإلل تشَن المةزَا كافٕة إلوتاط عذد مه 

األصَاط األُٔوٕة َتيٍش التجاس  ان الطا ة ال صمة 

أُوٓ تعادع ظعف اَ ث ص أظعاا إلوتاط صَط 

يٍذ الت ٔه . فمث  يٍذ الت ٔه للٍٕذسَيٕه 

 15.7َ  14.5َ 13.6َالىتشَيٕه َ االسكُن ٌٓ 

ال تشَن فُلت بٕىما الطا ة ال صمة إلوتاط صَط 

ال تشَن فُلت  26.2َ  34.6َ  36.6أُوٓ ٌٓ 

 .[5]علّ التُالٓ 

 مستويات الطاقة للذرات املتهيجة-2

-deالطٕف المىبعث أثىا  عملٕة  صالة التٍٕج  ٔ ُن 

excitation process  معةذا عاد  َٔختلف مى اص )

ٖخش َبالىغبة لل اصال الخاملة ٔ طٓ ٌزا الطٕف 

مذٔال َاععة ظمه األغُاع المُيٕة تمتذ الّ 

المىطةة فُق البى غجٕة .َمه بٕه مغتُٔال التٍٕج 

 :[6]تٓ َاالوتةاالل بٕه ٌزي المغتُٔال  ما ٔ 

 ) optical levelsِغتٌٛاخ تصشٌح    -ا

 األرضًوهنا تعود الذرة المتهٌجة الى المستوى 

عن طرٌق انتقاالت متعاقبة الى مستوٌات اقل تهٌجا 

وذلك ببعث فوتونات بطاقات مساوٌة للفرق بٌن 

تلك المستوٌات مكونة الطٌؾ الخطً الذري 

(atomic line spectrum  وٌتراوح عمر.)

 100الى حوالً  10المستوٌات البصرٌة من 

 نانوثانٌة.

 Resonanceِغتٌٛاخ سٍٍٕٔٗ        -ب

levels ( 

 األرضًتعود الذرة الى المستوى  أنوهنا ٌمكن 

ٌعاد  أنٌمكن  أخرىمباشرة وعند تواجد ذرات 

( Resonance)اإلشعاعألرنٌنًامتصاص وانبعاث 

ل مرة عدة مرات مكونة نفس الحالة المتهٌجة فً ك
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( trappingوتعرؾ هذه الظاهرة بتصٌد )

وعند ذلك ٌعتمد العمر الكلً على  اإلشعاعألرنٌنً

ضؽط الؽاز والشكل الهندسً له .وفً حالة 

فً المنطقة  اإلشعاعألرنٌنًالؽازات الخاملة ٌحدث 

 (.far ultravioletفوق البنفسجٌة البعٌدة )

 Meta-stable) ِغتٌٛاخ شثٗ ِغتمشج-د

levels) 

وهنا التسمح قوانٌن انبعاث المٌكانٌك الكمً بانتقال 

الذرة الى مستوٌات اقل تهٌجا وخاصة الى 

.وٌكونامتصاص طٌؾ االركون األرضًالمستوى 

بشكل كلً من قبل مادة الكرة المستخدمة .وعلٌه 

%( من ؼاز 1تضاؾ نسبة معٌنة )مثال  أنٌجب 

 إطفاءالنتروجٌن الى االركون حٌث ٌؤدي ذلك الى 

ذروة االركون وفً الوقت نفسه ٌسبب ظهور 

نانومتر  420الى  300ذروات جدٌدة تمتد من 

الدراسات  فانوبالنسبة للنتروجٌن النقً .[9,8,7]

استخدامه  تشٌر الى عدم امكانٌة   [20,7]السابقة 

ذلك السٌنٌة  أوألفاأواألشعةنقٌا لكشؾ جسٌمات بٌتا 

لضوء سعة النبضة الكهربائٌة المناظرة ل الن

 أواألشعة[7]ألفاالمنبعث نتٌجة مرور جسٌمات 

فً خلٌط من االركون والنتروجٌن  [10]السٌنٌة 

 تقل كثٌرا بزٌادة تركٌز النتروجٌن فً الخلٌط .

حغا  مةذاس لأجاد غشٔةة الى البحث الحالً ٌهدؾ

االركون  ؼاز خلٌط منل االوبعاص العُئٓ

فً الكرات  موالدٌترٌووالنتروجٌن والترتٌوم 

فً الخلٌطمع نتٌجة لمرور جسٌمات بٌتا  الزجاجٌة

وتعتبر عملٌة قٌاس وصؾ منظومة للقٌاس . 

من  مالترٌتٌوالضوء المنبعث وسٌلة للكشؾ عن 

 مالترٌتٌوانبعاث الضوء دلٌل على وجود  أنحٌث 

 فً الخلٌط .

 

 

 جسيمة بيتا يف الغازات ىمد-

 :[3]اآلتٌة(من العالقة Rٌمكن حساب مدى جسٌمة بٌتا فً الؽازات )


MAXE

dXdE

dE
R

0
)/(

----------------------(1) 

 

لخلٌط وبالنسبة للؽاز ٌمكن حساب هذا الفقدان االطاقة التً تفقدها جسٌمة بٌتا فً الؽاز او فً  dE/dXحٌث ان :

 :  [5] الكترون فولت/سم (بوحدات )ملٌون فً الطاقة من العالقة التالٌة 

 

(
  

  
)   (

            

  
) ,  *

          

  (    )
+     --------- (2) 

 

 ان :حٌث 
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N      :  ( 3)ذرة /سم الحجمعدد ذرات المادة الماصة فً وحدة 

 لالركون  3ذرة/سم10200.2688× وهً 

والنتروجٌن فً الظروفالقٌاسٌة  مالترٌتٌولكل من الهٌدروجٌن والدٌترٌوم و 3ذرة/ سم 10200.5376×و          

[11]. 

 

Z :   هو العدد الذري للمادة الماصة 

E:  )هً الطاقة الحركٌة لجسٌمة بٌتا )ملٌون الكترون فولت 

  :هً سرعة جسٌمة بٌتا /سرعة الضوء 

I     :الكترون فولت( هو معدل جهد التأٌن والتهٌج للذرات الماصة )ملٌون 

 :[12]التالًمن الطاقة الحركٌة لجسٌمة بٌتا على النحو  وٌمكن حساب قٌمة  

 

 

       
 (

 

(√    )
  )               ------------------------(3) 

 أنومنها نجد 

     (
     

       
)
 

                  -----------------------(4) 

 

 :[5]فٌمكن حسابها من العالقة التالٌة  Iقٌمة  إما

 

I= 1.35 x10-5Z       --------------------------------------------------    (5) 

 

 وبالنسبة للهواء  

I= 8.6 x10-5 MeV 
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اما بالنسبة لخلٌط من االركون والنتروجٌن والترتٌوم والدٌترٌوم فٌمكن حساب الفقدان فً الطاقة من العالقة 

 :[12 ]التالٌة

 

(
  

  
)  (

   

 
) (

  

  
)
  
 (

    

 
) (

  

  
)
 
 (

    

 
) (

  

  
)
 
 (

    

 
) (

  

  
)
 

-----(6) 

 

A = AAr+ F1AT + F2AD+F3AN         ------------(7) 

F1 = NT /NAr 

F2 = ND / NAr 

F3 = NN / NAr 

 

 والترتٌوم والدٌترٌوم والنتروجٌن فً الخلٌط على التوالً وهً عدد ذرات االركون NN , ND , NT , NArوان  
AN , AD , AT , AAr  ً( على النحو التالً :7الكتلٌة للؽازات المذكورة . وبذلك ٌمكن كتابة المعادلة ) األعداده 

 

A=40 + 3F1 + 2F2 + 14F3          ------------------------------------------   (8) 

 

 الخطوات التالٌة :نتبع حساب مدى جسٌمات بٌتا فً الخلٌط ل

( Eحساب الفقدان فً الطاقة فً كل من االركون و الهٌدروجٌن والنتروجٌن كدالة للطاقة الحركٌة ) -ا
من   E للؽازات المذكورة لقٌم   dE/dX( قٌم 1( . وٌبٌن الجدول )6-2لجسٌمة بٌتا باستخدام المعادالت )

 :أنملٌون الكترون فولت.ومن الجدٌر بالذكر هنا  0.0186الى  0,0006

 

(dE/dx)H = (dE/dx)D = (dE/dx)T                             --------------(9) 

 

 مختلفة فً حالة ( MAr  / MT)لنسب وزنٌة  F2 .F3,F1تم حساب قٌم   -ب

 

MD = MT 

MN=0.01 MAr 
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 -:اآلتًوعلى النحو 

F1 = NT / NAr =( MT Na / 3) /( MAr Na / 40)                  -----------(10) 

F2 = N D / NAr = (MD Na / 2) /( MAr Na / 40)                 -----------(11) 

F3 = N N / NAr =( MN Na /14) /( MAr Na / 40)                -----------(12) 

 

 التً تم الحصول علٌها. F3 ,F2 ,F1  (قٌم 2وٌبٌن الجدول )

 

لجسٌمة بٌتا ولكافة النسب الوزنٌة المبٌنة  (E)_تم حساب الفقدان فً الطاقة فً الخلٌط كدالة للطاقة الحركٌة ج

 للنسب الوزنٌة  m(dE/dx)( قٌم3( وٌبٌن الجدول )6( باستخدام المعادلة )2فً الجدول )

 

(MAr / MT ) = 0.10 , 1.0 , 10  

 

( قٌم 4( وٌبٌن الجدول )1تم حساب مدى جسٌمة بٌتا فً الخلٌط لكافة النسب الوزنٌة باستخدام المعادلة )-د

الى هذا الجدول مدى جسٌمة بٌتا فً كل من  أضٌؾالمدى التً تم الحصول علٌها . ولؽرض المقارنة 
(ان مدى جسٌمة بٌتا فً 4) رقم الحظ من النتائج المبٌنة فً الجدولوٌالهٌدروجٌن والنتروجٌن واالركون 

وان  10سم(المقترحة كحاوٌة للؽازات للنسب الوزنٌة التً تقل عن 1الخلٌط  اكبر من نصؾ قطر الكرة )

 .50-10تتراوح بٌن سم( 1والتً تجعل مدى جسٌمات بٌتا اقل من نصؾ قطر الكرة )النسبة الوزنٌة المناسبة 

 

 حساب مقدار االنبعاث الضوئي : -4

 

 فً حالة  

(MAr / MT) =10            MD = MT             MN = 0.01 MAr 

 ( ان :2نالحظ من الجدول )

F1 = (NT) / (NAr) = 4/3                          ----------------- (13) 

F2 = (ND) / (NAr) = 2                            ------------------ (14) 

F3 =(NN) /(NAr) =  1 / 35                     ------------------ (15) 

Ntot =NAr + NN + NT + ND   ------------------(16) 

 فأنوعلٌه 
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(Ntot / NAr ) =  1+ (NN / NAr) + (NT/ NAr) + (ND/ NAr)  

(Ntot / NAr ) =  1+ 1/35 + 4/3 + 2 = 4.3619 

 

 ومنها نجد ان :

 

NAr = 0.22926 Ntot                                           ---------------- (17)  

 

 ( نحصل على 15-13ومن المعادالت )

 

NT = 0.30568 Ntot                                            -----------------(18) 

ND = 0.45852 Ntot                    ---------------- (19)  

NN = 0.00655 Ntot                                          ---------------- (20) 

بالنسبة لؽاز  3ذرة /سم  1020 × 0.2688 فً الظروؾ القٌاسٌة =  3سم 1ولكن عدد الذرات الموجودة فً 

علٌه ٌكون حجم و الترٌتٌوم و الدتٌرٌوم .و نلؽاز النٌتروجٌبالنسبة  3ذرة /سم 1020 × 0.5376االركون . و

 : كاآلتNtotًكل ؼاز بداللة 

 

VAr = 0.8529 X 10-20 Ntot                                 ---------------- (21) 

VT  = 0.5686 X 10-20 Ntot                                 ---------------- (22) 

VD  = 0.8529 X 10-20 Ntot                                 ---------------- (23) 

VN  = 0.0122 X 10-20 Ntot                                 ---------------- (24) 

 

تحتوي على هذه الؽازات بالنسب المذكورة و(  3سم 4.18879 اسم )حجمه1وفً حالة كرة نصؾ قطرها 

 ٌكون واعاله 

VAr + VN + VD + VT = 4.18879 

 

 

 ومنها نجد ان :
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 Ntot = 1.832 x 1020  atoms 

 

 ( نحصل على :20-17ومن المعادالت )

 

NAr = 0.42x 1020  atoms 

 NT = 0.56x 1020  atoms 

ND = 0.84 x 1020  atoms 

NN = 0.012 x 1020  atoms 

 الكتل المطلوبة من الؽازات وكما ٌلً : ومنها نحصل على

 

MAr = 2.79 mg 

Mt = 0.279 mg 

MD = 0.279 mg 

MN = 0.027 mg 

 

 سنة علٌه فان : 12.33وبما ان عمر النصؾ للترٌتٌوم = 

 = 1.7814 X 10-9 S-1 

 NT = 9.97584X1010 (dis / s) 

 

 هً : مالترٌتٌومعدل طاقة جسٌمة بٌتا المنبعثة من  أنوحٌث 

E = 5.65 KeV / dis 

     = 9.04 X 10-16 J / dis 

 

 : ٌكونو

  P = 90.2 X 10-6 watt 

     = 90.2 watt 
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Therefore P = 0.06 lumen    ( Since  1  lumen = 1496  watt ) 

 

 منظومة القياس  -5
 

 اعؾ ضوئً متصل بقسم فولتٌة ذي ربح خطً عالًضم أنبوبالمنظومة من  تتألؾ

(high linear gain )محاط بؽالؾ معدنً حاجب للمؽناطٌسٌة  واألنبوب( mu – metal shield )  وكالهما

ٌمنع الضوء الخارجً من النفاذ الى الداخل .وتوضع الكرة  بإحكاممثبتان داخل ؼالؾ خارجً من الحدٌد 
 المضاعؾ أنبوبالحاوٌة على خلٌط الؽازات داخل حجٌرة جدرانها الداخلٌة عاكسة للضوء ومقابل وجه 

بٌن مقسم الفولتٌة فٌ (2الشكل رقم )اما ضوئً وملحقاته المضاعؾ ال أنبوب( 1.ٌبٌن الشكل رقم ) الضوئً

المضاعؾ الضوئً وتؽذى  أنبوبالخارجة من  اإلشارة.وعند القٌاس تؤخذ العالٌة المجهزة للمضاعؾ الضوئً

بدون وجود الكرة ثم توضع  أوالوتسجل القراءة  .( ( scalar ومنه الى عداد رقمً ( amplifier )مضخمالى 

زٌادة فً قراءة العداد تشٌر الى انبعاث الضوء وبالتالً الى وجود  أٌةوعند ذلك   .اءة العدادالكرة وتسجل قر

عدم وجود الترٌتٌوم داخل الكرة  أوالترٌتٌوم داخل الكرة .بهذه الطرٌقة نحصل على تحلٌل نوعً ٌبٌن وجود 
ة باستخدام كرة مماثلة تحتوي على تعٌٌن كمٌة الترٌتٌوم داخل الكرة فان ذلك ٌتطلب تعٌٌر المنظوم أماإذاأرٌد

مضاعؾ  و لتحقٌق هذا الؽرض فقد استعملت أنبوبةخلٌط من هذه الؽازات وتكون كمٌة الترٌتٌوم فٌه معلومة . 
 لألطوال( حساسة   ( borosilicate التً لها نافذة من مادة البوروسلكات ( EMI  9530B)الضوئً من نوع 

 . األنبوبة( خصائص هذه 5) رقم وٌبٌن الجدول [13]ترم( نانو 650-320ة ) ٌالموج

 االعتٕتاراخ : -6

 

سم ( عندما تكون 1( ان مدٌات جسٌمة بٌتا فً الخلٌط تكون اقل من نصؾ قطر الكرة )4نالحظ من الجدول )

 مناسبة MAr  / MT) =  10      )اكبر من واحد وتبٌن النتائج ان النسبة الوزنٌة  ( MAr / MT )النسب الوزنٌة

 : ألتًكاات فً الكرة زوفً هذه الحالة تكون كتل الؽا

 

MAr = 2.79 mg 

MT = 0.279 mg 

MD = 0.279 mg 

MN = 0.027 mg 

 

( لكً ٌكون مدى 10( بحدود) (MAr / MT تكون النسب الوزنٌة  أنعلى شرط  أخرىنسب  أيوٌمكن استخدام 

%  82تكون بحدود   أنسم ( اي ان كمٌة االركون ٌجب  1جسٌمة بٌتا فً الخلٌط اقل من نصؾ قطر الكرة )

 وزنا . 
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 انبوب المضاعف الضوئً وملحقاته( :2شكل رقم )

 

 موصل الفولتٌة العالٌة -1

 الخارجة     اإلشارةموصل  -2

 الظالم     إلحكامحلقات مطاطٌة  - 7و 3

 لوحة مقسم الفولتٌة             -4

 الؽالؾ الخارجً            -5

 أنبوب المضاعؾ الضوئً -6

 العٌنة المعدة للقٌاس             -8

  عاكس الضوء -9

 ؼالؾ حاجب للمؽناطٌسٌة -10

 وسادة مطاطٌة -12و  11
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 ( : مقسم الفولتٌة 1شكل رقم ) 

 

 ( : فقدان الطاقة لجسٌمة بٌتا فً الهٌدروجٌن والنتروجٌن و االركون2جدول رقم )

 كدالة لطاقة بٌتا الحركٌة 

 

 dE / dx  ( MeV/cm ) (MeV)طاقة بٌتا

 االركون النتروجٌن الهٌدروجٌن

0.0006 0.048414 0.17963 0.13152 

0.0012 0.028305 0.11836 0.10237 

0.0018 0.020486 0.090126 0.082611 

0.0024 0.0162134 0.073614 0.069652 

0.0030 0.013534 0.062660 0.060532 

0.0036 0.011655 0.054806 0.053743 

0.0042 0.010266 0.048870 0.048474 

0.0048 0.009195 0.044211 0.044257 
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0.0054 0.008341 0.040446 0.040795 

0.0060 0.007644 0.037334 0.037896 

0.0066 0.007064 0.034714 0.035431 

0.0072 0.006572 0.032476 0.033305 

0.0078 0.006150 0.030539 0.031451 

0.0084 0.005783 0.028845 0.029819 

0.0090 0.005461 0.027350 0.028369 

0.0096 0.005177 0.026020 0.027072 

0.0102 0.004923 0.024827 0.025904 

0.0108 0.004695 0.023752 0.024904 

0.0114 0.004489 0.022778 0.023884 

 

 MeV dE / dx  ( MeV/cm ))طاقة بٌتا

 االركون النتروجٌن الهٌدروجٌن

0.0120 0.004303 0.021890 0.023003 

0.0126 0.004133 0.021077 0.022194 

0.0132 0.003977 0.020330 0.021449 

0.0138 0.003833 0.019640 0.020759 

0.0144 0.003701 0.019013 0.020118 

0.0150 0.003579 0.018410 0.019522 

0.0156 0.003465 0.017859 0.018966 

0.0162 0.003259 0.017344 0.018445 

0.0168 0.003260 0.016862 0.017957 

0.0174 0.003168 0.016409 0.017498 
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0.0180 0.003081 0.015984 0.017065 

0.0186 0.002999 0.015584 0.016657 

 

 (  1جدول رقم )

 MN = 0.01 MArو MT = MDفً حالة  ( MAr / MT )كدالة للنسب الوزنٌة  F3,F2,F1قٌم  

 

F3 F2 F1 ( MAr / MT ) 

 1/35 500 1000/3 0.04 

1/35 200 400/3 0.10 

1/35 100  200/3 0.20 

1/35 40 80/3 0.50 

1/35 20 40/3 1.00 

1/35 2 4/3 10.00 

1/35 0.4 4/15 50.00 

1/35 2/9  4/27 90.00 
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 ( 3جدول رقم  )

 فقدان الطاقة لجسٌمة بٌتا فً الخلٌط كدالة للطاقة الحركٌة لجسٌمة بٌتا

    MD=MT و    MN =0.01 MArلنسب وزنٌة مختلفة وفً حالة

 dE / dx )m   ( MeV/cm )( (MeV)طاقة بٌتا

(MAr / MT) = 0.1 (MAr / MT) = 1.0 (MAr / MT) =  10   

0.0006 0.052433   0.076460 0.118182   

0.0012 0.031874 0.053210 0.0902605 

0.0018 0.023477 0.041369 0.072405 

0.0024 0.018804 0.034171 0.060856 

0.0030 0.015795 0.029311 0.052782 

0.0036 0.013679 0.025781 0.046795 

0.0042 0.012103 0.023088 0.042162 

0.0048 0.010881 0.020960 0.0384615 

0.0054 0.009901 0.019230 0.035428 

0.0060 0.009098 0.017793 0.032891 

0.0066 0.008428 0.016580 0.0307365 

0.0072 0.007857 0.015539 0.028880 

0.0078 0.007366 0.014637 0.027262 

0.0084 0.006938 0.013845 0.025838 

0.0090 0.006562 0.013144 0.024574 

0.0096 0.006229 0.012520 0.0234445 
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0.0102 0.005931 0.011960 0.022427 

0.0108 0.005663 0.011453 0.021507 

0.0114 0.005421 0.010993 0.020669 

 

 m   ( MeV/cm )( dE / dx)  (MeV)بٌتاطاقة 

(MAr / MT) = 0.1 (MAr / MT) = 1.0 (MAr / MT) =  10   

0.0120 0.005202 0.010574 0.019903 

0.0126 0.005001 0.010190 0.019200 

0.0132 0.004817 0.009836 0.018552 

0.0138 0.004646 0.009509 0.017952 

0.0144 0.004490 0.009206 0.017295 

0.0150 0.004345 0.008925 0.016878 

0.0156 0.004215 0.008663 0.016395 

0.0162 0.004184 0.0084175 0.0159425 

0.0168 0.003966 0.008188 0.015519 

0.0174 0.003856 0.007973 0.0151205 

0.0180 0.003753 0.007770 0.014745 

0.0186 0.003655 0.007578 0.014391 
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(4جدول رقم )  

 )TMAr / Mمدى جسٌمات بٌتا قً الخلٌط كدالة للنسبة الوزنٌة )

 MN = 0.01 MArو   MT = MDفً حالة  

 

 R (cm) (MAr / MT)مدى بٌتا 

3.127 0.04 

2.815 0.10 

2.439 0.20 

1.773 0.50 

 1.398  1.0 

 0.747  10.0 

 0.668  50.0 

0.659 90.0 

 

 ( 5جدول رقم ) 

 EMI9530B (130 mm Dia. )المضاعفات الضوئٌة من النوع   أنابٌبخصائص 

 

األنبوبرقم  190751 190749 190742 190747  

 )Ma / lmحساسٌة المهبط ) 71 96 124 103

 ( .peak Q.Eكفاءة الذروة الكمٌة ) 22 22 22 22

 ( A / lmحساسٌة المصعد )  200 200 200 200

1240 1160 1180 1160 )V الفولتٌة المسلطة )   

 (Naتٌار الظالم ) 0.5 6 23 25
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 استعمال البرمجة الخطٌة لحل مشكلة النقل واختبار امثلٌة الحل بالطرٌٌقة المعدلة

 

 

 م.م.بشٌر فٌصل محمد

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة

besho.aliraqi@gmail.com 

07703911500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص

تناول البحث حل مشكلة النقل باستخدام مدخل بحوث العملٌات فً مرحلة التحلٌل والتصمٌم  لنموذج المشكلة ,  

وتم مقارنة النتائج التً حصلنا علٌها من الحلول لصٌاؼة التحلٌل وبرهنة صحة النموذج المتجه صوب الموضوع, 

المختلفة الختٌار اقل قٌمة لدالة الهدؾ لكً ٌتمكن المستفٌد من صنع القرار, باستخدام وتم اجراء المقارنة بٌن الحلول 

الطرق االربعة )طرٌقة الزاوٌة الشمالٌة الؽربٌة,  طرٌقة اقل التكالٌؾ, طرٌقة فوجل التقرٌبٌة, الطرٌقة المعدلة 

ان الطرٌقة المعدلة المعتمدة من قبل  )المجموع االقل للتكالٌؾ( ( للحصول على افضل النتائج وقد توصل البحث الى

والتً  (Modi)الباحث اعطت افضل نتائج للحل االمثل , وتم اختبار امثلٌة الحل باستخدام طرٌقة التوزٌع المعدلة

 اعطت نتائج افضل بتخفٌض الكلفة الكلٌة.

 الحل.: مشكلة النقل, البرمجة الخطٌة, الطرٌقة المعدلة, اختبار امثلٌة الكلمات المفتاحٌة

 

mailto:besho.aliraqi@gmail.com
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Abstract 

The research solving transportation problem using the entrance of operations 

research in the analysis phase and the design ofthe problem model, were compared to the 

results obtained from solutions to the formulation of the analysis and demonstrate the 

vector model towards the subject's health, was a comparison between different solutions to 

choose lower value for the objective function so that the beneficiary of the decision-making 

, using four methods (the northwest corner method, minimum cost method , Vogel 

approximate method, Minimum- Cost Sum- Modified Method ),For best results have come 

to search the modified method by the researcher gave the best steps to solve optimization, 

it was optimization solution tested using the modified method of distribution (Modi), which 

gave the best results by reducing the total cost. 

Key words :Transportation Problem, Linear Programming, Modified Method, 

Optimization Solution Test  
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 : Introductionاٌّمذِح

اف نموذج النقؿ ىو نمط خاص مف مشاكؿ  
 مثاًل المصانعالشبكات لشحف السمع مف المصدر )

(،  مثاًل المخازنالمقصودة )  األماكف( إلى 
ويتعامؿ نموذج النقؿ مع مسألة الحصوؿ عمى 
خطة التكاليؼ الدنيا لنقؿ السمعة  مف عدد مف 

 (n)المقصودة  األماكفإلى عدد مف  (m)المصادر 
عدد وحدات التجييز المطموبة عند  Si، ولتكف 
ىي عدد  dj,  (i=1,2,…, m),  (i)المصدر

وحدات الطمب المطموبة عند المكاف المقصود 

(j),(j=1,2,…, n)  وتمثؿ ،Cij  تكاليؼ نقؿ
إلى المكاف  (i)الوحدة الواحدة مف المصدر 

 .(j)المقصود 

ونحدد بعد استخداـ طريقة البرمجة الخطية لحؿ 
تكاليؼ مشكمة النقؿ قيمة دالة اليدؼ التي تقمؿ 

وكذلؾ تحديد عدد الوحدات المراد نقميا مف  النقؿ
(i)  إلى(j) واذا كاف ،Xij  حدات المشحونة عدد الو

. فاف (j)إلى المكاف المقصود  (i)مف المصدر 
 :(5)نموذج البرمجة الخطية سيكوف بالصورة التالية

 :اآلتيةوان دالة اليدف تكتب بالصيغة 

           ∑ ∑         
   

 
   . 

 وتكتب القيود :

∑                          
   . 

∑                         

 

   

 

 ٚلٍذ ػذَ اٌغاٌثٍح ٌىتة تاٌصٍغح اَتٍح :

     for all i to j  

 األماكفالكمي في كؿ  الطمبويقاؿ باف مشكمة النقؿ ىي متوازنة لوكاف التجييز الكمي مف كؿ المصادر يساوي 
 المقصودة وتسمى بالالمتوازنة في الحاالت المغايرة.
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غشق صً ِشىٍح إٌمً
 5(

 : 

طرؽ لتحديد الحؿ لمشكمة النقؿ أربعة ىنالؾ  
 المتوازف :

 North)طريقة الركف الشمالي الغربي -1
West – Corner Method ) . 

 Minimum –Cost)طريقة اقؿ التكاليؼ  -2
Method) . 

 Vogel’s)طريقة التقريب  -3
Approximation method) . 

الطريقة المعدلة)المجموع األقؿ لمتكاليؼ(  -4
Minimum-Cost Sum- Modified 

Method 

 األساسيالحؿ  نتائجفي  األربعة وتختمؼ الطرؽ 
قيمة ؿ) األفضالحػػػؿ االبتدائي الذي تقدمو وينتج 

قؿ صوب ، لذا نقوـ بحؿ مشكمة الن(ىدؼ اصغر
الشيء المراد حمو وفؽ المثاؿ  أوالموضوع 

 األربعةالتوضيحي الذي سوؼ يتـ حمو بالطرؽ 
 الحقًا .

طريقة الركن الشمالي الغربي اواًل : 
(North West – Corner Method 

)
(3()4()5): 

ىذه الطريقة حاًل ينتج مف استعماؿ 
اساسيًا ولكف غالبا مايحتاج الحؿ الى 
اختبار وتحسيف الف الطريقة التاخذ بنظر 
االعتبار التكاليؼ الخاصة بالنقؿ مف 

التوزيع، وانما  مصادر االنتاج الى اماكف
ءا مف الركف الشمالي دتعتمد التوزيع ب

الغربي ) الزاوية العميا مف الجدوؿ ( باتجاه 
مف الجدوؿ الى اف يتـ توزيع  الجانب االخر
تجة عمى احتياجات اماكف الكميات المن

 .التوزيع
 

وفي ىذه الطريقة نبدأ بتخصيص اكبر كمية 
ممكنة لممتغير الواقع في الركف الشمالي 

وحسب  X11الغربي اي المتغير 
 : األسموباألتي

ثـ   X11=a1فاف   b1>a1اذا كانت  -1
 أصبحالف مجموعو  األوؿنحذؼ الصؼ 

ثـ نبدأ  األوؿصفرًا ونعدؿ مجموع العمود 
 . X21بالخمية 

ثـ  X11=b1فاف  b1<a1اذا كانت  -2
نحذؼ العمود االوؿ ونعدؿ مجموع 

، ثـ نستمر بالتخصيص األوؿالصؼ 
 . X12ابتداءا بالمتغير 

يجب اف تعدؿ  أعالهلذا مف خالؿ النقطتيف 
الكميات المرتبطة مف التجييز والطمب مف 

 ية المخصصة.خالؿ طرح الكم

ستكوف  X11فاف قيمة  b1=a1اذا كاف  -3
مساوية الحداىما وفي ىذه الحالة سنقـو 
بترؾ العمود والصؼ الصفري معًا ونتجو 
نحو الخمية في الركف الشمالي الغربي 
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) الصؼ والعمود غير  X22والتي ىي 
 المحذوؼ ( .

نستمر بإشغاؿ المربعات حسب الكميات  -4
المعروضة في الصؼ والكميات المطموبة 

 (m+n-1)في العمود اال اف نحقؽ العدد 
 مف المتغيرات األساسية .

مف )(m+n-1في حالة عدـ تحقؽ العدد  -5
المتغيرات األساسية سيكوف الحؿ ) حؿ 
مفكؾ( لذلؾ نكمؿ العدد باعتبار بعض 

يفضؿ اف المتغيرات غير األساسية ) 
تكوف صاحبة الكمفة األقؿ( متغيرات 

 أساسية بقيمة تساوي صفر.
اذا تـ ترؾ صؼ او عمود واحد مف دوف  -6

حذؼ، ونتوقؼ اذًا ونتحرؾ الى الخمية 
صوب اليميف لو تـ حذؼ العمود 
ونتحرؾ الى الخمية السفمى في حالة تـ 
حذؼ الصؼ ومف ثـ نكرر العممية 

الركف لكامؿ الجدوؿ بحيث نكمؿ طريقة 
 الشمالي الغربي .

 Minimum)ثانيًا : طريقة اقل التكاليف

–Cost Method)
(3()5) : 

تجد طريقة اقؿ التكاليؼ الحؿ 
االولي ) االساسي ( مف خالؿ التركيز 
عمى طرؽ واطئة الكمفة، وفي ىذه الطريقة 
نبدأ بالخمية التي تمتمؾ اقؿ كمفة نقؿ، وبعد 

المشبع ذلؾ يتـ عبور الصؼ او العمود 
لحاجة أماكف التوزيع وتعدؿ كميات التجييز 
ذا تـ إشباع )  والطمب بناءًا عمى ذلؾ،وا 
انياء ( الصؼ والعمود في وقت واحد فانو 
يتـ عبور واحد، ويطبؽ الشيء نفسو كما 
في طريقة الركف الشمالي الغربي ومف ثـ 
ابحث عف الخمية ذات التكاليؼ النقؿ 

ف يتـ ترؾ األصغر وتكرر العممية إلى إ
 صؼ واحد او عمود واحد مف دوف عبور.

 

 Vogel’s)حاٌخاً : غشٌمح فٛرً اٌتمشٌثٍح

Approximation method)(3()4()5)
: 

تتميز ىذه الطريقة بمميزات تمكننا 
مف الحصوؿ عمى الحؿ االمثؿ لنموذج 
النقؿ بشكؿ مباشر او بعد تطبيؽ عدد 
صغير جدًا مف الدورات الخاصة بالحسابات 
التكرارية وفيما يمي الخطوات األساسية ليذه 

 الطريقة :
حساب الفرؽ بيف اصغر كمفتيف ) غير  -1

متساويتيف( في كؿ صؼ وفي كؿ عمود 
مف جدوؿ التكاليؼ ويسمى ىذا الفرؽ 

 بكمفة الجزاء.

نختار الفرؽ األكبر مف بيف تكاليؼ  -2
الجزاء لمصفوؼ واألعمدة عمى السواء 
وفي حالة تساوي بعض الفروؽ نختار 
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الصؼ او العمود المناظر ألعمى فرؽ 
 عشوائيًا.

بعد تحديد الصؼ او العمود المناظر  -3
ألكبر فرؽ تخصص قيمة لممتغير الذي 
تكوف كمفة نقمو اقؿ ما يمكف في ذلؾ 

 . الصؼ او العمود

نحذؼ الصؼ او العمود الذي أصبح  -4
 مجموعو مساويًا لمصفر .

نكرر الخطوات األربعة أعاله ونستمر  -5
إلى إف توزع جميع الوحدات المعروضة 

 عمى الوحدات المطموبة.

رابعًا : الطريقة المعدلة )المجموع االقل لمتكاليف( 
 Modified Method -Cost Sum -Minimum(

): 

رحة من قبل تعد ىذه الطريقة المقت
مف الطرؽ البسيطة في تنفيذىا كما  الباحث

لنموذج  األمثؿتمتاز بحصولنا عمى الحؿ 

النقؿ بشكؿ مباشر لمجموع التكاليؼ 
دورات خاصة بالحسابات  األقموبأقؿ
 الخطوات مما يسيؿ عمى وبأقؿالتكرارية 

اتخاذ القرار المناسب لمشاكؿ  متخذ القرار
 األساسيةالخطوات  نماذج النقؿ، وفيما يمي

 :ليذه الطريقة 
 SUM)حساب مجموع التكاليؼ  -1

COST (CIJ))  لكؿ صؼ وعمود
∑ ∑     

   
 
   . 

نختار مجموع التكاليؼ األقؿ مف بيف  -2
 مجموع تكاليؼ الصفوؼ واألعمدة .

بعد تحديد الصؼ او العمود ألقؿ مجموع  -3
تكاليؼ تخصص قيمة لممتغير الذي 

مكف في ذلؾ تكوف كمفة نقمو اقؿ ماي
 الصؼ او العمود.

نحذؼ الصؼ او العمود الذي أصبح  -4
 مجموعو مساويًا لمصفر.

نكرر الخطوات األربعة أعاله لموصؿ  -5
 . األمثل لنموذج النقلالى الحؿ 

 

ِخاي تٛظٍضً ٌّشىٍح إٌمً ٚصٍٗ تاٌطشق األستؼح  اٌتً تُ ششصٙا تاٌتفصًٍ عاتماً 
 5(

: 

تشحف شركة نقؿ حموالت الشحف لمحبوب مف ثالث سايموات الى أربع مصانع ومف خالؿ كمؼ النقؿ في 
الجدوؿ أدناه الذي يتضمف التجييز في حموالت الشحف والطمب في حموالت الشحف مرة واحدة مع تكاليؼ 

 نقؿ الوحدة الواحدة لكؿ حمولة شحف عمى طرؽ مختمفة .
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 نموذج النقؿ اعاله بالطرؽ جميعيا وكاالتي :واالف سوؼ نقوـ بحؿ 

 . ( North West – Corner Method)طريقة الركن الشمالي الغربي -1

 

 .X11=5,X12=10,X22=5,X23=15,X24=5,X34=10الحؿ االبتدائي األساسي ىو :

  Z=5*10 + 10*2 + 5*7 + 15*9 + 5*20 + 10*18 = 520$وقيمة دالة اليدؼ تساوي :
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 . (Minimum –Cost Method)اقل التكاليفطريقة  -1

 

 .X31=5,X12=15,,X23=15,X14=0,X24=10,X34=5 الحؿ االبتدائي األساسي ىو :

 Z=5*4+15*2+15*9+0*11+10*20+5*18 = 475$وقيمة دالة اليدؼ تساوي :

 : (Vogel’s Approximation method)غشٌمح فٛرً اٌتمشٌثٍح  -1
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ىذه ىي المتغيرات االساسية X12=15,X23=15,X24=10,X31=5,X34=5: الحؿ االبتدائي االساسي ىو
 وقيمة كؿ منيـ.

بحسبطريقة التقريب فوجؿ وكما تـ شرحيا سابقًا ىنالؾ متغير غير اساسي يمكف جعمو متغير اساسي بقيمة 
 X14=0تساوي صفر وىو صاحب االقؿ كمفة نقؿ مف بيف المتغيرات غير االساسية 

  Z=15*2+0*11+15*9+10*20+5*4+5*18 = 475$تساوي :وقيمة دالة اليدؼ 
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الحؿ االبتدائي االساسي ىو 
:X12=15,X23=15,X24=10,X31=5,X34=5, 

X14=0. 

وقيمة دالة اليدؼ تساوي 
:Z=15*2+0*11+15*9+10*20+5*4+5*18 = 

475$. 

 : استنتاجات الطرق االربعة لحل نموذج النقل

مف خالؿ حؿ مشكمة نموذج النقؿ التي تـ حميا 
بطرؽ مختمفة اعطت نتائج مختمفة ومشابو لدالة اليدؼ 
حيث اف طريقة اقؿ التكاليؼ والطريقة التقريبية والطريقة 

$ 475المعدلة اعطت نفس قيمة اليدؼ وىي مساوية لػػ 
 وتعطي قيمة اقؿ مف طريقة الركف الشمالي الغربي.

 Vogel’s)طريقػػػػػػة التقريػػػػػػبويػػػػػػتـ اسػػػػػػتخداـ 
Approximation method)  وطريقػػػػػة اقػػػػػؿ التكػػػػػاليؼ

(Minimum –Cost Method) لمحصػػػوؿ عمػػػى اقصػػػر
طريػػؽ، وميػػزة طريقػػة التقريػػب وطريقػػة اقػػؿ التكػػاليؼ تنػػتج لنػػا 

القريػػب  األولػػيتعطػػي الحػػؿ  ألنيػػالمبدايػػة  أساسػػيحػػؿ  أفضػػؿ

ولكف الحؿ بطريقة التقريب يكػوف بطيئػًا  األمثؿجدا مف الحؿ 
توصػال لبحػث بإيجػاد الف الحسابات تستغرؽ وقتا طويال، لذا 

اسـ ليذه الطريقة وىي )طريقة  وأعطىطريقة التقريب تعديؿ ل
 -Minimum- Cost Sum)مجمػػػوع اقػػػؿ التكػػػاليؼ

Modified Method )  وبخطوات حؿ سريعة وتتميػز عػف )
األمثػؿ بوقػت االبتػدائي  األساسػيؿ الحػ بإيجادطريقة التقريب 

 األقػػؿ واألفضػػؿ، وعمػػى متخػػذ القػػرار اختيػػار النتيجػػة  اقصػػر
 وبالوقت األقصر. مف النتائج ىذه لتقميؿ تكاليؼ النقؿ

 : (2()1)اختبار أمثمية الحل

اف الحؿ الذي يتـ التوصػؿ اليػو بػاي مػف طػرؽ الحػؿ االربعػة 
والطريقػػػة  السػػػابقة ىػػػو حػػػؿ اولػػػي ) واف كانػػػت طريقػػػة فوجػػػؿ

المعدلػػػػة غالبػػػػًا مػػػػاتعطي حػػػػال امػػػػثاًل( لػػػػذا البػػػػد مػػػػف اختبػػػػاره 
اـ اف  ادنى كمفـةىي فعػال  الكمفة الكميةومعرفة ما اذا كانت 

باالمكػػػػػاف اجػػػػػراء تحسػػػػػينات عمػػػػػى الحػػػػػؿ بارسػػػػػاؿ او تغييػػػػػر 
اتجاىػػػػات بعػػػػض الكميػػػػات المشػػػػحونو باتجػػػػاه اسػػػػواؽ اخػػػػرى، 

 نقؿ ىما :وىنالؾ طريقتاف الختبار الحؿ في مسائؿ ال
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طريقػػػػة المسػػػػار المتعػػػػرج ) القفػػػػز فػػػػوؽ الصػػػػخور (  -1
Stepping Stone Method. 

 Modified(Modi)طريقػػػػػة التوزيػػػػػع المعدلػػػػػة  -2
Distribution Method. 

وسوؼ نكتفي بطريقػة واحػدة إليجػاد أمثميػة الحػؿ وىػي طريقػة 
 التوزيع المعدلة.

 Modified(Modi)طريقـــــــة التوزيـــــــع المعدلـــــــة 
MethodDistribution (1( )2). 

يقـو ىذا االسموب عمى اساس احتسػاب مؤشػر التحسػيف  
باعتماد معادالت رياضية وليس رسـ مسارات كمػا ىػو الحػاؿ 
في السابؽ، ويتـ اختيػار المؤشػر ذي اعمػى قيمػة سػالبة لمبػدء 
بتحسػػيف الحػػؿ. تسػػمى ىػػذه الطريقػػة بطريقػػة عوامػػؿ الضػػرب 

Method of Multipliers ت الطريقػة ويمكف تمخيص خطوا
 باالتي:

التاكد مف اف الحؿ االولي لػيس مفكػؾ وذلػؾ عػف طريػؽ  -1
 .(m+n-1)فحص عدد الخاليا المشغولة وانيا تساوي 

 Riاعطػػػػػػػاء رمػػػػػػػز لمصػػػػػػػفوؼ واالعمػػػػػػػدة ولػػػػػػػيكف مػػػػػػػثال  -2
 لالعمدة .Kjلمصفوؼ و 

صػػػػػػياغة معػػػػػػادالت لمخاليػػػػػػا المشػػػػػػغولة وفػػػػػػؽ المعادلػػػػػػة  -3
تمثػػؿ  cij. حيػػث اف Cij=Ri + Kjالقياسػػية التاليػػة :

رقػػـ الصػػؼ الػػذي  Riَكمفػة النقػػؿ الػػى الخميػػة المشػػغولة 
ىو رقـ العمود الػذي تقػع فيػو الخميػة  kjَيقع فيو الخمية 

 ايضا.
وذلػػػؾ بػػػافتراض  Kjو  Riحػػػؿ المعػػػادالت لحسػػػاب قػػػيـ  -4

 مساوية لمصفر لكي يمكف ايجاد القيـ االخرى. Riقيمة 
 =Iij حغا  ملشش التحغٕه باعتخذا  المعادلنة التالٕنة : -5

Cij – Ri - kj. 

ونبدا بتحسيف الحؿ مف الخمية ذات القيمة السالبة االكبر واذا 
كانػػػػت جميػػػػع القػػػػيـ موجبػػػػة فػػػػاف الحػػػػؿ امثػػػػؿ واليحتػػػػاج الػػػػى 

 تحسيف.

عنػػػػد تحديػػػػد الخميػػػػة التػػػػي تسػػػػتحؽ التحسػػػػيف نقػػػػـو برسػػػػـ  -6
 مسار مغمؽ لنقؿ كمية مف الوحدات الييا.

اختبار امثميػة الحػؿ ولتوضيح ىذه الطريقة سوؼ نقـو باجراء 
عمػػػى الطريقػػػة المعدلػػػة الثبػػػات اف الكمفػػػة الكميػػػة ىػػػي الكمفػػػة 

 المثمى.

الختبػػار الحػػؿ النػػاجـ  Modiاعتمػػد اسػػموب التوزيػػع المعػػدؿ 
 عف استخداـ الطريقة المعدلة.
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ووفػؽ الخطػوات السػابقة الػذكر فػاف كػؿ صػؼ وكػؿ عمػود سػيكوف لػو رمػز  Modiوالختيار الحؿ بطريقة 
 K3والثالػػػػث  K2والثػػػػاني  K1وكػػػػذلؾ العمػػػػود االوؿ سػػػػيرمز لػػػػو  R3والثالػػػػث  R2والثػػػػاني  R1فالصػػػػؼ االوؿ 

وىػو مايػدؿ عمػى اف الحػؿ  (m+n-1)وىذا نقوـ بو بعد التاكد مػف اف عػدد الخاليػا المشػغولة يسػاوي  K4والرابع 
اي اف الشػػػرط متحقػػػؽ. بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ  (1-3+4)اي  6، ونػػػرى ىنػػػا اف عػػػدد الخاليػػػا المشػػػغولة ىػػػو غيػػػر مفكػػػؾ

 صياغة معادالت لمخاليا المشغولة وكما يمي :

 المعادلة الخلٕة

X12 R1+K2=2 

X14 R1+K4=11 

X23 R2+K3=9 

X24 R2+K4=20 

X31 R3+K1=4 

X34 R3+K4=18 

 وكاالتي : R1=0بافتراض اف  Kjو  Riاالف نقـو بحؿ ىذه المعادالت الستخراج قيـ 

 اٌّؼادٌح اٌضً إٌتٍزح إٌٙائٍح

K2=2 0 + K2 =2 R1+K2=2 

K4= 11 0 + K4 = 11 R1+K4=11 

K3 = 0 9 + K3 = 9 R2+K3=9 

R2=9 R2 + 11 = 20 R2+K4=20 

K1 = -3 7 + K1 = 4 R3+K1=4 

R3 = 7 R3 + 11 = 18 R3+K4=18 

 وسيكوف جدوؿ التوزيع كاالتي :
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 واالف يمكف حساب مؤشر التحسيف لمخاليا غير المشغولة وكاالتي  :

I11= 10 – 0 – (-3 ) = 7 

I13= 20 – 0 – 0 = 20 

I21 = 12 – 9 – (-3) = 0 

I22 = 7 – 9 – 2 = -4 

I32 = 14 – 7 -2 = 5 

I33 = 16 – 7 – 0 = 9  

حيث اشارة مؤشر التحسيف سالبة، لذا سنرسـ مسار مغمؽ  I22يتضح مف النتائج اعاله اف الخمية القابمة لمتحسيف ىي الخمية 

 : لتوضيح عممية النقؿ الى ىذه الخمية ويتـ حمو بطريقة المسار المتعرج كما يمي

 

وسػيكوف الحػؿ  I24وحػدات( مػف الخميػة  10ييػا وىػي )التي تستحؽ التحسيف نقػـو بنقػؿ كميػة مػف الوحػدات الI22بعد تحديد الخمية 
 كاالتي لممسار المغمؽ :

I22 = X + 10 = 10 
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I12 = 15 -10 = 5 

I14 = 0+10 = 10 

I24 = 10-10 =X 

 

 وسيكوف التوزيع المعدؿ الجديد كما في الجدوؿ التالي :

 

 

Z= 5*2+10*11+10*7+15*9+5*18+5*4 = 435$ 

$ ولكف يمكف اختبار ىذه النتيجة ايضا حيث اف ىناؾ خمية فارغة جديدة قد ظيرت 40اي اف ىناؾ انخفاضا في الكمفة مقداره 
واخرى اختفت لذا سنتاكد مف اف الحؿ اليزاؿ غير مفكؾ ) حالة التفكؾ يمكف اف تحصؿ اثناء اجراء االختبار(، وبما اف الشرط 

 معادالت جديدة لمخاليا المشغولة وكما يمي : فاننا نقـو بصياغة (m+n-1)متحقؽ 

 المعادلة الخلٕة

X11 R1+K2=2 

X13 R1+K4=11 

X21 R2+K2=7 

X24 R2+K3=9 

X32 R3+K1=4 

X33 R3+K4=18 

  

 وكاالتي : R1=0بافتراض اف  Kjو  Riاالف نقـو بحؿ ىذه المعادالت الستخراج قيـ 
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 المعادلة الحل النتيجة النيائية
K2 = 2 0 + k2 = 2 R1+K2=2 

K4 = 11 0 + k4 = 11 R1+K4=11 

R2 = 5 R2 + 2 = 7 R2+K2=7 

K3 = 4 5+ K3 = 9 R2+K3=9 

K1= -3 7 + K1 = 4 R3+K1=4 

R3 = 7 R3 +11 = 18 R3+K4=18 

 واالف يمكف حساب مؤشر التحسيف لمخاليا غير المشغولة وكاالتي  :

I11= 10 – 0 – (-3 ) = 13 

I13= 20 – 0 – 4 = 16 

I21 = 12 – 5 – (-3) = 10 

I24 = 20 – 5 – 11 = 4 

I32 = 14 – 7 -2 = 5 

I33 = 16 – 7 – 4 =5 

 ونجد ىنا اف جميع القيـ موجبة وىذا يعني اف اليمكف تحسيف الحؿ او تخفيض كمفة النقؿ اكثر مما ىي عميو.
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 االستنتاجات :

 بالطرؽ االربعة ماياتي :نستنتج مف البحث وتطبيقاتو لطرؽ حؿ مشاكؿ النقؿ 

اف الطريقة االفضؿ في استخراج الحؿ االبتدائي االمثؿ ىي طريقة اقؿ التكاليؼ وطريقؿ فوجؿ التقريبية والطريقة  -1
 المعدلة.

 الطريقة المعدلة اعطت نتائج مشابو لنتائج طريقة فوجؿ التقريبية . -2
 مف ناحية الحسابات التكرارية وباقصر وقت ممكف . خطوات الطريقة المعدلة افضؿ مف خطوات طريقة فوجؿ التقريبية -3
$ وحدة نقدية وبيذا اعطى 40اختبار امثمية الحؿ لمطريقة المعدلة اعطت نتائج افضؿ بتخفيض الكمفة الكمية بمقدار  -4

ية البحث صورة واضحة لمتخذوا القرار في اتخاذ قراراتيـ بافضؿ طرؽ لحؿ مشاكؿ النقؿ وباقؿ التكاليؼ وحسابات تكرار 
 وباقصر وقت.

 التوصٌات :

 استخدام الطرٌقة المعدلة من قبل الباحث وتطبٌقها على بٌانات حقٌقٌة. -1

 استعمال طرق اخرى الختبار امثلٌة الحل . -2

 برمجة جمٌع الطرق المستخدمة فً البحث باحدى لؽات البرمجة. -3
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 : المستخلص 
 والنتٌجة الجرمٌة.أساس المسؤولٌة الجزائٌة فً الجرائم المتجاوزة هو توافر رابطة السببٌة بٌن السلوك 

وتنتفاااً المساااؤولٌة بانتفااااء الرابطاااة الساااببٌة متاااى كانااات النتٌجاااة الجرمٌاااة ال ٌمكااان توقاااع حااادوثها وفقااا  للمجااارى العاااادي 
 لالمور.

 

Abstract: 
The basis of penal responsibility in the exceeded crimes is the availability of a causal link 

between criminal behavior and the result. 
The responsibility obviates with the obviating of the causal link whenever the criminal 
result is unpredicted to occur according to the normal course of maters. 

mailto:madenatalelem@yahoo.com
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 اٌّمذِح:

صااااالة وثٌقاااااة ٌعاااااالج هاااااذا البحاااااث مساااااألة ذات 
بالمساااؤولٌة وأسااااس اقامتهاااا, وهاااً مااان المساااائل الشاااائكة 
فاااً القاااانون الجناااائً. وقاااد اخترناهاااا ألهمٌتهاااا لنقاااؾ علاااى 
حقٌقااااااة األماااااار فااااااً اساااااااس المسااااااؤولٌة عاااااان النتٌجااااااة 
المتجااااوزة والتاااً لااام تتجاااه الٌهاااا ارادة الجاااانً. ولنصااال 
فااً نهاٌااة االماار إلااى األساالوب األمثاال فااً تطبٌااق القواعااد 

 نونٌة بما ٌضمن عدم الخروج على القواعد العامة.القا
فااااإن قااااانون العقوبااااات العراقااااً أخااااذ بالمااااذهب 
الموضااااااوعً الااااااذي ٌرتااااااب المسااااااؤولٌة علااااااى النتٌجااااااة 
الحاصااالة التاااً لااام ٌقصاااد الجاااانً احاااداثها بمجااارد تحقاااق 
الرابطاااااة الساااااببٌة باااااٌن الفعااااال والنتٌجاااااة الواقعاااااة كاااااأثر 

ٌجاااة أم لااام ٌاااتم للسااالوك األجراماااً ساااواء توقاااع حااادوث النت

( ماان قااانون 410توقعهااا. وهااذا مسااتفاد ماان نااص المااادة )

العقوبااات والتااً تاانص علااى أنااه )ماان اعتاادى عمااداً علااى 
اخااااار بالضااااارب أو الجااااارح... ولااااام ٌقصاااااد قتلاااااه ولكااااان 

 أفضى الى موته...(.
ولؽااارض االحاطاااة بهاااذا البحاااث, ساااٌتم دراساااته 
فااااااً مبحثااااااٌن أخااااااتص األول لبٌااااااان معنااااااى المسااااااؤولٌة 

ٌااااة والثااااانً لبٌااااان اساااااس المسااااؤولٌة عاااان النتٌجااااة الجزائ
 المتجاوزة.

 وفٌما ٌلً نبذة لما سبق.
 

 اٌّثضج األٚي

 ِؼٕى اٌّغؤٌٍٚح اٌزضائٍح

 

تحتاااال المسااااؤولٌة الجزائٌااااة مكانااااة خاصااااة فااااً 
القاااااانون الجناااااائً, لاااااذلك فإنهاااااا نالااااات اهتماااااام الفقهااااااء 
والباااااحثٌن ماااان خااااالل دراسااااة جوانبهااااا المختلفااااة سااااواء 

قانونٌااااة أم فكرٌااااة أم فلساااافٌة أم اجتماعٌااااة دراسااااة كاناااات 
 معمقة ومتخصصة.

وتعااارؾ المساااؤولٌة بأنهاااا االلتااازام بتحمااال تبعاااة 
األفعاااااال اإلجرامٌاااااة, وموضاااااوع االلتااااازام هاااااو الجااااازاء 
بصاااااورتٌه العقوباااااة والتااااادبٌر, والاااااذي ٌقااااارره القاااااانون 
الجزائاااً لمصااالحة المجتماااع وتفرضاااه المحكماااة الجزائٌاااة 

[. وهاااً باااذلك تعبااار عااان 1لجرٌماااة بحاااق المساااؤول عااان ا

حالاااة الشاااخص الاااذي ٌطالاااب قانونااااً بتحمااال تبعاااة سااالوكه 
المخااااااالؾ للقاعاااااادة التجرٌمٌااااااة فٌعاقااااااب عنااااااه وٌتحماااااال 

 [. 2نتائجه 

وماااااان الجاااااادٌر بالااااااذكر ان القاعاااااادة الجزائٌااااااة 
تتكفااااال بحماٌاااااة المصاااااالح االجتماعٌاااااة وتنظاااااٌم سااااالوك 

م القاااانون األفااراد تنظٌماااً ماان شااأنه موافقااة الساالوك ألحكااا
وتحقٌاااق االساااتقرار القاااانونً فاااً المجتماااع. وال ٌاااتم ذلاااك 
إال بفاااارض الجاااازاء سااااواء كااااان عقوبااااة أم تاااادبٌر بحااااق 
الشاااااخص المخاااااالؾ ألحكاااااام القاعااااادة الجنائٌاااااة. وسااااالطة 
المشااارع فاااً ذلاااك مساااتمدة مااان مبااادأ الشااارعٌة الجزائٌاااة 
المقااارر فاااً الماااادة األولاااى مااان قاااانون العقوباااات العراقاااً 

لااى أنااه )ال عقاااب علااى فعاال أو امتناااع إال والتااً تاانص ع
 بناء على قانون ٌنص على تجرٌمه وقت اقترافه...(

وعلاااى ذلاااك فاااالجزاء ٌطاااوي العقوباااة والتااادبٌر. 
والعقوباااة تتضااامن اإلٌاااالم الاااذي ٌحٌاااق بالجاااانً لمخالفتاااه 

القاعااااادة الجنائٌاااااة. فاااااً حاااااٌن التااااادابٌر مجموعاااااة مااااان 
لمواجهاااااة  اإلجاااااراءات الوقائٌاااااة التاااااً ٌحاااااددها المجتماااااع

 الخطورة لدرءها عن ذلك المجتمع.
وفاااً ضاااوء ذلاااك فاااأن معناااى المساااؤولٌة ٌقتااارن 
بفكااارة الجرٌماااة والتاااً تعناااً فعااال أو امتنااااع ٌعاقاااب علٌاااه 
القااااانون. والمشاااارع العراقااااً عاااارؾ الفعاااال فااااً المااااادة 

( ماان قااانون العقوبااات والتااً تاانص علااى أنااه )كاال 19/4)

م سااااالبٌاً تصااااارؾ جرماااااه القاااااانون ساااااواء كاااااان اٌجابٌااااااً أ
كاااالترك واالمتنااااع...(. دون أن ٌعااارؾ المساااؤولٌة. وفاااً 
ضاااوء ذلاااك لاااٌس كااال فعااال ٌرتكباااه الجاااانً وهاااو مخاااالؾ 
للقاااانون... ٌخضاااع للعقوباااة وإنماااا ٌجاااب أن ٌكاااون الفعااال 
قاااابالً للمسااااءلة عناااه شخصاااٌاً. فالمساااألة مرتبطاااة بشاااخص 
الجااااانً ولااااٌس بفعلااااه. وتاااانهض المسااااؤولٌة قباااال الفاعاااال 

لدٌااه الشااروط الواجبااة لتطبٌقهااا وعلااى ذلااك  حٌنمااا تتااوافر
ٌمكااااان القاااااول أن المساااااؤولٌة تقاااااوم حٌنماااااا ٌتاااااوافر لااااادى 
الفاعاااال األهلٌااااة الجزائٌااااة بعنصااااارٌها )اإلدراك واإلرادة( 
إذ أن األهلٌاااة كوصاااؾ لحالاااة الشاااخص الاااذي ٌتمتاااع بقاااوى 

 عقلٌة ونفسٌة اعتٌادٌة وطبٌعٌة وخالٌة من الخلل. 
لتطاااااور حضااااااري  وعلاااااى ذلاااااك فهاااااً جااااااءت كنتٌجاااااة

 وقانونً طوٌل للمسؤولٌة الجزائٌة.
وأن تطلاااااب األهلٌاااااة شااااارطاً للمساااااؤولٌة ولاااااٌس 
عنصاااراً مااان عناصااارها. وهاااذا مساااتفاد مااان ناااص الماااادة 

( قاااااانون العقوباااااات العراقاااااً. والاااااذي اعتبااااار فقاااااد 60)

اإلدراك أو اإلرادة )فقاااااد األهلٌاااااة الجزائٌاااااة( ماااااانع مااااان 
انعكساااااات اآلٌااااااة موانااااااع المسااااااؤولٌة الجزائٌااااااة وإذا مااااااا 

وتااااااوافر اإلدراك أو اإلرادة )األهلٌااااااة( فااااااإن المسااااااؤولٌة 

و  34تقااااااوم بمواجهااااااة الفاعاااااال. السااااااٌما وأن المااااااادتٌن )

( قاااانون العقوباااات العراقاااً لااام تعتبااار األهلٌاااة جااازءاً 35

مااااان الاااااركن المعناااااوي وهاااااو ٌمثااااال جاااااوهر المساااااؤولٌة 
الجزائٌاااة وإنماااا القصاااد ألجرماااً والخطاااأ عنصااارٌن لهاااا. 

ذلااااااك. فااااااإن طبااااااع المسااااااؤولٌة بالطااااااابع وفااااااً ضااااااوء 
اإلنساااانً, حولهاااا فاااً المساااؤولٌة الموضاااوعٌة )المادٌاااة( 
التاااً تقاااوم بالفعااال وحاااده إلاااى المساااؤولٌة الشخصاااٌة التاااً 
تتطلاااااب إلاااااى جاناااااب الفعااااال تاااااوافر الخطاااااأ ركنااااااً فاااااً 

 الجرٌمة. 
وعلاااى ذلاااك فاااإن المساااؤولٌة الجزائٌاااة تعاااد حجااار 

مكافحااااة الجرٌمااااة الزاوٌااااة للسٌاسااااة الجنائٌااااة المعاصاااارة ب
العتمادهااااا علااااى العقوبااااة والتاااادبٌر باعتبارهمااااا ٌحمااااالن 
صاااافة الجاااازاء الجنااااائً. وٌجتمعااااان فااااً أن كااااالً منهمااااا 
ٌنطااااوي علااااى قاااادر ماااان اإلٌااااالم الااااذي ٌحٌااااق بالجااااانً, 
وكاااذلك ٌرتبطاااان ارتباطااااً وثٌقااااً بمبااادأ الشااارعٌة الجزائٌاااة. 

ر ال وهاااذا ٌقودناااا لقاااول نتٌجاااة مفادهاااا أن العقوباااة والتااادبٌ
ٌوقعااان إال بناااء علااى ارتكاااب جرٌمااة. وعلااى الاارؼم ممااا 
ٌجمااع بٌنهمااا ماان روابااط وأواصاار إال أنااه ٌوجااد مااا ٌفاارق 
بٌنهماااا مااان حٌاااث مجاااال كاااالً منهماااا. فالعقوباااة ال توقاااع إال 
بحاااااق شاااااخص مخطاااااز ولدٌاااااه أهلٌاااااة جزائٌاااااة )اإلدراك 
واإلرادة(. فاااااً حاااااٌن مجاااااال التااااادبٌر ٌااااارتبط باااااالخطورة 

ماااال إقااادام الجاااانً علاااى ارتكااااب جااارائم اإلجرامٌاااة واحت

 [.3مستقبالً  

ومعناااااى ذلاااااك أن تطبٌاااااق التااااادابٌر االحترازٌاااااة ال  
ٌعتماااد علاااى تاااوافر المساااؤولٌة الجزائٌاااة كونهاااا إجاااراءات 
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( قااااااااانون 106وقائٌااااااااة كحظاااااااار ارتٌاااااااااد الحانااااااااات )م 

( 113العقوبااااااات العراقااااااً وحظاااااار ممارسااااااة العماااااال )م

ازة الساااااوق قاااااانون العقوباااااات العراقاااااً. أو ساااااحب أجااااا

 (  قانون العقوبات العراقً. 115)م

وٌعبااار فقهااااء القاااانون الجناااائً عااان الخطٌئاااة أو 
الخطاااااااأ )باااااااالركن المعناااااااوي أو اإلرادة اآلثماااااااة( فهاااااااً 
العالقاااة باااٌن الفعااال والفاعااال. فاااال ٌكفاااً أن ٌعاااد فعااال ماااا 
جرٌماااة أن ٌاااأتً الفاعااال  الفعااال وٌطاااوي قاااانون العقوباااات 

ب فضااااالً عاااان ذلااااك أن نصاااااً ٌعاقااااب علٌااااه. وإنمااااا ٌتطلاااا
ٌكاااااون الفعااااال صاااااادراً عااااان أهلٌاااااة و خطاااااأ. حٌاااااث أن 
الجرٌمااااة خلااااٌط ماااان الكٌااااان المااااادي والكٌااااان المعنااااوي, 
واإلنساااااان ال ٌساااااأل عااااان جرٌمتاااااه إال إذا أمكااااان إساااااناد 

 الفعل إلٌه وأنه مخطز فٌه.
وأن الخطااااااااأ ركاااااااان جااااااااوهري تقااااااااوم علٌااااااااه 
المسااااااؤولٌة بحٌااااااث ال ٌحماااااال الشااااااخص نتااااااائج الفعاااااال 

إلٌااه ارتكابااه إال إذا ثباات أنااه كااان مقترفاااً خطااأ.  المنسااوب
فهاااو مقدماااة ٌتعاااٌن التثبااات مناااه أوالً وقبااال القاااول بتحقاااق 
المساااااااؤولٌة الجزائٌاااااااة. وٌعاااااااد الخطاااااااأ تجساااااااٌداً إلرادة 
إجرامٌااااة, وهااااً تسااااتمد هااااذه الصاااافة ماااان اتجاههااااا إلااااى 
المادٌاااات ؼٌااار المشاااروعة. وعلاااى ذلاااك فاااالركن المعناااوي 

نفساااٌة لمادٌاتهاااا. والخطاااأ ٌعاااد للجرٌماااة ٌمثااال األصاااول ال
وصااافاً للسااالوك اإلجراماااً ٌتمثااال فاااً توجٌاااه اإلرادة علاااى 
نحااااو ٌتعااااارض مااااع متطلبااااات الواجااااب القااااانونً. وٌأخااااذ 
مظهاااارٌن همااااا القصااااد ألجرمااااً والخطااااأ ؼٌاااار ألعماااادي. 
وذلااااك تبعاااااً لتطااااابق الؽاااارض تماماااااً مااااع االعتااااداء علااااى 
المصاااااالحة التااااااً ٌحمٌهااااااا القااااااانون. فالقصااااااد الجرمااااااً 

تطاااابق تمامااااً ماااع االعتاااداء علاااى المصااالحة المحمٌاااة. أماااا ٌ
 الخطأ فال ٌتطابق مع الؽرض أطالقاً.

والخطاااأ بهاااذا المعناااى لاااه خصوصاااٌة معٌناااة فاااً 
الجااارائم المتجااااوزة قصاااد الفاعااال, حٌاااث ٌتطاااابق الؽااارض 
ماااع االعتاااداء علاااى المصااالحة التاااً ٌحمٌهاااا القاااانون فاااً 

عنااى ذلااك أن نتٌجااة أقاال جسااامة ماان النتٌجااة المتحققااة. وم
الخطاااااأ ٌكاااااون علاااااى صاااااورتٌن أحااااادهما جساااااٌمة وهاااااً 
القصااد الجرمااً وبااه تكااون الجرٌمااة عمدٌااه. والثانٌااة أقاال 
جساااامة وهاااً الخطاااأ ؼٌااار العمااادي وباااه تكاااون الجرٌماااة 

 [. 4ؼٌر عمدٌه  

وفاااااً ضاااااوء ذلاااااك ٌمكااااان القاااااول باااااأن معناااااى 
المسااؤولٌة الجزائٌااة ٌكماان فااً اللااوم الااذي ٌوجااه للفاعاال, 

وم ٌقااوم علااى أساااس فكاارة التاادرج, بحٌااث فااإن هااذا المفهاا
تكااااااون المسااااااؤولٌة فااااااً الجاااااارائم العمدٌااااااة أشااااااد ماااااان 
المساااؤولٌة فاااً جااارائم الخطاااأ. وٌتسااام التااادرج فاااً الشااادة 
فاااااً الجااااارائم العمدٌاااااة فاااااً حاااااٌن ٌتسااااام باااااالتخفٌؾ فاااااً 
الجااارائم ؼٌااار العمدٌاااة. واألصااال فاااً العقااااب ٌكاااون علاااى 

قضاااً العماااد, وال عقااااب علاااى الخطاااأ إال إذا وجاااد ناااص ٌ
بااذلك. وهااذا ٌااؤدي إلااى نتٌجااة علااى قاادر ماان األهمٌااة فااً 
قاااانون العقوباااات مفادهاااا أن هاااذا القاااانون ال ٌعاقاااب علاااى 
الفعااال إال إذا ارتكاااب عماااداً أو خطاااأ فاااً األقااال. وعنااادما 
ٌنتفااً الخطااأ ٌاازول عاان الفعاال صاافة الجرٌمااة. وماان هنااا 
إذا لاااام تتااااوافر أحاااادى الصااااورتٌن عنااااد ارتكاااااب الفعاااال 

 المعنوي والمسؤولٌة. ٌنتفى الركن 
 

 اوالً: معنى النتٌجة المتجاوزة قصد الفاعل
فااااً بعااااض األحااااوال ٌحماااال قااااانون العقوباااااات 
عاااابء النتٌجااااة الجرمٌااااة ؼٌاااار المقصااااودة علااااى الجااااانً 
حتااى لااو لاام ٌتوقعهااا ولاام ٌقبلهااا وذلااك لخطورتهااا وكونهااا 
متوقعاااااة وفقااااااً للمجااااارى العاااااادي لألماااااور, فكاااااان علاااااى 

 [.4ٌباشر سلوكه اإلجرامً  الفاعل توقعها قبل أن

وهذذذذذذذذذذتحقق فيذذذذذذذذذذكق اجلاذذذذذذذذذذ ق   ذذذذذذذذذذفق  قق    ذذذذذذذذذذ قق ذذذذذذذذذذف ق ذذذذذذذذذذ   ف ق
قجرقم ذذذذذذف قحااذذذذذذةققرذذذذذذةقةق ا  ذذذذذذكقجرم ذذذذذذكقم   ذذذذذذك ق ذذذذذذًنق  ق ذذذذذذ    ق   ذذذذذذ ق
 ىلققرذذذذذةقةق ا  ذذذذذكقجرم ذذذذذكقشق ااذذذذذةهفقق ذذذذذف ق  ذذذذذةقج ذذذذذفمكقمذذذذذ ق  ذذذذذ ق
قيذذذذذذأق ذذذذذذ  ق ي .ذذذذذذفقيققياةق ذذذذذذكىقو اذذذذذذ  ق  .ذذذذذذفقق  ذذذذذذ وي كق  ذذذذذذ ق  ذذذذذذف ق ذذذذذذ  ق

يااذذذذذذةق  ذذذذذذ  قدحفيااذذذذذذةقق ا ذذذذذذة   ق  ق  ذذذذذذ قمذذذذذذ قق  رذذذذذذ قم ذذذذذذٌنقمذذذذذذ قق
 ذذذذة قالذذذذكققيا ذذذذ  كىق  قهذذذذتقققي ذذذذ  قمذذذذ قق ذذذذرق  قشق  ذذذذ ققيااذذذذةق  ذذذذة ق
قي ا  ذذذذك قحذذذذتق  ققي ا  ذذذذكقق  ذذذذ  كقهذذذذاققيذذذذأق  ذذذذة قلاذذذذةقق ذذذذف ققيذذذذت ق
 جتذذذذذذ ق ىلققرذذذذذذةقةق ا  ذذذذذذكقح ذذذذذذ فكق لذذذذذذتقج ذذذذذذفمكىقوق  ذذذذذذ وي كق  .ذذذذذذفق اذذذذذذ  ق

طقحذذذذذٌنققيااذذذذذةقوق فذذذذذ ق ذذذذذًنق  ذذذذذ قق ذذذذذف ق ذذذذذ  قسذذذذذف قمذذذذذ قق فذذذذذ ق ا  ذذذذذ
قي  ذذذذذذذذذذة  ق  قوهذذذذذذذذذذ قق فذذذذذذذذذذ ق ذذذذذذذذذذا ققي  ذذذذذذذذذذةق  ذذذذذذذذذذ ق  ذذذذذذذذذذف ق  ققي ا  ذذذذذذذذذذكق
ق  ذذذذذذ  كق ف ذذذذذذلقح ذذذذذذا ق  ذذذذذذتققييف ذذذذذذتىققيذذذذذذت قلاذذذذذذةقحذذذذذذ ق اذذذذذذ ق ا  ذذذذذذكق
جرم ذذذذذذذكقح ذذذذذذذ فكىق فييف ذذذذذذذتق ذذذذذذذف قلفنذذذذذذذةق ققيي ذذذذذذذتقاو ققي ا  ذذذذذذذكقهذذذذذذذتققمذذذذذذذ ق
ج.ذذذذذذذك قومذذذذذذذ قج.ذذذذذذذكق سذذذذذذذر ققي ا  ذذذذذذذكقق  ذذذذذذذ  كقشق  ذذذذذذذ قح ذذذذذذذا ق رذذذذذذذة ق

 قلذذذذذذف   ققي ا حذذذذذذف ققي رقلذذذذذذاقد  ذذذذذذ  ق35ق ذذذذذذفا قدقنذذذذذذ  قق فذذذذذذ ققيذذذذذذ ق ا قي
ق رميذذذذذكق ذذذذذًنق  ة ذذذذذكق  ققول ذذذذذلققي ا  ذذذذذكقق جرقم ذذذذذكقح ذذذذذا قسفذذذذذ ققييف ذذذذذتق
 ذذذذ قنق ذذذذف قهذذذذتققق فذذذذ قق ذذذذف  ق وق    ذذذذكق وق ذذذذة قق ااذذذذفحق وق ذذذذة ققرا ذذذذف ق

 قوق ة قمرق ف ققيا ق ٌنقوق  ظ كقوق وقمر ى

وعلاااى ذلاااك ٌمكااان القاااول إن المشااارع لااام ٌأخاااذ 
بفكاااارة النتٌجااااة المتجاااااوزة إالد فااااً أحااااوال حااااددها علااااى 
سااااابٌل الحصااااار, أي أن نطااااااق هاااااذه الجرٌماااااة مقتصاااااراً 
علاااااااى األحاااااااوال التاااااااً ٌحاااااااددها المشااااااارع بنصاااااااوص 
صااارٌحة, وال ٌجاااوز القٌااااس علٌهاااا عماااالً بمبااادأ الشااارعٌة 

 [. علااااااى ذلااااااك ٌمكاااااان القااااااول إن قاااااااانون5الجزائٌااااااة  

العقوباااات ٌعاقاااب علاااى هاااذا الناااوع مااان الجااارائم وٌتطلاااب 
فٌهاااا نتٌجتااااٌن: النتٌجااااة األولاااى بسااااٌطة قصاااادها الجااااانً, 
والنتٌجاااة الثانٌاااة جساااٌمة لااام ٌقصااادها. وٌتمٌاااز هاااذا الناااوع 
ماااان الجاااارائم بااااأن القااااانون ال ٌشااااترط بمرتكبهااااا سااااوى 
أتجاااااه ارادتااااه إلااااى نتٌجااااة واحاااادة, ومااااع ذلااااك فالجااااانً 

ة الثانٌاااااة. ومعناااااى ذلاااااك أن قصاااااد مساااااؤوالً عااااان النتٌجااااا
الجاااانً أتجاااه إلاااى النتٌجاااة البساااٌطة, إال أن القاااانون ٌساااأله 
عاان النتٌجااة الجسااٌمة والتااً لاام تتجااه أرادتااه الٌهااا. مثااال 

مااان قاااانون  410ذلاااك: الحالاااة المنصاااوص علٌهاااا بالماااادة )

العقوبااات( والتااً تاانص علااى أنااه )ماان أعتاادى عمااداً علااى 
عنؾ أو بأعطاااااء مااااادة اخاااار بالضاااارب أو الجاااارح أو بااااال

ضااااارة أو بأرتكاااااب أي فعاااال اخاااار مخااااالؾ للقااااانون ولاااام 
ٌقصااااد ماااان ذلااااك قتلااااه لكنااااه أفضااااى إلااااى موتااااه. ٌعاقااااب 

 بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشر سنة...(. 
والقصااااااد المتعاااااادي صااااااورة خاصااااااة للااااااركن 
المعناااوي ذو قٌماااة نظرٌاااة مؤكااادة بقااادر ماااا ٌمثااال حقٌقاااة 
تشااارٌعٌة. أماااا جااادواه النظرٌاااة فأناااه ٌنٌااار منطقاااة معتماااة 
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فااااااً الااااااركن المعنااااااوي وٌسااااااتظهر عناصاااااارها وٌفااااااض 
األلتبااااااس بٌنهاااااا وباااااٌن صاااااور أخااااارى متداخلاااااة معاااااه. 
فالقصااااد المتعاااادي صااااورة وسااااط بااااٌن القصااااد الجنااااائً 

ؼٌااار المقصاااود. وهاااو مختلاااؾ عنهماااا كماااا سااانبٌن والخطاااأ 
ذلااااك الحقاااااً. أمااااا حقٌقتااااه التشاااارٌعٌة تتمثاااال فااااً تجاااارٌم 
المشاارع بعااض صااور الساالوك التااً ٌتولااد عنهااا أكثاار ماان 
نتٌجااااة مقااااررة لهااااا عقوبااااة أخااااؾ ماااان عقوبااااة الجرٌمااااة 
العمدٌااااة وأشااااد ماااان عقوبااااة الجرٌمااااة ؼٌاااار العمدٌااااة. وال 

إال علااااى أنهااااا  ٌمكاااان تفسااااٌر هااااذه المعالجااااة التشاااارٌعٌة
تعكااااس صااااورة أخاااارى للااااركن المعنااااوي ال هااااً بالقصااااد 

 [. 6وال هً بالخطأ  

 
ثانٌااااااً: تمٌٌاااااز القصاااااد المتعااااادي عااااان القصاااااد الجناااااائً 

 والخطأ غٌر العمدي
القصااااد المتعاااادي ٌشااااترك مااااع القصااااد الجرمااااً 
والخطاااأ ؼٌااار العمااادي فاااً إرادة السااالوك األجراماااً حٌاااث 

ذا كاااان سااالوك الجاااانً أن الجرٌماااة ال ٌمكااان أكتمالهاااا إال إ
أرادٌااااااً. وإذا انتفااااات أو انتقصااااات هاااااذه اإلرادة ال تااااانهض 
المساااؤولٌة قبااال الفاعااال. ولكااان ماااا ٌمٌاااز القصاااد المتعااادي 
عااان القصاااد الجناااائً هااااو موقاااؾ الجاااانً النفساااً حٌااااال 
النتٌجااااااة الجسااااااٌمة التااااااً حصاااااالت. حٌااااااث تنتفااااااً ارادة 
أحااااداث النتٌجااااة الجسااااٌمة تماماااااً فااااً القصااااد المتعاااادي. 

ٌنتفاااااً علااااام الجاااااانً بصاااااالحٌة سااااالوكه لتحقاااااق  كاااااذلك
النتٌجااة سااواء كااان علماااً ٌقٌناااً وهااو مااا ٌتااوافر فٌااه القصااد 
المباشاااااار أم علماااااااً احتمااااااالً وهااااااو مااااااا ٌحقااااااق القصااااااد 
االحتمااااالً. وانهمااااا مختلفااااان أحاااادهما عاااان اآلخاااار. ففااااً 
القصاااااد االحتماااااالً ثماااااة نشااااااط أرادي واحاااااد ولكناااااه ال 

حاادة. فااً حااٌن القصااد ٌرتااب نتٌجتااٌن باال ٌرتااب نتٌجااة وا
المتعاادي ٌترتااب علٌااه وفااً كاال األحااوال نتٌجتااان أحاادهما 
بساااٌطة واألخااارى جساااٌمة. وأن ماااا ٌمٌاااز القصاااد الجناااائً 
عااااان الخطاااااأ ؼٌااااار العمااااادي. إذا تااااام أقاماااااة المساااااؤولٌة 
الجزائٌاااااة فاااااً القصاااااد المتعااااادي علاااااى المساااااؤولٌة عااااان 
الخطااااأ ؼٌاااار العماااادي ٌترتااااب علااااى ذلااااك أنتفاااااء قصااااد 

اث النتٌجااة البسااٌطة. ولااٌس كااذلك القصااد الجااانً فااً إحااد
المتعااااادي حٌاااااث أن ماااااا ٌمٌااااازه انصاااااراؾ األرادة إلاااااى 
النتٌجاااااة البساااااٌطة, وٌبااااادو مااااان ذلاااااك أن حقٌقاااااة القصاااااد 
المتعااادي تبقاااى عصاااٌة علاااى أدراجهاااا فاااً القصاااد الجناااائً 
أو الخطاااأ ؼٌااار العمااادي األمااار الاااذي ٌعناااً اساااتقاللٌة هاااذه 

 [. 6الفكرة  

 
 اٌّثضج اٌخأً

 ّغؤٌٍٚح ػٓ إٌتٍزح اٌّتزاٚصجأعاط اٌ

أختلاااااؾ فقهااااااء القاااااانون الجناااااائً فاااااً أسااااااس 
المسااااؤولٌة الجزائٌااااة فااااً هااااذا النااااوع ماااان الجاااارائم ولاااام 
ٌتفقاااااوا علاااااى رأي واحاااااد بشاااااأنها. إال أن هاااااذا الخاااااالؾ 

 ٌمكن رده إلى أربعة اتجاهات سنبحثها على التوالً:
 

 ٌاااارى أنصااااار هااااذا االتجاااااه ان المسااااؤولٌة األتجاااااو األول:
فااً هاااذا الناااوع ماان الجااارائم مساااؤولٌة عمدٌااة وتقاااام علاااى 
أساااااس القصااااد االحتمااااالً. المتمثاااال بأتجاااااه ارادة الجااااانً 

إلاااى نتٌجاااة جرمٌاااة معٌناااة فتنشاااأ عااان سااالوكه األجراماااً 

 [7نتٌجة أو نتائج لم ٌقصدها  
ومعناااى ذلااااك أناااه رتااااب المساااؤولٌة علااااى أسااااس القصااااد 

لفرنساااااً األحتماااااالً. وهاااااو ماااااا تبنااااااه الفقاااااه والقضااااااء ا

 [.4والمصري  

ولكاااااان هااااااذا الاااااارأي ؼٌاااااار موفااااااق حٌااااااث أن 
المسااؤولٌة عاان النتٌجااة البسااٌطة تقااوم علااى أساااس القصااد 
الجنااااائً فالجااااانً توقعهااااا وارادهااااا فالمسااااؤولٌة عمدٌااااة. 
أماااا أسااااس المساااؤولٌة عااان النتٌجاااة الجساااٌمة وعلاااى رأي 
الفقااااااه والقضاااااااء الفرنسااااااً والمصااااااري وهااااااو القصااااااد 

اه لااام ٌكااان موفقااااً ألناااه لاااٌس لهاااذا األحتماااالً وهاااذا األتجااا
الناااوع مااان القصاااد عالقاااة بالجرٌماااة المتعدٌاااة كماااا رأٌناااا 
ساااابقاً. فالقصاااد االحتماااالً ٌتطلاااب توقاااع الجاااانً للنتٌجاااة 
الجرمٌاااة واألقااادام علاااى الفعااال قاااابالً المخااااطرة بحااادوثها. 
فاااً حاااٌن ماااا ٌقااارره المشااارع فاااً مساااؤولٌة الجاااانً عااان 

األمااار. فهاااو ٌقااارر  هاااذا الناااوع مااان الجااارائم خاااالؾ هاااذا
المساااؤولٌة عااان النتٌجاااة الجساااٌمة ولاااو ثبااات أن الجاااانً لااام 
ٌتوقعهاااا ولااام ٌخطااار بذهناااه أطالقااااً أحتماااال تحققهاااا, ولااام 

 تتجه إلٌها أإرادته.
 

ٌااذهب أنصااار هااذا األتجاااه إلااى أنااه متااى  األتجاااو الثااانً:
ثبااات أرتبااااط السااالوك الجرماااً بالنتٌجاااة برابطاااة الساااببٌة. 

نتٌجاااة كماااا لاااو كاااان قصااادها علاااى ٌساااأل الجاااانً عااان ال
النحااااو الااااذي قاااارره الاااانص, دون حاجااااة إلااااى أثبااااات أن 
الجاااانً توقاااع حااادوث النتٌجاااة, هاااذا أمااار مفتااارض بااانص 

 [.8القانون  

وٌساااااتند هاااااذا األتجااااااه الاااااى إناااااه ماااااا دام قصاااااد 
الجااانً الفعاال ونتٌجتااه البسااٌطة والتااً تعااد اساساااً للنتٌجااة 

أو تطاااوراً للنتٌجاااة  الجسااٌمة كاااون النتٌجاااة األخٌااارة أمتاااداداً 
البسااااٌطة. وأن أمكانٌااااة السااااٌطرة علااااى نتااااائج مثاااال هااااذه 
األفعاااال تبااادو صاااعبة وتخااارج عااان أمكانٌاااة الساااٌطرة وأن 
ماااا ٌجاااري العمااال علٌاااه أن الشاااخص ٌساااأل عااان النتاااائج 
المألوفاااااة والمحتملاااااة وهاااااذا ٌسااااامح باااااالقول أن المشااااارع 
أفتاااارض العمااااد. وماااان ثاااام اقامااااة المسااااؤولٌة فااااً هااااذه 

ى ناااوع مااان العماااد. وهاااو عماااد حقٌقاااً عااان الجااارائم علااا
 النتٌجة البسٌطة. وعمد مفترض عن النتٌجة الجسٌمة.

ٌقااٌم أنصااار هااذا االتجاااه المسااؤولٌة علااى  االتجاااو الثالااث:
أسااااااس الخطاااااأ ؼٌااااار العمااااادي أي أن المساااااؤولٌة ؼٌااااار 
عمدٌاااااة علاااااى أعتباااااار أن أرادة الجاااااانً لااااام تتجاااااه إلاااااى 

 عل دون النتٌجة.النتٌجة الجسٌمة وأنما أتجهت إلى الف
 

إن هاااذا االتجااااه هاااو الاااراجح فاااً الفقاااه  االتجااااو الراباااع:
الجناااائً, وٌااارى أنصااااره أن المساااؤولٌة فاااً هاااذه الجااارائم 
تقاااوم علاااى أسااااس مااازدوج )خلاااٌط( مااان القصاااد الجرماااً 

[. فالمساااؤولٌة عااان النتٌجاااة 10, 9والخطاااأ ؼٌااار العمااادي  

البسااااٌطة مسااااؤولٌة عمدٌاااااة بأعتبااااار أن الجااااانً توقعهاااااا 
أتجهااااات ارادتاااااه الٌهاااااا. أماااااا المساااااؤولٌة عااااان النتٌجاااااة و

الجسااااٌمة ؼٌاااار المقصااااودة فهااااً مسااااؤولٌة ؼٌاااار عمدٌااااة. 
تسااااتند إلااااى فكاااارة الخطااااأ ؼٌاااار العماااادي. ألن القااااانون ال 
ٌتطلااااب تااااوافر القصااااد الجرمااااً لهااااذه النتٌجااااة. فالجااااانً 
ٌسااأل عنهااا ولااو ثباات أنااه لاام ٌقبلهااا أو لاام ٌتوقعهااا ابتااداء, 
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ا وتوقااااع حصااااولها وفقاااااً للسااااٌر لمااااا ٌباااادو ماااان خطورتهاااا
العاااادي لألماااور. فكاااان علاااى الجاااانً توقعهاااا قبااال األقااادام 
علااااى الفعاااال. فالمسااااؤولٌة خلااااٌط ماااان القصااااد الجرمااااً 
والخطاااأ ؼٌااار العمااادي وهاااً صاااورة ؼٌااار مألوفاااة للاااركن 
المعناااااوي ٌتطلاااااب تحدٌاااااد حاالتهاااااا بنصاااااوص صااااارٌحة 

 11.] 

 أوالً: موقف المشرع العراقً
فااااً قااااانون العقوبااااات أن ماااان األمااااور البدٌهٌااااة 

عااادد الجااارائم العمدٌاااة ٌفاااوق عااادد جااارائم الخطاااأ. وعلاااى 
أسااااس ذلااااك الجاااارائم فااااً األصاااال عمدٌااااة مااااا لاااام ٌاااانص 
القااانون صااراحة بأنهااا ماان جاارائم الخطااأ. وهااذا معناااه أن 
قاااانون العقوباااات ٌعاقاااب علاااى الفعااال العمااادي فحساااب ماااا 
لاام ٌاانص علااى العقاااب علاااى األفعااال ؼٌاار العمدٌااة. ومااان 

( ماااان قااااانون العقوبااااات 35و 34ل أحكااااام المااااادتٌن )خااااال

العراقااً وماان خااالل بحثااه الااركن المعنااوي للجرٌمااة فأنااه 
حااادد عناصااار المساااؤولٌة الجزائٌاااة بالقصاااد والخطاااأ ؼٌااار 
العمااادي. مماااا ٌعناااً أن المشااارع العراقاااً ال ٌعاقاااب علاااى 

 الفعل مالم ٌكن قد أرتكب عمداً أو خطأ على األقل.
العراقاااااً قاااااد تبناااااى وهاااااذا ٌعناااااً أن المشااااارع 

القاعاادة المشااار الٌهااا علااى الااارؼم ماان عاادم الاانص علٌهاااا 
صاااراحة. وهاااذا ٌقودناااا للقاااول انتفااااء الخطاااأ ٌعناااً زوال 
الجرٌمااة نهائٌاااً. وعلٌاااه فإنااه فااً حالاااة عاادم تااوافر إحااادى 
تلااااك الصاااااورتٌن عناااااد ارتكااااااب السااااالوك ٌنتفاااااً الاااااركن 
ا المعناااوي وتنتفاااً معاااه المساااؤولٌة الجزائٌاااة. إال أناااه ممااا
ٌؤسااااؾ لااااه حقاااااً أن المشاااارع العراقااااً لاااام ٌلتاااازم بهااااذه 
القاعااااادة فاااااً إقاماااااة المساااااؤولٌة الجزائٌاااااة فاااااً الجااااارائم 
متعدٌاااة القصاااد. حٌاااث ٌرتاااب المساااؤولٌة الجزائٌاااة اعتمااااداً 
علااااى المااااذهب المااااادي )الموضااااوعً( أي علااااى النتٌجااااة 
الحاصاااالة التااااً لاااام تنصاااارؾ إرادة الجااااانً إلااااى أحااااداثها 

سااااببٌة بااااٌن الساااالوك والنتٌجااااة وبمجاااارد تحقااااق عالقااااة ال
المتحققااااة سااااواء توقااااع الفاعاااال النتٌجااااة الجرمٌااااة أم لاااام 
ٌتوقعهاااااا فالجاااااانً ٌساااااأل عااااان النتٌجاااااة الجرمٌاااااة األشاااااد 
جسااامة والتااً لااام تنصاارؾ ارادتااه الاااى اتٌانهااا وحتااى لاااو 

( مااان 410كانااات شااااذة, وهاااذا مساااتفاد مااان ناااص الماااادة )

عمااداً قااانون العقوبااات والتااً تاانص علااى أنااه )ماان اعتاادى 
 على آخر... ولكنه أفضى إلى موته...(.

إذ اشاااااترطت هاااااذه الماااااادة أن ٌتسااااابب االعتاااااداء 
العمااادي فاااً حااادوث الوفااااة لٌصاااار إلاااى مسااااءلة الجاااانً 
عنهااا. وفااق هااذه المااادة علااى أن ال ٌكااون الفاعاال قااد عمااد 
إلااااى أحااااداث الوفاااااة ال علااااى أساااااس القصااااد المباشاااار وال 

جرٌماااة اإلٌاااذاء  علاااى القصاااد االحتماااالً وبعكساااه تتحاااول

عقوباااات(  410إلاااى جرٌماااة قتااال عماااد. وعلٌاااه فالماااادة )

اشاااترطت تاااوافر عالقاااة الساااببٌة باااٌن فعااال االٌاااذاء والوفااااة 
ركناااااً أساسااااٌاً لتطبٌقهااااا فااااإذا انتفاااات العالقااااة بااااٌن الفعاااال 

عقوباااااات(.  410والوفااااااة أنتفاااااى معاااااه تطبٌاااااق الماااااادة )

لٌصاااار إلاااى التحاااري عااان ماااادة قانونٌاااة أخااارى لتطبٌقهاااا 
علااااى جاااارائم االٌااااذاء المعروضااااة. وٌتضااااح ماااان ذلااااك أن 
المشااارع العراقاااً أقاااام المساااؤولٌة الجزائٌاااة فاااً الجااارائم 
متعدٌاااة القصاااد علاااى تاااوافر عالقاااة الساااببٌة باااٌن السااالوك 
والنتٌجاااة الجرمٌااااة فحسااااب ودون مراعاااااة مااااا إذا ارتكااااب 
الفاعاااال فعلااااه الااااذي أحاااادث النتٌجااااة بساااابب خطئااااه أم ال. 

سااااؤولٌة الجزائٌااااة علااااى مقاااادار ذلااااك إن عاااادم اقامااااة الم
الخطااااأ الااااذي صاااادر ماااان الجااااانً فااااً أحااااداث النتٌجااااة 
الجرمٌااااة إضااااافة لعالقااااة السااااببٌة بااااٌن الساااالوك والنتٌجااااة 
مااان شاااأنه أن ٌاااؤدي إلاااى نتاااائج ؼٌااار مقبولاااة فاااً القاااانون 

 الجنائً.
وناااود االشاااارة إلاااى قضااااء محكماااة التمٌٌاااز فاااً 

جزائٌاااة العاااراق وبٌاااان موقفهاااا بشاااأن أقاماااة المساااؤولٌة ال
فااً هااذا النااوع ماان الجاارائم فقااد أتضااح اسااتقرار قضاااءها 

( 2/ 412و  410علاااااااااى األخاااااااااذ بحرفٌاااااااااة الماااااااااادتٌن )
عقوباااااات حٌاااااث تااااام إقاماااااة المساااااؤولٌة الجزائٌاااااة علاااااى 
الجاااانً عااان النتٌجاااة الجرمٌاااة األشاااد جساااامة وهاااً الوفااااة 
أو العاهااة المسااتدٌمة حٌااث لااوحظ أنااه فااً بعااض األحااوال 

و ؼٌاااار مااااألوؾ وؼٌاااار متوقااااع إتٌااااان النتٌجااااة علااااى نحاااا
وجاااارى إقامااااة المسااااؤولٌة علااااى مجاااارد تحقااااق الرابطااااة 
الساااببٌة باااٌن السااالوك المرتكاااب والنتٌجاااة المتحققاااة وعناااد 
انتفااااء هاااذه الرابطاااة تنتفاااً المساااؤولٌة عااان النتٌجاااة األشاااد 

 1975/ 1/ 29جساااااامة. ففاااااً حكمهاااااا الصاااااادر بتاااااارٌ  

بأنااااااااه  1974)جناٌااااااااات( 2655وبااااااااالقرار ذي العاااااااادد 

قاااب الماااتهم عااان جرٌماااة االٌاااذاء إذا لااام تثبااات العالقاااة )ٌعا
 السببٌة بٌن ضربة المجنً علٌه وبٌن وفاته(.

 1973/ جناٌااااات/ 3063وفااااً قرارهااااا الماااارقم 

حٌااااث قااااررت )إذا تبااااٌن ماااان التقرٌاااار  1974/ 4/ 3فااااً 

الطبااااً التشاااارٌحً لجثااااة المجنااااً علٌااااه أن ساااابب الوفاااااة 
نااااازؾ دمااااااؼً مااااان جاااااراء الضاااااؽط الااااادماؼً الممٌااااات 

تنتفااااً الرابطااااة السااااببٌة بااااٌن الضاااارب والمااااوت وٌسااااأل ف

 415المااااااتهم عاااااان الضاااااارب الخفٌااااااؾ وفااااااق المااااااادة )

 عقوبات(.
ٌالحاااااظ أن المحكماااااة قاااااد نفااااات تحقاااااق جرٌماااااة االٌاااااذاء 
المفضاااااً للماااااوت ألنتفااااااء رابطاااااة الساااااببٌة باااااٌن الفعااااال 
والنتٌجاااة ماااع أنهاااا لااام تأخاااذ بمعٌاااار الخطاااأ فاااً حااادوث 

 النتٌجة الجرمٌة بأحكامها المختلفة.  
وماااان المالحااااظ أن المشاااارع العراقااااً لاااام ٌتبنااااى 

اشاااائة نهجاااااً واحااااداً إزاء طبٌعااااة المسااااؤولٌة الجزائٌااااة الن
عااان الجااارائم التاااً تجااااوز قصاااد الجاااانً. فالمشااارع جعااال 
المسااؤولٌة عاان هااذا النااوع ماان الجاارائم مسااؤولٌة وسااطى 
بااااٌن المسااااؤولٌة العمدٌااااة الناشاااائة عاااان الجاااارائم العمدٌااااة 
والمسااااؤولٌة ؼٌاااار العمدٌااااة الناشاااائة عاااان الجاااارائم ؼٌاااار 
العمدٌاااة والتاااً تشاااترك فاااً النتٌجاااة الحاصااالة وهاااً وفااااة 

ٌل عقوبااااااة الجاااااارائم ذات النتااااااائج المجنااااااً علٌااااااه باااااادل
المتجااااوزة أخاااؾ مااان عقوباااة الجااارائم العمدٌاااة وأشاااد مااان 

 عقوبة جرائم الخطأ ؼٌر العمدي.
 

 -ثانٌاً: عقوبة الجرٌمة المتجاوزة :
المشااارع العراقاااً لااام ٌلتااازم نهجااااً واحاااداً بشاااأن 
طبٌعااااة المساااااؤولٌة الناشااااائة عاااان هاااااذه الجااااارائم وكاااااذلك 

ط بااااٌن العمااااد والخطااااأ عقوبتهااااا. فالمسااااؤولٌة حالااااة وساااا
ؼٌااااار العمااااادي وعقوبتهاااااا أخاااااؾ مااااان عقوباااااة الجااااارائم 
العمدٌاااة وأشاااد مااان عقوباااة الجااارائم ؼٌااار العمدٌاااة وتوجاااد 
عاااادة تطبٌقااااات للجاااارائم المتعدٌااااة فااااً قااااانون العقوبااااات 

( 419و 2و/417و 412و 410العراقااااااً ففااااااً الماااااااواد )

عقوبااااات نجااااد أن المشاااارع حاااادد لهااااذه الجاااارائم عقوبااااة 
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لجرٌمااااة العمدٌااااة وأشااااد ماااان عقوبااااة أخااااؾ ماااان عقوبااااة ا

( عقوباااة 410الجرٌماااة ؼٌااار العمدٌاااة فقاااد حاااددت الماااادة )

الضاااارب المفضااااً للمااااوت بالسااااجن ماااادة ال تزٌااااد علااااى 

( 405خمساااااة عشااااار سااااانة. فاااااً حاااااٌن حاااااددت الماااااادة )

عقوباااة جرٌماااة القتااال العماااد بالساااجن المؤباااد أو المؤقااات. 
( عقوباااااة جرٌماااااة القتااااال الخطاااااأ 411وحاااااددت الماااااادة )

( عقوباااااة جرٌماااااة 419. كاااااذلك حاااااددت الماااااادة )باااااالحبس

األعتااااداء المفضااااً إلااااى اإلجهاااااض بااااالحبس فااااً حااااٌن 
عقوباااة جرٌماااة اإلجهااااض فاااً حالاااة عااادم رضااااء الحامااال 
هاااً الساااجن مااادة ال تزٌاااد علاااى عشااار سااانٌن فاااً الماااادة 

( مااان الماااادة 2( عقوباااات. ونجاااد كاااذلك الفقااارة )1/ 418)

 حاااااددت عقوباااااة جرٌماااااة االعتاااااداء المفضاااااً إلاااااى 412)

عاهاااة مساااتدٌمة بالساااجن مااادة ال تزٌاااد علاااى سااابع سااانوات 
أو بااااالحبس. فااااً حااااٌن حااااددت عقوبااااة جرٌمااااة إحااااداث 

( مااان الماااادة ذاتهاااا 1عاهاااة مساااتدٌمة عماااداً وفاااق الفقااارة )

بالسااجن ماادة ال تزٌااد علااى خمسااة عشاار ساانة وإن عقوبااة 

/ 416جرٌماااة أحاااداث عاهاااة مساااتدٌمة خطاااأ وفاااق الماااادة )

 ى سنتٌن.( هً الحبس مدة ال تزٌد عل2

ومااااان جهاااااة اخااااارى جساااااامة المساااااؤولٌة عااااان 
الجاااارائم ذات النتااااائج المتجاااااوزة حٌااااث ان عقوبااااة هااااذه 

الجاارائم أشاااد ماان عقوباااة الجاارائم العمدٌاااة. والتااً تشاااترك 
معهاااا فاااً الفعااال ومحااال الجرٌماااة لكنهاااا تختلاااؾ عنهاااا فاااً 
النتٌجاااة. إذ أن النتٌجاااة فاااً الجااارائم المتجااااوزة )المتمثلاااة 

ى الٌهاااا فعااال الجاااانً( أشاااد جساااامة فاااً وفااااة إنساااان أفضااا
مااان النتٌجاااة الحاصااالة فاااً الجااارائم العمدٌاااة والمالحاااظ أن 
علااة التشاادٌد تكماان فااً جسااامة النتٌجااة المتحققااة فااً هااذه 
الجاااارائم وتسااااتدل علااااى جسااااامة المسااااؤولٌة فااااً الجاااارائم 
المتجااااااوزة لكاااااون عقوبتهاااااا أشاااااد مااااان عقوباااااة الجااااارائم 

( مااان الماااادة 4العمدٌاااة علاااى سااابٌل المثاااال فاااإن الفقااارة )

( قاااانون العقوباااات حاااددت عقوباااة جرٌماااة الحرٌاااق 342)

المفضاااً إلاااى الماااوت باإلعااادام أو الساااجن المؤباااد. بٌنماااا 
حااددت عقوبااة جرٌمااة إشااعال النااار عمااداً بالسااجن ماادة ال 

( مااان نفاااس 1تزٌاااد علاااى خمساااة عشااار سااانة وفاااق الفقااارة )

 المادة.

( 393( مااااان الماااااادة )3كاااااذلك حاااااددت الفقااااارة )

باااة جرٌماااة المواقعاااة واللاااواط المفضاااً الاااى عقوباااات, عقو
مااوت المجنااً علٌااه بالسااجن المؤبااد, بٌنمااا عقوبااة جرٌمااة 

( مااان الماااادة ذاتهاااا هاااً 1المواقعاااة واللاااواط وفاااق الفقااارة )

 السجن المؤبد أو المؤقت. 
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 الخالصة:
ٌنصب موضوع البحث عن سؤال مفاده هل ٌتوجب على الموظؾ المرؤوس أن ٌنفذ جمٌع األوامر الصادرة إلٌه  

 اعتراض أم له حق األعتراض والنقاش وإلى أي مدى أو ما هً حدود هذا النقاش؟ من رئٌسه دون نقاش أو

لقد ظهرت عدة نظرٌات بهذا الصدد النظرٌة األولى وهً القدٌمة والتً توجب على الموظؾ تنفٌذ األوامر  
رحباً الصادرة إلٌه من رئٌسه دونما اعتراض وأعطت مسوؼات لهذا الرأي وظهرت نظرٌة بدٌلة تعطً المجال 

للنقاش والتداول وعزز أصحاب هذه النظرٌة رأٌهم بأسالٌب ودالئل ؼٌر واقعٌة. ومن ثم ظهرت نظرٌة ثالثة كوسط 
المرؤوس رئٌسه بأن األمر الصادر عنه ٌشوبه خطأ قانونً مما ال ٌمكن  ربٌن النظرٌتٌن السابقتٌن مفادها أن ٌخب

العمل به فإن أصر الرئٌس على رأٌه تحرٌرٌاً فعلى المرؤوس تنفٌذ األمر وٌتحمل الرئٌس المسؤولٌة القانونٌة الناجمة 
 عن ذلك.

 ل ذلك تفصٌالً فً هذا البحث.وقد أخذ المشرع العراقً فً قانون انضباط موظفً الدولة بهذا االتجاه موضحٌن ك 

 الكلمات المفتاحٌة: |واجب الطاعة|, |قانون انضباط موظفً الدولة|, |األوامر الصادرة|, |الرئٌس|, |المرؤوس|.

 

Abstract: 
The research topic focuses for a question that if the employee should implement 
all orders issued from his boss without discussion or objection, veto or debate and 
to what extent or what are the limits of this debate ؟ 
 Several theories have appeared in this regard. The first theory which is the 
oldest one requires the employee to carry out orders issued to him by his boss 
without any objection. The theory gave the rationale for this view. After that, an 
alternative theory emerged and gave an enough room for discussion and 
deliberation. The holders of these theoretical opinion strengthened unrealistic 
methods and evidence. And then a third theory emerged as an intermediate 
between the two previous theories, states that the employee should inform his 
boss that the  issued order has been merged with a legal error and could not be 
implemented. If the boss insisted on his opinion editorially, the employee has to 
implement the command and the boss holds out the legal responsibility arising 
from it . 

Iraqi legislator has taken the law in the discipline of state employees in this 
direction. This research would attempt to clarify this in detail. 

 
Key words: |concept of the duty obedience|, |discipline of state employees|, |employee|, 

|boss|.|issued orders|.  
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 المقدمة:

ٌتخذ الجهاز اإلداري شكل الهرم من ناحٌة تسلسله  
الوظٌفً, حٌث ٌكون على رأس الهرم رئٌس الجمهورٌة 

المسؤولٌة رئٌس الوزراء ومن ثم الوزراء وهكذا وٌلٌه فً 
تتسع شكلٌة الهرم لتصل إلى قاعدته المتمثلة بصؽار موظفً 

 الدولة.

وبناء علٌه فكل موظؾ فً الجهاز اإلداري ٌكون  
رئٌساً ومرؤوساً فً آن واحد. فالوزٌر مثالً ٌكون رئٌساً 
على موظفً وزارته ومرؤوساً من قبل رئٌس الوزراء 

ره رئٌس السلطة التنفٌذٌة وهكذا تتدرج المسؤولٌة باعتبا
 حسب ما ٌسمى بالتدرج أو التسلسل الوظٌفً.

وما دامت السلطة التنفٌذٌة هً الٌد التً تترجم القوانٌن  
التً تضعها السلطة التشرٌعٌة إلى الواقع العملً الملموس, 
فإن كل موظؾ ٌكون مسؤوالً عن تنفٌذ المهام الموكولة له 

حدود المرسومة له قانوناً وبكل أمانة واخالص ضمن ال
 وصوالً لحسن سٌر عمل الجهاز اإلداري.

وبعد تعدد وتنوع الخدمات التً أصبحت تقدمها الدولة  
ً لمواطنٌها فقد أصبحت المهام وضٌححسب المفهوم الت

التً ٌقدمها أي موظؾ محددة بالصالحٌات المناطة به, وال 
لقرار الصادر عنه معٌباً من ٌحق له تخطٌها, وإال أصبح ا

 جهة االختصاص.

والسؤال الذي ٌطرح نفسه إلى أي مدى ٌلتزم الموظؾ  
المرؤوس بتنفٌذ األوامر الصادرة إلٌه من رئٌسه, فهل 
ٌتوجب علٌه تنفٌذ جمٌع االوامر ودونما اعتراض, أم له 
حق االمتناع عن تنفٌذ بعض من  تلك االوامر, وما هً 

التً ٌحق لموظؾ أن ٌنفذ أو ٌمتنع عن تلك الحدود القانونٌة 
 االوامر بعٌدا عن المسؤولٌة.

هذا ما وددنا طرحه فً بحثنا هذا لإلجابة عن التساؤالت 
التً ٌمكن تبٌانها فً ضوء المفهوم اإلداري لـ " حدود 
وواجب طاعة المرؤوس لرئٌسه فً تنفٌذ األوامر الصادرة 

ً طرحت بهذا الشأن إلٌه " وما هً الضوابط والنظرٌات الت
 وما أصطلح على تسمٌته بـ " مفهوم واجب الطاعة " 

 خطة البحث )) حدود واجب الطاعة((

لتؽطٌة الموضوع واإلحاطة به بصورة تامة قسمنا البحث 
 وفق الخطة اآلتٌة:

 المبحث األول: مفهوم الوظٌفة العامة

 الفرع األول: الوظٌفة العامة خدمة وتكلٌؾ.

 لتعرٌؾ بالموظؾ العام.الفرع الثانً: ا

المبحث الثانً: مدى التزام الموظف باالوامر الصادرة الٌه 
 من رئٌسه.

 الفرع األول: االوامر التً تقع خارج نطاق القانون.

 الفرع الثانً: األوامر التً تقع ضمن نطاق القانون.

الفرع الثالث: موقؾ القانون العراقً من مبدأ حدود واجب 
 الطاعة.

 

 األولالمبحث 

 الفرع األول

 مفهوم الوظٌفة العامة

إنتهى عهد الدولة الحارسة منذ أمد بعٌد وحل محله  
المفهوم التدخلً للدولة, ومن مقتضى هذا المفهوم الذي 
تباٌن من حٌث سعته فً ظل النظام الرأسمالً واألشتراكً, 
أن تتدخل الدولة فً كثٌر من مظامٌن الحٌاة وشؤونها. 

التركٌز على الجهاز األداري للدولة وأنعكس ذلك على 
بأعتباره الٌد التً تترجم التشرٌعات إلى الواقع العملً 
الملموس وفقاً لمبدأ الفصل بٌن السلطات. وٌمكن وصؾ 
السلطة التشرٌعٌة بأنها العقل المدبر فً وضع األسس 
والمبادع العامة ورسم السٌاسات واالستراتٌجٌات التً تراها 

قبلً تجاه شعوبها. إال أن هذه التشرٌعات فً منهجها المست
تبقى حبراً على ورق وال جدوى من وراءها ما لم تقترن 
بالتطبٌق عن طرٌق السلطة التنفٌذٌة المتمثلة بالجهاز 

 اإلداري.

وكلما ٌكون التطبٌق سلٌماً ومتطابقاً مع المفاهٌم  
التشرٌعٌة وما صاؼته من مبادع كانت الدولة قانونٌة 

نجاح الدولة الحدٌثة وتقدمها ال ٌقتصر على وأصٌلة. ف
صٌاؼة المثل والعبارات الجاذبة فً دساتٌرها وقوانٌنها بل 
إن األمر ٌتجسد فً كٌفٌة ترجمة مثل االهداؾ والمبادع 
لٌكون مواكباً ومساٌراً ومتطابقاً مع تلك المفاهٌم. وكلما 
ابتعد التطبٌق وتقاطع مع شكل النصوص ابتعدت الدولة عن 

لمفهوم القانونً واالصالة المطلوبة لتحقٌق الؽاٌات التً ا
 [1ٌحتاجها الشعب. 

ولعل من نافلة القول إن أؼلب الدساتٌر والقوانٌن تنحى  
إلى وضع صٌػ ومبادع مثلى وتتماشى مع المفاهٌم 
الدٌمقراطٌة. الؽاٌات النبٌلة, إال أن التطبٌق قد ٌكون شعاراً 

ا أصبح التطبٌق اهم من متضاداً مع نصوص الدستور, لذ
التشرٌع. من جهة أخرى فإن الٌد المترجمة للنصوص 
التشرٌعٌة ٌجب أن تكون أمٌنة ومخلصة على حسن تنفٌذ. 
إال أن السؤال الذي ٌبقى قائماً هو ما هو المبدأ الذي ٌقاس به 
حسن اداء الجهاز اإلداري وقٌامه باالداء على الوجه األمثل 

والسلبٌات المالٌة واإلدارٌة, ومن بعٌداً عن كل المعوقات 
هً الجهة التً تتولى الوصول إلى تلك الحقٌقة ودقائق 

 .العمل الوظٌفً والعمل على سالمة االداء

من هنا برزت فكرة الرقابة على كٌفٌة العمل الوظٌفً  
 وعدم انحراؾ الموظؾ إلى مزالق الفساد اإلداري والمالً.

الدٌمقراطٌة, تعددت  بعد انتشار االنظار الداعٌة إلى 
اسالٌب الرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌة, وتنوعت شكل 
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األسالٌب, وال مجال لشرحها إال أننا نخص منها بالذكر 
حٌث لم ٌعد مبدأ الفصل بٌن السلطات مبدأ  الرقابة التشرٌعٌة

جامداً وإنما أصبح مرناً ومتداخالً, فأصبحت السلطة 
الولى وهً التشرٌع ومن ثم التشرٌعٌة تمارس وظٌفتها ا

الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة ومحاسبة أي مسؤول 
 2005اداري فلم ٌكتفً الدستور العراقً الصادر عام 

/ 28فً  4012المنشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة برقم 
منه على أن ٌختص  61وبموجب المادة  2005/ 12

التنفٌذٌة, بل مجلس النواب بالرقابة على اعمال السلطة 
ذهب الدستور إلى ابعد من ذلك حٌث جعل من صالحٌة 
المجلس الموافقة على تعٌٌن شاؼلً الوظائؾ المهمة من 

 صالحٌة بموجب الفقرة خامساً من تلك المادة.

قق ة  ك قوق  ظ ف  قحف رزقب قق ا ث ك ققي  ف  ك ققيرلفحك قو تي 
ق قق فا  ق ال قق    ف قق39 اة ق    س قرر ك ق    ققية ا   م 

قوق رزقبققي  ف  كق وقق    ف ق ي .فقم ي يكقو  ظ ق ي قحاف   ى

و مفققيرلفحكققيش ا كقق ا ث كقحفياجلف كقوق    قوقي شرقوقياظفهرق
م ققية ا  قق38ق فا ققي   اقوو ف تققإل   ققيا   كقوق ر  ك اةق الق

قيةويكقمبفق قخيتقحفي ظف ققي ف قوقإلاق  قحف ر ف قق   ك:   ق  يتقق
ق و  :قرر كققيا اًنق  ققير  قح تققي  ف تىق

قثف  ف :قرر كققياجلف كقوقيفاف كقوق    قوق    قوقي شرى
 ثالثاً: حرٌة االجتماع والتظاهر السلمً.

 

ولعل أهم رقابة اعتمدها الدستور العراقً الجدٌد  
بإنشاء المحكمة االتحادٌة  التً تمثلتالقضائٌة وهً الرقابة 

 93المادة العلٌا, واعتبارها هٌئة قضائٌة مستقلة بموجب 
من الدستور, وقد صدر قانون بإنشاء هذه المحكمة برقم 

فً  946المنشور فً الوقائع العراقٌة برقم  2005/ 30
 2005كما حدد النظام الداخلً بها رقم  2005/ 3/ 17

/ 5/ 2فً  3997الوقائع العراقٌة رقم  المنشور فً
 ومن اهم اختصاصاتها: .2005
الرقابة على دستورٌة القوانٌن واالنظمة  -أ 
 السائدة.
 تفسٌر نصوص الدستور. -ب 
الفصل فً القضاٌا التً تنشأ عن تطبٌق  -ج 

القوانٌن االتحادٌة وٌكفل القانون حق كل 
من مجلس الوزراء وذوي الشأن من 
االفراد وؼٌرهم مثل الطعن المباشر لدى 

 المحكمة. 
 
اعطى صالحٌة مطلقة الدستور  أن ذلكوٌتضح من 

لهذه المحكمة بإلؽاء أي تشرٌع ٌتعارض مع احكام الدستور 
عدم دستورٌته مما ٌلزم السلطة التشرٌعٌة بإلؽائه. والحكم ب

من  94وٌكون حكم المحكمة باتاً ؼٌر قابل للطعن )المادة 
 الدستور(.

كما أنشأت هٌئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشٌن 
 57العمومٌٌن الذي استحدث بأمر سلطة االئتالؾ رقم 

 .2004/ 2/ 5الصادر فً 

بخاصة الرقابة وتعتبرالرقابة بكافة اشكالها و
القضائٌة الركٌزة االساسٌة والمهمة فً ابعاد العاملٌن فً 
 الجهاز االداري عن الخروقات واالنحرافات ؼٌر السلٌمة. 

من الدستور الصادر عام  30قد عرفت المادة ول
:))أمانة مقدسة وخدمة بأنها الوظٌفة العامة  1970

انضباط موظفً اجتماعٌة((, إال ان المادة الثالثة من قانون 
قد نصت على ))الوظٌفة  1991لسنة  14الدولة رقم 

العامة تكلٌؾ وطنً وخدمة اجتماعٌة ٌستهدؾ القائم بها 
المصلحة العامة وخدمة المواطنٌن فً ضوء القواعد 
القانونٌة النافذة. وهذا المفهوم ٌتماشى مع النظرٌات 

 الحدٌثة فً الوظٌفة العامة.

هو الحدٌث للوظٌفة العامة  وٌمكن اعتبار إن المفهوم
مجموع اختصاصات شرعٌة ٌستؽلها الموظؾ لتحقٌق 
مصلحة عامة وال ٌمكن اعتبارها بأي حال من األحوال 
حقاً خاصاً ٌتمكن الموظؾ التصرؾ به. وال نرٌد الخوض 
بتفاصٌل هذا الموضوع ألنه موضوع فٌه كثٌر من 

 ا هذا. التفاصٌل والمفاهٌم مما قد ٌبعدنا عن موضوع بحثن
 
 
 

 الفرع الثانً
 التعرٌف فً الموظف العام

 
اعتاد المشرع العراقً ان ٌعرؾ الموظؾ فً 
قوانٌن الخدمة المدنٌة ففً قانون الخدمة المدنٌة 

عرؾ الموظؾ فً المادة  1931الصادر فً عام 
الثانٌة منه بأنه ))كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة فً 

ٌة العامة أو الحكومة لقاء راتب ٌتقاضاه من المٌزان
كما ورد تعرٌؾ مٌزانٌة خاصة تابعة ألحكام التقاعد((, 

 69الموظؾ فً قانون انضباط موظفً الدولة رقم 
المعدل بأنه ))كل شخص عهدت إلٌه  1936لسنة 

وظٌفة فً الحكومة لقاء راتب تقاضاه من المٌزانٌة 
العامة أو بمٌزانٌة خاصة وتابع االحكام قانون 

ذا التعرٌؾ فً قانون الخدمة وعدل هالتقاعد((. 
بموجب المادة الثانٌة على أنه  1939الصادر فً عام 

))كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة دائمة فً مالك الدولة 
الخاص بالموظفٌن((. وورد هذا التعرٌؾ فً قانون 

وتكرر فً قانون الخدمة  1956لسنة  15الخدمة رقم 
 .1960لسنة  24المدنٌة رقم 

لسنة  14اط موظفً الدولة رقم أما فً قانون انضب 
فقد عرفت المادة االولى منه الموظؾ العام بأنه  1991

))كل شخص عهدت إلٌه وظٌفته داخل مالك الوزارة 
 أو الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة((. 

ومما ال شك فٌه أن التعرٌؾ الوارد فً قانون 
أهم  1991لسنة  14انضباط موظفً الدولة رقم 

ارٌؾ السابقة وٌساٌر التعارٌؾ وأشمل وأدق من التع
الحدٌثة الواردة فً قوانٌن الخدمة الحدٌثة فً الدول 

 االخرى.
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ومن البدٌهً أن الموظؾ مكلؾ بأداء خدمة عامة  
تحقٌقاً للمصلحة العامة العلٌا فً المجتمع لقاء راتب 
ٌتقاضاه من مٌزانٌة الدولة, وتتمٌز عالقة الموظؾ 

قانون اإلداري ولٌس بالدولة بأنها عالقة تخضع لل
للقانون المدنً, فالموظؾ ٌعٌن بموجب قرار إداري 
ٌخضع لقواعد االختصاص والشكل والمحل والسبب. 
فالموظؾ ال ٌستطٌع أن ٌناقش القواعد والضوابط التً 
تضعها الدولة فً سواء من ناحٌة الراتب أو العنوان 
الوظٌفً أو الدرجة الوظٌفٌة أو مكان العمل, وإنما 

جب علٌه القبول بكل الشروط أو الظروؾ الخاصة ٌتو
دٌن قاعبالتعٌٌن, فهو ال ٌخضع لقاعدة العقد شرٌعة المت

المعمول بها فً القانون المدنً حٌث ٌكون التعاقد مبنٌاً 
على الشروط والقٌود التً ٌتفق علٌها العامل ورب 
العمل. وٌخضع الموظؾ فً عالقته بالدولة لقانون 

نٌة وقانون انضباط موظفً الدولة خاص بالخدمة المد
وعلٌه االلتزام بالواجبات المنصوص علٌها فً تلك 
القوانٌن وإال تعرض إلى المسألة فً حالة االخالل بأي 

 مخالفة منصوص علٌها فً القانون.

من جانب آخر فإن العناصر التً تقدم علٌها فكرة  
 الموظؾ العام ٌمكن حصرها باآلتً:

 

قييا قوقيا فنق  ا    قماف حققق [:2ًالخدمةًفيًمرفقًعام]ً-أولًا
قق ر  ققي ف قي ة يكق   قم   ٌن:

قم ٌن قق - ق شف  ق و قم ٌن قح  ت ققيا ف  قح  قو رقا ققي ظ يا  ق  ىن
   ر  ققية ف ق وقمر  ققيا    ى

قم   كق - قو ف ت قحا. ئك ققيةويك قل ف  قح  قو رقا ققي      ق  ىن
ق قو  شئ قق وق خف قوقم قل ق اقن قوه قمشرو ف  ققي فمكى ةمف 

 هبتققق  ىنق  ينقق شرو ق ق  ىق

قق ة  كق وقل ق ٌنق ولةق ف لققيا ف  فققي ق ا قيقل ق ٌنقق ةمك
ق   اف قيققي رققق  ق  رقهتحققي اف  قو ي قيا ةاققي ظر ف قق فنكق

ق ر افكققمبي.  قق ر  ققي ف قوق ا فضلق   قحفي  تقيققي زق  ق وقق .كق ًن
 حفي زق  قوقيأق  ا قسةمفهتفقي افحلققي ف قوي سق  ي كقسفنكى

قق ااف ق قإلم ف  ق  ار   قجي ق   ر ق إ   قق مر قم  ق    وم. ف
قق شرو قمر  ق ف :

 ق  افجققي ف ىق ى1

قق شرو ق ى2 وج اق خصقم قق خف ققياف   ققي ف ق ا ىلق اق  
 [ىق3]

ق
 أن ٌكون العمل الوظٌفً عمل دائم: -ثانٌاً 

رؼم التعرٌؾ الوارد فً قانون انضباط موظفً 
الدولة الحالً تجاوز هذا التعبٌر خالفاً للتعارٌؾ السابقة فً 
قوانٌن الخدمة المدنٌة واالنضباط السابقة, إال أن هذا 
العنصر ٌعتبر عنصراً حٌوٌاً ومهماً فً مفهوم الوظٌفة 

 العامة.

ً مباشرة وٌقصد بالدٌمومة أن ٌكون العمل به دائماً ف    
المرفق العام لنشاطه باعتبار أن المرفق بحاجة إلى انتظام 
وإطراد الشباع الحاجات المخصص لها وٌذهب د. شاب 

دوام الوظٌفة ال ٌنصرؾ الى كٌفٌة توما منصور الى أن 
اداء الموظؾ لعمله, بل إن ذلك مسألة تنظمها القوانٌن 

اٌام. بحسب كون العمل ٌومٌاً أو بضعة ٌ. فقد [4  واالنظمة
. وقد قضى مجلس االنضباط العام فً احدى طبٌعة العمل

قراراته بأن المعترض السٌد... لم ٌكن موظفاً بالمعنى 
القانونً بل إنه كان قد عٌن بمخصصات متطوعة لضرؾ 

وال ٌمكن أن تكون الوظٌفة [. 5  من مخصصات الدعاٌة
دائمة بل ٌجب أن ٌكون اشؽال الموظؾ لها بصفة دائمة, 

 بمعنى أنه ٌتفرغ الموظؾ لخدمة. 
وقد نصت المادة الرابعة من قانون انضباط موظفً      

بأن ٌلتزم الموظؾ بأداء اعمال  1991لسنة  14الدولة رقم 
وظٌفته بنفسه وبأمانة وشعور بالمسؤولٌة والتقٌد بقواعد 
العمل وعدم التؽٌب عنه إال بإذن وتخصٌص جمٌع وقته 

الخامسة من القانون حظرت على  للوظٌفة كما أن المادة
الموظؾ أو الجمع بٌن الوظٌفة وبٌن أي عمل آخر إال 
بموجب احكام القانون أو مزاولة األعمال التجارٌة وتأسٌس 
الشركات, كما نصت المادة السادسة من القانون كٌفٌة عمل 

 الموظؾ بعد الدوام الرسمً ووفق شروط معٌنة.
انون الواجبات التً لقد حددت المادة الرابعة من الق

ٌجب على الموظؾ األلتزام بها وحظرت المادة الخامسة من 
القانون االمور التً ٌجب على الموظؾ عدم القٌام بها وإال 
تعرض إلى العقوبات التأدٌبٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 الثامنة من نفس القانون.
ٌتجلى من النصوص اعاله أن عالقة الموظؾ مع 

ادارٌة تنفرد بها الدولة بما تملك من سلطات الدولة عالقة 
 عامة فً فرض شروطها لرسم عالقة الموظؾ بالدولة.

أن ٌعٌن الموظف من السلطة التً تمتلك حق   -1
 تعٌٌنه قانوناً:

القرار اإلداري ٌجب أن ٌكون مستوفٌاً   
للشروط العامة فً صحة صدوره وفق شكلٌة 
معٌنة وصادر من جهة ذات اختصاص 

فً جهة المحل والسبب وإال اعتبر  وصحٌحاً 
 [.6  القرار معٌباً أومعدوماً 

أن ٌكون الموظف ممن تتوفر فٌه الشروط  -2
 القانونٌة للتعٌٌن:

ترك قانون انضباط موظفً الدولة السابق ذكر    
الشروط القانونٌة الواجب توافرها فً الموظؾ 
إلى قانون الخدمة المدنٌة وال نرٌد اإلطالة بهذا 

إال أنه من أهم الشروط القانونٌة أن  الموضوع
ٌكون الشخص المراد تعٌٌنه بالؽاً لسن الرشد هو 
سن الثامنة عشر من العمر وكامل األهلٌة وعراقً 
الجنسٌة وحامالً لشهادة دراسٌة معترؾ بها وقد 
كانت التعٌٌنات سابقاً تجري من قبل مجلس الخدمة 
ن العامة الذي ألؽً واصبحت التعٌٌنات تجرى م

قبل دوائر الدولة مباشرة وهذا مبدأ ؼٌر صحٌح 
وٌتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص علٌه 

مف الدستور الصادر  16المادة  فً المادة دستورٌاً 
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وقد اعد قانون جدٌد للخدمة المدنٌة . 2008عاـ 

 ولكن لم ٌر النور لحد اآلن.

أن تكون هناك وظٌفة داخل مالك الوزارة أو   -3
من المعلوم أن لكل  لمرتبطة بوزارةالجهة غٌر ا

دائرة من دوائر الدولة هٌكل تنظٌمً لها ومالك 
خاص لها ٌتضمن عدد معٌن لكل درجة من 

 درجات المالك.
وال ٌجوز تعٌٌن موظؾ إال بوجود 
درجة شاؼرة فً المالك. فالمالك معناه مجموع 
الدرجات المخصصة لكل وزارة, وال ٌجوز 

إال أنه ٌجوز فً بعض التعٌٌن خارج المالك, 
 حذؾالحاالت باستحداث درجة أو عن طرٌق ال

 واالستحداث وبموافقة وزارة المالٌة.
ومن الناحٌة الفقهٌة قد ظهرت عدة 
نظرٌات لتبٌان الطبٌعة التً تربط الموظؾ بالدولة 

 وٌمكن إجمالها بما ٌلً:
نظرٌة العقد المدنً, نظرٌة عقد 

 القانون العام. اإلذعان, نظرٌة التعاقد من نطاق
 

 المبحث الثانً
 مدى التزام الموظف باألوامر الصادرة إلٌه من رئٌسه

 
ٌخضع الموظؾ المرؤوس إلى توجٌهات و أوامر     

تصدر إلٌه من الرئٌس األعلى وتتنوع هذه األوامر إذا 
كانت فً حدود القانون أو خارجة عنه مما ٌقتضً 

 التفرقة بٌن ذلك على النحو االتً:
 رع األول: األوامر التً تقع خارج نطاق القانون.الف

الفرع الثانً: األوامر الصادرة التً تقع ضمن نطاق 
 الوظٌفة.

الفرع الثالث: موقؾ القانون العراقً من مبدأ حدود 
 [.7  واجب الطاعة

 
 الفرع األول

 األوامر التً تقع خارج نطاق القانون
 

لها  قد ٌستؽل الرئٌس مرؤوسه ألمور ال عالقة  
بالوظٌفة وقد ٌشكل القسم األول منها جرائم سواء تتعلق 
بالنفس أو المال العام كالطلب من المرؤوس أن ٌعتدي 
على شخص له عداء مع الرئٌس سواء بالضرب أو 
القتل أو ما شابه ذلك أو قد ٌكلفه بسرقة بعض االموال 
من احد االشخاص مستؽالً ذلك منزلته الوظٌفٌة ومما ال 

إن كال األمرٌن ٌشكل جرٌمة عند اقترافها من شك فٌه 
قبل الشخص المرؤوس. وٌتوجب على المرؤوس أن 
ٌمتنع عن تنفٌذ تلك األوامر واالخبار عن مصدر األمر 
لكون تلك الحالة تشكل فعل مخالؾ للقانون كل هذا إذا 
كان األمر صادر من الرئٌس األعلى المباشر وٌصح 

ه له مباشر بالمرؤوس, األمر إذا صدر من رئٌس إلعالن
 فمن باب أولى عدم إطاعته بالعمل.

 
 الفرع الثانً

 [8] االوامر الصادرة التً تقع ضمن نطاق الوظٌفة

قد ٌكون االمر الصادر من الرئٌس ٌتعلق بالعمل  
الوظٌفً وهنا ٌجب التفرقة بٌن امرٌن: األول إذا كان األمر 

فٌجب على  الصادر ٌتوافق مع القانون وٌتماشى مع أهدافه
الموظؾ التقٌد بتنفٌذ األمر الصادر علٌه من المرؤوس 
ونقصد بالمرؤس هنا هو المسؤول المختص فً اصدار هذا 
األمر أي من الرئٌس األعلى المباشر مثال ذلك إن الموظؾ 
فً الدائرة القانونٌة ٌنفذ األمر الصادر إلٌه من رئٌسه فً 

ثل لألوامر تلك الدائرة حسب قواعد االختصاص وال ٌمت
الصادرة إلٌه من دارة أخرى كالدائرة اإلدارٌة مثالً إنما 
ٌقتصر األمر على تنفٌذ االمر المسؤول عنه الموظؾ حسب 
االختصاص الوظٌفً. أما إذا كان األمر الصادر إلٌه 
ٌتعارض مع القانون فقد انقسمت اآلراء بصدد هذه النقطة 

 إلى ثالثة نظرٌات:

 :ها إن المرؤوس ٌجب أن ٌطٌع ومفاد النظرٌة األولى
قانوناً دونما اعتراض على األوامر الصادرة إلٌه من 
رئٌسه وبعكسه إن ذلك ٌولد تقاطعاً فً أداء العمل 
الوظٌفً وإرباك فً تنفٌذ العمل فال ٌصح أن ٌعترض 
المرؤوس عن تنفٌذ ذلك األمر بحجة مخالفته للقانون. 

هذا الرأي  والذرٌعة األخرى الذي ٌستند علٌها أصحاب
أن الرئٌس هو أدرى وأعلم وأكثر خبرة من المرؤوس 
فمن باب أخرى أن ٌخضع المرؤوس ألوامر الرئٌس ألن 
التدرج الوظٌفً مبنً على الخبرة والكفاءة والقدرة فً 
العمل اإلداري وأن عدم تنفٌذ األوامر ٌعنً عرقلة إداء 

 العمل الوظٌفً وعدم أداءه بالشكل المطلوب.

  إن هذه النظرٌة تكاد تكون أكثر : [9] الثانٌةالنظرٌة
تقاطعاً مع النظرٌة األولى حٌث أن اصحابها ٌقولون بأن 
المرؤوس ال ٌكون مطٌعاً للرئٌس فً تنفٌذ ألوامر إذا 
كانت مخالفة للقانون بل ٌتوجب علٌه أن ٌمتنع عن تنفٌذ 
تلك األوامر وٌعزز اصحاب هذا الرأي بأن العمل 

ٌبنى على التشاور وتبادل الرأي بهدؾ اإلداري ٌجب أن 
الوصول إلى الرأي الصحٌح الذي ٌحقق الصالح العام 
ومصلحة الدائرة وٌشٌرون بهذا المقام إلى الرأي 
اإلسالمً حٌث ٌطلب سبحانه وتعالى من النبً األكرم 
)ص( بأن ٌشاور أصحابه فً بعض االمور حٌث ٌقول 

أمرهم شورى سبحانه وتعالى فً محكم كتابه الكرٌم )و
بٌنهم( لذا ٌنبؽً أن ٌبنى القرار اإلداري على أسس 
سلٌمة وقانونٌة وأن ال ٌنفرد الرئٌس بأتخاذ القرار حتى 
وإن كان مخالؾ للقانون وال ٌكون المرؤوس دمٌة 

 .[10  لرئٌسه وآلة صماء ٌحركه كما ٌشاء

 ٌمكن القول بأن هذه النظرٌة تخط : [11] النظرٌة الثالثة
طاً بٌن النظرٌتٌن السابقتٌن وتعتبر أكثر قبوالً طرٌقاً وس

وٌبنً أصحاب هذه النظرٌة آراءهم  من تلك النظرٌتٌن.
بأن الموظؾ لٌس امعه أو آلة صماء ٌنفذ ما ٌتلقاه من 
أوامر وٌسكت عن أي مخالفة للقانون أو أن ٌكون 
معارضاً أو مخالفاً ألي أمر ٌصدر إلٌه من الرئٌس 

ظرٌة مساراً خاصاً لمعالجة هذا وٌحدد اصحاب هذه الن
 األمر ٌمكن أن نلخصه بما ٌلً:

إذا ما وجد المرؤوس أن األمر الصادر إلٌه من رئٌسه 
المختص فٌه مخالفة قانونٌة فٌجب علٌه إخبار الرئٌس 
تحرٌرٌاً بشأن تلك المخالفة فً ذلك األمر وٌشٌر إلى 



 1025السنة         1العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

131 
 

النصوص القانونٌة التً تخالؾ ذلك األمر وفً حالة 
رار الرئٌس على رأٌه تحرٌرٌاً فعلى المرؤوس أن إص

 ٌنفذ األمر وهنا تقع المسؤولٌة على من أصدر األمر.
وٌبدو واضحاً أن هذه النظرٌة هً أكثر واقعٌاً لحسن 
سٌر العمل الوظٌفً وأكثر ضماناً للمرؤوس باإلضافة 

 إلى وجوب احترام القانون وتطبٌقه بصورة سلٌمة.
 

 الفرع الثالث:
القانون العراقً من مبدأ حدود واجب موقف 

 الطاعة
لسنة  14لدى الرجوع إلى قانون انضباط الدولة رقم  
المعدل نجد إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من  1991

القانون تنص على ما ٌلً )ٌلتزم الموظؾ بالواجبات 
اآلتٌة... ثالثاً: إحترام رؤسائه وإلتزام األدب و اللٌاقة فً 

هم فً حدود وإطاعة أوامرهم المتعلقة بإداء واجباته مخاطبت
فً حدود ما تقضً به القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات, فإذا 
كان فً هذه األوامر مخالفة فعلى الموظؾ أن ٌبٌن لرئٌسه 
كتابًة وجه تلك المخالفة وال ٌلتزم بتنفٌذ تلك األوامر إال إذا 

و المسؤول عنها( أكده رئٌسه كتابًة وعندئٍذ ٌكون الرئٌس ه
ٌبدو من هذا النص إن المشرع العراقً قد أخذ بالنظرٌة 
الثالثة )الحدٌثة( فً مجال مدى إلتزام الموظؾ فً تنفٌذ 
األوامر الصادرة إلٌه من رئٌسه وبتحلٌل هذا النص ٌمكن أن 

 ٌستخلص ما ٌلً:
إن على الموظؾ المرؤوس عدم تنفٌذ األمر الصادر إلٌه 

 وط اآلتٌة:رئٌسه وفقاً للشر
أن ٌكون الرئٌس مصدر األمر هو الرئٌس المختص  .1

 بالنسبة للمرؤوس وله الصالحٌة فً إصدار ذلك األمر.
أن ٌكون األمر الصادر من الرئٌس إلى المرؤوس فٌه  .2

مخالفة للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات وهنا ٌحق 
 للموظؾ عدم تنفٌذ األمر.

فعلى الموظؾ أن إذا كان ذلك األمر فٌه مخالفة قانونٌة  .3
ٌبٌن لرئٌسه كتابًة )تحرٌرٌاً( وجه تلك المخالفة ٌبٌن 

 فٌها السند القانونً الذي ٌستند علٌه لتلك المخالفة.
فً حالة بٌان األمر المخالؾ من قبل المرؤوس  .4

وإصرار الرئٌس على رأٌه ففً هذه الحالة تنتفً 

المسؤولٌة عن المرؤوس وتقع المسؤولٌة على عاتق 
 الذي أصدر األمر.الرئٌس 

وفً هذا األتجاه ٌمكننً القول األخذ بهذا اإلتجاه ٌؤدي إلى 
تطبٌق القانون بصورة سلٌمة ومسائلة المخالؾ وتحمٌله 
المسؤولٌة والحفاظ على الحقوق ورفع المسؤولٌة عن 
المرؤوس وفً هذا إنسٌابٌة وتفعٌل عمل الجهاز اإلداري 

 بصورة سلٌمة وقانونٌة.

 

 الخاتمة

ٌتجلى مما قدمنا من هذا البحث إن الوظٌفة العامة أمانة  
 مقدسة ٌتوجب إدائها بأمانة وإخالص وكفاءة.

وإن مسار العمل الوظٌفً ٌتطلب تدرج فً سلم الدرجات 
الوظٌفٌة وٌنعكس ذلك على التسلسل العمل الوظٌفً لٌكون 
هرماً ٌتدرج نزوالً من الرئٌس األعلى إلى األدنى, 

ء ذلك وجود مرونة وسهولة فً العمل وٌتحصل من جرا
اإلداري ولهذا برزت عدة نظرٌات لتحدٌد مدى التزام 
الموظؾ المرؤوس ألوامر رئٌسه ومن ثم بٌان موقؾ 

 القانون العراقً إزاء تلكم النظرٌات.

وبالوقت الذي ٌشٌر إلى أن هذا الموقؾ ٌتماشى مع  
عة, النظرٌات الحدٌثة وٌتوجب العمل به بكل حرفٌة وشجا

لكً ال ٌبقى المرؤوس فً خوؾ وعدم اطمئنان مما قد 
ٌصٌبه من هٌمنة رئٌسه سواء المباشر أو األعلى. وفً حالة 
تجاوز الرئٌس االعلى لتلك الحدود فبإمكان المرؤوس 
االلتجاء إلى مجلس االنضباط األعلى للتشكً من منصب 

 الرئٌس األعلى.

واسأل هللا أن أرجو قد أكون قد وفقت لما ذهبت إلٌه  
ٌوفق الجمٌع لما ٌرضٌه بما ٌحقق المصلحة العامة إنه سمٌع 

 مجٌب.
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 المستخمص:
الجاني تربطو بالجريمة المرتبكة عالقتاف: عالقة مادية ىي عالقة السببية بيف سموكو االجرامي والنتيجة 
الجرمية، وعالقة معنوية ىي االىمية الجزائية. وكاف قانوف العقوبات في مراحؿ نشأتو األولى يتجو إلى االكتفاء بالرابطة 

 المادية.
النتيجة التي احدثيا الجاني بسموكو االجرامي بغض النظر عف ارادتو في فاالعتبار االوؿ ينصرؼ نحو 

احداث الفعؿ او النتيجة. ونتيجة تطور قانوف العقوبات لـ يكتِؼ في قياـ الجريمة والمسؤولية بمجرد تحقؽ الركف 
ست اال الشروط المادي حيث يتطمب إلى جانبو شروط شخصية تتمثؿ اىـ ىذه الشروط باألىمية. وعناصر االىمية لي

التي يوجبيا القانوف لالعتداد بإرادة الجاني وتتمثؿ في االدراؾ واالرادة، وتفترض عناصر االىمية اف المسؤوؿ جزائيًا 
شخصًا طبيعيًا اي )إنساف(. فيو وحده يتمتع بقدرتي االدراؾ واالرادة، وكما تذىب إلى ذلؾ أغمب القوانيف الجنائية 

العبارة عمى ضرورة توافر االدراؾ واالرادة ))أي االىمية(( لتحقؽ المسؤولية الجزائية.  المعاصرة، حيث تقضي بصريح
(( منو عمى انو )ال يسأؿ جزائيًا مف كاف وقت 60ومف ىذه القوانيف قانوف العقوبات العراقي حيث تنص المادة ))

 ارتكاب الجريمة فاقذ االدراؾ او االرادة.....(.
 
 
 

 هلٌة, االدراك| االرادة| عوار  األهلٌة| النموذج القانونً للجرٌمة|الكلمات المفتاحٌة: |األ
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Abstract 
The murder relates with crime by two relationships: physical relationship is a causal 

relationship between criminal behavior and criminal result, moral and civil relationship is 

punitive. The Penal Code in the early stages of its inception, is heading to the sufficiency 

of material Association. The first consideration go out towards the result caused by the 

criminal behavior of the offender, regardless of his will in the events of the act or the 

result. As a result of the evolution of the Penal Code Not only in the crime and 

responsibility as soon as the material element where required to the terms of his character 

is the most important of these conditions eligibility Civil elements are not only the 

conditions that law requires invoked by the will of the perpetrator and is the perception and 

the will, and assume that the elements of civil criminally charge any natural person (man). 

He alone has the cognitive abilities and the will, as you go to the most contemporary 

criminal laws, which require explicitly the need for cognition and the will ((ie civil)) to 

check criminal responsibility. One of these laws, the Iraqi Penal Code, where Article (60) 

than on it (do not ask criminally from the time of the offense, or unconscious cognition 

will 

Keywords: |civil| cognition| will| civil beams| the legal form of the crime| 
 
 

 الكلمات المفتاحٌة: |األهلٌة, االدراك| االرادة| عوار  األهلٌة| النموذج القانونً للجرٌمة|
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 المقدمة:

ال يكفي لتحقؽ الجريمة ارتكاب الجاني لمسموؾ 
االجرامي المكوف لمركف المادي فييا وانما يجب باإلضافة 
الى ذلؾ اف تتعاصر مع ىذه الماديات ارادة اجرامية تبعث 
ماديات الجريمة الى الظيور في الحيز الخارجي. وتسمى 
االرادة االجرامية بالركف المعنوي لمجريمة. وتتكوف ىذه 

انييما ىو االرادة مف عنصريف أوليما ىو االىمية الجزائية وث
 (.iاالثـ الجنائي )

وىذه االرادة ال يعتد بيا القانوف اال اذا كاف الفاعؿ 
يتمتع بقدرتي االدراؾ واالرادة، وىذه القدرة ىي الرباط النفسي 
الذي يعترؼ بو القانوف لتحميؿ الشخص المسؤولية والعقاب 
عف الجريمة المرتكبة. اذ ال يسأؿ شخص عف جريمة مالـ 

ف مادياتيا ونفسيتو ويعبر عف الرباط النفسي تقـ عالقة بي
باألىمية الجزائية. وىذه االىمية تحقؽ االسناد المعنوي 
لمجريمة. وجوىرهط الحالة النفسية والقدرة الذىنية والعقمية 
لمجاني والتي تتكوف منيا ارادتو االجرامية نحو ارتكاب 
ف الجريمة ولذلؾ يسمى أيضًا باألىمية الجزائية. ويالحظ ا

االىمية في الركف المعنوي تقـو بدور عالقة السببية في 
الركف المادي لمجريمة. فيذه العالقة تربط بيف السموؾ 
والنتيجة. واالىمية تربط بيف االثـ الجنائي وبيف الركف المادي 
لمجريمة. ومف ىنا يتضح أف الجريمة تقـو بنوعيف مف 

س ناد معنوي ىو اإلسناد، إسناد مادي ىو العالقة السببية، وا 
االىمية الجزائية. وبذا يتضح القيمة القانونية لألىمية الجزائية 

 فيي عنصر الـز لقياـ الركف المعنوي.

وتظير أىمية ىذه الدراسة في أنيا توضح معنى 
فكرة األىمية الجزائية حيث اختمؼ الرأي بشأنيا إذ أنيا تتسـ 

عف  بالغموض والتعقيد. محاوليف إزالة بعض ىذا الغموض
 ىذه الفكرة.

كذلؾ تبدو أىمية ىذه الدراسة في تحديد موقع 
األىمية في قانوف العقوبات، ىؿ انيا تأخذ موقعيا داخؿ 
النموذج القانوني لمجريمة أـ أنيا تخرج عف نطاؽ ىذا 
النموذج وتدخؿ في نطاؽ المسؤولية الجزائية ىذه التساؤالت 

الؿ البحث وغيرىا غثرنا ردىا الى نصابيا المنطقي مف خ
 العممي في ضوء مبادئ وأحكاـ قانوف العقوبات العراقي.

وتبرز مشكمة ىذه الدراسة في توضيح مفيوـ 
األىمية وتحديد عالقتيا بالنموذج القانوني لمجريمة، إذ 
اختمؼ الفقو كثيرًا في تحديد ىذه العالقة كما تتطرؽ الدراسة 

ظؿ  الى بحث عوارض االىمية المعدمة والمضعفة ليا في
 أحكاـ وقواعد قانوف العقوبات العراقي.

وفي ضوء ما تقدـ سوؼ نبحث مفيـو األىمية 
الجزائية في مبحثيف نتناوؿ في المبحث االوؿ. تعريؼ 
االىمية وفي المبحث الثاني نوضح عوارض االىمية المعدمة 

 والمضعفة ليا.

 اٌّثضج االٚي
 تؼشٌف األٍٍ٘ح اٌزضائٍح

حينما يرتكب الفعؿ يشترط القانوف في الجاني 
الجرمي أف يكوف مدرؾ ومختارًا لكي يسأؿ جزائيًا. أما إذا 
ارتكب الفعؿ وىو غير مدرؾ أو غير مختار فتمتنع 
مسؤوليتو الجزائية، عميو سنقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة 

معنى االىمية، ونوضح  -مطالب: نتناوؿ في المطمب االوؿ
ة  وفي المطمب في المطمب الثاني، تحديد عناصر األىمي

 الثالث نبحث عالقة االىمية بالنموذج القانوني لمجريمة.
 

 
 اٌّطٍة األٚي
 ِؼٕى األٍٍ٘ح

لـ يتفؽ الفقياء عمى معنى واحد لألىمية لعدـ 
اتفاقيـ عمى مضموف ومحتوى ىذه الفكرة. وتبعًا لذلؾ تعددت 
تعريفاتيا. فقد عرفت عمى أنيا مجموعة العوامؿ النفسية 
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توافرىا في الشخص لكي يمكف نسبة الواقعة اليو الالـز 
رادة ) ( . كذلؾ عرفت بأنيا: iiبوصفو فاعميا عف إدراؾ وا 

أىمية المتيـ بجريمة لتحمؿ التبعة الجزائية واستحقاؽ العقاب 
 ( .iiiالذي تجر اليو )

كما عرفيا غخروف: أنيا صالحية مرتكب الجريمة 
انوني ال ألف يسأؿ عنيا، فيي بذلؾ حالة أو تكييؼ ق

مكانيات شخص لمحكـ بعد ذلؾ عمى مدى صالحيتو 
( ivلممسؤولية. ومف ثـ كانت عالقتيا بالمسؤولية شرطًا ليا )

. 
ومف جانبنا نعتقد اف االىمية تمتع فاعؿ الجريمة 
 بقوى عقمية ونفسية طبيعية واعتيادية وقت ارتكاب الجريمة.
ىا عممًا أف االىمية ال تتوافر اال في سف معينة حدد

المشرع العراقي بتماـ    التاسعة مف العمر حيث نصت 
( مف قانوف رعاية االحداث عمى 47الفقرة )أواًل( مف المادة )

انو)ال تقاـ الدعوى الجزائية عمى مف لـ يكف وقت ارتكاب 
الجريمة قد اتـ التاسعة مف عمره(. وبذا فالمشرع حدد سف 

قاطعة ال تقبؿ األىمية بتماـ التاسعة مف العمر وىي قرينة 
 اثبات العكس.

واالىمية تستند إلى عنصري االدراؾ واالرادة ومفاد 
ذلؾ اف مسؤولية الجاني الجزائية ال يمكف إسنادىا اليو إال 
 بناءًا عمى خطأ صادر منو عف ادراؾ وارادة)اىمية جزائية(.

ونخمص مف ذلؾ أف الخطأ عمدي او غير عمدي 
ولية مالـ تتوافر االىمية عنصر في المسؤولية ال يحقؽ المسؤ 

 ( vوىي شرطًا ليا. )

 
 اٌّطٍة اٌخأً

 تضذٌذ ػٕاصش االٍٍ٘ح

حدد المشرع العراقي عناصر االىمية في 
( مف قانوف العقوبات والتي تنص عمى انو )ال 60المادة)

يسأؿ جزائيًا مف كاف وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراؾ او 

عنصريف لألىمية:  االرادة...( مما يعني اف المشرع يضع
 االدراؾ واالرادة.

 االدراك -اوالً 
يعني بو المشرع القدرة عمى فيـ ماىية الفعؿ 
وطبيعتو وتوقع اآلثار المترتبة عميو. وىذه القدرة تنصرؼ 
الى ماديات الفعؿ فتتعمؽ بكيانو وخصائصو. وتنصرؼ 
كذلؾ الى غثاره مف حيث ما تنطوي عميو مف خطورة عمى 

حمييا القانوف. والقانوف يعاقب مرتكب المصمحة التي ي
الجريمة ألنو وجو إرادتو عمى نحو مخالؼ ألوامره ونواىيو، 
وال ينسب اليو ىذا االتجاه االرادي اال اذا كاف يستطيع العمـ 
بالوجيات المختمفة التي تتخذىا ارادتو ويستطيع العمـ 

 بالوجية التي اتخذتيا فعاًل.

 االرادة -ثانياً 
باإلرادة حرية االختيار. وتعني ىذه  يعني المشرع

الحرية قدرة الشخص عمى تحديد الوجية التي تتخذىا ارادتو، 
أي مقدرتو عمى دفع إرادتو في وجية بعينيا مف الوجيات 
المختمفة التي يمكف أف تتخذىا وليست ىذه الحرية مطمقة 
دائمًا بؿ ىي مقيدة فثمة عوامؿ ال يستطيع السيطرة عمييا، 

ؿ يتمتع بداخمو بحرية التصرؼ، وتحدد قواعد وثمة مجا
القانوف حدود ىذا المجاؿ. وتنتفي اإلرادة بنوعيف مف 
االسباب: خارجية كاإلكراه او الضرورة، وداخمية كالحالة 

 النفسية أو العقمية.

 

 

 اٌّطٍة اٌخاٌج

 ػاللح األٍٍ٘ح تإٌّٛرد اٌمأًٛٔ ٌٍزشٌّح

االىمية بنموذج لقد اختمؼ الفقو حوؿ تحديد موقع 
الجريمة فذىب البعض الى اعتبارىا جزءًا مف الركف المعنوي 
باعتبار ارادة الجاني متجية الى الفعؿ مع عممو بذلؾ. 
ويتطمب مسبقًا أف يتوافر لدى الجاني االىمية الجزئية)االدراؾ 
واالرادة معًا(. ووفقًا ليذا الراي تأخذ االىمية موقعيا داخؿ 

 ( .2الذات داخؿ الركف المعنوي )نموذج الجريمة، وب
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بينما ذىب البعض اآلخر الى ضرورة التمييز بيف 
الجريمة والمجـر فالجريمة تقـو عمى فكرة عدـ المشروعية 
سواء في الفعؿ الذي ارتكبو الجاني او في االرادة اآلثمة التي 
صدرت منو. واالىمية حالة نفسية لدى الشخص ال تتصؼ 

فاإلدراؾ قدرة عقمية واالرادة قدرة  بذاتيا بعدـ المشروعية
طبيعية عمى توجيو اختيار الشخص. وكميا أمور ال يمكف 
وصفيا بعدـ المشروعية. ومف ثـ تخرج عف نطاؽ نموذج 

 ( .viالجريمة، وتدخؿ نطاؽ المسؤولية الجزائية )

وعمى ضوء ما تقدـ وفي نظرنا ىو اف االىمية 
مجريمة وبغير ىذه الجزائية تدخؿ عنصر في الركف المعنوي ل

الفكرة ال يكتمؿ ىذا الركف وىو االتجاه السائد في الفقو 
 الجنائي.

 اٌّثضج اٌخأً

 ػٛاسض األٍٍ٘ح اٌزضائٍح

تعبر عوارض االىمية عف االحواؿ التي تؤثر في 
مناط االىمية مف االدراؾ واالرادة بحسبانيا وصفًا لحالة 

. وقد غثار تحديد المتيـ العقمية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة
االحواؿ التي تعد مف قبيؿ عوارض االىمية خالفًا حوؿ مدى 
درجة تأثير ىذه األحواؿ في االدراؾ واإلرادة، ويشير استقراء 
غراء الفقو الى تبني مفيومًا واسعًا لعوارض األىمية بحيث 
تشمؿ العوارض كؿ ما يؤثر في االدراؾ واالرادة سواء أدت 

نصريف او احدىما اـ اقتصرت عمى الى انعداـ ىذيف الع
( ، عميو سنبحث عوارض األىمية ضمف viiاالنتقاص منيما )

العوارض المعدمة  -مطمبيف، نتناوؿ في المطمب األوؿ
لألىمية في حيف نخصص المطمب الثاني لمعوارض 

 المضعفة لألىمية.
 اٌّطٍة األٚي

 اٌؼٛاسض اٌّؼذِح ٌألٍٍ٘ح

اؿ التي تفقد العوارض المعدمة لألىمية ىي االحو 
الشخص ادراكو او ارادتو، فتعدـ أىميتو الجزائية لفقد احد 
عناصرىا وتبعا لذلؾ يتعذر اسناد الخطأ اليو عند ارتكابو 
الجريمة. فتمتنع المسؤولية الجزائية عنيا. لذلؾ اصطمحت 

القوانيف الجنائية ومنيا قانوف العقوبات العراقي عمى تسمية 
 ( .viiiبموانع المسؤولية الجزائية )العوارض المعدمة لألىمية 

وقد حدد المشرع العراقي موانع المسؤولية بالجنوف 
والسكر والتخدير القسري واالكراه وحالة الضرورة وصغر 
السف، وسوؼ نبحث ىذه الموانع تباعًا إال اف ذلؾ ال يحوؿ 
دوف اعتبار اي سبب يقرر العمـ انو يفقد االدراؾ او االرادة 

( 60ة الجزائية كما نصت عمى ذلؾ المادة)مانعًا لممسؤولي
 مف قانوف العقوبات العراقي.

 اٌفشع االٚي

 صغش اٌغٓ

/أواًل( مف قانوف رعاية االحداث 47تنص المادة)
العراقي عمى انو )ال تقاـ الدعوى الجزائية عمى مف لـ يكف 
وقت ارتكاب الجريمة قد اتـ التاسعة مف عمره...( ويتبيف مف 

مة امتناع مسؤولية الصغير تبدأ بالميالد ىذا النص اف مرح
وتنتيي بتماـ التاسعة ويفترض المشرع اف الصغير في ىذه 
المرحمة عديـ االدراؾ، فعدـ بموغ العاشرة مف العمر قرينة 
عمى عدـ التمييز عمى اف ىذه القرينة يجوز اثبات عكسيا 
حيث يتعارض العمر المثبت في الوثيقة الرسمية مع ظاىر 

( مف قانوف رعاية األحداث العراقي 4المادة) قد نصتالحاؿ ف
عمى أنو)يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدـ وجودىا 
او اف العمر المثبت فييا يتعارض مع ظاىر الحاؿ فعمى 
المحكمة إحالتو لمفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائؿ 

والصغر عامؿ طبيعي خصو المشرع بحكـ في العممية(.  
الجزائية. حيث مناط المسؤولية االدراؾ وىو المسؤولية 

عنصر في األىمية. وىو ال يوجد في االنساف دفعة واحدة بؿ 
يتدرج في النمو عمى مدى سنوات تبدأ بالميالد حتى اكتماؿ 

 الممكات الذىنية وعندىا يصبح االنساف رشيدًا.
فكؿ انساف يمر بمراحؿ يكوف في بعضيا فاقد 

ناقصة  وقد راعى المشرع ىذه  االدراؾ وفي بعضيا اآلخر
 الحقيقة فجعؿ صغر السف مانعًا مف المسؤولية الجزائية.
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 اٌفشع اٌخأً

 اٌزْٕٛ اٚ ػا٘ح اٌؼمً

( مف قانوف 60تنص الفقرة األولى مف المادة)
العقوبات العراقي عمى انو)ال يسأؿ جزائيًا مف كاف وقت 

عاىة في ارتكاب الجريمة فاقد االدراؾ أواالرادة لجنوف أو 
العقؿ..( وبمقتضى نص ىذه المادة يمـز المتناع المسؤولية 

 توافر الشروط اآلتية:
 االصابة بجنوف او عاىة في العقؿ. -1

يقصد بالجنوف: االمراض العقمية التي تبدو باختالؿ 
الممكات العقمية واضطراب الشخصية سواء كانت امراض 

 ( .ixعقمية عضوية او امراض وظيفية )
عقؿ: فيي عبارة واسعة تشمؿ جميع ما اما عاىة ال

يصيب العقؿ مف عمؿ مخمة بوظيفتو وىي بيذا تضـ في 
مدلوليا )الجنوف( وكؿ غفة اخرى تصيب العقؿ كالتخمؼ 

 ( .9العقمي وغيره )
فقد االدراؾ او االرادة: ال يكفي المتناع المسؤولية -2

االصابة بالجنوف او عاىة العقؿ وانما يجب اف يتسبب 
 قد االدراؾ او االرادة.ذلؾ بف

 معاصرة فقد االدراؾ او االرادة الرتكاب الجريمة.-3
فقد االدراؾ او االرادة لجنوف او عاىة في العقؿ ال يمنع 

 المسؤولية اال اذا كاف معاصرًا لوقت ارتكاب الجريمة.
 

 اٌفشع اٌخاٌج

 اٌغىش ٚ اٌتخذٌش اٌمغشي

عمى ( مف قانوف العقوبات العراقي 60تنص المادة)
انو)ال يسأؿ جزائيًا مف كاف وقت ارتكاب الجريمة فاقد 
االدراؾ أواالرادة بسبب كونو في حالة سكر أو تخدير نتجت 
عف مواد مسكرة أو مخدرة اعطيت لو قسرًا او عمى غير 

 عمـ منو بيا(.
ويستمـز المتناع المسؤولية في حالة السكر او التخدير 

 القسري توافر الشروط اآلتية:

تناوؿ المسكر او المخدر قسرًا او عمى غير عمـ منو -1
 بيا:

تنشأ حالة السكر أو التخدير مف تناوؿ المخدرات 
والمسكرات. والمسكرات يقصد بيا المشروبات الحاوية عمى 
الكحوؿ والتي تتأثر بيا خاليا المخ فتخدرىا. مما يؤدي الى 

دراؾ ضعؼ تدريجي في القدرات العقمية يؤدي الى اختالؿ اال
واالرادة. والمخدرات ذات تأثير مماثؿ لممسكرات مف حيث 
تخديرىا لخاليا المخ. وما ينشأ عف ذلؾ مف فقد او ضعؼ 

 (.xاالدراؾ واالرادة )
فقد االدراؾ او االرادة: تناوؿ المسكرات والمخدرات قسرًا -2

ال يكفي المتناع المسؤولية مالـ يؤدي الى فقد االدراؾ او 
 االرادة.

اصرة فقد االدراؾ واالرادة الرتكاب الجريمة، يشترط مع-3
المتناع المسؤولية اف يكوف مرتكب الجريمة فاقد االدراؾ او 
االرادة بسبب السكر او التخدير القسري عند ارتكاب 

 الجريمة.
 

 اٌفشع اٌشاتغ

 االوشاٖ

اتجو قانوف العقوبات العراقي الى النص صراحة عمى 
والمعنوي مانع لممسؤولية الجزائية، اف االكراه بنوعيو المادي 

( منو عمى انو )ال يسأؿ جزائيًا مف 62فقد نص في المادة)
اكرىتو عمى ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لـ يستطع 

 دفعيا(.
وفي ضوء ىذه المادة ال بد مف توضيح معنى االكراه 

 المادي والمعنوي وشروط تحققيما.

 االكراه المادي:-أوالً 

ه المادي يتمثؿ في قوة مادية ضاغطة عمى االكرا
جسـ االنساف يعجز عف مقاومتيا فتدفعو الى ارتكاب 
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الجريمة وىو فاقد االرادة مما يؤدي الى اعداـ اىميتو فتمتنع 
 مسؤوليتو الجزائية.

ومصدر القوة قد يكوف االنساف او الحيواف او 
المادي ( . ويشترط لعدـ مسألة الجاني في االكراه 8الطبيعة )

 الشرطيف اآلتييف:

اف ال تكوف القوة الضاغطة متوقعة. فاف كانت متوقعة -1
 ولـ يتجنبيا الشخص المكره ال يتحقؽ االكراه.

 اف ال يكوف باستطاعة الشخص دفع القوة المكرىة.-2

 االكراه المعنوي:-ثانياً 
االكراه المعنوي: يتمثؿ بقوة معنوية ضاغطة عمى 

الى الحد الذي تفقد قدراتيا في ارادة االنساف فتضفيا 
االختيار وترغميا لتوجيو صاحبيا الى ارتكاب الجريمة وىو 
عديـ االىمية. النعداـ ارادتو وتبعًا لذلؾ تمتنع مسؤوليتو 

 الجزائية.

ويشترط في االكراه المعنوي باعتباره مانعًا لممسؤولية 
 الشرطيف اآلتييف:

ذا كانت متوقعة ولـ اف ال تكوف القوة المكرىة متوقعة، فا-1
يتجنبيا المكره، ينتفي االكراه. ويسأؿ عف الجريمة 

 المرتكبة.
ال يستطيع الشخص المكره دفع القوة باي وسيمة كانت، -2

فأف كاف باستطاعتو ولـ يفعؿ ينتفي االكراه ويسأؿ 
 عف الجريمة.

 اٌفشع اٌخاِظ

 صاٌح اٌعشٚسج

ى ( مف قانوف العقوبات العراقي عم63تنص المادة)
انو)ال يسأؿ جزائيًا مف ارتكب جريمة الجأتو الييا ضرورة 
وقاية نفسو او غيره او مالو او ماؿ غيره مف خطر جسيـ 
محدؽ لـ يتسبب ىو فيو عمدًا ولـ يكف في قدرتو منعو 
بوسيمة أخرى ويشرط اف يكوف الفعؿ المكوف لمجريمة متناسبًا 

مف اوجب  والخطر المراد اتقاؤه وال يعتبر في حالة ضرورة

القانوف عميو مواجية ذلؾ الخطر(. فالضرورة عمى مقتضى 
( اف توجد ظروؼ تيدد النفس او الماؿ بخطر 63المادة)

جسيـ محدؽ ال سبيؿ الى دفعو اال بارتكاب جريمة. وفي 
أغمب حاالتيا تكوف مف فعؿ الطبيعة. فاف كانت مف فعؿ 

اب االنساف فال تكوف بقصد حمؿ مف يتعرض ليا الى ارتك
جريمة. وبالتالي يتعيف عميو اف يتصور الوسيمة التي تمكنو 

 ( .xiمف تفادي الخطر في ضوء الظروؼ المحيطة بو )

 
 شروط حالة الضرورة:

( مف قانوف العقوبات العراقي 63تضمنت المادة)
شروط حالة الضرورة سواء ما كاف متعمؽ بالفعؿ المرتكب او 

 بفعؿ الخطر وتوضيح ذلؾ كاالتي.

وجود خطر ييدد النفس او الماؿ: ىذه العبارة تشمؿ كؿ -1
خطر ييدد حياة االنساف وسالمة جسمو وحريتو وعرضو 
وشرفو واعتباره سواء كاف الخطر ييدد نفس مرتكب 

 جريمة الضرورة او نفس غيره.
كوف الخطر جسيـ: يعد الخطر جسيـ اذا كاف ينذر -2

اصالحو بضرر بميغ غير قابؿ لُصالح  او ال يمكف 
 اال بتضحيات كبيرة.

كوف الخطر محدقًا: ويعد الخطر محدقًا اذا كاف حااًل اي -3
 وشؾ الوقوع.

اف ال يكوف لمخطر سند قانوني: اذا كاف المشرع يمـز -4
شخصًا بتحمؿ الضرر الذي ينذر بو الخطر فميس لو اف 

 يدفع ذلؾ الخطر بارتكاب جريمة.
حداث الخطر: اشترط اف ال يكوف الفاعؿ تسبب عمدًا  بإ-5

القانوف لقياـ حالة الضرورة اال يكوف مرتكب الفعؿ قد 
تسبب عمدًا بإحداث الخطر. اما اذا كاف الخطر تسبب 
اىمااًل مف الفاعؿ فاف ذلؾ ال يمنع دوف عدـ المساءلة 

 عف الجريمة المرتكبة لدفع الخطر.
اف ال يكوف بوسع الفاعؿ درء الخطر بوسيمة أخرى: -6

وافر حالة الضرورة اال يكوف بوسع الفاعؿ تفادي يشترط لت
الخطر بغير الجريمة المرتكبة. بمعنى اف الفاعؿ ال يكوف 
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في حالة ضرورة اذا كاف بإمكانو درء الخطر بوسيمة 
مشروعة فمـ يفعؿ ولجأ الى الجريمة لوقاية نفسو مف 

 الخطر.
كذلؾ ال يكوف الفاعؿ بحالة ضرورة اذا كاف باإلمكاف دفع 

 ( .8طر بارتكاب جريمة اخؼ مف الجريمة المرتكبة )الخ
تناسب الفعؿ المرتكب مع الخطر: والمراد بالتناسب: اف -7

يكوف الفعؿ المرتكب أىوف ما كاف يمكف لمفاعؿ اف 
 (.8يرتكبو بحسب ما كاف في متناولو مف الوسائؿ)

 

 اٌّطٍة اٌخأً

 اٌؼٛاسض اٌّعؼفح ٌألٍٍ٘ح

االرادة مع احتفاظ  النقص الجزئي في االدراؾ او
الشخص بجزء مف ادراكو او ارادتو فانو يضعؼ األىمية 
وبالتالي يخفؼ المسؤولية بحؽ المجرميف المصابيف بعمؿ 
نفسية واالحداث الذيف اتموا التاسعة ولـ يتموا الثامنة عشر 

 مف العمر.
 اٌفشع االٚي

 اٌؼًٍ إٌفغٍح

العمؿ النفسية كاألمراض النفسية والييستيريا 
المعتقدات الوىمية والسيكوباتية والعقد النفسية ال يترتب و 

عمييا فقد االدراؾ او االرادة وانما نقصيما بدرجات متفاوتة 
( 60مما يترتب عميو تخفيؼ المسؤولية. عماًل بنص المادة)

مف قانوف العقوبات العراقي والتي تنص عمى انو)... اذا لـ 
المسكرة او المخدرة او يترتب عمى العاىة في العقؿ او المادة 

غيرىا سوى نقص او ضعؼ في االدراؾ او االرادة وقت 
 ارتكاب الجريمة، عد ذلؾ عذرًا مخففًا(.

 
 اٌفشع اٌخأً

 صذاحح اٌغـــٓ                                            

الحدث ىو مف اتـ التاسعة ولـ يتـ الثامنة عشر 
لمحدث يسبب ضعفًا  مف العمر. ولما كاف االدراؾ الجزئي

في األىمية الجزائية، فيجب تخفيؼ مسؤوليتو تبعًا لذلؾ 
 تخفؼ عقوبتو.

واتجو المشرع العراقي الى فرض تدابير اصالحية 
وتيذيبية عمى الحدث عند ارتكابو جريمة بداًل مف العقوبة 

 المقررة ليا.
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 اٌخاتّح

بعد بحثنا لمفيـو األىمية الجزائية بما يؤدي الى إزالة 
 الغموض عف ىذه الفكرة فقد ظير مف ىذا البحث اآلتي:

لـ يعرؼ المشرع العراقي األىمية وانما حدد عناصرىا  .1
( مف قانوف العقوبات. واألىمية مفيـو 60بالمادة )

معقد وغامض، ولـ يتفؽ الفقياء عمى تعريؼ موحد 
ليا الختالؼ طبيعتيا الطبية والعممية والقانونية. لذلؾ 

بتعدد المدارس الفكرية. فقد عرفيا  تعددت التعاريؼ
فقياء المدرسة التقميدية انيا قدرة االنساف عمى فيـ 
ماىية افعالو وتصرفاتو وتقدير النتائج المترتبة عمييا. 
في حيف عرفيا الفقيو )كراماتيكا(، وىو مف أنصار 
مدرسة الدفاع االجتماعي، بأنيا مجموعة الشروط 

قانونًا بالحكـ عمى  النفسية التي تسمح-البايولوجية
شخص ما بأنو مناىض لممجتمع أو منحرؼ 
اجتماعيًا، وال يحتاج لتحققيا وجود إرادة لدى 
الشخص. ومف جانبنا نعتقد بأف األىمية يمكف تعريفيا 
بأنيا سالمة القوى العقمية والنفسية لمجاني لحظة 

 ارتكاب الجريمة.
رادة لتحقؽ األىمية البد مف توفر عنصري االدراؾ واإل .2

( 60معًا. وىذا ما ذىب اليو المشرع العراقي بالمادة )
مف قانوف العقوبات والتي تنص عمى انو )ال يسأؿ 
جزائيًا مف كاف وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراؾ أو 
اإلرادة....(. حيث عّد االىمية شرطًا لممسؤولية، وىذا 
مستفاد مف نص تمؾ المادة والذي عد فقد االدراؾ أو 

دة )والذي يعني فقد األىمية الجزائية( مانعًا مف اإلرا
ذا ما انعكست اآلية  موانع المسؤولية الجزائية. وا 
وتوافر االدراؾ واإلرادة )األىمية الجزائية( فالمسؤولية 

تنيض قبؿ الفاعؿ. وخالصة القوؿ اف المشرع 
العراقي يشترط لتحقؽ االىمية توافر االدراؾ واإلرادة 

( مف قانوف العقوبات 60المادة )معًا وفؽ ما جاء ب
 ونعتقد صحة ىذا االتجاه.

المشرع العراقي لـ يضع معيارًا معينًا لتحديد األىمية  .3
لدى األشخاص، وانما عد جميع األشخاص مسؤوليف 
جزائيًا باستثناء )الصغير والمجنوف والمصاب بعاىة 
عقمية والسكر والتخدير الناتج عف مواد مسكرة أو 

قسرًا أو عمى غير عمـ منو بيا...(.  مخدرة تناوليا
فقانوف العقوبات يحدد القدر الالـز مف األىمية لمقوؿ 
بمسألة الشخص، فيذا التحديد غير مالئـ ما لـ يقترف 
بتعاوف وثيؽ بيف القاضي والطبيب وفقياء عمـ النفس 

( مف قانوف 65وىو ما تبناه المشرع العراقي بالمادة )
قة رسمية ولمقاضي أو العقوبات يثبت السف بوثي

المحكمة اىماؿ ىذه الوثيقة واالحالة الى الطب 
العدلي لتقرير العمر بالوسائؿ العممية والطبية 
المعاصرة عند تعارض العمر مع ظاىر الحاؿ. وىذا 

 االتجاه ينسجـ مع التطورات العممية المعاصرة.
تتعرض األىمية الى احواؿ تفقد عنصري األىمية أو   .4

متنع مسؤوليتو الجزائية،او تضعؼ األىمية أحدىما ، فت
 دوف فقدىا فتخفؼ المسؤولية والعقوبة.

ال يسعني في ىذه الخاتمة اال اف اقرر انو جيد 
متواضع اال انو في الوقت ذاتو مساىمة في خدمة العمـ 

 والمعرفة.
 

 ىذا وباهلل تعالى التوفيؽ وىو ييدي السبيؿ...
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