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 مقدمة
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دٌن تسعى االمانة العامة للمكتبة المركزٌة فً جامعة دٌالى الى اعالم السادة الباحثٌن و المستفٌ
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 المستخلصات النصف سنوٌة للرسائل واالطارٌح المنجزة فً كلٌات الجامعة .
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 اسم الباحث عنوان الرسالة او االطروحة التخصص الكلٌة
التارٌخ الحدٌث و  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 المعاصر
شو آن الي وأثره فً السٌاسة 

ٌَّة  الّصٌنِ
(ٔ181 – ٔ89ٙ)  

 أحمد علً منصور

 المستخلص

ٌَّة، وٌ     ٌِن ٌَّة فً الّسٌاسة الصِّ ٌَّات المحوِر لم ٌُكْن دوره مقتصًرا على عد شو آن الي أحد الّشخِص

ٌُمكن  ا أهم االستنتاجات التً توّصلت الٌها الدراسة ف ا، أمَّ ًٌّ ًٌّا وعالِم األخٌرة، بل تعّداها إلى التأثٌر آسٌِو

 توضٌحها فٌما ٌلً:

ٌَّة تمّكن من خبللها الّتؽلب على كثٌر من الّظروؾ والعقبات  .1 ٌَّة وإٌجاِب ٌَّة قِو ٌّز شو آن الي بشخِص تم

ٌَّة خبلل المراحل االولى من حٌاته.ال س  ٌما االجتماعٌة والمادِّ

ٌَّة فً  .2 ٌَّة، فضبلً عن فهم التجربة اإلصبلِح ٌَّة والوظٌِف تطلّع شو آن الي إلى تحقٌق طموحاته العلم

الٌابان، ومحاولة استفادة ببلده منها، كان ذلك من بٌن أسباب توجهه إلى الٌابان للّدراسة فٌها، وهذا 

 ى وعً سٌاسً، ونضج فكري مبّكر لشاب مثله.دلٌل عل

ٌّد اّتضحت عندما أسندت الٌه بعض المهام  .3 ٌَّزة وذكاء ج ٌَّة ُمَم اّتصؾ شو آن الي بصفات قٌاِد

ٌَّة فً ادارة مثل تلك  ٌَّة والبدنِ ٌّاته العقل االدارٌة منذ بواكٌر شبابه، وهذا مؤّشر على إمكان

ٌَّات فً سنوات مبّكرة من شبا  به.المسؤولِ

ٌُمكن إرجاعه إلى ظروؾ الّصٌن الداخلٌة واألحداث  .4 فٌما ٌتعلّق بتوّجهه إلى العمل السٌاسً، 

ٌِّة، كل تلك العوامل  ٌَّة الّشٌوِع ٌَّة األولى، وظهور دولة وسٌادة االشتراك الدولٌة لما بعد الحرب العالم

 م.8ٕٓٔ أسهمت فً توجّهه نحو العمل السٌاسً واعتناق الفكر الشٌوعً منذ العام

كان لنشأة شو آن الي وتربٌته وتعلٌمه الكونفشٌوسً أثر مهم فً تفكٌره الّسٌاسً على الّرؼم من  .5

ٌَّة، وهذا ما اّتضح فً طوال حٌاته.  اعتناقه الفكر الشٌوعً إال أنه ظلَّ متمّسًكا بمبادبه الكونفشٌوِس

ٌٌَِّن فإ .6 نَّه راعى مصالحه الخاّصة، ال سٌما فٌما ٌخص عبلقته مع ماوتسً تونػ وكٌان القادة الّشٌوِع

ٌَّة على  بعد ارتكاب ماوتسً تونػ ألخطاء استراتٌجٌة فً موضوع القفزة الكبرى والثورة الّثقاِف
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ٌَّة المحافظة على  سبٌل المثال فإنَُّه حاول تبرٌر تلك األخطاء وامتنع عن تشخٌص المتسببٌن بها، بِن

ٌَّة. اِس ٌَ  مكاسبه السِّ

ٌَّة متعلّقة  فً مجال السٌاسة .7 ٌَّة فً قضاٌا َدولِ ٌَّة، ال شك أّنَه بذل جهود استثنابِ ٌَّة والّدبلوماِس الَخاِرِج

ٌَّة داخل دول  ٌَّة الّصٌن الشَّعِب ٌّأ إلٌجاد مكانة هاّمة لجمُهوِر ٌَّة وساهم بحلّها، مما ه ٌَّة الدول باالشتراِك

 ٌَّ ٌُوِع ًٌّا عن الشِّ ٌَّة، ال سٌما خبلل عقد الخمسٌنات عندما المعسكر االشتراكً، انطباًعا إٌجاِب ة الّصٌنِ

ٌَّة.   شؽل منصب وزٌٍر للخاِرِج

ٌَّة فً كسر حاجز العزلة المفروضة على الّصٌن  .8 ٌَّة شو آن الي وبراعته الدبلوماِس ساهمت شخِص

مع من قبل المعسكر الرأسمالً، ال سٌما الوالٌات المّتحدة االمرٌكٌة ونجح فً َمدِّ قنوات اّتصال 

ٌَّة.  بعض الّدول الرأسمالِ

ٌَّة، ال  .9 تِه المرنة فً إٌجاد الحلول لبعض المشاكل اإلقلٌِم ٌَّ ٌَّة شو آن الي ودبلوماِس ساهمت شخِص

ٌَّة  ٌٌّن المؽتربٌن، كما ساهمت فً إٌجاد نوع من الّسبلم فً القاّرة اآلسٌِو سٌما قضاٌا الحدود والّصٌن

 ما بٌن هذه الّدول. وعملت على منع نشوب الحروب والخبلفات

ٌَّة  .11 ٌَّة الّصٌن مكانة هاّمة فً الّسٌاسة الّدولِ هٌأت دبلوماسٌة شو ان الي  المرنة إلعطاء جمهوِر

وعلى المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً من خبلل طرحه لرؤٌة جدٌدة فً حل المشكبلت الدولٌة 

 والتعاطً بروح من االستقبللٌة من جهة وحٌادٌة من جهة اخرى.

ٌَّة الّصٌن الشعبٌة فوق كل االعتبارات سعى ش .11 و آن الي فً دبلوماسٌته إلى وضع مصالح جمهوِر

وهذا ما اتضح فً اقامته لعبلقات  حتى مع بعض الدول الرأسمالٌة التً تختلؾ عنه سٌاسٌا 

 وفكرٌا. 

ٌَّة من حماٌة بعض زمبلبه فً الحزب الشٌوع .12 ً لم ٌستطع شو ان الي خبلل مرحلة الثورة الثقاِف

الّذٌن تعرضوا لهجوم مباشر من قبل ماوتسً تونػ، وٌرجع ذلك إلى أنه كان ٌخشى على منصبه 

 فلم ٌستطع فً بعض األحٌان من مساعدة زمبلبه.

كان شو آن الي القٌادي الوحٌد فً الحزب الشٌوعً الصٌنً الذي استطاع البقاء فً الّسلطة خبلل  .13

ورة الثقافٌة، وٌرجع ذلك إلى عّدة أسباب كان أبرزها الفوضى التً شهدتها الّصٌن خبلل مرحلة الث

 والؤه الثابت لماو.
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كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

االسبلمًالتارٌخ   طبقات مختصر كتاب 

 للُسبكً الكبرى الشافعٌة

(هـ99ٔت)  

مزهر أٌوب محسن       
  

 المستخلص

The achievement of the book "Muktasar Tabakat Al-Shafiia Al-

Kubraa (Book of Al-Shafiia Major Brief Layers) for Imam Taj Al-Dean 

Abdul Wahab Bin Ali Al-Subke" is considered an important major benefit. It 

was fine brief of the history of Shafiian Jurists the companions of Imam 

Mohammed Bin Idress Al-Shafii in which he collected all what has he 

written of names in his major book and abbreviated on rejecting some 

biographies without violating its importance. This made the researcher 

determine to achieve and bring it out in an image that its owner wanted 

after assuring its belonging to its author. It was a book that is rich in 

meaning in jurists and historical resources. 

     The book has been divided into four chapters. The first chapter 

discussed the biography of Imam Al-Subke. The second chapter 

concluded of those whom accustomed the Imam and of those Jurists who 

experienced him. The third chapter mentioned Al-Mohammedoun. The 

fourth chapter contained the names of Jurists alphabetically as the 

researcher mentioned the method of Al-Subke in writing a text. The 

researcher also described accurately the handwritten copy. Also an 

introduction, contents, references, and bibliography has been written. 

 

كلٌة التربٌة للعوم 

 االنسانٌة

 مسعود ٌلماز التارٌخ الحدٌث
وأثره فً السٌاسة 

 التركٌة
ٕٕٓٓحتى عام   

سهاد عباس كرٌم مجٌد 
 الشبلل

 

لمستخلصا  

توصل الباحث الى جملة من النتابج ، تمثلت بأن شخصٌة مسعود ٌلماز شخصٌة سٌاسٌة علمانٌة       

لٌبرالٌة ، تأثر بالسٌاسة منذ صؽره لما رآه من عابلته التً كانت هً األخرى عابلة سٌاسٌة السٌما عمه 

الدٌمقراطً فً اثناء مدة عزت أكسال الذي عده المثال الذي ٌقتدى به ، فكان أحد أعضاء الحزب 

الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن فً حكم تركٌا ، إذ كان فً حٌنها مسعود ٌلماز ال ٌزال صؽٌراً فً الدراسة 

االبتدابٌة ، تفتحت عٌناه على السٌاسة حتى أنه عندما أكمل دراسته الثانوٌة اختار قسم السٌاسة دراسًة له ، 



4 
 

الجامعٌة مراجعة المجلس الوطنً الكبٌر وجلساته لمشاهدته عن قرب  وأخذ فً أثناء تلك المدة من دراسته

، دخل فً الثمانٌنٌات من القرن العشرٌن السٌاسة التً كان شدٌد الولع بها ، وكان حلمه الذي ٌصبو إلٌه 

 على الرؼم من معارضة عابلته له ، نتٌجة ما رأوه من تعسؾ السٌاسة واالضطهاد الذي تعرضوا له .

مسعود ٌلماز شخصٌة ذكٌة وهادبة فً تعامله الدبلوماسً ومحباً لعمله وأصدقابه ، إذ بذل الجهود كان     

الكبٌرة إلٌصال تركٌا الى المستوى المطلوب السٌما فً معالجة اقتصادها الذي كان على وشك االنهٌار ، 

العشرٌن ، وعمل على إٌجاد فً أثناء مدة الحكومات االبتبلفٌة التً حكمت تركٌا فً السبعٌنٌات من القرن 

الوسابل االٌجابٌة عن طرٌق المفاوضات والحوارات فً حل النزاعات السٌما العبلقات الخارجٌة عندما 

 تولى منصب وزٌر الخارجٌة . 

وبذل جهوداً كبٌرة لتقدم تركٌا عندما تولى رباسة الوزراء لثبلث مرات عن طرٌق البرامج الحكومٌة     

عها تهدؾ الى جعل تركٌا من ضمن الدول المتقدمة ، على الرؼم من االنتقادات الموجهة التً قدمها ، وجمٌ

إلٌه من األحزاب المعارضة السٌما حزب الرفاه االسبلمً ، الذي حاول مسعود ٌلماز بوسابل شتى منع 

 االسبلمٌٌن من الوصول الى السلطة .

الجتماعٌة والعبلقات الخارجٌة لؽرض تحسٌنها بذل أٌضاً جهوداً كبٌرة فً المجاالت االقتصادٌة وا    

 السٌما تجاه قبرص وحل قضٌتها عن طرٌق الحوار والمفاوضات .

أسهم اسهاماً فاعبلً فً أثناء تولٌه الحكومات االبتبلفٌة ، ولكن تعرضه للضؽوط من     

اتهامه بتعامله مع المعارضٌن له وانتقاد برامجه الحكومٌة ، فضبلً عن التهم التً وجهت إلٌه السٌما 

زعماء المافٌا فً عقد المناقصات ، دفعت تلك األمور الى تراجع أصوات حزبه على الرؼم من قٌامه 

بتبربة نفسه من التهم الموجهة إلٌه ، لكن حزبه استمر فً التراجع ، لٌدفعه فً النهاٌة الى تقدٌم استقالته من 

. السٌاسة وكذلك الدولة نهابٌا  

 

لعلوم كلٌة التربٌة ل
 االنسانٌة

الحٌاة االجتماعٌة فً  التارٌخ الحدٌث
كتاب محاضرات األدباء 

ومحاورات الشعراء 
 لؽاء للراؼبوالب

األصفهانً 
(م1ٓٔٔهـ/ٕٓ٘)ت  

 علً ناٌؾ مجٌد
 



5 
 

 المستخلص

ٌعد الراؼب األصفهانً أحد األدباء الكبار الذي ٌرتقيً مين حٌيث المسيتوٌٌن األدبيً والعلميً اليى   .1

م( وابين 118هيـ/9ٕٙم( وابين قتٌبية )ت1ٙ1هيـ/ٕ٘٘األدب من أمثال الجياحظ )تمصاؾ عمالقة 

 م( وؼٌرهم .8ٖ8هـ/1ٕٖعبد ربه )ت

بٌنت الدراسة أن الراؼب األصفهانً قصر حٌاته على العلم واألدب وكان ال ٌحب الشهرة ولم تكن  .2

 تهمه مؽرٌات الحٌاة . 

األصفهانً بمعاصرٌه من العلماء ،  أثبتت الدراسة أن هناك عبلقة وطٌدة كانت تربط الراؼب .3

وتبٌن ذلك من خبلل أقوال العلماء فٌه مدحاً وثناًء ، وهً ببل شك عبلقة العالم بالعالم أو التلمٌذ 

 بالشٌخ ، وربما كانت القواسم المشتركة فً مثل هذه العبلقة سبباً فً ذلك .

السٌطرة السلجوقٌة ، فهو  كشفت الدراسة حالة العصر الذي عاشه الراؼب األصفهانً وهً مدة .4

 عاش مدة االحتبلل هذه فً عز شبابه حتى وفاته . 

 أثبتت الدراسة أن لقب األصفهانً الذي لُقب به نسبة الى مدٌنة أصفهان التً ولد ونشأ فٌها .  .5

أوضحت الدراسة أن الراؼب األصفهانً كان فضبلً عن علمه بالفقه واللؽة واألدب وعلم القراءات  .6

 ان مؤرخاً من نمط المؤرخٌن الذٌن ٌشار إلٌهم بالبنان . والتفسٌر ك

بٌنت الدراسة أن كتابه محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلؽاء ُرتب الى خمسة وعشرٌن  .7

 حداً ، وبوبه بحسب المواضٌع المختلفة . 

الصفهانً جاءت بعض االحادٌث النبوٌة الشرٌفة والرواٌات التارٌخٌة بشكل مؽلوط ألنه الراؼب ا .8

 لم ٌكن معاصرا لتلك الحقبة الزمنٌة بل ناقبل لؤلخبار من الكتب االخرى .

أثبتت الدراسة أن للراؼب األصفهانً مؤلفات عدٌدة ، أهمها المؤلفات فً ؼرٌب القرآن ، وتفسٌر  .9

ٌر ، القرآن الكرٌم ، ودرة التأوٌل فً متشابه التنزٌل ، وتحقٌق البٌان فً تأوٌل القرآن وؼٌرها الكث

لم تصل إلٌنا باألؼلب ، أما كتاب موضوع الدراسة فقد أشارت المصادر التارٌخٌة الى أنه كان من 

 خٌرة كتبه . 

تبٌن من خبلل الدراسة أنه لم نعثر على معلومات متصلة حول أسرة الراؼب األصفهانً واصله  .11

 ؼٌر ما ذكر عن كونه من مدٌنة اصبهان وعاش وترعرع فٌها . 

م ٌتم العثور على شٌوخ وتبلمٌذ للراؼب األصفهانً ألنه كان منشؽبل بالتألٌؾ وان أوضحت أنه ل .11

 ما عنده من مادة تارٌخٌة لم تعد ما تلقاه من كتب سابقة كالجاحظ وؼٌره . 

كشفت الدراسة عن تطرق الراؼب األصفهانً الى فبات اجتماعٌة وسٌاسٌة كالخلفاء الراشدٌن ،  .12

الحجاب ، والزهاد ، والخطباء ، والمعلمٌن ، والكتاب ، والقصاصون واألموٌٌن ، والعباسٌٌن ، و

، والشعراء ، والتجار ، وباعة األطعمة ، والحاكة ، والخٌاطون ، والندافون ، والحدادون ، 

 فضبلً عن أصحاب المهن األخرى كاألطباء ، والحجامون وؼٌرهم .
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لرعاة والكناسٌن واالسكافٌون كما تطرق الراؼب األصفهانً الى أصحاب المهن األخرى كا .13

والخدم ، وأصحاب المهن المنبوذة فً المجتمع العربً اإلسبلمً كاللصوص والبخبلء 

 والمتسولٌن والمتطفلٌن .  

بٌنت الدراسة تناول الراؼب األصفهانً فعالٌات اجتماعٌة مختلفة منها األخبلق فً المجتمع  .14

األخبلق الحمٌدة مثل حسن الخلق ، ومراعاة العربً اإلسبلمً وهً على نوعٌن ، األول منها 

الجار ، والفتوة ، والمروءة ، والشجاعة ، والمزاح ، وكتمان السر ، والمحبة ، واألمانة ، 

والوفاء ، والصدق ، واإلنصاؾ ، والنصح ، والحٌاء ، والكرم ، والتواضع ، وكذلك األخبلق 

، والبخل ، والتكبر ، والوقاحة ، وقلة الوفاء المذمومة كسوء الخلق ، والكذب ، والنفاق ، والحسد 

، والؽدر ، والنذالة ، والسفلة ، والؽٌبة والنمٌمة ، والوشاٌة ، والعذل ، واإلفراط فً الؽٌرة ، 

 والتدٌث ، والظلم ، والعداوات .

أتضح من الدراسة تطرق الراؼب األصفهانً الى العادات والتقالٌد االجتماعٌة فً المجتمع  .15

االسبلمً منها ما ٌتعلق بالحٌاة العابلٌة كالزواج ، وتربٌة األوالد ، والطبلق ، واألعٌاد العربً 

 واالحتفاالت ، والمناسبات االجتماعٌة المختلفة فً أعٌاد النوروز ، والمهرجان وؼٌرها . 

كما تطرق الراؼب األصفهانً فً كتابه الى وسابل التسلٌة منها ذات الطابع الفنً كالؽناء  .16

موسٌقى ، ووسابل الترفٌه وألعاب التسلٌة ذات الطابع الفكري كاأللعاب الفكرٌة مثل الشطرنج وال

والنرد ، فضبلً عن األلعاب الرٌاضٌة كالصولجان ، والعاب التسلٌة األخرى منها عظٌم وضاح 

 والبقٌري والحظٌرة والشبحة والضب .

ٌشٌة للناس ومنها ما ٌتعلق بالمبلبس بٌنت الدراسة أن الراؼب األصفهانً تحدث عن الحٌاة المع .17

واألطعمة والخدمات الصحٌة واألسواق والتجارة وحالة الترؾ والفقر فً المجتمع العربً 

 االسبلمً .

 ومن المواضٌع التً درسها الراؼب األصفهانً فً كتابه محاضرات األدباء ومحاورات البلؽاء            

       ر كون زٌارتها السٌما فً أعٌاد الفطر ، واألضحى من العاداتوالشعراء هو الموت والقبو           

        التقالٌد االجتماعٌة فً المجتمع العربً اإلسبلمً . و            

     

كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

ُمْحمد بِْن َسلََمة  التارٌخ االسبلمً
ه( 8ٔٔالحّرانً)ت

 ومروٌاته التارٌخٌة

سٌن نضال عبدالجلٌل ح
 علً الزبٌدي

 

 المستخلص

وبعد هذه الرحلة العلمٌة التً أمضٌناها مع أحد رواة السٌرة النبوٌة المباركة، اال وهو المحدث        

 والراوي )محمد بن سلمة الحّرانً( فقد توصلنا الى جملة من النتابج والتً ٌمكن اجمالها بالنقاط اآلتٌة:

 روفة ومشهورة.ان راوٌنا لم ٌكن ٌنحدر من اسرة مع  -
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ٌُعد ابن سلمة من ابرز الرواة الثقات فضبلً عن كونه محّدث حّران على وجه الخصوص ومفتٌها  -

 وفقٌهها وقد وثقُه أهل الحدٌث.

استطعنا من خبلل اجراء عملٌة حسابٌة بسٌطة من معرفة السنة التقرٌبٌة لوالدتِه، والتً تتلخص فً  -

الرؼم من اختبلؾ المؤرخٌن فً تحدٌد المدة التً عاشها ابن طرح المدة التً قضاها من سنة وفاته؛ ب

 سلمة، اال اننا اخذنا بنظر االعتبار االحتمالٌن المختلؾ علٌهما الستخراج سنة والدته.

حرص محمد بن سلمة الحّرانً على تلقً العلم من كبار الشٌوخ وثقاتهم مما أعطى مصداقٌة أكثر   -

ضبلً عن ذلك فقد تتلمذ على ٌدِه العشرات من طبلب العلم الذٌن ه( فٔ٘ٔلمروٌاتِه مثل ابن اسحاق)ت

 ه( وؼٌره.ُٕٔٗعرفوا هم اآلخرٌن بثقتهم مثل احمد بن حنبل)ت

اهتم محمد بن سلمة الحّرانً كثٌراً بأخبار السٌرة النبوٌة وأحداثها، فضبلً عن اهتمامِه باألحداث  -

 التارٌخٌة فً العصرٌن الراشدي واالموي 

راسة ان مروٌاتُه كانت على نوعٌن، منها ما رواها باإلٌجاز ولكنها كانت متكاملة دون أن اظهرت الد  -

تفقد معناها، والنوع اآلخر هً المروٌات المطولة والتً تسرد تفاصٌل طوٌلة فضبلً عن ورود احداث 

 دقٌقة ومفصلة وبشكل متسلسٍل مترابط. 

 مد بن سلمة الحّرانً بالثقة والموضوعٌة.امتازت الموارد السندٌة التً تم نقلها عن طرٌق مح -

تبٌن من خبلل اطبلعنا على مروٌاتِه فً بعض المصادر التارٌخٌة المتقدمة ان عدداً ؼٌر قلٌل من   -

الرواٌات التارٌخٌة قد تفرد برواٌتها، واذا ما تخلٌنا عنها فسوؾ نفقد اخباراً مهمة فً السٌرة والمؽازي 

 نبوٌة الزكٌة.والتً نحتاجها لفهم السٌرة ال

 تمٌز اسلوبه فً إٌراد مروٌاته بالتنوع والوضوح.  -

كان محمد بن سلمة الحّرانً حرٌصاً على إٌراد اإلسناد فً رواٌاتِه التارٌخٌة، فبعضها كانت سلسلة   -

 االسناد فٌها قصٌرة، والبعض اآلخر كانت سلسلة االسناد فٌها طوٌلة.  

سلمة انها اختصت بالسٌرة النبوٌة، اذ جاءت اكثر مروٌاتِه ٌتبٌن لنا من خبلل عرضنا لرواٌات ابن  -

عن عصر الرسالة، وقلت رواٌاتِه فً العصرٌن الراشدي واالموي، اضافة الى قلة تواجدها فً العصر 

 العباسً بالرؼم من أنُه عاصر االموٌٌن وبداٌة العصر العباسً.

لحّرانً تمكنا من ان نحدد سنة وفاته وهً بعد التدقٌق فً المصادر التً ذكرت وفاة محمد بن سلمة ا  -

 أواخر عام احدى وتسعٌن ومابة.

عند عقد المقارنة بٌن رواٌة ابن سلمة وبٌن رواٌة ابن هشام الحظنا ان كلٌهما قد تتلمذ على ٌد ابن   -

ه( صاحب كتاب السٌرة النبوٌة ونهبل من علمِه والتً جاءت اكثر مروٌاتهم أو جمٌعها ٔ٘ٔاسحاق)ت

 قه وهذا مما ٌدلل على قٌمة ومصداقٌة رواٌة محمد بن سلمة واهمٌتها. عن طرٌ

اخٌراً ال بد لنا من القول ان مروٌات محمد بن سلمة الحّرانً ٌمكن أن ُتعد مصدراً من مصادر   -

 التارٌخ االسبلمً.

( كان ٌعفً بعض المسلمٌن من ( أن الرسول)ٌتبٌن لنا من خبلل عرضنا لؽزوات رسول هللا) -

روج للقتال؛ اللتزامات معٌنة تخصهم كما تبٌن من مروٌاتنا عن طرٌق محمد بن سلمة والتً الخ
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( من الخروج معُه الى معركة بدر؛ من أجل ( لعثمان بن عفان)استعرضناها، مثل اعفاء الرسول)

رة ( ألبً هرٌالبقاء مع السٌدة رقٌة وهً تحتضر والتً توفٌت قبل عودتهم من بدر، كذلك اعفاءهُ)

من الخروج الى خٌبر اللتزامه فً رعاٌة والدته، وهذا ان دل على شًء فإنما ٌدل على عظمة اخبلق 

 ( ومراعاته لظروؾ اصحابُه المسلمٌن.النبً)

 

التحلٌل المكانً ألبار  الجؽرافٌة الطبٌعٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
المٌاه الجوفٌه فً ناحٌة 

 جباره

مصطفى جاسم محمد 
اعديإرزٌج الس  

 

 المستخلص

    The study focuses on spatial analysis of underground water wells and 

their means of investment in Jabara district, northwest of Diyala 

Governorate, between (ٖٗ.ٖٓ) and (ٖٗ.ٗ٘.ٓ North) and longitude (ٗ٘.ٓ and 

ٗٗ.ٗ٘.ٓ) east with an area of ٖ٘ٓ kmٕ. It represents the north-west 

boundaries of Diyala Governorate with Salaheddine Governorate. Jabara 

district is considered to be one of the poorest areas in the surface water 

resources. The alternative resource (underground water), the factors 

influencing it and the places of availability are highlighted. The area is 

highly dependent on underground water. The study area is located within 

the Kafri basin and the best formations in the region are represented by 

the formation of the Bai Hassan and the four-time deposits. The area is 

located between the equal rainfall lines (ٖٓٓ,ٕٓٓ mm) and the use of the 

SPI which is a tool for measuring the effects of drought and comparing the 

intensity of drought over time, it shows that the climate of the region tends 

to be drought, which in turn affects the sources of underground water 

recharge, which rains considers as the main source for it. 

             The depth of the wells, their productivity and water level are 

discussed and a map is drawn for them. It was found that there is a 

difference in the characteristics of the wells in the area. This was an 

evident to be invested easily and less expensive when it compared to the 

characteristics of the wells in the southern and central parts with the wells 

of the northern and northwestern part. 

            In addition, the hydrochemical and physical properties of for (ٕٙ) 

wells are studied. The main negative and positive ions are determined and 
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water quality is determined and each map is plotted using Arc Map 

programme to show the spatial distribution of the positive and negative for 

the major ions as well as their concentration and dispersion. There is a 

variation in the concentration of ions in the region as well as variation in 

water quality in the region. Na CL is in the center, north and northwest, 

CaSOٗ is in the north east and Ca CL is in the south and southwest, and 

the CL / Na function is applied to the water source. Excludes (ٙ) wells of 

the origin of air and this indicates the weakness of nutrition for wells that 

have sea water. 

          In addition, the biological characteristics of (ٔٔ) wells, such as live 

bacteria, colorectal colon, pathogens and salmonella and cholera are 

investigated. It is found that all wells contain live bacteria, colorectal and 

colorectal bacteria, and that the water contains salmonella bacteria and 

cholera bacteria. 

        In addition, the water investment in the district is analyzed and it is 

found that underground water is invested in three activities such as 

agricultural activity, household consumption and industrial activity. The 

international classification was used to determine the validity of this water 

to invest in each of these activities. 

 

الجؽرافٌة البشرٌة    التربٌة للعلوم االنسانٌة تؽٌر استعماالت             

الزراعٌة  رضاال           

فً رٌؾ ناحٌة هبهب            

واثاره البٌبٌة             

ولهان خالد جاسم             

   حمٌدي           

 

 المستخلص

This study aims to reval (The Change of Agricultural Land Usages in Rural 

Hibhib District within the period ٕٓٓٔ-ٕٓٔٙ ). It is one of the administrable 

districts connected to Khalis Provence, which lies at the South-West of 

Diyala Governorate with area (91,1ٓٓ donum) containing (ٔٙ agricultural 

districts).  
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This thesis included four chapters with theoretical background: 

    Chapter one discussed the limitations of nature and its effect on 

agricultural land usages in rural Hibhib district. It showed that the surface 

is distinguished by being flat which led to varieties of agricultural harvests 

in the areaChapter two studied human limitations and its effect on 

agricultural land usages in rural Hibhib district, the population of the area 

was (8٘.ٖٙ1) according to estimations of year ٕٓٔٙ and had a major role in 

changes of agricultural land usages. The popular type of population 

distribution is that they are being centered on one-line type along with river 

stream and paved roads.  The methods of irrigation that were used in 

watering the crops had a percentage of ( 1ٔ% ) of farmers using flood 

irrigation system and a percentage ( 8ٔ% ) of farmers using modern 

systems. As for the agricultural policy it contained some aspects of 

agrarian reform, agricultural credit, and modern agricultural policy for both 

the state and Agricultural Hand working Associations in the area and 

showing the effect on the agricultural process. While the technical factors 

contained agricultural mechanisms, fertilizers, diseases, agricultural 

pesticides, and the methods of treatment. The transportation and 

marketing showed that it was one of the economic factors that affected the 

agricultural land usages especially in some territories in the area that 

suffered problems ٓf paved roads and being far away from centers of 

marketing. 

    As a result of what has been written in the first and second chapter, the 

researcher was able to identify geographical distribution for the usages of 

agricultural lands in rural Hibhib District in ٕٓٔٙ. It appeared in two 

sections, first section; discussed geographical distribution of agricultural 

land usages that are invested for crop production. The study showed that 

grain crops had control over the biggest part of cultivated land about 

( 99.ٖ% ), gardening crops occupied ( ٕٓ.٘% ) of cultivated land, crops of 

vegetables and green-houses were ( ٕ% ) and ( ٓ.ٕٓ% ) respectively. Also, 

the study showed the non-existence of agricultural crops like (cotton and 

sun flower seeds). The second section discussed the geographical 

distribution for animal production in which livestock came first (sheep, 

cows, goats, and buffalo) with an amount (1ٕ.ٔ, ٔٓ.8, ٙ, and ٕ% ) 
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respectively. The raising of poultry like chicken came second reaching an 

amount (9ٗ farms of poultry), and bee caring came third with an amount 

(ٕ٘ beekeepers) having (ٕٔٔ1 bee hives), and last came fish raising 

reaching about (ٗ mud tanks) and (٘ٗ iron fish cages). 

 

    In chapter four, it contained two sections. The first section, showed the 

state of occurring in agricultural land usages within the basic year (ٕٓٓٔ) 

and comparative year (ٕٓٔٙ), by it showed the changes in total area and 

crop, gardening, and summer vegetables production having a negative 

change between basic year and comparative year. As for the winter 

vegetables it witnessed a positive change and the appearance of a new 

type of protected cultivation (plastic houses or green houses farming) in 

the area of study after the year ٕٓٓ8. As for the animal production, and 

mud fish tanks because the appearance of new types of fish tanks (iron 

fish cages) in area after the year (ٕٓٓ٘). 

 

     The second section contained the environmental affects that are 

caused by changes in lands usages in the area through the appearance of 

the pesticides used in treating and exhausting environmental resources 

and by using fertilizers and architecture building on agricultural lands and 

its reflections on the environment and how the area of study is affected by 

these factors. Also, it included most important conclusions that were 

reached by the researcher and suggestions that aim to achieve the 

purpose of study in the future. 

  

الوزن االستراتٌجً  الجؽرافٌة السٌاسٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
لمحافظة دٌالى فً االمن 

 الؽذابً العراقً

حسٌن عبد المجٌد حمٌد 
 الزهٌري

 

 المستخلص
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ٌُعّد االمن الؽذابً احدى الحلقات المتصلة بسٌادة الدولة واستقبللٌتها ، اذ ٌمثل العبلقة المفصلٌة بٌن     

عب من جهة، وبٌن الدولة والمجتمع الدولً من جهة اخرى ، وعلٌه ٌجب اعطابه أولوٌة فً الحكومة والش

 استراتٌجٌات الدولة وخططها المستقبلٌة.

 –لقد جاءت هذه الدراسة الموسومة ) الوزن االستراتٌجً لمحافظة دٌالى فً االمن الؽذابً العراقً     

قل االستراتٌجً لمحافظة دٌالى ومدى دعمها ومساهمتها دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة( لؽرض دراسة الث

 فً توفٌر الؽذاء العراقً .

اذ اتضح من خبلل الدراسة ان متوسط نسبة المعطٌات الطبٌعٌة والبشرٌة التً تتمتع بها محافظة 

%( من مجموع المعطٌات الطبٌعٌة والبشرٌة ذات التأثٌر الفاعل فً انتاج الؽذاء 1ٓ,٘دٌالى قد بلؽت )

%( من مساحة العراق ، ومساحة االراضً 9ٓ,ٗالعراقً ، اذ لم تشكل مساحة منطقة الدراسة سوى )

%( من مساحة االراضً الصالحة للزراعة فً العراق ،  كما لم ٌتجاوز معدل 8ٗ,ٙالصالحة للزراعة )

بات فً %( من مجموع سكان العراق ، فً حٌن شكلت المراعً الطبٌعٌة والؽاٗٗ,ٗنسبة عدد سكانها )

%( من مساحة المراعً والؽابات فً العراق ، وكان معدل نسبة العاملٌن ٖٓ,ٙمنطقة الدراسة ما نسبته )

%( من العاملٌن فً القطاع الزراعً على مستوى العراق ، ٕٓ,ٙفً القطاع الزراعً لمحافظة دٌالى )

ً تم توزٌعها فً العراق %( من مجموع القروض الزراعٌة الت9ٖ,ٖوبلػ معدل نسبة القروض الزراعٌة )

%( 11,ٗخبلل المدة الزمنٌة للدراسة ، وبلػ معدل نسبة االسمدة الكٌمٌاوٌة المجهزة فً محافظة دٌالى )

من مجموع الكمٌات المجهزة على مستوى العراق خبلل المدة الزمنٌة للدراسة , فً حٌن شكلت نسبة 

من مجموع االراضً المتصحرة فً العراق %( ٔ٘,ٗاالراضً المتصحرة فً محافظة دٌالى ما ٌقارب )

%( قد حققت معدل نسبة انتاج من المحاصٌل الؽذابٌة 1ٓ,٘، اال ان هذه المعطٌات وبمعدلها العام البالػ )

%( من مجموع انتاج المحاصٌل الؽذابٌة النباتٌة فً العراق ، كما حققت منطقة 9ٙ,ٔٔالنباتٌة بلػ )

%( من مجموع 8ٙ,ٙ%( ما ٌقارب )1ٓ,٘ل الفاعلة البالػ نسبتها الدراسة وبالمعطٌات ذاتها )الوساب

، وهذا ما ٌؤكد المكانة  ٕٙٔٓ-ٕٕٓٓاالنتاج الحٌوانً على مستوى العراق خبلل المدة الزمنٌة للدراسة  

الممٌزة لمنطقة الدراسة عن باقً المحافظات االخرى من حٌث منزلتها ونسبة مساهمتها فً دعم سلة 

. الؽذاء العراقٌة  

  -وقد توصلت الدراسة إلى :

 ان محافظة دٌالى تمثل وزناً الٌستهان به من منظومة االمن الؽذابً العراقً . -ٔ
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على الرؼم من التحدٌات التً واجهتها محافظة دٌالى خبلل المدة الزمنٌة للدراسة إال أنها  -ٕ

 منتجات الحٌوانٌة .استطاعت االحتفاظ بنسب عالٌة فً انتاجها للعدٌد من المحاصٌل الزراعٌة وال

  

تربٌة بدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

تربٌة بدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

تحلٌل األداء الفنً 
والخططً لمبارٌات 

المنتخب الوطنً العراقً 
بكرة القدم فً تصفٌات 

م1ٕٔٓكأس العالم   

 رعد عبدالقادر حسٌن
 

 المستخلص

تجاهات الفنٌة والخططٌة ومقارنتها, ٌهدؾ البحث من خبلل التحلٌل الى التعرؾ على بعض األ       

( عن قارة اسٌا, 1ٕٔٓللمنتخب الوطنً العراقً والمنتخبات الوطنٌة المشاركة بتصفٌات كأس العالم )

Bالمجموعة  والتً جرت بطرٌقة الذهاب واألٌاب, وكانت مشكلة البحث بأن المنتخب الوطنً العراقً لم  

( من خبلل أحدى وعشرٌن بطولة أقٌمت حتى 81ٙٔحدة عام )ٌتأهل الى نهابٌات كأس العالم سوى مرة وا

االن, وأتبع الباحث منهجا وصفٌا مبنٌا على أساس المبلحظة والتحلٌل وبالتعاون مع شركة )واي سكوت( 

المتخصصة فً مجال التحلٌل الفنً لفعالٌة كرة القدم لتحقٌق أهداؾ البحث , وبعد جمع البٌانات 

برنامج اإلحصابً والمعلومات تم أستخدام ال  

SPSS ألجراء المعالجة اإلحصابٌة, وقد توصل الباحث الى مجموعة من النتابج منها, كانت هنالك فروق  

فً النسب المبوٌة لجمٌع متؽٌرات البحث للمحاوالت الناجحة فً كل مبارٌات الدور األول لصالح الفرق 

س( كانت لصالح الفرٌق العراقً فً مباراته المنافسة ما عدا متؽٌر )التمرٌر القصٌر, ضرب الكرة بالرأ

مع تاٌلند, وكانت هنالك فروق فً النسب المبوٌة لجمٌع متؽٌرات البحث للمحاوالت الناجحة فً كل 

مبارٌات الدور الثانً ولصالح الفرق المنافسة ما عدا متؽٌر التمرٌر القصٌر فً مباراة )العراق وتاٌلند(, 

لح الفرٌق العراقً. )والعراق واألمارات( كانت لصا  

األهتمام بأن ٌكون تخطٌط المناهج التدرٌبٌة للمنتخبات الوطنٌة فً مجال كرة القدم على وأوصى الباحث 

, وألهمٌة أساس تحلٌل اللعبة لمعرفة السلبٌات ومعالجتها, وتعزٌز األٌجابٌات والتً تظهرها نتابج التحلٌل

, وحتى األندٌة العراقٌة, ضرورة العمل على التعاقد مع شركات التحلٌل بالنسبة للمنتخبات الوطنٌة العراقٌة

التحلٌل الخاصة فً مجال التحلٌل الفنً بفعالٌة كرة القدم, وكذلك ضرورة العمل على تدرٌب وتهٌبة كوادر 

علمٌة وفنٌة متخصصة فً مجال تحلٌل اللعبة, وكذلك ضرورة تحلٌل البطوالت الدولٌة المختلفة فً كرة 
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راء المزٌد من الدراسات التحلٌلٌة والدراسات المقارنة بٌن العبً الفرٌق العراقً والعبً القدم وأج

المستوى العالمً فً جوانب اخرى )بدنٌة، مهارٌة, خططٌة( للوقوؾ على الفروق التً ٌجب األرتقاء بها 

 فً أثناء وضع خطط التدرٌب.

 

 زٌنب ٌوسؾ شمخً
 

ر تأثٌر إستراتٌجٌة إدارة الوقت والتفكٌ
فً تحصٌل المعرفة القانونٌة وآلٌة 

 التحكٌم
 بُكرة السلة للطبلب

طرابق تدرٌس التربٌة 

 البدنٌة و علوم الرٌاضة

التربٌة البدنٌة و علوم 

 االرٌاضة

 المستخلص

اشتمل البحث على خمسة أبواب، تضمن الباب األول: المقدمة وأهمٌة البحث، إذ تطرقت الباحثة إلى      

لبحث فً ضمن إستراتٌجٌة إدارة الوقت والتفكٌر، وآلٌة التحكٌم، إذ ٌعد التدرٌس من أهم أهمٌة متؽٌرات ا

ٌّة  ٌّة الترب العملٌات التً تؤدي أثًرا فً تقّدم أَؼلب الشعوب، ومن بٌن الدروس العملٌة التً تدرس فً كل

َما الجانب التحكٌمً البدنٌة وعلوم الرٌاضة التً ُتعدُّ من أصعب المواد الدراسٌة العملٌة فً الكلٌّ  ٌَّ ة، والِس

ٌّة إِلى الطالب فً مادة ُكرة السلة التً ُتعدُّ واحدة  فً المرحلة الثانٌة، الذي ٌأخذ جزًءا كبًٌرا من الدرجة الكل

ا، وٌتطلب من طلبتها أَْن ٌكونوا على دراٌة عالٌة بالمعرفة القانونٌة  ًٌ من األلعاب الرٌاضٌة األصعب فرق

( التحكٌم، لٌتسنى لهم قٌادة دروسها فً المجال الدراسً.وآلٌة )مٌكانٌكٌة  

أَّما مشكلة البحث فتركزت بوجود ضعؾ لدى الطبلب فً المعرفة القانونٌة بكرة السلة بصورة  

عامة وآلٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم بصورة خاصة تطبًٌقا، وٌعزو الباحثة هذا الضعؾ إِلى أمرٌن، األَّول: هو 

تاب منهجً معتمد ٌستطٌع الطبلب اعتماده فً دراسة آلٌة التحكٌم، والثَّانً: عدم قلة وجود مصدر أو ك

 االستؽبلل األمثل إِلى وقت الّدرس، وطرٌقة التدرٌس المستعملة فً الدروس العملٌة.

 وتمثلت أهداؾ البحث باآلتً:

ثانٌة/ جامعة دٌالى/ اختٌار اختبار تحصٌل المعرفة القانونٌة والنظرٌة بُكرة السلة لطبلب المرحلة ال .ٔ

ٌّة البدنٌة وعلوم الرٌاضة. ٌّة الترب  كل

إعداد إستراتٌجٌة إدارة الوقت والتفكٌر لؽرض تطوٌر المعرفة القانونٌة وآلٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم  .ٕ

ٌّة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/ جامعة دٌالى. ٌّة الترب  بُكرة السلة لطبلب المرحلة الثانٌة/ كل

فشملت: أَّما فرضٌات البحث   
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توجد فروق معنوٌة ذات داللة احصابٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً تحصٌل  .ٔ

 المعرفة القانونٌة إلفراد عٌنة البحث ولصالح المجموعة التجرٌبٌة . 

توجد فروق معنوٌة ذات داللة احصابٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً االختبار  .ٕ

 لٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم إلفراد عٌنة البحث ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .التحصٌلً أل

توجد فروق معنوٌة ذات داللة احصابٌة بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  .ٖ

فً تحصٌل المعرفة القانونٌة و الٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم إلفراد عٌنة البحث ولصالح المجموعة 

 .التجرٌبٌة

أَّما الباب الثانً فتناول فٌه الباحثة أدبٌات البحث المرتبطة بعنوان الرسالة، واشتمل الباب الثالث  

منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة، واستعملت الباحثة المنهج الوصفً فً بناء اختبار آلٌة )مٌكانٌكٌة( 

اتٌجٌة إدارة الوقت والتفكٌر، وجرى التحكٌم، فضبًل عن استعمال المنهج التجرٌبً لتطبٌق مفردات إستر

ٌّة  ٌّة الترب تحدٌد مجتمع البحث الخاص ببناء اختبار آلٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم بطبلب المرحلة الثانٌة فً كل

( طالًبا، فً حٌن حدد عٌنة إستراتٌجٌة إدارة ٙٙٔالبدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة دٌالى، والبالػ عددهم )

( طالًبا ٓٙ( طبلب للتجربة االستطبلعٌة، و)ٓٔطالًبا للمرحلة الثانٌة، بواقع ) (9ٓالوقت والتفكٌر بـ)

للتجربة الربٌسة، موزعٌن بالتساوي على مجموعتٌن، وتم إجراء االختبار البعدي والوصل إِلى النتابج التً 

ا بالحقٌبة اإلحصابٌة  ًٌ  .(SPSS)عولجت إحصاب

ل لنتابج البحث جمٌعها، عن طرٌق الجداول، وتحلٌلها، أَّما الباب الرابع فقد تضّمن العرض الشام 

ا، أَّما الباب الخامس فقد توصلت الباحثة إِلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: ًٌ  ومناقشتها علم

 ( موقفاً تحكٌمٌاً . 1ٕبناء اختبار تحصٌلً لقٌاس الٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم المتكون من ) .ٔ

مً المتبع من لدن الباحثة باستعمال إستراتٌجٌة إدارة الوقت إِنَّ تطبٌق مفردات المنهج التعلٌ .ٕ

 والتفكٌر أسهم فً تطوٌر المعرفة القانونٌة وآلٌة )مٌكانٌكٌة( التحكٌم بُكرة السلة.

 فً ضوء االستنتاجات التً توصلت إلٌها الباحثة، توصً بما ٌأتً:  

 ٌكٌة( التحكٌم بكرة السلة للطبلب.اعتماد االختبار التحصٌلً الذي جرى بناؤه لقٌاس الٌة )مٌكان .ٔ

استعمال المنهج التعلٌمً بإستراتٌجٌة إدارة الوقت والتفكٌر لتطوٌر المعرفة القانونٌة وآلٌة  .ٕ

ٌّات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة.  )مٌكانٌكٌة( التحكٌم للطبلب فً كل
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 نـهى سالم محمد
 

تحسٌن نظام أمن 
البٌانات باستخدام 
المكعب السحري

 كلٌة العلوم وم الحاسباتعل

 المستخلص

من البدٌهً أن معظم أنظمة التشفٌر تعتمد على المفاتٌح ، ألنها أسهل فً الحماٌة وأسهل فً التؽٌٌر ،       

وهذا ٌنطبق أًٌضا على أنظمة إخفاء المعلومات. ولذلك ، فإن أمن أنظمة التشفٌر وأنظمة اإلخفاء مرتبطة 

ه األنظمة.بأسلوب تولٌد المفاتٌح لهذ  

ونتٌجة لذلك ، تقدم هذه األطروحة المكعب السحري كأسلوب رٌاضً لتولٌد المفاتٌح فً نظام آمن 

مقترح.ٌتكون النظام اآلمن المقترح من جانب المرسل وجانب المستقبِل. ٌتضمن جانب المرسل ثبلث 

ٌة ؼٌر مترابطة ، مراحل: )المرحلة األولى هً بناء المكعب السحري من أجل تولٌد مفاتٌح عشواب

RCٗوالمرحلة الثانٌة هً تشفٌر رسابل نصٌة سرٌة باستخدام خوارزمٌة  أو   RSA اعتماًدا على مفاتٌح  

RCٗ السحري )من المرحلة األولى( أما المرحلة الثالثة فتخفً الرسابل المشفرة  المكعب  أو  

RSA LSB باستخدام أسلوب البت األقل داللة  عب السحرٌة ، وٌقوم جانب اعتماداً على مفاتٌح المك

 المستقبل باستخراج رسابل النص العادي السرٌة باستخدام الطرٌقة العكسٌة لجانب المرسل.

NISTتثبت مجموعة  واختبارات االرتباط أن المفاتٌح )التً ٌتم إنشاؤها بواسطة المكعب السحري المبنً(  

الهجمات. ٌتم تمرٌر مفاتٌح المكعب  هً عشوابٌة وؼٌر متوقعة وؼٌر مترابطة ، لذلك فهً متٌنة ضد

NISTالسحري معظم اختبارات  بمعدالت نجاح عالٌة. تم اختبار تحسٌن   RCٗ مع   IKSA بسبب سره  

RCٗوعشوابه وأداءه على طول المفتاح المتؽٌر وحجم نص عادي مختلؾ بالنسبة إلى  األصلً. وتبٌن  

RCٗالنتابج أن  المحّسن مع   IKSA أفضل من   RCٗ ع المملكة العربٌة السعودٌة .األصلً م   

RCٗمتوسط األمان للرسابل المشفرة  ( ، فً حٌن أن 8ٙ19ٕ٘.ٓ - 1ٖٓٔ٘٘٘ٙٔ٘ٙٗٙٔٔ.ٓبٌن )

RCٗمتوسط أمان رسابل  المحسنة   IRCٗ المشفرة باستخدام مفاتٌح المكعب السحري هو بٌن

(. تنفٌذ 1ٖٙٗٙٗ1ٖٖٙٓ19٘٘.ٓ - 1ٖٕٖٕٕٓٔ٘٘ٔ.ٓ) RSA مع حسابات   BigInteger  من 

n  ،BigInteger pاألسً المعٌاري ، معكوس معٌاري ، القاسم المشترك األكبر ، معامل  و  

BigInteger q. 

 ٕٖنسبة ذروة اإلشارة الى الضوضاء  للؽبلؾ الصوتً دون استخدام مفاتٌح المكعب السحري للتضمٌن 

dB 9ٗ.8ٖ81ٖ1ٕٙ- 1ٓ.ٖٖٗٗ٘٘99بتهً بٌن  للؽبلؾ ، فً حٌن أن أعلى نسبة ضجٌج اإلشارة 
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 (8ٗٙٗٓٙٔٓ.1ٖ -1ٔ9ٖ٘ٓٗٓ.91بت( ) ٕٖالصوتً  باستخدام مفاتٌح المكعب السحرٌة للتضمٌن )

db. 

 

تأثٌر الكولشسٌن فً  البستنة وهندسة الحدابق كلٌة الزراعة

احداث التؽاٌر الوراثً 

وبعض صفات نمو 

وحاصل نبات الشلٌك 

المزروع تحت البٌبة 

المحمٌة وبالزراعة 

 النسٌجٌة

 ـ انلعًٍٕٚسف ػب

 انؼبَٙ يغًٕؿ

 

 المستخلص

 صُف  نُببث انشهٛك  عـاد انخغبٚل انٕكارٙأ نًؼلفت حبرٛل انكٕنشسٍٛ فٙانـكاست انغبنٛت  اصلٚج      

Festival عمهٛت َٔسٛضٛت، َفقث انخضلبت انغمهٛت فٙ انبٛج  كئٛسخٍٛ ، اف حعًُج ْقِ انـكاست حضلبخٍٛ

نًؼلفت حأرٛل يؼبيهت لًت َببث  ،1027-1026 يؼت ؿٚبنٗ ؽالل انًٕسىصب انبالسخٛكٙ انخببغ نكهٛت اننكاػت /

ًؼبيهت )يؼبيهت ٔاعـة ، يؼبيهخبٌ( فٙ بؼط ان % ٔػـؿ يلاث 0.2، 0.00، 0ٕنشسٍٛ ببنخلاكٛن انشهٛك ببنك

صلٚج أ  فٙ عٍٛ ، ٔانخغبٚلاث انٕكارٛت نهُببحبث صفبث انًُٕ انؾعل٘ ٔانغبصم ٔانصفبث انكًٛٛبئٛت

 / صبيؼت ؿٚبنٗببغ نمسى انبسخُت ُْٔـست انغـائكَسضت انُببحٛت انخفٙ يؾخبل مكاػت األ ُسٛضٛتانخضبكة ان

BA إف اظٛف ،بٓـف اكزبك انُببث َسٛضٛب   1022-1027بخبكٚؼ  ا 2-يهغى.نخل 3ٔ 1 ببنخلاكٛن   يُفلؿ 

NAA ٔيعبف نّ ببنخلكٛن  يهغى 0.1  , ٔاسخؾـو 2-نخل  IBA يهغى 2.0ٔ 2، 0.0، 0ببنخلاكٛن   يغ  ،2-نخل 

يالط انٕسػ انغقائٙ إحلاكٛن  MS بخلاكٛن يؾخهفت يٍ انكٕنشسٍٛ  فلع انًضقكةاأل َمؼج .فٙ حضقٚل انفلٔع

0 ٔنًـحٍٛ  0.3%، 0.1، 0.2،  ) سبػت 22ٔ 12 ( ألهًج انُببحبث انُبشئت ٔمكػج فٙ انبٛج  ، ٔبؼـْب

ت انغمهٛت حًٛن انُببحبث انًؼبيهت نهخغمك يٍ انصفبث انًظٓلٚت ٔانضنٚئٛت، أظٓلث َخبئش انخضلب انبالسخٛكٙ

يغخٕٖ  ،الٔكاق يٍ انكهٕكٔفٛمأيغخٕٖ  ،        % فٙ صفت انًسبعت انٕكلٛت0.2ببنكٕنشسٍٛ حلكٛن 

ٔمٌ انزًلة انٕاعـة  ،عضى انزًلة ،ػـؿ انزًبك يغخٕٖ األٔكاق يٍ انًبؿة انضبفت، األٔكاق يٍ انًبؿة انلغبت،

َببث غى 202.133) ٕاعـان هُببثنكًٛت انغبصم  ،غى( 3.623)
كًٛت  ،ٚت نهغًٕظتئٕانُسبت انً ،(2-

أؿث انًؼبيهت بًؼبيهت انًمبكَت ٔانخٙ حفٕلج فٙ ػـؿ انزغٕك، ٔ ، لٛبسبػلض انزغل ،غٕل انزغل ,س فٛخبيٍٛ



18 
 

حفٕلج انُببحبث انًؼبيهت لًخٓب  .بهغج إف ٚت نهسكلٚبثأػهٗ يؼـل نهُسبت انًئٕػطبء % بئ0.00ببنخلكٛن 

 ،غٕل انزغل ،عضى انزًلة ،انٕمٌ انضبف ،ٔكاق يٍ انكهٕكٔفٛم، ٔيغخٕٖ األانًسبعت انٕكلٛت فٙلحٍٛ ًن

نٗ عصٕل مٚبؿة إانًؼبيهت  ٔػـؿ يلاثبٍٛ انخلكٛن  ، يمبكَت بًؼبيهت ٔاعـة. ٔأؿٖ انخـاؽمػلض انزغل

 بنكًٛٛبئٛت ٔغٕل ٔػلض انزغل لٛبسفٙ صفبث انًُٕ انؾعل٘ ٔصفبث انغبصم ٔانصفبث ا تيؼُٕٚ

 بًؼبيهت انًمبكَت. 

انخضبكة انُسٛضٛت أؿث اظبفت        BA  +  NAA  ٙإنٗ انٕسػ انغقائMS حفٕق انـ  BA  3ٔ  1بخلكٛن  

نخل يهغى
 3.000ٔ  3.100صناء انُببحٛت ٔبهغج نأل ٔكاقٔػـؿ األ فلعؼـؿ األػهٗ يخٕسػ نأ حسضٛم فٙ 2-

.صنء َببحٙفلػب  
نء َببحٙص ٔكلت  22.700ٔ  22.300ػهٗ انخخببغ ٔ  2-

اػطٗ فٙ عٍٛ ػهٗ انخخببغ،  2-

BAانٕسػ انغبٔ٘ ػهٗ  نخل يهغى 3حلكٛن  
يغ  2- NAA نخل يهغى 0.1حلكٛن 

فلع نطٕل األ كبل يخٕسػأ 2-

ٔسبغ انغقائٛت انًضٓنة بـإٌ األحعظ أفلع ايب يلعهت حضقٚل األ سى. 2.236بهغ  IBA  يهغى 2.0ٔ 2بخلكٛن  

نخل
صقك صنء َببحٙ 3.600كبل ػـؿ يٍ انضقٔك بهغ أ% 200ٔأػطج اػهٗ َسبت حضقٚل بهغج   2-

ٔبطٕل  2-

سى. 1.222  

فلع انغٛت بؼـ يؼبيهخٓب ٔصٕؿ فلٔلبث فٙ َسبت األ فلع انًضقكة ببنكٕنشسٍٛحضلبت َمغ األظٓلث أ      

ببنًبء انًمطل فمػ، ٔالم % ػُـ َمغ 30فلع انغٛت إف كبَج اػهٗ َسبت نألبخلاكٛن يؾخهفت يٍ انكٕنشسٍٛ 

ؽخهفج َسبت االفلع انغٛت بٍٛ أ%، 20ٔسبػت بهغج  22 % نًـة0.3نغٛت ػُـ انُمغ بخلكٛن فلع ات نألَسب

ٔكاق، انًسبعت انٕكلٛت، ػـؿ % فٙ صفبث ػـؿ األ0.3بيهت بخلكٛن ْبحٍٛ انُسبخٍٛ. حفٕلج انُببحبث انًؼ

ت انخٙ سضهج ألم انمٛى، كًب مبكَبًؼبيهت انًلٛبسب  ،انزًبك، عضى انزًلة، كًٛت انغبصم ببنُببث، غٕل ٔػلض

ٔكاق يٍ انكهٕكٔفٛم، غٕل انزًلة، % انٗ حفٕق فٙ صفت يغخٕٖ األ0.2ن ؿٖ يؼبيهت انُببحبث بخلكٛأ

ٙ صفت حفٕلج َببحبث يؼبيهت انًمبكَت ف بًُٛب ،% فٙ صفت لطل انزًلة0.1ٔحفٕلج انُببحبث انًؼبيهت بخلكٛن 

 سبػت فٙ 22 ُمٕػت ببنكٕنشسٍٛ نًـةحفٕلج انُببحبث انً. ٔكاق َببث انشهٛكػـؿ انزغٕك نطبمت انسفهٗ أل

ٔكاق يٍ انكهٕكٔفٛم، لطل انزًلة، ػـؿ انزًبك، عضى انزًلة، كًٛت انغبصم ببنُببث، غٕل صفت يغخٕٖ األ

ٔكاق انزغٕك فٙ انطبمت انسفهٗ أل سبػت انخٙ حًٛنث فٛٓب صفت غٕل انزًلة ٔػـؿ 12 بًـةيمبكَت ، انزغل

ػهٗ يؼبيهت  انًؼبيالث انؼبيهٛتحفٕلج صًٛغ  فمـ ب انخـاؽم بٍٛ انخلكٛن ٔيـة انًؼبيهتيأَببث انشهٛك. 

 نٕكلت انشهٛك إفػـؿ انزغٕك فٙ انطبمت انسفهٗ ٔ أكحفبع انُببث بأسخزُبء بضًٛغ انصفبث انًـكٔست انًمبكَت

.أَؾفعج َببحبث يؼبيهت انكٕنشسٍٛ ػٍ يؼبيهت انًمبكَت  
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نـ أظٓلث َخبئش اؽخببك ا      DNA ٔصٕؿ حغبٚل ٔكارٙ بٍٛ انُببحبث انًؼبيهت ببنكٕنشسٍٛ ٔانُببحبث غٛل  

انًؼبيهت يٍ انخضلبخٍٛ انغمهٛت ٔانًؾخبلٚت ٔبـكصت يخببُٚت ٔٔصهج أػهٗ َسبت نهخببٍٚ انٕكارٙ ػُـ يؼبيهت 

%، 30.2خّ سبػت يمبكَت بًؼبيهت انًمبكَت انؾبصت بٓب إف بهغج َسب 22% نًـة 0.3األفلع انًضقكة بخلكٛن 

ٔلـ حًبشج انُخبئش انغمهٛت نهصفبث انًظٓلٚت نٓقِ انًؼبيهت يغ انخببُٚبث انخٙ أظٓلحٓب انًبؿة انٕكارٛت، إف 

سبػت ػهٗ ببلٙ انخلاكٛن ٔانًمبكَت  22% كٕنشسٍٛ ٔنًـة 0.3حفٕلج َببحبث األفلع انًضقكة ٔانًؼبيهت بـ

ٕكٔفٛم، غٕل انزغل، ػـؿ انزغٕك، غٕل ٔػلض فٙ صفبث ) انًسبعت انٕكلٛت، ػـؿ األٔكاق، َسبت انكه

انزًل، ػـؿ انزًبك، عضى انزًلة(. ْٕٔ يؤشل ٔاظظ نغـٔد حغبٚل ٔكارٙ ٔببإلحضبِ انًلغٕة يغ أعخًبنٛت 

 عـٔد انخعبػف انكلٔيٕسٕيٙ بفؼم اسخؾـاو يبؿة انكٕنشسٍٛ.

 

تأثٌر الرش بمستخلصات  البستنة وهندسة الحدابق كلٌة الزراعة

ات بعض المخلف

العضوٌة فً نمو 

وحاصل هجٌنٌن من 

الخٌار المزروعة فً 

 البٌت الببلستٌكً

 عبدالرحمن ثاٌر محمد

 

 المستخلص

كلٌة  -نفذت تجربة حقلٌة فً البٌت الببلستٌكً التابع الى قسم البستنة وهندسة الحدابق      

1ٕٔٓالزراعة / جامعة دٌالى خبلل الموسم الربٌعً  ض مستخلصات المخلفات لمعرفة تأثٌر الرش ببع 

ومحصول هجٌنٌن من الخٌار هما الهجٌن في نمو العضوٌة  Zaid والهجٌن    Rami ضمن تصمٌم  

Split plot designالقطاعات العشوابٌة الكاملة وبنظام القطع المنشقة  وبثبلث مكررات وتضمنت  

، مستخلص مخلفات األؼنام  التجربة خمس معامبلت وكاآلتً : معاملة المقارنة )الرش بالماء المقطر فقط(

،  ٓ٘، مستخلص مخلفات الدواجن تركٌز % ٓ٘، مستخلص مخلفات األؼنام تركٌز % ٓٓٔتركٌز %

تم قٌاس صفات النمو الخضري وشملت ارتفاع النبات ، الوزن الطري ،  مستخلص الطحالب البحرٌة

ة الورقٌة وحاصل الثمار ومكوناته للنبات ، الوزن الجاؾ للنبات ، نسبة الكلوروفٌل فً االوراق ، المساح

حٌث شملت عدد الثمار/نبات ، طول الثمرة ، قطر الثمرة ، متوسط وزن الثمرة ، الحاصل المبكر ، 

.      ٕم ٓٓ٘الحاصل الكلً للنبات والحاصل الكلً للبٌت الببلستٌكً مساحة   
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-وتم التوصل الى النتابج اآلتٌة :  

جٌنٌن فً تأثٌرهما على كل من صفات النمو الخضري وصفات ال توجد فروقات معنوٌة بٌن اله .1

 الحاصل ومكوناته قٌد الدراسة .

تفوق مستخلص األؼنام . 2 0ٔٓٓ فً التأثٌر فً أؼلب صفات النمو الخضري ) ارتفاع النبات ، نسبة  

spad 1ٙٙ.ٗٗسم، 9.ٕٔٙالكلوروفٌل الكلً فً االوراق والمساحة الورقٌة( بلؽت ) ( ٕدسمٙٓٗ.9ٔو 

 وبالتتابع على باقً مستخلصات المخلفات العضوٌة االخرى .

تفوق جمٌع معامبلت رش مستخلصات المخلفات العضوٌة معنوٌا على معاملة المقارنة )الرش بالماء  .3

، طول الثمرة ، قطر الثمرة ، متوسط  ٔ-المقطر فقط( فً صفات حاصل الثمار ومكوناته )عدد الثمار. نبات

( ٕم ٓٓ٘صل المبكر ، الحاصل الكلً للنبات والحاصل الكلً للبٌت الببلستٌكً مساحة وزن الثمرة ، الحا

0ٔٓٓ، وأعطى الرش بمستخلص األؼنام  أعلى القٌم فً جمٌع صفات الحاصل ومكوناته)عدد الثمار،  

طول الثمرة، قطر الثمرة، الحاصل المبكر، حاصل النبات الواحد وحاصل البٌت الببلستٌكً( بلؽت 

طن/بٌت  1ٙٓ.ٖكؽم و 9ٗٗ.ٕكؽم،  ٕٖ٘.ٓملم،  9ٖ٘.ٖٓسم،  1ٙٙ.٘ٔ، ٔ-ثمرة.نبات ٓ٘.1ٕ)

 ببلستٌكً( وبالتتابع ٌلٌه وبفارق ضبٌل وؼٌر معنوي مستخلص الطحالب البحرٌة . 

 

 الوراثً االنتخاب الثروة الحٌوانٌة كلٌة الزراعة
 متضادٌن باتجاهٌن

 فً الحً الجسم لوزن
 وتأثٌره الٌابانً الَسمان

 الصفات بعض ًف
 والفسلجٌة اإلنتاجٌة
الناتج للنسل  

 منى عباس فاضل
 

 المستخلص

اجرٌت تجارب هذه الدراسة ، فً حقل الطٌور الداجنة التابع إلى قسم اإلنتاج الحٌوانً ، فً كلٌة         

ابة ، واستهدفت الدراسة تحدٌد االستج 1ٕٔٓ/ٙ/ٗٔولؽاٌة  9ٕٔٓ/ٔٔ/ٕالزراعة جامعة دٌالى للمدة من 

لبلنتخاب الوراثً باتجاهٌن متضادٌن ، لوزن الجسم الحً عند عمر أربعة أسابٌع فً الَسمان الٌابانً للعرق 

االسود ، وتأثٌر االنتخاب فً بعض الصفات اإلنتاجٌة ، والفسلجٌة للنسل الناتج،  وقد اجري االنتخاب 

تجاهٌن متضادٌن ، مع االحتفاظ بقطٌع الوراثً لوزن الجسم ، فً ظروؾ تؽذٌة مختلفة ، جرى االنتخاب با
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كٌلو سعرة /  91ٕٓ% وطاقة ممثلة  ٘ٔ.ٕٗالسٌطرة باستعمال علٌقة قٌاسٌة وفٌها البادئ بمستوى بروتٌن 

كٌلو سعرة / كؽم . كما نفذ  ٕ.1ٖٕٕ% وطاقة ممثلة  ٕٔ.ٕٓكؽم ، والعلٌقة اإلنتاجٌة بمستوى بروتٌن 

% وطاقة  ٕٙ.1ٔلٌقة منخفضة البروتٌن وفٌها البادئ بمستوى بروتٌن االنتخاب باالتجاه األعلى باستعمال ع

كٌلو سعرة  1ٖٓ.1ٕ% وطاقة ممثلة  9ٓ.1ٔكٌلو سعرة / كؽم واإلنتاجٌة بمستوى بروتٌن  ٖ.1ٖٕٔممثلة 

/ كؽم مع االحتفاظ بقطٌع سٌطرة فً ظروؾ التؽذٌة منخفضة البروتٌن ، ربٌت االفراخ من عمر ٌوم واحد 

اسبوع تم خبللها تقٌٌم االفراد اعتمادا على وزن الجسم فً االسبوع الرابع من عمر الطٌور . تم  ٗٔإلى عمر 

تنفٌذ االنتخاب بعد النضج الجنسً )االسبوع السابع( للطٌور. وتم انتخاب مجموعة االنتخاب األولى القٌاسٌة 

لسٌطرة للتزاوج العشوابً ذكر بوزن اقل وتركت مجموعة ا ٘ٔانثى و ٖٓذكر بوزن أعلى و ٘ٔانثى و ٖٓ

ذكور  ٓٔانثى و ٕٓ، اما مجموعة منخفضة البروتٌن فقد تم إجراء االنتخاب فٌها باتجاه الوزن العالً بواقع 

 وتركت مجموعة السٌطرة منخفضة البروتٌن للتزاوج العشوابً بدون انتخاب . أظهرت النتابج ما ٌأتً : 

نتخب باالتجاه األعلى والخط المنتخب باالتجاه األدنى ، وقد عدم تناظر قٌمة العابد االنتخابً للخط الم -ٔ

 سجل الخط المنتخب باالتجاه األعلى استجابة أعلى لبلنتخاب .

لوحظ وجود تقدٌرات عالٌة للمكافا الوراثً المتحقق لوزن الجسم عند االنتخاب باالتجاه األعلى ذات 

ذات العلٌقة القٌاسٌة . العلٌقة القٌاسٌة مقارنة باالنتخاب باالتجاه األدنى   

تفوق مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى ذات العلٌقة القٌاسٌة على مجموعة االنتخاب باالتجاه االدنى  -ٕ

ذات العلٌقة القٌاسٌة فً وزن الجسم لنسل االباء المنتخبة فً االسابٌع الرابع ، الخامس ، السادس 

ذات العلٌقة القٌاسٌة على مجموعة االنتخاب باالتجاه والسابع وتفوق مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى 

االدنى ذات العلٌقة القٌاسٌة فً الزٌادة الوزنٌة لنسل االباء المنتخبة فً االسبوعٌن الثالث والخامس ، 

تفوقت مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى ذات العلٌقة منخفضة البروتٌن على مجموعة االنتخاب 

علٌقة القٌاسٌة فً االسابٌع الثالث ، السادس والسابع فً حٌن تفوقت كل من باالتجاه االدنى ذات ال

مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى ذات العلٌقة منخفضة البروتٌن ومجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى 

مس . ذات العلٌقة القٌاسٌة على مجموعة االنتخاب باالتجاه االدنى ذات العلٌقة القٌاسٌة فً االسبوع الخا

عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المجامٌع المنتخبة لوزن الجسم فً كفاءة التحوٌل الؽذابً فً األسابٌع 

 جمٌعاً فً نسل االباء المنتخبة .
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تفوقت مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى ذات العلٌقة القٌاسٌة على مجموعة االنتخاب باالتجاه االدنى  -ٖ

حة ، القانصة ، القلب ، االجنحة ، االفخاذ ، الصدر والظهر فً نسل ذات العلٌقة القٌاسٌة فً وزن الذبٌ

 االباء المنتخبة . 

مقارنة مع  ٗٔو ٖٔ،  ٕٔ،  ٔٔ،  ٓٔ،  8وجود ارتفاع معنوي لنسبة انتاج البٌض خبلل االسابٌع  -ٗ

تٌن االسبوعٌن السابع والثامن ، تفوق مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى ذات العلٌقة منخفضة البرو

على مجموعتً السٌطرة القٌاسٌة واالنتخاب باالتجاه االدنى ذات العلٌقة القٌاسٌة فً نسبة انتاج البٌض 

 فً نسل االباء المنتخبة.

تفوقت مجموعة السٌطرة للعلٌقة منخفضة البروتٌن على مجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى منخفضة 

كٌز الهٌموجلوبٌن وعدد كرٌات الدم الحمر فً نسل البروتٌن فً صفة حجم خبلٌا الدم المضؽوطة ، تر

االباء المنتخبة . تفوقت مجموعة االنتخاب باالتجاه األعلى ذات العلٌقة القٌاسٌة على بقٌة المجامٌع الوراثٌة 

فً تركٌز الكلوكوز . تفوقت مجموعة السٌطرة منخفضة البروتٌن ومجموعة االنتخاب باالتجاه االعلى 

فً تركٌز البروتٌن ، تفوقت مجموعة االنتخاب باالتجاه األعلى منخفضة البروتٌن على منخفضة البروتٌن 

بقٌة المجامٌع فً تركٌز الكولسترول . تفوقت مجموعة السٌطرة ذات العلٌقة القٌاسٌة على بقٌة المجامٌع 

وعة الوراثٌة فً تركٌز الدهون الثبلثٌة . تفوق كل من مجموعة السٌطرة منخفضة البروتٌن ومجم

.االنتخاب باالتجاه األعلى منخفضة البروتٌن على بقٌة المجامٌع فً تركٌز حامض البولٌك   

 

 بالسوربٌتول الرش تأثٌر البستنة وهندسة الحدابق كلٌة الزراعة
        نمو فً والبورون

الشلٌك وحاصل   

موالن رشٌد حمٌد  

 المستخلص

جامعة  -كلٌة الزراعة  -لقسم البستنة وهندسة الحدابق نفذت تجربة حقلٌة فً محطة االبحاث العابدة      

والتداخل بٌنهما فً نمِو وحاصل HٖBOٖدٌالى لبٌان تأثٌر الرش الورقً للسوربٌتول وحامض البورٌك 

نباتات الشلٌك المزروعة فً البٌت الببلستٌكً، نفذت التجربة وفق تصمٌم القطاعات كاملة التعشٌة 

RCBD المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال بأربعة مكررات وقورنت 

، تضمنت التجربة استخدام ثبلثة تراكٌز لكل من السوربٌتول  ٖ-SAS ، وفق البرنامج اإلحصابً٘ٓ.ٓ
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ٓ٘، ٕ٘)صفر،  ( والبورون )صفر، ٔ-ؼم لتر  ٕٓ ،ٗٓ ( رشت ثبلث مرات الرشة االولى فً ٔ-ملؽم لتر 

ة بداٌة التزهٌر وبفتر ٕٔ ٌوما بٌن رشة وأخرى وٌمكن تلخٌص النتابج بما ٌأتً:   

الصفات الخضرٌة :أَظهرت المعاملة بالسوربٌتول وبتركٌز   ٕ٘ زٌادة معنوٌة فً عدد األوراق،  ٔ-ؼم لتر 

مساحة الورقة الواحدة، المساحة الورقٌة للنبات، الوزن الطري للمجموع الخضري، محتوى االوراق 

قٌاساً بمعاملة المقارنة، سجل الرش بالبورون بتركٌز النسبً من الكلوروفٌل ٗٓ زٌادة وبفارق  ٔ-ملؽم لتر 

معنوي فً عدد االوراق، مساحة الورقة الواحدة، المساحة الورقٌة للنبات والوزن الجاؾ للمجموع 

 الجذري، محتوى لؤلوراق من البورون فً حٌن أعطت معاملة المقارنة أقل المتوسطات للصفات أعبلها، ،

ٕ٘كان لتداخل الرش بٌن تركٌزي السوربٌتول والبورون ٔ-ؼم لتر ٗٓ التأثٌر المعنوي فً أؼلب  ٔ-ملؽم لتر 

صفات النمو الخضري إذ أدى الى زٌادة معنوٌة فً  عدد األوراق، مساحة الورقة الواحدة، المساحة 

الوزن الطري الورقٌة للنبات، الوزن الطري للمجموع الخضري، الوزن الجاؾ للمجموع الخضري، 

للمجموع الجذري، الوزن الجاؾ للمجموع الجذري ومحتوى األوراق النسبً من الكلوروفٌل قٌاساً بمعاملة 

-أقل المتوسطات للصفات أعبله، أعطى التداخل بٌن السوربٌتول بتركٌز صفر ؼم لتر المقارنة التً أعطت

و والبورون بتركٌز ٔ ٗٓ رون فً األوراق قٌاساً بمعاملة المقارنة أكبر محتوى معنوي من البو ٔ-ملؽم لتر 

 التً أعطت أقل قٌمة.

صفات النمو الزهري والثمري وصفات الحاصل :   أدى الرش الورقً للسوربٌتول بتركٌز    ٕ٘  ٔ-ؼم  لتر

الى زٌادة معنوٌة فً النسبة المبوٌة لعقد الثمار، وزن الثمرة، حجم الثمرة، الحاصل الكلً للنبات قٌاساً 

زٌادة معنوٌة فً عدد   ٔ -ؼم لتر ٓ٘ات ؼٌر المعاملة، واعطت المعاملة بالسوربٌتول وبتركٌز بالنبات

ٕٓاالزهار، عدد الثمار قٌاساً بالنباتات ؼٌر المعاملة ، أدت المعاملة بالبورون بتركٌز  الى  ٔ-ملؽم لتر 

باتات ؼٌر المعاملة، وأعطت زٌادة معنوٌة فً كل من عدد األزهار، عدد الثمار، الحاصل الكلً قٌاساً بالن

بالبورون وبتركٌز المعاملة ٗٓ زٌادة معنوٌة فً النسبة المبوٌة لعقد الثمار، متوسط وزن الثمرة،  ٔ-ملؽم لتر 

ٓحجم الثمرة قٌاساً بمعاملة المقارنة. وسجلت معاملة التداخل بالرش بالسوربٌتول بتركٌز  ٔ-ؼم لتر 

ٕٓوالبورون بتركٌز وٌة فً عدد األزهار، إضافة الى ذلك أعطت معاملة التداخل بٌن زٌادة معن ٔ-ملؽم لتر

والبورون  ٔ-ؼم لتر ٕ٘السوربٌتول ٗٓ أكبر القٌم لصفات النسبة المبوٌة لعقد الثمار، متوسط  ٔ-ملؽم لتر 

وزن الثمرة، متوسط حجم الثمرة، الحاصل الكلً للنبات على قٌاساً بمعاملة المقارنة والتً أعطت أقل القٌم 

ٌع الصفات السابقة. كما سجلت صفة عدد الثمار زٌادة معنوٌة نتٌجة المعاملة بالسوربٌتول بتركٌز لجم

ٕ٘ والبورون بتركٌز ٔ-ؼم لتر ٕٓ قٌاسا بالنباتات ؼٌر المعاملة والتً أعطت أقل قٌمة.  ٔ-ملؽم لتر  



24 
 

ٕ٘الصفات الكٌمٌابٌة للثمار: أدت المعاملة بالسوربٌتول بتركٌز  دة معنوٌة فً نسبة المواد الى زٌا ٔ-ؼم لتر

الصلبة الذاببة الكلٌة فً الثمار قٌاساً بمعاملة المقارنة عبلوة على ذلك أعطت المعاملة بالبورون وبتركٌز 

زٌادة معنوٌة فً محتوى الثمار من الحموضة الكلٌة قٌاساً بمعاملة المقارنة ، كما أدت  ٔ-ملؽم لتر ٕٓ

الى زٌادة معنوٌة  ٔ-والبورون بتركٌز صفر ملؽم لتر ٔ -ؼم لتر ٓ٘ز معاملة التداخل بٌن السوربٌتول بتركٌ

فً نسبة المواد الصلبة الذاببة الكلٌة الى الحموضة الكلٌة فً الثمار قٌاسا بالنباتات ؼٌر المعاملة اضافة الى 

ٕ٘ذلك كان لتداخل الرِش بالسوربٌتول بتركٌز والبورون بتركٌز ٔ -ؼم لتر ٕٓ -ملؽم لتر نوي فً تأثٌر مع ٔ 

Cالنسبِة المبوٌة للمواد الصلبة الذاببة الكلٌة فً الثمار، فٌتامٌن  وأعَطت أعلى قٌمة للصفات أعبله قٌاساً  

ٕ٘بمعاملة المقارنة، أدى التداخل بٌن بالرش بالسوربٌتول بتركٌز مع البورون ٔ-ؼم لتر  ملؽم   ٓٗبتركٌز 

نثوسٌانٌن قٌاساً بمعاملة المقارنة. الى زٌادة معنوٌة فً محتوى الثمار من صبؽة اإل ٔ-لتر  

 

دراسة تأثٌر فصلً  االنتاج الحٌوانً كلٌة الزراعة
الخرٌؾ والربٌع فً 

فعالٌة الجهاز التناسلً 
لذكور الماعز الشامً 

 فً العراق

 رٌاض طه طبلك

 المستخلص

النهار اجرٌت هذه الدراسة بهدؾ بحث تأثٌر أشهر فصلً الخرٌؾ )النهار قصٌر( وفصل الربٌع )

.تم تنفٌذ هذه الدراسة فً الحقل الحٌوانً   طوٌل ( فً النشاط التناسلً لذكور الماعز الشامً فً العراق

ولؽاٌة  9ٕٔٓ/8/ٔالتابع الى قسم االنتاج الحٌوانً فً كلٌة الزراعة /جامعة دٌالى للمدة من 

ٖٓ. إستخدم 1ٕٔٓ/9/ٓٔ ذكر ماعز شامً ناضج جنسٌا تراوحت اوزانها من    كؽم  وبعمر  من ٖٓ-ٓٗ 

٘سنة بواقع ٔ-ٕ لكل شهر, وجرى تدرٌب الحٌوانات وجمع السابل المنوي مرتٌن اسبوعٌا , بعدها جمعت  

 عٌنات من الدم ومن ثم ذبحت الحٌوانات واخذت القٌاسات الخاصة بالخبلٌا الجرثومٌة الذكرٌة 

(Spermatognonia) لبربخ وابعادها و اوزان فً خصى ذكور الماعز الشامً و احجام الخصى وا 

SSHوابعاد الؽدد الجنسٌة الملحقة و هرمونات التٌستٌستٌرون و ال و  ICSH والصفات الفٌزٌابٌة  للسابل   

فً قطر النبٌب  ٘ٓ.ٓ>Pالمنوي وأخذ مقاطع نسٌجٌة . أظهرت النتابج تفوق اشهر الخرٌؾ معنوٌا 

ات المنوٌة فٌما بلػ اعلى شهر مسافة الفراغ بٌن المنوي وسمك الطبقة الجرثومٌة  وقلة الفراغ بٌن النبٌب

فً شهري  ٘ٓ.ٓ>Pالنبٌبات فً شهر اذار. وتفوقت اعداد خبلٌا سرتولً والخبلٌا النطفٌة الذكرٌة معنوٌا 

تشرٌن االول والثانً وتفوقت اعداد خبلٌا الٌدك فً شهر تشرٌن األول وكانت اقل االعداد فً شهر اذار 



25 
 

فً اشهر تشرٌن االول وتشرٌن الثانً     ٘ٓ.ٓ>P وق قطر النبٌب البربخً معنوٌافً جمٌع الخبلٌا . وتف

خبلل     ٘ٓ.ٓ>P على باقً اشهر الدراسة وتفوق شهر تشرٌن األول فً سمك الطبقة الجرثومٌة  معنوٌا

ٌؾ شهر تشرٌن االول بالمقارنة مع اشهر الدراسة األخرى وبلػ ادناها فً شهر اذار  . وتفوقت اشهر الخر

على باقً اشهر الدراسة فً وزن وحجم وطول وأرتفاع    ٘ٓ.ٓ>P )تشرٌن االول والثانً ( معنوٌا 

اشهر تشرٌن االول و    ٘ٓ.ٓ>P الخصٌة  فٌما بلػ ادناه فً شهر اذار . وتفوق وزن  البربخ  معنوٌا 

ً شهر تشرٌن االول ف    ٘ٓ.ٓ>P الثانً  وكان ادناها فً شهر اذار.وتفوق طول البربخ الكلً معنوٌا 

فً طول رأس وذٌل وجسم البربخ    ٘ٓ.ٓ>P وتشرٌن الثانً بٌنما تفوق شهر تشرٌن االول معنوٌا 

خبلل أشهر    ٘ٓ.ٓ>P وعرض الجسم .وكذلك تفوقت اوزان وابعاد الؽدد الجنسٌه الملحقه معنوٌا 

فٌما ٌخص  الهرمونات الجنسٌه  )تشرٌن األول وتشرٌن الثانً (  بالمقارنة مع أشهر الربٌع, وكذا الحال

SSHتفوق هرمون التٌستٌستٌرون وال و  ICSH وبنفس األتجاه  سارت صفات السابل المنوي والتً  

شملت حجم السابل المنوي والحركة الجماعٌة والحركة الفردٌة ونسبة النطؾ الحٌة مع األفضلٌة المعنوٌة 

ر الخرٌؾ مقارنة مع اشهر الربٌع فً نسبة التشوهات اذ كانت نسبة التشوهات اقل فً اشه  

 

ٌّة  البستنة وهندسة الحدابق كلٌة الزراعة تأثٌر طرٌقة الترب
والرش الورقً بحامضً 
السالسلٌك والجبرلٌن فً 
نمو وإزهار نباتات حنك 
 Antirrhinumالسبع 

majus 

 ٌعمر أحمد علً
 

 المستخلص

ندسة الحدابق نفذت التجربة فً محطة االبحاث التابعة لقسم البستنة وه  

- لدراسة تأثٌر طرٌقة التربٌة والرش  1ٕٔٓ/٘/ٗالى  9ٕٔٓ/ٓٔ/1كلٌة الزراعة جامعة دٌالى  للفترة من  

ٗ×٘ نفذت تجربة عاملٌة ، الورقً بحامضً السالسلٌك والجبرلٌن فً نمو وإزهار نبات حنك السبع وفق   

RCBDتصمٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة  هً التربٌة  ٌة على اربعة معامبلتتضمنت طرٌقة الترب ،

، اما الرش بحامضً السالسلٌك والجبرلٌن فتضمن على )ساق واحدة ، ساقٌن ، ثبلث سٌقان واربع سٌقان(

من الجبرلٌن كذلك  ٔ-( ملؽم.لترٕٓٓأو ٓٓٔمن السالسلٌك و) ٔ-( ملؽم.لترٓٓٔأو ٓ٘الرش بالتركٌزٌن )

، 1ٕٔٓ/ٕ/٘ٔوالثانٌة فً  1ٕٔٓ/ٔ/٘ٔرشتٌن االولى فً الرش بالماء المقطر كمعاملة مقارنة بواقع 
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SASحللت النتابج احصابٌاً باستعمال برنامج  وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود  

، وبٌنت نتابج الدراسة إن طرٌقة التربٌة اظهرت وجود فروقات معنوٌة فً صفات 0٘عند مستوى احتمال 

بٌن ان طرٌقة التربٌة على ساق واحدة ادت الى الحصول على افضل النتابج النمو الخضري والزهري وت

بالنسبة لصفات ارتفاع النبات، طول السبلمٌة، محتوى الكلوروفٌل النسبً فً االوراق، النسبة المبوٌة 

للكربوهٌدرات الكلٌة فً االوراق، النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً االوراق، عدد االٌام لظهور النورة 

لزهرٌة، عدد االٌام من الزراعة حتى تفتح اول زهٌرة فً النورة الزهرٌة، طول النورة الزهرٌة، قطر ا

النورة الزهرٌة، عدد الزهٌرات فً النورة الزهرٌة، الوزن الطري للنورة الزهرٌة، الوزن الجاؾ للنورة 

ساق الزهري، الوزن الطري الزهرٌة، مدة بقاء النورة الزهرٌة على النبات، طول الساق الزهري، قطر ال

% من الزهٌرات فً النورة الزهرٌة، ومحتوى ٓ٘للساق مع النورة الزهرٌة، العمر المزهري لحٌن ذبول 

 Spad  1.91٘سم،  9ٗ.ٖسم،  ٖٙ.ٕٖٔفً البتبلت، اذ بلؽت قٌم هذه الصفات  االنثوسٌانٌنات الكلٌة

unit  ٔٓ.ٙٗسم،  8ٖ.ٖٔسم،  19.ٌٗٗوم،  9٘.ٌ٘ٗٔوم،  ٗٗ.ٖٔٔ%،  ٕٓ.ٕ%،  8ٕ.1ٕ، 

 9ٔ.ٕٔؼم،  ٖٙ.9ٔٔملم،  ٕٓ.ٓٔسم،  8٘.1ٌٙوم،  ٕٓ.ٔٗؼم،  1ٓ.ٓٔؼم،  9ٔ.ٙ٘، ٔ-زهٌرة.نورة

وزن جاؾ على التتابع. وتفوقت طرٌقة التربٌة على ساقٌن فً صفات محتوى  ٔ-ملؽم.لتر ٖٓ.1ٌٕوم و

الوراق والنسبة المبوٌة للفسفور فً الكاروتٌنوٌدات الكلٌة فً االوراق ، النسبة المبوٌة للنتروجٌن فً ا

% على التتابع،  1ٔ.ٓ% وٖٗ.ٕ، ٔ-ؼم وزن جاؾٓٓٔملؽم. ٘ٔ.8ٕاالوراق، اذ بلؽت قٌم هذه الصفات 

بٌنما لم ٌكن لطرٌقة التربٌة على ثبلث سٌقان تأثٌراً معنوٌاً فً الصفات المدروسة، فً حٌن اعطت طرٌقة 

فات عدد االوراق، المساحة الورقٌة، الوزن الطري للمجموع التربٌة على اربع سٌقان افضل النتابج لص

، ٔ-.نباتٕسم 81.ٖٕٖ٘، ٔ-ورقة.نبات 8.9ٕٕٙالخضري والوزن الجاؾ للمجموع الخضري، اذ بلؽت 

على التتابع. ٔ-ؼم.نبات 1ٔ.8ٔو  ٔ-ؼم.نبات 9ٕ.99  

والزهري،  أدى رش النباتات بحامضً السالسلٌك والجبرلٌن الى تحسٌن صفات النمو الخضري 

من حامض الجبرلٌن افضل النتابج بالنسبة لصفات ارتفاع النبات،  ٔ-ملؽم.لترٓٓٔإذ اعطت المعاملة بتركٌز

طول السبلمٌة، عدد االوراق، المساحة الورقٌة، الوزن الطري للمجموع الخضري، الوزن الجاؾ 

للكربوهٌدرات الكلٌة فً  للمجموع الخضري، محتوى الكلوروفٌل النسبً فً االوراق، النسبة المبوٌة

االوراق، طول النورة الزهرٌة، قطر النورة الزهرٌة، عدد الزهٌرات فً النورة الزهرٌة، الوزن الطري 

للنورة الزهرٌة، الوزن الجاؾ للنورة الزهرٌة، مدة بقاء النورة الزهرٌة على النبات، طول الساق الزهري، 

سم،  ٔٗ.ٖسم،  1ٓ.ٕٗٔنورة الزهرٌة اذ بلؽت قطر الساق الزهري والوزن الطري للساق مع ال
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9ٓ.٘٘، ٔ-ؼم.نبات 1ٗ.8ٔ، ٔ-ؼم.نبات 9ٖ.88، ٔ-.نباتٕسم 19ٕ.1ٕٔ، ٔ-ورقة.نبات 8ٕ.9ٔٔ Spad 

unit   ،ٕ1.ٕ8  ،%ٗٗ.11  ،ؼم،  ٓٙ.ٓٔؼم،  9.1٘٘، ٔ-زهٌرة.نبات 9ٗ.ٓ٘سم،  ٕٙ.ٖٔسم

 ٕٓٓ. بٌنما اعطت المعاملة بتركٌزؼم على التتابع 8ٕ.ٙٔٔملم و  11.ٓٔسم،  ٗٙ.1ٌٔوم،  ٖٗ.ٓٗ

من حامض الجبرلٌن افضل النتابج بالنسبة لصفات النسبة المبوٌة للنتروجٌن فً االوراق  ٔ-ملؽم.لتر

% على التتابع. وسجلت المعاملة  1ٔ.ٓ% و  1ٖ.ٕوالنسبة المبوٌة للفسفور فً االوراق اذ بلؽت 

بج بالنسبة لصفات محتوى الكاروتٌنوٌدات الكلٌة فً افضل النتا ٔ-ملؽم.لترٓٓٔبحامض السالسلٌك بتركٌز

االوراق، النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً االوراق، عدد االٌام لظهور النورة الزهرٌة، عدد االٌام من الزراعة 

% من الزهٌرات فً النورة ٓ٘حتى تفتح اول زهٌرة فً النورة الزهرٌة، العمر المزهري لحٌن ذبول 

%،  ٕٔ.ٕ، ٔ-ؼم وزن جاؾٓٓٔملؽم. ٔٙ.8ٕالبتبلت اذ بلؽتنثوسٌانٌنات الكلٌة فً ومحتوى االالزهرٌة 

وزن جاؾ على التتابع، فً حٌن لم تظهر  ٔ-ملؽم.لتر ٘ٙ.1ٌٕوم و 8ٖ.ٌٔٔوم،  18.ٌٙٗٔوم،  ٙٙ.ٕٖٔ

تأثٌراً معنوٌاً فً صفات النمو الخضري والزهري. ٔ-ملؽم.لتر ٓ٘للمعاملة بحامض السالسلٌك بتركٌز  

التداخل بٌن العاملٌن المدروسٌن فً اؼلب صفات النمو الخضري والزهري لنبات حنك السبع واعطت أثر 

من حامض الجبرلٌن  ٔ-ملؽم.لترٓٓٔمعاملة التداخل بٌن معاملة التربٌة على ساق واحدة مع الرش بتركٌز 

نسبً فً االوراق، افضل النتابج بالنسبة لصفات ارتفاع النبات، طول السبلمٌة، محتوى الكلوروفٌل ال

النسبة المبوٌة للكربوهٌدرات الكلٌة فً االوراق، طول النورة الزهرٌة، قطر النورة الزهرٌة، عدد 

الزهٌرات فً النورة الزهرٌة، الوزن الطري للنورة الزهرٌة، الوزن الجاؾ للنورة الزهرٌة، مدة بقاء 

الزهري والوزن الطري للساق مع النورة النورة الزهرٌة على النبات، طول الساق الزهري، قطر الساق 

سم، ٖٕ.ٗسم،  9ٙ.ٓٗٔالزهرٌة اذ بلؽت  Spad unit ٙٔ.8ٙ سم، 8ٙ.ٖٔسم،  ٙ٘.ٔ٘%،  19.ٖٖ، 

ؼم  ٖ٘.ٕ٘ٔملم و ٖٓ.ٔٔسم،  ٕٙ.8ٌٔوم،  ٙٓ.٘ٗؼم،  ٖٗ.ٔٔؼم،  ٙٓ.ٓٙ ٔ-زهٌرة.نورةٖٗ.ٖ٘

سٌقان مع حامض الجبرلٌن بتركٌز على التتابع. فً حٌن سجل التداخل بٌن معاملة التربٌة على اربع 

افضل النتابج بالنسبة لصفات عدد االوراق، المساحة الورقٌة، الوزن الطري للمجموع  ٔ-ملؽم.لترٓٓٔ

، ٔ-.نباتٕسم 1ٔٗ.9ٖٗ، ٔ-ورقة.نبات 9.8ٖٓٔالخضري والوزن الجاؾ للمجموع الخضري اذ بلؽت 

التداخل بٌن معاملة التربٌة على ساقٌن مع على التتابع. بٌنما سجل ٔؼم.نباتٙٙ.ٕٔو ٔ-ؼم.نباتٓٔ.98

على افضل النتابج بالنسبة لصفات النسبة المبوٌة للنتروجٌن فً  ٔ-ملؽم.لتر ٕٓٓحامض الجبرلٌن بتركٌز 

%.  بٌنما سجل التداخل بٌن ٕٓ.ٓ% و  8٘.ٕاالوراق والنسبة المبوٌة للفسفور فً االوراق اذ بلؽت 

من حامض السالسلٌك افضل النتابج بالنسبة  ٔ-ملؽم.لترٓٓٔتركٌز  معاملة التربٌة على ساق واحدة مع
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لصفات النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً االوراق، عدد االٌام لظهور النورة الزهرٌة، عدد االٌام من الزراعة 

% من الزهٌرات ومحتوى ٓ٘حتى تفتح أول زهٌرة فً النورة الزهرٌة، العمر المزهري لحٌن ذبول 

ٌوم   ٖٓ.ٌٗٔوم،  8ٖ.ٌٖٗٔوم،  9ٖ.ٖٓٔ%،  ٓ٘.ٕات الكلٌة فً البتبلت، اذ بلؽت االنثوسٌانٌن

وزن جاؾ على التتابع. واظهر التداخل بٌن معاملة التربٌة على ساقٌن مع تركٌز  ٔ-ملؽم.لتر ٖٔ.ٖٓو

من حامض السالسلٌك تفوقاً معنوٌاً  ٔ-ملؽم.لتر ٓٓٔ  

ٔ -ؼم وزن جاؾٓٓٔملؽم. 1ٙ.ٖ٘اق اذ بلؽت فً صفة محتوى الكاروتٌنوٌدات الكلٌة فً االور  

 

تأثٌر الرش الورقً  البستنة وهندسة الحدابق كلٌة الزراعة
بأكاسٌد التٌتانٌوم والزنك 

النانوٌة واالعتٌادٌة 
واالستكماستٌرول فً 
النمو وإنتاج بعض 
المواد الفعالة لنبات 

 المورٌنكا

مٌس ضٌاء عبد محمد 
 التمٌمً

 

 المستخلص

بة خبلل الموسم الخرٌفً للعام اجرٌت التجر ٕٓٔ9-ٕٓٔ1 فً أحد البٌوت الببلستٌكٌة          

التابعة لمحطة أبحاث قسم البستنة وهندسة الحدابق/كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى لدراسة تأثٌر الرش الورقً 

TiOٕبثنابً أوكسٌد التٌتانٌوم  النانوي واالعتٌادي وأوكسٌد الزنك   ZnO  ٓ٘تركٌز النانوي واالعتٌادي ب

لكل منهم، فضبلً عن الرش بالماء المقطر كمعاملة مقارنة، والرش الورقً باالستكماستٌرول  ٔ-ملؽم.لتر

، فً الصفات الخضرٌة والباٌوكٌمٌابٌة ومحتوى المواد الفعالة ٔ-ملؽم.لتر ٕٓٓأو ٓٓٔو ٓ٘و ٓبالتراكٌز 

.Moringa oleifera Lamلنبات المورٌنكا  مٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة . نفذت التجربة وفق تص

RCBD ( وبثبلث مكررات، وٌمكن تلخٌص النتابج باآلتً: أدى الرش الورقً ٗ×٘كتجربة عاملٌة ) 

بأكاسٌد التٌتانٌوم والزنك النانوٌة واالعتٌادٌة الى تحسٌن كافة الصفات الخضرٌة والباٌوكٌمٌابٌة ومحتوى 

لة الرش بالتركٌز المواد الفعالة لنبات المورٌنكا واعطت معام ٘ٓ من أوكسٌد الزنك النانوي  ٔ-ملؽم.لتر 

أفضل النتابج بالنسبة الرتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقٌة ومحتوى الكلوروفٌل النسبً والوزن 

الطري والجاؾ لؤلوراق والنسبة المبوٌة للنتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم ومحتوى الحدٌد 

مبوٌة للبروتٌن والكربوهٌدرات الكلٌة ومحتوى البٌتا كاروتٌن ومحتوى االحماض الفٌنولٌة الكلٌةوالنسبة ال  

Cومحتوى النٌازٌرٌدٌن ومحتوى حامضً الكلوروجٌنك والكالٌك ومحتوى فٌتامٌن  فً األوراق وبلؽت  
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9٘.1ٗٔقٌم هذه الصفات  سم و  ٔ8.ٖ1 و     ٔ-ورقة.نبات  ٕسم9ٖ81.8ٕ  و  ٗٓ.99 وحدة   SPAD 

ٕٕ.1ٙو ؼم و  ٔ٘.91 ؼم و  ٕٓ.0ٕ% وٖٓ.ٕ% و8ٕٗٙ.ٓ% و1ٕ.ٖ و  ٕ8.ٕٙ ملؽم.  ٔٓٓ  ٔ-ؼم

ٕٔ.ٖٗ% و9ٗ.ٖٔ% و81.ٕٔو ملؽم  ٔٓٓ. و ٔ-ؼم 9ٕ.ٗٔ و ٔ-ملؽم.كالٌك.ؼم  ٕ1.ٙ8 ملؽم.  ٔٓٓ  ٔ-ؼم

9ٙ.ٖٓو ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم 8ٓٓ.ٕ٘ ملؽم  ٔٓٓ. و ٔ-ؼم ٕ8.ٕ8 ملؽم  ٔٓٓ. على التتابع، فً حٌن  ٔ-ؼم

ٓ٘   اعطت معاملة الرش بالتركٌز  من ثنابً أوكسٌد التٌتانٌوم النانوي أفضل النتابج بالنسبة  ٔ-ملؽم.لتر 

8ٙ.ٕٙلمحتوى الكامفٌرول فً األوراق إذ بلػ  ملؽم.  ٔٓٓ . أثر الرش الورقً وزن جاؾ ٔ-ؼم

باالستكماستٌرول اٌجابٌا فً الصفات الخضرٌة والباٌوكٌمٌابٌة ومحتوى المواد الفعالة وتم الحصول على 

تابج عند الرش بتركٌز أفضل الن  ٔٓٓ بالنسبة لصفات محتوى الكلوروفٌل النسبً والوزن الجاؾ  ٔ-ملؽم.لتر

لؤلوراق والنسبة المبوٌة للنتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم ومحتوى الحدٌد والنسبة المبوٌة للبروتٌن 

فٌنولٌة الكلٌة ومحتوى والنسبة المبوٌة للكربوهٌدرات الكلٌة ومحتوى البٌتا كاروتٌن ومحتوى االحماض ال

Cالكامفٌرول ومحتوى النٌازٌرٌدٌن ومحتوى حامضً الكلوروجٌنك والكالٌك ومحتوى فٌتامٌن  فً  

ٕٔ.9ٖاألوراق وبلؽت قٌم هذه الصفات  وحدة   SPAD و   0ٓ.8ٖٖٙ% وٕٓ.ٖؼم       ؤٖ.ٖٔ

ٙ٘.1ٕ% وٖٕ.ٕو ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم 0ٕٓ.ٖ9 %      وٗٔ.ٖٔو  ٖٖ.ٓٓ ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم ٙ1.ٗ٘ 

ٓٓٔملؽم. و ٔ-ؼم ٕٙ.ٖٔ ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم ٕٙ.ٗٙ ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم ٕٙ.٘9 ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم 1ٔ9.ٗٓ 

ٓٓٔملؽم. و ٔ-ؼم ٕٙ.ٕ1 ملؽم.  ٔٓٓ على التتابع. فً حٌن اعطت معاملة الرش بالتركٌز  ٔ-ؼم ٕٓٓ 

لطري أفضل النتابج بالنسبة لصفات ارتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقٌة والوزن ا ٔ-ملؽم.لتر

ٓٓ.ٓٗٔلؤلوراق والنسبة المبوٌة للكالسٌوم فً األوراق وبلؽت قٌم هذه الصفات  سم و  ٔ9.9ٖ -ورقة.نبات 

و ٔ 9ٖٙ.1ٓ٘ؼم و8.9ٔٙ سم  ٕ و  % على التتابع. أظهر التداخل بٌن تراكٌز أكاسٌد التٌتانٌوم والزنك 8ٕ.ٕ

الصفات الخضرٌة والباٌوكٌمٌابٌة  فً كافة النانوٌة واالعتٌادٌة وتراكٌز االستكماستٌرول تأثٌٌر معنويٌ 

NZn٘ٓ×Stٔٓٓومحتوى المواد الفعالة لنبات المورٌنكا واعطت المعاملة  أفضل النتابج بالنسبة للمساحة  

الورقٌة ومحتوى الكلوروفٌل النسبً والوزن الجاؾ لؤلوراق والنسبة المبوٌة للنتروجٌن والفسفور 

سبة المبوٌة للبروتٌن والكربوهٌدرات ومحتوى البٌتا كاروتٌن والبوتاسٌوم والكالسٌوم ومحتوى الحدٌد والن

ومحتوى االحماض الفٌنولٌة الكلٌة ومحتوى الكامفٌرول ومحتوى النٌازٌرٌدٌن ومحتوى حامضً 

9ٙ.9٘1٘الكلوروجٌنك والكالٌك فً االوراق وبلؽت القٌم لهذه الصفات  و ٕسم  ٗ8.ٗ9 وحدة   SPAD 

1ٙ.9ٔو ؼم و  0ٖ.٘1 و  ٕٗ.ٖٓ% و8ٕ.ٕ% وٖ٘.ٕ% و8٘٘9.ٓ ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم ٕٕ.19 %

ٖٖ.0ٔٗو و  ٖ1.8ٔ ملؽم  ٔٓٓ. و ٔ-ؼم 9ٙ.9ٕ ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم ٖ٘.ٓ8 ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم ٖ٘.89 

ٓٓٔملؽم. و ٔ-ؼم ٗٓ.ٙ9 ملؽم.  ٔٓٓ و ٔ-ؼم 8ٖٖ.ٓٓ ملؽم.  ٔٓٓ على التتابع. وتفوقت المعاملة  ٔ-ؼم
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NZn٘ٓ×St٘ٓ تامٌن فً صفات عدد األوراق والوزن الطري لؤلوراق ومحتوى فٌ  C فً األوراق  

٘ٗ.ٕٓوبلؽت القٌم لهذه الصفات  و ٔ-ورقة.نبات  81.ٖٓ ؼم و  ٖ9.ٖٕ ملؽم.  ٔٓٓ على التتابع، فً  ٔ-ؼم

NTi٘ٓ×Stٕٓٓحٌن تفوقت المعاملة  فً صفة ارتفاع النبات إذ بلػ   ٕٔ٘.91 سم.   

  

 استجابة بعض اصناؾ البستنة وهندسة الحدابق كلٌة الزراعة
 نبات القرنفل للرش

ً بمنظمً النموالورق  
 النباتٌة نفثالٌن حامض

 الخلٌك و حامض
 الجبرلٌن

أوروك عدنان ٌعقوب 
 ٌوسؾ

 

 المستخلص

نفذت الدراسة فً البٌت الببلستٌكً التابع لمحطة ابحاث قسم البستنة وهندسة الحدابق _ كلٌة 

الورقً بمنظمً  لدراسة تأثٌر الرش 1ٕٔٓ/٘/ٔلؽاٌة   9ٕٔٓ/ ٓٔ/8ٔالزراعة / جامعة دٌالى للمدة من 

النمو النباتٌة نفثالٌن حامض الخلٌك وحامض الجبرلٌن فً مواصفات النمو واالزهار ألربعة اصناؾ من 

Dianthus caryophyllus L  القرنفل. باإلضافة الى دراسة تأثٌر التداخبلت بٌن عاملً الدراسة فً  

( وفق تصمٌم القطاعات ٘×ٗاملٌن )الصفات النوعٌة والكمٌة إلزهار القرنفل، نفذت تجربة عاملٌه بع

وبثبلثة مكررات   Randomized Complete Block Design (R.C.B.D)العشوابٌة الكاملة

معاملة لكل مكرر وبواقع ثمانٌة اصص لكل وحدة تجرٌبٌة، وتضمن ٕٓوعدد المعامبلت  العامل االول  

مل الثانً فتضمن الرش اما العا ،Bizet ،Liberty ،Orange Viana ،Vianaاربعة اصناؾ هً 

، ٓٓٔوحامض الجبرلٌن بالتركٌزٌن) ٔ-( ملؽم.لترٓٓٔ، ٓ٘الورقً بنفثالٌن حامض الخلٌك بالتركٌزٌن )

عبلوة على الرش بالماء المقطر كمعاملة المقارنة . ٔ-( ملؽم. لترٕٓٓ  

ت فً ٌتضح من النتابج اختبلؾ االصناؾ االربعة فً صفات النمو الخضرٌة والزهرٌة حٌت تفاوت

Bizetقوة اظهار الصفات اذ تفوق الصنؾ  فً اؼلب الصفات الخضرٌة والزهرٌة واظهر زٌادة معنوٌة  

الطري والجاؾ للمجموع  فً صفة ارتفاع النبات، طول السبلمٌة، المساحة الورقٌة، عدد االوراق، الوزن

االوراق، قطر البرعم  الخضري، محتوى الكاروتٌنوٌدات فً االوراق، النسبة المبوٌة  للبوتاسٌوم فً

الزهري، الوزن الطري للزهرة، الوزن الجاؾ للزهرة، قطر الساق الزهري، طول الساق الزهري وعدد 

سم،  99.1ٓالبتبلت، اذ بلؽت قٌم هذه الصفات  ٙ سم، 9.ٗ  ٘ٔ.1ٖٔ، ٔ-ورقة.نبات9ٖ.ٕٗٔ، ٕسمٙٙٙٔ 

ؼمٓٓٔملؽم. ٕٕ.ٕٙؼم،  1ٕ.ٖ٘ؼم، ؼم،  ٕٕ.ٕؼم،  8٘.ٓٔسم،  ٙٗ.ٖ%،  8ٗ.ٗوزن طري،  ٔ-  
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واظهر الصنؾ  ٔ-بتلة.زهرة ٓٔ.8ٗسم و  ٔٗ.9ٖسم، 1ٕ.ٓ  Liberty تفوق معنوي فً النسبة المبوٌة

للنتروجٌن فً االوراق، عدد االٌام البلزمة لظهور البراعم الزهرٌة، عدد االٌام البلزمة لظهور اللون 

وطول البرعم الزهري اذ بلؽت قٌم هذه  للبراعم الزهرٌة، عدد االٌام البلزمة لتفتح البراعم الزهرٌة

سم، فً حٌن اظهر الصنؾ  8ٗ.ٌٖوم،  ٕٓ.ٌٙٙٔوم،  ٕٓ.ٌٙ٘ٔوم،  ٕٗ.ٖٔٔ%، ٔٔ.ٕالصفات 

Orange Viana  ٔ-ؼمٓٓٔملؽم.  1ٖ.ٕٗزٌادة فً محتوى الكلوروفٌل من االوراق، اذ بلؽت قٌمته  

Vianaوزن طري وكذلك تفوق الصنؾ  مبوٌة للفسفور فً االوراق فً عدد السبلمٌات والنسبة ال 

، ٖ٘.٘ٔومحتوى الكاروتٌنوٌدات فً االزهار والعمر المزهري، اذ بلؽت قٌم هذه الصفات   ٓ.ٖ9 %

ٌوم. 1ٙ.ٔٔو ٔ-ؼمٓٓٔملؽم. ٖٗ.ٕٗ  

تفوق معنوي بإعطابها افضل ارتفاع  ٔ-ملؽم.لتر ٓٓٔاظهرت معاملة الرش بالجبرلٌن بتركٌز 

مٌة و مساحة ورقٌة وعدد االوراق و الوزن الجاؾ للمجموع للنبات وعدد السبلمٌات و طول السبل

الخضري و محتوى الكاروتٌنوٌدات الكلٌة فً االوراق و النسبة المبوٌة للكربوهٌدرات الكلٌة فً االوراق 

و النسبة المبوٌة للنتروجٌن فً االوراق و النسبة المبوٌة للفسفور فً االوراق و النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم 

الوراق والتبكٌر فً عدد االٌام البلزمة لظهور البراعم الزهرٌة و عدد االٌام البلزمة لظهور اللون فً ا

للبرعم الزهري وعدد االٌام البلزمة لتفتح االزهار و طول البرعم الزهري و قطر الزهرة و الوزن الطري 

توى الكاروتٌنوٌدات الكلٌة للزهرة و الوزن الجاؾ للزهرة وزٌادة طول الساق الزهري وعدد البتبلت ومح

سبلمٌة،  ٗٗ.٘ٔفً االزهار وكذلك اطالة العمر المزهري لؤلزهار المقطوفة، اذ بلؽت قٌم هذه الصفات 

 ٗٔ.ٗوزن طري، ٔ-ؼمٓٓٔملؽم. 9ٗ.ٕ٘ؼم،  ٖٖ.ٖٓ، ٔ-ورقة.نبات ٕٓ.ٖٕٔ، ٕسم ٘٘ٙٔسم،  1ٗ.ٗ

سم،  ٕٙ.ٖوم، ٌ ٙٗ.ٌٗٙٔوم،  ٖ٘.ٌٙ٘ٔوم، 91.ٖٓٔ%،  9ٔ.ٗ%، 1ٖ.ٓ%،  ٙٔ.ٕ%،  ٖ سم،  9.8

ٌوما على  ٓٗ.ٕٔو ٔ-ؼمٓٓٔملؽم. ٖٓ.ٕٙ، ٔ-بتلة.زهرة ٘ٔ.ٙٗسم،  ٖٓ.8ٙؼم،  1ٕ.ٔؼم،ٔٓ.ٓٔ

زٌادة معنوٌة فً الوزن الطري للمجموع الخضري،  ٔ-ملؽم.لتر ٕٓٓالتتابع، فً حٌن اعطى التركٌز

1ٖ.8٘ٔمحتوى االوراق من الكلوروفٌل اذ بلؽت قٌم هذه الصفات  وزن  ٔ-ؼمٓٓٔملؽم. 9ٓ.ٕٙؼم  

سم. وبٌنت نتابج الدراسة لمعامبلت الرش الورقً  ٓٗ.ٖطري و قطر البرعم الزهري اذ بلؽت قٌمته 

بنفثالٌن حامض الخلٌك وجود فروقات معنوٌة فً بعض صفات النمو الزهري، وتبٌن ان معاملة الرش 

سم وقطر الساق ٓٗ.ٖاعطت افضل نتٌجة فً قطر البرعم الزهري اذ بلػ  ٔ-ملؽم .لتر ٓٓٔبالتركٌز 

سم. 1ٓ.ٓالزهري اذ بلػ    
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كان للتداخل بٌن عامل  الرش بنفثالٌن حامض الخلٌك وحامض الجبرلٌن وعامل االصناؾ  تأثٌر معنوي 

ن بٌن الرش بحامض الجبرلٌ فً جمٌع صفات النمو الخضري والزهري وتفوقت معاملة التداخل 

مع الصنؾ  ٔ-ملؽم. لترٓٓٔبتركٌز  Bizet سم( 1ٙ.8ٕفً اعطابها اعلى النتابج لصفات ارتفاع النبات )

( والوزن الطري والجاؾ للمجموع الخضري ٕسم 8ٔٙٔسم( و المساحة الورقٌة ) 9ٖ.٘طول السبلمٌة )

( ارتفاع  1ٔ.8ٕؼم على التتابع( محتوى الكاروتٌنوٌدات الكلٌة فً االوراق ) 8ٗ.ٖٗو  9.9ٖٕٓ)

ؼم على  ٕٗ.ٕو 8ٕ.ٔٔسم( والوزن الطري والجاؾ للزهرة ) ٕٖ.1سم( و قطر الزهرة ) ٓ٘.ٗالزهرة )

ٌوم(.     98.ٖٔالتتابع( والعمر المزهري )  

  

 انخفمٛس بٛط عمٍ حأرٛل انزلٔة انغٕٛاَٛت كهٛت اننكاػت

 فٙ يزٍَٕٛٛ ببننَك

          األفلاػ صفبث

ٔ  االَخبصٙ ٔاألؿاء

انهغى ػٙ نفلٔسانًُب  

 القٌسً عبد عماد نور

 

 انًسخؾهص

2/20 تجربتين بدأت من أجراء تضمنت هذه الدراسة   9ٕٔٓ/13/21 ولغاية   بهدؾ دراسة تأثٌر        

حقن بٌض التفقٌس بمستوٌات مختلفة من الزنك مثٌونٌن فً نسبة الفقس وصفات افراخ فروج اللحم الفاقسة 

 واداءها األنتاجً.

أجرٌت فً مفقس المنار األهلً فً قضاء الخالص التابع لمحافظة دٌالى، وأستعملت  جربة االولى:الت      

9ٕٓفٌها  بٌضة مخصبة من أمهات فروج اللحم   Rossٖٓ1 بعمر   46 اسبوعاً، ومخزن لمدة ٌومٌن  

1±61وبمعدل وزن  وزعت على ست معامبلت وبعدد  ؼم/ بٌضة،  ٕٔٓ بٌضة لكل معاملة وبواقع ثبلث  

)رات لكل معاملة مكر 41 عند الٌوم  بٌضة/ مكرر(،  ٔ1 من الحضانة تم حقنها فً كٌس االمنٌون بالزنك  

Tٔمثٌونٌن و فق المعامبلت االتٌة:  )السٌطرة السالبة( بٌض تفقٌس بدون حقن، و   Tٕ )السٌطرة الناقلة(   

ٕ.ٓبٌض تفقٌس حقن  مل/ بٌضة ماء المقطر فقط و  Tٖ،Tٗ ،T٘ ،Tٙ   بٌض تفقٌس حقن ٓ.ٕ مل/  

1ٓٔ، 8ٓ، 9ٕ، ٗ٘بٌضة من محلول الزنك مثٌونٌن ٌحقق   ماٌكروؼرام زنك / بٌضة بالترتٌب، وبعد  

 أجراء عملٌة الحقن تمت تؽطٌة مكان الحقن بشمع البرافٌن و إعادة البٌض إلى المفقسة. 
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الزنك مثٌونٌن فً واتضح من النتابج عند الفقس عدم وجود تأثٌر معنوي  لعملٌة حقن بٌض التفقٌس ب       

نسبة فقس األفراخ الصالحة واألفراخ المشوهة، ونسبة الفقس الكلٌة، فً حٌن ادت عملٌة الحقن حصول 

( فً طول ٔٓ.ٓ ≥ P( فً وزن األفراخ عند الفقس وتفوق عالً المعنوٌة )٘ٓ.ٓ ≥ Pتفوق معنوي )

فاقسة من خبلل االرتفاع فً المعٌار األفراخ عند الفقس، وتحسن معنوي فً االستجابة المناعٌة لؤلفراخ ال

الحجمً لبلجسام المضادة لفاٌروس كل من النٌوكاسل والكمبورو والتهاب القصبات الهوابٌة، وأنخفاض 

Tٗ ،T٘  ،Tٙمعنوي فً الوزن النسبً للصفار المتبقً للمعامبلت مقارنة بمعاملتً السٌطرة   Tٔ ،Tٕ .

ثٌونٌن فً الوزن النسبً لبلعضاء الحٌوٌة الداخلٌة )الكبد ولم ٌبلحظ وجود تأثٌر معنوي للحقن بالزنك م

           والبنكرٌاس والقلب والطحال( و طول و وزن االمعاء الدقٌقة وأجزاءها.

جامعة  -كلٌة الزراعة -أجرٌت فً حقل الطٌور الداجنة التابع لقسم األنتاج الحٌوأنً التجربة الثأنية:         

، اخذت بشكل عشوابً من األفراخ الفاقسة فً   Rossٖٓ1فرخ فروج لحمٕٕ٘ دٌالى، وأستعمل فٌها 

التجربة االولى الفضل معاملتٌن فً النتابج، وهً التً ؼذٌت فً المرحلة الجنٌنٌة بالزنك مثٌونٌن بمستوى 

Tٕماٌكروؼرام زنك/ بٌضة ومثلت فً هذه التجربة المعاملتٌن 8ٓ ، 9ٕ و   Tٖ بالترتٌب، وكذلك اخذت  

اخ الفاقسة للمعاملة التً بدون تؽذٌة فً المرحلة الجنٌنٌة وعدت معاملة السٌطرة األفر Tٔ وبعدد متساٍو ،

9٘ فرخاً لكل معاملة، ووزعت عشوابٌاً على ثبلثة مكررات )  ٕ٘ فرخا/ مكرر(، وتم تربٌتها بحسب  

Aviagenتعلٌمات دلٌل الشركة المنتجة لعرق فروج اللحم  لؽاٌة عمر  ٖ٘ معرفة تأثٌر ٌوماً، بهدؾ  

التجربة االولى الحاصلة من جراء تؽذٌة االجنة بالزنك مثٌونٌن عند المرحلة االخٌرة للتفقٌس فً االداء 

 األنتاجً والمناعً البلحق لبلفراخ الفاقسة.

و لوحظ من النتابج حصول تحسن معنوي فً عدد من صفات األداء األنتاجً للفروج المؽذى           

ً المرحلة الجنٌنٌة، إذ حققت معاملة الزنك بمستوى بالزنك مثٌونٌن ف تحسنا Tٖماٌكروؼرام / بٌضة 8ٓ 

٘ٓ.ٓ ≥ Pمعنوٌاً  ولم ٌتاثر معنوٌاً كل فً كل من وزن الجسم الحً، الزٌادة الوزنٌة ، قٌم الدلٌل األنتاجً. 

الذبٌحة بمعامبلت  من استهبلك العلؾ، كفاءة التحوٌل الؽذابً، ونسبة الهبلكات، نسبة التصافً، نسب قطع

Tٕ)  ،(Tٖالتجربة. فً حٌن أدت معاملتا التؽذٌة الجنٌنٌة بالزنك مثٌونٌن الى تحسن معنوي فً كل من  

المعٌار الحجمً لبلجسام المضادة لفاٌروس النٌوكاسل والكمبورو والتهاب القصبات الهوابٌة، طول 

فً الدم. ولم ٌظهر لعملٌة التؽذٌة الجنٌنٌة الزؼابات وعمق الخباٌا لبلمعاء، مستوى المالون داي الهاٌد 

بالزنك مثٌونٌن تاثٌرا معنوٌاً فً الوزن النسبً لبلعضاء الحٌوٌة الداخلٌة وطول االمعاء الدقٌقة واجزاءها 

وصفات الدم الكٌموحٌوٌة التً شملت كل من الكلوكوز، الكولسترول، البروتٌنات الدهنٌة العالٌة الكثافة 
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البروتٌن الكلً، الكلوبٌولٌن، االلبومٌن، حامض البولٌك، األنزٌمٌن الناقلٌن للمجموعة  والواطبة الكثافة،

(ASTاالمٌنٌة  و  ALT  .الكالسٌوم، الفسفور، الزنك 

أن التؽذٌة الجنٌنٌة بالزنك مثٌونٌن فً المرحلة االخٌرة للتفقٌس قد أدى الى تحسن صفات نوعٌة      

اً على أدابها األنتاجً وحالتها الصحٌة.األفراخ الفاقسة مما أنعكس اٌجابٌ  

  

تأثٌر إضافة زٌت  الثروة الحٌوانٌة كلٌة الزراعة
الخروع فً علٌقة 

الحمبلن العواسٌة على 
األداء االنتاجً ومعامل 
 الهضم للعناصر الؽذابٌة

كفاح عدنان حسٌن علً 
 الزٌدي

ؾهصخانًس  

بً معقد ,إذ ٌتم فٌه تخمر المواد الؽذابٌة من خبلل ٌعتبر نظام الكرش فً الحٌوانات المجترة نظام بٌ    

عمل مجموعة من األحٌاء المجهرٌة الدقٌقة مثل البكتٌرٌا, الهدبٌات والخمابر و أنتاجها بعض اإلنزٌمات 

الهضم وتخمر الطعام المأكول من قبل المجتراتالتً تستخدم فً  Booth) وآخرون  ٕٓٓ9 وتحصل   

طاقة من المنتجات النهابٌة للتخمر المٌكروبً فً الكرش, باإلضافة إلى توفر الكابنات الحٌة الدقٌقة على ال

 وآخرون, Von Keyserlinkالعناصر الؽذابٌة فً العلؾ مثل الكاربوهٌدرات, البروتٌنات والدهون  

ٔ88ٙ  

اد الؽذابٌة هذه الحٌوانات تقٌم عبلقة تكافلٌة مع الكابنات الحٌة الدقٌقة فً الكرش التً توفر للمجترات المو

Jouany والظروؾ المثلى لتخمٌر األعبلؾ    , ٔ88ٔ وهذه الكابنات الدقٌقة تحلل الؽذاء وتخمره   

 and Doreau بالكرش إلنتاج وتكوٌن البروتٌن المٌكروبً الذي ٌجهز الحٌوان بالطاقة والبروتٌن 

Demeyer  , ٔ888 قة الكلٌة للعلؾ خسابر إال أن هذِه العبلقة التكافلٌة تسبب خسابر جزبٌة فً الطا  

المٌثان والبروتٌن وأن هذِه الخسابر ال تسبب فقط خسابر فً اإلنتاج وإنما تسهم فً أطبلق الملوثات 

  ionophores   Tamminga ,ٔ88ٙللبٌبة

المضادات الحٌوٌة نجحت فً الحد من هذِه الخسابر فً الطاقة والبروتٌن , ولكن أستخدام المضادات 

الحٌوانً ٌعتبر من المخاطر التً تواجه األنسان خصوصاً عند تناوله منتجات تلك  الحٌوٌة فً العلؾ

 ٕٓٓٓالحٌوانات , وبعد  حظر أستخدامها كإضافات ؼذابٌة فً عبلبق التؽذٌة فً االتحاد االوربً منذ عام 

 ة إلى البشر بسبب مساهمتها المحتملة فً ظهور البكترٌا المقاومة للمضادات الحٌوٌة وإنتقالها من الماشٌ

Benchaar  , وآخرون ٕٓٓ1    
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لذلك تم االستؽناء عن استعمال هذه المضادات إذ ركز علماء اإلحٌاء المجهرٌة وخبراء التؽذٌة على 

أستكشاؾ طرق بدٌلة من المستخلصات النباتٌة كإضافات ؼذابٌة للعلٌقة لتحسٌن كفاءة األعبلؾ واألستفادة 

Zeng بً وتعدٌل النشاط المٌكروبً فً الكرش منها عن طرٌق تحسٌن األٌض الؽذا وآخرون ,    ٕٓٔ٘  

تعد الدهون أحد مصادر الطاقة الربٌسٌة ذات االهمٌة فً عبلبق التؽذٌة بأالضافة الى الكاربوهٌدرات 

وتحتوي الدهون على الكربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن ، وتكون نسبة االوكسجٌن فٌها واطبة مقارنة 

، و نسبة الهٌدروجٌن عالٌة لذلك فأنها تعطً طاقة ضعؾ  مقدار الطاقة التً تعطٌها بالكاربوهٌدرات 

الٌاسٌن ومحمد ، الكاربوهٌدرات عند أحتراقها  ٕٓٔٓ وهً تعد من العناصر الؽذابٌة المهمة التً تدخل   

K,E,D,A فً التؽذٌة حاملة معها الفٌتامٌنات الذاببة فً الدهن  لؤلحماض  والمعادن كما تعتبر مصدراً   

الدهنٌة األساسٌة التً الٌتمكن جسم االنسان والحٌوان من تصنٌعها لذا ٌجب توفرها ضمن الوجبات الؽذابٌة 

وٌمكن أن نجد هذه األحماض فً بعض الزٌوت الحٌوانٌة مثل زٌت السمك والزٌوت النباتٌة مثل زٌت 

الفضلً,  وفول الصوٌا بذور الخروع وزٌت بذور الكتان وزٌت زهرة الشمس والذرة الصفراء  ٕٓٔٔ   

كما وتعد األحماض الدهنٌـة  األساسٌـة مطلباً مهماً لبلنسان للحفاظ على التكـوٌن الطبٌـعً ووظابؾ  

Marchاألؼشٌـة الخلوٌـة ونشـاط االنزٌمات  Ibeas( و88ٕٔ   وأخرون )  ٔ88ٗ فضبلً عن أنتـاج   

سٌولوجٌة مثل عملٌات األٌض ونشاط العضبلت مـواد شبٌهـه بالهرمـونات التً تتوسط العملٌـات الف

Stillwellواالعصاب  و    Wassall   ٕٖٓٓ  

أجرٌت هذه الدراسة للتعرؾ على تأثٌر أضافة تراكٌز مختلفة من زٌت بذور نبات الخروع وتحدٌد التركٌز 

ختلفة األفضل الذي ٌؤدي إلى  تحسٌن األداء االنتاجً والفسلجً وقابلٌة هضم العناصر الؽذابٌة الم

رش فً األؼنام العواسٌة المحلٌة.والتؽٌرات فً بٌبة الك  

 

بكبلٚخبث  انلش حأرٛل انبسخُت  ُْٔـست انغـائك كهٛت اننكاػت

ًَٕ ٔعبصم  اننَك فٙ

صُفٍٛ يٍ للع انكٕست 

فٙ انبٕٛث انبالسخٛكٛت 

 غٛل انًـفأة

 عٛـك ببسى يغًـ

 

 انًسخؾهص

فً أحد البٌوت الببلستٌكٌـة التابعـة لمحطة       1ٕٔٓ نفذت التجربة فً الموسم الزراعً الربٌعً  

/أبحاث قسم البستنة وهندسة الحدابق  كلٌة الزراعة   – عاملٌـن األول  جامعة دٌالى , تضمنت الدراسة 
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Carismaصنفٌـن مـن قرع الكـوسـة  و     Alexandria والثانً خمسة تراكٌز من كبرٌتات الزنك )   ٓ 

ٕ٘و  و   ٘ٓ و   9٘ و   ٔٓٓ ملؽم (   . -لتر ٔ )  والتً تحوي على  ٓ و  ٔٓ  Zn  + ٔ٘   SOٗ ٕٓو Zn   +

ٖٓ  SOٗ ٖٓو Zn   + ٗ٘  SOٗ ٓٗو Zn +ٙٓ SOٗ ملؽم ). -لتر ٔ .نفذت التجربة باستخدام تصمٌم  

بثبلث مكررات كتجربة عاملٌة )   RCBDالقطاعات العشوابٌة الكاملة  ٕ×٘ وبهذا ٌكون عدد المعامبلت   

ٔٓ ٌة ( وعدد الوحدات التجرٌب 1( وحدة اشتملت كل وحدة تجرٌبٌة على )ٖٓ نباتات أخذت القٌاسات   

لخمسة نباتات من كل وحدة تجرٌبٌة وُحسب المعدل لكل صفة , أجري التحلٌل اإلحصابً للصفات 

SASالمدروسة باستخدام برنامج  وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى  

-النتابج على النحو األتً : وكانت أهم   ٘ٓ.ٓاحتمال   

ــ تباٌنت األصناؾ فً معظم صفات النمو الخضري والحاصل الكمً والنوعً , إذ تفوق الصنؾ ٔ

Alexandria معنوٌاً بإعطاء أعلى معدل فً طول النبات والمساحة الورقٌة للنبات  و النسبة المبوٌة   

مؤنثة والنسبة الجنسٌة   وعدد الثمار ووزن الثمرة و للمادة الجافة و عدد األزهار المذكرة و عدد األزهار ال

8ٖ.٘٘حاصل النبات الواحد و الحاصل الكلً و الكربوهٌدرات  وقطر الثمرة و التً سجلت  -سم . نبات  ٔ 

 ,ٔ.ٔٔٓ دسم  ٕ -. نبات ٔ   , ٔ9.ٔ1   ,% ٔٙ.ٖٔ -زهرة .  نبات  ٔ   , ٖ٘.ٔ8 -زهرة . نبات  ٔ  , ٕ.ٖٓ   ,

ٔٗ.ٕ1 -ثمرة . نبات  ٔ  ,ٔ9ٕ.ٓ1 -م . نباتؼ  ٔ   , ٕ.ٗٓ -كؽم.نبات  ٔ   , ٗ.ٖٓ -طن.بٌت  ٔ   , % و 1ٖ.9ٔ

٘.ٓ9 سم على الترتٌب.   

ملؽم   9٘ــ  أدى الرش  بكبـرٌتات الزنك  و بتركٌز ٕ . -لتر  ٔ تأثٌر معنوي فً  كل من طول النبات و عدد  

جافة و عدد األزهار األوراق و المساحة الورقٌة ومحتوى األوراق من الكلوروفٌل و النسبة المبوٌة للمادة ال

1ٖ.ٓٙالمذكرة  و وزن الثمرة و حاصل النبات الواحد والحاصل الكلً إذ سجلت   -سم . نبات  ٔ   , ٕٙ.ٔٙ 

-ورقة . نبات ٔ   , ٔ.ٔٔٙ دسم  ٕ -.نبات ٔ   , وحدة سباد ,   1.11ٗ ٔ1.ٖٓ   , % ٔ1.ٓٓ -زهرة. نبات  ٔ ,

ٔ98.ٔ9 -ؼم. نبات  ٔ   , ٕ.٘ٔ -كؽم. نبات  ٕٕ.ٗو ٔ -طن.بٌت  ٔ رتٌب  بٌنما أقل تأثٌر كانت للمعاملة على الت  

ٓ٘,9ٗبدون رش إذ سجلت  -سم . نبات  ٔ   , ٕٓ,٘ٓ -ورقة . نبات  ٔ   ,  ٔ.ٓ٘8 دسم  ٕ -.نبات ٔ   , ٖ9.ٓٙ 

ٖ٘.٘ٔسباد,    , % ٔٔ.ٔٙ -زهرة. نبات  ٔ  , ٔ٘9.1ٕ -ؼم. نبات  ٔ  , ٔ.ٙ8 -كؽم. نبات  ٔ و   ٕ.1٘ -طن.بٌت  ٔ 

 على الترتٌب.

ٖ Alexandria سجلت معاملة التداخل بٌن الصنؾ   - و الرش بتركٌز    9٘ ملؽم   . -لتر ٔ تفوقا معنوٌا فً  

صفة ارتفاع النبات و عدد األوراق ومحتوى األوراق من الكلوروفٌل و النسبة المبوٌة للمادة الجافة وعدد 
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األزهار المذكرة  و عدد األزهار المؤنثة و عدد الثمار و وزن الثمرة و حاصل النبات الواحد و الحاصل 

و الكربوهٌدرات و قطر الثمرة .الكلً   

ٗ أعطت معاملة التداخل بٌن الصنؾ  - Carisma والرش بتركٌز  ملؽم   ٓ٘ . -لتر ٔ تفوقا فً صفة عدد  

 األوراق و عدد األٌام البلزمة لتفتح أول زهرة مذكرة و نسبة العقد و طول الثمرة .

٘ حققت معاملة التداخل بٌن الصنؾ  - Carisma والرش بتركٌز  ملؽم   9٘ . -لتر ٔ أعلى معدل فً النسبة  

.الجنسٌة   

   

العبلقة بٌن االختبلجات  طب االطفال كلٌة الطب

الحرارٌة ومستوى 

الصودٌوم و خضاب 

الدم فً مصل الدم عند 

 األطفال

سؤدد مصطفى عبد 

 االمٌر

 

 انًسخؾهص

0 إلى ٕانتشارها االختبلجات الحرارٌة هً الشكل األكثر شٌوعاً الختبلجات األطفال، حٌث نسبة        

0 من األطفال. تحدث٘ ≤ عادة عند األطفال تحت عمر الخمس سنوات، ترتبط بالحمى )درجة الحرارة  

درجة مبوٌة( وال ٌوجد دلٌل على التهاب انسجة الدماغ  أو سبب محدد.  1ٖدرجة فهرنهاٌت أو  ٗ.ٓٓٔ

عوامل تزٌد من خطر االختبلج. بعد على الرؼم من أن التكهن عادة ما ٌكون حمٌداً، إال أن العدٌد من ال

0 للتكرار فً العامٌن األولٌن وٌزداد الخطر فً 9ٓ - ٘ٔاالختبلج الحراري األول هناك خطر بنسبة 

شهراً والذٌن ٌعانون من درجة حرارة أقل، ومدة اقصر للحمى قبل  1ٔالمرضى الذٌن تقل أعمارهم عن 

بلجات الحرارٌة. بما أن الدراسات على االختبلجات بداٌة االختبلج، أو لدى األسرة تارٌخ من االخت

الحرارٌة شحٌحة، أجرٌت هذه الدراسة الضابطة فً محافظة دٌالى للتحقٌق فً تؽٌرات صورة الدم الكاملة 

وبعض المعلمات البٌوكٌماوٌة. أي الحدٌد فً المصل ، مخزون الحدٌد فً المصل، قابلٌة ارتباط الحدٌد 

الدم فً  المرضى الذٌن ٌعانون من االختبلجات الحرارٌة مقارنة مع أطفال الكاملة و الصودٌوم فً 

اصحاء متشابهٌن بالعمر والجنس. وعبلوة على ذلك، هدفت الدراسة إلى اظهار ارتباط االختبلجات 

طفل تتراوح أعمارهم بٌن ستة أشهر  ٕٓٓالحرارٌة بخصابص المرٌض واألم. شملت الدراسة   مجموعه 

بة مرٌض كانوا مصابٌن باالختبلج الحراري )مجموعة المرضى( ومابة كانوا أصحاء وست سنوات. ما



38 
 

)مجموعة ضابطة(. تم تصمٌم نموذج االستبٌان الخاص بالدراسة وشمل جمٌع المعلومات المطلوبة. تم 

سحب ثبلثة مل من الدم الورٌدي من كل مشارك. تم وضع واحد مللٌلتر فً أنبوب مانع التخثر لتحدٌد 

 ٘ٔالدم الكاملة فً أسرع وقت ممكن. تم وضع المٌلٌلترٌن فً أنابٌب نبٌذة. تركت هذه لتخثر لمدة  صورة

دورة فً  ٓٓٓ٘دقٌقة فً درجة حرارة الؽرفة. تم فصل المصل بواسطة جهاز الطرد المركزي عند 

بنظر االعتبار الدقٌقة لمدة خمس دقابق. تم استخدام المصل لتحدٌد العوامل البٌو كٌمٌابٌة. تم االخذ 

الخصوصٌة البشرٌة عن طرٌق أخذ موافقة الوالدٌن شفهٌا. تم إجراء التحلٌل اإلحصابً باستخدام اإلصدار 

من  ٕ٘ SPSS . ٘ٓ.ٓ، واعتبرت قٌمة االحتمالٌة ذات أهمٌة معنوٌة عندما تكون >  

قة وحدثت بؽض دقٌ 0ٔ٘ منها استمرت لمدة 08٘ من االختبلجات كانت شاملة  و88أوضحت النتابج أن 

0 من المرضى ال ٌعانون من أي 08ٓ(. عبلوة على ذلك، فإن 0ٗ8 مقابل ٔ٘النظر عن النهار أو اللٌل )

0 لٌس لدٌهم نوبة سابقة على اإلطبلق. عبلوة على ذلك، التهاب 91اختبلجات أثناء الرقود فً المستشفى و

0 من  ٙٔاالخرى ؼٌر التنفسٌة  فً  0و التهاب األجهزة 1ٗالجهاز التنفسً كان السبب فً الحمى فً 

0 من المرضى الذٌن  0ٔ1 من المرضى مقارنة مع  1ٕساعة أو أقل فً  ٕٔالمرضى. كانت مدة الحمى 

أو أكثر درجة مبوٌة  0ٖ8 من المرضى لدٌهم درجة حرارة  1ٕساعة. كان  ٕٔلدٌهم مدة حمى أكثر من 

درجة مبوٌة.  8ٖ>0 لدٌهم درجة حرارة  1ٔفً وقت الدخول، فً حٌن أن   

فٌما ٌتعلق بصورة الدم الكاملة، وجدت النتابج أن هناك زٌادة ذات داللة معنوٌة إحصابٌا فً متوسط 

،ٔ٘.ٓ±  ٔٙ.ٗمقابل  ٖٗ.ٓ±  9ٙ.ٗمجموع كرٌات الدم الحمراء فً االصحاء مقارنة مع المرضى ) (P 

تركٌز خضاب الدم فً االصحاء  وبالمثل، كان هناك زٌادة ذات داللة معنوٌة إحصابٌا فً  ٕٖٓ.ٓ =

،ٕٕ.ٔ±  1ٖ.ٔٔمقابل  8.ٓ±  1٘.ٔٔمقابل المرضى ) (P = ٓ.ٖٓٓ   كما وجد ان مكداس الدم  أعلى

،1ٔ.ٖ±  9ٓ.ٖٗمقابل  9.٘±  9ٙ.9ٖبشكل معنوي بٌن االصحاء مقابل المرضى )  (P = ٓ.ٓٓٔ 

االصحاء مقارنة بالمرضى باإلضافة إلى ذلك ، كان حجم الكرٌات المتوسطة أعلى بشكل معنوي فً 

،8ٔ.1±  ٙٓ.9ٗمقابل  ٕٗ.٘±  ٔٓ.91) P = ٓ.ٓٓٔ  كان معدل توزٌع كرٌات الدم الحمراء أعلى )

،1ٓ.ٔ±  ٔ٘.ٖٔمقابل  1٘.ٔ±  9ٖ.ٗٔبشكل معنوي فً المرضى مقارنة باألصحاء ) (P = ٓ.ٓٓٔ  

ة بٌن المرضى مقارنة فً حٌن أن الفرق فً الكرٌات البٌض فً خضاب الدم لم ٌكن ذو داللة معنوٌ

، ٖ٘.ٕ±  ٙٓ.ٕ٘مقابل  ٕٙ.٘±  1٘.ٕ٘باألصحاء ) P = ٓ.ٖ8ٙ بما أن المعلمات البٌوكٌماوٌة مثٌره .)

 ٕٓ.ٗللقلق، فقد وجد أن نسبة الحدٌد فً المصل قد انخفض بشكل معنوي فً المرضى مقارنة باألصحاء )

، ٖٔ.ٔ±  9ٗ.ٗمقابل  1ٖ.ٕ±  P = ٓ.ٓٓ1 انخفاض مخزون الحدٌد  فً المصل  ( وبالمثل، تم مبلحظة

،1ٕ.٘ٔ±  1٘.1٘مقابل  ٔٙ.ٕٗ±  ٙٗبشكل معنوي فً المرضى مقارنة مع األصحاء )   (P = 
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مقابل  ٔ٘.ٗٔ±  1ٓ.1ٗو قابلٌة ارتباط الحدٌد الكلً ازداد معنوٌا  فً المرضى مقابل االصحاء ) ٔٓٓ.ٓ

ٙٙ.ٕٔ  ±ٔٔ.8ٙ،  (P = ٓ.ٓٓٔ انخفض أٌضا بشكل معنوي فً  فً حٌن أن الصودٌوم فً المصل

، 1ٖ.1±  8.18ٖٔمقابل  9ٕ.ٖ±  ٔٔ.ٖٔٔالمرضى مقارنة مع األصحاء ) P = ٓ.ٓٓٔ وفٌما ٌتعلق .)

بمدة االختبلجات، وجدت  النتابج أن أٌا من مؤشرات صورة الدم الكاملة والمعلمات البٌوكٌماوٌة  قد 

دقٌقة أو  ٘ٔدقٌقة مقابل أولبك الذٌن لدٌهم  ٘ٔاختلفت بشكل معنوي بٌن المرضى الذٌن لدٌهم مدة أقل من 

أكثر. وبالمثل، لم ٌكن أي من مؤشرات صورة الدم الكاملة وكذلك المعلمات البٌو كٌمٌابٌة مختلفة بشكل 

معنوي فً المرضى الذٌن لدٌهم اختبلجات اخرى حدثت خبلل فترة الرقود مقارنة بنظرابهم من الذٌن لم 

ابج إلى أن أٌا من مؤشرات صورة الدم الكاملة لم ٌتؽٌر بشكل معنوي بٌن تحدث لهم. كما توصلت النت

 8ٖدرجة مبوٌة مقارنة مع أولبك الذٌن لدٌهم درجة حرارة  8ٖالمرضى الذٌن لدٌهم درجة حرارة أقل من 

ٌد درجة مبوٌة أو أكثر. فٌما ٌتعلق بالمعلمات البٌو كٌمٌابٌة، فقد وجد أن الحدٌد فً المصل ، مخزون الحد

درجة مبوٌة أو أكثر  8ٖفً المصل قد انخفضا بدرجة معنوٌة فً المرضى الذٌن لدٌهم درجة حرارة 

±  1ٗ.ٗمقابل  9ٗ.ٕ±  ٔ.ٖدرجة مبوٌة. ) 8ٖمقارنة مع أولبك الذٌن لدٌهم درجة حرارة أقل من 

ٔ.1ٙ ، t-test = ٕ.ٔٗ٘ ،P = ٓ.ٓ٘) ( 8.ٗٙمقابل  1٘.9ٙ±  ٖٗ.ٕٖو  ±ٖٔ.ٓٙ ، t-test = 

ٖ.8٘ٗ ،P = ٓ.ٓٓٔ)  على التوالً. باإلضافة إلى ذلك، وجد أن مدة الحمى لها تأثٌر ؼٌر معنوي على

ساعة من الحمى  ٕٔمؤشرات صورة الدم الكاملة والمعاٌٌر البٌو كٌمٌابٌة فً المرضى الذٌن لدٌهم أقل من 

ساعة أو أكثر من الحمى.  ٕٔمقابل أولبك الذٌن لدٌهم   

لى أن النتابج المختبرٌة والتً شملت:  صورة الدم الكاملة، الحدٌد فً المصل ، عموما، خلصت النتابج إ

مخزون الحدٌد فً المصل ، قابلٌة ارتباط الحدٌد الكاملة والصودٌوم فً الدم وكذلك المعلمات البٌوكٌماوٌة 

. هً ذات أهمٌة أساسٌة فً تقٌٌم  األطفال الذٌن ٌعانون من االختبلجات الحرارٌة  

 

  

الطب البٌطري كلٌة االحٌاء المجهرٌة  

 البٌطرٌة

العزل والتشخٌص 

الجزٌبً لبعض انواع 

المبلسٌزٌا المعزولة من 

الكبلب والبشر المصابٌن 

بداء السعفه المبرقشه فً 

 محافظة دٌالى

احمد كامل عواد 

 العزاوي

 

 انًسخؾهص
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،عادة تكون مقٌمة بشكل  ٌعد جنس المبلسٌزٌا من المجموعات التً تتجلى فً تمثٌل شكلٌن متمٌزٌن

 . طبٌعً فً جلد االنسان والحٌوان لذلك اقتضى ضمها فً امراض متنوعة ومن ضمنها النخالٌة المبرقشة

( عٌنة قشطة جلدٌة من المرضى المصابٌن بالنخالٌة المبرقشة فً محافظة دٌالى  ٓ٘شملت هذه الدراسة )

( ٓ٘(. واٌضا شملت ) 1ٕٔٓكانون الثانً  ٖٔالى  9ٕٔٓتشرٌن االول  ٗٔخبلل الفترة الممتدة )من 

 .عٌنة قشطة جلدٌة ومسحات األذان من كبلب مصابة باألمراض الجلدٌة

%  ٓٔفحصت العٌنات بواسطة عملٌات تشخٌص تأكٌدٌة والمتمثلة بالفحص المجهري المباشر باستخدام  

 , Sabouraud Dextrose Agar من هٌدروكسٌد البوتاسٌوم ,والزرع على الوسط الزرعً

modified Dixons agar  وأٌضا تم تشخٌص المبلسٌزٌا وفقا لبلختبارات المظهرٌة الكٌموحٌوٌة . تم

ITS  من نمو الفطرٌات واستخدام البادبات العالمٌة DNA عزل الـ وٖ   ITSٗ    لتأكٌد العزل . 

%. اكدت ٕٙ(, ٖٔب ) %  بٌنما كانت من الكبل ٗ٘(, 9ٕكانت نسبة المبلسٌزٌا المعزولة من االنسان)

%( ؛ٕٖكانت معزولة من ) M. furfur هذه الدراسة ان  M .globosa ( ٔٗ%  .M ؛ و (

pachydermatis ( 1% من المرضى المصابٌن بالنخالٌة المبرقشة. الذكور كانوا اكثر عرضة  (

%( حٌث كانتٓٗ‘)لئلصابة بالمبلسٌزٌا   M. furfur ٌعانون  النوع السابد والمعزولة من الذكور الذٌن

(  بٌنمإٕمن االصابة بالنخالٌة المبرقشة )%  M. globosa  ( ٔٓ%  M. pachydermatis و (

( 1% ( سنة اكثر عرضة لئلصابة بالمبلسٌزٌا ،فً حٌن كانت الفبة العمرٌة ٕٕ-٘ٔكانت الفبة العمرٌة ) .(

اكثر عرضة لئلصابة  ( سنة هً الحد االدنى. حٌث المرضى الذٌن تلقوا التعلٌم االبتدابً كانوإٗ-8ٖ)

%(. تم االكتشاؾ ٗ%( ، بٌنما كان المرضى األمٌون اقل عرضة لئلصابة بالمبلسٌزٌا )ٕٕبالمبلسٌزٌا )

عن وجود عبلقة عكسٌة سلبٌة بٌن العمر والتعرض لئلصابة بالمبلسٌزٌا، هنالك اٌضا وجود عبلقة اٌجابٌة 

(٘ٓ.ٓ= p value) بٌن الجنس والتعرض لئلصابة بالمبلسٌزٌا ( مرة اكثر 8ٔٙ.ٕ، بٌنما لدى االناث )

 .من الذكور لئلصابة بالمبلسٌزٌا

ال توجد عبلقة واضحة بٌن مكان االقامة واالصابة بالمبلسٌزٌا، المرضى فً المناطق الرٌفٌة لدٌهم 

 (  مرة لئلصابة بالمبلسٌزٌا اكثر المناطق الحضرٌة. ال توجد عبلقة واضحة بٌن الحالة االقتصادٌة8ٓ.ٔ)

 p value)واالصابة بالمبلسٌزٌا، توجد عبلقة اٌجابٌة بٌن الحالة التعلمٌة واالصابة بالمبلسٌزٌا وقٌمتها

= بلب والطٌور واالصابة بالمبلسٌزيال ٌوجد تمٌز بٌن العمل ومصدر المٌاه والتعامل مع الك٘ٓ.ٓ  
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تهاب االذن %( من حاالت ال1ٔ%( ومنها )ٕٙمن الكبلب وكانت ) M. pachydermatis تم عزل

( سنة وسجلت نسبة ٔٔ.ٔ± ٖ.ٕ%( حاالت التهاب جلد. كان متوسط عمر الكبلب )ٗٗالخارجٌة و )

( سنة فً كان اقلها بٌن الكبلب فً عمر ٕ-ٔفً عمر ) M. pachydermatis عالٌة من االصابة بالـ

%(،تم الكشؾ عن وجود اصابة عالٌة بالـٗٔ( سنة )ٗ-ٖ)  M. pachydermatis الكبلب    بٌن ذكور

%(، تم الكشؾ عن ارتفاع معدل االصابة بالـ1ٕبنسبة )    M. pachydermatis بٌن الكبلب المنزلٌة

%(. لم ٌتم الكشؾ عن اختبلؾ واسع وال ٌوجد ارتباط بٌن المجموعة العمرٌة والجنس ٖٓبنسبة )

عبلمات السرٌرٌة ال توجد عبلقة واضحة بٌن ال .M. pachydermatis وسبلالت الكبلب واالصابة بالـ

الظاهرة مثل هز الرأس وامالة الرأس وفرك الجلد بالجدار واالفرازات الشمعٌة السوداء والرابحة الكرٌهة 

الممٌزة واحرار الؽدد الصمبلخٌة وتدلً االذن من جانب واحد وبٌن االصابة بالمبلسٌزٌا فً الكبلب، هناك 

ذن الخارجٌة وعزل المبلسٌزٌاعبلقة اٌجابٌة بٌن احمرار الؽدد الصمبلخٌة فً اال . 

وتعد انها   M. pachydermatis , M. globosa , M. furfur النخالٌة المبرقشة حدثت بسبب

مهم جدا للتشخٌص التأكٌدي لئلصابة بالمبلسٌزٌا، االصابة بالمبلسٌزٌا ٌرتبط عكسٌا  PCR .شابعة جدا

صة االناث والتعلٌم. السكن فً المناطق مع اعمار المرضى، ترتبط بشكل اٌجابً بٌن جنس المرضى خا

الرٌفٌة واالقتصاد المتوسط تزٌد من احتمالٌة االصابة، لم تتأثر االصابة بمصٌر المٌاه والعمل والتعامل مع 

لم ترتبط بالفبة العمرٌة  M. pachydermatis الكبلب والطٌور. بخصوص الكبلب االصابة بالـ

مرتبط مع احمرار الؽدد الصمبلخٌة فً  M. pachydermatis والجنس او سبلالت الكبلب، عزل الـ

  .االذن الخارجٌة

 

الطب الباطنً والوقابً  كلٌة الطب البٌطري

البٌطري/األمراض 

 المشتركة

 

دراسة مناعٌة فً 

االرانب على 

مستحضرٌن من 

المستضدات لبكتٌرٌا 

 االٌشرٌشٌا القولونٌا

Oٔ٘9:H9  . 

 أمجد ؼابب رحٌم

 

 انًسخؾهص

الدراسة الحالٌة تحضٌر نوعٌن من التحضٌرات لمستضدات بكترٌا االٌشرٌشٌا القولونٌة تضمنت  
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  Oٔ٘9: H9  وهما مستحضر البكتٌرٌا الكاملة المقتولة بالفورمالدهٌد ومستحضر مستخلص متعدد

 السكرٌد الشحمً ، وتحصٌن األرانب من خبلل هذٌن المستحضرٌن مع تقٌٌم االستجابات المناعٌة الخلوٌة

 .المناعٌة الخلطٌة

كعزلة نقٌة من مركز مٌدٌا التشخٌصً  ، أربٌل ، العراق.  Oٔ٘9:H9 جلبت بكتٌرٌا االٌشرٌشٌا القولونٌة

جامعة -وقد اتخذت خطوات إضافٌة لتأكٌد نوع ونقاوة العزلة البكتٌرٌة فً مختبرات كلٌة الطب البٌطري

انتقابٌة اعتٌادٌة )الماكونكً و ال اي ام بً( كما  دٌالى.اختبرت البكترٌا عن طرٌق االستزراع على وسابط

سوربٌتول المضاؾ له مادتً السٌفسكسٌم -وتم تنمٌتها على وسابط أكثر انتقابٌة مثل وسط الماكونكً

  Oٔ٘9 وهو Oٔ٘9: H9  والوسابط األكثر تحدًٌدا لبلٌشرٌشٌا القولونٌة (CT-SMAC) والتولٌرٌت

هذه البكتٌرٌاالوسط الصباؼً والذي ٌعتبر خاص ل . 

المدمج الذي ٌتكون من نظام اختبار  ٕ VITEK إجري فحص باٌوكٌمٌابً متقدم للبكتٌرٌا من خبلل جهاز

ا للبكتٌرٌا السالبة لصبؽة الجرام . إجري اختبار النمط  ٗٙمؤتمت بالكامل ٌتكون من  ًٌ اختباًرا بٌوكٌمٌاب

ٌشرٌشٌا القولونٌةالمصلً بواسطة اختبار تبلزن البلتكس السرٌع الخاص بـبل  Oٔ٘9: H9  ولكل من

 .الجسمٌة H9 و Oٔ٘9 مستضدات

 hot)استخرج متعدد السكرٌد الشحمً بواسطة طرٌقة)حمض األسٌتٌك اإلٌثٌلً الثنابً االمٌن الساخن

EDTA)  ًوتنقٌته باستعمال عمود السٌفاروز ,اضافة الى قٌاس المكونات االساسٌة لمتعدد السكرٌد الشحم

سطة جهاز المطٌاؾ الضوبً . حضر مستضد البكتٌرٌا الكاملة المقتول عن طرٌق حضن المعلق المنقى بوا

درجة سلٌزٌة بعد زرع البكتٌرٌا  ٗساعة بدرجة حرارة  0ٔٙ فورمالٌن حجم/حجم  لمدة ٘البكتٌري مع 

×  ٖى ساعة وضبط تركٌز البكتٌرٌا بالمحلول إل ٕٗدرجة مبوٌة لمدة  9ٖبٌرتانً عند -على مرق لورٌا

وحدة تكوٌن المستعمرة /مل وفًقا لمعاٌٌر مكفارالند ٓٔٓٔ . 

أرنب مقسمة إلى ثبلث مجموعات وكل مجموعة من المجموعات الثبلث  ٖٓتضمنت الدراسة التجرٌبٌة 

مٌكروجرام لكل كؽم من متعدد السكرٌد  ٓٓٓٔأرنب. حصنت أرانب المجموعة األولى من:  ٓٔشملت 

وحدة تكوٌن المستعمرة /كؽم ،  ٓٔٓٔ×  ٖتحصٌن المجموعة الثانٌة بواسطة ، بٌنما تم  (LPS )الشحمً

من مستحضر مستضد الكتٌرٌا الكاملة المقتولة ، فً حٌن أن المجموعة الثالثة قد اعطٌت محلول الملحً 

( وكانت كمجموعة سٌطرةٕ.9الفسٌولوجً )الرقم الهٌدروجٌنً =  . 

عطاء الحٌوانات اللقاح مرتٌن ، مرة فً الٌوم صفر وجرعة طرٌقة التمنٌع كانت عن طرٌق الفم  وتم إ

 .أخرى فً الٌوم الخامس عشر كجرعة معززة

فحصت جمٌع الحٌوانات قبل التحصٌن و لوحظت قبل وبعد التجربة لمدة ثبلثة أٌام وتسجٌل مؤشرات 

خبلل هذه األٌام الجسم الحٌوٌة, أي أنه تم سجلت درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب 

فً  (٘ٓ.ٓ≤ P ) .لم تظهر القراءات و مؤشرات الجسم الحٌوٌة لحٌوانات التجربة أي زٌادة معنوٌة

المجموعة أ )لقاح مقتول( مقارنة مع المجموعة ج )مجموعة السٌطرة( ، فً حٌن كان هناك فقط فً 
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بالمقارنة مع  (٘ٓ.ٓ≥ P ) كان الفرق معنوي  LPS  المجموعة ب  لقاح متعدد السكرٌد الشحمً

 .المجموعتٌن األخرٌٌن من التجربة

من اٌام التجربة  و استخلص المصل وحفظ فً  ٓٙو  ٓٙو  ٖٓو  ٘ٔو  ٓجمعت عٌنات الدم فً الٌوم 

التجمٌد لتقٌٌم االستجابة المناعٌة العضدٌة.تم تقٌٌم االستجابة المناعٌة العضدٌة بواسطة  عدة االٌبلٌزا 

عٌة من النوعخاصة للخبلٌا المنا  G   لبلرانب. قبل البدء بعملٌة التمنٌع  أظهرت جمٌع األرانب )المجموعة

أ ، ب ، ج( مستوى منخفض نسبٌا من معٌار األجسام المضادة. بعد التحصٌن ، كشفت المجموعة أ )لقاح 

ً زٌادة فً معٌار األجسام المضادة ف (LPS  مقتول( والمجموعة ب  )لقاح متعدد السكرٌد الشحمً

( على التوالً وزادت حتى بلػ ذروة األجسام ٗ٘.ٓ±  9.٘( )8ٗ.ٓ±  ٕٗ.٘) ٘ٔالمصل فً الٌوم 

 ٖٓبعد التحصٌن للمجموعة أ وفً الٌوم  -٘ٗ( فً الٌوم ٘٘.ٓ±  ٗ٘.ٙ( )ٕٖ.ٓ±  9٘ٗ.ٙالمضادة )

حو نهاٌة ن (LPS  للمجموعة ب ، ثم النزول قلٌبلً بالنسبة للمجموعة ب  )لقاح متعدد السكرٌد الشحمً

التجربة. أظهرت مجموعة ج ) مجموعة المراقبة( أن نفس عٌار الجسم المضاد خبلل فترة الدراسة لم 

 .ٌختلؾ عن المعٌار فً الٌوم صفر

 اختبار الجلد واختبارالبلعمة (DTH) بوساطة اختبار فرط الحساسٌة المتأخر CMI قٌمت المناعة الخلوٌة

Phagocytic Index  والعشرون للتحصٌناتفً الٌوم الحادي . 

فً مجموعات التحصٌن والسٌطرة من األرانب ،  ( DTH) إجري اختبار فرط الحساسٌة المتأخر

المجموعة الملقحة و سجل رد فعل الجلد اإلٌجابٌة التً امتازت بالتٌبس ، التهاب واحمرار  وزٌادة فً 

ساعة ٕٗسمك الجلد فً الجانب األٌمن من الخاصرة للحٌوانات بعد   (P≤ ٓ.ٓ٘) (8.ٕ ± ٓ.ٓ1 

لمجموعة ب  )لقاح متعدد السكرٌد الشحمً ٗٔ.ٓ±  9للمجموعة أ )لقاح مقتول( و    LPS)  ًوأصبح ف

ساعة  9ٕللمجموعة ب واستمر حتى  9٘.ٓ±  ٓٔللمجموعة أ و  ٕٔ.ٓ±  ٘ٔ.ٔٔساعة ) 1ٗالذروة بعد 

عل الجلد فً مواقع الحقن. لوحظ أن عند مقارنته بمجموعة التحكم التً أظهرت القلٌل أو عدم وجود رد ف

المجموعة أ )اللقاح المقتول( أظهرت أعلى مستوى من المعاٌٌر االلتهابٌة مقاؤنة بالمجموعة ب )لقاح 

 LPS) (P≤ ٓ.ٓ٘)  متعدد السكرٌد الشحمً

فً  (٘ٓ.ٓ≥P) زٌادة ملحوظة فً مؤشرات البلعمة phagocytic index أظهرت نتابج اختبار البلعمة

(( للمجموعة ب )لقاح متعدد ٕٙ.ٕ±  ٕ٘.9ٕ، و  ٓٔ.ٖ±  ٘.1ٕعة المحصنة أ )لقاح مٌت( المجمو

(. ال ٌوجد فرق معنوي بٌن مجموعتً ٙٔ.ٕ±  ٙالسكرٌد الشحمً( بالمقارنة مع مجموعة التحكم )

.انبهؼًت اؽخببك فٙ انًسخغصهت انمٛى عٛذ يٍ (P≥0.00) التجارب أ وب  

 

كلٌة التربٌة للعلوم 
ةاالنسانٌ  

طرابق تدرٌس اللؽة 
 العربٌة

أثر منشطات 
استراتٌجٌات اإلدراك فً 
تنمٌة مهارات اإلمبلء 
لدى تبلمذة الصؾ 
 الخامس االبتدابً

 سٌماء عبد القادر عباس
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 المستخلص

ٌرمً هذا البحث الى معرفة: "أثر منشطات استراتٌجٌات االدراك فً تنمٌة مهارات االمبلء لدى تبلمذة 

البتدابً"الصؾ الخامس ا  

ولتحقٌق مرمى البحث وضعت الباحثة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن االتٌتٌن:         

( بٌن متوسط درجات تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة ٘ٓ,ٓال ٌوجد فرق ذا داللة إحصابٌة عند مستوى)  .ٔ

 فً اختبار تنمٌة المهارات االمبلبٌة قبلٌاً وبعدٌاً. 

( بٌن متوسط درجات تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة ٘ٓ,ٓستوى). ال ٌوجد فرق ذا داللة إحصابٌة عند مٕ

 ومتوسط درجات تبلمذة المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة المهارات االمبلبٌة بعدٌاً.

واختارت الباحثة منهج البحث التجرٌبً الذي ٌتسم بالصدق الموضوعً، وقد أُختٌرت مدرسة شفته        

قوبة المركز فً محافظة دٌالى متمثلة بتبلمذة الصؾ الخامس االبتدابً االبتدابٌة المختلطة من قضاء بع

بصورة قصدٌة مٌداناً للتجربة، ثم اختارت الباحثة مجموعتً البحث بصورة عشوابٌة فوقع االختٌار على 

( 9ٖ( تلمٌذ وتلمٌذة لتمثل المجموعة التجرٌبٌة وشعبة)جـ( والبالػ عددهم)9ٖشعبة)ب( والبالػ عددهم)

( تلمٌذاً وتلمٌذة، أجرت الباحثة التكافؤ 9ٗوتلمٌذة لتمثل المجموعة الضابطة وبهذا بلؽت عٌنة البحث) تلمٌذ

لمجموعتً البحث بالمتؽٌرات اآلتٌة: )درجات مادة اللؽة العربٌة للعام الماضً، والعمر الزمنً للتبلمذة 

هارات االمبلبٌة(، وتم تحدٌد المهارات محسوباً بالشهور، والتحصٌل الدراسً لؤلبوٌن، واالختبار القبلً للم

اإلمبلبٌة عن طرٌق عرضها باستبانة خاصة على الخبراء والمختصٌن فً مجال طرابق تدرٌس اللؽة 

العربٌة وقد حددت الباحثة الموضوعات القرابٌة التً ٌتم من خبللها تنمٌة المهارات االمبلبٌة والبالػ 

ل موضوع وأعدت الخطط التدرٌسٌة اٌضاً، وتم عرضها على (، تم صاؼت االهداؾ السلوكٌة لكٙعددها)

الخبراء والمختصٌن وفً ضوء آرابهم ومقترحاتهم اجرت التعدٌبلت البلزمة واصبحت بعدها جاهزة 

( أسبوعاً بواقــع درس واحــد فً ٕٔللتطبٌق، وقد درست الباحثة مجموعتً البحث واستمرت التجربة )

( 9ٕٔٓ/ٓٔ/8ٔدأت الباحثة بتطبٌق التجربة فً ٌـــوم الخمٌس الموافق)االسبوع لكل من المجموعتٌن، ب

( ولؽرض تحقٌق مرمى البحث قامت الباحثة 1ٕٔٓ/ٔ/٘ٔواستمرت التجربة حتى ٌوم االثنٌن الموافق )

باختٌار ثبلثة انواع لمنشطات االدراك وهً: الملخصات)منشطة قبلٌة(، والصور الحسٌة والمادٌة )منشطة 

س(، واالسبلة البعدي)منشطة بعدٌة( وبذلك عدت لكل موضوع من الموضوعات الستة ثبلث اثناء الدر

( منشطة، كما حددت الباحثة سبع مهارات امبلبٌة، وقامت بإجراء 1ٔمنشطات لٌصبح عددها الكلً)
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ها االختبار القبلً للمهارات االمبلبٌة ومن ثم اجراء االختبار البعدي تحت الظروؾ نفسها التً اجرٌت ب

 االختبار القبلً. 

  ( هدفاً سلوكٌاً توزعت بٌن المستوٌات الثبلثة االولى من تصنٌؾ بلوم ٓٗثم صاؼت الباحثة)      

spss)المعرفة، الفهم، التطبٌق( ، وحللت النتابج باستعمال برنامج الحزمة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة    

فً إجراءات بحثها وهً)اختبار المبلبمة لتبوٌب البٌانات التً تم الحصول علٌها T. test لعٌنتٌن  

 مستقلتٌن، مربع كاي، معامل االرتباط بٌرسون، االختبار التابً لعٌنتٌن مترابطتٌن، نسبة التنمٌة( .

أظهرت النتابج تفوق تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا المهارات اإلمبلبٌة وفق منشطات      

مذة المجموعة الضابطة الذٌن درسوا مهارات اإلمبلء على وفق الطرٌقة استراتٌجٌات اإلدراك على تبل

االعتٌادٌة وأظهرت النتابج أٌضاً ظهور نسبة التنمٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة. وفً نهاٌة التجربة 

 خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات هً: 

خبلل استعمال السرد القصصً كوسٌط  مشاركة التبلمذة الفاعلة فً استنتاج القاعدة االمبلبٌة من  .ٔ

 تربوي مما جعلهم ٌنتظرون درس االمبلء بشوق وترقب.

 مٌل التبلمذة الى تمثٌل القاعدة االمبلبٌة التً تتعلق بشرح المهارة. .ٕ

  هً: التوصٌات من مجموعة الى الباحثة وتوصلت

نها تساعدهم على ممارسة اللؽة العناٌة بتطوٌر المهارات اإلمبلبٌة لتبلمذة الصؾ الخامس االبتدابً أل .ٔ

 العربٌة قراءًة وكتابًة.

توظٌؾ منشطات استراتٌجٌات اإلدراك فً تعلٌم وتعلم المهارات االمبلبٌة إذ توفر التفاعل االٌجابً  .ٕ

 بٌن المعلم والمتعلم والمادة التعلٌمٌة.

 

 وكذلك توصلت الباحثة الى مجموعة من المقترحات هً:

 ت اإلمبلبٌة لتبلمذة الصؾ الخامس والسادس االبتدابً.اعداد دلٌل خاص بالمهارا

 إجراء دراسة مقارنة بٌن استراتٌجٌات اإلدراك واستراتٌجٌات أخرى.
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طرابق تدرٌس اللؽة  كلٌة التربٌة االساسٌة
 العربٌة

 المكعبات استراتٌجٌة أثر
 تحصٌل فً  الملونة

 الخامس الصؾ تبلمذة
 قواعد لمادة االبتدابً

 واالحتفاظ ربٌةالع اللؽة
 به

 لطٌؾ علً فرح
 الشمري

 المستخلص

رمى البحث الحالً الى التعرؾ على اثر استراتٌجٌة المكعبات الملونة  فً تحصٌل تبلمذة الصؾ الخامس 

االبتدابً لمادة قواعد اللؽة العربٌة واالحتفاظ به, ولتحقٌق ذلك صاؼت الباحثة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن 

 اآلتٌتٌن:

( بٌن متوسط تحصٌل درجات تبلمذة المجموعة ٘ٓ,ٓفرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى )ال ٌوجد -ٔ

التجرٌبٌة الذٌن ٌدرسون مادة قواعد اللؽة العربٌة باستعمال استراتٌجٌة المكعبات الملونة وبٌن متوسط 

العتٌادٌة فً تحصٌل درجات تبلمذة المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون مادة قواعد اللؽة العربٌة بالطرٌقة ا

 االختبار التحصٌلً البعدي .

( بٌن متوسط درجات تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة ٘ٓ,ٓالٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى )-ٕ

الذٌن ٌدرسون مادة قواعد اللؽة العربٌة باستعمال استراتٌجٌة المكعبات الملونة ومتوسط درجات تبلمذة 

دة قواعد اللؽة العربٌة بالطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار االحتفاظ .المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون ما  

واعتمدت الباحثة التصمٌم التجرٌبً ذا الضبط الجزبً للمجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( واختارت     

الباحثة عٌنة الدراسة من تبلمذة الصؾ الخامس االبتدابً من مدرسة الوطنٌة االبتدابٌة المختلطة التابعة 

م(, )الفصل الدراسً االول( قصدٌا, وتضم 1ٕٔٓ-9ٕٔٓللعام الدراسً ) –لمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى ل

شعبتٌن واختارت الباحثة بطرٌقة السحب العشوابً شعبة )ب( لتمثل المجموعة التجرٌبٌة التً تعرض 

جٌة المكعبات الملونة( تبلمذتها للمتؽٌر المستقل , الذٌن درسوا قواعد اللؽه العربٌة على وفق )استراتٌ

وشعبة )أ( لتمثل المجموعة الضابطة , والذٌن درسوا على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة , اذ بلػ مجموع عٌنة 

( تلمٌذا وتلمٌذة للمجموعة الضابطة , واستبعدت 9ٗ( تلمٌذا وتلمٌذة فً المجموعة التجرٌبٌة, و)ٖٗالبحث )

( ٓٗ( تلمٌذا وتلمٌذة بواقع )1٘واصبح مجموع عٌنة البحث ) الباحثة التبلمذة الراسبٌن من المجموعتٌن ,

( تلمٌذا وتلمٌذة للمجموعة الضابطة , وكافأت الباحثة بٌن تبلمذة ٘ٗتلمٌذا وتلمٌذة للمجموعة التجرٌبٌة و)

مجموعتً البحث)التجرٌبٌة والضابطة( احصابٌا فً عدد من المتؽٌرات وهً )العمر الزمنً محسوبا 

صٌل الدراسً لآلباء واالمهات , ودرجات اللؽة العربٌة للعام السابق ( باستعمال االختبار بالشهور ,والتح

التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن, ومربع كاي, ومعامل ارتباط بٌرسون وبعد ان حددت الباحثة موضوعات المادة 

لكل موضوع  العلمٌة التً ستدرسها فً اثناء التجربة ب)خمسة موضوعات(صاؼت الباحثة اهدافا سلوكٌة

من الموضوعات واعدت الخطط التدرٌسٌة وتم عرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصٌن , وفً 

ضوء آرابهم ومقترحاتهم اجرٌت التعدٌبلت البلزمة واصبحت االهداؾ والخطط التدرٌسٌة جاهزة للتطبٌق 

. 
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والضابطة( باالختبار البعدي الذي وفً نهاٌة التجربة اختبرت الباحثة تبلمذة )مجموعتً البحث التجرٌبٌة   

( فقرة من نوع )االختٌار من متعدد, واختبار الصح والخطأ, واكمل الفراؼات, ٖٓاعدته والذي ٌتألؾ من )

ووصل الكلمات لتكون جمبل مناسبة( وذلك بعد ان عرضته على مجموعة من الخبراء والمتخصصٌن 

بار نفسه على المجموعتٌن لؽرض معرفة ما احتفظوا للتأكد من صبلحٌته وبعد مرور اسبوعٌن أعٌد االخت

( تلمٌذا وتلمٌذة للتأكد من ٓٙبه من معلومات , وطبقت الباحثة االختبار على عٌنة استطبلعٌة بلؽت )

صعوبة الفقرة وقوة تمٌٌزها وحساب ثباتها ومعرفة الوقت الذي استؽرقه االختبار اذ استمرت التجربة 

م , الى ٌوم الثبلثاء الموافق 9ٕٔٓ\ٓٔ\9ٔمن ٌوم الثبلثاء الموافق فصبل دراسٌا كامبل اعتبارا

م, وبعد تصحٌح اجابات تبلمذة المجموعتٌن فً االختبار التحصٌلً البعدي وفً اختبار 1ٕٔٓ\ٔ\ٕ

 االحتفاظ كانت نتابج التجربة على النحو االتً:_

ً التحصٌل._تفوق تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة على تبلمذة المجموعة الضابطة ف  

_كذلك تشٌر النتٌجة الى تفوق تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة على تبلمذة المجموعة الضابطة فً االحتفاظ 

 بالمادة وذلك بعد مرور اسبوعٌن من تطبٌق االختبار البعدي.

 وفً ضوء نتابج البحث استنتجت الباحثة مجموعة من االستنتاجات ابرزها:

ونة لها االثر الواضح فً زٌادة تحصٌل التبلمذة واالحتفاظ بالمعلومات_ان استراتٌجٌة المكعبات الملٔ  

_تثٌر استراتٌجٌة المكعبات الملونة تركٌز وانتباه التبلمذة فً متابعة المادة العلمٌة ٕ  

 واوصت الباحثة بجملة من التوصٌات منها :

ة االساسٌة  باالستراتٌجٌات _ضرورة التوجٌه بتضمٌن طرابق التدرٌس فً كلٌات التربٌة وكلٌات التربٌٔ

 الحدٌثة فً التدرٌس ومنها استراتٌجٌة المكعبات الملونة 

_تدرٌب معلمً اللؽة العربٌة ومعلماتها فً المدارس االبتدابٌة على كٌفٌة استعمال استراتٌجٌة المكعبات ٕ

 الملونه فً العملٌة التعلٌمٌة

االستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس ,ومنها _التأكٌد على واضعً المناهج الدراسٌة للتطرق الى ٖ

 استراتٌجٌة المكعبات الملونة 

 واستكماال للبحث الحالً تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتٌة :

_اجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة  فً مراحل دراسٌة اخرى ٔ  

لحدٌثة االخرى_اجراء دراسة مقارنة بٌن استراتٌجٌة المكعبات الملونة واالستراتٌجٌات إ  
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طرابق تدرٌس اللؽة  كلٌة التربٌة االساسٌة
 العربٌة

 فاعلٌة برنامج مقترح
 قابم على عدد من استراتٌجٌات

 التعلم النشط لتنمٌة مهارات
 التواصل اللؽوي لدى طالبات

 الصؾ الرابع العلمً
 فً مادة المطالعة

شٌماء باسم محمد 
 المشهدانً

 

 المستخلص

إلى : فاعلٌة برنامج مقترح قابم على عدد من استراتٌجٌات التعلم النشط لتنمٌة  ٌهدؾ البحث الحالً

 مهارات التواصل اللؽوي لدى طالبات الصؾ الرابع العلمً فً مادة المطالعة.

 ٌرمً البحث الحالً إلى :

 ـ بناء برنامج  مقترح لتنمٌة مهارات التواصل اللؽوي  لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة .ٔ

عرفة فاعلٌة البرنامج المقترح لتنمٌة مهارات التواصل اللؽوي لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة على ـ مٕ

 وفق استراتٌجٌات التعلم النشط ،وفً ضوء التحقق من الفرضٌات الصفرٌة األتٌة :

 اوال : فرضٌات التنمٌة 

المجموعة  ( بٌن متوسط درجات طالبات٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٔ

 التجرٌبٌة فً التطبٌق االختبار القبلً والبعدي الختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي )مهارة التحدث(

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٕ

ل اللؽوي )مهارة الفهم التجرٌبٌة فً التطبٌق االختبار القبلً والبعدي الختبار تنمٌة مهارات التواص

 القرابً(

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٖ

 مهارة  دقة القراءة  التجرٌبٌة فً التطبٌق االختبار القبلً والبعدي الختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي 

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٗ

التجرٌبٌة فً التطبٌق االختبار القبلً والبعدي الختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي )مهارة سرعة 

 القراءة (

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .٘

 بعدي الختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي )مهارة الكتابة (التجرٌبٌة فً التطبٌق  االختبار القبلً وال

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٙ

 التجرٌبٌة فً التطبٌق االختبار القبلً والبعدي الختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي )مهارة االستماع (
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 البرنامج ثانٌا : فرضٌات فاعلٌة

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٔ

التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي البعدي )مهارة 

 التحدث (

ت المجموعة ( بٌن متوسط درجات طالبا٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٕ

التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي البعدي )مهارة 

 الفهم القرابً (

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٖ

رات التواصل اللؽوي البعدي )مهارة التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مها

 دقة القراءة  (

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٗ

التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي البعدي )مهارة 

 سرعة القراءة (

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓصابٌة عند مستوى )ال ٌوجد فرق ذو داللة اح .٘

التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي البعدي )مهارة 

 الكتابة (

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة ٘ٓ،ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى ) .ٙ

ت المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي البعدي )مهارة التجرٌبٌة ومتوسط درجا

 االستماع (

 واقتصر البحث على

ــ عٌنة من طالبات الصؾ الرابع العملً  فً المدارس اإلعدادٌة والثانوٌة فً محافظة دٌالى ،العام ٔ

 .  1ٕٔٓـ  9ٕٔٓالدراسً 

 ـ عدد من موضوعات مادة المطالعة .ٕ

 رات التواصل اللؽوي  والمحددة من الخبراء فً مجال طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة . ــ مهاٖ

ولتحقٌق هدفً البحث ،اتبعت الباحثة إجراءات المنهج الوصفً ،الذي ٌخّص تحقٌق الهدؾ األول )بناء   

ٌجٌات برنامج  مقترح لتنمٌة مهارات التواصل اللؽوي لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة على وفق استرات

التعلم النشط ( واعتمدت على المنهج التجرٌبً لتحقٌق الهدؾ الثانً )التعرؾ على فاعلٌة بناء برنامج 
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مقترح لتنمٌة مهارات التواصل اللؽوي لدى طالبات الصؾ الرابع العلمً على وفق استراتٌجٌات التعلم 

لباحثة المنهج التجرٌبً وهو من النشط(، وتحقٌقاً لهدؾ البحث الثانً والتحقق من فرضٌته ؛  اختارت ا

 التصامٌم التجرٌبٌة ذات الضبط الجزبً للمجموعتٌن) التجرٌبٌة والضابطة ( . 

وفً ضوء التصمٌم التجرٌبً اختارت الباحثة عٌنة البحث من طالبات الصؾ الرابع العلمً من مدرسة       

م (،قصدٌا 1ٕٔٓــ  9ٕٔٓـ للعام الدراسً )إعدادٌة ام حبٌبة للبنات التابعة لمدٌرٌة العامة تربٌة دٌالى 

( ٕٖ( طالبة فً المجموعة التجرٌبٌة و)ٖٖ( طالبة بواقع ) ٘ٙإلجراء التجربة وتألفت عٌنة البحث من )

طالبة فً المجموعة الضابطة ،وقد كافأت الباحثة بٌن المجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة (احصابٌاً فً عدد 

محسوباً بالشهور والتحصٌل الدراسً لؤلباء واألمهات ،واالختبار القبلً من المتؽٌرات )العمر الزمنً 

 لمهارات التواصل اللؽوي ،واختبار القدرة اللؽوٌة واختبار الذكاء ( .

( موضوعاً من مادة المطالعة ، عرضتها على نخبة من المحكمٌن ، 1ٔأعّدت الباحثة استبانة ضمَّت )      

لسلوكٌة للموضوعات ، استعملت الباحثة أداة موحدة لقٌاس مهارات ،وقد صاؼت الباحثة األهداؾ ا

التواصل لدى طالبات مجموعتً البحث ، إذ أعّدت اختبارات لؽرض بحثها وتطبٌقها على مجموعتً 

البحث )التجرٌبٌة والضابطة( ، وقد صححتها اعتماداً على محّكات وضعتها الباحثة فً مهارات )االستماع 

الدقة والسرعة( و التحدث (  ومحكات خاصة لمهارة الكتابة وهً محكات تصحٌح الحبلق والقراءة)الفهم و

 (،ثم استخرجت معدل االختبارات .ٕ٘ٓٓ)

وحتى ٌوم 9ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔوقد استمرت التجربة مدة عام دراسً كامل ابتداًء من ٌوم الخمٌس الموافق     

   1ٕٔٓ/ٗ/ٕٙالخمٌس الموافق 

ابل االحصابٌة المناسبة فً إجراءات بحثها منها) االختبار التابً، واالنحراؾ استعملت الباحثة الوس     

 ، ومعامل ارتباط بٌرسون .ٕالمعٌاري ، ومربع كا

وأظهرت النتابج تفّوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة على طالبات المجموعة الضابطة فً اختبار مهارات    

 ثة الى مجموعة من االستنتاجات منها :  التواصل اللؽوي، وفً ضوء النتابج توصلت الباح

تطبٌق البرنامج التعلٌمً المقترح على وفق استراتٌجٌات التعلم النشط له أثر إٌجابًٌ فً  إن  -ٔ

 تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي لطالبات الصؾ الرابع العلمً أكثر من الطرٌقة التقلٌدٌة .  

ة مهارات التواصل اللؽوي على وفق برنامج التوعٌة بأهمٌة البرنامج التعلٌمً المقترح لتنمٌ -ٕ

 استراتٌجٌات التعلم النشط مما ٌزٌد فاعلٌة الدرس وٌثري إحساس الطالبات وإقبالهّن نحو المطالعة .
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اسهم البرنامج المقترح فً تشجٌع الطالبات على حرٌة الرأي واالستكشاؾ وطرح التساؤالت   -ٖ

 والمشاركة اإلٌجابٌة بٌنهن

 بعدد من التوصٌات منها:وأوصت الباحثة   

ـــ اعتماد البرنامج التعلٌمً المقترح فً تدرٌس مادة المطالعة ، لكونه ٌؤدي الى تنمٌة مهارات التواصل ٔ

 اللؽوي على وفق استراتٌجٌات التعلم النشط لدى طالبات الصؾ الرابع العلمً. 

بهم على تدرٌس مهارات التواصل ــ تشجٌع مدرسً اللؽة العربٌة على عناٌة بتدرٌس المطالعة ،وتدرٌٕ

 اللؽوي فً المرحلة اإلعدادٌة.

 واستكماالً للبحث الحالً تقترح الباحثة إجراء الدراسات األتٌة منها :

 إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة فً مراحل دراسٌة أخرى .  -ٔ

ه فً تنمٌة ـبناء برنامج تدرٌسً لمدرسً اللؽة العربٌة فً مهارات التواصل اللؽوي وبٌان اثر -ٕ

 طالباتهم

 إجراء دراسة تشخٌصٌة عبلجٌة لمهارات التواصل اللؽوي فً المرحلة اإلعدادٌة  -ٖ

بناء برنامج تدرٌسً لمدرسً اللؽة العربٌة فً مهارات التواصل اللؽوي وبٌان أثره فً اتجاهاتهم   -ٗ

 .نحو مهنة التدرٌس 

 
 

طرابق تدرٌس اللؽة  كلٌة التربٌة االساسٌة
 العربٌة

اء النحوٌة األخط
واإلمبلبٌة لدى طلبة قسم 

اللؽة العربٌة فً كلٌة 
ألساسٌةالتربٌة ا  

إٌِمان عدنان أحمد 
 الزٌدي

 

 المستخلص

ٌرمً البحث  الحالً  التعّرؾ على "  األخطاء النحوٌة  واإلمبلبٌة لدى طلبة قسم اللؽة العربٌة فً كلٌة    

 التربٌة األساسٌة)دراسة وصفٌة إرتباطٌة("   

ولتحقٌق مرمى البحث اتبعت الباحثة خطوات المنهج الوصفً بعد أن أعدت أختباراً لؤلخطاء         

( فقرة من نوع االختٌار من متعدد, واختباراً لؤلخطاء اإلمبلبٌة عند كتابة الطلبة ٓ٘النحوٌة المتكون من )

 فً قول الشاعر:

ُت أاَلَّ وولً   ٌْ َعُه               َطٌن آلَ ٌْ ُهَر َمْالَِكاً               َأب ِرَي َلُه الدَّ ٌْ      وَأالَّ َأَرْى َؼ
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ٌكتب به الطلبة لمعرفة أنواع األخطاء اإلمبلبٌة لؽرض الكشؾ عن هل توجد عبلقة إرتباطٌة بٌن  

االخطاء النحوٌة واإلمبلبٌة لدى طلبة المرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة االساسٌة ؟ فً جامعة دٌالى من 

م.1ٕٔٓ-9ٕٔٓاسً االول للعام الدراسً الفصل الدر  

( طالباً وطالبة بعد التحقق من صدقه ٕٔٔطبقت الباحثة االختبار على عٌنة البحث البالػ حجمها )

وثباته  ولبعد تصحٌح عٌنة البحث استعملت الباحثة الوسابل االحصابٌة المناسبة )الوسط المرجح والوزن 

اط بٌرسون , ومعامل الصعوبة , وفاعلٌة البدابل ( ثم صححت البوي , والوسط الحسابً , ومعامل ارتب

 الباحثة بٌانات عٌنة البحث فً الموضوع . 

واستعملت الباحثة الوسابل اإلحصابٌة اآلتٌة: )الوسط المرجح , والوزن المبوي , الوسط حسابً , و     

 معامل إرتباط بٌرسون , ومعامل الصعوبة ,وفاعلٌة البدابل الخاطبة(.

-وفً ضوء المعالجات االحصابٌة  للبحث استنتجت الباحثة عدداً من االستنتاجات منها اآلتً :         

ضعؾ بعض الطلبة فً القواعد النحوٌة والقواعد اإلمبلبٌة وضعؾ قدرتهم على توظٌؾ ما درسوه  -ٔ

 فً كتاباتهم .

 األدبً الجمٌل . ضعؾ بعض الطلبة فً التعبٌر الكتابً,  صٌاؼة العبارات واختٌار األسلوب  -ٕ

 وفً ضوء نتابج البحث توصً الباحثة باآلتً:

ضرورة التزام مدرسً اللؽة العربٌة وطلبتهم بإستعمال اللؽة الفصٌحة ,واإلبتعاد عن اللهجة  -ٔ

 العامٌة . 

 االهتمام بالربط بٌن دروس االمبلء  وفروع اللؽة العربٌة األخرى .  -ٕ

حات عّدة منها:وفً ضوء نتابج البحث تقترح الباحثة مقتر  

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة بٌن قسم اللؽة العربٌة فً المراحل األخرى    -ٔ

 إجراء دراسة حول تشخٌص اإلخطاء النحوٌة واالمبلبٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة وعبلجها. -ٕ

 ى . إجراء دراسة لمعرفة األخطاء النحوٌة واإلمبلبٌة فً مراحل قسم اللؽة العربٌة األخر -ٖ
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 زبٌده جبلل جاسم
 

 الشخصٌة رواٌة
 الرواٌة فً دراسة
ٌّة  من الحدٌثة العراق

 (م9ٕٔٓ إلى ٖٕٓٓ)

كلٌة التربٌة للعلوم  اللؽة العربٌة و ادابها
 االنسانٌة

 المستخلص

إِنَّ رواٌة الشخصٌة شكل روابً ؼربً، َنَشأَ مع نشأة الرواٌة فً النصؾ األَّول من القرن الثامن     

تطور هذا الشكل الروابً عن فن الرسابل والمذكرات، وانفتاحه على األشكال الروابٌة األخرى، كما  عشر،

للنضوج الفكري، والثقافً، والحضاري،  وما طرأ على الواقع من تؽٌرات أَثًرا كبًٌرا فً بلورة هذا الشكل 

 وتطوٌره.  

  ًّ ا فً السرد العرب ًٌ ًّ خصوًصا؛ فقد وٌعّد هذا الشكل الروابً حدًٌثا نسب عموًما والسرد العراق

تسرب الى الساحة العربٌة عن طرٌق كتاب إدوٌن موٌر )بناء الرواٌة(، الذي سبقه )هنري جٌمس( 

بمبلحظاتِه المعارضة لتنظٌرات ستٌفنسون لها، إاِلَّ أَنَّ ستٌفنسون لم ُتشر إِلى مبلحظاته الكتب النقدٌة 

أو قومٌة، أو ما شابه ذلك، ومن الجدٌر بالذكر أَنَّ هذا الشكل الروابً  الؽربٌة البلحقة علٌه؛ ألسباب عرقٌة

لم ٌحَظ بدراسة متفردة بالتطبٌق على الرواٌة العراقٌة؛ فقد ورَد بشكل شذرات ومبلحظات نقدٌة متناثرة فً 

اطع مؤخًرا الكتب النقدٌة  الؽربٌة  والعربٌة على َحّد سواء، ومن أَبرز الدراسات ما قدمه الدكتور علً ك

من محاولة تأصٌل هذا الشكل الروابً، كما أَنَّ لدراسة الباحث الدكتور إٌاد عطٌة محاولة جادة لتثبٌت 

ًّ المعاصر دراسة فً  دعابم هذا الشكل فً أطروحته الموسومة بـ )رواٌة الشخصٌة فً األدب العرب

وقام بدراسة تطبٌقٌة على نماذج روابٌة نماذج(، وقد استندت دراسته على كتاب إدٌن موٌر )بناء الرواٌة(، 

عربٌة متنوعة كتبت فً أزمان مختلفة، استناًدا إِلى اختبلؾ المستوٌات الثقافٌة، والقٌم االجتماعٌة، 

 ومرجعٌة السرد.

ومن مسوؼات اختٌاري لهذه الّدراسة أَنَّ رواٌة الشخصٌة لم تلَق من ٌعنى بها  فً دراسة اكادٌمٌة  

ٌَّما أَنَّ تفاصٌل هذا الشكل ظلت مبهمة عند تهتم بالرواٌة ال عراقٌة ودراستها ضمن هذا الشكل الروابً الس

ًّ فً أثناء  كثٌر من الدارسٌن العراقٌٌن، ولمحاولة معرفة األسس التً ُبنً علٌها األنموذج الروابً العراق

ذا الشكل الروابً فً (، فقد انفتحت نماذجها الروابٌة على ه9ٕٔٓ-ٖٕٓٓالحقبة الزمنٌة الممتدة من )

تركٌزها على عنصر الشخصٌة، كما أَنَّ للوقابع اإلنسانٌة، وحشد أهم التفاصٌل الجزبٌة المتقطعة من الحٌاة 

المعٌشة بعد االحتبلل أثًرا كبًٌرا فً إبراز هذا الشكل، وتحدٌد بعض مبلمحه، ولبٌان التقنٌات الروابٌة 
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بنٌة النص، واكتشاؾ أهم التطورات فٌه بحسب ما اقتضاه التقّدم الحدٌثة التً تبلبم روح العصر، ولمعرفة 

ٌّة.  الحضاري ضمن مساحة الرواٌة العراق

ٌّة الحدٌثة من   لقد قامت هذه الّدراسة الموسومة بـ)رواٌة الشخصٌة دراسة فً الرواٌة العراق

وسبر أؼوارها،  ( على تمهٌد، وثبلثة فصول، تقوم على وفق استقراء النماذج الروابٌة،9ٕٔٓ-ٖٕٓٓ

 وتحلٌلها، فضبًل على خاتمة شملت ملخًصا ٌضم أهم النتابج التً توصل إلٌها البحث.

تناول التمهٌد المعنون بـ)رواٌة الشخصٌة تأصٌل المفهوم( األصول التً استند إلٌها هذا الشكل  

ً األدب الؽربً، الروابً، ونشأة رواٌة الشخصٌة، وحدودها الفنٌة، كما تمت دراسة رواٌة الشخصٌة ف

، وسماتها. ًّ  ورؤى بعض الدارسٌن حول هذا الشكل، فضبًل عن رواٌة الشخصٌة فً األدب العرب

ونهض الفصل األَّول )أنماط رواٌة الشخصٌة( على مبحثٌن، ركَّزت فٌه الحدٌث على كٌفٌة تمظهر  

ٌة الشخصٌة، تضمن هذا الشكل الروابً الذي ٌتأسس عبر تمحور الشخصٌة فً الخطاب الروابً لروا

المبحث االول) رواٌة الشخصٌة الحالمة( حدًٌثا عن أحبلمها، وأمنٌاتها، التً ٌتوق لتحقٌقها اإلنسان 

ًّ قبل  ًّ فً محاولة من الكاتب أَْن ٌبرز الظروؾ االجتماعٌة والثقافٌة التً ٌعٌشها المجتمع العراق العراق

ه الحدٌث  على  أنماط  متعددة فً رواٌة الشخصٌة مثل االحتبلل وبعده؛ أما المبحث الثانً فقد تركز فٌ

)المثقفة، والمتحدٌة، والدكتاتور، واإلنسان(؛ بوصفها مفاهٌم اجتماعٌة وفنٌة، أسهمت فً التأسٌس لهذا 

ز فٌه  الشكل الروابً. وتمثل الفصل الثانً بـ)الفضاء الروابً فً رواٌة الشخصٌة(، نهض بمبحثٌن ركَّ

ا فٌها؛ فبدت ؼنٌة المبحث االول على  ًٌ ٌَُعدُّ المكان عنصًرا محور تفاصٌل المكان فً رواٌة الشخصٌة؛ إذ 

بالتفاصٌل المكانٌة سواء على المستوى الواقعً أم االفتراضً، أَّما المبحث الثانً فُخصص لدراسة الزمن 

ً وما ٌتضمنه من وأثره على الشخصٌة بما فٌه من مستوٌات الزمن السردي التً تمثلت بـ)الترتٌب( الزمن

تقانات ٍوإسهامها فً إبراز سمة الخطاب الروابً فً رواٌة الشخصٌة وتطوره فً ضوء نماذج من رواٌة 

 الشخصٌة.

ودرس الفصل الثالث )أنساق بناء الحدث فً رواٌة الشخصٌة( الحدث من حٌث أنه ٌشكل انعكاًسا  

عن طرٌق وجهة نظرها؛ إذ ٌكون الحدث تابًعا لتحركات الشخصٌة، وانطباعاتها؛ فٌنطلق النسق العام لَُه 

 لها بما ٌسهم فً بٌان التحول الذي طرأ على الخطاب الروابً، عن طرٌق النماذج الروابٌة المقترحة.

 أَّما الخاتمة فتمثلت فٌها ُجملة من النتابج التً تمخضت نتٌجة لهذه الّدراسة. 
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ر مستقر؛ لقلة الدراسات عنه، وضعؾ العناٌة به، وقد واجهت الّدراسة صعوبات عدة؛ لكون المفهوم ؼٌ 

ا ٌشوبه االلتباس، وصعوبة  ًٌ وانفتاحه على نصوص روابٌة وتقنٌات سردٌة حدٌثة، جعلت منُه شكبًل رواب

التحدٌد. كما استندت الّدراسة على مجموعة من المصادر، من أهمها: كتاب )بناء الرواٌة( ألدوٌن موٌر، 

عنوان: )رواٌة الشخصٌة، محاولة لتأصٌل المصطلح(، دراسة نشرت فً وبحث الدكتور علً كاطع ب

جامعة الكوفة، حاول فٌها الباحث أَْن ٌشٌر إِلى األصول األولى للمصطلح، وٌثبت حدوده، فضبًل عن 

 مصادر نقدٌة متعددة أفدت منها  فً هذه الّدراسة.

نماذج روابٌة عراقٌة، فإْن كان فً  وبعد فإِنَّ هذه محاولة لدراسة تطبٌقٌة لرواٌة الشخصٌة على 

هذه المحاولة ما ٌرقى إِلى مستوى الدرس النقدي فذلك ما تأمل الباحثة تحقٌقه وإن قصرت هذه الدراسة 

 عن ؼاٌتها فحسب الباحثة التماس سبٌل المعرفة الذي النهاٌة له باذلة مستطاعها

 

 
منٌر مصطفى عبد 
الكرٌم الشٌَّخ مهدّي 

 ًّ  الجناب

 ٌَّ ة التَّجاور أسلوب
ًّ فً  الببلؼ
 القرآن الكرٌم

فلسفة اللؽة العربٌة و 
 ادابها

كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 المستخلص

ٌتطلب النص القرآنً من الدارسٌن االلمام بالنقد الببلؼً, وٌدعو القرآن الكرٌم إلى التَّدبر، والتَّجاور     

للوصول الى أسرار  وتعقلهفً معانٌه وجمع الفكر على فهمه  بحاجة إلى التَّدبر الَّذي ٌقوم على التَّركٌز

تابج اآلتٌة:  خفاء النَّص, وقد خلصت الخاتمة إلى النَّ

  تبرز فضٌلة التَّجاور بوساطة المجاورة, والجمالٌات، واإلثارة، والتَّشوٌق واإلفهام والمتعة

إلى نفس المتلقً بما ٌحقق  والوحدة، بما ٌكشؾ الؽموض عن األشٌاء, وٌقّرب المعانً المتباعدة

 لدٌه انفعاالً وتأثٌراً.

  ٌعمل التَّجاور على تبسٌط المعنى وخلق األثر فً عقل المتلقً للوصول إلى القصد بافتراضات

 ٌجد فٌها أفكاره فتهدأ نفسه.

  ،ٌتنوع التَّجاور على وجوه متعددة توّضح عبلقات األسالٌب التًَّ ٌرتبط بها اإلنسان فً حٌاته

له، وعبلقته بنفسه, وبؽٌره, وبربه تبارك وتعالى بما ٌتفق واالتجاه النفسً الَّذي تنتظم فٌه واصو

 عبلقة المخلوق بخالقه ومجتمعه.
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  اتضح أنَّ السمة التجاورٌة ملحظاً فنٌاً متمٌزاً عن التكرار أنَّه ٌكون فً ألفاظ مكررة والتجاور

 التكرار والجناس بوصفه نمطاً تكرارٌاً.ٌكون فً أسالٌب ببلؼٌة متنوعة كما سلؾ ذكره عن 

  ٌُسهم تجاور الحركات فً القرآن الكرٌم فً تحدٌد داللة معنى الكلمة أو بٌان شًء من خصابصها

وت والّداللة, وتعطً الحركة اإلعرابٌة فً  إذ ٌتلون بتلون أؼراض اآلٌة الشرٌفة الَّتً ٌربطها الصَّ

 ة فنٌة تتعدى المفهوم اإلعرابً.الّسٌاق القرآنً احٌاناً مدلوالت بٌانٌ

  ٌعتمد أسلوب التَّكرار على آلٌة التَّجاور فهو ٌعمل معه على رصد الؽاٌات المتحققة فً سٌاق

النَّص, وٌساعد فً الكشؾ عن الفكرة, والموضوع، وجمع األفكار, وتوحٌدها نحو داللة المعنى 

 وإٌصالها إلى المتلقً.

 ات ج من تجاور الّتكرار الُمنظم على تركٌز األنظار نحو أهمٌة الموضوع, ٌعمل التَّأثٌر النَّفسً النَّ

وبٌان القصد بشكل تدرٌجً ٌؤدي إلى توالد المعنى الَّذي ٌبدأ بنقطة محددة ثَّم ٌمدها إلى مفردات 

أخرى تتصل بها وتماثلها بوساطة تجاورها لتشكل سر قوتها فً بناء عبلقاتها مع األسالٌب 

ٌَّة، والترك ٌَّة.الصوت ٌَّة، والدالل  ٌب

  أفصحت الدراسة أنَّ الجناس كثٌراً ما ٌشترك مع الّتكرار ولعل الرابط فً هذه الّشراكة هو التَّجاور

 الداللً ذلك؛ ألنَّ الجناس نمط فنً ٌجري على آلٌة تكرارٌة فً السٌاق.

 لمشتق, وٌكّون ملمحاً ٌعد الجناس المشتق األكثر شٌوعاً فً القرآن الكرٌم, فهو ٌتعدد بتعدد اللفظ ا

جمالٌاً متناسقاً ٌجمع بٌن عبلقاته تجاور األلفاظ, وتجانس األصوات, وتقوٌة التَّرابط والتَّعالق وكأنَّه 

ٌَّة.  ٌمّثل نمطاً من التكرار اللفظً المفٌد  الَّذي ٌنسجم مع األلوان الببلؼ

 نَّص بشكل متبلبم ٌعمل على ترتبط الفاصلة بعبلقات وتجاورات ُتسهم فً تماسك شبكة عبلقات ال

بٌان داللة المعنى, وتأكٌده, وبلوغ ؼاٌاته المتنوعة، فهً ال تعنً نهاٌة اآلٌة وإنَّما تمّثل بداٌة اآلٌة 

ٌَّة فً آٌتٌن ؼالباً.  الَّتً تأتً بعدها إذ ٌلتقً التجاور األسلوبً فً بناء الفاصلة القرآن

 اً له وقعه وتأثٌره فً الّنفوس, فهو حلقة الوصل بٌن اآلٌة ٌمّثل إٌقاع الفاصلة ملمحاً جمالٌاً متبلبم

وقرابنها الداخلٌة، ومع اآلٌات المتجاورة, أي ٌوجد أكثر من رسالة فً الّسورة الواحدة تقوم اآلٌات 

ٌَّة المجاورة التًَّ  ٌَّة, والدالل ٌَّة, والتركٌب بنشر معانٌها, وإٌجاد عبلقات متناسبة مع قرابنها الّصوت

 على انتاج داللة النَّص, وإٌصال الّرسالة التًَّ تحملها إلى المتلقً.تعمل 
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  وتٌة المنظمة عن أحداث معٌنة تفصح عن ٌعّبر تجاور تكرار الفاصلة أو بعض المقاطع الصَّ

إٌصال المعنى إلى المتلقً بأحسن صورة تتناسب مع الحدث أو الواقع الَّذي تمثله مما ٌثٌر فٌه 

 انفعاالً بالؽاً.

 بعٌة، بمعنى أْن تكون اآلٌة الَّتً تم كنت الدراسة بفعل اٌحاءات التَّجاور من الكشؾ عن الفاصلة التَّ

 بعد الفاصلة تابعة لها, أو مؤكدة لها, أو مبٌنة لها.

  ٌُسهم وجود عبلقة محكمة بٌن تجاور األسالٌب المتنوعة الصوتٌة والببلؼٌة فً تشكٌل الصور

 صورتٌن الصوتٌة االٌقاعٌة والبٌانٌة. الفنٌة القابمة على تعالق ال

  ًمّثلت البنٌة الصرفٌة تعالقاً وثٌقاً مع البناء الفنً الببلؼً فً موضوعاته الَّتً تعلقت بعلمً المعان

 والبدٌع على وجه الخصوص.

  ٌاق عن ألفاظ متقاربة بعٌدة ٌصور التَّجاور حالٌن متقاربٌن أو أكثر وهو فً حقٌقة أمره عدول السِّ

[ إذ عدل عن المبلبم إلى 8/1]التَّوبة:اْسَتْؽفِْر لَُهْم أَْو اَل َتْسَتْؽِفرْ التَّرادؾ كما فً قوله تعالى: عن 

 المجاور الداللً المناسب للمبلبم.

  ًٌفصح تجاور األسالٌب التَّركٌبٌة عن فوابد سٌاقٌة تنطوي على دالالت نفسٌة خاصة تتعلق بالمتلق

تَّوكٌد, والعدول, والتَّخصٌص, والتَّوضٌح لموضوع محدد ٌحمل رسالة من أبرزها التَّقرٌر, وال

 معٌنة.

  تمّثل المحاورة بٌن َطرفٌن متجاورٌن أو أكثر مثل أسلوب الحجاج تجاوراً أسلوبٌاً الفتاً للنظر ظهر

 فً أسلوب الحجاج القرآنً الَّذي مرَّ بنا فً دراسة تجاور بنٌة التقدٌم والتأخٌر. 

 لتقدٌم والتأخٌر عن منهجٌة سلٌمة فً التسلسل الزمنً الَّذي ٌتضمن أكثر من نبً ٌكشؾ تجاور ا

 صبلة هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن.

  ,ال ٌقؾ تجاور الحذؾ عند االٌجاز وإنما ٌتجاوز ذلك إلى إثارة االحتراز, والخوؾ من اإلٌهام

 والشك لٌصل إلى حالة من الٌقٌن والّثبات.   

 نَّفً توجٌه رسابل مهمة مثل اثبات وحدانٌة هللا تعالى الَّذي هو فً المقام أثبت تجاور أسالٌب ال

 االسمً من دعوات األنبٌاء والرسل )علٌهم السبلم( .

  ,ٌعد الطباق ومنه المقابلة أكثر األسالٌب الشابعة فً القرآن الكرٌم بٌن األسالٌب الصوتٌة

الباطل, والخٌر والشر, كما ٌعّبر عن قضٌة والتركٌبٌة, والداللٌة بوصفه ثنابٌة تفصح عن الحق و

 تمتد من عصر النبوة إلى ٌوم القٌامة كما قٌل )بضدها تتعرؾ االشٌاء(.
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  ور الَّتً تمثل مشاهد ٌوم القٌامة والجّنة والنَّار, واألمثال ٌفصح تجاور األسالٌب الداللٌة عن الصُّ

لتَّرؼٌب, والتَّوبٌخ, والحث على المسابقة إلى الَّتً ٌضربها هللا تعالى للتذكٌر والعظة والتَّنبٌه وا

 العمل الصالح الَّذي ٌحقق الفوز بالجنة والنجاة من النَّار عافانا هللا جمٌعاً.

  ترسخ عند الباحث ما ٌشكله المجاز بوصفه متؽٌراً بٌانٌاً من اٌحابٌة عالٌة فً رسم الصور الفنٌة

ببلؼٌة فً السٌاق القرآنً الَّذي ٌتضمن أسلوب والسٌما إذا ما تجاور مع ؼٌره من التراكٌب ال

 الحجاج, واإلقرار بوحدانٌة هللا تعالى, وقدرته على وجه من التحدي.

ٌُسهم تجاور الكناٌة مع االسالٌب المتنوعة فً رسم صورة كنابٌة توّضح عمق المعنى، والكشؾ 

 د هلل رب العالمٌن.عن داللته التً تقرر المشهد فً ذهن المتلقً, وآخر دعوانا أْن الحم

 

منى رفعت عبد 
 الكرٌم

 

أنماط التصوٌر 
الشعري فً كتاب 
الفرج بعد الشدة 
للتنوخً دراسة 

 وتحلٌل

كلٌة التربٌة للعلوم  اللؽة العربٌة / ادب
 االنسانٌة

 المستخلص  

ل والمرسل ه( ٌمثل العبلقة المتٌنة بٌن المرس1ٖٗكان وال ٌزال كتاب )الفرج بعد الشدة( للتنوخً)       

إلٌِه لما تضمن من نصوٍص شعرٌة وردت عن فطرة سلٌمة وأحاسٌس صادقة عبرت عن الصلة الوثٌقة 

بالحٌاة اإلجتماعٌة وكشفت التعبٌر عن اإلنفعاالت اإلنسانٌة التً استوعبت هموم الشعراء وعبرت عن 

َر عن معاناته حتى تمثل ذلك آالمهم وتفاعلهم مع بٌبتهم ووجودهم، فالتنوخً فً كتابِه عاٌش الواقع وعبّ 

الواقع وآثاره فً صفحة الشعر الصافٌة بكل صدق وعفوٌة، وإّنً إذ قصدُت دراست هذا العنواٍن 

أنماط التصوٌر الشعري فً )ألُطروحتً فهو بحٌر اخوض فً لججِه وانتقً من دررِه فً صوٍر تجمعها 

ً فاّجتذبنً بعد تأمٍل وتمحٌٍص, فكتاُب القاضً ( لٌكون عنواناً ألُطروحتكتاب الفرج بعد الّشدة للتنوخً

التنوخً ٌستحق عناء البحِث واالطروحة, وذلك لما لصاحبِه من علو منزلٍة بٌن أقرانه فً العصر العباسً, 

فهو علٌم من أعبلم األدب العربً له مكانته وبصمته الواضحة فً تراثنا العربً واإلسبلمً, لما قدمه من 

ماتقدم كان من أقوى الدوافع التً جعلتنً أكثر تمسكاً بدراستِه.  نتاجات جلٌلة. ولعل  

وهذه االطروحة هً محاولٌة لتتبع أبرز األنماط الصورٌة التً وردت فً الكتاب, والتعرؾ على         

مدى تعالقها بعضها مع البعض لذا كانت طبٌعتها تقتضً الوقوؾ على الجوانب الشعرٌة واإلحاطة بأنماط 
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, فكان المنهج الوصفً التحلٌلً هو االختٌار األمثل لقراءة أنماط التصوٌر المختلفة التً وردت تصوٌرها

 فً كتاب )الفرج بعد الشدة (. 

إقتضت طبٌعة االطروحة أْن تكون فً  مقدمٍة وتمهٌٍد, وفصوٍل ثبلثة, ثم إنتهت بخاتمٍة أشتملت         

د عرضت فً التمهٌد )التعرٌؾ بالكتاب وبٌان مفهوم على أهم ماتوصلت الٌة االطروحة من نتابج, وق

النمط التصوٌري ( مؤلفُه, منهجُه, ومصادره. وأما الفصل االول فتناولت فٌه )الصورة األجتماعٌة ( اذ 

درست الصور التً وردت فً الكتاب, ورصدها التنوخً من رحم الواقع فً عصره , ومن تلك الصور: 

, والكرم , فضبل عن صورة أخرى كانت قد برزت آنذاك , وهً صورة صور الحكمة,والفخر والفروسٌة 

 الهجاء والذم.

وجاء الفصل الثانً لٌكون بمثابة الردٌؾ لؤلول إذ تناولت فٌه )الصورة النفسٌة ( التً جمعت بٌن         

 طٌاتها صور التتفاؤل, والؽربة, والشكوى, والعتاب. 

ُمَخصصاً )للصورة البٌانٌة ( بما فٌها من استعارٍة, وتشبٌٍة, وكناٌٍة.  واما الفصل الثالث فقد جعلتهُ         

والبد من اإلِشارة إلى أَن صفحات فصول هذه االطروحة قد تباٌنت من حٌث عددها, وذلك بحسب المادة 

المدروسة, لذا كان الفصل الثانً أطولها, ثم االول, فالثالث, ولعل ذلك ٌعود إلى طبٌعة عرض تلك الصور 

ولهذا اقول : لقد حاولت جاهدة اّستقراء الكتاب وكل ما كان  وحضورها فً كل فصل بما ٌتوافق مع عنوانه

لُه عبلقة به من كتب األدب المختلفة , لٌتسنى لً اإلحاطة بموضوع البحث واالطروحة، ولكنً الأدعً 

فوة سها عنها القلم ، أو زلّة االستٌعاب الشامل لهذا البحث ، فالكمال صفة هلل تعالى وحده ، فمن  وجد ه

وقع فٌها القدم  فلٌدرأ بالحسنة السٌبة ، فإن اإلنسان ال ٌخلو من التقصٌر او النسٌان ، فما أنا إال طالبُة علم 

قد تكثر كبواتها فً مطاوي الطرٌق ، ولكن أقول: عسى ان ٌكون لهذا البحث خطوة فً مسٌرة الدراسات 

وفقُت إلى ذلك فالفضل هلل تعإلى ثم لؤلساتذة الذٌن أرشدونً وخففوا عنً  األدبٌة أنفع به َوأنتفع،  فإنْ 

وعورة مسالكه، وإْن كانت األُخرى فان لً من سبلمة القصد خٌر ما أعتذر به ، والعذر عند كرام الناس 

ن أجل إتمام مقبوالً.وقبل الختام الٌسعنً اال أن أتقدم بالشكر واالّمتنان إلى كل من أسهم وساعد ولو بكلمٍة م

هذه االطروحة, وأخُص بالشكر استاذتً الفاضلة الدكتورة )وسن عبد المنعم ٌاسٌن ( على مابذلتُه من جهٍد 

ومتابعة, اذ لوال توجٌهاتها ومبلحظتها السدٌدة التً قومت جهدي ووجهتُه نحو الصواب والموضوعٌة, لما 

  .كان لهذه االطروحة المتواضعة أن تتم أو تظهر للوجود
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