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، 500، 200، 150، 100، 50% وهي (96) ذات نقاوة CR3RHR3RNتم تحضير سلسلة من التخافيف من مادة األكريلونايتريل (: الخالصة

1000 ppm كما تم الحصول على عزلة نقية من بكتيريا ، (Bacillus subtilis  لبيان كفاءتها في عملية المعالجة الحيوية لمادة
. لقحت Brain Heart Infusion (BHI)لبكتيري باستخدام وسط غذائي إغنائي وهو وسط األكريلونايتريل، حيث تم تكثيف النمو ا

P8×1.5التراكيز المستخدمة أعاله بالمزروع البكتيري بواقع 
P10 ) 600خلية/ مل من خالل اإلستدالل بإنبوبة ماكفرالند nm, OD=0.5 ،(

لبيان كفاءة البكتيريا في  HPLCوبعد المعالجة بوساطة جهاز الـ  مئوي. ثم قيست تراكيز المادة قبل 37وحضنت لمدة سبعة أيام بدرجة 
 %.95.26، وكانت النسبة المئوية للمعالجة قد بلغتppm 500عملية المعالجة. بينت النتائج أن أفضل تركيز للمعالجة كان 

 

 .البكتاألكريلونايتريل، اإلنحالل الحيوي،  الكلمات المفتاحية:

 
Biodegradation of Carcinogenic Acrylonitrile Residues 

Using Microorganisms 
 

Sufyan Mohammed Shartooh 
 

Ministry of Science and Technology – Hazardous Wastes Treatment & Disposal Directorate 
Baghdad – Iraq 

 
Abstract: A series of Acrylonitrile (CR3RHR3RN) concentrations were prepared within the purity of 96%, 
which were (50, 100, 150, 200, 500 and 1000 ppm), A pure culture of Bacillus subtilis bacteria was 
obtained to determine its efficiency in Acrylonitrile biodegradation, the bacterial culture was concentrated 
using enrichment media (Brain Heart Infusion – BHI). The Acrylonitrile concentrations under study were 
inoculated with 1.5×10P

8
P cell/ml of bacterial culture inference by McFarland turbidity standards (600 nm, 

OD=0.5), and were incubated for 7 days at 37° C, then the concentrations were measured before and after 
the biological treatment using HPLC in order to determine the efficiency of the bacteria in the 
biodegradation process. Results showed that the optimum concentration for treatment is 500 ppm with a 
percentage of 95.26%. 

Key words: Acrylonitrile, Biodegradation, Bacteria.   
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 المقدمة:

تعتبر مادة األكريلونايتريل من المواد 
العضوية الخام والتي تستخدم وبشكل كبير في 

والنايلون والمطاط  تصنيع ألياف األكريليك
والمحاليل الكيمياوية المصنعة واألصباغ، وتعد 
من الملوثات التي لها األولوية في عمليات 
المعالجة للعديد من بلدان العالم نظراً لسميتها 
العالية وكونها مادة مسرطنة. وقد تم عالج هذه 
المادة العضوية بتقنيات عديدة مثل الحمأة 

األكسدة وعمليات  الحيوية المنشطة وعمليات
الكاربون المنشط، وتشكل المعالجة اإلحيائية 
لهذه المادة نقطة ساخنة في العديد من البحوث 
العالمية الحالية والمختصة بالمعالجة الحيوية 
للملوثات العضوية إلعتبارها مواد ملوثة 

 .)2،  1(وخطرة لإلنسان والبيئة 
إن مادة األكريلونايتريل العضوية قابلة 

نحالل المايكروبي بوساطة العديد من األحياء لإل
المجهرية والتي تتمتع بإمكانية إفراز األنزيمات 
الخاصة بكسر اآلصرة النيتروجينية الثالثية 
الموجودة في هذه المادة لتحليلها إلى مركبات 

 200000بسيطة، حيث يتم معالجة أكثر من 
طن من هذه المادة سنوياً في العالم بوساطة 

. ونظراً للكلف العالية )3(ل الحيوي اإلنحال
لعمليات المعالجة الفيزيوكيميائية وإمكانية إنتاج 
مواد ثانوية ملوثة للبيئة، فقد جاءت هذه 
المحاولة البحثية للتحقيق والتحري عن إمكانية 
المعالجة الحيوية لهذه المادة وتحديد الظروف 
المثلى وبما يخدم التجارب المستقبلية للحصول 

أكبر نسبة معالجة لمادة األكريلونايتريل  على
لقابليتها  Bacillus subtilisباستخدام بكتيريا 

 على المعالجة.

 

 المواد وطرائق العمل:

 .تحضير المحاليل:1

 ppm 10000بتركيز  قياسيتم تحضير محلول 
من مادة األكريلونايتريل األصلية والتي هي 

 % بتطبيق القانون:96بدرجة نقاوة 
1% = 10000 ppm 

96% = 960000 ppm 
ومن المحلول الخزين تم تحضير سلسلة من 

 التخافيف هي: 
)50،100،150،200،500،1000 ppm (

وذلك الستخدامها في التجارب الالحقة. وقيست 
 -pHالدالة الحامضية باستخدام جهاز الـ 

meter  باستخدام محلولي  7وعدلت إلى
NaOH & HCl (1N) )4(. 

 

 روع البكتيري:.تحضير المز2

تم الحصول على عزلة نقية من بكتيريا     
Bacillus subtilis  المعزولة من التربة

من موقع تواجدها  الملوثة بمادة األكريلونايتريل
بإستخدام  وخزنها في محافظة البصرة،

منظمة الفحوصات الكيموحيوية المعتمدة في 
 وباستعمال دليل بيرجي حماية الصحة األمريكية

لعزل وتشخيص األحياء المجهرية، ثم حضر 
وسط زرعي ملحي يحتوي على العناصر 
األساسية للنمو ومنظمات النمو من األمالح 
والسكريات وإستبدال مصدر الغذاء (الكاربون 
والنيتروجين) من الوسط بمادة األكريلونايتريل 
وذلك إلجبار البكتيريا على التطبع والتغذية 

لملحي بإعتبارها مادة والنمو بهذا الوسط ا
عضوية. وحضنت البكتيريا بالحاضنة الهوائية 

مئوي ومراقبة فترة النمو  37الهزازة بدرجة 
األمثل لألحياء المجهرية بوساطة 

ووفق  Visible Spectrophotometerجهاز
حيث كانت المدة  nm 600طول موجي بلغ 

يوماً، كما تم  17المثلى للنمو األولي هي 
ا البكتيرية باستخدام المجهر تشخيص الخالي

الضوئي. ومن المزروع البكتيري أعاله نشطت 
 BHIالبكتيريا المتطبعة باستخدام وسط الـ 

مئوي  37وحضن المزروع بدرجة حرارة 
ساعة، بعدها تم التخلص من الوسط  24ولمدة 

اإلغنائي بعد هذه المدة وجمعت البكتيريا 
 المنشطة المتطبعة باستخدام جهاز النبذ

دورة / دقيقة،  3000المركزي المبرد بسرعة 
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ثم حضر وسط زرعي ملحي آخر  يحتوي على 
% من محلول 10مادة األكريلونايتريل ولقح بـ 

 BHIالبكتيريا المتطبعة والمنشطة بوسط الـ 
P8×1.5وبواقع 

P10  خلية/ مل حسب أنبوبة
مئوي  37ماكفرالند، وتم الحضن بدرجة حرارة 

مو األمثل للبكتيريا وتمت مراقبة فترة الن
 Visibleالمنشطة والمتطبعة باستخدام جهاز 

Spectrophotometer فكانت الفترة المثلى ،
للنمو هي سبعة أيام بمراقبة منحنى النمو 
البكتيري. ثم تم تحضير سلسلة التراكيز 
المذكورة في فقرة تحضير المحاليل أعاله 

مل ثم  100ووضعها في دوارق حجمية سعة 
% من العالق البكتيري (بعد عزله 10 لقحت بـ

عن الوسط الزرعي بجهاز النبذ المركزي) 
وحضنت الدوارق الحجمية الحاوية على 
البكتيريا والوسط الملحي الحاوي على مادة 
األكريلونايتريل بتراكيز مختلفة لمدة سبعة أيام 

مئوي، بعدها تم عزل  37بدرجة حرارة 
زرعي البكتيريا عن الرائق من الوسط ال

باستخدام جهاز النبذ المركزي ثم فلترة الرائق 
، ليؤخذ الرائق 45µmبورق ترشيح بحجم 

لتقدير كمية وتركيز المتبقي من مادة 
األكريلونايتريل ومعرفة التغير في تركيب المادة 

و  HPLCقبل وبعد المعالجة باستخدام جهازي 
FTIR)4  ،5( . 

 
 النتائج والمناقشة:
 Visibleجهاز الـ  ةبينت نتائج قراء

Spectrophotometer  أن أفضل فترة نمو
يوماً في محلول الوسط الملحي  17للبكتيريا هي 

المحضر لغرض عملية تطبيع البكتيريا في 
عملية الزرع األولي، وبعد عزل البكتيريا 
المتطبعة في الوسط الملحي تم تنشيطها 

وبينت نتائج الفحص أن  BHIباستخدام وسط الـ 
أيام، أي أن الفترة قلت  7فترة للنمو هي أفضل 

بسبب تطبع البكتيريا على النمو في الوسط 
الحاوي على مادة األكريلونايتريل وبالتالي 

 مقاومتها للظروف المختلفة للنمو.
تم تهيئة الظروف المثلى للفحص بجهاز الـ     

HPLC  من درجة الحرارة ونوع العمود، حيث
قبل المعالجة  عينةقسمت العينات إلى جزئين: 

بعد المعالجة وذلك لمعرفة تركيز مادة  وعينة
األكريلونايتريل لبيان كفاءة البكتيريا المستخدمة 
في المعالجة الحيوية للمادة العضوية وحسب 

وكما هو مبين  HPLCأشكال فحص جهاز الـ 
). حيث تم حساب تراكيز 1في (جدول رقم 

باإلعتماد المادة العضوية (األكريلونايتريل) 
على مساحات القمم المستحصلة من األشكال 

(شكل  HPLCالبيانية الخاصة بفحص جهاز الـ 
 )، وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية:1رقم 

C sample=C st ×A sample / A st 
 حيث أن:

C sample .تركيز العينة = 
C st .تركيز العينة األساسي = 

A sample .مساحة القمة بعد المعالجة = 
A st .مساحة القمة قبل المعالجة = 

وقد تم تثبيت التركيز األساسي وفترة الحضن    
لعمل التجربة، كما تم فحص هيئة المركب الناتج 

كما هو  FTIRقبل وبعد المعالجة بجهاز الـ 
 ).2مبين في الشكل رقم (

 
 HPLCاألكريلونايتريل قبل وبعد المعالجة مقاسة بجهاز ): قيم تراكيز مادة 1جدول (

 

 النسبة المئوية للمعالجة ppmتركيز المادة بعد المعالجة  ppmتركيز المادة قبل المعالجة  التخفيف

1 50 4.06 91.88% 
2 100 9.96 90.04% 
3 150 13.4 91.06% 
4 200 18.19 90.9% 
5 500 23.7 95.26% 
6 1000 119.1 88.09% 
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تشير النتائج المستحصلة من الجدول رقم 
) إلى أن جميع التراكيز المستخدمة في 1(

التجربة من مادة األكريلونايتريل بعد المعالجة 
قد قلت عن قيمتها األساسية المستخدمة قبل 
المعالجة وبظروف ثابتة، وكانت أعلى نسبة 

وية لمادة األكريلونايتريل مئوية للمعالجة الحي
% والمستحصلة من التركيز 95.26هي 
500ppm وأقل نسبة مئوية للمعالجة بلغت ،

% والمستحصلة من التركيز 88.09
1000ppm  حيث يمثل هذا التركيز النقطة ،

الحرجة لعملية المعالجة الحيوية كما يشير 
إلى أن البكتيريا  ، ويعزى هذا)1الجدول رقم (

ليتها على هضم ما هو موجود من قد قلت قاب
مادة األكريلونايتريل أي قلت قابليتها على 

 500ppmالمعالجة الحيوية لزيادة التركيز عن 
من خالل تكسير األواصر الثالثية للنتروجين 
 في المادة إلحتواءها على أنزيم النايتروجينيز

nitrogenase  الذي يكسر اآلصرة ويحرر
النتروجين كمصدر غذاء للكائن الحي، بمعنى 
آخر فإن قابلية المعالجة الحيوية للبكتيريا 
المستخدمة في الدراسة تعود إلمتالكها 
األنزيمات الخاصة بكسر اآلصرة النتروجينية 
الثالثية الموجودة في التركيب الكيميائي للمادة 

من الممكن أبسط  وبالتالي تحويلها إلى مركبات
اإلستفادة منها وإعتمادها كمصدر غذائي 

وقد  .)6(إلحتواءها على الكاربون والنتروجين 
تم الحصول على هذه النتائج بعد فترة حضن 

أيام وثم قياس التراكيز بعد عملية  7مدتها 
المعالجة الحيوية ومقارنتها مع التركيز 

باإلعتماد  HPLCاألساسي بإستخدام جهاز الـ 
لى مساحات القمم المستحصلة من الفحص ع

وتعزى النسبة القليلة لعملية  ).1(شكل رقم 
اإلنحالل الحيوي للمادة في التراكيز القليلة إلى 
عدم توفر المادة الغذائية بصورة كافية للنمو 

والتكاثر لذلك تموت الكائنات الحية قبل إتمام 
 عملية المعالجة بصورة كلية.

ه يمكن تطوير هذه ويمكن القول بأن    
الدراسة باإلعتماد على النتائج األولية لتصميم 
منظومة مفاعل حيوي لمعالجة كميات أكبر 
وبتراكيز أعلى من هذه المادة العضوية، وإكمال 
النتائج المستحصلة من هذه الدراسة لتحديد 
نوعية المادة العضوية الناتجة بعد عملية 

افقت نتائج المعالجة (المرحلة الثانية)، وقد تو
 .)7،  5،  2( ات سابقةهذه الدراسة مع دراس

 
 اإلستنتاجات والتوصيات:

ومن خالل النتائج التي خرجت بها 
 التجربة من الممكن أن نوصي باآلتي:

 

إختبار أكثر من كائن حي مجهري  .1
لغرض المقارنة وتحديد أكبر نسبة 

 معالجة حيوية.
العمل على متغيرات مختبرية أكثر  .2

لتحديد الظروف المثلى للمعالجة مثل 
درجة الحرارة واألس الهيدروجيني 
وزمن اإلستبقاء والتركيز األولي 
والكتلة الحيوية للكائن المجهري 

 وغيرها.
أستخدام عدة تحويرات في أكثر من  .3

وسط زرعي لتطبيع الكائن الحي 
 المستخدم في عملية المعالجة.

خدام مواد مساعدة ومنشطة للمادة أست .4
 العضوية المعالجة.

دراسة إمكانية تصميم منظومات  .5
 مفاعل حيوي ألغراض المعالجة.

إجراء تجارب أخرى لفحص  .6
المركبات الناتجة بعد المعالجة وتحديد 

 سميتها.
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 .لمادة األكريلونايتريل قبل وبعد المعالجة الحيوية HPLC): يبين نتائج فحص جهاز الـ 1شكل رقم (
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 .لمادة األكريلوناتريل قبل وبعد المعالجة الحيوية FTIR): طيف اإلمتصاص بجهاز الـ 2شكل رقم (
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دراسة مستويات الكلوتاثايون ومالون ثنائي الديهايد ومواصفات السائل 
 المنوي لدى عمال المخابز واألفران الحجرية في مدينة كركوك

 
 صاحب جمعة عبد الرحمن2سنور دلشاد علي الزنگنة      1

 

 الحياة، كلية العلوم، جامعة تكريت.علوم 
 

المالون ثنائي و Glutathione GSHالكلوتاثيون هدفت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير اإلجهاد الحراري على مستويات  الخالصة:
) عينة من 90( مواصفات السائل المنوي لدى عمال المخابز واألفران الحجرية، إذ تـم إختيارو Malondialdehyde MDAالديهايد 

) شخصاً من األصحاء وبنفس أعمار العمال كمجموعة سيطرة، للفترة من اب 20) سنة، فضالً عن (45-19العمال وبأعمار تراوحت من (
) من العمال الذين أمضوا 35تضمنت( )A(مجموعة ، ووزع العمال الى ثالثة  مجاميع  وكاالتي:2014لغاية  تشرين الثاني/   2014/
) من العمال الذين 24تضمنت ( )C() سنة، مجموعة15-6) من العمال الذين أمضوا(31تضمنت() B(ت في العمل، مجموعة ) سنوا1-5(

 Cو  BوA للمجاميع الثالثة  GSH) في تركيز الكلوتاثيون p≤0.05) سنة. بينت نتائج الدراسة الحالية إنخفاض معنوي( 25-16أمضوا (
في مصل الدم لمجاميع العمال الثالثة مقارنة  MDAمعنوي في تركيز المالون ثنائي الديهايد  قياساً بالسيطرة، بينما لوحظ ارتفاع

في وإرتفاع معنوي ، في حين أظهرت النتائج إنخفاضاً معنوياً في معدل تركيز النطف، والنسبة المؤية للنطف النشطة ،بمجموعة السيطرة
 .للنطف غير الطبيعية للمجاميع الثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة النسبة المؤية للنطف غير المتحركة، والنسبة المؤية

 

Study the levels of Glutathione, Malondialdehyde, and 
seminal fluid properties in bakery workers in Kirkuk 

city 
 

Sinur Delshad Ali Al-zangana  , Sahib Jumm'a Abdoul-Rahman 

 

Biology Department, college of Science, University of Tikrit 
 

Abstract: The current study aimed to investigate the levels of Glutathione GSH,  Malondialdehyde  
MDA, and seminal fluid properties in bakery workers. (90)samples were collected from the workers in 
age(19-45)years and (20) of  the healthy people in same age as a control group, for the time period from 
August / 2014 - November / 2014, the samples were distributed three  groups A, B, and C included (35), 
(31), and (24) worker, had been worked for (1-5), (6-15), and (16-25) years, respectively. The results 
showed  a significant decrease (P≤0.05)  in the level of Glutathione GSH for the three groups compared 
to control group, Significant increase in level of Malondialdehyde MDA for the three groups compared 
to control group, will a Significant decrease in the concentration of sperms , and the percent of active 
sperms, significant increase in the percent of  non – motile sperms, percent of abnormal sperms, and the 
count of white blood cells in semen for the three groups compared to control group. 

Keywords: GSH, MDA, seminal fluid, bakery workers. 



 
 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             9 
 

 :المقدمة

 االفران الحجرية يشكل عمال والمخابز
بها من مجموع العاملين في  سال بأنسبة 

مختلف دول العالم السيما في الدول النامية على 
افتراض ان الدول المتقدمة تستخدم تقنيات 
متقدمة في انتاج الخبز وتتمثل باستخدام المكائن 

د هواآلالت الحديثة التي تعمل بشكل الي وبج
المخابز االفران  بشري أقل، ويكون العمال في

جة الحرارة ولكثير رعرضة الرتفاع د يةالحجر
من التلوث الهوائي بمختلف انواع الغازات 
المنبعثة من احتراق الوقود وكذلك للتلوث 
الحراري الذي يعد احد الملوثات الطبيعية في 
صور موجات حرارية متفاوتة في طولها 
الموجي والمنبعثة بشكل طاقة تسير بخطوط 

 احد اريالحر التلوث ويعد ).1مستقيمة(
 موجات صورة في ويكون الطبيعية الملوثات

 الموجي ومنبعثة طولها في حرارية متفاوتة
 الرتفاع مستقيمة بخطوط تسير طاقة بشكل

 ، °م ( 273 ) المطلق عن الصفر حرارتها
 درجة على بالميكرون الموجي طولها ويتوقف
المنبعثة من  كالحرارة لها الجسم المشع حرارة

 وعن وصبها المعادن صهر وعن أفران المخابز
والمسابك  والزجاج والخزف السيراميك مصانع

من المعروف أن األكسدة هي تفاعل و ).2(
كيميائي تنتقل فيه االلكترونات من مادة معينة 
إلى عامل مؤكسد، وهذا األخير يمكن أن ينتج 

، وتعرف الجذور Free radicalsجذور حرة 
إلكترون واحد الحرة بأنها جزيئات أُنتزع منها 

من أحد األزواج اإللكترونية خالل التفاعالت 
الكيميائية وأصبحت حاوية في مدارها الخارجي 
إلكتروناً مفرداً مكونةً بذلك جذور األوكسجين 

). وتمتاز الجذور الحرة بالتهيج 3الحرة  (
Excitation  وعدم االستقرارUnstable ،

فاعل مع وبأنها ذات طاقة عالية وشديدة األلفة للت
الجزيئات الحيوية في الجسم وبالتالي تحاول 
بكل الطرق الرجوع إلى حالة االزدواج من 

خالل أخذ االلكترونات من الجزيئات المجاورة 
مؤديةً إلى تولد جذور حرة متسلسلة 

 Oxidativeفاإلجهاد التأكسدي  ).4ومتعاقبة(
stress  يمثل الحالة التي يزداد فيها إنتاج

، وينتج عادةً من التفاعالت الجذور الحرة
األيضية المستخدمة لألوكسجين.. إذ يعرف 
اإلجهاد التأكسدي على انه إختالل 
التــــــــــوازن بيـــــــن أنواع األوكسجيـن 

 ).5الفعالة وآليـات الدفـاع المضـادة لألكسـدة (

 Oxidativeويؤدي الضرر التأكسدي  
damage د الناجم عن زيادة مستوى الموا

المؤكسدة دوراً أساسياً في نشوء معظم 
) مثل 6,7,8األمراض العصرية عند اإلنسان (

األمراض القلبية الوعائية، السرطان، داء 
السكر، التهاب الكبد، التهاب المفاصل، 
اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، وضعف 

  ).9,10العضالت (

هدفت الدراسة الحالية الى معرفة مدى       
على عمال األفران تأثير االجهاد الحراري 
الكلوتاثيون مستويات والمخابز الحجرية في 
Glutathione GSH  كمضاد لألكسدة

المالون ثنائي الديهايد و ،معروف
Malondialdehyde MDA  ًبوصفه مؤشرا

 .ومواصفات السائل المنوي ،لبيروكسدة الدهن

 وطرائق العملالمواد 

  2014جريت هذه الدراسة للفترة من اب /أ     
) عامالً 90على ( 2014لغاية  تشرين الثاني/ 

خابز واألفران الحجرية وبأعمار من عمال الم
) 20) سنة، فضالً عن (45-19( من تراوحت

وبنفس أعمار العمال غير العاملين شخصاً من 
سالمتهم كمجموعة سيطرة والذين تم التأكد من 

مل من الدم الوريدي  5تم سحب  الصحية
دقيقة  15وفصل بوساطة الطرد المركزي لمدة 

دورة /دقيقة للحصول على  3000بسرعة 
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  GSHالمصل الذي استخدم لتقدير مستويات 
 .  MDAو

 الكيموحيوية فحوصاتال

 تقدير تركيز الكلوتاثايون -1

في مصل الدم  تركيز الكلوتاثايون قدر      
 Ellmanباستعمال طريقة كاشف المان 

 ).11المحورة المتبعة من قبل الباحثين (

تقدير تركيز المالون ثنائي الديهايد  -2
MDA 

في مصل الدم  MDA تركيز ال قدر      
حامض الباربيتيورك  طريقة تفاعلب

(Thiobarbituric acid)  المحورة
 .(12)المتبعة من قبل الباحثين

 المنوي السائل فحوصات

 Macroscopi العياني الفحص/ أوالً 
Examina-tion 

الفحص العياني عملية المشاهدة  ضم        
 قوامه، حامضيته، لونه،السائل المنوي وتحيد 
حسب معايير منظمة  حجمه، زمن اماعته

 ).13( الصحة العالمية
 

 Microscopicالفحص المجهري / ثانياً 
examina-tion:- 

 -:Sperms motilityف النطحركة  -1

سب ح نطفنسبة ونمط حركة ال تعيين تم    
 .)13(تقسيمات منظمة الصحة العالمية

  
 
 
 

 Spermsفتركيز النط -2
concentration:-  

ف شريحة عد استخدمت في عد النط      
وهي عداد  Hemocytometerكريات الدم 

بعد تخفيف عينة السائل  Neubauerنيوباور 
المنوي بالمحلول الفسيولوجي المحضر حسب 

 ).13منظمة الصحة العالمية(

 -النتائج والمناقشة:

 تركيز الكلوتاثايون في مصل دم:

) 1أظهرت النتائج الدراسة الحالية(جدول     
في تركيز  (p≤0.01)انخفاضاً معنوياً 

في مصل دم لمجاميع العمال  GSHالكلوتاثيون 
المعرضة لإلجهاد الحراري  Cو BوA الثالثة 

مايكرومول /لتر)  4±0.16إذ سجلت(
 3±0.21مايكرومول/لتر) و( 3.3±0.22و(

مايكرومول/لتر) على التوالي قياساً بمجموعة 
 4.8±0.16السيطرة التي سجلت(

مايكرومول/لتر)، وعند مقارن المجاميع الثالثة 
بعض نالحظ انخفاضاً معنوياً مع بعضها ال

، وعدم Aقياساً بمجموعة  Cو Bلمجموعتي 
. وقد  Cو Bوجود فروق معنوية بين مجموعتي 

يعزى هذا اإلنخفاض إلى أسباب عدة، منها، 
زيادة معدل استهالك الكلوتاثيون الذي يعد من 
أهم مضادات األكسدة غير اإلنزيمية في إزالة 

نة نتيجة اإلجهاد الجذور الحرة ونواتجها المتكو
يتحول من الشكل  إذالحراري والتاكسدي 

إلى الشكل غير الفعال ثنائي   GSHالفعال
وتعد   Glutathione disulfideالكبريت 

مجموعة الكبريت في تركيب الكلوتاثيون عامال 
مختزال جيدا إذ تهب ذرة هيدروجين بسهولة 
وذلك لضعف اآلصرة بين الكبريت 

وقوة اآلصرة بين ) S-Hوالهايدروجين (
) في الجذور C-Hالكاربون والهيدروجين (

الحرة لذلك فهي تقوم بحماية األغشية الخلوية 
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). كما قد 14,15,16من ضرر الجذور الحرة(
الى أكسدته،  GSHيعزى سبب خفض تركيز 

أو الى حدوث نقص في المواد االولية لبنائه 
وخاصة االنزيم المساعد(الشكل المختزل) 

مايد ادنين ثنائي نيوكليوتايد فوسفيت نيكوتين ا

NADPH  الناتج عن مسار السكر خماسي
الفوسفيت والتي تعد المادة المحفزة لعمل انزيم 

Glutathione reductase  الذي يعمل على
اعادة الشكل الفعال للكلوتاثيون من الشكل غير 

 ).15الفعال(

 

ي على مستويات الكلوتاثيون والمالون ثنائي الديهايد لدى عمال المخابز واألفران ) تأثير األجهاد الحرار1جدول (
 الحجرية.

 المجاميع           
 

 الفحوصات
 مجموعة 
 السيطرة

 

 A( 1- 5(مجموعة 
 سنين

 -B( 6مجموعة (
 سنة 15

 -C(  16مجموعة (
 سنة  25

مستوى 
 الكلوتاثيون
umol/L 

4.8 ± 0.16    a 4 ± 0.16       b 3.3 ± 0.22      c 3 ± 0.21           c 

مستوى المالون 
ثنائي الديهايد 

µmol/L 

0.9 ± 0.10    d 2.8 ± 0.14    c 3 ± 0.08         b 4.2 ± 0.11        a 

 الخطأ القياسي± معدل 

      ) p≥ 0.005األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى (
                   

تركيز المالون ثنائي الديهايد في مصل الدم 
MDA: 

) الى وجود 1(الجدولتشير النتائج في      
) في تركيز المالون p≤0.05ارتفاع معنوي( 

 Cو Bو Aثنائي الديهايد في المجاميع الثالثة 
المعرضة لإلجهاد الحراري إذ 

/لتر) مايكرومول 2.8±0.14سجلت(
 4.2±0.11مايكرومول/لتر) و( 3±0.08و(

مايكرومول/لتر) على التوالي قياساً بمجموع 
 0.9±0.10السيطرة التي سجلت (

مايكرومول/لتر)، وعند مقارنة المجاميع الثالثة 

  Cفيما بينها لوحظ إرتفاع معنوي للمجموعة
، وكذلك ارتفاع Bو Aمقارنةً بمجموعتي 

 .Aاساً بمجموعة قي Bمعنوي لمجموعة العمال 
إذ إن ارتفاع درجات الحرارة في بيئة العمل 
يؤدي إلى تغيرات فسلجية شديدة في مكونات 

المسبب حرة الجذور الالدم إذ تؤدي الى توليد 
). وقد 17وهذا ما وجده(لإلجهاد التأكسدي 

الى إن هناك عوامل  وجماعتها  )18(أشارت
 كثيرة تؤدي الى حدوث اإلجهاد  التأكسدي من

من أهم النواتج  MDAأهمها الحرارة. ويعد ال
النهائية لبيروكسدة الدهن المتسببة عن تفاعالت 
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الجذور الحرة مع جزيئات المركبات الحيوية 
ويعزى سبب ارتفاع تركيز المالون ثنائي 
االلديهايد إلى اإلجهاد الحراري والتأكسدي الذي 
يؤدي إلى تولد الجذور الحرة إذ تقوم هذه 

بأكسدة الدهون في األغشية الخلوية إذ الجذور 
تعد الحوامض الدهنية المتعددة غير المشبعة 
لألغشية الخلوية الجزء األكثر تعرضا لتفاعالت 
الجذور الحرة بسبب امتالكها أواصر مزدوجة 
تعد الهدف الرئيس للجذور الحرة، وتنتج 
المالون ثنائي الديهايد من أكسدة هذه الحوامض 

ل تفاعالت الجذور الحرة بعملية الدهنية من خال
) هذا وإن الزيادة في 15,19بيروكسدة الدهن(

بيروكسدة الدهون بسبب الجذور الحرة وقلة 
كسدي أمضادات األكسدة تؤدي إلى الضرر الت

Oxidative damage  الذي يصيب أنسجة
) بأن 22وذكر( ). (20,21الجسم المختلفة

نظام التراكيز العالية للجذور الحرة ونقصان 
مضادات األكسدة الدفاعية يمكن أن يؤدي إلى 
تلف الجزيئات العضوية في الخلية، وزيادة 

، MDAاألكسدة الفوقية للدهن وبالتالي زيادة ال
من أن ارتفاع تركيز  (23)وفي دراسة اشار 

يؤدي الى سرعة  MDAالمالون ثنائي الديهايد 
استهالك األنظمة الدفاعية المضادة لالكسدة 

Antioxidative systems  مما يؤدي الى
ان و، الدهونبيروكسدة تلف األنسجة وزيادة 

الدهون بسبب  بيروكسدة الزيادة في تركيز
تفاعل الجذور الحرة وقلة مضادات األكسدة 

في الجزيئات  األذى التاكسدي الحاقتؤدي إلى 
 ) .24(خل خاليا انسجة الجسماد

 Seminal fluidالسائل المنوي  تحليل
analysis :- 

 Spermsتركيز النطف تمعدال
concentration rates  :- 

أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي       
 )p≤0.05( ) وجود انخفاض معنوي2جدول(

في معدل تركيز النطف لعمال المجاميع الثالثة 
A وB وC  المعرضين لإلجهاد الحراري فكانت

10P× 43.3±13.64بمعدل (

6
P (مل/

10P× 41.7±13.01و(

6
P)41.5±33.50/مل) و 

×10P

6
P مل) على التوالي قياساً بمجموعة/

 98.3±11.66السيطرة التي بلغت (
×10P

6
P مل)، ولم يالحظ فروقات معنوية بين/

نتها مع بعضها رالمجاميع الثالثة عند مقا
مع ما  توافقةالنتائج مهذه البعض. وقد جائت 

) 26(وجماعته، و )25(كل منتوصل اليه 
جماعتها، في دراستهم عن العالقة بين درجات و

الحرارة العالية واإلجهاد التأكسدي وتأثيرها 
على مواصفات المني والجسيم الطرفي. وقد 
يعزى سبب هذه الزيادة الى تأثير درجات 
الحرارة العالية على الخصية بسبب عدم قدرة 
غشاء الصفن في تنظيم درجة الحرارة الداخلية 

كون اقل من درجة حرارة للخصية والتي ت
الجسم بدرجتين مؤية وبالتالي حدوث خلل في 

  Spermatogenesisعملية اإلنطاف
الى  وجماعته )29(وقد أشار الباحث 27,28)(

ان هناك عدد من العوامل يمكن إن تعرقل إنتاج 
النطف ومنها الدرجات الحرارة العالية. ويمكن 
أن يعزى سبب هذا اإلنخفاض الى وجود ضرر 
في الخاليا الجرثومية الذكرية المعروفة بأسالف 

نتيجة التأثيرات   Spermatogoniaالنطف
الضارة للجذور الحرة المتكونة بسبب اإلجهاد 

، أو يعزى الى النقص في إفراز (30)الحراري
 )Testosterone( الشحمون الخصويهرمون 

إذ إن الجذور الحرة تؤثر على الخاليا البينية 
وتمنع إفراز هرمون الشحمون الخصوي الذي 
له دور كبير في عملية تكوين النطف، وهذا 

 بينيةالتأثير يكون من خالل تحطيم خاليا 
Leydig المسؤولة عن إفراز  في الخصية

 .(31,32 )هرمون الشحمون الخصوي
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 جهاد الحراري على مواصفات السائل المنوي  لدى عمال المخابز واألفران الحجرية.تأثير اال) 2جدول (

المجاميع             
 

 الفحوصات
 مجموعة  السيطرة

 

 A (1- 5(مجموعة 
 سنين

 B (6- 15مجموعة (
 سنة

 -C ( 16مجموعة (
 سنة  25

 معدل تركيز النطف
×10 P

6 
98.33±11.66  a 43.33 ±13.64 b 41.66 ±13.01   b 41.5 ± 33.50     b 

النسبة المؤية 
 %للنطف النشطة 

71.66 ± 6.00  a 31.66 ± 6.00  b 30 ± 2.88        b  17.5 ± 7.50      c 

النسبة المؤية 
للنطف غير 

 %المتحركة 

13.33 ± 3.33  c 36.66 ± 3.33  b 51.66 ± 7.26    a 55 ± 5.00         a 

 النسبة المؤية
للنطف غير 

 %الطبيعية  

21.66 ± 4.40  c 28.33 ± 9.27  b 31.66 ± 6.00  ab 35 ± 5.00         a 

 الخطأ القياسي ± معدل 

                        ) p≥ 0.005األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى (
 

 النسبة المؤية للنطف النشطة 

) 2جدول أظهرت نتائج الدراسة الحالية (     
في النسبة  (p≤0.01)انخفاضاً عالي المعنوية 

 A المؤية للنطف النشطة لمجاميع العمال الثالث
المعرضين لإلجهاد الحراري إذ  Cو Bو

%)  30±2.88%) و( 31.6±6.00سجلت(
%) على التوالي قياساً  17.5±7.50و(

 6.00بمجموعة السيطرة التي سجلت (
المجاميع الثالثة مع  ة%) وعند مقارن ±71.66

بعضها البعض لوحظ انخفاضاً معنوياً لمجموعة 
C  قياساً بمجموعةA وB وعدم وجود فروق ،

. وهذا ما توصلت Bو Aين مجموعتي معنوية ب
، وقد يعزى السبب الى األجهاد )26,33( اليه

التاكسدي الناتج عن الحرارة العالية التي يزيد 
  Lipid peroxidationمن بيروكسدة الدهون 

في غشاء النطف مما يؤدي الى قلة مرونتها 
سبب زيادة كذلك بومن ثم تقل حركة النطف،  و

لبيوت الطاقة ويقلل  في تلف الحامض النووي
ر الطاقة الالزمة لحركة النطف من امكانية توفي

)، إذ ان للجذور الحرة دور كبير في 34(
تأثيرها على نشاط النطف فهي تهاجم األحماض 
الدهنية المتعددة غير المشبعة للغشاء البالزمي 

كناتج  MDAللنطف وتؤدي الى زيادة في ال
إنخفاض في  نهائي لبيروكسدة الدهون وبالنتيجة

)، وقد يعزى الى 35نشاط النطف وشل حركتها(
اإلنخفاض في تركيز بعض مضادات األكسدة 
في السائل المنوي مثل الكلوتاثيون، أو الى 
اإلنخفاض الحاصل في هرمون الشحمون 
الخصوي إذ ان اإلنخفاض في هذا الهرمون 
يرافقها انخفاض في عدد النطف وضعف 

 .)36حركتها(
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   ة للنطف غير المتحركةالنسبة المؤي

) الى 2تشير النتائج الموضحة في الجدول(     
) في النسبة p≤0.05وجود ارتفاع معنوي(

المؤية للنطف غير المتحركة لدى المجاميع 
للعمال المعرضين لإلجهاد  Cو Bو Aالثالثة 

%)  36.6±3.33الحراري فكانت بمعدل(
%) على  51±5.00%) و( 51.6±7.26و(

التوالي مقارنةً بمجموعة السيطرة التي 
%)، وعند مقارنة  13.3± 3.33بلغت(

المجاميع المعرضة الثالثة مع بعضها البعض 
 Cو Bتبين وجود ارتفاع معنوي لمجموعتي 

لم يالحظ فروق معنوية ، وAبمجموعة  مقارنةً 
ت النتائج ء. وقد جاCو Bبين المجموعة 

) 25,26,37كل من(مع ما توصل اليه  توافقةم
، في دراستهم عن العالقة بين درجات الحرارة 
العالية واإلجهاد التأكسدي وتأثيرها على 
مواصفات المني، إذ أشاروا الى ان التعرض 
المستمر لدرجات الحرارة العالية تؤدي الى 
إرتفاع في النسبة المؤية للنطف غير المتحركة، 
ويمكن أن يعزى سبب هذا األرتفاع الى 

من أصناف األوكسجين  المستويات العالية
الفعالة التي تزيد من اكسدة الدهون، وتسبب 
ضرراً للغشاء البالزمي للنطف حيث ينتج عنها 

) إذ 38انخفاض في درجة نشاط النطف وموتها(
إن الجذور الحرة الناتج عن اإلجهاد الحراري 

زيد من بيروكسدة الدهون في غشاء النطف ت
فتها مما يؤدي الى تنخرها وفقدانها لوظي

وبالتالي قلة مرونتها أو  ةاإلختياري النفاذي
)، أو يقلل من امكانية توفير 39,40,41موتها(

). واظهرت 34الطاقة الالزمة لحركة النطف(
) وجود عالقة 42نتائج الدراسة التي اجراها(

عكسية بين تركيز المالون ثنائي الديهايد 
MDA  في البالزما المنوية والنسبة المئوية

ات الحركة التقدمية مع وجود عالقة للنطف ذ
 . طردية مع النطف غير المتحركة

 

 النسبة المؤية للنطف غير الطبيعية

) 2جدول أظهرت نتائج الدراسة الحالية (      
في النسبة  )p≤0.05( وجود ارتفاع معنوي 

 Bو Aالمؤية للنطف غير الطبيعية للمجاميع 
المعرضين لإلجهاد الحراري فكانت  Cو

%)  31.6± 6.00%) و( 28.3±9.27بمعدل(
%) على التوالي قياساً بمجموعة  35±5.00و(

%)، ولوحظ  21.6±4.40السيطرة التي بلغت (
مقارنةً بمجموعة  Cارتفاع معنوي للمجموعة 

A ولم يالحظ فروق معنوية للمجموعة ،B 
اليه  . وهذا ما توصل Cو Aقياساً بمجموعتي 

)، وقد يعزى سبب هذه الزيادة الى 26,37(كل 
تأثير درجات الحرارة العالية على الخصية 
بسبب عدم قدرة غشاء الصفن في تنظيم درجة 
الحرارة الداخلية للخصية والتي تكون اقل من 

ية وبالتالي ئودرجة حرارة الجسم بدرجتين م
حدوث خلل في عملية اإلنطاف وتخليق نطف 

، او يعزى الى الجهد (27,28)غير طبيعية
الذي يؤدي إلى  Oxidative stressالتاكسدي 

حدوث تشوهات لمظهر النطف وذلك بتنشيط  
األوكسجينه  أصنافالجذور الحرة من 

). وهناك توازن بين انتاج أصناف 43الفعالة(
االوكسجين الفعالة وبين الية الدفاع المتمثلة 

الذكرية، بمضادات االكسدة في القناة التناسلية 
وبالرغم من ذلك ربما يزداد انتاج أصناف 

او يحصل نقصان في (44) الفعالة OR2Rال
مضادات االكسدة مما يؤدي الى حصول حالة 

). اذ ترتبط الزيادة في 45األجهاد التأكسدي(
األجهاد التأكسدي بعالقة عكسية مع معالم 

التي تتمثل : بالحركة، النطف السوية 
 ).35وي(، والشكل السوالعيوشية
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استخدام مؤشرات بايولوجية لدراسة تأثير بيئة العمل على العاملين في محطة 
 ةكهرباء الدور

 

Pسراب سلمان كاظم

1
Pجانيت الزارزوزان،P

2
Pرسل بهاء الدين حسين،P

1
P و سها عبد الحكيمP

1 

 

P

1
P  العراق-بغداد-دائرة البيئة والمياه -والتكنولوجياوزارة العلوم      P

2
P العراق-بغداد-ةمحطة كهرباء الدور-وزارة الكهرباء 

 
 في صحة العاملين بمحطة كهرباء الدوره  Environmental Impact Assessment)راسة الحالية تقييم االثر البيئي (هدفت الد الخالصة:

والمتعرضين للتلوث الناتج من المحطة .اعتمدت الدراسة على عدد من الفحوصات وتشمل فحوصات انزيمية ودموية واستخدام داالت وراثية 
نتيجة التعرض للملوثات.  DNAوالتضرر الحاصل في جزيئة ال T cellsخلوية لتقفي تأثير بيئة العمل من خالل مدى تضرر خاليا تي 

من اجزاء محطة كهرباء الدورة وانتقيت اعداد معينة من العاملين فيهاواستخدمت استمارة معلومات خاصة لكل شخص،  أختيرت مواقع الجمع
اوضحت نتائج الفحوصات االنزيمية .Micronuclei test Mnجمعت عينات دم منهم واجريت لها فحوصات انزيمية وفحص النوى الصغيرة

 ALPو glutamic pyruvic transaminase GPTوglutamic oxaloacetictranaminase GOTان معدل مستوي انزيمات الكبد
Alkalin    Phosphatase  واالنزيم المناعيadenosendeaminase ADA  ولجميع العينات للعاملين في المحطة اعلى من المستوى

 و GOTو GPTمستوى انزيمات الكبد   الطبيعي مقارنة مع مجموعة السيطرة (اشخاص من مناطق بعيدة عن المحطة)،حيث كان معدل
ALP 52.384هو IU/L 63.538و IU/L 67.333 IU/L على التوالي وللADA  1.134كانتU/mg في حين كانت قيمها لمجموعة

. وبينت نتائج فحص النوى الصغيرة الى  ADA 0.752U/mg على التوالي وللIU/L52.433 IU/L 32.421و IU/L 36.521السيطرة 
فراد العاملين في المحطة يحملون خاليا فيها مدى من النوى الصغيرة أعلى من افراد مجموعة السيطرة وكان معدل قيمها ان مجموعة اال

على التوالي.النتائج تشير الى ان التعرض المستمر للملوثات الصادرة من محطات الكهرباء له تأثير مباشر على صحة  0.0019و 0.0036
 العاملين .

 

 محطات الكهرباء، فحص النوى الصغيرة ،انزيمات الكبد التخصصية. ية:الكلمات المفتاح
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Use of biological indicators to study the effect of Al-Dora 
power plant environment on its employees 

 
Sarab Salman Kadhum, Janet Lazar Zoozan, Rossul Baha Aldeen Hussain,Suha 

Abdlhakeem Ali, and Ahmed Muayad Mohumed Saleh 
 

P

1
PTechnology and Science Ministry, Ecology and Water Department 

P

2
PElectricity Ministry-AlDora Electricity Station 

 
Abstract: The aim of the study is assessing effect of environmental impact on the health of the workers 
that exposed to contamination from Al-Dora power plant. The study depended on a number of tests include 
enzyme assays, and use cytogenetic analysis as a biological indicators to track the impact of the work 
environment through the damaged T cells, and DNA damage occurring as a result of exposure to pollutants. 
The research team selects certain numbers of workers in these sites and filling out forms of their own 
information, then collect of them blood samples and make enzymatic and bloody tests as well as micronuclei 
test MN. Results show that the mean value of liver enzymes,glutamic oxaloacetictranaminase GOT ,glutamic 
pyruvic transaminase GPT, alkaline phosphates ALP, and immune enzyme adenosendeaminase ADA for 
workers were higher than the normal level, where the average level of liver enzymes GPT, GOT and ALP is 
52.384 IU/L , 63 .538 IU/L and 67.333 IU/Lrespectively and for ADA was 1.134U/mg while values of the 
control group36.521 IU/L, 32.421 IU/L and 52.433 IU/L, respectively, for ADA was 0.752U/mg. Results for 
micronucleus test showed that  workers had cells with higher rang of MN than control group, with the 
average values of 0.0036 and 0.0019 respectively .Results suggest that continuous exposure to pollutants 
released from power plants has a  direct impact on the health   of  workers 
 
Key words: Power plant, Micronucleus MN, GPT, GOT, ALP. 

 
 

 المقدمة:
الطاقة الكهربائية في وقتنا الحالي تعتبر 

عصب الحياه لكن بالرغم من ذلك ترافقها كثير من 
الطرق  اعتمادا علىة يالمخاطر على الصحة والبيئ

وخصوصا المعتمدة على حرق  المتبعة في توليدها
. تعتبر االمراض المهنية المتولدة في Fuelالوقود

بيئة العمل التي تصيب العاملين والمؤدية في 
خطيرة قد تهدد حياه  بعض االحيان الى امراض

سكان المنطقة المحيطة كما هي الحال العاملين و
في محطات توليد الطاقة الكهربائية. لذا وجب 
تقفي ومراقبة التاثير البايولوجي طويل االمد على 

ة لمنع العاملين وسكان المنطقة القريبة من  المحط
استخدمت  (1)ةتفاقم المشاكل الصحية الناتج

الضرر  العديد من المؤشرات البايولوجية لقياس
خالل استخدام اختبارات وراثية  نالحاصل م

خلوية كفحص النوى 
وهي معتمدة من   MN)(Micronucleiالصغيره

والمسرطنات  قبل المنظمة العالمية للمطفرات
رات الوراثة االختبايتناول البحث استخدام . ةالبيئي

 اعتمدتقييم االثر البيئي.  فيالخلوية والمناعية 
اختبار فحص النوى الصغيرة كثير من الباحثين 

 في التحري عن الضرر الحاصل بالمادة الوراثية،
 (MN)دراسة تكون النوى الصغيرة 

Micronuclei  سواء في خاليا الدم او في الخاليا
 exfoliatedلتجويف الفمي ل الظهارية

epithelial cells  تعتبر من الطرق المستخدمة
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عالميا كأحد االدلة لخطر االصابة بالسرطان عند 
االنسان فضال عن كونها طريقة حساسة وسهلة 
 للكشف عن االضرار الكرموسومية سواء فقدان
جزء او قطع من الكروموسوم كما انها تزودنا 

 cell cycleبمعلومات حول تقدم انقسام الخلية 
progression والسمية الخلويةcytotoxicity 

في سايتوبالزم  MN. تواجد النوى الصغيرة (2)
تدل micronucleated cells الخلية المسمى

على فقد كرموسوم او قطعة  اثناء االنقسام االولي 
لها وتتواجد بشكل مفرد عادةً لكن قد تحتوي الخلية 

هذا و multiple MNعلى اكثر من نوى صغيرة 
يحدث عند التعرض لالشعاع او ملوث مسرطن ، 

الخلية  مشابه لصبغة وشكل نواة MNيكون شكل 
،كما DNAلكنها تحتوى على حجم اصغر من 

 BN)(Bionucleatedو MNتُحسب كل من 
cell  في الف خلية من نوعlymphocyte cell 

كدليل بايولوجي على تضرر شريط  في عينة الدم
استخدم فحص النوى الصغيرة في . كما DNAال

الكشف عن تأثير حقل االشعة المغناطيسية 
electromagneticfields تردد االشعة  بضمنها

 radiofrequency radiationالراديوية
(RFR)  فضال عن اختبار قابلية المواد ،

الكيميائية في احداث اضرار تركيبية اوعددية 
تكون  بالكروموسومات حيث لوحظ ان زيادة تردد

بعد  frequency micronucleated cellخاليا
عملية معاملة الخاليا الطبيعية بأحد المواد 
الكيميائية عن الخاليا الطبيعية غير المعاملة 
(مجموعة السيطرة) تدل على قدرة المادة الكيمائية 
على احداث تغيرات تركيبية او عددية في 

 الكروموسومات.
دينوسين دي انزيم االوكذلك قياس فعالية 

 هو من االنزيمات المناعية يتواجدو ADA يزامين
في االنسجة ويفرز الى السوائل الجسمية  االنزيم

فعالية ان قياس واثناء االستجابة المناعية الخلوية 
يستخدم  المناعي انزيم االدينوسين دي اميليز

عن االستجابة المناعية في  العطاء صورة
ونقصه يدل على وجود خلل في اعداد ،الجسم

المهمة في عملية  Tالخاليا اللمفاوية خاليا تي 
استخدمت في هذه  .3)(االستجابة المناعية الخلوية

الدراسة ايضا حساب مستوى انزيمات الكبد 
يستخدم التغايير في مستوى التخصصية حيث 

بعض االنزيمات كدليل على التعرض 
 .4)(للملوثات

 
 :طرائق العملالمواد و

عدد المواد الكيميائية والبايولوجية: استخدمت 
الكبد  مستوى انزيماتلقياس  انزيمية خاصة

 .التخصصية
: تشمل عينات دم ومسحات فموية المنتخبةعينات ال

تم اختيار عدد من من العاملين في اقسام المحطة 
 العاملين وكانت كاالتي :

المراجل ، : االدارة ، والمعالجة، وماقسأ من
والطبابة .تم ملئ استمارة المعلومات موضحة في 

فضال عن عينات دم ومسحات فموية ) ، 1( ملحق
كمجموعة  من اشخاص بعيدين عن المحطة

 .سيطرة 
تم سحب دم محيطي من الذراع بحجم عينات الدم: 

لغرض يحوي على مانع التخثر (هيبارين)  مل 7
اما المتبقي (1)اجراء الفحوصات الوراثية الخلوية

غير حاوي على مانع يوضع في انبوب  مل  5
ويتم فصل المصل بجهاز الطرد المركزي تخثر 

 لغرض اجراء االختبارات االنزيمية.
طريقة زراعة خاليا الدم اللمفاوية الجراء فحص 

من العاملين في دم النوى الصغيرة: تم سحب 
يعملون بالمحطة  المحطة ومن اشخاص ال

بعيدة عن المحطة كمجموعة ويقطنون مناطق 
مل من الدم المحيطي في 0.5 زرع   سيطرة.

بتنمية الخاليا  الوسط الزرعي الخاص
حضنت األنابيب الحاوية على   RPMIاللمفاوية

الوسط الزرعي ونموذج الدم ومحفز النمو لمدة 
 44درجة مئوية وبعد مرور 37ساعة بدرجة  72

 سين بالسايتوكال ساعة من الحضن تم إضافة مادة
اعيدت االنابيب بعدها الى  ،6µg/mlبتركيز

. حضرت الشرائح الحاصنة الكمال مدة الحضن
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الزجاجية لكل نموذج وصبغت بصبغة كمزا 
في الخاليا  MNالصغيرة  لحساب عدد النوى

اللمفاوية ثنائية النواة استخدمت طريقة 
Cytokinesis Blocked method )5(. 

االنزيمية: استخدمت عدد خاصة  االختبارات
ة لهذا الغرض ويتم اخذ حجم معين من مجهز

عمل وتقاس فيها كل من لاالمصل بحسب طريقة 
قياس  تم. GOT, GPT, ALPمستوى انزيمات 

  مستوى االنزيم المناعي ادينوسين دي اميليز
ADA طريقةفقاً لما ورد في وGiust(6). 

في  (Anova Table)التباين  استعمل تقنية تحليل
في الصفات  دراسة تأثير التلوثبيانات تحليل 
واستخدم مؤشر اقل فرق معنوي  ،المختلفة
(LSD)  الختبار  0.01عند مستوى معنوية

عدد  معامالت الدراسة. بين متوسطالفروقات 
عينة  30للعاملين في المحطة  و 50العينات 

 لمجموعة السيطرة(غير العاملين في المحطة).
 

 :والمناقشة النتائج
اعتمدت الدراسة على عدد من الفحوصات 
وتشمل فحوصات انزيمية ودموية واستخدام 

(فحص تردد النوى الصغيرة داالت وراثية خلوية 
MN (تضرر قفي تأثير بيئة العمل من خالل اللت

 الحاصل في جزيئة
ت النتائج بيننتيجة التعرض للملوثات. DNA ال 

مستوي  متوسطان  (1)  الموضحة في جدول
للعاملين في انزيمات الكبد ولجميع العينات 

مجموعة السيطرة ل من قيمهامعنويا اعلى المحطة 

 متوسط،حيث كان P≥0.01على مستوى معنوية 
هو  ALPو GOTوGPTمستوى انزيمات الكبد  

52.384IU/L 62.538و IU/L 67.331و 
IU/L  كانت قيمها لمجموعة حين في على التوالي

 IU/L 36.521وIU/L 32.421  السيطرة 
كشفت دراسة  على التوالي. IU/L 52.433و

مقاربة للنتائج التي توصلنا اليها للتعرف على 
اآلثار الصحية على الكبد من األنشطة المهنية 
للعاملين في تكرير البترول والصناعات المماثلة 

) في مستوى P <0.05هناك زيادة معنوية ( ان
لدى  (ALK,GPT,GOT)انزيمات الكبد 

العاملين مقارنة بمجموعة السيطرة مما يشير الى 
احتمال تضرر الخاليا الكبدية الناتج من التعرض 
للملوثات المحتملة في بيئة العمل واوصت الدراسة 

  .) 7,8(بضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية
يستخدم التغايير في مستوى بعض االنزيمات 
كدليل على التعرض للملوثات وان القيم المرتفعة 

تعطي مؤشرا على GPT   و GOT النزيم 
حدوث االضرار في الكبد ويعني موت الخاليا 

Liver damage =death of liver cells  فقد
استخدم مستوى تركيز االنزيم كدالة لتشخيص 

تعرض الكبد مبكرة تعكس  حاالت عدة خالل فترة
الذي يعد  ALP)، وبالنسبة النزيم 9الى الضرر(

انتاجه  كل من الكبد واالمعاء المصدر الرئيسي في
و يدخل في عملية تكوين العظام 

(Calcification)  من خالل نقل مجموعة
الفوسفات اليها وكذلك له دور في  عملية انتقال 

 ).10( المواد الغذائية
  

لعاملين في محطة كهرباء لADA فعالية انزيم وALP وGOT وGPT الكبد انزيمات مستوى) 1جدول (
 مجموعة السيطرةو  الدورة 

     LSd R0.01R (GOT, GPT, ALP and ADA) = 7.42, 6.09, 12.7 and 0.009 
 

 GOT IU/L GPT IU/L ALP IU/L ADA U/mg المجموعة
 302±0.752 10.413±52.433 4.527±36.521 11.896±32.421 السيطرة

 130±1.134 8.840±67.331 6.569±62.538 109±52.384 العاملون في محطة الكهرباء



 
 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             24 
 

 ان قياس االنزيم المناعي ادينوسين دي اميليز
صورة عن االستجابة المناعية في  يستخدم العطاء

الجسم ونقصه يدل على وجود خلل في اعداد 
إن اآللية التي تسبب  ،تي الخاليا اللمفاوية خاليا

انخفاض في فعالية االنزيم يمكن إيعازها الى 
ان التلوث  Blacce   التلوث البيئي فقد اوضح 

مما ينتج  DNAاالشعاعي يسبب كسر جزئ 
أو   DNAحذف في الجين بعد إتمام إصالح جزئ

قد يحصل طفرة نقطية نتيجة استبدال قاعدي  
بحيث يؤدي الى تغيير المنتوج البروتيني مما قد 
يؤدي الى تغيير اآللفة بين االنزيم و المادة 

  (11).الخاضعة ويسبب انخفاض في فعالية االنزيم
ى لزيادة افرازها اما الزيادة في فعالية االنزيم تعز

 6)من لطخات باير والعقد اللمفاوية المساريقية (
كذلك يالحظ زيادة في فعالية االنزيم في اإلصابات 

 .)3( السرطانيةباألورام 
والخطأ القياسي لتشكيل  توضح النتائج للمتوسط

هناك ان ) 2( شكلالموضحة في ال النوى الصغيرة
زيادة معنوية في معدل تشكيل النوى الصغيرة 

-2التي كانت قيمتها بين( العاملين في المحطةلدى 
وهي خلية صغيرة/المجموع الكلي للخاليا) 36

والتي مقارنة بمجموعة السيطرة  اعلى معنويا
خلية  )6-1كانت قيمتها تتراح بين(
. جاءت هذه صغيرة/المجموع الكلي للخاليا 

حيث وجد    celikفقة لما توصل له النتائج  موا
 > pان معدل تردد النوى الصغيره اعلى معنويا ( 

) لدى العاملين المعرضين للتلوث في  0.05
محطات الكهرباء عن مجموعة السيطره و لوحظ 

 (12)بزيادة فترة التعرض  Mnزيادة معدل تردد 
في  .وقد استخدم فحص تردد النوى الصغيره

التجويف الفمي لتحديد المخاطر المهنيه التي 
 لغبار الفحم وقد لوحظيتعرض لها العاملون 

معنويا لديهم مقارنه بالمجموعه غير  اارتفاع
ان  ( 15 , 14)كد الباحثون أ) ، و 13المعرضه ( 

العاملون في المحطات الكهربائية الحراريه و 
 النوويه معرضون الى مستوى عالي من الملوثات

ذات السميه الجينيه مثل المركبات العضويه 

لديهم والمتطايره الناجمه عن احتراق زيت الوقود 
من   High riskو بشكل ملحوظ مخاطر مرتفعة

لوحظ و DNAجراء التضرر الحاصل في جزيئة 
) خليه  1000ان معدل تردد النوى الصغيرة في (

من  p < 0.05 اعلى معنوياكان منقسمة لديهم 
 الغير معرضين .االفراد 

يعتبر وجود النوى الصغيرة في الخاليا اللمفاوية  
دليل على تعرض االنسان للتلوث بالمواد الخطرة 

وان  )(16والسامة وذات التاثيرات الوراثية 
االشخاص المتعرضون الى تاثير المواد المسرطنة 
باختالف انواعها (كالمواد الكيميائية او االشعاعية 

عدد الخاليا الحاوية على  لديهميزداد او التبغ) 
خاليا الدم المحيطي فضال في النوى الصغيرة 

ان على ارتفاع في نسب التغييرات الكرموسومية. 
الغرض من اجراء هذا الفحص هو لتحليل 

الحاصل  لمعرفة الضرر DNAالحامض النووي 
و الذي ربما على المادة  الوراثية بسبب التعرض 

الحاالت غير الطبيعية في انقسام عن يكون ناتج 
القطع المركزية والى عدم تشكيل خيوط المغزل 
وبالتالي تؤدي الى ظهور قطع كروموسومية 
خالية من القطع المركزية لديها القدرة على التحام 
نهاياتها لتكوين تشكيالت كروموسومية تشبه النواة 
وبحجم صغير جدا وهنا قد تظهر نتيجة للتعرض 

أثيرات ملوثة قد تكون اشعاعية او غير او وجود ت
  .(17) ذلك

النتائج اعاله تشير الى ان التعرض المستمر 
للملوثات الصادرة من محطات الكهرباء له تأثير 

توصي الدراسة مباشر على صحة العاملين . لذا 
باجراء فحص دوري للعاملين في المحطة ،تبديل 

ين التي مكان العمل بين فترة واخرى بالنسبة للعامل
تكون نتائج فحوصاتهم ليست ضمن المستوى 

 ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية.الطبيعي. 
واجراء صيانة دورية الجزاء المحطة لتقليل 

على صحة  انبعاث العوادم التي تؤثر بدورها
 العاملين.
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 .لمجموعة العاملين في محطة الكهرباء ومجموعة السيطرة ) نتائج فحص النواى الصغيرة2شكل (
 

 ) المعلومات العامة لبعض العاملين في محطة كهرباء الدورة والصعوبات الصحية لديهم1ملحق (
 الصعوبات الصحية (سنة) مدة الخدمة التدخين الجنس سنة)( العمر عنوان العمل
 التهاب المفاصل 40 _ ذكر 63 قسم المعالجة
 التهاب المفاصل 18 _ ذكر 50 قسم الميكانيك
 ارتفاع ضغطالدم ونسبة الدهون 10 + ذكر 57 قسم المراجل
 اليوجد 24 + ذكر 45 قسم المراجل
 اليوجد 6 _ انثى 29 قسم المعالجة
 حساسية موسمية 13 _ ذكر 32 قسم السالمة
 اليوجد 5 + ذكر 22 قسم المراجل
 ارتفاع ضغط الدم 12 _ ذكر 35 قسم السالمة
 اليوجد 6 _ ذكر 33 قسم المراجل
 ارتفاع ضغط الدم 8 _ ذكر 48 قسم الميكانيك
 اليوجد 10 _ ذكر 46 قسم الميكانيك
 دهون، ارتفاع ضغط الدم 22 _ انثى 45 قسم الطبابة
 التهاب حوض الكلية 15 + ذكر 35 قسم المعالجة
 اليوجد 31 + ذكر 34 قسم المعالجة
 حساسية من الجو 23 _ ذكر 52 قسم الكهرباء
 اليوجد 16 _ ذكر 36 قسم الصيانة
 اليوجد 6 + ذكر 42 قسم الصيانة
 ارتفاع نسبة السكر 20 _ انثى 59 قسم الخدمات
 حساسية بالدم 6 + ذكر 26 قسم المراجل
 اليوجد 2 + ذكر 36 قسم االدارة

 اليوجد 6 _ ذكر 25 قسم الميكانيك
 حساسية 7 _ انثى 31 الرقابة المالية
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(الديدان المسطحة أحادية  Paradiplozoonتشخيص طفيليات الجنس 
 العراق المتطفلة على بعض أسماك نهر الفرات، المنشأ)

 
 ساري عبيد خليفة السلماني وفاطمة شهاب الناصري*

 

 جامعة تكريت قسم علوم الحياة، كلية العلوم،

سمكة تعود الى العائلة الشبوطية   132جمع  2014ولغاية نهاية شهر أيار  2013تم خالل المدة الممتدة من تشرين األول : الخالصة
Cyprinidae  سمكة بنيني كبيرالفم 93(تضمنتCyprinion macrostomum  سمكة كركور ملون  11وGarra variabilis سمكة  28و

) من نهر الفرات المار في مدينة القائم، محافظة األنبار. تم فحص األسماك مجهريا لغرض الكشف عن الديدان Leuciscus voraxشلق 
من غالصم سمكة الكركور الملون  Paradiplozoon ergensi. شخص الطفيلي Diplozoideaالمسطحة أحادية المنشأ العائدة الى عائلة 

. كما 2.0)% (7.14بنسبة (وشدة) اصابة كلية مقدارها  ومن غالصم سمكة الشلق (1.25)% 36.36بنسبة (وشدة) اصابة كلية مقدارها  
 ). أما الطفيلي(1.0% 3.57غالصم سمكة الشلق فقط بنسبة (وشدة) اصابة كلية مقدارها  من Paradiplozoon rutiliشخص الطفيلي 

 Paradiplozoon skrjabini  وعد (1.0)% 1.07فقد شخص من غالصم سمكة البنيني كبير الفم بنسبة (وشدة) اصابة كلية مقدارها .
التسجيل األول له في العراق. لذلك فقد تم اعطاء الوصف والقياسات لهذا الطفيلي في الدراسة  Paradiplozoon skrjabiniتشخيص الطفيلي 

 .Paradiplozoon ergensi جديداً للطفيلي  كما عدت سمكة الكركور الملون مضيفا̋ الحالية.
 

 Fish ،Monogenea ،Paradiplozoon  ،Euphrates river ،.Iraqالكلمات المفتاحية: 
 

 البحث أعاله مستل من رسالة الماجستير للباحث االول.
 

Identification of Paradiplozon (Monogenea) Parasitic  on 
some fish of Euphrates river, Iraq 
 

Sari Obaid khaleefah  AL-Salmany and Fatima Shihab Al-Nasiri 
 

Department of Biology, College of Science, University of 
Tikreet, Tikreet, Salah Al-Deen Province, Iraq 

 

Abstract: During the period from October 2013 till the end of May 2014, a total of 132 specimens of 
Cyprinid fishes (including 93 Cyprinion macrostomum , 11 Garra variabilis and  28 Leuciscus vorax) were 
collected from Euphrates River passing through Al-Qaim city, Al-Anbar province. The gills of these fishes 
examined microscopically for determination of  monogenean parasites belonging to the family Diplozoidae. 
The present investigation showed the existence of Paradiplozoon ergensi from gill of Garra variabili and 
Leuciscus vorax with prevalence (intensity) of infection 36.36% (1.25) and 7.14% (2.0), respectively. In 
addition of diagnosis of P. rutili from gill of Leuciscus vorax with prevalence (intensity) of infection 3.57% 
(1.0). whereas, P. skrjabini was identified from gill of Cyprinion macrostomum with prevalence (intensity) of 
infection 1.07% (1.0). This is the first record of Paradiplozoon skrjabini in Iraq. A description and 
morphometrics of this parasite are presented. Also, in the present study, Garra variabilis considered a new 
host for the parasite paradiplozoon ergensi part from M.Sc. thesis for the first author. 
 

Keywords: Fish ،Monogenea ،Paradiplozoon  ،Euphrates river ،.Iraq 
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 Introduction المقدمة 
 ة إلىك في المياه الطبيعيماتتعرض األس    

، ومنها ـاتبمجاميع مختلفة من الطفيلي اإلصابة
 Monogeneaـة المنشأ الديدان المسطحة أحاديــ

المسطحات المائية ومزارع في تنتشر التي 
). وتعد الديدان المسطحة أحادية 1(األسماك 

من  Diplozoidae المنشأ العائدة الى عائلة 
غالصم تصيب  الطفيليات الخارجية التي
 درجة اشرة وتظهرمباالسماك، وتمتلك دورة حياة 

لمضيف ولموقع محدد من  التخصصعالية من 
وترتفع شدة إصابة األسماك جسم ذلك المضيف. 

نتيجة الظروف البيئية السيئة وزيادة بهذه الديدان 
تتحول اضرارها البسيطة وبذلك  الكثافة السمكية،

األسماك المصابة رض األسماك. وتتع إلى هالك
إلى خطر اإلصابة  الديدان بهذه

بالبكتريا   Secondary infectionالثانوية
). تضع هذه الطفيليات بيوضاً 3 و 2والفطريات (

مخصبة تفقس عن يرقة مهدبة تدعى  
Oncomiracidium تثبت اليرقات نفسها بعد .

فترة من السباحة الحرة على غالصم األسماك 
وتركيبية لتتحول الى وتعاني تغيرات مظهرية 

وعند هذه المرحلة  Diporpa.سم  يرقة تدعى با
بحيث  تحاد فردين من هذا الطور اليرقييتم ا

ض التراكيب الجسمية وتحدث عملية تتداخل بع
للفردين المتحدين، فضال عن  Twistingلتواء ا

ألحد رات تطورية تتمثل بانفتاح المهبل حدوث تغي
الفردين بالقرب من كل من الرحم والوعاء الناقل 
 للفرد اآلخر ليسهل حدوث اإلخصاب المتبادل

لذا فإن دورة الحياة المباشرة التي  )5و  4(
يتضمنها أطواراً يرقية مهدبة حرة السباحة في 

حدى العوامل التي ربما تساعد في الماء تعد إ
نتشار إصابة األسماك بالطفيليات العائدة إلى ا

وال بد من االشارة الى قلة  Diplozoidae.عائلة 
الدراسات المنجزة التي تناولت تشخيص 

في  Diplozoidaeعائدة الى عائلة الطفيليات ال
). وبذلك هنالك 6نهر الفرات في محافظة االنبار (

حاجة الى المزيد من الدراسات للتعرف على 

على ذلك،  ع أكثر من هذه الطفيليات، وبناءً أنوا
فقد هدفت الدراسة الحالية الى فحص األسماك من 
نهر الفرات في مدينة القائم (محافظة األنبار) 

على المزيد من طفيليات عائلة للحصول 
Diplozoidae.  

 
 Materials and المواد وطرق العمل

Methods  
تم تنفيذ الدراسة الحالية خالل المدة الممتدة 

ولغاية نهاية شهر  2013من شهر تشرين األول 
. في نهر الفرات عند قضاء القائم، 2014أيار 

كم غرب  450محافظة االنبار في العراق (
سمكة  132بغداد). تم صيد ما مجموعه  العاصمة

البنيني ( العائلة الشبوطية تعود الى ثالثة أنواع من
وسمكة  Cyprinion macrostomumكبير الفم

وسمك شلق  Garra variabilisكركور ملون 
(Leuciscus vorax  .من عدة مواقع من النهر 

تشخيص األسماك وتسميتها علميا اعتمادا على  مت
نقلت معظم األسماك التي تم اصطيادها الى  (7)

المختبر وهي حية (لحين فحصها) مع كمية من 
ماء النهر بواسطة احواض بالستيكية شفافة. ثم 

األسماك للبحث عن الديدان فحصت غالصم 
المسطحة احادية المنشأ من عائلة 

Diplozoidae وعزلت الديدان من الغالصم .
في هالم ملت % ثم ح70وحفظت في كحول أثيلي 

. وتم تحديد (8)الكليسيرين لغرض التشخيص 
القياسات الضرورية لكل طفيلي باستخدام مقياس 

واستخدم انبوب  Ocular micrometerمجهري 
 الرسم في رسم الطفيليات. 

 
 Resultsالنتائج 

أظهرت نتائج الفحص اصابة األسماك 
بثالثة أنواع من طفيليات الجنس 

Paradiplozoon  شملت ،P. ergensi و  P. 
rutile  وP. skrjabini ولم يسبق تسجيل .

أي نوع من األسماك في  في  P. skrjabiniالنوع
العراق، وبذلك يكون التسجيل الحالي أول 
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تشخيص له من األسماك في مياه العراق. وتجنباً 
وصف  للتكرار واالطالة فسوف لن يتم اعطاء

تسجيلهما في العراق وقياسات النوعين الذين سبق 
بل سيقتصر الوصف والقياسات (بوحدات 
المايكروميتر) على النوع المسجل ألول مرة في 

 العراق ضمن الدراسة الحالية.
 

 الطفيلي آحادي المنشأ
  Paradiplozoon ergensi (Pejcoch, 

1968) 
الطفيلي على غالصم سمكة الكركور  ظهر هذا

صابة كلية ) بنسبة (وشدة) إ2الملّون (جدول 
. وقد تم تسجيل أعلى (1.25)% 36.36قدرها 

في شهر كانون الثاني وبقيمة مقدارها  ةنسبة اصاب
كانون األول % وأعلى شدة اصابة في شهر 100

. وسجلت نسبة (وشدة) 2.0وبقيمة مقدارها 
اصابة في شهر تشرين الثاني وشهر كانون األول 

 (2.0)% 33.33و  (1.0)% 40.0قيم مقدارها ب
على التوالي، ولم تسجل أية اصابة في االشهر 
االخرى قيد الدراسة. وسجل المخرم من غالصم 

) بنسبة (وشدة) إصابة كلية 3سمكة الشلق (جدول 
حيث سجلت االصابة في  (2.0)% 7.14مقدارها 

شهر نيسان فقط بنسبة (وشدة) إصابة مقدارها 
، ولم تسجل أية اصابة في االشهر (2.0)% 50.0
 ى قيد الدراسة.االخر

 
 Paradiplozoon الطفيلي أحادي المنشأ

rutili (Glaeser, 1967)  
ظهر هذا الطفيلي على غالصم سمكة الشلق 

 %) بنسبة (وشدة) إصابة كلية قدرها3(جدول
شباط االصابة في شهر ) حيث سجلت1.0(  3.57

%  25.0فقط بنسبة (وشدة) اصابة مقدارها
االشهر االخرى  ، ولم تسجل أية اصابة في(1.0)

 قيد الدراسة.

  )1الطفيلي أحادي المنشأ (صورة وشكل 
Paradiplozoon skrjabini 

(Akhmerov,1974) 
ظهر هذا الطفيلي على غالصم سمكة  

) بنسبة (وشدة) إصابة 1البنيني كبير الفم (جدول 
اإلصابة  حيث سجل (1.0)% 1.07كلية مقدارها 

 مقدارهاآذار فقط بنسبة (وشدة) إصابة في شهر
اصابة في االشهر  ة)، ولم تسجل أي%1.0 (10.0

االخرى قيد الدراسة. لم يسجل هذا النوع سابقا في 
العراق لذا عد تسجيله ألول مرة في العراق وفيما 

 يلي وصف موجز مع قياسات الطفيلي:
ديدان كبيرة الحجم نسبياً، حيث يتراوح طول 

، ويتراوح طول 1100– 4000  الجسم ما بين
– 2500للجسم  Prohaptorالمنطقة االمامية 

أ، ب). تحمل المنطقة 1(صورة وشكل  600
 Suckerاالمامية للجسم زوج من المحاجم 

(الكروية المتقابلة والمتشابهة بالشكل) والبلعوم ثم 
االعورين المعويين المتفرعين. يتراوح قطر 

  Pharynx البلعوم، قطر 30–90المحجم حوالي 
. اما المنطقة الخلفية للجسم 30– 70 

Opisthohaptor   فيـــتراوح طولهــــا مـــا بين
، وتحوي على اعورين معويين 1400 400 –

يحمالن بروزات قليلة العدد. ويمتاز الجسم عند 
من 10 – 13 على ئهالمنطقة الخلفية للجسم باحتوا

،  ت1 (صورة وشكل الصغيرة Foldesالطيات 
متقاربة بالحجم   Clampsالكالليب). تكون ث
حيث يتراوح حجم ).ح،  ج1شكلصورة و(

والثاني  ، 60 – 120× 40 – 70الكالب األول 
80 – 30  ×150 – 80، 

، أما الِكالب 80 – 150 × 40 – 80والثالث 
. أما الخطاف 70 – 160 ×  40 – 90الرابع 
Hook  خ ،  1(صورة وشكل 1 – 22فإن طوله

 Handle 42د)، ويتراوح طول مقبض الخطاف 
 . ويتراوح حجم البيوض33 –

 (صورة وشكل ذ،ر). 80 – 100×  250 – 270
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البنيني في اسماك    Paradiplozoonالتغيرات الشهرية في نسبة وشدة االصابات الطفيلية العئدة للجنس :)1جدول (
 كبير الفم.

 عدد االسماك الشهر/ السنة
 المفحوصة 

Paradiplozoon 
 skrjabini 

 عدد األسماك
 المصابة 

 نسبة 
 %االصابة 

االصابة شدة 
 (طفيلي/سمكة)

 0 0 0 8  2013 األول تشرين
 0 0 0 12 2013تشرين الثاني 

 0 0 0 5 2013كانون األول
 0 0 0 21 2014كانون الثاني 

 0 0 0 31 2014شباط 
 1.0 10.0 1 10 2014ذار آ

 0 0 0 5 2014نيسان 
 0 0 0 1 2014أيار 

 1.0 1.07 1 93 المجموع/ المعدل
 

في اسماك    Paradiplozoonالتغيرات الشهرية في نسبة وشدة االصابات الطفيلية العئدة للجنس  :)2جدول (
 الملون.  الكركور

عدد االسماك  الشهر/ السنة
 المفحوصة

Paradiplozoon 
 ergensi 

 عدد األسماك
 المصابة 

نسبة االصابة 
% 

 االصابة شدة
 (طفيلي/سمكة) 

 0 0 0 1 2013األول  تشرين
 1.0 40.0 2 5 2013تشرين الثاني 
 2.0 33.33 1 3 2013كانون األول 
 1.0 100 1 1 2014كانون الثاني 

 0 0 0 0 2014شباط 
 0 0 0 0 2014ذار آ

 0 0 0 1 2014نيسان 
 0 0 0 0 2014أيار 

 1.25 36.36 4 11 المجموع/ المعدل
في اسماك    Paradiplozoonئدة للجنس االتغيرات الشهرية في نسبة وشدة االصابات الطفيلية الع :)3جدول (
 الشلق. 
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 الشهر/ السنة
عدد 

االسماك 
 المفحوصة

Paradiplozoon 
 ergensi 

Paradiplozoon 
 rutili 

عدد 
األسماك 
 المصابة

نسبة 
 االصابة

 % 

 شدة 
االصابة 

 (طفيلي/سمكة)

عدد 
األسماك 
 المصابة

نسبة 
 االصابة

 % 

 شدة 
االصابة 

 (طفيلي/سمكة)
 0 0 0 0 0 0 3 2013 األول  تشرين

 0 0 0 0 0 0 5  2013تشرين الثاني
 0 0 0 0 0 0 4 2013كانون األول 
 0 0 0 0 0 0 6 2014كانون الثاني 

 1.0 25.0 1 0 0 0 4 2014شباط 
 0 0 0 0 0 0 2 2014ذار آ

 0 0 0 2.0 50.0 2 4 2014نيسان 
 0 0 0 0 0 0 0 2014أيار 

 1.0 3.57 1 2.0 7.14 2 28 المجموع/ المعدل
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 .Paradiplozoon skrjabini): الطفيلي أحادي المنشأ الطفيلي أحادي المنشأ 1صورة وشكل (
 للجسم،  شكل المنطقة الخلفية  -ثصورة المنطقة الخلفية للجسم،  -تشكل الدودة كاملة،  -بصورة الدودة كاملة،   -أ

          يوضح الخطاف، شكل دـصورة توضح الخطاف،  -خ شكل يوضح الكالليب، -حصورة توضح الكالليب،  -ج
 شكل يوضح البيضة. -صورة توضح البيضة، ر -ذ



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             34 
 
 

 

 Discussion المناقشة 
الحالية ثالثة أنواع من طفيليات  سجلت في الدراسة

  يلي: وهي كما Paradiplozoonالجنس
 

   Paradiplozoon  الطفيلي آحادي المنشأ
ergensi   (Pejcoch, 1968) 

 
سجل هذا الطفيلي ألول مرة في العراق من 
سمكة الشلق في نهر دجلة المار بمدينة تكريت من 

، ولم يسجل الحقا من أي مضيف آخر في (9)قبل 
العراق، ولهذا تعد سمكة الكركور الملّون بالدراسة 
الحالية بمثابة مضيف جديد لهذا الطفيلي في 

 ).6( العراق
 

  Paradiplozoon الطفيلي أحادي المنشأ
rutili   (Glaeser, 1967)  

سجل هذا الطفيلي ألول مرة في العراق من 
سمكة الشلق وسمكة البنيني كبير الفم في نهر دجلة 

ولم يسجل الحقا  ،(9)المار بمدينة تكريت من قبل 
 . 6)من أي مضيف آخر في العراق (

  
 Paradiplozoon  الطفيلي آحادي المنشأ

skrjabini (Akhmerov,1974) 
لم يسجل هذا الطفيلي سابقا في العراق، أي 

له في العراق  أن الدراسة الحالية تمثل أول تسجيل
الفم بمثابة أول مضيف له  كبير وتعد سمكة البنيني

وجاءت مواصفات وقياسات  ).6في العراق (
حول  (10) نماذج الدراسة الحالية مطابقة لما ذكره

من خالل  لوحظ وصف هذا النوع من الطفيليات.
 ة اإلصابةشد معدلانخفاض  الدراسة نتائج

المسجلة في الدراسة الحالية، حيث بالطفيليات 
  P. ergensiبالطفيليكلية الصابة إلا (شدة) بلغت

من غالصم سمكة الكركور الملون، فضال  (1.25)
 عن ارتفاع (شدة) االصابة خالل شهر كانون
األول مقارنة بشهري تشرين الثاني وكانون الثاني 

أيضا انخفاض معدل شدة  )، كما لوحظ2(جدول 
من على غالصم  P. ergensi  اإلصابة بالطفيلي

. كما (2.0)) حيث بلغت  3سمكة الشلق (جدول 
لوحظ أيضا انخفاض معدل شدة اإلصابة الكلية 

من على غالصم سمكة الشلق  P. rutili  بالطفيلي
حيث سجلت  (1.0)) حيث بلغت 3(جدول 

االصابة في شهر شباط فقط . كما انخفضت معدل 
 P. skrjabiniبالطفيلي  شدة اإلصابة الكلية

المسجل من على غالصم سمكة البنيني كبير الفم 
حيث سجلت  (1.0)) حيث بلغت 1(جدول 

االصابة في شهر آذار فقط. وهذا ما الحظه العديد 
من الباحثين حول تواجد هذا النوع من الطفيليات 
على األسماك العراقية من انخفاض في عدد 
العينات المسجلة في األنهار الجارية. ويعود السبب 
في انخفاض شدة االصابة باألنواع الثالثة المسجلة 

ور االصابة في اشهر في الدراسة الحالية وظه
دون غيرها الى كون اعداد الطفيلي المسجلة قليلة 
احياناً طفيلي واحد فقط في السمكة، فضال عن 
كون حجم األسماك المدروسة صغير وكون حجم 
الطفيلي مقارنة ببقية الطفيليات كبير لذلك فهو 
يحتل مساحة كبيرة من حجم الغالصم ومن الممكن 

فضال عن عدد البيوض  حصول تنافس فيما بينها،
التي يطرحها الطفيلي والتي تكون قليلة والتي 
تنساب مع الماء وبما ان موقع الدراسة هي بيئة 
مائية مفتوحة لذلك فان مساحة الماء تكون كبيرة 
وبذلك فان احتمالية االصابة تكون قليلة وذلك الن 
احتمالية حصول تماس االطوار المعدية مع 

بالتالي تصبح شدة االصابة السمكة تكون ضعيفة ف
، كما أن ظهور االصابة من عدمها (11)واطئة 

يعتمد على دورة حياة الطفيلي لذا فإن دورة الحياة 
المباشرة التي تمتاز بها هذه االنواع والتي 
يتضمنها أطواراً يرقية مهدبة حرة السباحة في 
الماء تعد إحدى العوامل التي ربما تساعد في 

سماك بالطفيليات فاليرقات التي انتشار إصابة األ
تفشل في ايجاد الشريك تموت وال تبلغ البلوغ 

. باإلضافة الى أن ارتفاع شدة (11)الجنسي مطلقا 
إصابة األسماك بهذه الديدان يحدث نتيجة الظروف 

 .(3)البيئية السيئة وزيادة الكثافة السمكية 
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ومن الجدير بالذكر أن تصنيف العائلة 
Diplozoidae شهد جدالً بين المختصين  قد

وجود  (12)  بتصنيفها، ففي الوقت الذي بين فيه
 12(الذي يضم  Diplozoonجنسين فقط هما 

الذي يضم نوعاً  Neodiplozoonنوعاً) والجنس 
من أسماك المياه العذبة في  (13)واحداً فقط، أورد 

االتحاد السوفياتي السابق وجود ثالثة أجناس هي 
Diplozoon  (ويضم نوعين) والجنس

Eudiplozoon  (ويضم نوعاً واحداً) والجنس
Paradiplozoon  (14)نوعاً). أما  28(ويضم 

فقد ذكر أن هذه العائلة ال وجود لها في أسماك 
المياه العذبة في أمريكا الشمالية. أما في العراق 
فهي ممثلة بخمسة عشر نوعاً شرعياً من هذه 

ود الى ثالثة اجناس العائلة، وهذه األنواع تع
ونوعاً  Diplozoonضمت نوعان من الجنس 

نوعاً من  12و Eudiplozoonواحداً من الجنس 
. فضال عن ذلك  فهناك  Paradiplozoonالجنس 

أنواع تم تسجيل بعض نماذجها البالغة واليرقية  
(diporpa larvae)  غير المشخصة من الجنس

Diplozoon.  سجلت كل هذه األنواع من بيئات
مائية عذبة باستثناء نوع واحد غير مشخص من 

). (15سجل من بيئة بحرية  Diplozoonالجنس 
وبهذا التسجيل وصل عدد األنواع الشرعية من 

نوعاَ تعود  13نوعاَ منها  16هذه العائلة الى 
 .Paradiplozoonللجنس 
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 Scymnus syriacus Marseulالكفاءة األفتراسية للمفترس 

)Coleoptera:Coccinellidaeعلى َمْن القطن   ( Aphis gossypii Glover 
)(Homoptera : Aphididae 

 

 
Pسنداب سامي جاسم الدهوي 

1
P         عبدالستار عارف علي P2

P          صالح حسن سميرP

1 
 

 . قسم وقاية النبات / كلية الزراعة / جامعة االنبار2ة / جامعة بغداد ، . قسم وقاية النبات / كلية الزراع1
 

في التغذية على أفراد َمْن  Scymnus syriacus Marseulجرى تنفيذ عدد من التجارب المختبرية لمعرفة كفاءة المفترس الخالصة: 
يرقات المفترس تتغذى على حوريات وبالغات حشرة الَمْن، المرباة على نباتات القطن. بينت النتائج أن  Aphis gossypii Gloverالقطن 

فرد/يرقة من حوريات وبالغات الفريسة على التوالي عند تغذيتها على أي من هذه  378.9،  468.5إذ إستهلكت اليرقة الواحدة معدل 
ت كمية الفرائس المستهلكة من قبل أناث األدوار منفصلة خالل مدة الدور اليرقي. كذلك تغذت  البالغات على أفراد َمْن القطن، وتباين

فرد/أنثى على التوالي عند تغذيتها  2844.3،  3836.0المفترس عن الذكور أذ بلغ معدل األستهالك الكلي من حوريات وبالغات الحشرة 
تهلكت أكبر كمية من فرد/ذكر على التوالي. تبين  أناث المفترس إس 1265.2،  1848.9على أي من هذه األدوار منفصلة. في حين بلغت

الفرائس خالل فترة وضع البيض تلتها فترة ماقبل وضع البيض وأقلها كان خالل فترة ما بعد وضع البيض. كما لوحظ أن عدد الفرائس 
 المتناولة من قبل بالغات المفترس تقل مع زيادة عمر وحجم الفريسة.

 

The  Predation Efficacy of Scymnus Syriacus Marseul 
(Coccinellidae: Coleoptera) Against  Cotton Aphids 

Aphis Gossypii Glover (Homoptera : Aphididae) 
 

Sindab S.  J. Al-Dahwy1   Abdul-Sattar A. Ali2   Saleh H.Sameer1 
 

P

1
PDept. Pl. Prot. Coll. Agric. Abu-ghraib, Baghdad   P

2
PDept.Pl. Prot. Coll. Agric. Al-Anbar Univ. 

 
Abstract: Several laboratory experiments were undertaken to investigate the feeding efficacy of the 
predator Scymnus syriacus Marseul on different stages of Aphis gossypii Glover when fed on cotton.  
Results indicated that the predator larvae consumed an average of 468.5 and 378.9 individuals of aphid 
nymphs and adults when fed on each alone .The consumption rates of nymphs and adults by the  female 
predator adults were, 3836.0 and 2844.3 individuals respectively .However the number of preys was 
varied according to the development stage of  female life span. Consumption rate was higher during 
oviposition period compared to preoviposition and post oviposition periods. Male consumption was lower 
than that of the female .The mean numbers of aphid nymphs and adults consumed during the life span of 
male were 1848.9 and 1265.2 individuals/male . 
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 المقدمة
من   Aphis gossypiiيعد َمْن القطن     

اآلفات الحشرية المهمة ذات المدى العائلي 
 اً يصيب نبات القطن ويسبب أضرار ،الواسع
ارة خسفي نمو وحاصل النبات تنتج عنه كبيرة 

مادية تصل إلى ماليين الدوالرات فضالً عن 
). إزدادت 23،  22،  13تكاليف المكافحة (

خطورة حشرة َمْن القطن من آفة سنوية ثانوية 
أو عرضية إلى آفة خطرة في العديد من مناطق 
العالم نتيجة التحول الكبير في العمليات 
الزراعية في الثمانينيات ومنها إستعمال 

نبات وإألسمدة النتروجينية منظمات نمو ال
وغيرها. إذ إن العمليات الزراعية التي تحفز 

عائل مالئم لتكاثر وبقاء ال تجعلنمو النبات 
إستعمال المبيدات الكيميائية  كما انالحشرة، 

بكثرة لمكافحة اآلفات المختلفة عزز من بناء 
كون الحشرة سريعة  سكان حشرة َمْن  القطن

لديها المقاومة تجاه  رن تتطوالتكاثر ويمكن أ
). 13،  8(فعل المبيدات خالل فترة قصيرة 

األضرار التي يسببها َمْن القطن كثيرة ومتعددة 
منها مباشرة ناتجة عن إمتصاص عصارة 
النبات إذ تتغذى أفراد الَمْن على السطح السفلي 
للورقة عادةً وعلى السيقان والسويقات وعندما 

راق في قمة تكون األصابة عالية تصبح األو
النبات ذات لون أحمر أو أصفر نتيجةً لفقدان 

ق السوائل الخلوية وتتقزم العروق وتتجعد األورا
). 23،  22(لألسفل وتموت قبل النضج ثم تسقط

أما األضرار غير المباشرة فتتمثل بأفراز الندوة 
التي  العسلية وإنتشار األمراض الفايروسية

من المفترسات سجل العديد ). 12،  9،  1(ينقلها
التي تنتشر في حقول القطن ومن بينها المفترس 

Scymnus syriacus Marseul   في مناطق
بشراهة  عديدة من العالم ومنها العراق يتغذى 

بدوريه اليرقي والبالغ على أدوار الحلم والذباب 
األبيض والمْن والقفاز والثربس والحشرات 
 القشرية وأنواع البق وغيرها من الحشرات
الصغيرة التي تصيب محاصيل زراعية 

نفذت  .)21 ، 15،  11،  7،  6،  5،  4(مختلفة
مفترس في يم كفاءة الالحالية بهدف تقي ربةالتج

ومدى  على القطنَمْن القطن وار التغذية على أد

أمكانية األستفادة منه كعنصر من عناصر 
في  النباتعلى  الحياتية لهذه اآلفةالمكافحة 

  .الحقل
 

 د البحث وطرائقهموا
:   A. gossypiiعداد المزرعة المختبرية إ 

من  بذور القطن صنف الشاتاحصل على 
 وتم الشركة العامة للمحاصيل الصناعية، 

 Benomyl 50WPتعفيرها بالمبيد الفطري 
 كغم بذور1غم مبيد تجاري لكل 5بنسبة 

ص بالستيكي يصأ بذور لكل 5بمعدل  زرعتو
سم حاوي على خليط 12رتفاعه سم وأ12قطره 

عند  1:1من تربة مزيجية معقمة وبتموس بنسبة 
 نقلتوراق حقيقية مرحلة األربع أبلوغ البادرات 

بعاد الواحد أقفاص خشبية أ لى داخلإصص األ
مغطى من جميع جوانبه  ³)م1×1×1(منها

بالململ عدا قاعدته فكانت من الخشب فقط ، 
وضعت األقفاص في المختبر في مكان جيد 

كانت درجة الحرارة تتراوح بين حيث ضاءة األ
% 60-50م والرطوبة النسبية بين  25-30ْ

 على جهاز قياس الحرارة والرطوبةسجلت 
 .وضع في المختبر أثناء مدة التجربة الذي

من حقل بَمْن القطن مصابة قطن  جمعت بادرات
 لتجربةه اهذ ضألغرا مسبقاً القطن الذي زرع 

خالل شهر نيسان  ببو غريأ-كلية الزراعة في
ثلين ي أكياس من البولضعت في أو،  2012
في جميع البادرات  فحصت.لى المختبرإونقلت 

خلوها من األعداء الطبيعية  للتأكد من النموذج 
 و متطفلةعناكب وحشرات مفترسة أ( لَمْن القطن

وتم  )غير مرغوب بهاخرى أو أية أنواع أ
ت وضع فقط حيث  الَمنْ األبقاء على أدوار 

 250زجاجية حجم البادرات بعد ذلك في دوارق 
تحتوي على ماء مضاف إليه سماد سائل مل 

يحوي على  لتغذية البادرات% 3مغذي بنسبة 
نسبة متساوية من النتروجين والفسفور 
والبوتاسيوم فضالً عن بعض العناصر الصغرى 

نقلت الدوارق إلى أقفاص  .وهو محلي الصنع
تطور لغرض إكمال  الموصوفة سابقاً التربية 

تكاثر تالتي تركت الحشرات وبزوغ البالغات 
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 ستمراربأإدامة المستعمرة تم . داخل القفص
أصص جديدة مزروعة ببادرات قطن إضافة ب

سليمة وإستبعاد األصص التي تحوي بادرات 
 .كلما دعت الحاجة متضررة

 .S للمفترس المختبرية عداد المزرعةإ
syriacus  :الخروع  وراق نباتجمعت أ

  S. syriacus س الحاوية على عذارى المفتر
-في آيارأبو غريب -من حقول كلية الزراعة

جزاء إلى المختبر وقطعت أ خذتأ 2012
رس بمشرط األوراق الحاوية على عذارى المفت
طباق بتري حاد ونقلت بواسطة ملقط إلى أ

سم تحوي 2سم وارتفاعها 14بالستيكية قطرها 
القطن الطبي المرطبة في قاعدتها طبقة من 

ثم وضعت  بالماء لمنع جفاف األجزاء الورقية.
األطباق مكشوفة في أقفاص خشبية معدة مسبقاً 

بعادها لتربية المفترس في المختبر أ
مل من مغطاة بقماش المل ³)سم60×60×60(

مزروعة  صصجميع جوانبها تضم بداخلها أ
لتغذية بالغات ْن القطن مَ ببادرات قطن مصابة ب

بعد خروجها من العذراء. جرى  مفترسال
الحاوية على بادرات القطن  استبدال األصص

كلما دعت  بالحشرةابة خرى جديدة مصبأ
 الحاجة ألستمرار تغذية وتكاثر المفترس.

 Aphis النوع نهعلى إ َمْن القطنتم تشخيص 
gossypii Glover لمفترساو Scymnus 

syriacus Marseul ر الدكتو ستاذاأل من قبل
متحف التاريخ -محمد صالح عبد الرسول

 جامعة بغداد.-الطبيعي
على   S. syriacus يرقاتالكفاءة األفتراسية ل
طباق بتري إستعملت أ :أفراد َمْن القطن

سم 14طبق قطرها  20بالستيكية شفافة عددها 
لشكل في سم وعملت فتحة دائرية ا2رتفاعها وإ

ستعمال سم وأغلقت بإ5غطاء كل طبق قطرها 
وضعت لغرض التهوية، قطعة من قماش الململ 

ة من القطن الطبي في قاعدة كل طبق طبق

 قسمت األطباق إلى مجموعتين المرطبة بالماء.
أطباق تمثل  10تضم كل منها 

المكررات.المجموعة األولى وضع داخل كل 
طبق منها ورقة من نبات القطن مقلوبة على 
سطحها العلوي تحوي على سطحها السفلي 

من حوريات العمرين الثاني والثالث لَمْن  100
ثانية وضع داخل كل طبق المجموعة ال .القطن

مقلوبة على سطها  قطنال منها ورقة لنبات
 .العلوي

من بالغات َمْن  75تحوي على سطحها السفلي 
 الحورياتتم تحديد العدد الالزم من ، القطن

على األوراق بأستعمال المجهر  والبالغات
، الفائض عن المطلوب بأبرة دقيقة دعدوأزيل ال
أعتمدت أعداد هذه األدوار  لتينالحا وفي كال

أولية سابقة لضمان وجود بناًء على دراسات 
لى كل طبق من نقل إ غذاء كاٍف للمفترس.

أطباق المجموعتين يرقة مفترس حديثة الفقس 
ساعة بأستعمال فرشاة  12عمرها اقل من 

ل المراقبة ، حدد عمر اليرقة من خالدقيقة
وإستعمال األفراد البازغة المستمرة للبيض 

. وضعت األطباق بعد تغطيتها في حديثاً 
 12و% 60-50ورطوبة ْم  2 ± 25(الحاضنة 

 يومياً االطباق فحص جرى ساعة إضاءة) 
أوراق نبات القطن الحاوية على  تستبدلإو

يدة حاوية على العدد نفسه بأخرى جد الَمنْ أدوار 
ل طبق في كل مجموعة مع وار لكمن األد

ترطيب طبقة القطن الموجودة في قاعدة األطباق 
أستمرت العملية طيلة  بالماء كلما دعت الحاجة.

مدة الدور اليرقي حتى توقف يرقات المفترس 
العذراء وحسب عدد  عن التغذية ودخولها دور

من قبل  المستهلكة يومياً والبالغات الحوريات 
رقي وكذلك للدور يرقات المفترس ولكل طور ي

حسبت النسبة المئوية كما  اليرقي الكامل.
تبعاً  الحشرةألفتراس األطوار اليرقية من أدوار 

            للمعادلة التالية:
 
 
 
 
 

 العدد الكلي المستهلك من قبل طور معين                          
    100×                                                               = ستهالكالنسبة المئوية لال

 العدد الكلي المستهلك من قبل كل األطوار                                         
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 المفترس  الكفاءة األفتراسية لبالغات
S.syriacus  أفراد َمْن على  والذكور ناثألا

 :القطن
الطريقة هيئت أطباق بالستيكية ب

مجموعتين كل لى وصوفة آنفاً ثم قسمت إالم
 طباق تمثل المكررات.أ 10مجموعة تضم 

المجموعة األولى من األطباق جهزت بأوراق 
القطن  َمنْ  حوريات نبات القطن الحاوية على

 من حوريات العمرين الثاني والثالث 100 بعدد
والمجموعة الثانية من األطباق  ،لكل طبق

من  75حاوية على ت القطن الجهزت بأوراق نبا
لى كل طبق من أطباق نقلت إ .بالغات َمْن القطن

مجموعة بالغة واحدة للمفترس بعمر اقل من  كل
ثم غطيت األطباق ووضعت في  ةساع 12

عند الظروف المشار اليها سابقا الحاضنة 
لغات ز باتجهجرى و يومياً  ت االطباقفحص

 .المفترس بالكمية نفسها من أدوار الفريسة
 حيث تمالعملية طول مدة عمر البالغة  إستمرت

خاللها تسجيل األستهالك اليومي لبالغات 
المفترس األناث والذكور من أدوار الفريسة كما 
حسب معدل األستهالك الكلي من الفرائس خالل 

ما بل وضع البيض ومدة وضع البيض ومدة ما ق
بالنسبة لألناث والعدد المستهلك الكلي  هابعد

 لبالغة.خالل مدة عمر ا
حللت البيانات إحصائياً وفق طريقة تحليل 

الفروقات بين المعدالت بأعتماد  التباين وقورنت
 .)LSD )3إختبار أصغر فرق معنوي

 
 النتائج والمناقشة

 .Sالكفاءة األفتراسية ليرقات المفترس 
syriacus  َمْن القطن أفراد على: 

أوضحت النتائج أن يرقات المفترس 
S. syriacus   على حوريات تتغذى  دأتب

مباشرة، ادخالها الى الطبق  بعد  وبالغات الَمنْ 
وتقوم  ا في جسم الفريسةفكوكهحيث تغرز 

فقط  جدار الجسم بأمتصاص المحتويات مخلفة 
 وتبين أن يرقات المفترسبشكل قشرة فارغة. 

ل مدة الدور خال من حوريات الَمْن استهلكت 
مقداره  عدلبم 303.5-591.3بين بأكمله اليرقي
). أزدادت كفاءة 1/يرقة (جدولحورية 468.5

مع  حورياتفي تغذيتها على ال معنوياً  اليرقات
 64.4 ستهالك الكلياألالعمر وبلغ معدل ب تقدمها

/يرقة حورية 195.4،  120.4،  88.3، 
الرابع على وي، الثالث، لألطوار األول، الثان

رس للمفت معدل األستهالك اليوميوبلغ  التوالي.
/يرقة حورية 59.2،  41.5،  27.6،  18.4

لألطوار األربعة على التوالي. من ذلك يظهر أن 
من  حورياتالنسبة المئوية لمعدل أستهالك ال

،  18.8،  13.7 كانت قبل يرقات المفترس
 لألطوار األول، الثاني، الثالث 41.8%،  25.7

الرابع على التوالي من مجموع األستهالك و
يوم  12.9البالغة  دة الطور اليرقيالكلي خالل م

والرطوبة ْم  2+ 25عندما كانت درجة الحرارة 
. ساعة 12% وفترة ضوئية  60 – 50النسبية 

 بالغات الَمنْ أما عند تغذية يرقات المفترس على 
فقد لوحظ المسار نفسه من حيث زيادة عدد 

يرقة المفترس  الفرائس المستهلكة مع تقدم طور
الك الكلي خالل مدة الدور ذ تراوح األستهإ

بمعدل  250.7-496.2اليرقي الكامل بين 
إزداد كما . )2/يرقة مفترس (جدولبالغة 378.9

مع تقدم يرقة المفترس  عدد الفرائس المستهلكة
األستهالك بلغ معدل و وبفروق معنوية بالعمر
بالغة/  162.1،  98.4،  69.4،  49.0 الكلي
الثالث والرابع  طوار األول ، الثاني ،لأل يرقة

. بلغت النسبة المئوية ليعلى التواللمفترس 
قبل يرقات  منالمستهلكة  بالغاتعدد اللمعدل 

% من مجموع 12.9 الطور األول للمفترس
أرتفعت كمله بألدور اليرقي لالكلي األستهالك 

عني وهذا ي. ات الطور الرابع% ليرق42.8لى إ
 إستهلكت يرقات الطور الرابع للمفترسن إ

رقات الطور مرة بقدر ماأستهلكته ي 2.5حوالي 
أستهلكته يرقات الطور مرة بقدر ما 2االول و
الطور  مرة بقدر ماأستهلكته يرقات 1.5الثاني و

لى زيادة نشاطها الثالث. أن سبب ذلك يعود إ
 وكبر حجمها مما يزيد حاجتها للغذاء وكذلك

ر خزين غذائي كافي تستفاد يلتوف لحاجة جسمها
ل دور العذراء ألكمال تطور ونمو منه خال

دراسة سابقة في  .)4،  2( ة البالغةأجهزة الحشر
يرقات هذا المفترس زاد إستهالكها من وجد ان 

حوريات َمْن القطن كلما زاد عدد الفرائس 
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د تراوح عدد أفراد الَمْن حيثالمقدمة لها 
المستهلكة من قبل الدور اليرقي للمفترس بين 

كما اشارت دراسة .)18( فرد 230.7-480.2
يتاثر إستهالك يرقات المفترس   اخرى الى ان 

 مْ 30درجات الحرارة وان الدرجة المثلى كانت ب
قد يعزى سبب األختالف في نتائج . )20(

حصل عن النتائج التي الدراسات المذكورة آنفاً 
نوع وحجم  لىإ إليها في التجربة الحالية عليها

عن  فضالً النباتي المستعملة والعائل الفرائس 
 ظروف التجربة ثيرالساللة البيئية للمفترس وتأ

  .فيها
 .Sالكفاءة األفتراسية لبالغات المفترس 

syriacus  :على أفراد َمْن القطن 
أظهرت نتائج الدراسة أن بالغات 

تتغذى على حوريات     S. syriacusالمفترس 
ادخالها وبالغات َمْن القطن إذ بدأت بالتغذية بعد 

ساعة. إستهلكت البالغة 2-1بمدة الى الفريسة
 4709.7-1986.0األنثى خالل مدة عمرها بين 

حورية/ بالغة  3836.0حورية بمعدل مقداره 
). لوحظ المسار نفسه عند تغذية بالغات 3(جدول

المفترس األناث على بالغات الَمْن حيث بلغ 

بالغة معدل األستهالك الكلي خالل مدة عمر 
. لوحظ إن حشرة مْن بالغة 2844.3 ترسالمف

بالغة المفترس تقوم بمسك الفريسة بقوة بواسطة 
أرجلها األمامية ثم تغرز فكوكها فيها وتمتص 
محتويات جسمها تاركة الهيكل الخارجي لجسم 

وجود  كما لوحظ الفريسة مجعداً ومتيبساً. 
إختالف معنوي في معدل األستهالك من قبل 

للمرحلة العمرية. إذ بلغ   أناث المفترس تبعاً 
معدل الحوريات المستهلكة خالل مدة ماقبل 
وضع البيض، مدة وضع البيض ومدة مابعد 

،  486.8وضع البيض من عمر األنثى 
حورية/ بالغة على التوالي.  120.0،  3229.2

في حين بلغ المعدل العام لعدد بالغات الَمْن   
 ، 391.9المستهلكة من قبل إناث المفترس

احل بالغة/ مفترس للمر 72.0،  2380.4
. لوحظ 1العمرية الثالث على التوالي شكل 

المسار ذاته في معدل األستهالك اليومي لبالغات 
حيث إنخفض معدل  ،المفترس من أفراد الَمنْ 

المستهلكة من قبل  من بالغات الَمنْ  عدد الفرائس
مقارنة بما إستهلكته من  إناث المفترس
 ).2الحوريات(شكل 

 
 S. syriacusللمفترس المستهلكة من قبل األطوار اليرقية َمْن القطن عدد حوريات : )1( جدول

    
     

 
 

 الطور اليرقي

 عدد الحوريات المستهلكة / يرقة مفترس
معدل مدة 

الطور 
 باليوم

 اليرقي دورخالل ال خالل اليوم

النسبة  المعدل المدى المعدل المدى
 المئوية

 3.5 13.7 64.4 36.7 - 82.1 18.4 8.5 - 26.3 األول
 3.2 18.8 88.3 50.9 - 113.7 27.6 13.1 - 39.6 الثاني
 2.9 25.7 120.4 81.4 - 146.6 41.5 22.9 - 54.0 الثالث
 3.3 41.8 195.4 134.5 - 248.9 59.2 34.7 - 81.5 الرابع

الدور اليرقي 
 الكامـــل

  591.3 - 303.5 468.5  12.9 

LSDR0.05  4.3  9.1   
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 S. syriacus  عدد بالغات َمْن القطن المستهلكة من قبل األطوار اليرقية للمفترس ):2(جدول 
 

 الطور اليرقي

 المستهلكة  / يرقة مفترس عدد البالغات
معدل مدة 

الطور 
 باليوم

 اليرقي لدورخالل ا خالل اليوم

النسبة  المعدل المدى المعدل المدى
 المئوية

 3.6 12.9 49.0 27.7 – 65.8 13.6 6.3 – 19.1 ألولا
 3.4 18.3 69.4 38.9 – 96.4 20.4 8.8 – 31.3 الثاني
 3.0 26.0 98.4 62.2 – 125.1 32.8 17.4 – 43.7 الثالث
 3.5 42.8 162.1 121.9 – 208.9 46.3 29.1 – 65.4 الرابع

الدور اليرقي 
 الكامـــل

  496.2 – 250.7 378.9  13.5 

LSDR0.05  3.6  8.8   
 

 
 

 S. syriacus المفترس ناثإالمستهلكة من قبل  َمْن القطنعدد أفراد : )3( جدولال

دور الفريسة 
 المستهلك

 نثى مفترسأالمستهلكة / َمْن القطنعدد أفراد 
معدل عمر  

 خالل مدة حياتها خالل اليوم اليومباالنثى 
 المعدل المدى المعدل المدى

 71.2 3836.0 4709.7 – 1986.0 43.4 73.1 – 5.8 حوريات

 62.2 2844.3 3754.0 – 1482.1 36.0 69.8 – 5.3 بالغات
LSDR0.05  2.7  55.4  

 
 

قد يعود سبب هذا التباين إلى أن عدد الفرائس 
المتناولة من قبل بالغات المفترس تقل مع زيادة 

بسبب زيادة  كما ورد انفاً  عمر وحجم الفريسة،
في من المواد التغذوية.  جسمها تمحتويا
طول مدة عمر بالغات  وجد ان أخرى  ات دراس

أشهر إعتماداً على  4-2المفترس يتراوح بين 
درجة الحرارة ونوع الفريسة والعائل النباتي 

فرد من  4000-2000تستهلك خالله مابين 
تتشابه هذه . )20، 19، 16( أنواع الَمْن المختلفة
تجربة الحالية من حيث كفاءة النتائج مع نتائج ال

المختلفة  المفترس في التغذية على انواع المنْ 
الذي  ئل النباتيامع تاثرها بنوع الفريسة والع

تتغذى عليه والظروف البيئية للمحيط الذي 
 تتواجد فيه.
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خالل المراحل العمرية  S. syriacus lمفترس عدد أفراد َمْن القطن المستهلكة من قبل إناث ال ):1(شكل 
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في اليوم خالل المراحل العمرية   S. syriacusعدد أفراد َمْن القطن المستهلكة من قبل إناث المفترس  :)2(شكل 

 المختلفة.
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أن ذكور إلى  يضاً التجربة أ أشارت نتائج 
اخذت المسار نفسه في   S. syriacusترس المف

مع وجود فروق  أفراد الَمنْ على جميع  تغذيتها
لعمر  فراد المستهلكة تبعاً في أعداد األمعنوية 
من  ألناث المفترس وهي بذلك مشابهة الفريسة

نبثاقها من العذراء تبدأ بالتغذية بعد إ حيث انها
-19.4األستهالك اليومي بين  غقصيرة . بلبمدة 
/يوم حورية 38.2 وبمعدل حورية 57.3

ستهالك الكلي من اوح األ. في حين تر)4جدول(
خالل مدة عمر الذكر  حوريات الَمنْ 

 حورية 2573.3-1138.9يوم بين 48.3البالغة
كما تغذت . )4جدول( حورية 1848.9بمعدل 

  الَمنْ  ذكور المفترس بشكل طبيعي على بالغات 
 فرد 1265.2 ستهالك الكليبلغ معدل األاذ 

يوم  42.6البالغة  المفترس حياة خالل مدة
يظهر  .بالغة 29.7بمعدل إستهالك يومي بلغ 

ناث المفترس تفوقت على الذكور إن إ النتائجمن 
قد يعزى سبب  ،الَمنْ ستهالكها لجميع أدوار في إ

تكون أكثر  التي  حاجة األناث للغذاء لىذلك إ
ء وأنتاج بية متطلبات البقامن حاجة الذكور لتل

 فضال عن ان عمر الذكر اقصر من عمر البيض
المستهلكة خالل  االنثى مما يوثر في كمية الغذاء

 . )17(مدة حياة البالغة

 
 

 S. syriacus المفترس المستهلكة من قبل ذكور َمْن القطنعدد أفراد ). 4 (جدولال
 

دور الفريسة 
 المستهلك

 المستهلكة / ذكر مفترس الَمنْ أفراد عدد 
معدل عمر 
 الذكر باليوم

 خالل مدة حياتها خالل اليوم

 المعدل المدى المعدل المدى

 حوريات
 

19.4 – 57.3 38.2 1138.9 – 2573.3 1848.9 48.4 

 42.6 1265.2 1682.9 – 758.1 29.7 44.2 – 13.1 بالغات

LSDR0.05  4.5  67.3  

 
 صل عليها في هذه الدراسةكدت النتائج التي حأ

   S. syriacusيرقات وبالغات المفترس   ان
في  اودوره ميز بكفائتها األفتراسية العاليةتت

من  اعتبارها يمكنو َمْن القطن إفتراس
المحددات الحياتية التي تعمل في السيطرة على 

لتي ا الَمْن األخرىنواع وأسكان هذه اآلفة 
لذلك البد . تصيب محاصيل مختلفة في القطر

. ايته في الطبيعة ا المفترس وحمبهذاألهتمام من 
األكثار الكمي ويمكن ان يستعمل في برامج كما 

كأحد العوامل الفعالة  جل االستفادة منهله من أ
في مجال المكافحة األحيائية لَمْن القطن على 

في المواقع التي ومستوى الحقول المفتوحة 
تتطلب التدخل بوسائل المكافحة األحيائية تجاه 

 .لى مختلف المحاصيل الزراعيةع الَمنْ أنواع 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                     45 
 

 المصادر:
.  2009الجنابي، سهيلة داود سلمان.  .1

دراسات حياتية وبيئية لحشرة َمْن القطن 
Aphis gossypii (Homoptera : 

Aphididae) أطروحة دكتوراه. كلية .
 صفحة.   111جامعة بغداد.  -العلوم 

الدهوي، سنداب سامي جاسم، عبد  .2
ف علي، وصالح حسن الستار عار

. الكفاءة األفتراسية 2013سمير. 
 Clitostethus arcuatusللمفترس(
(Rossi) 

(Coleoptera:Coccinellidae  على
 Bemisiaأدوار الذبابة البيضاء  (

tabaci Genn (Homoptera: 
Aleyrodidae على محصول القطن. .

-211): 1(41 زراعة الرافدين مجلة 
220. 

وعبد العزيز خلف  الراوي، خاشع محمد .3
. تصميم وتحليل التجارب  2000هللا. 

الزراعية. وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي. مطابع مؤسسة دار الكتب 

 488للطباعة والنشر. جامعة الموصل. 
 صفحة. 

. دراسة 2009العميري، خالد أعميري.  .4
مختبرية بيئية وحيوية لمكافحة حشرة 

 Nipaecoccus viridisالبق الدقيقي 
(Homoptera: pseudococcidae)  

 Cryptolaemusبالمفترسين 
montrouzieri Muls   وScymnus 

syriacus Marseul (Coleoptera: 
Coccinellidae)  على أشجار

الحمضيات في وسط العراق. رسالة 
ماجستير. هيئة التعليم التقني. الكلية 

 صفحة. 142التقنية. المسيب. 
بد الستار جاسم، سنداب سامي ، ع .5

عارف علي وصالح حسن 
). الحساسية النسبية لبعض 2006سمير(

أصناف القطن لألصابة بالذبابة البيضاء 
وعالقتها بأنتشار األعداء الحياتية. مجلة 

 .70-57): 1(11الزراعة العراقية.
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الكشف عن التلوث الميكروبي وبعض العناصر الثقيلة لعينات من البذور 
 المحمصة (الكرزات) في مدينة بغداد

 
 حوراء عمران ميرك     رنا علي حسن                   زينه هاشم شهاب               فرح لطيف وهاب

 
 جامعة بغداد \كلية العلوم للبنات \قسم علوم الحياة 

 

هدف البحث الى الكشف عن التلوث البكتيري والفطري والتلوث ببعض العناصر الثقيلة لعينات من البذور المحمصة الخالصة: 
)  الموجودة في األسواق المحلية لمدينة بغداد ، شملت ( حب زهرة الشمس ، حب أحمر ، حب أبيض ) لنوعين من العينات (الكرزات

المعبأة وغير المعبأة لجميع بذورالبحث .تم الكشف عن التلوث الميكروبي بتنمية البذور المخزونة بدرجات حرارة مختلفة وهي درجة 
أيام. حيث أظهرت النتائج إن البذور التي حفظت بالثالجة أعطت مستوى تلوث بكتيري وفطري أقل  10دة )ْم لم4)ْم و (25حرارة الغرفة (

و  Escherichia coliمما هو عليه للمخزنة في األسواق بدرجة حرارة الغرفة. وكانت األنواع البكتيرية المعزولة هي 
Staphylococcus aureus ة كانتوأما بالنسبة لألنواع الفطرية المعزول Aspergillus flavus و Aspergillus niger    وMucor 

sp.  فضالً عن التلوث ببعض المعادن الثقيلة وكان اعالها األلمنيوم .Al    ثم الرصاصPb  في حين لم يسجل اي نسبة تلوث بمعدن
 .Snبالقصدير 

 

Detection of microbial contamination and some heavy 
metals pollution for dried seeds samples in Baghdad 

city 
 

Rana Ali Hassan              Zina Hashem Shehab             Farah Lateef  Wahab 

Hawraa Omran Merak 
 

Biology Dept. \College of Science for Women \ University of Baghdad 
 
Abstract: The Research aimed to detect about microbial contamination for some dried seeds samples 
which collected from local market of Baghdad city include (Sun flower seeds , Water melon seeds and 
White squash seeds ) for two types of samples coated and non-coated to all types of seeds. We detected 
about microbial contamination by incubation in different keeping temperature at room temperature and in 
refrigerator for 10 days. The results showed that seeds which kept at 4c   gave low levels of microbial 
contamination from that kept at room temperature. So the bacterial species were Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus   while the fungal species were Aspergillus flavus , Aspergillus niger and Mucor 
sp. beside to some heavy metals pollution the highest ratio referred to Aluminum Al then Lead Pb while 
there has been no contamination of Tin Sn.        

 
Key words: Key words: bacterial contamination , fungal contamination , heavy metals pollution , dried 
seeds , Coated and non-coated samples , temperature storage.   
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 المقدمة
التلوث البكتيري م�ن اق�دم ان�واع التل�وث يعد      

وأكثرها انتشاراً. يحدث ه�ذا  التي عرفها االنسان
الن��وع م��ن التل��وث الغ��ذائي ع��ن طري��ق األحي��اء 
الدقيقة والت�ي ع�ادة م�ا توج�د ف�ي البيئ�ة المحيط�ة 

إض�افة  بالمادة الغذائي�ة كالترب�ة واله�واء والم�اء،
إلى اإلنسان والحيوان، تحدث اإلصابة ب�المرض 
عن طريق تناول غذاء يحتوي على أعداد كبي�رة 
من الميكروب�ات وعن�دما تص�ل ه�ذه الميكروب�ات 
إل�ى األمع��اء الدقيق��ة لإلنس�ان فإنه��ا تتك��اثر وتن��تج 

ه��ي عب��ارة ع��ن  Toxinsالس��موم  .]1[م الس��مو
نواتج ثانوية للتمثيل الغ�ذائي واغلبه�ا عب�ارة ع�ن 
ب����روتين او عدي����د الببتي����دات وتختل����ف الس����موم 
المنتجة على حسب نوع الميكروب وتقوم العدي�د 
م��ن الكائن��ات الحي��ة الدقيق��ة بتك��وين الس��موم ف��ي 
االغذي���ة واكثره���ا ش���يوعا وت���أثيرا ه���ي الس���موم 

ة م���ن الناتج��� Bacterial Toxinsالبكتيري���ة 
 اهمه����������ا البكتيري����������ا والس����������موم الفطري����������ة

Aflatoxins.]2[  أن التل��وث الغ��ذائي ب��الجراثيم
م�ن أه��م أس�باب تس��مم جس��م الك�ائن الح��ي وال��ذي 
يظه��ر عل��ى ش��كل أم��راض تع��رف ب��األمراض 
المعدي��ة حي��ث أن الميكروب��ات الت��ي ت��دخل إل��ى 
جس��م الك��ائن الحي(اإلنس��ان أو الحي��وان) ، تعم��ل 

س���م وتظه���ر ح���االت عل���ى مهاجم���ة أنس���جة الج
المرض الذي عادة ما يصنف بن�وع الميكروب�ات 

زو الجسم مثل حمى التيفوئي�د او البكتيريا التي تغ
عن�د اص�ابتة بميك�روب  يصاب به�ا اإلنس�انالتي 

وتح��دث اإلص��ابة هن��ا بواس��طة الس��موم التيفوئيد.
(التوكس���ينات) الت���ي تفرزه���ا الميكروب���ات أثن���اء 

ه�ي الت�ي تس�بب  تكاثرها في الغذاء وهذه السموم
 .]3[الم�رض لإلنس�ان ول�يس الميك�روب نفس�ه 

وق���د يلع���ب اإلنس���ان دورا كبي���راً إيص���ال ه���ذه 
الكائنات إلي المواد الغذائية، نظراً لم�ا ق�د يحمل�ه 
وبأع����داد كبي����رة منه����ا ف����ي جهازي����ه الهض����مي 
والتنفس���ي أو عل���ى الس���طح الخ���ارجي للجس���م، 
وت���زداد احتم���االت تل���وث األغذي���ة ع���ن طري���ق 

م�ا انخف�ض مس�توى ال�وعي الص�حي  اإلنسان إذا
وم��ن اش��هر ان��واع االغذي��ة الت��ي  ]4[ والنظاف��ة
بالس���������موم البكتيري���������ة وخصوص���������ا تت���������أثر 

 ه��ي المكس��رات بمختل��ف انواعه��ا االفالتوكس��ين

وعن����دما تتع����رض لس����وء  والحب����وب والب����ذور
عالي��ة او رطوب���ة  التخ��زين اول��درجات ح��رارة 

ه الم��ادة عالي��ة ف��ان الفط��ر ينش��ط ف��ي انت��اج ه��ذ
وبالت��الي تف��رز س��موم وت��ؤثر ت��أثيرا س��لبيا عل��ى 

 .نس��ان ف��ي ح��ال تناول��ه له��ذة االغذي��ة ص��حة اال
مراقب��ة ظه��ور العناص��ر الثقيل��ة ف��ي  .ع��نفض��ال 

االغذي���ة تحظ���ى باهتم���ام كبي���ر بس���بب تأثيراته���ا 
الس��مية للكائن��ات الحي��ة ومنه��ا االنس��ان. وب��الرغم 

وغي��ر م��ن وج��ود الكثي��ر م��ن المع��ادن الغذائي��ة 
وبتراكي���ز مختلف���ة ف���ي جس���م االنس���ان  الغذائي���ة

كث���رة انتش���ار الك���رزات وط���رق عرض���ها ف.]5[
المكش������وف ف������ي أس������واق وش������وارع المدين������ة 
والمعرض���ة لع���وادم الس���يارات والج���و المل���وث 
بالغب��ار والرص��اص، إض��افة ال��ى أن الحص��ول 
عل���ى ه���ذه األغذي���ة ام���ر ف���ي متن���اول ومق���دور 

قارن��ة ب��المواد الس�كان النخف��اض قيمته��ا النقدي��ة م
الغذائي����ة األخ����رى، وك����ذلك ال ي����زال اس����تعمال 
االوان��ي النحاس��ية والحديدي��ة وااللمني��وم القديم��ة 
ف��ي عملي��ات التحم��يص  والتتبي��ل ل��ذا ه��دفت ه��ذه 
الدراس��ة ال��ى التح��ري ع��ن م��دى تل��وث بع��ض 

مث��ل ح��ب ع��ين ش��مس وح���ب  ان��واع الك��رزات
  بالمع�ادن   احمر وحب ابيض المكش�وفة والمعب�أة

والتاك���د م���ن  هايل���ة م���ن خ���الل تق���دير نس���بتالثق
 .سالمتها لالستهالك البشري

 
 المواد وطرائق العمل 

 جمع العينات
 عين���ات لك���ل ن���وع م���ن ان���واع خمس���ة جمع���ت  

ع�ين الش�مس وح�ب احم�ر  الكرزات وكانت حب
وحب ابيض من شوارع بغداد واس�واقها (جميل�ة 

)لجمع العين��ات ش��ارع فلس��طين ،، ش��ارع الكف��اح
وقد تم جم�ع العين�ات العينات المعبأة  والمكشوفة 

العين�ات ال�ى  تنقل� ث�مش�هر تش�رين الث�اني  خالل
مختب��ر الس��تكمال ال��زرع واج��راء الفحوص��ات ال

  .يولوجية المايكروب
 

 زرع العينات
حب  ، العينات (حب عين الشمس زرعت      

 على االوساط الزرعية ،حب ابيض) احمر
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 Mannitolحي المانيتول الملاكار التالية وهي
Salt Agar) ،(  ايوسين المثيل االزرق اكار

Eosin - Methylene Blue   (EMB)  
 MacConkeyالماكونكي اكار ووسط  

agar)(شيكال اكار  -السالمونيال ) ، وagar 
Salmonella- Shigella ( على التوالي

 24وحضنت هذه االطباق في الحاضنة لمدة 
لغرض  درجة مئوية 37حرارة ساعة وبدرجة 

تشخيص التلوث البكتيري للعينات وكذلك تم 
زراعة العينات سابقة الذكر على وسط 
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 
لغرض تشخيص التلوث الفطري للعينات بدرجة 

لمدة اسبوع  مع متابعة النمو م  37حرارة 
الفطري بشكل يومي ثم اعيدت عملية زرع 

الوساط الزرعية البذور على نفس انواع ا
 4السابقة بعد تخزين البذور في الثالجة بدرجة 

       .لمدة عشرة ايام   م
 

 تشخيص العزالت
 التشخيص البكتيري :  –أ 
بخطوات عدة أولها الفح�ص  شخصت العزالت  

المباش�����ر للص�����فات المظهري�����ة للمس�����تعمرات 
البكتيرية من حيث الشكل والل�ون واعتم�ادا عل�ى 

التفريقي���ة لألوس���اط، وث���م ت���م الفح���ص القابلي���ة 
المجه����ري م����ن خ����الل تحض����ير ش����رائح م����ن 
المس���تعمرة ووض���عها عل���ى الش���ريحة الت���ي ت���م 
تص��بيغها بص��بغة ك��رام وفحص��ت تح��ت المجه��ر 

للتمييز ب�ين البكتري�ا   X100و  X40بقوة تكبير 
الموجب����ة والس����البة لص����بغة ك����رام ث����م أجري����ت 

ص االختب��ارات األنزيمي��ة والكيموحيوي��ة لتش��خي
وكان���ت اختب���ارات الكت���اليز وتخث���ر   األجن���اس

للتاك��د م��ن بكتري��ا   بالزم��ا ال��دم والهيمواليس��ين
المك���ورات العنقودي���ة وتخم���ر س���كر الالكت����وز 

وفي حال�ة وانتاج الغ�از للتاك�د م�ن بكتري�ا القولون�
عدم ظهور النمو تم حضن األطب�اق للي�وم الت�الي 
وعن���د ع���دم مالحظ���ة النم���و اعتب���رت النتيج���ة 

   .[6]سالبة
 
 

 التشخيص الفطري : –ب 
 direct حضرت المسحة الرطبة المباشرة       

wet mount  من كل عينة على شريحة
زجاجية باستخدام صبغة الالكتوفينول األزرق 

و فحصت تحت  لغرض الفحص المجهري
. وكذلك اعتمد )(40xالمجهر بقوة تكبير 

رات الفطرية من حيث الفحص المباشر للمستعم
 [7]الشكل واللون . 

 
 تقدير نسب التلوث بالمعادن الثقيلة .

استخدم جهاز مطياف االمتصاص الذري  
 Atomic absorption/Flamاللهبي 

Emission من شركةShimadzu /
جامعةبغداد /مركز ابن سينا .حسب ماذكره 

)Preez ، كاالتي:1966وآخرون ( 
 الكرزات.غرام) من  100وزن ( -1
رمدت الكرزات في الفرن بدرجة حرارة  -2

 لمدة يومين ونصف اليوم .   ْم  550
مليليتر) من حامض الكبريتيك  10اضيف ( -3

 تبريدها.المركز لكل عينة بعد 
مليليتر) من حامض  2اضيف ( -4

موالري) وخفف الى حد  6الهيدروكلوريك (
 25سعة ( قنينة حجميةالعالمة بالماء المقطر في 

مليليتر) وقيست العناصر بجهاز االمتصاص 
 الذري اللهبي.

 
 النتائج والمناقشة 

 (2,1)ين الجدول النتائج الموضحة في اظهرت   
الكرزات غير إن أعلى نسبة تلوث تعود إلى 

 والمخزنة بحرارة الغرفة المعبأة( المكشوفة)
 Aspergillus فطر  التي كانت ملوثة بكل من

flavus بكتريا كذلكو E. coli    وبكتريا 
Staph. aureus  ويليهما فطر  100 بنسبة  %

Aspergillus niger   ويليهم 66.6% بنسبة  
Mucor sp .  وكانت نسب  33.3 %  بنسبة

اقل منها في العينات المعبأة ا هجميعالتلوث 
 ماعدا نسبة التلوث ببكتريا الكورات (المغلفة)

 .  %100العنقودية كانت ايضا ملوثة بنسبة 
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 .بدرجة حرارة الغرفة خزنةمالبالفطريات والبكتريا  المعباة الكرزات) : النسب المئوية لتلوث 1جدول (
 

 (%)النسبة المئوية لتلوث العينات المعزولةوالبكتريا الفطريات 

Aspergillus flavus 0 

Aspergillus niger 33.3 

Mucor sp. 0 

E. coli 33.3 

Staph. Aureus 100 

 
 بدرجة حرارة الغرفة. خزنةالمبالفطريات والبكتريا غير المعباة الكرزات ) : النسب المئوية لتلوث 2جدول (

 

 (%) النسبة المئوية لتلوث العينات الفطريات والبكتريا المعزولة

Aspergillus flavus 100 

Aspergillus niger 66.6 

Mucor sp. 33.3 

E. coli 100 

Staph. Aureus 100 

 
) 4,3النتائج الموضحة في الجدولين (اما 

 الفطري والبكتيريتلوث النسب  اظهرت ان
عند خزنها  بمستو كبيرانخفضت وكرزات لل

ايام مقارنة بسابقتها المخزنة  10بالثالجة لمدة 

الغرفة  وكذلك حرارة  في المحالت بدرجة 
كانت نسب التلوث بعد الخزن اعلى في 

  عبأة.مال ها فيمن غير المعبأةالكرزات ال

 
 م.4  بدرجة حرارة المخزنة بدرجة  بالفطريات والبكتريا) : النسب المئوية لتلوث الكرزات المعباة 3جدول (

 

 (%)النسبة المئوية لتلوث العينات الفطريات والبكتريا المعزولة

Aspergillus flavus 0 

Aspergillus niger 33.3 

Mucor sp. 0 

E. coli 0 

Staph. Aureus 66.6 
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 م.4  المخزنة بدرجة حرارة بالفطريات والبكتريا ) : النسب المئوية لتلوث الكرزات غير المعباة 4جدول (
 

   (%)النسبة المئوية لتلوث العينات الفطريات والبكتريا المعزولة

 Aspergillus flavus 100 

Aspergillus niger 66.6 

Mucor sp. 0 

E. coli  100 

Staph. Aureus 66.6 

 
االكثر  وعند التحري عن نوع الكرزات

بين العينات المدروسة اظهرت  تلوثا من
ان الكرزات نوع حب ابيض  (6,5)الجداول 

والغير معبأة االكثر تلوثا بجميع انواع التلوث 

الفطري والبكتيري واالعلى ايضا في نسبها 
وكانت نسب  ويليه حب احمر وحب عين شمس

ظهور انواع ونسب التلوث اقل في الكرزات بعد 
   تبريدها .

 
 .ة الغرفةرنة بحراوالمخزالكرزات لكل نوع من  والبكتيري : النسب المئوية للتلوث الفطري  (5)جدول

 

للفطريات   %  
 والبكتريا

 الكرزات

A. 
flavus 

A. 
niger Mucor  sp. E. coli Staph. 

Aureus 

 100 100 0 0 80 حب عين شمس غير المعبأ
 100 100 0 0 0 شمس المعبأحب عين 

 100 100 0 40 40 حب احمر غير المعبأ
 100 0 0 20 0 حب احمر معبأ

 100 100 40 60 80 حب ابيض غير المعبأ
 100 0 0 0 0 حب ابيض معبأ

 

 
 م. 4نة بحراة والمخزالمدروسة و لكل نوع من الكرزات والبكتيري : النسب المئوية للتلوث الفطري  (6)جدول

 

 للفطريات  %
 والبكتريا

 الكرزات

A. 
Flavus 

A. 
niger Mucor  sp. E. coli Staph. 

Aureus 

 100 100 0 0 60 حب عين شمس غير المعبأ
 0 0 0 0 0 حب عين شمس المعبأ
 100 100 0 20 40 حب احمر غير المعبأ

 100 0 0 20 0 حب احمر معبأ
 0 100 20 20 20 حب ابيض غير المعبأ

 100 0 0 0 0 معبأحب ابيض 
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وجود تباين في  (7)من الجدول يتضح 
نسب العناصر الثقيلة (الرصاص وااللمنيوم 

ووجود تراكمات قليلة للمعادن  والقصدير)
المحلية، وتبين  الثقيلة في بعض عينات الكرزات

أن تركيز عنصر االلمنيوم كان االعلى تراكما 
مقارنة  في العينات الكرزات المكشوفة

جزء  (0.20 – 55.0)يتراوح بين  بالعناصر
كانت اعلى نسبة تركيز عنصر بالمليون، 

 55.0االلمنيوم في الحب االحمر غير المعبأ 
وكان أعلى ) في حين 7جزء بالمليون  جدول (

 حب احمر غيرهو في نوع  للرصاصتركيز 
جزء بالمليون وأقل  1.06يصل الى المعبأ 

الحب االبيض المعبأ في حين لم تركيز له في 
يسجل اي نسبة لتراكم عنصر القصدير 

 في تصنيع اوراق مغلفات الكرزات .المستخدم 

 
 ).PPMمقدرة بجزء بالمليون ( تركيز المعادن في الكرزات : (7)جدول

 

 
 

 

 

 
بكتي���ري  نس���تنتج مم���ا س���بق وج���ود تل���وث

 و لجمي��ع عين��ات الك��رزات المفحوص��ةوفط��ري 
 المكش�وفة  الك�رزاتالتلوث اكبر ف�ي  كانت نسب

المعبأة وان كان الفرق بسيط وقد يك�ون  عنها في
الملوث���ات البيئي���ة  يع���ود ال���ىذل���ك  الس���بب ف���ي

المحيط��ة به��ا وتش��مل اله��واء المل��وث ورطوب��ة 
الحرارة العالية الت�ي تس�اعد عل�ى درجات الجو و

وخصوص�����ا  ]9[ تري�����ا والفطري�����ات.نم�����و البك
الت���ي   Staphylococcus aureusلبكتري��ا 

الب�رازي  ويليه التل�وث العينات جميعت في ظهر
   الفط��ري بفط��ر ببكتري��ا القول��ون وك��ذلك التل��وث

Aspergillus flavus   يح���دث التس���مم حي���ث
الغ���ذائي لإلنس���ان عن���د تن���اول منتج���ات غذائي���ة 
محتوي����ة عل����ى س����موم كيميائي����ة أو بيولوجي����ة. 
وتصبح األغذية سامة نتيجة لتلوثها بالسموم عند 
إس��تخدام عب��وات وم��واد تغلي��ف غي��ر مناس��بة أو 
بتلوثه�����امن اآلالت والمع�����دات المالمس�����ة له�����ا 

متغي�رات ع�ن  فض�ال [2] ع.أثناءعمليات التص�ني
ع��دة مث��ل ممارس��ات الزراع��ة وس��وء التخ��زين 

والش���حن وع���دم مطابقته���ا للش���روط الص���حية ال 
س�يما إذا م��ا تن�اول المس��تهلك كمي�ات كبي��رة منه��ا 

كم���ا يمك���ن من���ع نم���و  ،[10]متك���ررة ولم���رات 
 طري��ق التبري��دالميك��روب ف��ي الغ��ذاء وذل��ك ع��ن 

) لزي��ادة pHتع��ديل األس الهي��دروجيني ( الجي��د،
حموضة الغذاء.و إضافة المواد المثبطة للبكتيريا 

Bacteriostatic  حافظ�ة. مثل السيرين أو مواد
وج��د أن حف��ظ األغذي��ة عن��د درج��ة ح��رارة أق��ل و

يمن��ع نم��و البكتري��ا  ºم 60أو أعل��ى م��ن  4.4م��ن 
العنقودي����ة، حي����ث تبق����ى أع����داد ه����ذه البكتري����ا 
 منخفض��ة كم��ا تبق��ى األغذي��ة خالي��ة م��ن الس��موم

 30ويمك��ن القض��اء عليه��ا بتس��خين الغ��ذاء لم��دة 
حيث تختلف المقاومة م�ن ف�رد  دقيقة على األقل.

آلخ���ر واألش���خاص األكث���ر حساس���ية ه���م ال���ذين 
يملك����ون مناع����ة اق����ل مث����ل الرض����ع واألطف����ال 

السموم  اما [11].والمسنين والمرضي والحوامل
ال���ى طع���ام تص���ل  Mycotoxins   الفطري���ة

طريق تل�وث الغ�ذاء  عناالنسان والحيوان سواء 
أو الطعام المقدم بالفطر الذي يفرز هذه الس�موم، 

 Al Pb Sn ( الكرزات ) نوع العينة

 0.00 0.57 0.60 حب عين شمس غير المعبأ

 0.00 0.60 0.20 حب عين شمس المعبأ

 0.00 1.60 55.0 حب احمر غير المعبأ

 0.00 0.80 32.0 حب احمر معبأ

 0.00 1.20 13.0 حب ابيض غير المعبأ

 0.00 0.10 6.70 حب ابيض معبأ



 
 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             54 
 

المباشر حيث تشجع الم�ادة  و يُسمى ذلك بالتلوث
الغذائي��ة نم��و الفط��ر س��واء أثن��اء مراح��ل اإلنت��اج 

هناك  نقلها أو في فترة التخزين. المختلفة أو أثناء
العديد م�ن العوام�ل الت�ي ت�ؤدي إل�ى زي�ادة انت�اج 

التخ�زين  فطرية ف�ي األغذي�ة مث�ل س�وءالسموم ال
حيث تخزين الغ�ذاء ف�ي درج�ات ح�رارة مرتفع�ة 

مائي عالي  و في نسبة رطوبة مرتفعة و محتوي
يؤدي إلى إطالق العديد من السموم الفطري�ة ف�ي 

و الثم�ار الجاف�ة  الغذاء. فالتخزين السيئ للحبوب
يساعد على نم�و الميكروب�ات و الج�راثيم خاّص�ة 

انزيم���ات  ي تعم���ل عل���ى إف���رازالفطري���ات الت���
هاضمة تحلل المواد البروتينية و الدهني�ة للب�ذور 

إتالفها. كم�ا  و األعالف المخزنة، مما يؤدي إلى
تف��رز الفطري��ات الس��موم الفطري��ة كن��واتج تمثي��ل 

 فض���ال ع���ن تل���وث العين���ات [12]. ثانوي���ة له���ا 
 بالملوث���ات المعدني���ة الثقيل���ة  ومنه���ا الرص���اص 

 الت�ي ق�د تص�ل ال�ى األغذي�ة المص�نعة وااللمنيوم 
ع���ن طري���ق الم���واد االولي���ة واله���واء واالترب���ة 
الملوث�����ة بالرص�����اص م�����ن ع�����وادم الس�����يارات 
واالختن��اق الم��روري ف��ي الع��راق أو م��ن ج��راء 
اس���تعمال الق���دور والمق���الي والص���واني القديم���ة 

والرص�اص ذات الط�الء  االلمني�ومالمصنعة من 
االدوات لفت�رة الرديء، واستمرار اس�تعمال ه�ذه 

طويل��ة مم��ا ي��ؤثر عل��ى إزال��ة الط��الء وتع��رض 
. [13, 14].الغذاء ال�ى التل�وث بمختل�ف المع�ادن

نستنتج من هذه الدراسة بأن هناك تراكمات قليلة 
ك��رزات المس��تهلكة الومتباين��ة لمختل��ف العين��ات 

وبص�ورة  محليا سواء المعبأة والمكش�وفة خاص�ة
اعلى  وهي االلمنيوم والرصاصخاصة لكل من 

بقليل من الح�دود المس�موح به�ا عالمي�اً، والس�بب 
بذلك هو ترحيل ه�ذه العناص�ر م�ن أوان�ي الط�بخ 
القديم���ة وخاص���ة الق���دور واوان���ي الط���بخ اثن���اء 
عملي��ات التص��نيع والع��رض الس��يء المكش��وف 
للجو وعوادم الس�يارات. إذن االدوات المس�تعملة 
كالق��دور واوان��ي الط��بخ القديم��ة الص��نع وخاص��ة 

) والرص�اص  يدخل في تركيبه�ا (االلمني�وم التي
واس����تعمالها يومي����اً وباس����تمرار ه����ي المص����در 
الحقيقي للتلوث بالمع�ادن الثقيل�ة ويج�ب االهتم�ام 
ب�����ذلك ألنه�����ا ت�����ؤثر عل�����ى ص�����حة المس�����تهلك 

 [15].وخصوصاً االطفال
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من بعض  Echinostomatidaeتسجيل جديد لنوعين من مثقوبات عائلة 

 الطيور المائية في محافظة البصرة
 

 ا.د عبد الحسين حبش عواد          التفات عامر عبد هللا التميمي

 

 العراق -البصرة  -جامعة البصرة  -كلية التربية  -قسم علوم الحياة 
 

طيراً من النورس مستدق  61ب شمال البصرة تعود لخمسة أنواع من الطيور المائية متمثلة بـ طيراً من أهوار المسح 84جمع الخالصة: 
طيور من غراب البحر العادي  5و    Gallinulua   chloropusطيراً من دجاج الماء 18و  Larus geneiالمنقار 

.Phalacrocorax carbo  وجدت هذِه الطيور مصابة بخمسة مثقوبات من عائلةEchinostomatidae  متمثلة بالمثقوبـــة 
Echinostomum revolutum ،E. chloropodis،Stephanoprora denticulata،Aporchis massiliensis  

وقد ُعد النوعين األخيرين تسجل جديد ألول مرة في العراق أذ رسمت بالكاميرا األستجالئية     Paryphostomum radiatumو
 وصورت بالكاميرا الرقمية. 

 
 مالحظة: البحث مستل من رسالة الباحث الثاني

 
 

New records of four Trematodes (Family: 
Echinostomatidae) from some aquatic birds in Basrah 

Province 
 

Abdul Hussein Habash        Eltefat Amer A.Altmemi 
Biology Dept. -College of Education- Basrah University 

 
Abstract: A total of 84 specimens of birds including 61 of Larus genei, 48 of Gallinulua   chloropus, 
and 5 of Phalacrocorax carbo were collected from Al-mashab north of Basrah. These birds were found 
infected by five trematodes all of them belong to the family Echinostomatidae including, Echinostomum 
revolutum, E. chloropodis, Stephanoprora denticulate, Aporchis massiliensis, and Paryphostomum 
radiatum. The last two trematodes recorded for the first time in Iraq were descripted and drawing by 
Camera lucida and photographing by a digital camera.  
 
Key words: Trematoda, Family: Echinostomatidae, aquatic birds, Basrha Province  
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 المقدمة
 نوع مــــــن عائلـــة 20هنـاك 

Echinostomatidae    تعود لثمان أجناس
)Echinostoma, Hypoderaeum, 

Echinochasmus, Acanthop-aryphium , 
Artyf-echinostomum, Episthmium, 

Himasthla,   Isthmiophora(  معروفة
 .[1]بأصابتها لألنسان حول العالم 

    Echinostomatidaeتعد أفراد عائلة 
 8واسعة األنتشار في العراق أذ سجل مايقارب 

نوعاً من  20أجناس ضمن هذِه العائلة ومايقارب 
تمتاز بأمتالكها  .ةأنواع مختلفة من الطيور المائي

طوق رأسي مزود بأشواك مختلفة العدد والحجم 
والشكل وكيس الذؤابة جيد التطور والرحم ينحصر 

 .[2]بين الردبين المعويين 
 

 المواد وطرائق العمل
طيراً من النورس مستدق المنقار  61جمع 

Larus genei  طيراً من دجاج  18و

ر من طيو 5و    Gallinulua   chloropusالماء
 Phalacrocorax carbo.غراب البحر العادي 

بواسطة بندقية صيد من  2012خالل عام 
اهوارالمسحب شمال محافظة البصرة. نقلت الطيور 
الى المختبر في قسم علوم الحياة/ كليه التربية للعلوم 
الصرفة. شرحت وعزلت المثقوبات من األمعاء 

ارد الدقيقة للطيور وغسلت بالمحلول الفسلجي الب
.استعمل الالكتوفينول  AFAوثبتت بمحلول 

واحيانا الكلسرين لتوضيح معالمهــــا الداخليــــة 
 Semichon’sوالبعض منعا صبغت بصبغــــة 

acid carmine أكد التصنيف من قبل احد .
المتخصصيين بتصنيف الطفيليات في الواليات 

جامعة  John Mike Kinsella المتحدة االمريكية
 قيست أبعاد جميع النماذج بالمليمتر.. فلوريدا

 
 النتائج و المناقشة

في أدناه الموقع التصنيفي للمثقوبات المسجلة في 
 [2]الدراسة الحالية أعتماداً على 

 

Kingdum: Animalia 
    Phylum: Platyhelminthes  
        Class: Trematoda 
           Subclass: Digenea 
              Order: Echinostomida  
                Family: Echinostomatidae  
                     Genus: Aporchis  
                     Species: A. massiliensis  Timon-David, 1955   
                        Genus: Paryphostomum 
                            Species: P. radiatum (Dujardin, 1845)  
                        Genus: Stephanoprora  
                            Species: S. denticulata   (Rudolphi, 1802)   
                        Genus: Echinostoma  
                            Species: E. chloropodis  (Zeder, 1800)      
                            Species: E. revolutum (Froelich, 1802) 
  

Aporchis massiliensis  Timon-
David,1955 

في األمعاء الغليظة  اً نموذج 49 علىثــرعُ 
لطائر النورس ُمستدق المنقار بنسبة إِصابة قدرها 

وفيما يلي وصف  16.3 % ومتوسط شدة إصابة 5

، 1شكل(. )رة نمــاذجعش(ومعـدل قياسـات 
 15.8ديدان طويلة خيطية الشكل طولها  1).صورة

الجسم أعرض فــي الثلث  يكون (21.84)  27.2 –
 0.24 ثُمَّ يستدق تدريجياً  (0.77) 0.78-75الخلفي  
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وصوالً إِلى النهاية األمامية   (0.33) 0.40 –
 للجسم.
يقع المحجم الفمي عند أقصى النهاية        

  (0.12)  0.13 –0.09ـة للجسم  طولهُ األماميــ
، المحجـم (0.13) 0.14 – 0.12وعرضــــهُ 

 (0.39) 0.50-0.30البطني كبير نسبياً طولـــــــهُ 
، تقع الفتحة (0.35)  0.41 – 0.30وعرضـــــهُ 

عند الحافة األمامية  genital poreالتناسلية 
شوكة،  42للمحجم البطني. يزود الطوق الرأسي بـ 

منها على كل جانب مــن جانبي  تقــــع ستـــة
وهي تُمثَّل األشواك   notchالطوق عنـد الشق

-0.041طولها   ) أو أشواك الزاوية(البطنية 
 – 0.015وعرضهـــــــــــا  (0.046) 0.048
، أّما باقي األشواك فتمثل األشواك (0.016) 0.019

 الحافية تترتَّب فـي صف واحد على كل من جانبي
الطوق والتستمر من الجهة الظهرية للمحجم الفمي 

 0.034 –0.01وتكون أصغـر حجماً طولها  
 . (0.09) 0.011 – 0.07وعرضها  (0.021)

تقع الخصيتان الواحدة تلواألُخـرى في النهاية         
صــة، طول  الخلفيـة للطفيلي وتكون ُمفَصَّ

وعرضها   0.53)(  0.84 – 0.40األماميـــــة 
 – 0.48) والخلفيـــة طولها  0.52(  0.56 – 0.48
، (0.50) 0.56 – 0.40وعرضها  (0.63)   0.72

كيس الذؤابــــة أسطـــــواني الشكـــــل وملتــــــٍو 
 . (1.51) 1.38-1.61طولـهُ 

المبيض كـــــروي الشكل يقع أمام الخصيتين       
، يلتف الرحم بشكل (0.30) 0.40-0.21قطره 

إِلى  ويتجه ويمتد مباشـرة أمام المبيض حلزوني
ون فرع نازل وهو مملوء ببيوض األمام واليكّ 

 (0.08) 0.10 – 0.09بيضوية الشكل طولهـــــا 
ُمحاطـة  0.041 (0.037) – 0.034وعـرضها 

بغالف رقيق وحاوية على غطاء في أحد طرفيها 
   0.86– 0.45وخيط  في الطرف اآلخر طولهُ 

ية على جانبي الرحم . تقع الح(0.76) ويصالت المحَّ
من الخــلف  (2.8)  3.3 – 2.4وتمتد مسافة  

  10.8 – 6.4وتتجـــــه إِلـــــى األمـــــام لمسافـة  
(8.8) . 

     
Paryphostomum radiatum (Dujardin, 
1845) 

نموذجاً في األمعاء الدقيقة لطائر  14ُعثر على       
لي وصف ومعدل وفيما ي غراب البحر العادي

 .)2، صورة 2شكل( . )عشــــرة نمـــــاذج(قياسات 

 

 
 المسجلة ألول مرة في الدراسة الحالية A. assiliensisمثقوبة للرسم بالكاميرا األستجالئية  :)1شكل (

 

المحجم  -6ابة      كيس الذؤ -5األشواك البطنية     -4األشواك الجانبية    -3البلعوم         -2المحجم الفمي         -1
 الحويصالت المحية -10الخصية الخلفية     - 9الخصية األمامية  -8       المبيض     -7    البطني
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 A. massiliensis  المثقوبة   :)1صورة (
 

 

 
 

 المسجلة ألول مرة في الدراسة الحالية P. radiatumلمثقوبة لرسم بالكاميرا األستجالئية  :)2شكل (
المحجم  -6كيس الذؤابة       -5األشواك البطنية     -4األشواك الجانبية    -3البلعوم         -2جم الفمي        المح -1

 الحويصالت المحية -10الخصية الخلفية     - 9  الخصية األمامية  -8المبيض       -7            البطني
 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             60 
 

 
 

 
 P. radiatum  ) المثقوبة  2صورة (

 
 

 5.8 – 8.5 (7.8) ة الحجم طولها مثقوبة متوسط
مـــــــن منطقــــة  1.07 – 1.53 (1.2)وعرضها 

  27الخصى. الطوق الرأسي جيد التطور مسلح بـ
شوكة، من ضمنها أربعـــة أشواك زاوية على كل 

وعـرضها  ،0.14 – 0.20 (0.16)جانب طولها 
أّما باقي األشواك  0.045 – 0.054 (0.051)

 (0.13)ُمرتَّبة بصف واحد طولها  (الحافية) فتكون 
 – 0.040 (0.037)وعرضهـــا  0.10 – 0.14

0.034 . 
 – 0.25المحجم الفمي موقعـهُ شبه قمي طولهُ 

 0.22-0.25 (0.24)وعرضهُ   (0.21)  0.20
 0.12 (0.09). المنطقة قبل البلعـــــوم طولهــــــا 

 ـــهُ البلعـــــوم بيضـــــوي الشكــــل طولـــــ0.04 –
 (0.19)وعرضـــــهُ  (0.27)  0.23 – 0.29

  ، يليـــــــه المــــــــرئ طــــولــــــهُ 0.17 –0.20
ع األمعاء إِلى فرعين  0.42 – 0.70 (0.53) تتفـــرَّ

يصالن الى نهاية الجسم. المحجم البطني كوبي 
 – 0.120  (0.98) طولهُ  كبير الحجم  الشكـل
    .0.84 –0.87 (0.86) وعـرضهُ   0.97

تقع الخصيتان في النصف الخلفي للجسم 
 6 -5 وتكون مفصصة عميقة التفصص من 

  0.77 – 0.84 ، الخصية األمامية طولهافصوص
  0.64 – 0.69 (0.66)وعرضها   (0.80)

 (0.83)   0.79-0.87والخصية الخلفية طولهــــــا
، كيس الذؤابة 0.62 – 0.67 (0.65)ا ـــوعرضه

 0.38 – 0.45 (0.42)ل طولهُ  بيضوي الشك
يمتد أمام المحجم  0.11 – 0.16 (0.15)  وعرضهُ 

تفتح الفتحة التناسلية المشتركة عند الحافة ، البطني
 األَمامية للمحجم البطني.

 – 0.33 (0.30)المبيض كروي الشكل قطرهُ 
طولـــــهُ  Ootypeهُ المخصاب ـــ، يقع خلف0.28

-0.33 (0.30)وعرضهُ  0.33-0.28 (0.31)
. الرحم قصير نسبياً والبيــوض قليلة الـعدد 0.29

ة اللون طولها  ) 0.079 – 0.098 (0.087ُمْصفرَّ
حاوية على  (0.062) 0.057 –0.064وعرضها 

ْيـة  ع الحويصالت المحَّ غطاء في أحد طرفيها. تتوزَّ
على شكل فصوص كبيرة الحجم على جانبي الجسم 

لمحجم البطني إِلى النهاية وتمتد من الحافة الخلفيــة ل
 الخلفية القصوى للجسم وال تنتشر بين الخصيتين.   
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Aporchis massiliensis  Timon-
David,1955 

ي ـــــف A. massiliensisُعزل طفيلي 
الدراسة الحالية من طائرالنورس ُمستدق المنقـــــار 

L. genei  ويُعّد تسجيل هذِه المثقوبة هـــــــو األول
عراق بالنسبة للجنس والنوع، يبــــــدو أنَّ هـذا في ال

من الطفيليات الشائعة إِصابتها للنوارس  الطفيلي
gulls  قوقع يعملVermetus  triqueta  

مضيفاً متوسطاً أوليّاً، تترك المذنبة من القـوقع 
وتتكيسَّ على الطحالب وتفقد ذيلها لتّكون المذنبة 

لنوارس عند وتُصاب ا metacercariaالبعدية  
 [3]التهامها الُمكيسات 

   L. fuscusمن أمعاء طائــر  [4] هُ  َعَزلَ 
الطفيلي   [6 ,5]فـــي حيــــن عــــــزل ُكـلَّ مــــن 

  [7]لهُ ، كما عزL. audouiniiنفسهُ من طائر 
 . L. ichthyaetusمــــــن طائـــــر  
 خمسة أنـواع وهي   Aporchisيضـمُّ جنس 
A. croaticus و A. segmentatus وA. 

rugosus   وA. liouvillei  وA. 
massiliensis   .[8]  من أبرز الصفات

هو وجود  A. massiliensisالتشخيصية لطفيلي 
صـة،  خيط فــي أحد طرفي البيضة والخصى الُمفصَّ
ل في الدراسة  يتفق وصف النموذج الُمسجَّ

  [5].الحاليــــــة مــــع مـــــا وصفـــــهُ 
  A. continuusجديداً هـو  اً نوع[9] وصف 
يختلف عن في كولومبيا  L. canusمــن طائر 

ل في الدراسة الحالية في أن األَشواك  النموذج الُمسجَّ
البطنية اصغر واألشواك الجانبية مستمرة ومتشابهة 
في الحجم والترتيب والبيوض أضيق وخيط البيضة 

 قصير. 
 

Paryphostomum radiatum (Dujardin, 
1845) 
 يَُعدُّ تسجيل هذِه المثقوبة هو األول في العراق

ص في إِصابتها   ع.بالنسبة للجنس والنو تتخصُّ
لطيـــورعائلـة غربـان البحــر وتنتشر فـي ُكلَّ مـن 

 and 11]آسيا وأوربا وأفريقـا وأستراليا وأمريكا 
ــَل هــذا الطفيلي من طائر [10   P. carbo. ُسجَّ
في بحر   Curonianسواحل بحيرة كورونيان في 

 .[12]البلطيــق 

مفتاحاَ تصنيفيّاً للتميـــــز األنواع  [13]َوَضَع 
إْذ َضَم   Paryphostomumالتابعـــــة لجنـــــــس 

 .P ثمانية أنواع تتمثَـــــّـل بــــــــ
azerbaydjanicum وP. carbonis   و P. 

mexicanum  وP. parvicephalum   وP. 
segregatum   و P. testitrifolium          و
P. radiatum   وP. lobulatum،  يمتاز النوع
P. radiatum  فصوص  6 -5بتفصص الخصـى

ـص وطول األشواك الزاوية أقل من  عميقة التفصَّ
 150 أقل مـن مايكرون واألشواك الحافيـة  200

مايكرون،  90مايكرون وطـول البيوض أقل من 
فق صفات النموذج الُمسَّجل في الـــدراسة الحالية تتَّ 

 and 13]الـذي ذكـرهُ  P. radiatumمع طفيلــي 
فـي شكل الخصى وطول األشواك الزاوية   [2

 والحافية وحجم البيوض.
دورة حياة هــــــــذا الطفيلي   [14]َوَصَف 

  Segmentia nitidaوأوضح أنَّهُ يصيب قــوقعي 
طبيعياً وقـوقعي  Gyraulus albus و 

Bathyomphalus contortus   وAnisus 
leucostomus   مختبرياً، وتُشكَّل أسماكTinca 

tivca  وGobio gobio   و Scardinium 
erythrophthalmus   مضائف متوسطة ثانية

 Tilapiaُعزلت أسماك من نوع فــي دورة حياتهُ. 
zillii  ا ربم العاديفي قانصة طائر غراب البحر

 يكون لها دوراً في نقل اِإلصابة للطير.
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دراسة كمية ونوعية للدايتومات الهائمة في قطاع من نهر دجله بين بغداد 
 والدجيل مع تسجيل انواع جديدة

 
 ابراهيم مهدي السلمان     بثينة عبد العزيز حسن

 

 جامعة بغداد -ابن الهيثم -الصرفةكلية التربية  للعلوم  -قسم علوم الحياة
 

اجريت الدراسة  لمعرفة التغايرات النوعية والكمية للدايتومات الهائمة في قطاع من نهر دجله وفي المنطقة الواقعة بين بغداد  الخالصة:
، شملت الدراسة قياس بعض  2014والدجيل ،أختيرت ستة مواقع على طول النهر لجمع العينات للمدة من كانون الثاني ولغاية حزيران

ت مثل العوامل الفيزيائية والكيميائية للمياه مثل ( درجة حرارة الهواء والماء،االس الهيدروجيني، التوصيلية الكهربائية، الملوحة،والمغذيا
 النترات والفوسفات والسليكات باإلضافة الى دراسة كمية ونوعيه للدايتومات . 

Pم 30.27- 10.50م و39.70- 5.39وسة كما يلي :تراوحت قيم الخصائص المدر    

0
P 727و7.80 -6.85لدرجة حرارة الهواء والماء و- 

ملغم/لتر لكل من قيم االس الهيدروجيني والتوصيلية الكهربائية  والملوحة على التوالي ،اما 1.27-0.45مايكروسمنز/سم و 2028
ملغم /لتر  3.24- 0.056ملغم /لتر و 1.21- 0.30قيمها على التوالي  :المغذيات وشملت النترات والفوسفات والسلكات والتي تراوحت 

 ملغم /لتر.  4.51- 2.42و
) وحدة  21) وحدة و(215) وحدة تصنيفية للدايتومات ، كانت السيادة فيها للدايتومات الريشية اذ سجلت (  236تم تشخص (    

 (105-64)و  (150-48)) و(113-20) و 23-110في كل مواقع الدراسة ( للدايتومات المركزية . تراوحت االعداد الكلية للدايتومات
P× (249-32)و (176 - 47)و

4
P10 ) خلية /لتر على الترتيب . بينت الدراسة ان االجناسNitzchia ,Navicula ,Cymbella كانت (

الدايتومات الهائمة تضاف للفلورا العراقية  وهي االكثر عدداً في االنواع . كما تمكنت الدراسة الحالية من تسجيل ستة انواع جديد من 
 -كاالتي:

1-Achnanthes grimmei Krasska                         2-Bacillaria paradoxa Gmelin var.tumidula Grun.  
3-Cymbella hebridica (Gregory) Grun.             4-Diatoma vulgar Bory from stries abnormal 
5-Diatoma vulgar var. constricta Grun.            6-Synedra affinis var fasciculate(Kutz) Grun 
 

 نهر دجلة، دايتومات، الهائمات النباتية، العوامل الفيزيوكيميائية. كلمات مفتاحية:
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Qualitative and Quantitative Study of Planktonic 
Diatoms in Tigris River Between Baghdad and Dejail 

with New Record Species 
 

Ibrahim M.A Alsalman     Buthaina H. Abdul-Aziz 
 

Dept, of Biology, college of Education for pure sciences (Ibin Al-Haitham) 
University of – Baghdad- Iraq 

Absract: The study was conducted to determine qualitative and quantitative variations of planctonic 
diatoms wandering in the sector of the Tigris River and in the area between Baghdad and Dejail, six sites 
have been Chosen along the river to collect samples of water for the duration of January until the June 
2014 to measurement of some physical and chemical factors as AirandWater temperature, pH, EC, 
salinity, nutritious as nitrate, phosphate,  silicate, in addition to the study of the quantity and quality of 
Diatoms. Studied property values ranged as follows: 5.39 -39.70, 10.50 -30.27 CP

0
P, for air water 

temperature, and 6.85- 7.80 ,727-2028ms /cm , 0.45-1.27mg / l for each of pH, electrical conductivity 
and salinity values respectively , either nutrient included nitrates, phosphates, silicate, which ranged 
values respectively: 0.30 -1.21 mg/l ,0.056 -3.24 mg/l and 2.42 -4.51 mg/l.    (243) taxa of diatoms were 
diagnosed, the pennales diatoms was the dominant and recorded (222) species,  while the Centrales 
diatoms was presented as (21) species.  Total numbers of Diatoms ranged in all study sites (110.23,  20-
113, 48-150,  64-105, 47-176 and 32-249 × 10P

4
P cells/liter, respectively, and the results showed that the 

genus (Nitzchia, Navicula, Cymbella) was the most numerous species. The current study was also able to 
recorded six new species of planktonic diatoms wandering Iraqi Flora added, as follows: 

1-Achnanthes grimmei Krasska                         2-Bacillaria paradoxa Gmelin var.tumidula Grun.  
3-Cymbella hebridica (Gregory) Grun.             4-Diatoma vulgar Bory from stries abnormal 
5-Diatoma vulgar var. constricta Grun.            6-Synedra affinis var fasciculate(Kutz) Grun 
 

Key words: Tigris River, Diatoms, Phytoplankton, Physico- chemical factors. Water.  

 

 -المقدمة:
تعرف الدايتومات بانها طحالب احادية     

الخلية حقيقية النواة تقوم بعملية البناء 
 , a الضوئي نتيجة احتوائها على كلوروفيل( 

c  والكاروتينات والزانثوفيالت) وتوجد في
كل المسطحات المائية في المحيطات والمياه 

). وتلعب Obata.et.al.,2013العذبة (
الدايتومات الهائمة مع بقية الهائمات النباتية 
دور كبير في تثبيت الكاربون غير العضوي  
خالل عملية البناء الضوئي، كما تعد من 
المنتجات االولية وقاعدة اساسية للعديد من 

 (السالسل الغذائية في البيئة المائية 
Bracher et.al.,2009; 

Buesseler,1998 ت اهمية ) .للدايتوما

كبيرة في التطبيقات البيئية إذ تستعمل في 
مجاالت كثيرة منها كمصدر للوقود الحيوي 
وعلف للحيوانات المائية، كما  تستعمل 
كمقياس لمتابعة كثير من التغيرات التي 
تحصل في بيئة المياه العذبة والنظم البيئية 

 7TMitbavkar,7T and)المائية االخرى 
7TAnilm,2008 7T,Lanza and 

Mantecon,2011,Eassa,2012) ،
جريت العديد من الدراسات المحلية حول ا

بيئة الطحالب بصور عامه ومن ظمنها 
والمسطحات  الدايتومات في نهر دجلة

المائية المرتبطة به، إال أن أغلب هذه 
الدراسات  كانت  ضمن مدن الموصل 
وتكريت وبغداد ومدن وسط وجنوب 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitbavkar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18668383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anil%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18668383
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العراق، وجميها اتفقت على ان الدايتومات 
من مجتمع الطحالب في  تحتل النسبة االكبر

،الكبيسي 1999النهر    ( السعدي واخرون
، الجميلي 2006،التميمي  2001واخرون 

، عبد االمير 2012، المشهداني 2011
). ونظرا لقلة الدراسات التي تناولت 2013

مجتمع الدايتومات في المنطقة الواقعة بين 
الدجيل وبغداد ولكثرة المؤثرات الذي 

عند مروره خالل مناطق يتعرض لها النهر 
ذات كثافة سكانية مختلفة تمارس فيها أنشطة 
بشرية متنوعة ( زراعية وصناعية وعسكرية 
وخدمية، عوضاً عن ماينتج عن هذه االنشطة 
من مخلفات وفضالت متباينة في النوع والكم 
تصل بشكل أوبآخر الى بيئة النهر). وبما أن 

بر من دراسة التنوع والكم في الدايتومات تعت
المراقبات البيئية المهمة في متابعة التغيرات 
في البيئية النهرية، صممت هذه الدراسة 
لمعرفة التغايرات التي تحصل في مجتمع 
الهائمات الدايتومية كما ونوعا وتغايراتها 

  اثناء فصلي الشتاء والربيع.
 

 -وصف منطقة الدراسة:
تمتد منطقة الدراسة من قرية خمسه طوير     

التابعة لقضاء الدجيل ضمن محافظة صالح 
الدين، الى منطقة جسر المثنى قبل دخول 
النهر مدينة الكاظمية ضمن محافظة 
بغداد،وقد بلغت مسافة المنطقة المدروسة 

). تتميز 1كم، كما في الشكل ( 95حوالي 
ية على محطات الدراسة بكثافة المناطق السكن

جانبي النهر مع وجود احواض تربية 
االسماك العائمة والثابتة  وحقول الدواجن 
وحضائر تربية االبقار، باإلضافة الى وجود 
بساتين النخيل والفواكه ومزارع الخضر، 
فضال عن بعض المنشآت والمعامل الصغيرة 
التي تلقي بمخلفاتها الى النهر . يتميز النهر 

ثافة عالية لنبات بقاع رملي مع وجود ك
القصب على ضفتي النهر. اختيرت ستة 
مواقع على طول حوض النهر (ضمن منطقة 

 ,St-1, St-2 الدراسة) وأعطيت الرموز 

St-3, St-4, St-5,St-6 ،على الترتيب
الموقع االول في قرية خمسه طوير والتي 
تتميز بقلة المنازل والضفاف العالية للنهر 

بين ،الموقع ووجود المزارع على الجان
الثاني في ناحية العبايجي  والتي تبعد 

لوحظ  كم) جنوب الموقع االول 7بحوالي(
وجود النشاط البشري والزراعي باإلضافة 
الى وجود احواض تربية االسماك الثابتة  
كما يتميز النهر في هذه المنطقة بزيادة 

يقع  العرض مع وجود ترسبات وسط النهر،
ابن سينا العامة  الموقع الثالث بعد شركة

كم من 20(قضاء الطارمية ) وتبعد حوالي 
الموقع السابق وتميز بكثافة المنازل والمحال 
التجارية ووجود حظائر تربية االبقار على 

كما وجدت اعداد كبيره من  ضفة النهر،
اقفاص تربية االسماك العائمة ،و انابيب 
للصرف الصحي  تلقي المياه الثقيلة الى 

كما تطرح فضالت تميز النهر  مجرى النهر
باتساعه وبطئ جريانه ،الموقع الرابع في 
منطقة الشيخ حمد (قضاء الطارمية) على 

كم) من الموقع السابق و بعد التقاء 10بعد ( 
مبزل مشروع طارق بنهر دجله، حيث يعد 
هذا المبزل مكان لتصريف الفضالت 
الصناعية المطروحة من منشأة نصر العامة 

له مياه بزل   االراضي كما تضاف 
الزراعية وفضالت المنازل .تميز النهر 
بضيق  مجراه في هذه الموقع  وسرعة 
جريانه ،يقع الموقع الخامس بعد التقاء ذراع 
الثرثار بنهر دجله يتميز الموقع بقرب 
حضائر االبقار من النهر وكثرت المزابل 
،مع وجود انابيب الصرف الصحي .الموقع 

ب جزيرة بغداد السياحية السادس يقع جنو
م ،تميز  25وقبل جسر المثنى بحوالي 

الموقع باعداد كبيره من المزابل التي تصل 
الى ماء النهر طيلة اشهر  الدراسة  وتمثلت 
بفضالت المطابخ وبقايا االطعمة اضافه الى 
وجود سكراب من الحديد وااللمنيوم وبقيا 
اواني بالستيكية ،كما وتوجد حركه سيارات 

 لى جسر المثنى القريب من الموقع.ثيفه عك
 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) قطاع من نهر دجلة يبين مواقع الدراسة1شكل (

 
 -: المواد وطرق العمل

جمعت عينات الماء شهريا من الطبقة   
) سم  تقريبا تحت 20-30السطحية وبعمق (

سطح الماء ولمدة ستة اشهر (كانون الثاني 
وشباط  واذار ونيسان ومايس  وحزيران ) 

واحدة لكل شهر، تم قياس كل من  وبواقع عينة
عوامل درجة حرارة المياه والهواء باستخدام 

جيني محرار زئبقي، واالس الهيدرو
والتوصيلية الكهربائية باستخدام جهاز   

Conductivity Meter  نوعMi 180  صنع
،ولغرض MARTINI Instrumentsشركة 

أجراء الفحوصات المختبرية والدراسة النوعية 
وضعت عينات  والكمية للدايتومات الهائمة فقد

الماء في حاويات من البولي اثيلين سعت 
لكل موقع، بعد لتر) وبواقع ثالثة مكررات 3(

لتر بقنينتين  (1)رجها جيدا أخذ منها حجم 
استعملت احداهما لتقدير نسبة الملوحة 
والمغذيات (الفوسفات والنترات والسليكات) 

 Standerوحسب الطريقة الموصوفة في 
methods (2005) اما الثانية ثبتت باضافة .

مل) من محلول لوكل وذلك لدراسة كمية (1
). اما  Hadi,1981مة (الدايتومات الهائ

للدراسة النوعية للدايتومات فقد استعملت شبكة 
ماكرون، ثم اتباع   20هائمات قطر فتحتها 

طريقة الترسيب لدراسة العدد الكلي للهائمات 
الدايتومية حيث حسبت خاليا الدايتومات (بعد 

ايضاح هياكلها) بواسطة مجهر مركب 
ة القطاع باستعمال العدسة الزيتية وباتباع طريق

). كما تم تشخيص 2006المستعرض (التميمي 
االنواع الدايتومية بعد اذابة المواد العضوية 
وايضاح هياكلها باستخدام حامض النتريك كما 

) كذلك  (Patrick and Reimer,1975ذكر
استعمل مزيج من حامض النتريك وحامض 

) كطريقة افضل إليضاح 1-2الكبريتيك بنسبة (
. ,.Taylor, et.al) 2007ات (هياكل الدايتوم

فحصت النماذج باستخدام مجهر مركب وعلى 
وبمساعدة كاميرا ذات قوة  100Xقوة تكبيرة 

وباالعتماد على عدد من   pexe 10تكبير
  Hustedt,1930مصادر التشخيص منها (

Patrick and Riemer,1966 
,Henry,1981, . (Hadi et al., 1984 

 
 -النتائج والمناقشة:

تعد درجة الحرارة من العوامل البيئية     
المهمة لما لها من تاثير في خواص الماء الكثافة 
واللزوجة كما وتعد من العوامل المهمة المحددة 

 7T,2015لنشاط وفعالية االحياء المائية (
0T7TTopcu 0T7T and7T 7TBrockmann 7T الجنابي ،

ان درجة  ). اظهرت  الدراسة الحالية 2011
حرارة الهواء سجلت مدى من التغيرات اذ 

Pم 39.70  اعلى درجة حرارة للهواءبلغت  

0
P ،

1 
2 

3 

4 

5 
6 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Topcu%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Topcu%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brockmann%20UH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234616
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الموقع الثالث خالل شهر مايس  ،بينما اقل 
Pم 5.39درجة حرارة 

0
P  في الموقع الثالث خالل

Pم 22شهر كانون الثاني وبمعدل 

0
P ان مناخ .

العراق يتميز بتفاوت كبير في درجة حرارة 
الهواء باختالف فصول السنة وبمدى واسع بين 

وهذا ما  .)Al-Shalash,1966الليل والنهار،(
وجد في الدراسة الحالية، تتأثر درجة حرارة 
الماء بدرجة حرارة الهواء حيث سجلت اعلى 

Pم 30.27قيمة لدرجة حرارة الماء 

0
P  في مايس

Pم 10.50في الموقع الثاني، واقل قيمة كانت 

0
P 

لشهر كانون الثاني وفي الموقعين الثاني والرابع 
Pم 19.41وبمعدل 

0
P االنخفاض في ان االرتفاع و

درجة حرارة الماء توافقت مع االرتفاع 
واالنخفاض في درجة حرارة الهواء .وقد اظهر 
التحليل االحصائي وجود فروق معنوية في 
درجات حرارة الهواء في جميع مواقع الدراسة 
وذلك ربما يعود الى طبيعة هذه المواقع 
ولالختالف في وقت جمع النماذج .لم تضهر 

اء فرق معنوي بين مواقع درجة حرارة الم
الدراسة كافة وهذا قد يعود الى وجود المواقع 
في رقعة جغرافية متقاربة ولتماثل الظروف 
الموضعية والطقسية فيها وهذا مطابق لما ذكره 

 ).2006) والصراف (2006التميمي (
يعبر االس الهيدروجيني عن نشاط وفعالية   

ايون الهيدروجين في الماء ويعبر عنه بالقيمة 
السالبة للوغاريتم مقلوب تركيز آيون 
الهيدروجين في اللتر الواحد في درجة حرارة 
معينة. كما يمثل االس الهيدروجيني ايون 
الهيدروجين الحر غير المرتبط بالكربونات او 

) 2001لكبيسي واخرون القواعد االخرى (ا
-7.80.تراوحت قيم االس الهيدروجيني ما بين 

في مواقع الدراسة كافة ،وقد سجلت  6.85
في حزيران في الموقع الرابع  7.80اعلى قيمة 
في اذار في الموقع السادس  6.85واقل قيمه 
لوحظ تقارب في قيم االس  7.32،وبمعدل 

 روجيني في المواقع كافة خالل مدةالهيد
راسة مع عدم وجود فروق معنوية بين الد

المواقع وهذا يتفق مع دراسات سابقة 
) وهذا ما يؤكد 2006، التميمي2004(التميمي
) Wetzel,1983و ( Guest (1966) ما ذكر

بان غالبية المياه العراقية والمياه العذبة قاعدية 
بشكل عام وذلك لوجود مستويات عالية من 

 المياه الطبيعية  . الكاربونات والبيكاربونات في
تعرف التوصيلية الكهربائية للماء بانها قيمة    

عددية تشير الى قابلية الماء على حمل التيار 
الكهربائي ،وتعتمد على ثالث عوامل اولها 
درجة الحرارة حيث ان زيادة درجة حرارة 
الماء درجة واحدة يؤدي الى زيادة في 

الثاني  % ،اما العامل 2التوصيلية الكهربائية 
هو تركيز االمالح  اذ تزداد التوصيلية بزياد 
تركيز االمالح والعامل الثالث هو نوع االيونات 
الموجودة وتركيزها لذلك نالحظ ترابط كبير 

 Nizzoliبين الملوحة والتوصيلية الكهربائية (
et al., 2010 إذ  2014، طالب واخرون (

 تشير الملوحه الى االمالح الذائبة في الماء
،وتشمل ايونات موجبة وسالبة وهي على 

MgPالتوالي (

+2
P, CaP

+2
P, NaP

+1
P,KP

+1
P, COR3R 

,HCOR2R  حيث تعد الملوحة من المتطلبات (
البيئية الظرورية لنمو الهائمات النباتية لكن 

) كما Mikulski,1982ضمن حدود معينة (
تزداد التوصيلية الكهربائية والملوحة بزيادة 
درجة الحراره وهذا مالوحظ في الدراسة 
الحالية اذ بلغت التوصيلية الكهربائية اعلى قيمة 

مايكروسيمنز في شهر كانون الثاني في  2028
مايكروسمنز  727الموقع الخامس واقل قيمة 

في شهر مايس في الموقع االول تشير نتائج 
ل االحصائي وجود فروق معنويه بين التحلي

مواقع الدراسة وفي اشهر الدراسة  اما الملوحة 
ملغم/لتر في شهر مايس  0.45فقد تراوحت بين 

ملغم/لتر في شهر  1.27في الموقع االول الى 
كانون الثاني في الموقع الخامس .نالحظ ارتفاع 
قيم الملوحه والتوصيلية الكهربائية في االشهر 

ي الموقعين الخامس والسادس ويعود الباردة وف
السبب في ذلك الى تاثر نهر دجلة بالمحتوى 
الملحي العالي نسبيا للمياه المضافة اليه من 
ذراع الثرثار والذي يستمد مياهه من نهر 
الفرات ومنخفض الثرثار ذي التركيز العالي 
لألمالح مقارنة بنهر دجلة (زيدان واخرون 

2009.( 
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تلعب المغذيات دوراً رئيسياً محدداً لنمو     
الطحالب في العمود المائي وتشمل المغذيات 
كل من النتروجين والفسفور والسليكا (الفتالوي 

ان  Demars et al.,( 2011)) واشار 2011
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى زيادة تركيز 

بسبب زيادة نشاط البكتريا  المغذيات في الماء
وزيادة التحلل العضوي إذ بلغ اعلى تركيز 

على التوالي   P)) والفسفور( NOR2Rللنترات(
ملغم/لتر خالل شهر  3.273ملغم/لتر ، 1.21

اذار في الموقع الثالث اما اقل قيمة للنترات 
من لغم/لتر خالل شهر حزيران في  0.30كانت 

 ور الموقع الخامس واقل تركيز للفسف

ملغم/لتر خالل شهر شباط في الموقع 0.004
االول، يعتقد ان سبب زيادة تركيز المغذيات 

)NOR2R،P في شهر اذار هو بسبب ارتفاع (
مناسيب نهر دجله وما يجرفه التيار من مخلفات 

 Baeوترب على حافتي النهر وهذا ما أشار له 
. اما السليكا فكان اكبر تركيز بلغ (2013)

خالل شهر مايس في الموقع ملغم/لتر  4.51
ملغم/لتر خالل شهر  2.42الرابع اما اقل تركيز 

شباط في الموقع الثاني، لوحظ ارتفاع قيم 
السليكا في كل مواقع الدراسة ولجميع االشهر 
وهذا يعود الى طبيعة المياه العراقية الغنية 

.)Hassan,2004, Al-saadi,1994( بالسليكا

 كل موقع والمعدل لمجموع المواقع العوامل البيئية المدروسة ومعدالتها في  )1جدول (
 المواقع 

 العامل البيئي 
S.t1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 

المعدل 

 العام

Pدرجة حرارة الهواء (م

°
P( 23.23 21.01 22.05 23.04 21.36 20.55 21.87 

Pالماء(مدرجة حرار ة 

°
P( 19.03 20.18 19.28 19.03 19.78 19.13 19.41 

التوصيلية الكهربائية 

 ميكروسمنس/سم
845 863 931 1193 1345 1319 1083 

 0.67 0.82 0.84 0.74 0.58 0.53 0.53 الملوحة (جزء بااللف)

 7.33 7.21 7.38 7.49 7.37 7.21 7.29 االس الهيدروجيني

 0.81 0.74 0.74 0.89 0.90 0.83 0.78 النترات (ملغم/لتر)

 0.62 0.51 0.45 0.87 0.91 0.48 0.52 الفوسفات (ملغم/لتر)

 3.56 3.51 3.59 3.82 3.71 3.42 3.33 السلكيات (ملغم/لتر)
 
 

 الدراسة الكمية والنوعية للهائمات الدايتومية:
بينت الدراسة الحالية سيادة الدايتومات 

) جنس و(   30الريشية حيث سجل منها  (
) نوع، في حين سجلت الدايتومات  215

) 5) نوع و(21المركزية عدداً اقل، اذ سجل (

). وهذا يتفق مع دراسات 2جنس، جدول (
سابقة لنهر دجله واالنهار االخرى ومعظم 
المسطحات المائية في العراق (التميمي 

.)2014، طالب واخرون 2006

 

 ) الدايتومات المركزية والريشية لجميع المواقع اثناء مدة الدراسة..G) وأجناس (.Sp) اعداد انواع (2جدول (
 الموقع

 نوع الدايتوم

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 المجموع 

G Sp. G Sp. G Sp. G Sp. G Sp. G Sp. G Sp. 

 21 5 10 4 13 4 9 4 7 3 8 3 7 3 مركزية

 215 30 78 17 98 19 93 19 40 13 81 16 82 18 الريشية
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الحالية ان اكبر مجموع كما بينت الدراسة 
العداد الدايتومات كان خالل شهر مايس كما 
نالحظ تباين في اعداد الدايتومات باختالف 
المواقع واألشهر، حيث تميز الموقع الخامس 
باكبر عدد من الطحالب في شهر مايس،  بينما 
سجل الموقع السادس اكبر عدد في شهر شباط 

ذلك )، ويعود السبب في 3كما في الجدول (
الرتفاع تركيز االمالح في هذين الموقعين وبما 
ان الدايتومات تستطيع تحمل مستوى ملوحة 
اعلى من بقية الهائمات النباتية وان زيادة 

 Yang,1998االمالح عامل ايجابي لنموها ( 
et al,. 2015 Pyle.et .al.  هذا باإلضافة (

الى التلوث العالي بالمخلفات المنزلية الغنية 
دة العضوية في هاتين المحطتين. ومن بالما

الدايتومات المشخصة بأكثر انواع هي 
)Nitzchia ,Navicula ، Cymbella وهذا (

، كما Al-Handal et al.(1991)يتفق مع 
امتازت بعض االنواع بتواجدها في جميع 

 Cyclotellaالمواقع وخالل الفصلين وهي
menghinana  , Achnanthes 

minitissima , A . affinis    ويعود السبب
في ذلك الى قدرة هذه االنواع على التحمل 

 الكبير للتطرف الكبير في الظروف البيئية.

 

 

P×) يمثل اعداد الدايتومات (خلية/لتر)3جدول (

4
P10P

 
P .لجميع  المواقع أثناء مدة المدروسة 

 

 الموقع 
 المجموع St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 االشهر 

 285 32 47 105 53 20 28 كانون الثاني
 879 249 176 96 146 102 110 شباط
 567 131 86 64 150 113 23 اذار

 393 49 73 100 48 68 55 نيسان
 585 117 121 105 75 75 92 مايس

 501 69 108 88 77 84 75 حزيران
 3210 647 611 558 549 462 383 المجموع

   
ان اكبر معدل العداد الطحالب كان في 
الموقع السادس في فصل الشتاء اذ بلغ 

10×خلية/لتر 137 P

4
P  يليه الموقع الخامس،

10P×خلية /لتر 103بمعدل عدد خاليا 

4
P  ان

هذين الموقعان يتميزان  بوجود كمية كبيره من 
الفضالت المنزلية التى تصل الى مجرى النهر 
طيلة فترة الدراسه يتميز الموقع السادس بقلة 
جريان الماءوزيادة المغذيات ، باالضافة الى ان 
الموقع الخامس يحتوي انبوب للصرف الصحي 

توجد  يلقي بمخلفات المياه الثقيلة الى النهر .كما
حظائر لتربية االبقار قريبة جدا من موقع اخذ 

العينات، كما يتميز بكونه يحتوي على 
اشجارعديده على الجهة المرتفعة لحافة النهر 
مما يساعد ذلك على بقاء درجات الحرارة 
مرتفعة، وهذه العوامل مجتمعة تساعد على 
حدوث تحلل عضوي مما يساعد على زيادة 

ادة في اعداد الدايتومات المغذيات وبالتالي زي
 Cohen ,2010, Torrisi etوهذا ما يتفق مع 

al,.2010 ) .(  اما اقل عدد فسجل في الموقع
االول خالل الفصلين وهذا يعود الى ان الموقع 
االول يتميز بقلة االضافات الواصلة للنهر مع 

 انخفاض تركيز المغذيات .
 

P×يوضح معدل اعداد الطحالب خلية/لتر  )4جدول (

4
P10 P

 
P .خالل فصلي الشتاء والربيع 

 

 الموقع
 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 الفصل

 137 103 88 83 78 51 فصل الشتاء
 78 100 97 99 75 74 فصل الربيع
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وصف النواع  الدايتومات الجديدة المسجلة في 
 -الحالية:الدراسة 

تم تسجيل ستة انواع جديدة من الطحالب   
حْت  الدايتوميه تعود الى رتبة الريشيات إذ وضِّ
أبعادها وصفاتها األساسية فضالً عن تصويرها 
بالكاميرا الرقمية واالعتماد المصادر التصنيفية 
المشار اليها بطريقة العمل واالستعانة باالشكال 

 ,Hustedt 1930المشخصة لها فيكال من 
Henry 1981 وكما يتضح من اللوحات ،

 ).6 -1المرفقة لكل من االنواع (
Division: Chrysophyta, Class: 
Bacillariophyceae (Diatomaceae), 

Order: Pennales 

 
1-Achnanthes grimmei Krasska var.grimmei  

  (Hustedt 1930,205,fig302;Patrick and Reimer 1966 ,274 , pl.18 ,fig.22-23) :)1لوحة (
L.10-20 μm,W.3-4 μm ,16 in 10 μ  Epipelic and phytoplankton Diatom. 

 

  
 Achnanthes grimmei Krasska :)1لوحة (

 
 

2-Bacillaria paradoxa var. tumidula Grunow.(Collins & Kalinsky 1977) 
 

 يتميز بان المنطقة المركزية بارزة الى الخارج. ( Hustedt 1930 ,396 ,fig.756) :)2لوحة (
L.60-150  μm ,W.4-8 μm ,6-8 in 10 μ .Phytoplankton Diatom . 

 

 
 Bacillaria paradoxa var. tumidula Grunow :(2) لوحة  

3- Cymbella hebridica (Gregory) Grun 
. 
 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             71 
 

يتميز   Hustedt 1930 ,358, fig. 662; Patrick and  Reimer 1966 ,30 , pl.4 ,fig.7) :)3لوحة (
المستقيمة تقريبا او منحنية قليال ،النهايات ممتدة ومنحنية قليال نحو الحافة    Ventral marginبالحافة البطنية 

 البطنية .

    

 Cymbella hebridica (Gregory) Grun :)3لوحة (
 

4-Diatoma vulgar Bory.  
حدوث ترتيب يتميز بترتيب غير منتظم للتثخنات السلكية نتيجة  (Henry 1981,52,pl 13, fig.6-7) :)4لوحة (

 . Falasco et al,. 2009 .(L.30-60 μm ,W.10-14 μm(  غير طبيعي
 

  
 

 .Diatoma vulgar Bory) 4لوحة (
 

5-Diatoma vulgar var. constricta Grun. 
 يتميز بوجود تخصر وسطي .  (Hustedt 1930, 127 ,fig.110) :)5لوحة (

L.30-60 μm ,W.10-13 μm, 6-8 in 10  μ. 

 
 Diatoma vulgar var. constricta :)5شكل(
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6- Synedra affinis var fasciculate (Kutz) Grun. 
   .L.20-100 μm, W.3-7 μm, 10-14 in 10  μ)    (Hustedt 1930,159 ,fig. 186a,b)  6لوحة (

 

  
 Synedra affinis var fasciculate(Kutz) Grun) 6لوحة (

 
 

) ان اغلب 5كما نالحظ من الجدول(
االجناس الجديدة وجدت في الموقع الرابع 

  Achnanthesوخالل فصل الربيع وهي 
grimmei .Krasske , Bacillaria 
paradox var. tumidula.Grun., 
Diatoma. vulgare var. constricta. 
Grun. ,  D. vulgare  var. fromes  

astries  abnormale.   يتميز الموقع الرابع
بكونه يقع بعد موقع مشروع طارق الذي هو 
عبارة مبزل ينقل المياه المصرفة من شركة 

منه، هذا باإلضافة الى ما نصر العامة القريبه 
يلقى فيه من الفضالت المنزلية ومياه تصريف 
االراضي الزراعية على طول مجراه وقبل ان 
يلتقي بنهر دجلة في منطقة الشيخ حمد حيث 
تتعرض الطحالب في هذا الموقع لتغير كبير 
في العوامل الكيميائية والفيزيائية  .اما النوع 

Cymbella  hebridica Gregory.    فقد
شخص في الموقع الثاني خالل فصل الربيع، 

 .Synedra  affinis varوالنوع
fasciculata.(Kutz.)Grun.   شخص في

كما  الموقع الخامس في فصل الربيع ايضا،
تميزت بعض االنواع بوجودها في جميع 

 المواقع وخالل مدة الدراسة مثل: 
 Cyclotella meneghiniana 

Keutzing ,  C. ocellata Pantocsek, 
Achnanthes affinis Grunow., A. 

minutissima Kuetzing, Diatoma 
vulgare Bory, Gomphonema 
olivaceum Langby, Nitzschia 
acicularis W.Smith , N. dissipata 
(Ktz.), N. hantzschiana 

Rabenhorst.,  ان تواجد هذه االنواع يعود
ع للعوامل البيئية الى قدرة تحملها الواس

-Alلمختلف الظرووف البيئية والموقعية
Saadi, et.al. 2001).( 

كما نالحظ ان بعض االنواع تواجدت في 
 Melosiraفصل الربيع فقط في مثل 

varians Agaroth   ظهر في جميع
 Bacillaria   المواقع اما النوع     

paradox Gmelin  ظهر في  كل المواقع
 Fragilaria)، والنوع 1عدا الموقع (

pinnata Ehrenberg  ظهر في كل
، اما النوع 3, 5المواقع عدا الموقعين 

HreK.) Cleve (prostrate Cymbella 
-، فتواجد في جميع المواقع  ما عدى الموقع 

 .olivaceum varاما النوع    4
minutissima Hustedt   

Gomphonema   6,3,1-ظهر في المواقع 
 .G. angustatum varنوع فقط  اما ال

productum Grunow في المواقع  ظهر-
 Gyrosigma ، وظهر النوع 5.4,1

kutzingii ( Grun.)  1,3,5 -في المواقع 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             73 
 

 Navicula  gracilis (Ehrفقط ،كما ان (
،كما  6-تواجد في جميع المواقع عدا الموقع 

 Nitzschia  apiculataظهر النوعين 
(Greg.) Grunow  و Surirella ovata 

Ktz  اما النوع  ،4,3-في كل المواقع عدا
Synedra  nana Meister في  ظهر

 .S. ulna var ، اما  6,4,2المواقع
amphirhynchus (Her)    فتواجد في

) فقط وهذا يدل ان االنواع التي 2,1الموقعين (
تواجدت في فصل الربيع فقط تفضل درجات 

 الحراه المعتدلة.  
نواع تواجدت في فصل الشتاء فقط وهناك ا  

في  Melosira ambigua Müllerمثل 
 Stephanodiscus،والنوع  6,4,1المواقع 

astrea (Ehr.)  Grun   اما النوع
Achnanthes delicatula Kutz.   فضهر

 -في المواقع
 6,2,1 Diatoma elongatum 

(Lyngb.) Agardh  فقد ظهر في كل
تواجد في فصل إذ   5-المواقع عدا الموقع 
 Eunotia pectinalisالربيع . والنوع (

(Kuetz  فقط و6, 4 تواجد في الموقعين. 
.Gomphonema angustatum (Ktz.)   

Rabenhorst  والنوعCymbella  
microcephale Grunow   تواجدا في

، وتواجد 1-جميع المواقع عدا الموقع 
Hantzschia amphiowys (Ehr.) 

Grunow  و -4,5في الموقعين، Navicula 

 rhycocephala Kuetzing تواجد في
 Neidium affine،اما 4,3,2المواقع 

(Ehr.) Pfitz  2 ,5تواجد في الموقعين،. 
Nitzschia closterium (Ehr.)     W. 

Smith تواجد في جميع المواقع عدا الموقع
 N. vermicularis (Ktz.). والنوع 3

Hantzsch  1,4,6المواقع تواجد في .
 Pinnularia acorcolaوتواجد النوع  

Husted والنوع   4 ,5في الموقعين
.)Rhoicosphenia marina(Ktz   تواجد

في جميع المواقع عدا الموقع الخامس،  يمكن 
) ان بعض االجناس 4ان نالحظ من الجدول (

اقتصرت على التواجد في موقع واحد مثل 
Cosinodiscus sp و 3في الموقع 

Cyclotella atmus Husrtedو C. 
stelligera (CI. Et.) Grown، 

Achnanthes gibberula Grun 
Coconeis  placentula var. 

kilinoraphis  اقتصرت بالتواجد في
، وهذا يعتبر موشراً على ان هذه 6الموقع 

االجناس تفضل الملوحة والتلوث العضوي 
 Achnanthesالعالي .كما تواجدت االنواع 

coarctata Grun )و Navicula 
cryptocephale var. exilis (Kutzو 

Gomphonema  parvulum var. 
exillissimum.(Grun.) Van Hurck ،

 .4تواجدت في الموقع 

 
 ).(2014) انواع الدايتومات الهائمة المشخصة والمتواجدة في مواقع الدراسة لفصلي الشتاء والربيع  5جدول (

 

St.6 St.5 St.4 St.3 St.2 St.1 
 اسم الطحلب

 شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع
            Centrales 
- - - - - - + - - - - - 1-Cosinodiscus sp. 

+ - - - - - - - - - - - 
2-Cyclotella atmus 

Husrted. 
+ - + - - - - - + - - - C. glomerata Bachmann 

+ + + + + + + + + + + - 
C. meneghiniana 

Keutzing. 

+ - - - - - - - - - - - 
C. stelligera (CI. Et.) 

Grown. 
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St.6 St.5 St.4 St.3 St.2 St.1 
 اسم الطحلب

 شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع
- + + + + + - + + + - + C. ocellata, Pantocsek 

- + - - - + - - - - - + 
3-Melosira ambigua 

Müller 
- - - - - + - - + - - - M. dickiei Kutz. 

- - - - - - - - - - - + 
M. distans (Ehr.) 

Kuetzing 

- - - - - - - - + - - - 
M. granulata.(Ehr.) 

Ralfs. 

+ - + - - - + - - - + - 
M. granulata var. 

angastissima Muller 

- - + - - - + - - + + - 
M. italica (Ehr.) 

Kuetzing 
- - + - - + - - - - - - M. juexgensis Agardhi 

- - - - - - + - - - - - 
M. nummuloides 

(Dillw.) 

- + - - - - - - - - - + 
M. roseseana 
Robenhorst. 

+ - + - + - + - + - + - M. varains Agaroth. 
+ - + - - - - - - - - - 4-Stephanodiscus sp. 
- - - + - + - - - - - - S. astrea (Ehr.)  Grun. 

- - - - - + - - - + - - 
S. dubius (Fricke) 

Hustedt. 
- - - - + - - - - - - - S.hantzschii .Grunow 

- - + - + - - - - - - - 
5-Thalassionema 

weissflogii Grunow 
            Pennales 

+ + + + + + + + + + + + 
1-Achnanthes affinis 

Grunow. 
- - - - - - + - - - - - A. clevei Grun. 
- - - + - - - - - - - - A. coarctata Grun. 
- - - - - + - - - - - - A. conspica A. Mayer 
- + - - - - - - - + - + A. delicatula Kutz. 
+ - - - - - - - - - - - A. gibberula Grun. 
- - - - + - - - - - - - A. grimmei.Krasske.* 
+ - - - - - - - - - - - A. hauciana Grnow. 
- - - - + + - - - + - - A. linearis.W.Smith. 

- - + - - - - - - - - - 
A. linearis W. Smith 

var. linearis. 
- - + - + - - - - - - - A. marginulata Grunow. 

+ - + + + + - - + - + - 
A. microcephale (KtZ.) 

Grunow. 

+ + + + + + + + + + + + 
A. minutissima 

Kuetzing. 

- - - + + + - + - - - + 
2-Amphiprora alata 

(Ehr.) Kuetzing. 
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St.6 St.5 St.4 St.3 St.2 St.1 
 اسم الطحلب

 شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع
- - - - - + - - - - - - A. costata. Hust. 
- - + - - - - - - - - - A. ornata.Bailey. 

- - - + - - - - - - - - 
3-Amphora 

coffeaeformis (Ag.) 
Kuetzing. 

- - - + - - - - - - + - A. holsatica Hust. 
- - - - - + + - - + + - A. normannii (Rab.) 

- - - - - - + - + - - - 
A. ovalis (Ktz.)  

Kuetzing. 

- - + - - - - - - - - - 
A. ovalis var. 

pediculus.Kutz. 
- - - + - - - - - - - + A. pediculus Kuetz. 

- - - - - + - - - - - - 
A. perpusilla (Grun.) 

Grunow. 
+ - - - - - - - - -  + A. veneta Kuetzing. 

+ - + - + - + - + - - - 
4-Bacillaria paradox 

Gmelin. 

- - - - + - - - - - - - 
* B. Paradoxa 
var.tumidula. 

+ - - - - - - - + - - - 
5-Caloneis amphisbaena 

Bory Cleve. 

- - - + - - - - - - - - 
Caloneis bacillum 

(Grun.) Cleve. 

- - - - - + - - - - - - 
C. permagna (Bail.) 

Cleve. 

- - - - - - - - - - + - 
6-Cocconeis diminuta. 

Pantocsek. 

- - + - - - - - - - - - 
C.klamathensis var. 
klamathensis Sov. 

+ - + - - + + - + - - + C. pediculus Ehrenberg. 

+ + - - - + + + + + - - 
C. placentula 
Ehrenberg. 

+ - + + + - + - + - + - 
C. placentula var. 

Euglypta (Ehr.) Cleve. 

+ - - - - - - - - - - - 
C. placentula var. 

klinoraphis Geitler. 

+ - + - + - + - - - - - 
C. placentula var. 

lineata (Ehr.) Cleve. 

- - - - - - - - - - + + 
7-Cymatopleura elliptica 

(Breb.) W. Smith. 

+ + + - - - - - - + + - 
C. solea (Breb.) W. 

Smith. 

+ - - - - - - - - - - - 
C. solea var. 

regula.(Ehr.)Grun. 
- - + - - + + - + - - + 8 -Cymbella affinis 
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St.6 St.5 St.4 St.3 St.2 St.1 
 اسم الطحلب

 شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع
(Kuetzin 

- + - - - - - - - + - - 
C. affinis var. affinis 

(Ktz.). 

- - - - - - + - - - - - 
C. aspera (Ehr.) H. 

Paragallo. 

- - - - - + - - - - - + 
C. cesqtii (Rabenhorst) 

Grunow. 

- - + - - - - - - - + - 
C. cymbiformis. 

(Agardh? Kutz.) 
- - - - - - - - - - + - *C. hebridica Gregory. 
- - - - + - - - + - - - C. helvetica Kuetzing. 

- - - - - + + - - - - + 
C. leptoceros (Ehr.) 

Grunow. 
- - - - - - - + - + - - C. mexicanum Agerdhi. 

- + - + - + - + - - - + 
C. microcephale 

Grunow. 

- - - - - - + - + - - - 
C. minuta Hilse ex Rabh 

var. minuta. 

- - - - - + - - - - - - 
C. minuta var. silesiaca 

Reim. 
- - + - - - - - - - - - C. obtusa.Gregory. 
- - + + - + + + - + - - C. obtusiucula Kutz. 

+ + + - - - - - - - + - 
C. parva (W. Smith) 

Kitchn. 

+ - + - - - + - + - + - 
C. prostrate (HreK.) 

Cleve. 

- - - - - + - - - - - - 
C. prostrate var. 

aureswaldii (Rabenh) 
Reim. 

- - - - - - + - - - - - 
C. sinuate Gregory 

Cleve 
- - - - - - - - - - - + C. turgida (Greg.) Cleve. 
- - + + + + + - - - + - C. ventricosa Kuetzing. 

- - + - - + - - - - - - 
9-Denticula tenuis var. 

tenuis Kutz. 
- - - - + - - - - - - - D. elegans Kutz. 

- + + - - + - + - + - + 
10-Diatoma elongatum 

(Lyngb.) Agardh. 

+ - + - - - + - + - - - 
D. elongatum var. 

brevis. 

+ - - - - - - - - - - - 
D. hiemale (Roth) 

Heiberg. 

- + + - - + - - - - - - 
D. hiemale var. 

mesodon (Ehr.) Grun. 
+ + + - + - + + + + + + D. vulgare Bory. 
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- - - - + - - - - - - - 
-*D. vulgare var. 
constricta.Grun. 

- - + - - - - - - - - - 
D. vulgare var. 

grande.(W.Smith) 
Grunow 

- - - - + - - - - - - - 
D. vulgare var. linearis 

V. H. 

- - - - - + - - - - + - 
D. vulgare var. producta 

Grunow. 

+ - - - - - - - - - - - 
D. vulgare var. ovalis 

.Hist. 

- - - - + + - - - - - - 
*D. vulgare var. fromes 

astries abnormale. 

- + - - - - - - - - - - 
11-Diploneis avalis 

(Hilse) Cleve. 

- + - - - + - - - - - - 
12-Eunotia pectinalis 

(Kuetz). 

- - - - - + - - - - - - 
13-Fragilaria 

brevistriata (Grunow). 

- + + + - + - + - - + + 
F. capucina 

Desmazieres. 

- - - - - - - - - - - + 
F. construens var. 

binodis (Ehr). Grunow. 

- - + - - - - - - - - - 
F. construens var. 
subsalina.Hustedt. 

- - - - - - - - + - - - 
F. construens var. 

veneter ( Ehr.) Grunow. 
- + - - - - - - - + - - F. intermedia Grunow. 
+ - - - + - - - + - + - F. pinnata Ehrenberg. 
- + - - - - - - - - - - F. producta Lager. 
- - - - - - - - + - - - F. tenera W. Smith. 
- + - - - + - + + + + + F. virescens Ralfs. 

- - + - - + - - - - - - 
14-Gomphonema 

acuminatum Ehrenberg. 

+ + - + - + - + - + - - 
G. angustatum (Ktz.) 

Rabenhorst. 

- - + - + - - - - - + - 
G. angustatum var. 

productum Grunow. 

- - - - - - - - - + - - 
G. constrictum 

Ehrenberg. 
- - - - - + - - + - - - G. gracile Ehrenberg. 

+ + - - - - - - - - - - 
G. intricatum var. 
pumila  Grunow. 

- - - - - + - - - - - - G. longiceps Ehr. 
+ + + - + + + + + + + + G. olivaceum Langby. 
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- - - - - - - - - - + - 
G. olivaceum var. 

clacarea Cleve. 

+ - - - - - + - - - + - 
G. olivaceum var. 

minutissima Hustedt. 

- - - - - - - - - + - - 
G. parvulum (Ktz.) 

Kuetzing. 

- - - - + - - - - - - - 
G. parvulum var. 

exillissimum.(Grun.) 
Van Hurck. 

- + - + - - - - - - - - G. tergestinum (Grun). 

- - + - - - - - - - - - 
G. truncatum var. 

capitatum Ehr. 
- - - - - - - - - + - - G. ventricosum Gregory. 

- + + - - - - - - - - - 
15-Gyrosigma 

acumination (Ktz.) 
Rabenhorst. 

- - + - - + - - - - + - 
G. attenuatum (Ktz.) 

Rabenhorst. 

- - - - - - - - + - + - 
G. distortum var. 

parkeri.Harrisson. 

- - - + - - - - - - - - 
G. eximum (Thwa.) 

Bayar. 
- - + - - - + - - - + - G. kutzingii ( Grun.) 

+ - - - - - + - - - - - 
G. peisonis (Grun.) 

Hustedt. 

- - - - - - - - - + - - 
G. scalproides 

(Rabenhorst) Cleve. 

- - + - - - - - - - - - 
G. spencerii (Quek.) 
Griffith et Henfey. 

- - - - - - - - - - + - 
G. spencerii var. 
nodifera. Grun. 

- - - + - + - - - - - - 
16-Hantzschia 

amphiowys (Ehr.) 
Grunow. 

- + - - - - - - - - - - 
17-Mastogloia smithii 

Thw. EX W. Sm. 

- - - - - - - - + - - - 
18-Meridion circulare 

Agardh. 

- - - - - + - - - - - - 
19-Navicula anglica 

Ralfs. 
- - - - - - - - - + - - N. cari Ehrenberg. 
- - - - - + + + + + - + N. cincta (Ehr). 

- - + - - - - - - - - + 
N. cincta var. houfleri 

Grunow. 
+ - + - + - + - - - - + N. cryptocephale 
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Kuetzing. 

- - - - + - - - - - - - 
N. cryptocephale var. 

exilis (Kutz.) 

+ - + - - - - - - - + - 
N. cryptocephale var. 
veneta (Kutz.) Cleve. 

- - - + - + - - + - - - N. falaisiensis Grun. 
- + - - - - - - - - - + N. fraglaroides Krasska. 
+ - - - - - - - - - - - N. gastrum Ehr. 
+ - - - - - - - - - - - N. gothlandica Grun. 
- - + - + - + - + + + - N. gracilis (Ehr.). 
- - + - - - - - - + + - N. graeiloides A. Mayer. 
- - - + - - - - - - - - N. gregaria DonKin. 
- - - - - - - - - - - + N. grimmei Krasske. 

- - - - - + - - - - - + 
N. halophila (Grun.) 

Cleve. 
- - - - - - - - - - + - N. inflata Donk. 

- + - - - - + - + - - - 
N. lanceolata (Ag.) 

Kuetzing. 

- - + - - - - - - - - - 
N. menisculus 

Schumann. 
- - - + - - - - - - - - N. minuscula Grunow. 
- - - - - - - - - + - - N. notha Wallace. 
- - - - - - - - - + - - N. nyassensis Muller. 

- - - - - - - - - - - + 
N. parva (Menegh.) 

Cleve. 
+ - - - - - - - - - - - N. pygmaea Kuetzing. 
- + - - - - - - - - - - N. radiosa Kuetzing. 

- - - + - - - - - - - - 
N. radiosa var. tenella 

(Breb.) Grunow. 

- - - - - + - + - + - - 
N. rhycocephala 

Kuetzing. 
+ - - - - - - - - - - - N. rostellata Kutz. 
- - - + - - - - - - - + N. schroeteri Meister. 

- - - + - - - - - + - - 
20-Neidium affine (Ehr.) 

Pfitz. 

- - - - + - - - - - - - 
21-Nitzschia acicularis 

(Ktz.) 
+ + + + + + - + + + + + N. acicularis W.Smith. 
+ - + - - - - - - - - - N. acuta Hantzsch. 

+ - - - - - - - - - - - 
N. angustata (W. Smith) 

Grunow. 

+ - + - - - - - + - + - 
N. apiculata (Greg.) 

Grunow. 
- - - - - - - - + - + - N. clausii Hantzsch. 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                             80 
 

St.6 St.5 St.4 St.3 St.2 St.1 
 اسم الطحلب

 شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع شتاء ربيع

- + - + + + - + - - - + 
N. closterium (Ehr.) W. 

Smith. 
- + - - - - - - - + - - N. commulata Grunow. 
+ + + - + + + + + + + + N. dissipata (Ktz.) 
- - - - - + - - + - - - N. dubia W. Smith. 

- - - - - + - - - - - - 
N. fasciculata (Grun.) 

Grunow. 

- + - - - - - - - - - - 
N. filiformis (W. Smith) 

Van Heurck. 
- - - - - - - - - + - - N. gracilis Hantzsch. 

+ - + - - - - - - - - - 
N. gandersheimiensis 

Krasske. 

- + + + - + - + + + + + 
N. hantzschiana 

Rabenhorst. 
- - - - - + - - - - - - N. hungarica Grunow. 
- - + + - - + - + - + - N. hybrida Grunow. 
- + + - - - - - + - - - N. linearis W. Smith. 

- - + + + - - - - + - - 
N. longissima (Breb.) 

Ralfs. 
+ - - - - - - - - - - - N. lorenziana (Grunow). 

- - + - - - - - - - + + 
N. microcephala 

Grunow. 
- - - - - - + - + - - - N. obtusa W. Smith. 

+ + + - + - - + - + - + 
N. palea (Ktz.) W. 

Smith. 
- - - + - - - - + - - - N. paleacea (Grunow). 
- - - - - + - - - - - - N. pusilla (Ktz.) Gruno. 
- - - + + + - - - - - + N. romana Grunow. 
- - - - + - - - - + - - N. rostellata Hustedt. 
- - - - - - - - - - - + N. scalris W. Smith. 

- - + - - - - - + - + + 
N. sigma (Ktz.) W. 

Smith. 

+ - + - - - + - - + + + 
N. sigmoidea (Ehr.) W. 

Smith. 

- + + + + + - - - - - - 
N. subcapitellata 

Hustedtt. 

- - - - + - - - - - + - 
N. spectabilis (Ehr.) 

Ralfs. 
- - - - - - - - + - - - N. sublinearis Hustedt. 
- + - - - - - - - - + - N. trybonella Hantzsch. 

+ - - - - - - - - - - - 
N. tryblionella var. 

levidensis (W. Smith) 

- - + - - - - - - - - - 
N. tryblionella var. 

victoria. 
- + - - - + - - - - - + N. vermicularis (Ktz.) 
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Hantzsch. 

- - + - - + + - - - - - N. vitrea Norman. 
- - - - - + - - - - - - 22-Peronia fabula Ross. 

- - - + - + - - - - - - 
23-Pinnularia acorcola 

Hustedt. 

- - - + - - - - - - - - 
P. appendiculata (Ag.) 

Cleve. 

- - + - - - - - - - - - 
P. interrupta W. Smith 

var. schmidtii A. Cl. 
- - - - - - - - - - - + P. lundii Kustedt. 

- - + - - - - - - - - - 
P. microstauron Ehr. 

Cleve. 

- - - - + - - - - - - - 
P. subcapitata Var 

hiseana (Jah.) Mull. 

- - - - - - + - - - - - 
24-Pleurosigma 

salinarum Grown. 
- - + - - - - - - - - - Pleurosigma sp. 

+ - - - + - - - - + - - 
25-Rhoicosphenia 

curvata (Ktz.) Grunow. 
+ + - - - + - + - + - + R. marina (Ktz.). 

- - - - + - - - - - - - 
26-Rhopalodia musculus 

Kuetz. 

- - - - + - - - - - - - 
27-Stauroneis anceps 

Ehrenberg. 

- - + - - - - - - - - - 
28-Surirella angusta 

Kutzing. 
- - + - + - + - + + + - S. ovalis de Brebisson. 
+ - + - - - - - + - + - S. ovata Ktz. 

- - - - - - - - + - - - 
S. ovatis Kutz. Var. 

Salina. 
- - - - - - + - - - - - S. tenera Gregory. 

- + + + - - - - + - - - 
29-Synedra acus 

Kuetzing. 

- - + - - - - - - - - - 
S. acus Var. Radians 

(Kutz.). 
- - + - - - - - + - - - S. affinis (Kutz.). 

- - + - - - - - - - - - 
*S. affinis var. 

fasciculata.(Kutz.)Grun
. 

- - - - - - - - - - + - 
S. affinis var.obtusa 

Hust. 
- - + - - - - - - - - - S. amphicephala Kutz. 
- + - - - + - - - - + - S. capitata Ehrenberg. 
+ - - - + - - - + - - - S. nana Meister. 
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- - - - - + - - - - - - S. rumpens Kutz. 

- + - - - + - - - + + - 
S. tabulata var. 

fasciculata (Kutzing) 
Grunow. 

+ - - + + - + - - - - + 
S. ulna (Vitzs.) 

Ehrenberg. 

- - - - - - - - + - + - 
S. ulna var. 

amphirhynchus (Ehr.) 

- - - - - - - - - - + - 
S. ulna var. biceps 

(Kutz.). 

- - - - - - - - - + - - 
S. ulna var. dancia 
(Ktz.) Van Heurck. 

- - - - - - - - + - - - 
S. ulna var. contracta 

Hust. 
- - - - - - + - - - - - S. ulna var. ulna Ehr. 
- - + - - - - - - - - - S.vaucheriae Kutz. 

- - - - - + - - - - - - 
30-Tabellaria fenstrata 

Lung. Kuetzing. 
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 .Gاستعمال فطريات المايكورايزا الحويصلية الشجيرية نوع 

leptotichum  بالكادميوم  مزيجية ملوثة بعنصريلمعالجة تربة
 والرصاص

 
 مهدي صالح ياسر العتابي

 
 دائرة البستنة ، وزارة الزراعة ، العراق

 
 Mycorrhiza (VAM) Vesicular-Arbuscularاختبرت كفاءة استعمال  فطريات المايكورايزا الشجيرية الحويصلية الخالصة: 

في عملية إزالة تلوث التربة المزيجية بنوعين من العناصر الثقيلة (الكادميوم والرصاص) وباستعمال نبات  G. leptotichumالنوع 
ر عليها وتربة زهرة الشمس كنبات اختبار. وقد تمت دراسة الملوثات وتأثيراتها في فطريات المايكورايزا منفردة وتحت ظروف مسيط

معقمة وأظهرت النتائج، زيادة معنوية في الوزن الجاف للمجموع الجذري لنباتات السيطرة الملقحة بالفطر مقارنة بالسيطرة السالبة غير 
 الملقحة وتباين تأثيرها في المجموع الخضري. وأضهر عنصر الكادميوم تأثير سلبي في الوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري بزيادة

كفاءة عالية في استخالص العناصر الثقيلة من التربة في التراكيز الواطئة وقلت هذه الكفاءة  المايكورايزاتراكيز الملوث، وقد أظهر فطر 
في التراكيز العالية، وبذلك فقد وجدت زيادة في نسبة تراكم العناصر الثقيلة في الجذور بزيادة تركيز العنصر مقارنة بالجزء الخضري 

كانت نسبة تراكمه فيه أقل بخمسة مرات من الجذور. كانت كمية الكادميوم المتراكمة في بذور نباتات زهرة الشمس ضمن الحدود الذي 
 ) جزء في المليون. 12.9السامة وسجلت أعلى مستوياتها (

 

Use VAM mycorrhiza 0Ttype0T 0TG. 0T 0Tleptotichum 0T to 0TCleanup0T 
0Tsoil 0T 0Tfrom 0T 0Tcadmium 0T 0Tand0T 0Tlead0T 0Tin0T polluted loam 0Tsoil 

  
Mahdi S. Yasir Al-alattabi  

     
Horticulture Office- Ministry of Agriculture- Iraq 

 
Abstract: The objective of this study was to investigate the possibility of utilization of vesicular-
arbuscular mycorrhiza (VAM) to clean up the soil contaminated with two heavy metals, included Cd and 
Pb using sunflower plants (Helianthus annuus) as test plants, VAM fungi used was Glomus leptotichum. 
Study on the effect of these heavy metals on VAM fungi and plants were carried out under controlled 
conditions and sterilized soil. The results showed significant increase in dry weight of the root system of 
the VAM inoculated plants compared to the negative control, results showed also variable effect of heavy 
metals on the dry weight of shoot system. Significant adverse or negative effect of Cd on the dry weight 
of the root and shoot system with the increasing concentrations of heavy metals. Increase in accumulation 
rate of heavy metals in root system with the increasing concentrations of the two heavy metals, compared 
to shoot system, which showed rate of accumulation almost five times, lower than the roots. The rate of 
Cd accumulation in the seeds of the plant was within the toxic levels, it recorded 12.9 ppm.  
 
Key words: mycorrhiza, heavy metals, Helianthus annuus, Glomus leptotichum, accumulation. 
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 المقدمة

تتلوث األنظمة البيئية بالعناصر الثقيلة 
 منهامخلفات الصناعية وااللكترونية وبسبب ال

 (Pb)و الرصاص  (Cd)عنصر الكادميوم 
وهذه العناصر  المسببة أضرار للصحة العامة،

الثقيلة ال يمكن للنبات أن يحولها إلى شكل غير 
سام داخل خالياه ، وترتبط مع جزيئات وأيونات 

بة لتكون معقدات وترسبات غير ذائبة وقد التر
 ).6(اً من تركيب السيليكات في التربةتكون جزء

  تزال الملوثات بعملية االستخالص الحيوي
)Biological extraction( في  لمعتست إذ

هذه التقنية األحياء المجهرية ومنها فطريات 
المايكورايزا التي تشجع على أخذ الكادميوم 

أخرى من خالل والرصاص وعناصر 
االستيطان في جذور العوائل المختلفة ومنها 

ومن الجدير  .)13، 11، 4(نبات زهرة الشمس 
ا دور أخرى له أحيائية بالذكر أن هنالك عناصر

في هذه األنظمة منها البكتريا المثبتة للنيتروجين 
)Nitrogen fixing bacteria والفطريات (

 .والخمائر وغيرها
-ورايزا الحويصليةتعد فطريات المايك

من أحياء التربة المجهرية  (VAM)الشجيرية 
التي تنشئ عالقة تعايشية مع معظم النباتات 
لتضمن ارتباطا فيزيائيا مباشرا بين التربة 
والجذور النباتية. ويعد نبات زهرة الشمس 

(Sunflower)  من مجموعة النباتات المتحملة
هدف  )، لذا9لتجميع وتراكم المعادن الثقيلة (

البحث إلى دراسة دور المايكورايزا الحويصلية 
) في امتصاص وتراكم VAM( الشجيرية

العناصر الثقيلة في أجزاء النبات المختلفة 
ودورها في تنظيف البيئة 

وتهدف  .Biological cleaning)بيولوجيا(
معرفة دور فطريات الدراسة الحالية ل

التربة المايكورايزا في ازالة العناصر الثقيلة من 
  الملوثة. 

 

 بحثالمواد وطرائق ال
  البادئ السماد الحيوي الفطري حضيرت

الفطر  على ابواغ المخزون لقاحيحتوي ال
Glomus leptotichum تربة  مع والمخلوط

  االبواغ  وجود  للتأكد منو مزيجيه جافة.
 طريقة النخل الرطب عملتاست الفطرية

) Wet sieving and decanting( والتصفية
 Nicolsonو  Gerdenannوحسب طريقة 

تربة  باستخدامعملية التنشيط  أجريت ).12(
معقمة بالموصدة لمدة ثالث ساعات  مزيجيه

POم 121وبدرجة 
P  ووضعت في بار  15وضغط

POم60حرارة  عندفرن كهربائي 
P  .ولحين الجفاف

نموذج من كل  بأخذكفاءة التعقيم  تاختبر
ي في وسط المرق المغذ توزرع مكرر،

)Nutrient broth30بدرجة  ت) وحضن 
POم37و

P أصص. وزعت التربة المعقمة في 
Pسم1000بالستيكية حجم كل منها 

3
P مغلفة من ،

كغم 1الداخل بأكياس بالستيكية معقمة، بواقع 
غم من السماد 50 أضيفتربة لكل منها. 

) starter fungal fertilizerالفطري البادئ (
سم وغطيت  )3) بعمق (padعلى شكل وسادة (

 أصص أربعةبكمية مماثلة من التربة وبواقع 
تم قياس السعة الحقلية  ).20لكل نوع فطري (

لألصص الحاوية على التربة المعقمة وحضر 
محلول مغذي خزين يحتوي على العناصر 

 ).10(المغذية الضرورية 
مثل النبات تي تالبصل، ال فسقهعقمت 
) بواسطة االيثانول Host plantالمضيف (

غسلت عدة و) HgClR2R% وكلوريد الزئبق (95
 المعقم. آثار إلزالةمرات بالماء المقطر المعقم 

في أصص حاوية على البصل  فسقهزرعت 
بواقع خمسة حبات لكل كغم تربة معقمة 1

أصيص حاوي على التربة المعقمة والمضاف 
مل منها قبل  200المحلول المغذي بكمية  إليها

داً مع التربة وبعد يومين من الزراعة وخلط جي
مل  200 إضافةمن الزراعة تمت  أسبوعين

). 9( أصيصمن المحلول المغذي لكل  أخرى
اختزل عدد  اإلنباتمن  أسبوعوبعد مرور 

 وأزيل أصيصثالثة نباتات لكل  إلىالنباتات 
من  أشهر أربعةالمجموع الخضري بعد مرور 

ثم عرضت  األصص، وجففت التربة في اإلنبات
POم 70رجة للهواء بد

P  في فرن كهربائي لمدة
ساعة لغرض التجفيف وثم االحتفاظ بها مع 72

 أكياسقطع صغيرة في  إلىالجذور المقطعة 
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بالستيكية معقمة في مكان بارد وجاف لحين 
 .المعاالست

أستعمل نبات البصل كنبات عائل لغرض 
تنشيط فطريات المايكورايزا خالل إصابتها له 

ري. واستعملت طريقة والنمو في مجموعه الجذ
) VAM )23الوسادة إلضافة السماد الفطري 

وتم تصبيغها  البصلنماذج من جذور  أخذت.
تم  ).16( ألحامضيصبغة الفوكسين  باستعمال

حساب النسبة المئوية للجذور المصابة 
استخدمت تربة مزيجيه . )10( المايكورايزاب

رملية النسجة من شاطئ دجلة وبعد أن جففت 
ملم، غسلت  2الل منخل قطر فتحاته ومررت خ

التربة بالماء إلزالة معظم المواد الغذائية 
. عقمت )8(واألطيان الموجودة فيها ثالث مرات

التربة بجهاز الموصدة لمدة ثالث ساعات وعلى 
POم 121درجة حرارة 

P  باوند انج 15وضغطP

- 2
P 
لغرض استخدامها في زراعة األصص. 

ميائية والفيزيائية ) يبين الصفات الكي1الجدول (و
 للتربة.

 
 

 : بعض التحليالت الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة.1جدول 
 تربة 1-غم كغم 680 رمل
 تربة 1-غم كغم 280 غرين
 تربة 1-غم كغم 40 أطيان

 مزيجيه رملية نسجه التربة
EC 0.91 1-ديسيمول مل 
pH 7.58 

CaP

 1-ملي مول لتر 12.15 2+
MgP

 1-ي مول لترمل 8.35 2+
NaP

 1-ملي مول لتر 4.96 1+

KP

 1-ملي مول لتر 0.15 1+
ClP

 1-ملي مول لتر 7.72 1-
HCOR3RP

 1-ملي مول لتر 6.55 1-
COR3 Nil 
Cu 30جزء في المليون 

 1-غم كغم 5.37 المادة العضوية
 1-غم كغم RCaCO3 240الكلس 
 CaSOR4 Nilالجبس 

 1-غم كغم 1.7 النتروجين الكلي
 1-غم كغم 0.9 زفسفور جاه

Cd Nil 

Pb 6 جزء في المليون 
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 تحضير محاليل المعادن الثقيلة
 التالية حضرت محاليل المعادن الثقيلة من المواد

نفذت  .)Celik and Arcak )3  وحسب
 تجربة عامليه للقطاعات 

) باستعمال ثالثة أنواع RCBDالكاملة التعشية (
كيز وثالثة من العناصر الثقيلة بأربعة ترا

 ).2جدول ( مكررات

 
 )1-كغم . ملغم( لمليونفي اجزء ب مقاسه: العناصر الثقيلة المضافة وتراكيزها 2جدول 

 العنصر المستخدم وتركيزه نوع الفطر المعاملة
 عنصر ثقيل أيبدون  بدون فطر(سيطرة سالبة) 1
  عنصر ثقيل أيبدون  فطر(سيطرة موجبة)المع  2

 CdSOR4R.8HR2ROمن   1-ملغم كغم 1 يعادل 0.15بتركيز Cdوم كادمي مع الفطر 3

 CdSOR4R.8HR2ROمن   1-ملغم كغم 10يعادل  1.5بتركيز Cdكادميوم  فطرالمع  4

 CdSOR4R.8HR2ROمن   1-ملغم كغم  20يعادل 3.0بتركيز  Cdكادميوم  مع الفطر 5
 CdSOR4R.8HR2ROمن   1-ملغم كغم  40يعادل 6.0بتركيز  Cdكادميوم  مع الفطر 6

 مع الفطر 7
 من   1-ملغم كغم 12.5 يعادل 7بتركيز Pbرصاص 

(CHR3RCOO)R2R5Pb.3HR2RO 

 مع الفطر 8
 من  1-ملغم كغم 25 يعادل  14بتركيز  Pbرصاص 

(CHR3RCOO)R2R5Pb.3HR2RO 

 مع الفطر 9
من  1-ملغم كغم 50 يعادل 28بتركيز  Pbرصاص 

(CHR3RCOO)R2R5Pb.3HR2RO 

 مع الفطر 10
 1-ملغم كغم 100 يعادل 56بتركيز  Pbرصاص 

 R2R5Pb.3HR2RO(CHR3RCOO)من

 
لتر  3.5بالستيكية سعة  أصصحضرت 

 إضافةكغم تربة معقمة، وتم  3ووضع داخلها 
السماد  أضيف ).10بالمستويات الدنيا ( األسمدة

بطريقة  أصيصالفطري المحضر سابقاً لكل 
زرعت بذور زهرة  ).20(سم  3الوسادة بعمق  

بعد  صيصأبعدد خمسة بذرات لكل  الشمس
كما ذكر سابقاً مباشرة بعد  االيثانولبتعقيمها 

بكمية  األصصوسقيت ، المحلول المغذيوضع 
 إضافةمل من الماء المعقم لكل منها وتم 200

كيز اوحسب التر Pbو Cdالعناصر الثقيلة 
 المذكورة في تصميم التجربة في نفس اليوم.

طع وذلك بق أشهر أربعةحصدت النباتات بعد 
سطح التربة  مع مستوى خضريالجزء ال

وجفف المجموع الخضري في فرن كهربائي 
POم70على حرارة 

P  ساعة. كما  48لمدة

استخرجت الجذور وغسلت جيداً وجففت بنفس 
بعد  التربة فقد حفظت أما الطريقة السابقة.

 في الفحوص الكيميائية. عمالهالحين است التجفيف
 

 تحليل التربة بعد الحصاد
الكلي للمعامالت  وجينالنيتر تم حساب

 Bremaeالتي وصفها  طريقةالحسب 
الكلي  الفسفور حسبو ).Mulvaney )2و

 HepperوMosse كما ورد فيللمعامالت 
 Pb و Cd الكلية العناصر الثقيلةأما  .)20(

جميع المعامالت بجهاز قياس فقدرت في 
 ).17( أللهبياالمتصاص الذري 

 
 
 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                          90 
 

 

 بعد الحصاد تحليل النبات
م عينات الجذور، الجزء هضجرى 

الخضري والبذور بحامض الكبريتيك المركز 
 النيتروجينوالعامل المساعد لغرض تقدير 

والرصاص  الكادميوموالفسفور الكلي و الكلي
 معامالت.ال جميعفي 

 
 تأثير العناصر الثقيلة في الوزن الجاف

النباتات بعد قطع المجموع الجذري  أخذت
ماء، وجفف كل ثم قطعت الثمار وغسلت بال

م 80جزء على حدة في فرن كهربائي بدرجة 
حسب الوزن الجاف لكل من لحين الجفاف و

بذور ولجميع وال جزء خضريالجذور،ال
المايكورايزية  االعتماديةالمعامالت لدراسة 

النبات معتمد على فطريات  دالتي تع
 االعتماديةالمايكورايزا عندما تكون قيمة 

 ).9( %50المايكورايزية أعلى من 
 

 النتائج والمناقشة
وجد إن استعمال طريقة الوسادة في التلقيح 
تساعد في وضع فسقه البصل بالقرب من 
التراكيب التكاثرية فيه مما يزيد من فرصة هذه 

أظهرت الجذور في اإلصابة بالمايكورايزا، وقد 
قد  Glomus leptotichumالنتائج أن الفطر 

وذلك عند  نجح في إصابة جذور نبات البصل
كانت  إذ، ألحامضيتصبيغها بصبغة الفوكسين 

فحص التراكيب  عند% 80-70نسبة اإلصابة 
  التكاثرية بالمجهر الضوئي.

 
 معاملة الكادميوم

ض محتوى الفسفور في الجذور اأنخفلوحظ 
عند السيطرة السالبة،  1-غم كغم 0.57من 

عند السيطرة الموجبة  1-غم كغم 0.7وحوالي 
، مما يشير إلى فعالية G. leptotichumفي

فطريات المايكورايزا في زيادة جاهزية 
الفسفور. يالحظ من النتائج في المعاملة 

 .Gجزء بالمليون ان الفطر  )21المضاف إليها (
leptotichum  أضهر فعالية أعلى في

استخالص الكادميوم من التربة وإن هذا التأثير 
ية لفطريات المتباين ربما بسبب االختالفات الجين

المايكورايزا مما أدى إلى االختالف في كفاءة 
اإلصابة المايكورايزية في التربة الملوثة 

تقد عيو .(3) بالعناصر الثقيلة وتأثيراتها السمية 
فطريات المايكورايزا دورا إضافيا في زيادة إن ل

تراكم العناصر الثقيلة في النبات وهذا يتفق مع 
أن الغزل الفطري جد فقد و) 15( توصل إلية ما 

 (Extraradical Hyphae)الخارجي 
للمايكورايزا هو المسؤول عن نقل الكادميوم من 
التربة إلى النبات عند التلقيح بفطريات 

كما ازدادت كمية الفسفور  المايكورايزا.
) جزء بالمليون 10و 1المأخوذة في التراكيز (

، G. leptotichumفي الجذور الملقحة بالفطر 
    يشير إلى عدم تأثر أخذ الفسفور بإضافة مما 

 .)21(الكادميوم 
بينت النتائج ان محتوى الفسفور الكلي في 

غم  4.5الى  1.7الجزء الخضري قد ازداد من 
 VAMعند التلقيح بالمايكورايزا  1-كغم

عند إضافة  ولكن G. leptotichumفطرلل
أدى ختلفة ــــــــــيوم بالتراكيز المــــــــــالكادم

ة حتى ـــــــــــــــــــــــإلى انخفاض هذه الفعالي
، على الرغم من 1-غم كغم 2.5 لت الىــوص

ذلك بقيت أعلى من محتوى الفسفور في 
. VAMالسيطرة السالبة، مما يشير إلى فعالية 

الباحثين في هذا  وهذا يخالف ما توصل له
حيث وجدوا أنه ليست هنالك  )24( المجال

بين النباتات المايكورايزية فيما فروق معنوية 
، يخص محتوى الفسفور عند المعاملة بالكادميوم

وذلك يعود الختالف نوع النبات والفطر 
 . المستخدمان في الدراسة

) تراكم الكادميوم في 1الشكل (يوضح 
التربة وارتباطه فيها حيث أن الكادميوم عنصر 

) وقد يكون 1غير متحرك في التربة القاعدية (
تغير في مستوياته في التراكيز المختلفة بسبب ال

فعل المايكورايزا التي تعمل على استخالص 
المكونات من التربة ونقلها إلى النبات، وإن 
سبب بقاء كميات كبيرة من الكادميوم في التربة 
يعود لتأثيره السمي على نشاط وفعالية 
المايكورايزا مما أدى إلى تعطيل ميكانيكية 

لحيوي، ويالحظ من النتائج أنه االستخالص ا
أظهر  G. leptotichumعند المعاملة بالفطر  
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فعالية أعلى في استخالص الكادميوم من التربة 
      في التراكيز الواطئة منة في التراكيز 

  .(3)العالية 
فروق معنوية  النتائج ان هنالكيتضح من 

بين معامالت الكادميوم حيث لوحظ زيادة 
واضح لهذا العنصر في الجزء طردية وتراكم 

الخضري على الرغم من أن هذا الجزء في 
النبات هو ليس ذو أهمية غذائية نظراً لقلة 
المغذيات وكثرة األلياف مع قلة محتواه 
ألبروتيني إال أن ذلك يشير إلى انتقال العنصر 
من التربة إلى الجذور والجزء الخضري بسبب 

تنقل التي  AtNramp3وجود ناقالت جينية 
الكادميوم وتجمعه في الفجوات الغذائية في 

التي  TgMIP1الجزء الخضري كذلك ناقالت 
تنقل الكادميوم إلى فجوات األوراق وناقالت 

TcZNT1  التي تنقل الكادميوم إلى الجزء
الخضري ولكن بكمية أقل من المتراكم في 

). وعند المقارنة مع كمية 14الجذور (
لجذور مع المتراكم في الكادميوم المتراكمة في ا

الجزء الخضري نجد أن الجذور حاوية على 
مرات أكثر من الجزء  5كمية تزيد حوالي 

عدد تتفق  مع  ما وجده   الخضري وهذه النتائج
عند دراستهم للمايكورايزا  )24( من الباحثين

 Pisumمع نبات  G. intrakadiscesنوع 
satium حيث وجدوا أن الكادميوم يتراكم في ،

مرة أكثر من المجموع  50-20الجذور 
الخضري، وفسر ذلك بوجود عدة أنواع نباتية 
تقف أمام نقل الكادميوم إلى الجزء الخضري 
وهذا السلوك هو واحد من عدة إستراتيجيات 
لتحمل الملوثات. وتلعب فطريات المايكورايزا 
دورا إضافيا في زيادة تراكم العناصر الثقيلة 

توصل إلية مع ما  في النبات وهذا يتفق
Leyval  و Joner)15(  أن الغزل فقد وجدا

 (Extraradical hyphae)الفطري الخارجي 
للمايكورايزا هو المسؤول عن نقل الكادميوم 
من التربة إلى النبات عند التلقيح بفطريات 

، كما وإن المايكورايزا تلعب دورا المايكورايزا
 كبيرا في إزالة الملوثات من الترب التي
تتعرض للتلوث بالعناصر الثقيلة أو الملوثات 

إعتمادا  المايكورايزي العضوية ويختلف التأثير
 .) 5على تركيز الملوث ونوعة(

) تفاوتا في تراكم 1الشكل (نالحظ 
الكادميوم في البذور يصل في حده األعلى 

وزن جاف بذور في  جزء بالمليون) 7.5إلى(
، الذي  G. leptotichumالمعاملة مع فطريات 

أظهر كفاءة عالية مقارنة بالنوعين اآلخرين في 
استخالص الكادميوم ومن ثم انتقاله إلى البذور، 
وهذا يتجاوز الحد المسموح به الذي يتراوح بين 

) جزء بالمليون، ويصل إلى حد 0.05-0.2(
) جزء بالمليون 30-5السمية التي تتراوح بين (

ولكن عند المقارنة مع كميات الكادميوم 
المتراكمة في الجذور والجزء الخضري مع 

الكادميوم إلى البذور. وقد  يصل ولكن لمالبذور، 
تم تفسير ذلك بوجود إستراتيجية الرتباط 
العنصر الثقيل مع الجدار الخلوي للجذور 
والمجموع الخضري مما يقلل من تراكيز هذه 

ر في البذور. هنالك ميكانيكية أخرى العناص
للنباتات المتحملة لسمية العناصر الثقيلة تعتمد 

وإفراز    (Detoxification)على إزالة السمية 
مواد  لفجوات  الخاليا  بواسطة  جزيئات 

 (Metallothioneins)الميتالوثايونينات 
 ).6،7(  (Phytochelatins)والفايتوكليتنات
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: معدالت تركيز الكادميوم المتراكمة في التربة ،الجذور ،الجزء الخضري وبذور نباتات زهرة الشمس 1شكل 

 VAMوالملقحة بفطريات 
 

) أن الوزن الجاف 3ل جدوال(يوضح 
للجذور والجزء الخضري لنباتات زهرة الشمس 

، مما يشير إلى التأثير اقد أنخفض انخفاضا عالي
  للكادميوم في المجموع الخضري. المثبط

بالكادميوم ونجد أيضاً في معاملة الفطر 
 تأثير المايكورايزافإن  ،ة العاليةتبسبب سميو

في نمو كبير وأدى إلى حدوث تثبيط  أنخفض
في المجموع بتأثيرة  مقارنةالجزء الخضري 

الجذري للنبات الذي كان واضحاً في النمو 
حظ عدم لوحيث  .)3خالل فترة الدراسة (جدول 

اعتماد النبات على المايكورايزا ويرافقه ضمور 

للمجموع الخضري متأثراً بالسمية العالية في 
التراكيز المرتفعة للكادميوم. وذلك يؤيد النتائج 

عند  ،)9( عدد من الباحثين التي توصل إليها
دراستهم للكادميوم وحسابهم االعتمادية 

تبين إن هذه  إذالمايكورايزية 
ات ذات عالقة سلبية بالعناصر ـــــــــــــــفطريال

اتات بالتراكيز ــــــــــــولكن بمعاملة النبالثقيلة. 
المختلفة من الكادميوم أضهر تأثيراً طفيف 

مما يشير إلى حدوث  G. leptotichumللفطر
تغيرات كبيرة في العمليات الحيوية وعمليات 

 البناء الضوئي بسبب التلوث بالمعادن.
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) Helianthus annuus): تأثير تراكيز مختلفة من الكادميوم في الوزن الجاف لنبات زهرة الشمس (3جدول(
 .G. leptotichumنوع  VAMالمصابة بالمايكورايزا 

G. leptotichum جزء  المعاملة بالكادميوم
 بالمليون

نسبة الجذر/الجزء 
 الخضري

االعتمادية 
 المايكورايزية%

 نبات/غم
 وزن جاف

 جذر/غم
 وزن جاف

 جزء خضري/غم
  وزن جاف

 السيطرة السالبة 3.51 0.42 3.93  0.12

 السيطرة الموجبة 7.33 0.9 8.23 109.414 0.123

0.105 33.587 5.25 0.5 4.75 1 

0.106 22.391 4.81 0.46 4.35 10 

0.082 24.173 4.88 0.37 4.51 20 

0.139 -29.007 2.79 0.34 2.45 40 

 
) أن السيطرة 3الجدول (ويالحظ من 

لنبات على المايكورايزا، ل يةاعتماد ذاتالموجبة 
% بينما 109.9فقد كانت النسبة المئوية 

المعامالت المضاف إليها الكادميوم كانت 
النباتات جميعها غير معتمدة على المايكورايزا 

% 33.5بحيث انخفضت النسبة المئوية إلى 
إلضافة  الكادميوم   ووصلت في أعلى  مستوى 

  بالمليون. )  جزء40(
 

 معاملة الرصاص
فعالية  G. leptotichumوأظهر الفطر 

عالية في تجهيز الجزء الخضري بالفسفور 
) جزء 12.5وازدادت هذه الفعالية في التركيز (

بالمليون وبقيت في مستوياتها األعلى من 
) 100السيطرة الموجبة حتى في أعلى تركيز (

ليون. أظهرت نتائج إضافة الرصاص جزء بالم
 النباتات محتوى الفسفور في بذورفي زيادة 

وكان  G.leptotichum المعاملة مع الفطر
إلضافة الرصاص تأثير سلبي على هذه الفعالية 
مما أدى إلى انخفاض في محتوى الجذور من 
الفسفور حتى وصل إلى أقصاه في التركيز 

 ) جزء بالمليون.100(
) أن المايكورايزا ذات كفاءة 2شكل (يبين  

عالية في اخذ الرصاص من التربة حيث 

 استخلصت الملوث تماماً في المعاملة األولى
جزء في المليون، إضافة لما موجود في  12.5

جزء في المليون واستمرت  6التربة أساساً وهو 
جزء  100الفعالية حتى في أعلى تركيز وهو 

لى قابلية تأقلم بالمليون. ويعتقد إن ذلك يعود إ
هذه الفطريات في األراضي الملوثة بالرصاص 
بسبب تكرار تلقيحها في ترب ملوثة، مما 
يجعلها أكثر كفاءة وذلك بسبب التغير الذي 
يحدث في النظام الجيني المتخصص على الرغم 

-100من أن الحد المسموح به في التربة هو 
 .)23( جزء في المليون 300

رصاص ـأن كمية ال) 2الشكل (يالحظ من 
بزيادة التراكيز وذات تأثير تزداد ي الجذور ـف

 G. leptotichumوع  ـبة للنـبالنس معنوي
،على الرغم من أن هنالك ناقل جيني وحيد 
معروف لحد اآلن متخصص لنقل الرصاص 

. هذه  (GNGC)وهو القنوات المعروفة ب 
القنوات تنقل الرصاص عن طريق الغشاء 

ل الخلية وتعمل على تجميعه البالزمي إلى داخ
اتفقت نتائج الدراسة  إذداخل خاليا النبات 

) في أن للرصاص 1الحالية مع ما توصل إليه (
قابلية تراكمية عالية في أنسجة جذور النباتات، 

وصلت أعلى كمية متراكمة للرصاص  إذ
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مايكغم/غم وزن جاف وهذه الكمية  212.5
 .ضمن الحدود غير المسموح بها عالمياً 

) عدم وجود زيادة معنوية 2الشكل (يوضح 
في الجزء الخضري بين السيطرة الموجبة 
الملقحة بالمايكورايزا والسيطرة السالبة غير 
الملقحة بالمايكورايزا مما يشير إلى التأثير 

كان غير واضح في  VAMاإليجابي لفطريات 
هذا الجزء من النبات ، وعند مالحظة نتائج 

إليها الرصاص يالحظ أن المعامالت المضافة 
المتراكم من هذا العنصر في الجزء الخضري 

 .Gأقل مما في الجذور حيث وجد أن لفطريات 
mossese  قابلية ضعيفة على تجميع الرصاص

في الجزء الخضري. وتوصال إلى أن 
المايكورايزا تزيد من سطح االمتصاص عن 
طريق الهايفات الممتدة إضافة إلى الشعيرات 

وتعمل على شكل حاجز تضيفه ضد الجذرية 
نقل المعادن الثقيلة إلى الجزء الخضري 
للنبات.أما على المستوى   الجيني  فأن  
المسؤول  عن  نقل  الرصاص إلى داخل 
الخاليا عن طريق الغشاء البالزمي هي قنوات 

GNGC  التي تلعب الدور الرئيس في عملية
 . )11( تراكم الرصاص في النبات

) إلى أن هنالك 2ج في الشكل (تشير النتائ
نسبة عالية من الرصاص تتجمع في بذور زهرة 

جزء بالمليون وهذه  85الشمس تصل إلى 
الكمية تقع ضمن الحدود المسموح بها والتي 

جزء  300-30تحددها المعايير العالمية 
بالمليون حيث ال تشكل خطراً على الصحة 
 العامة عند تناولها مباشرة من قبل اإلنسان

 .)19كغذاء أو األعالف الحيوانية(
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معدالت تركيز الرصاص المتراكمة في التربة ،الجذور ،الجزء الخضري وبذور نباتات زهرة ): 2شكل(

 VAMالشمس والملقحة بفطريات 
 

) نجد أن الوزن 4ل جدوال(عند مالحظة 
ى الجاف لجذور السيطرة الموجبة قد تفوق عل

السيطرة السالبة وذلك قد يعود إلى تأثير 
المايكورايزا على المجموع الجذري زيادة 
المساحة السطحية لالمتصاص مما يعكس ذلك 

على الفروق الواضحة في الوزن الجاف 
. VAMللمجموع الخضري بفعل فطريات 

كذلك ارتفع الوزن الجاف في الجذور الملقحة 
 12.5للمعامالت ( G.leptotichumبالفطر 

) جزء بالمليون وذلك بسبب زيادة الوزن 25و
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الجاف للمجموع الجذري مقارنة بالمجموع 
الخضري بسبب التأثير السام للرصاص. وفي 
معاملة النبات بتراكيز مختلفة من الرصاص فقد 
أظهر الجزء الخضري زيادة في محتواه من 
النيتروجين الكلي في المعاملة الملقحة بالفطر 

G. leptotichum ) 12.5خاصة في التركيز (
جزء بالمليون ثم بدأ باالنخفاض لغاية التركيز 

) وبالرغم 0.93) جزء بالمليون فقد بلغ (100(
من ذلك أظهر زيادة تفوق محتواه في السيطرة 

 .)18(الموجبة

االعتمادية  دليل عند تحليل نتائج
 Mycorrhizalالمايكورايزية

Independency Index)  ( جدول)4(  
تأثير سمية  نبأ نجد التلقيح بالمايكورايزا تأثيرل

قد ازداد بارتفاع  الشمسزهرة  الكادميوم لنبات
التركيز ولم تتأثر نسبة الجذور إلى الجزء 
الخضري تأثراً معنوياً بالمقارنة مع السيطرة 

قد  VAMالسالبة وأن النسبة المئوية لتأثير 
 انعدمت في جميع المعامالت مما يشير إلى فشل

VAM بسبب التأثير السام  في اإلصابة
 .VAMفطريات للكادميوم على 

 
 

) Helianthus annuus) تأثير تراكيز مختلفة من الرصاص في الوزن الجاف لنبات زهرة الشمس (4جدول(
 .G. leptotichumنوع  VAMالمصابة بالمايكورايزا 

 

G . leptotichum 
 المعاملة بالرصاص

ذر/الجزء نسبة الج جزء بالمليون
 الخضري

االعتمادية 
 جذر/غم نبات/غم المايكورايزية%

جزء 
 خضري/غم

 السيطرة السالبة 3.51 0.42 3.93  0.12
 السيطرة الموجبة 7.33 0.9 8.23 109.414 0.123
0.159 29.77 5.1 0.7 4.4 12.5 
0.157 23.409 4.85 0.66 4.19 25 
0.155 17.048 4.6 0.62 3.98 50 
0.175 -6.106 3.69 0.55 3.14 100 

 
أما عند التلقيح بالمايكورايزا 

G.leptotichum  أن 4الجدول (يظهر في (
النبات في السيطرة الموجبة كان معتمداً على 

%) ولكن  عند 109.4المايكورايزا بنسبة (
) جزء بالمليون 12.5إضافة الرصاص بتركيز (

) جزء بالمليون، 100األخرى إلى ( تراكيزوال
أن النبات كان غير معتمد على المايكورايزا  نجد

حتى وصلت نسبة االعتمادية المايكورايزية إلى 
)6.1-.(% 
 

 االستنتاجات:
إن الفوائد المستمدة من فطريات 
المايكورايزا تجعل استعمالها طريقة مناسبة 

لتنظيف التربة التي نحتاجها إلنتاج المحاصيل. 
زالة  العناصر وقد وجد ان هذه التقنية فعاله في إ

الثقيلة من الترب الملوثة. ومع ذلك، فإن فعالية 
هذا األسلوب في العالج تعتمد على نوع ومنشأ 
الفطريات المستخدمة، ونوع النبات المستوطن 
من قبل الفطر، ونوع وتركيز الملوثات. وقد 
يساعد الجمع بين فطريات المايكورايزا 

ة الشجيرية، مع غيرها من االحياء المجهري
لتحسين كفاءتها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى 
مزيد من األبحاث من أجل تسخير فوائد هذه 

 الطريقة في معالجة التربة.
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في بعض أنواع  H7: O157  Escherichia coliالكشف عن بكتريا 
 اللحوم ومنتجاتها المتوافرة في األسواق المحلية

 رأفت أحمد أبو المعالي، عادل تركي الموسوي
 

 بغدادمركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة 
  

من  عينة 50جمعت .   O157:H7   )E. coli  (Escherichia coli بكتريا األيشريشيا القولونية وتشخيص عزللغرض الخالصة: 
 من مناشئ متباينة بعالمات تجارية مختلفة من االسواق المحلية لمدينة بغداد المفروم والبيرغر البقري المحلي والمستورد اللحم البقري

معقمة نقلت الى المختبر. ولتحقيق هذا الهدف  بالستيكية بيرغر بقري ) في أكياس عينة 20 و مفروم بقري عينة لحم 30(اشتملت على 
عزلة  11 عزلة   في اللحم المفروم و 15عزلة  (   26وجود أُجريت التحاليل المايكروبية وفق المصادر المعتمدة، لوحظ من نتائج الدراسة 

 الزرعي على الوسطعند نموها الصفات الزرعية % غير مخمرة لسكر السوربيتول ، شخصت مبدئياً على اساس 52في البيرغر)  وبنسبة 
، والمضاف اليه مضاد الحيوية مختبريا المحضر  Cefixime Tellurite - Sorbitol MacConkey Agar (CT-SMAC)األنتقائي 

 MacConkey Agar عند تنمية العزالت المنقاة من الخطوة السابقة بتخطيطها على وسط آكار الماكونكي ،  وTelluriteالسفكسيم وملح 
%،  شخصت العزالت 18من البيرغر البقري)  مخمرة  لسكر الالكتوز  وبنسبة  4من اللحم المفروم و 5عزالت فقط  (  9ظهرت 

  8من البيرغر البقري) إذ بلغت  1من اللحم المفروم و 3عزالت (   4عائدية  الكيموحيوية. أظهرت النتائج  األختبارات باالعتماد على  
بإستعمال أختبار فيما أظهر الفحص السيرولوجي . % 8ُحّددت أربعة عزالت وبنسبة   Api  20E KIT %.  وباالعتماد على تقنية  

 %،6كتيرية الى ذات النمط المصلي المشار اليه وبنسبة  عائدية العزالت الب (Rapid latex agglutination test)تالزن التكس السريع 
. اشارت  النتائج الى VITEK2 Compactتم االستعانة بجهاز   O157:H7  E. coliوأخيراً وإمعاناً في تشخيص العزالت الى  

 %. 6من البيرغر البقري) وبنسبة بلغت  1من اللحم المفروم و 2عزالت ( 3الحصول على 

 

Detection of Escherichia coli O157:H7 in Meat and its 
Products Available in Local Markets 

 

Raafat A. Abu-ALaaaly,  Adil T. Al. Musawi 
 

Market Researches and Consumer Protection Center, University of Baghdad         
                      

Abstract: For the purpose of isolating and diagnosing  Escherichia coli  O157: H7, 50 samples of local 
beef chopped and imported beef and beef burger from different origins with different branding of local 
markets ( From Baghdad city) included (30 sample minced beef and 20 sample beef burger ) in sterile 
plastic bags were transferred to the laboratory. To achieve this goal microbial analyzes conducted 
according to reliable sources , it is noted from the results of the study and isolation the  presence of 26 (15 
in the isolation of minced meat and 11 in isolation beef burger) as a ratio 52% non- fermented sugar 
sorbitol. The preparation of local-made selective media for isolation of this bacteria was preformed in our 
labs to Diagnosed initially on the basis of AGRO qualities when growth at selective  media (CT-SMAC) 
Cefixime Tellurite - Sorbitol MacConkey Agar, and when the development of isolates were purified from 
the previous step planned by the MacConkey Agar,9 isolates appeared only ( 5 of minced meat and 4 of 
beef burger) fermented sugar lactose and 18% , depending on the diagnosed isolates biochemical tests , 
results showed the ownership of 4 isolates ( 3 of minced meat and 1 beef burger) , amounting to 8% 
,Depending on the technology Api 20E KIT it identified four isolates as a ratio 8% . The examination 
showed serological using test kit agglutination latex (Rapid latex agglutination test) ownership of isolates 
bacterial to the same serotype referred to and by 6% , and finally indulging in the diagnosis of isolates to 
the E. coli O157: H7 was used to a VITEK2 Compact results indicated access to 3 isolates ( two of 
minced meat and 1 beef burger ) and at a ratio of 6% .              
Key words : E. coli  O157:H7 , minced beef and  beef burger,  ، Api  20E KIT, Rapid latex agglutination 
test, VITEK2 Compact. 
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 المقدمة
 O157:H7 وصفت بكتريا

Escherichia coli  من بين الممرضات التي
تهدد الصحة العامة كونها مسؤولة عن إحداث 

 عند العديد من حاالت االسهال الدموي خاصة
النامية والذي قد  البلدان في واألطفال الرضع

يؤدي الى مضاعفات متمثلة بمرض التهاب 
  Hemorrhagic Colitis القولون النزفي 

(HC)  ومتالزمة حال الدم النزفي
Hemorrhagic Uremic Syndrome 

(HUS)  والتي قد تصل في بعض الحاالت الى
، وتمثل اللحوم الحمراء ومنتجاتها (1)الوفاة 

بهذا  الخطيرة لحاالت االصابة  احد المصادر
وتكمن  O157:H7  E. coli النوع من النمط

 هذا النمط بينالخطورة في سببين أولهما انتشار 
المستودع االساس لها  قطعان االبقار التي تمثل

ضمن دورة اصابتها لالنسان مما يؤدي الى 
تلوث اللحوم نتيجة حصول تماس مباشر بين 
الذبيحة وجلدها أو برازها الملوث بالبكتريا 
خالل عملية الذبح والسلخ، وثانيهما أنتقال 

العدوى من ذبيحة واحدة ملوثة بهذه البكتريا  
لها من اللحم الى الذبائح االخرى فضالً عن انتقا

الملوث الى اجهزة التقطيع والفرم والتصنيع 
 األصابات عدلالى ارتفاع م (4) ، وأشار(2,3)

 مع التماس المباشر نتيجة الريفية المناطق في
هذه البكتريا.  على الحاوي برازها أو األبقار

بينت بعض الدراسات ان الجرعة المعدية هي 
مقارنة مع  غيرها من انماط  CFU  10اقل من 

E. coli  وترتبط (5)المسببة لالمراض ،
حاالت العدوى بها مع مجموعة متنوعة من 

ومن التماس بين  المواد الملوثة كاألطعمة والمياه
شخص وآخر، وإن لعملية طبخ اللحوم عالقة 
مهمة بانتقال العدوى حيث يتطلب تأمين وصول 

وبشكل متساٍو  الحرارة الداخلية للحوم المطبوخة
 للتخلص من البكتريا° م 68الى اكثر من 

الصفات المهمة لهذا النمط المصلي هو  .(6,7)
في  Stx) (Shigatoxinانتاجها ذيفانات 
ذات العالقة بمرض  E. coli سالالت معينة من

، وبسبب تركيبها المشابه 1977االسهال عام 
 Shigella) المنتج من )Stx(لذيفان 

dysenteriae 1) أطلق مصطلح Shiga-like 
Toxins (SLT)  كما وسميت أيضاً بذيفانات ،

Verotoxins (VT)   بسبب سميتها في
المزارع النسيجية. تنتج البكتريا على األقل 

) SLTنوعين من الذيفانات الشبيهة بذيفان (
المختلفة مستضدياً، وكذلك في تأثيراتها 

 ، وتلتصق هذه(8) البايولوجية الممرضة
 عند لألمعاء المخاطية الخاليا جدار في ترياالبك

 سموم  الملوثة بها وتفرز األغذية تناول
Cytotoxin VT/SLT  وتسبب قرحة في

األمعاء ويتطور المرض عند األطفال خاصة 
وكبار السن الى حاالت مثل التهاب الكلى لتصل 

 هذه . وتمتلك (9) احياناً الى الفشل الكلوي الحاد
 من تُسهل مميزة كيموحيوية صفات البكتريا

 عملية تشخيصها، متمثلة بعدم مقدرتها على
،  D-Sorbitolتوليالسورب سكر تخمير

 (10). أنواع باقي عن وبالتالي يمكن تمييزها
E. coli  

بكتريا  وتشخيص عزلهدفت الدراسة الى 
من  O157:H7  E.coli األيشريشيا القولونية

 VITEK2  خالل التقنيات الحديثة كجهاز 
Compact فضآل عن االختبارات الكيميوحيوية 

أختبار ك والمصلية  Api  20E KIT كتقنية  
 Rapid latex)تالزن التكس السريع 

agglutination test)  لعدها من الممرضات
ضافة الى تأثيراتها البايولوجية إالمكتشفة حديثآ، 

 .الممرضة
 

 المواد وطرائق العمل
 اللحوم  -أوالً:

استخدمت في هذه الدراسة نوعين من 
رغر ياللحوم ( اللحم المفروم البقري، والب

البقري ) جمعت من االسواق المحلية في 
محافظة بغداد هي ( البياع، والدورة والكاظمية) 
في جانب الكرخ و( باب المعظم وجميلة 

 والصدرية) في جانب الرصافة.
  جمع العينات  -ثانياً:

المشار اليها في جمعت عينات اللحوم 
 عينة لحم 30عينة (50 الفقرة (أوال) وبواقع 

ر بقري) في غبير عينة 20 و مفروم بقري
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مبردة معدة  حاوية معقمة في بالستيكية أكياس
   .المختبر الوصول الى  لحين لهذا الغرض

 األوساط الزرعية  -ثالثاُ: 
 استعملت األوساط الزرعية اآلتية:

 Modifiedالوسط االغنائي السائل -1
Trypticase Soy Broth 

 وزع في المختبر الوسط هذا بعد تحضير
 قنينة، لكل مليلتر  225زجاجية بواقع قناني في

م  121عند درجة حرارة  عقم بالمؤصدة
Pباوند/ انج 15وضغط 

2 
P ترك ، دقيقة 15ولمدة

  الحيوية اليه المضادات اضيف ثم الوسط ليبرد
CefiximeوVancomycin و  0.05بمقدار 

بعد أذابتهما  على التوالي. لتر/ ملغرام8.00
مرشحات ب تعقيمهاو المقطر، الماء من بمقدار

 0.45 غشائية  دقيقة بفتحات قطرها 
مايكرومتر، وإستعمل في تنمية عزالت  

O157:H7 E. coli )11 .( 
              األنتقائي الزرعي الوسط -2

Cefixime Tellurite - Sorbitol 
MacConkey Agar (CT-SMAC) 

وفقاً لما أشار اليه و مختبرياً  ُحضر الوسط
 121درجة حرارة  تحت عقم بالمؤصدة ).12(

Pباوند/ انج 15م وضغط 

2 
P وبعد دقيقة، 15ولمدة 

 50  حرارة الى درجة الوسط ليبرد ترك التعقيم
  الرامينوز سكر من كالً  اليه اضيف ثم م،

Rhaminoseوالمضاد الحيوي 
cefiximeملغرام 0.05و لتر/ غرام 5بمقدار  

 على التوالي، بعد اذابتهما كالً على حدة لتر/
مرشحات ب من ثم تعقيمهماو المقطر بالماء

 مايكرومتر، 0.45 دقيقة بفتحات قطرها غشائية
في اطباق بتري  مزج الوسط بلطف وصب

في تنمية وتشخيص  هذا الوسط إستعمل. معقمه
 .O157:H7  E. coli عزالت

 Cefixime  الزرعي الوسط تقييم - 3
Tellurite – Sorbitol MacConkey  

Agar (CT- SMAC)   
 E. coli عزلتيبتنمية تم أختبار الوسط  

O157:H7  وE. coli  ًعلى مشخصة مسبقا 
السوربيتول  لسكر مخمرة غير  أنهما اساس

 على التوالي ومخمرة لسكر السوربيتول

طبق بتري وبطريقة الزرع المزدوج إذ قسم 
بقطر وهمي الى قسمين متساويين ونشر بطريقة 

  آكار وسط على التخطيط، ومن ثم زرعت
MacConkey  وبطريقة مماثلة. حضنت

 24 -18م لمدة  37األطباق بدرجة حرارة 
 مكررات لكل عزلة. 3ساعة، وبواقع 

  العينات تحضير - 4
غم من كل نموذج من نماذج  25تم وزن 

رغر البقري تحت ظروف يلحم البقر المفروم وب
 Stomacherمعقمة في مغلف جهاز الخالط 

من الوسط االغنائي كمية مناسبة بعد أضافة 
 Modified  Trypticase Soy  السائل 

Broth   والموضوع في قناني 
لكل نموذج، ثم مزج  225 زجاجية بمعدل 

 دورة / دقيقة لمدة 2000بسرعة النموذج  
الى باقي  المزيج أضيف ذلك بعد ، دقيقتين

محتويات القنينة المعقمة الحاوية على الوسط 
  م 41.5 ° األغنائي  ليتم حضنها على درجة

 ). (13 ساعات 6  لمدةو
  O157:H7  E. coli  عزل بكتريا

 من جزء نقل الحضن مدة انتهاء بعد
بوساطة ملء عروة الناقل  البكتيري المزروع

 CT-SMAC المعقم وزرعت على وسط آكار
 األطباق بدرجة حضنت .التخطيط بطريقة
ساعة. أخذ عدد من   24-18 م لمدة  37حرارة

المستعمرات النقية منها غير المخمرة لسكر 
السوربيتول التي تكون عديمة اللون مقارنة 

والتي تبدو  بالبكتريا المخمرة للسوربيتول
مستعمراتها ذات لون وردي بطريقة مستقلة 
بوساطة الناقل  ونشر بطريقة التخطيط على 
الوسط نفسه وكررت هذه العملية أكثر من مرة 
إمعاناً في التنقية. تم تنمية العزالت المنقاة من 
الخطوة السابقة بتخطيطها على وسط آكار 

 البكتيرية العزالت استبعاد لغرض الماكونكي
 بدرجة وحضنت الالكتوز لسكر المخمرة غير

 انتخبت ثمساعة  24-18 لمدة م 37 حرارة
 لغرض الالكتوز لسكر المخمرة المستعمرات

 ).(14الالزمة  التشخيصية  االختبارات إجراء
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   O157:H7  E. coliتشخيص بكتريا  -5
بغية التأكد من أن هذه العزالت تعود الى  

O157:H7 E. coli   تحديداً أجريت عليها
مجموعة من الفحوصات واألختبارات وأشتملت 

 ولون حجم تضمنت الصفات الزرعية التي على
ثم  وارتفاعها وحافاتها المستعمرة وشكل

 بصبغة للخاليا بتصبيغها الفحوصات المجهرية
الكيموحيوية  حسب  غرام، وأجريت االختبارات

 والتي تضمنت (15) ما ورد في 
 سيانيد فحصو ) (Cellobiose testفحص

 تحلل وسط وفحص KCN test)(البوتاسيوم 
 فحصو )(Enterohemolysin testالدم 

 4-Methumbilifery-glucuronide-
B-D  باقي األختبارات الكيميوحيوية وأستكملت

وحسب   Api 20E KITبإستعمال  نظام
كوسيلة تتسم بسرعتها  المصنعة الشركة تعليمات

، وهي عبارة عن شريط يحوي على كلفتهاوقلة 
فحصاً  20أخدوداً صغيراً يشتمل على  20

 العزالت تأكيد إجراء تم، وكيميائياً حيوياً 
بإستعمال  السيرولوجي بالفحص البكتيرية

 Rapid latex )أختبار تالزن التكس السريع
agglutination test) شركة من المنتج  

Oxoid DR620  دليل موجب  التالزن ويكون
وإمعاناً في تشخيص العزالت فقد تم  (16).

وذلك  VITEK2 Compactبجهاز االستعانة 
طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة 

)BioMerieux فرنسية المنشأ)  عن طريق ،
  .Biochemical tests 64إجراء  

 
 النتائج والمناقشة

 26) الحصول على 1يوضح الجدول (
مجموع نماذج اللحم  من  E. coliعزلة لبكتريا  

عزلة من 15 ( ُجمع من األسواق المحلية  الذي
عزلة من البيرغر البقري)  11 اللحم المفروم و
تميزت جميع العزالت  % 52وبنسبة بلغت 

أتسمت بعدم تخميرها لسكر السوربيتول، والتي 
  -CT آكارعند تنميتها على وسط 

SMAC بشكلها الدائري عديمة اللون الى
الشاحبة ، صغيرة الحجم، ملساء، دائرية، فيما 

ظهرت بلون وردي لقدرتها على تخمير سكر 
الالكتوز بعد تنمية العزالت المنقاة من الخطوة 
السابقة بتخطيطها على وسط آكار 

MacConkey ،عزالت  9ذ يالحظ ظهور إ
ر من البيرغ 4من اللحم المفروم و 5فقط ( 

) يبن 1%. ( الشكل 18البقري) وبنسبة 
  O157: H7  E. coli الصفات الزرعية للعزلة

وعلى  CT-SMAC Agarعلى وسط آكار 
. ويذكر في MacConkey Agarوسط آكار 

هذا الصدد وجود تباين واضح في معدل ظهور 
العزالت، ويمكن تفسيره الى إستعمال وسط 

عة يُعد من االوساط شائالذي  CT-SMA آكار
لما  H7:O157   E.coli اإلستعمال لعزل 

يتميز به هذا النمط من خصائص كيموحيوية 
منها عدم قدرته على تخمير سكر السوربيتول 

  E. coliمن انماط   %90مقارنة بأكثر من
ويتميز االختبار على هذا  المخمرة للسوربيتول،

وغير مكلف وان الوسط كونه سريعا وبسيطا 
الرامينوز قد أسهم في زيادة شفافية اضافة سكر 

 : O157المستعمرات الشاحبة لعدم قدرة النمط 
H7  على تخمير هذا السكر، كما تم االعتماد

على صفة مقاومة هذا النمط الحد العوامل 
ذو التأثير المثبط ألنواع   telluriteالمثبطة  

أخرى من البكتريا الملوثة بأضافته على شكل 
). وإلكمال الدراسة اجريت (17أمالح للوسط  

  4االختبارات الكيموحيوية التي أظهرت عائدية 
من  1من اللحم المفروم و E. coli   )3عزالت 
% غير مخمرة 8 البقري) وبنسبة بلغت البيرغر
، في حين أعطت جميعها نتائج السيلّبوزلسكر 

موجبة عند نموها وتحملها لسيانيد البوتاسيوم 
KCN  العزالت قدرتها على ، فيما أظهرت

انتاج الهيمواليسين من خالل تحليلها الوسط 
Sheep blood Agar  ساعة  24 بعد مرور

على مدة الحضن. كما لوحظ بنتائجها السالبة 
-Methumbilifery-4فحص تجاه

glucuronide-B-D وإتفقت نتيجة .
االختبارات السابقة عموماً مع الدراسة التي 

 ).(18أجراها  
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- A   وسطCT-SMAC Agar     B –  وسطMacConkey Agar 
 O157 : H7 Escherichia coli):  الصفات الزرعية للعزل 1شكل (

 .MacConkey Agarووسط آكار  CT-SMAC Agarعلى وسط آكار 
 

نظام  جاءت نتائج التشخيص بإستعمال
Api 20E   مخالفة لنتائج الفحوصات

 4الكيموحيوية المستعملة، إذ أظهرت نتائجه أن 
 رالبيرغمن  2من اللحم المفروم و 2عزالت ( 

 E.coli % تعود للنوع 8البقري) وبنسبة 
)، وإتفقت مع دراسة أخرى 2والشكل 1(الجدول

وجد فيها أرتفاع نسبة تشخيص بكتريا  (19)
E.coli  المعزولة من اللحم المفروم بإستعمال

%. وبالعودة الى  8إذ بلغت  Api20E نظام
) يالحظ أن ثالث عزالت فقط عائدة 1(الجدول 

من خالل اختبار  O157: H7   E.coli الى 
مصول مناعية مضادة  تالزن الشريحة بإستعمال

بهذا النمط المصلي، إذ بلغت نسبتها  خاصة 
واخيراً وإمعاناً في تشخيص العزالت   %.6

 VITEK2أُعتمد في التشخيص النهائي جهاز 
كوسيلة تتسم بسرعتها ودقة تشخيصها، يالحظ 

نتائج األخيرة أن هنالك تطابقاً واضحاً بال
 ) والذي يوضح االختبارات3الشكل(

اختبار وبين  64الكيميوحيوية البالغ عددها 
بلغت  الالتكس، إذ بحبيبات التالزن فحص

من اللحم  2وبثالث عزالت ( %6نسبتهما 
البيرغر البقري ) تعود عائديتها  من 1المفروم و

وتطابقت هذه النتائج . E.coli O157: H7الى 
بدراستهما  (20,21) أشار اليه كل منمع ما 

لعزل وتشخيص تلك البكتريا من اللحم المفروم 
على التوالي  % 6% و 5والتي بلغت نسبة 

 .VITEK2جهاز  بإستعمال

 
البقري بإستعمال  من عينات اللحم البقري المفروم والبيرغر  O157 : H7 E.coli): نتائج تشخيص 1جدول (

 طرائق عدة.
 % النسبة المئوية المجموع الكلي بيرغر بقري لحم بقر مفروم

 100 50 20 30 عدد العينات
على وسط  غير المخمرة للسوربيتول عدد العزالت

CT-SMAC 
15 11 26 52 

عدد العزالت المخمرة لسكر الالكتوز على وسط 
MacConkey Agar 

5 4 9 18 

 8 4 1 3 عدد العزالت المشخصة بالفحوصات الكيموحيوية
 Api20E 2 2 4 8عدد العزالت المشخصة بنظام 

 عدد العزالت المشخصة
 test latex  بإختبار تالزن التكس

2 1 3 6 

 VITEK2 2 1 3 6عدد العزالت المشخصة باستعمال جهاز 

A B 
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 Api20Eباستعمال نظام   O157 : H7 E.coli): نتائج االختبارات الكيموحيوية لبكتريا2شكل (

 

 

 . VITEK2ستعمال جهاز بإ E.coli O157 : H7): تشخيص العزالت 3شكل(
 

 

اللحم البقري  في التلوث نسبة تتفاوت
 التحضير طرائق بأختالف المفروم ومنتجاته

 الوقاية مستوى واالنتاج، عالوة على أختالف
 أو إرتفاع في  سهمالمعامل التي تُ  في والنظافة
 تؤكد النتائج . (17)التلوث نسبة إنخفاض
 البقر لحم تلوث الدراسة هذه في المتحققة
المحلي والمستورد البقري  رغوالبير المفروم

من مناشئ متباينة بعالمات تجارية مختلفة من 
 : O157 االسواق المحلية لمدينة بغداد ببكتريا 

H7  E.coliلهذه  التباين في نسبة العزل ، وهذا

 أتبعت التي قائالطر حساسية الى يعزى البكتريا
علماً بإن  البكتريا. لتشخيص الدراسة هذه في

عدد من الدراسات بهذا الخصوص قد جرت في 
تشير الى وجود هذه البكتريا في لحوم العراق 

بالتحري  (22)البقر الملوثه ومنتجاتها. إذ قام 
العائد لهذه  O157: H7عن النمط المصلي 

من لحم البقر ومنتجاته في أسواق  البكتريا
%، في حين أشارت 2بغداد، إذ بلغت نسبتها 

الى الحصول  18)نتائج دراسة أخرى قام بها( 
 عزالت للبكتريا. وفي دراسة شاملة 6على 
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حاولت معرفة مقدار تلوث أجريت في الجزائر 
االبقار المفرومة المعروضة في أسواق  لحوم

(االورغواي، والبرازيل،  عدد من دول
واالرجنتين، وايرلندا، واستراليا ونيوزيالند)، 

 756مجموع خمس عينات من هنالك فوجد أن 
  O157 : H7  أحتوت على بكترياعينة، 
E.coli (23) دراسة أظهرت نتائج   . كما

% من  6تركية عزل وتشخيص البكتريا بنسبة 
، وفي  (4) لحم البقر المفروم في أسواق تركيا

% في 1عزل البكتريا بنسبة  (24)ايطاليا ذكر 
ر غ% من البير 2ر البقري وغكالً من البير

المصنع من لحم البقر المخلوط مع الخضار، 
بينما كانت نسبة البكتريا المعزولة من اللحم 

من  % 2رالبقري ومن البيرغ % 2المفروم 
، ) 6دراسة أخرى أيضاً أجريت في نفس البلد (

عزالت من البكتريا  5أن  (25)د ذكروفي الهن
عينة   250تم عزلها وتشخيصها  من مجموع 

 مفروم ومنتجاته.شملت  اللحم ال
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 Apis melliphera Lالمقارنة بين المجتمعات السكانية لشغاالت نحل العسل
 لمحافظتي بغداد وبابل باستخدام  المقياس الهندسي

 
            ³ايالف مؤيد قاسم  و  ¹و باسم شهاب حمد  ²و عمار أحمد القرةغولي ¹و أحمد جاسم محمد  ¹رياض علي عكيلي 

 ³حمد محمود و  عماد أ  ¹أياد أحمد الطويل   و
 

، ص ب  قسم المكافحة الوراثية ، مركز المكافحة المتكاملة لآلفات ، دائرة البحوث الزراعية ، وزارة العلوم والتكنولوجيا  ¹
 بغداد / العراق 765

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية ، جامعة ديالى   ²
 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم للبنات ، جامعة بغداد   ³

  
لغرض    Geometric Morphometric of Wingأستخدم نظام المقياس الهندسي لشكل وتركيب الجناح  خالصة:ال

اذ تم دراسة  .Apis melliphera Lدراسة تغايرات شكل وحجم الجناح للمقارنة بين المجتمعات السكانية لشغالة نحل العسل 
ن منطقتي  بغداد وبابل   . بلغ معدل الحجم المركزي شكل وحجم الجناح األيسر لشغاالت نحل العسل لعينات جمعت م

Centroid size  931.95 ;   940 .22  مايكرون لعينات محافظتي بغداد وبابل / العراق على التوالي وأظهرت نتائج
في بعدم وجود فروقات معنوية احصائية  Fو   Tمتبوعاً بأختباري   ANOVA التحليل األحصائي باستخدام تحليل التباين 

 معدل الحجم المركزي للجناح األيسر لشغاالت نحل العسل لعينات محافظتي بغداد وبابل وانهما يعودان لنوع واحد . 
 

 نحل العسل ،  المقياس الهندسي و غشائية األجنحة    :الكلمات المفتاحية
 

Comparative between Populations of Honey Bee 
Worker Apis melliphera L . for Baghdad and Babylon 

Province   by Using   Outline –  Based  Geometric 
Morphometric Technique 

 

Riyad Ali Okaily ¹ ; A. J. Mouhamed ¹ ; A.A. Alqeragouly ²   ; B.Sh.Hamad ¹  ; E. M. 
Kasem  ³ ; A.A. Al- Taweel ¹ ;   E. A. Mahmood  ³. 

  
¹ Genetic Dept.; IPM Center ; Agricultural Res.Directorate , Ministry of Science   & Technology 

,Baghdad / Iraq 
²Biology Dept.  ;  College of Education for Pure Science ; Diyala University ,Diyala/ Iraq 

³ Biology Dept. ; College of Science for Women; Baghdad University , Baghdad / Iraq 
            

Abstract: The Geometric Morphometric of wings technigue was used in order to compare  variation in 
the size and the shape of the wings of two populations of honey bee worker Apis melliphera L.  , The size 
and the shape of the left wing for the worker honey bee Apis melliphera L.,in Iraq were studied for two 
populations collected from two locations in Baghdad and Babylon   provinces . The average Centroid size 
of the left wing were 931.95  and  940 .22 uM for the samples of the Baghdad and Babylon provinces 
respectively . The results of the statistical analysis by using ANOVA test followed by ( T ) and ( F ) tests 
showed that there were no significant differences in the average of the Centriod size for the left wing for 
the worker honey bee Apis melliphera L. of  the two locations which mean that the two populations 
represent the  same species .      
Key Words:  Honey bee  ;  Geometric Morphometric and Hymenoptera. 
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 :  المقدمة
 Honey bee  .Apisالعسل نحل

melliphera L  النحل يتميز وهو من جنس
لألقراص  هللعسل وانشائ هوتخزين هبانتاج

الشمعية ، وهي حشرة تنتمي الى رتبة غشائية 
 األساسيه وظيفتها  Hymenopteraاالجنحة 

تلقيح االزهار وهناك أنواع كثيرة من النحل في 
نوعاً لها مميزات   2000العالم يزيد عددها عن 

 عامة معينة بدليل قوله تعالى في اآلية التالية
من بطونها يخرج " بسم هللا الرحمن الرحيم

صدق هللا  "شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
، وهناك تسعة أنواع معروفة فقط تعود العظيم 

في آسيا ثمانية أنواع  منها يعيش هذا الجنسالى 
في قارتي أوربا  نوع واحد يعيشفي حين 

وأفريقيا وهونحل العسل األوربي ويسمى 
بالنحل الحامل للعسل ويشمل سالالت عديدة 

التهجين فيما بينها وينتشر بشكل ثانوي باألمكان 
 .) 1993،   البنبيعن طريق االنسان (

استخدمت مقاييس هندسية لتشخيص شكل  
 Geometricوتركيب الجناح 

Morphometric  لم الذي يقوم العيعرف بوهو
بدراسة القياس المتري للتركيب أو الشكل 
وقياس مدى التغايرات التي تحدث في الشكل 

وهو يشير الى التحليل الكمي للشكل والتركيب أ
من التحليل بشكل عام على  وتنفذ هذه التقنيه

ويفيد في تحليل السجل جميع الكائنات الحية 
مل االحفوري لها ومعرفة االختالفات بين العوا

 البيئية وبين الشكل وان الهدف الرئيس للـ
Geometric Morphometric  وهو االختبار

االحصائي للفرضيات حول العوامل التي تؤثر 
تعتمد على  وان هذه التقنية ال )2( على الشكل

مقاييس المسافات بين المعالم ولكن تعتمد على 
احداثيات المعالم في الفضاء الذي توضع فيه 

الفائدة الرئيسية لهذه التقنية هو انها  العينة وان
تستعمل كل المعلومات المتوفرة حول الشكل من 

 وبالتالي تحديد تغايرات الشكل احداثيات المعالم 
، وهناك عدة أنواع من المقياس الهندسي  ) 3(

لشكل وتركيب الجناح (المقياس الهندسي 
 Traditional Geometricالتقليدي 

Morphometric ياس الهندسي المعتمد ، المق

 Landmark –Basedعتى المعالم 
Geometric Morphometric  المقياس ،

 Procrustes – Basedالمعتمد على التراكيب
Geometric Morphometric  والمقياس
– Outlineالهندسي المعتمد على المخطط

Based Geometric Morphometric وتم ،
 Geometric Morphometricاستخدام تقنية 

ثمار  ة بين المجتمعات السكانية لذبابةللمقارن
في   Dacus ciliatus (Loew)القرعيات 

والحظ ان هذه الذبابة تعود   )4( العراق من قبل
الى نوع واحد ومن الدراسات العالمية التي 
تضمنت استخدام هذه التقنية للمقارنة بين 

هي الدراسة   المجتمعات السكانية للحشرات
من التمييز بين حيث تمكن  ) 5( التي قام بها

 Sibricobombusنوعين من النحل وهما 
varticococus  and   niveatus  
Sibricobombus وان كال النوعين ينتميان الى

وعائلة   Hymenopteraرتبة غشائية األجنحة 
وان من الصعوبة التمييز بين   Apidaeالنحل 

هذين النوعين عن طريق الشكل الظاهري 
وا وجود تغاير واضح في شكل الجناح والحظ

عند استخدام  المقياس الهندسي لشكل الجناح 
والمعتمد على المعالم  ان الهدف من الدراسة 
وهو استخدام نظام المقياس الهندسي للشكل 

 Geometricالظاهري للجناح
Morphometric of Wings   لدراسة

تغايرات شكل وحجم الجناح بين المجتمعات 
 Apisلشغاالت نحل العسل .السكانية 

melliphera L   والمجموعة من منطقتين في
العراق هما   بغداد وبابل   لمعرفة مدى تقاربها 
أو تباعدها فضال ً عن المقارنة بين أفراد 

 المجموعة السكانية الواحدة . 
 

 المواد وطرائق العمل : 
 : Sample Collection جمع العينات 

شغاالت نحل جناح أيسر ل 30استخدم  
والمجموعة من   Apis melliphera Lالعسل  

بغداد وبابل  لدراسة  هما منطقتين في العراق 
تغايرات شكل وحجم الجناح وذلك بأستخدام 

 Geometricنظام المقياس الهندسي للجناح 
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Morphometric of Wings  وقد اتبعت
في تحضير الشرائح الزجاجية  (6) طريقة 

شغالة نحل العسل في  30 تلألجنحة  حيث عزل
حاويات بالستيكية  شفافة وتركت بدون تغذية 
الى أن ماتت وجفت وبعد جفافها جيداً نزع 
الجناح األيسر من كل عينة بواسطة ملقط دقيق 
مع المحافظة على الجناح من التكسر وبعد ذلك 
وضع الجناح بين شريحتين زجاجيتين وربطت 

عد ذلك حافتي الشريحة بواسطة شريط الصق ب
المعلومات الخاصة بالنموذج على أحد  سجلت

صورت  ومن ثمطرفي الشريحة الزجاجية 
الشرائح الزجاجية بواسطة مجهر رقمي 

Digital Microscope  والذي ربط مع
 1.3حاسبة مزودة بكاميرا رقمية قوة تكبيرها 

ميكابكسل والكاميرا مزودة بأشعة فوق 
ية وبعد األنتهاء من عمل UVالبنفسجية 

التصوير حفظت صور اجنحة شغاالت نحل 
العسل ولكل منطقة من منطقتي الجمع في ملف 

 خاص ألكمال عملية التحليل . 
 

 : Data Collectingجمع البيانات 
بعد أن صورت نماذج أجنحة شغاالت 

  يغداد وبابل   ولمنطقتي الجمع  نحل العسل 
جمعت بيانات كل صورة على حده وذلك 

نامج الجاهز والمعروف بأسم بأستخدام البر
Collecting Landmarks for 
Identification and Characterization  
وهذا البرنامج يعنى بالتحليالت الهندسية 
لألجنحة والبيانات التي جمعت من صور 

والمعالم   Landmarkاألجنحة هي المعالم 
عبارة عن نقاط تشريحية توضع على االجنحة 

ق الطولية مع العروق عند تقاطعات العرو
ية المستعرضة أو عند نهايات العروق الطول

في  حدد،  (7 )وتستخدم للتمييز بين فرد وآخر
معلم من معالم النوع األول وهي  16هذا البحث 

تقاطعات العروق الطولية مع العروق 
بين هذه  المستعرضة حيث وضعت نقاط مرقمة

الموجودة  COOوحدة  قالتقاطعات عن طري
لبرنامج وهذه الوحدة خاصة بوضع ضمن ا

 معالم لألحداثيات ، ان األتصاالت مابين المعالم

لى كل جناح ع ثبتتالتي  16)(   الستة عشر
تعطي لنا أشكال مضلعة وهذه األشكال تستخدم 
في كثير من التحاليل ومنها المقارنة بين حجم 
وشكل الجناح لكل عينة من العينات المستخدمة 

بين المجتمعات  يح التغاير مافي الدراسة لتوض
السكانية لشغاالت نحل العسل ولمنطقتي الجمع 

مكان معرفة التغاير الحاصل ضمن وباال
تنقل المجموعة السكانية الواحدة بعد ذلك 

الى الوحدة التي تليها ضمن البرنامج  المعلومات
 والخاصة بدمج البيانات  TETوحدة  المسماتو

قارنة بين البعض لكي تتم الم هامع بعض
المجتمعات السكانية لشغاالت نحل العسل عن 
طريق األجنحة ومعرفة مدى تطابقها أو تغايرها 

نتهاء من عملية دمج البيانات ننتقل الى الاوبعد 
طريق هذه الوحدة تجرى وعن   MOGوحدة 

عمليات التحليل على احداثيات المعالم ومنها 
  Scalingوالقياس   Translationالترجمة 

وبعد هذه العمليات الثالث  Rotationلدوران وا
على احداثيات المعالم لغرض أجريت التي 

  Centroidمعرفة الحجم المركزي لكل جناح 
Size األعوجاج الجزثي ، Partial Warp ،

  Relative Warpاألعوجاج النسبي
الحجم المركزي  .ومتغيرات الشكل لكل جناح 

الجناح  للجناح هو مقدار متساوي القياس من
ويحسب من الجذر التربيعي لمجموع مربعات 
المسافات بين مركز المضلع وكل معلم من 

 ) 8( المعالم التي تم وضعها على الجناح 
واستخدمت للمقارنة بين المجتمعات السكانية 

  عسل.شغاالت نحل الل
 

   :  Data Analysisتحليل البيانات 
استخدم التحليل العاملي للمركبات 

 Principle Componentية األساس
Analysis   لمعرفة التغاير بين هذه المجتمعات

التغاير السكانية ولمنطقتي الجمع ولمعرفة 
ضمن المجموعة السكانية الواحدة استخدم 

 .  Discriminate Analysisالتحليل التميزي 
 

  -:  Soft Wareالبرامجيات  
موجودة ضمن الوحدات ال تاستخدم

 من هذه الوحدات لها حدةالبرنامج ولكل و
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وظيفة خاصة من هذه الوحدات المستخدمة 
استخدمت لغرض وضع التي  COOوحدة 

المعالم والنقاط التشريحية على األجنحة ، 
ولغرض معرفة بيانات الحجم المركزي  

Centriod size  وحدة استخدمتMOG   ،
،  Partial Warpاألعوجاج الجزئي 

وبيانات   Relative Warpاألعوجاج  النسبي 
 Principleالتحليل العاملي للمركبات األساسية 

Component Analysis  وكل بيانات التحليل
حصل  Discriminate Analysisالتميزي  

أما بيانات تحليل التباين   PADعليها من وحدة 
للحجم المركزي للجناح حصل عليها من وحدة 

COV   وتم الحصول على بيانات تحليل التماثل
 .   ASIكل وحجم الجناح من وحدة لش
 

  :النتائج والمناقشة
استخدم نظام المقياس الهندسي لشكل 

 Geometricوتركيب الجناح 
Morphometric of Wings  للمقارنة بين

المجتمعات السكانية لنحل العسل ولمنطقتي 
هذا النظام  لكونالجمع (بغداد وبابل) / العراق و

الم على وضع احداثيات للمعيعتمد 
Landmark Coordinate   بين تقاطعات

العروق الطولية مع العروق المستعرضة للجناح 
الحجم المركزي  حسبوعن طريق هذه المعالم 

والحجم المركزي   Centriod Sizeلكل جناح 
للجناح هو مقدار متساوي القياس ويحسب من 
الجذر التربيعي لمجموع مربعات المسافات بين 

لم من المعالم التي توضع مركز المضلع وكل مع
تغايرات شكل وحجم  ودرست  )9( على الجناح

الجناح التي تم تطبيقها على المجتمعات السكانية 
لمنطقتي الجمع وصوالً الى انها تعود لنوع 
  واحد التفصله حدود جغرافية ، وتوضح صورة 

) الجناح األيسر لشغالة نحل العسل موضحاً 1(
ن طريق استخدام وععليه احداثيات المعالم 

نظام المقياس الهندسي لشكل أو تركيب الجناح 
تصنف الحشرات وايجاد التغاير بين المجتمعات 
السكانية بأختالف مناطق تواجدها اعتماداً على 
حجم وشكل الجناح اذ تم المقارنة بين شغاالت 
نحل العسل للمجتمعات السكانية لمنطقتي الجمع 

يق تحليل (بغداد وبابل) / العراق عن طر
 Principal componentالمركبات األساسية 

analysis   وكذلك المقارنة بين عينات
المجموعة السكانية الواحدة عن طريق التحليل 

اعتماداً    Disseminate analysisالتميزي 
 )1(على الحجم المركزي لكل جناح ويبين شكل 

جناح أيسر لشغالة  30معدل احداثيات المعالم لـ
سل ، اذ يمثل اللون البنفسجي معدل نحل الع

جناح أيسر لعينات  15لـ احداثيات المعالم 
محافظة بغداد واللون األصفر يمثل معدل 

جناح أيسر لعينات  15احداثيات المعالم لـ 
محافظة بابل وعند اجراء عملية تطابق االجنحة 
باستخدام نظام المقياس الهندسي لشكل أو 

وكما   MOG تركيب الجناح عن طريق وحدة
من الشكل أعاله ان أجنحة عينات  حموض

شغاالت نحل العسل والمجموعة من محافظتي 
بغداد وبابل متطابقة تقريباً في أغلب المعالم 

لم يحدث تطابق    11 و 10  ماعدا المعلمين 
تام بينها لكافة االجنحة وتتفق النتائج مع ما 

) الذين قاما بدراسة تغايرات 10( توصل اليه
 Bactrocera tauشكل الجناح في حشرة

(Walker ) عدم تطابق بعض المعالم  مالحظا
الموضوعة على أجنحة الحشرات في تايلند 
وسبب ذلك يرجع الى اختالف الظروف البيئية . 

) طريقة توزيع شغاالت نحل 2ويبين شكل رقم (
من العسل وكما هو واضح ان األفراد قريبة 
كافة بعضها البعض ولعينات منطقتي الجمع 

وان سبب تغاير شكل أو حجم الجناح في االفراد 
البعيدة عن بعضها البعض ، ريرجع الى 

اللة التي جاءت اختالف الظروف البيئية أو الس
يمثالن ف) 4،  3منها هذه األفراد أما الشكلين (

تغاير الحجم المركزي للجناح االيسر لشغاالت 
سل تبعاً لمنطقتي الجمع اذ يمثل كل نحل الع

 الربيعصندوق المجموعة الوسطية موزعة بين ا
) وكما هو 75 و 25) والربيع (90 و 10(

واضح وجود تغاير بسيط في الحجم المركزي 
للجناح االيسر بين المجتمعات السكانية للحشرة 
بأختالف منطقتي الجمع اذ بلغ معدل الحجم 

 M 940 و 931.95المركزي للجناح االيسر 
.22µ بغداد  المجموعة من للمجتمعات السكانية
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وبابل على التوالي ، وقورنت المجتمعات 
حيث بلغت  Tو F السكانية باستخدام اختباري

أما  P   0.62 ) وقيمة 1.21و   1.31( قيمتهما 
 Absolut differenceقيمة األختالف المطلقة 

 حيث التوجد فروق معنوية 8.28فكانت تساوي 
بين حشرات هاتين المنطقتين في مقارنة الحجم 

) وهذا يدل 1المركزي للجناح االيسر جدول (
على انها تعود الى نوع واحد التفصله حدود 

حيث  ) 9( جغرافية وتتفق هذه الدراسة مع  
قاموا بأستخدام المقياس الهندسي لشكل وتركيب 
الجناح لدراسة التغاير بين المجتمعات السكانية 

العسل والمجموعة من مناطق مختلفة لنحل 
ايطاليا ، كارنيوالن وأفريقيا وكان هناك 
اختالف في شكل وحجم الجناح ومعدل الحجم 
المركزي للجناح بين المجتمعات السكانية وعزو 
سبب هذا االختالف الى تباين الظروف البيئية 
في المناطق الثالث والمتمثلة بـ درجات الحرارة 

 وكمية االمطار . والرطوبة النسبية 
) التحليل التميزي 5ويبين شكل (

للمجتمعات السكانية ويستخدم هذا التحليل 
نة بين أفراد المجموعة السكانية الواحدة رللمقا

عينة لكل  15حيث ان عدد االجنحة المستخدمة 
مجموعة وأظهرت نتائج التحليل التميزي ان 

  Centriod sizeمعدل الحجم المركزي 
كان سر لعينات محافظة بغداد للجناح األي

931.95 M µ  ومعدل الحجم المركزي للجناح
 M 940 .22µ هو األيسر لعينات محافظة بابل

أي كان التغاير في شكل وحجم الجناح في 
محافظة بغداد أقل من التغاير الحاصل في 
عينات محافظة  بابل وانهما يعودان الى نوع 

د وهذا واحد مع وجود تغاير بسيط لبعض االفرا
واضح من تطابق احداثيات المعالم وكذلك من 
معدل الحجم المركزي للجناح حيث التوجد 

عند  فروق معنوية بين أفراد هذه العينات
 2حيث أظهر  الجدولين     ASIاستخدام وحدة 

نتائج تحليل التباين لتماثل شكل وحجم   3 و

الجناح األيسر عدم وجود فروق معنوية بين 
كانية لشغاالت نحل العسل ولكال المجتمعات الس
الظروف  وهناك عدة أسباب منها منطقتي الجمع

حيث هناك تقارب في درجات الحرارة البيئية 
بين محافظتي بغداد وبابل  ونسبة األمطار

بين المحافظتين أي  قرب المسافة اضافة الى
 ) كم فضالً عن موقع المحافظتين 100حوالي ( 

لطول والعرض يقعان على نفس خطوط ا  حيث
وهناك عدة تطبيقات تشير الى ان  )11(

للظروف البيئية المختلفة ولخطوط الطول 
والشكل  يوالعرض  تأثير على التنوع البايولوج
) 13و 12(الظاهري لرتبة غشائية األجنحة 

 14( ولألنسان دور كبير في توزيع هذه األنواع 
 )4( وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  )15و

استخدام التحليل الهندسي لشكل الجناح حول 
لمقارنة بين المجتمعات السكانية لذبابة ثمار وا,

والعائدة  Dacus ciliates (Loew )القرعيات
لنوع واحد من الحشرات والمجموعة من مناطق 
جغرافية مختلفة اعتماداً على تطابق األجنحة 
حيث وجد ان التغاير في شكل وحجم الجناح في 

د أقل من محافظتي ديالى وصالح محافظة بغدا
 )16( النتائج مع نتائج  هذه تتفق  و الدين ،

حيث أشارت نتائج هذه الدراسة على ان 
للظروف البيئية المختلفة تاثير على الشكل 

 واأشار ) 17(المظهري للنحل األفريقي ، أما 
تأثير واضح   الى ان لخطوط الطول والعرض

ذلك على على شكل وحجم الجناح والجسم وك
نستنتج من هذه الدراسة . سلة حبوب اللقاح  

بين غير معنوية احصائياً وجود فروقات بسيطة 
بابل عند استخدام  عينات محافظتي  بغداد و

   المقياس الهندسي لشكل وتركيب الجناح
Geometric Morphometric of Wings  

على ان هذه العينات تعود لنوع واحد وهذا يدل 
  Apis melliphera Lأال وهو  من نحل العسل

 . 
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 الجناح االيسر لشغالة نحل العسل موضحا عليه احداثيات المعالم 1صورة 
 

 
 

 
 

معدل احداثيات المعالم للجناح االيسر لشغالة نحل العسل المجموعة من محافظتي بغداد وبابل ، اذ  :) 1 ( شكل
 ون االصفر عينات محافظة بابل .يمثل اللون البنفسجي عينات محافظة بغداد والل
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توزيع شغالة نحل العسل على طول التحليلين العاملين االول والثاني إلحداثيات فضاء الظل المشتقة  :) 2 ( شكل
معلم لكل جناح ، اللون االحمر يمثل عينات محافظة بغداد واللون  16من احداثيات المعالم االصلية والتي عددها 

 ات محافظة بابلاالخضر يمثل عين
 

 
 

  
 

تغاير الحجم المركزي للجناح االيسر لشغالة نحل العسل تبعا لمنطقة جمعها ، اذا يمثل كل صندوق في  :) 3 ( شكل
، الخطوط الزرقاء تحت كل صندق تمثل االجنحة ،  90والربيع  10الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين الربيع 

 رة وهي بغداد وبابل على الترتيبتمثل مناطق جمع الحش 2و  1االرقام 
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تغاير الحجم المركزي للجناح االيسر لشغالة نحل العسل تبعا لمنطقة جمعها ، اذا يمثل كل صندوق في  ):4(شكل 
، الخطوط الزرقاء تحت كل صندق تمثل االجنحة ،  75والربيع  25الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين الربيع 

 .طق جمع الحشرة وهي بغداد وبابل على الترتيبتمثل منا 2و  1االرقام 
 
  

  
 

التحليل التمييزي إلحداثيات معالم الجناح االيسر لشغالة نحل العسل اللون االسود في الشكل يمثل  :)5( شكل
  .عينات محافظة بغداد واللون االبيض يمثل عينات محافظة بابل
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 الة نحل العسل المجموعة من محافظتي بغداد وبابل مقارنة الحجم المركزي للجناح االيسر لشغ :)1( جدول
 

Group M.CS St.D Va. F P T P A.D 

1 931.95 20.03 401.30 1.31 0.62 1.21 0.24 8.28 

2 940.22 17.49 306.02      

  
1: Baghdad ,  2 : Babylon , M.CS : Mean Centriod size , St.D : Standard Deviation, 
Va. : Variance , P : Probability , A.D : Absolut differences 

 
 

 تحليل التباين لتماثل حجم الجناح االيسر لشغالة نحل العسل المجموعة من محافظتي بغداد وبابل  :)2( جدول
 

Source SS Df MS F Signification 

Model 2068.68 3 689.56 2.15 0.1209 

Individual 620.79 1 620.79 1.93 0.1774 

Side 1152.55 1 1152.55 3.59 0.704 

Side*i 295.34 1 295.34 0.92 0.3474 

Residue 7714.89 24 321.45   

 
 

 تحليل التباين لتماثل شكل الجناح االيسر لشغالة نحل العسل المجموعة من محافظتي بغداد وبابل   :)3( جدول
Source SS Df MS F Signification 

Model 0.0045 84 0.000054 1.10 0.2556 

Individual 0.0028 28 0.000099 2.03 0.0014 

Side 0.0010 28 0.000035 0.72 0.8535 

Side*i 0.0008 28 0.000027 0.56 0.9684 

Residue 0.0327 672 0.000099   
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   للنتروجين ةللبكتريا المثبت جديد محلي ايجاد وسط غذائي
).Rhizobium spp( 

Pلكطس حبيب ميخم

1
P حازم جاسم عبد الوهاب، عيسى صالح مهدي، صفاء عبد الرحيم محمود ، 

 دائرة البحوث الزراعية/وزارة العلوم والتكنولوجيامركز التقانات الغذائية واالحيائية/

روجين هو تحضير االوساط الغذائية وبالنظر لكلفة االوساط ة للنتى في تصنيع اللقاحات البكتيرية المثبتاالول ةان الخطوالخالصة: 
 10,7.5, 12.5)   دبس التمرتراكيز مختلفة من ب)المانيتول(القياسي الغذائية المستورده فقد تم استبدال المصدر الكاربوني  للوسط الغذائي

، Corn Steep liquor )0.5 1.0 ،1.5ةبتراكيز مختلفة من نقيع الذر (مستخلص الخميرة)دبس /لتر والمصدر النتروجيني مل5,
 كان/لتر  التمر دبس مل/10اظهرت النتائج ان تركيز  ..Rhizobium sppبكتريا ثالثة انواع من ستخدمت في تنمية لتي ا/لتروامل2.0)

10P×1.9سجلت  اذ(الوسط الغذائي القياسي)  رةالسيط التختلف معنويا عن معاملة فضل في الحصول على اعداد بكتيريةاال

9
Pحدة مكونة و

P/سم).م.م.للمستعمرات (و

3
P لبكترياR.leguminosarumRL2  ،5.6×10P

2
P و.م.م/سمP

3
P  لبكترياR.trifoliiRT3  بلغت اعدادفي حين 

نامية على هذا الوسط / لتر لتكون اعدادها ال التمر دبس مل 7.5بتركيز النامية على الوسط  RM1 R.melilotiالبكتريا
2.8×10P

9
Pو.م.م./سمP

3
P 10×2.6التي كانت (الوسط الغذائي القياسي)السيطرة قياس الى معاملة بالP

9
Pو.م.م./سمP

3
P .  كما بينت النتائج ان افضل

10P×4.1ة التالي ة/لتر والذي اعطى االعداد البكتيريمل 1.5مع الدبس كان  كمصدر نتروجيني ةتركيز من نقيع الذر

9
P, 

7.3×10P

9
P,2.7×10P

9
Pو.م.م./سمP

3
P  البكتيريةلالنواعRTR3R,RMR1R,RLR2R  ذائي لف معنويا عن الوسط الغالتختعلى التوالي وهذه االعداد

10P×2.7كانت القياسي(معاملة سيطرة) التي 

9
Pو.م.م/سمR3Rبداللة العقدالجذرية  . وعند قياس قابلية انواع هذه البكتريا في تثبيت النتروجين

الصناعي ماش ، البرسيم والجت لم تكن هناك فروقات معنوية بين اللقاحات المحضرة على الوسط الغذائي ال نباتات المتكونة على جذور
 وتلك المحضرة باستخدام الوسط الغذائي القياسي.

   .Rhizobium spp،المثبتة للنتروجينوسط غذائي ،تنمية ، البكتريا  الكلمات المفتاحية :

 

Using a new local medium for cultivation of Nitrogen 
fixing bacteria (Rhizobium spp.) 

Khamees Habeeb Motlag, Hazim J. Abdulwahab, Issa S. Mahdi, Safa A. Mahmood 

 Food &Biotechnology Centre, Agricultural Directorate, Ministry Of Science & Technology 

Abstract: The first step for preparation of nitrogen fixing bacteria was the  cultivation of the bacteria 
on suitable medium.   This study was conducted to evaluate a new medium for cultivation of Rhizobium 
spp. using  different concentration of date syrup (5.0,7.5,10.0,12.5 ml/l) as carbon source , and corn steep 
liquor(0.5,1.0,1.5,2.0ml/l) as nitrogen source were used instead of Yeast extract mannitol medium to 
reduce its cost and made it suitable for production of Rhizobial legume inoculants     Results showed that 
10ml date syrup /l was the best for cultivation of Rhizobium spp. of (RL2, RT3) giving bacterial count 
1.9×10P

9
Pcoloy forming unit (cfu)/m1,5.6×10P

9
P respectively, while 7.5ml/l of date syrup was efficient for 

cultivation of RM1,recordeod 2.8×10P

9 
Pcfu/m1. All these treatments were not significantly differenc with 

control (2.6×10P

9
Pcfu/ml) using Yeast mannitol medium.  Results also showed that 1.5ml/l of corn steep 

liquor with suitable concentration of date syrup (10g/l) was the best formula for  cultivation medium of 
all Rhizobium spp. where it gave bacterial count 2.7×10 P

9
P,7.3×10P

9
P ,4.1×10P

9
Pcfu/ml for the RLR2R ,RMR1R, RTR3R 

respectively ,which didn't significantly difference with control treatment(2.7×10P

9
Pcfu/ml).Results also 

showed no difference between the new medium and standard medium on ability of  Rhizobium spp. for 
nodules formation on roots of mungbean, clover and alfafa . 

Key  words: new medium , cultivation, nitrogen fixing bacteria , Rhizobium spp.  
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 المقدمة

التكاليف ادت في الفترة االخيرة دزا
االقتصادية  لإلنتاج الزراعي من خالل 

سمدة الكيماوية الرشيد لألاالستخدام غير 
المشاكل البيئية بسبب التلوث  زادتفقد  وبالتالي

هذا و ،)1(من مصادر الهواء والتربة والمياه
الى توظيف االحياء من الباحثين  الكثير جعل

باللقاحات المجهرية في انتاج بما يسمى 
تي توفر او المخصبات الحيوية وال البكتيرية

ذائية في التربة بات المحاصيل الغمتطلم معظ
 وتؤدي لزياده االنتاج الزراعي وتحسين نوعيتة
، يمكن إدراج األسمدة الحيوية كأدوات إضافية 
التي يمكن أن تكون بدائل اقتصادية ونظيفة 

   ،)2(  لإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية
اللقاحات إن الخطوة األولى في إنتاج  . )3(

لمثبتة ا (المخصبات الحيوية)ةالبكتيري
 الكافي من بكترياالعدد  هو توفير للنتروجين 

 ئلالسا في الوسط  (Rhizobia) الرايزوبيا
يرة الخم مستخلص( الوسط القياسي وهو

الذي  لريزوبيا لتنمية ا المستخدم المانيتول)و
مانيتول كمصدر الكربون، سكر اليحتوي على 

وخالصة الخميرة كمصدر للنتروجين واألمالح 
المكونات  لكن هذه ،لنمووعوامل ا المعدنية
مما يجعلها ال تصلح لإلنتاج  اقتصاديا  مكلفة 

 البكتيريةسمدة او اللقاحات لال الواسع التجاري
 جيدة والحاويةالنوعية الالمثبتة للنيتروجين ذات 

العالية القدرة  ذات الريزوبيا الفعالة بكتريا على 
في  (nodulation)النتروجين  على تثبيت

ان للوسط الغذائي اهمية 4). (لعائلت اباالن
للنتروجين  ةكبيرة في تنمية البكتريا المثبت

حتياجات هذه البكتريا حسب انواعها وتختلف ا
للنيتروجين بصورة تعايشية  ةلبكتريا المثبتفا

ذات احتياجات من  الرايزويبا مثل بكتريا
المصادر الكربونية والنتروجينية وعوامل النمو 

 حرة المعيشة لبكترياتختلف عن ا
(Azotobacter) المختلطة البكتريااو 
Azospirillum)(  فالرازوبيا المعزولة عادة

من العقد الجذرية  تحتاج الى وسط غذائي 
يحتوي على تراكيز Enrich media) (اغنائي 

 Yeastمثل الوسط   Yeast extractعالية من 
mannitol broth او الوسطTryptone 

Yeast extract medium  حيث يكون سكر
) المصدر الرئيسي Mannitolالمانيتول (

ومستخلص الخميرة المصدر الرئيسي للكاربون 
التي  Azotobacterاما بكتريا . )5(للنتروجين

من االحياء الرئيسية التي تقوم بتثبيت  تعد
النتروجين بصورة التعايشية فتوجد في التربة 
 وعلى سطوح جذور النباتات وفي الحالة

االخيرة فانها تكون انشط النها تستفيد من 
تستطيع وافرازات الجذور كمصدر للكاربون 

البكتريا النمو على مصادر كربونية متعددة 
والفركتوز، السكروز ز كوكالمانيتول ، والكلو

وتعد مدى استفادتها من المصادر  وكذلك النشا ،
الكربونية والطاقة من العوامل المحدده لنشاط 

 معظم انواع اما،بيت النتروجين الجويومعدل تث
spp. Azospirillumعلى غير قادرة  فهي

نها تستطيع استعمال المصادر الكربونية لك
السكريات (التريهالوز ،  بعض استعمال

 السكروز ،الالكتوز والمالتوز) مثل
A.amazonense  وA. irakenes في حين

 )6من ذلك . ( A.brasilenseالتستطيع بكتريا 
 تمخلفادراسة لتقييم استخدام د أجريت وق .

لتنمية الرايزوبيا  صناعة السكر كوسط نمو بديل
 االسالمثلى مثل  التنمويةوتحديد المعايير 

النمو  تم قياس اذلهيدروجيني ودرجة الحرارة ا
 .MTCC 905 trifolii R بكتريا خالياوعدد 

تسجيل الكثافة الضوئية  طةبوسامختلفة اكيزبتر
)OD (، الوسط الذي في  ن افضل نموكاو

 واالس٪ فقط 10نفايات السكر يحتوي من 
مئوية  28درجة الحرارة و، 7.0 .الهيدروجيني 

وفي  .)  7(فترة الحضانة كأنسب ساعة  48و 
الحيوية  ضوء الطلب المتزايد على المخصبات

الريزوبيا ال بد من البحث عن ومنها لقاحات 
لهذه  اط بديلةومتوفرة كاوسقليلة الكلفة مواد 

العديد من  حيث بدأ مكلفة،الالمكونات 
باستخدام  إنتاج األسمدة الحيويةالمختصين في 

 متنوعة من من موادقليلة الكلفة وسائل 
من المنتجات  ةوالصناعي ةالزراعي المخلفات

 وشرش، الشعير ومستنبتمثل قشور البازالء، 
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هذه المنتجات تحتوي على  ،اللبن والجبن 
الكربون و / أو مصدر مصدرنمو، وعوامل ال

 بشكل مساويدعم نمو الريزوبيا النيتروجين ت
 على االوساط المعتمدةالنمو فيأو أفضل 

مستخلص و ق القياسيةائلمعروفة في الطرا
تم يالنفايات السائلة النهائية التي والسكر  قصب

بواسطة  صناعة السكرالحصول عليها في 
ر الطرد ، وتبلوالمتكررة  التبخرعمليات 

كأوساط عصائر  قصب السكرالمركزي من 
هو وهو مصدر الكربون والنيتروجين و غذائية

أيضا مصدر ممتاز من المنغنيز والنحاس 
والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم 

نسب كون تبذلك والسيلينيوم  و B6وفيتامين 
وهي   االوساط في مثل هذهعالية الرماد 

 .)9()،8(يا الرايزوبيابكتر لتنمية ضرورية
جديد لذلك نفذ هذا البحث اليجاد وسط غذائي 

كوناته محلية لبكتريا الرايزوبيا قليل الكلفة م
لغرض صناعة المخصبات او االسمدة الحيوية 

 90-70للمحاصيل البقولية التي تستغني عن 
 %من االسمدة الكيميائية لهذه المحاصيل.

 المواد وطرائق العمل

 spp. Rhizobiumتريابكوسط تنمية  -1

 Ym)    (Yeastوسط الغذائي م الاستخد
extrct mannitol medium   لعزل وتنقية

الذي  Rhizobium spp.الت بكتريا وحفظ سال
 يتكون من :

 
 

 غم / لتر المكونات
Mannitol 10 

Yeast extract 0.5 
NaCI 0.1 

KHR2RPOR4 0.2 
KR2RHPOR4 0.8 

MgSOR4R.7HR2RO 0.2 
CaCIR2R.2HR2RO 0.1 

Distilled water IL 
 

الصلب غذائي الوسط ال في حالة تحضير
وعدل  ،كر آلاغم / لترمن  15اضافة  . يتم
ثم التعقيم   7.0) الى pHهيدروجيني (ال االس

 .دقيقة 15لمدة  °م121على درجة

تركيب محلول هوكالند      -2
Hoagland  Solution 

 

 غم / لتر المكونات
KR2RSOR4 0.22 
MgSOR4 0.25 

Ca(HR2RPOR4R)R2R.HR2RO 0.06 
CaSOR4R.2HR2RO 0.17 

FeClR3 1.0 
Distlled  water IL 
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) الى pHالهيدروجيني ( االستعديل 
من العناصر ( وتضاف احيانا كمية 7.0

ثم التعقيم على  )(Micronutrienالصغرى
  ).10(دقيقة  15لمدة ° م121حرارة 

 -الوسط الغذائي الطبيعي ( المحلي ) : -3

الدبس (المصنع محليأمن التمور  راختي
لشمس (محافظة ديالى) ذو العراقية) من شركة ا

ية منه وحددت تراكيز اضاف 68-70%تركيز
كبديل لمصدر الكربوني( المانيتول) في الوسط 

 .1-الوارد في الفقرة  الغذائي القياسي

 يلي :  وكما

 دبس  /لتر  مل5

 دبس / لتر  مل7.5

 دبس /لتر  مل10

 س / لتردب مل12.5

اضيفت لكل من التراكيز اعاله بقية 
ذائي القياسي الواردة في مكونات الوسط الغ

)  pHالهدروجيني ( االس) وعدل  1الفقرة(
Pسم100. تم صب  7.0الى 

3
Pمن هذه االوساط 

Pسم 250في دوارق زجاجية سعة 

3
P وعقمت ،

دقيقة . لقحت هذه  15لمدة م ° 121على درجة 
10Pكيز الدوارق بتر

9
P .م / سمو. مP

3
P من انواع

 وهي: الثالثة .Rhizobium sppبكتريا 

R.leguminosarum,R. trifolii,R. 
meliloti  وحضنت في حاضنة هزازة

)Shaking incubator 28() على درجة± 
دورة / دقبقة . 150ايام  وبسرعة  3لمدة ° م )2

تم احتساب اعداد البكتريا النامية بطريقة صب 
أجراء التخافيف ) وبPour plateاالطباق (

اً نادتالالزمة حيث تم تحديد التراكيز االفضل اس
. اختير التركيز ةالى اعداد البكتريا النامي

االفضل من الدبس واضيفت له تراكيز مختلفة 
) وهو ( Corn steep liquorمن نقيع الذرة 

الناتج العرض لصناعة النشا كبديل للمصدر 
وسط النتروجيني ( مستخلص الخميرة ) في ال

) حيث حددت التراكيز (Ymالغذائي القياسي
 التالية منه :

 مل نقيع الذرة / لتر0.5

 / لتر   الذرة  مل نقيع1.0

  مل نقيع الذرة / لتر1.5

 نقيع الذرة / لتر مل2.0

تركيز الدبس الذي تم اختياره من اضيف 
التجارب السابقة مع هذه التراكيز المذكورة 

الى ) (pHني اعاله ، عدل الرقم الهيدروجي
°  Pم121وعقمت االوساط على درجة 7.0

P لمدة
دقيقة . وبالطريقة نفسها تم تلقيح هذه  15

لسابقة من البكتريا الختيار االوساط بأالنواع ا
من نقيع الذرة الذي يعطي اعلى  كيزاالمثلالتر

اعداد بكتيرية لتوليف الوسط الغذائي الطبيعي 
تعاض الذرة لكي يسونقيع  المحلي من الدبس 

به عن الوسط الغذائي المستوردعند االنتاج 
 .)5( الواسع للقاحات البكتيرية

 Rhizobiumتحضير لقاح البكتريا 

استخدمت ثالثة عزالت من انواع 
 R وهي  spp.  Rhizoiumالبكتريا  

.leguminosarumR. trifoliiوR  . 
meliloti روجين ثبيت النتا لفعاليتها في تاستناد

يت هذه البكتريا في الوسط حيث نم الجوي 
) الوارد في   ( Ymالغذائي السائل

وذلك بتلقيح هذه البكتريا في دوارق )1(الفقرة
Pسم100زجاجية سعة 

3
P  سم50حاوي علىP

3
P من

على درجة  بجهاز التعقيمهذا الوسط بعد تعقيمه 
121P

ە 
P  1قة ، عن طريق اضافة دقي  15م لمدة 

Pسم

3
P  من مزرعة منشطة مسبقأ على نفس
10P×2.1سط الغذائي وكانت اعداد البكترياالو

9
P 

, 3.4×10 P

9
P 2.9×10 P

9
P       و. م. م./ سمP

3
P 

النواع البكتريا اعاله على التوالي ، حضنت 
28Pالدوارق في حاضنة هزازة على درجة 

ە
P م

ساعة. وبعد التأكد من ان كثافة النمو  48لمدة 
Pسم10تم نقل 

3
P  من هذه المزرعة الى اكياس من

غم من  100عقمة الحاوية على البولي اثلين الم
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البتموس (الذي سبق تعقيمه بالموصدة على 
121درجة  P

ە
P م لمدة ساعة ) ثم وضعت اكياس

28Pاللقاحات في حاضنة على درجة 

ە
P 48م لمدة 

ان تلوث بها البذور لزراعة  قبل ساعة
  ).7 ص(االص

  الوسط في تثبيت النتروجين قويمت
من قبل  ةاتبعت الطريقة المعتمد

Hardarson )10 حيث تم انبات بذور الماش (
، الجت والبرسيم بعد غسلها وتعقيمها  ثم 

حاوية على كمية من  ةوضعت في اطباق معقم
)Water agar المتصلب ووضعت في (

م لمدة يومين لغرض االنبات 28ºحاضنة على 
 ، ثم نقلت البادرات بعد البزوغ الى

كغم  3.5اصص(سنادين ) بالستيكية سعة 
اكياس بالستيكية معقمه بالكحول ، مبطنة ب

كغم تربة مطحونة ومخلوطة مع 3اضيفت لها 
على ومعقمه بجهاز التعقيم  1: 1نسبة الرمل ب
م لمدة ساعة ، وتم التأكد من عدم 121ºحرارة 

تلوث العينة عن طريق اجراء اختبار نموذج 
 Nutrient   التربة على الوسط الغذائي 

agar.  ) بكتريا  انواععوملت باللقاح البكتيري
Rhzobium spp. حيث تم خلط البذور مع (

. بعد االنبات تم تقليل  اح البكتريا خليط لق
بعد شهر من بادرات /اصيص. و 3النباتات الى 

االنبات قلعت النباتات وحسبت عدد العقد 
كدليل لقابلية البكتريا في  الجذرية لكل نبات

 حسب المعامالت المحددةو تثبيت النتروجين
)12(. 

 المناقشة:والنتائج 

استبدال المصدر الكربوني للوسط الغذائي  -1
 : القياسي

) استبدال المصدر 1( يوضح الجدول
الكربوني للوسط الغذائي لبكتريا الرايزوبيا 

Yeast mannitol medium   بتراكيز
من الدبس وتأثيره في االعداد النامية  ةمختلف

ع من هذه البكتريا وهي لثالثة انوا
R.leguminosarum RL1  وR.meliloti 

RM1   وR.trifoliiRT3  حيث تشير النتائج

دبس /لتر هو االفضل في  مل 10ان تركيز 
معنويا التختلف الحصول على اعداد بكتيرية 

عن معاملة السيطرة (الوسط الغذائي القياسي) 
10P×1.9حين كانت 

9
P و.م.م /سمP

3
P  لبكتريا 

RL2  10× 5.6وP

9
P و.م.م/سمP

3
P  لبكترياRT3 في

مل  7.5بتركيز RM1البكتريا  نمتحين 
دبس/لتر كمصدر كربوني لتكون اعدادها 

10P× 2.8النامية على هذا الوسط 

9
P و.م.م /سمP

3
P 

10P× 2.6اما معاملة السيطرة فقد اعطت 

9
P  و

5.7  ×10P

9
P   10×3.9وP

9
P و.م.م/سمP

3
P نواع ال

 ن للوسط.اكتريا الثالث اعاله على التوالي الب
الغذائي اهمية كبيرة في تنمية البكتريا المثبته 
للنتروجين وتختلف احتياجات هذه البكتريا 
حسب انواعها البكتريا المثبته للنيتروجين 

ذات  Rhizobia بصورة تعايشية مثل بكتريا
احتياجات من المصادر الكربونية والنتروجينية 

 حرة المعيشة وعوامل النمو تختلف عن البكتريا
  Azotobacterالمختلطة البكتريا او 
Azospirillum  فالرازوبيا المعزولة عادة من

العقد الجذرية  تحتاج الى وسط غذائي اغنائي 
)Enrich media يحتوي على تراكيز عالية (

 Yeastمثل الوسط   Yeast extractمن 
mannitol broth) او الوسط (Tryptone 

Yeast extract medium سكر ) حيث يكون
) المصدر الرئيسي Mannitolالمانيتول (

يتبين من النتائج                 ).13(للكاربون
 .Rhizobium sppقدرة جميع انواع بكتريا 

على استخدام الدبس كمصدر كربوني استهالكه 
وتأييضه من قبل انواع هذه البكتريا وقد وجد 

نقيع  معان الدبس يستخدم كمصدر كربوني 
تروجيني في انتاج الدهون من الذرة كمصدر ن

انه باالمكان  وقد وجد ) ،14الفطريات (
استخدام الشرش (الناتج العرضي لصناعة 

 .Rفي تنمية بكتريا  كوسط غذائي الجبن)
meliloti)15(. 

استبدال المصدر النتروجيني في الوسط  -2
 الغذائي القياسي:

 مل10بعد ان تم اختيار التركيز 
مالئم بديل عن سكر  دبس/لتر كمصدر كربوني
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المانيتول به، تم تحديد خمسة تراكيز مختلفة من 
نقيع الذرة لمعرفة امكانية تنمية البكتريا المثبتة 

كبديل عن مستخلص الخميرة  عليه للنتروجين 
وتوليف وسط غذائي محلي من الدبس ونقيع 

) حيث لوحظ 2( الجدول الذرة وكما مبين في
 1.5كان  ان افضل تركيز من نقيع الذرة

غم/لتر والذي اعطى االعداد البكتيرية التالية 
2.7×10P

9
P  10×7.3وP

9
P 10× 4.1وP

9 

Pو.م.م/سمP

3
P  النواع البكترياRL2  وRM1  و

RT3  التختلف على التوالي وهذه االعداد 
معنويا عن معاملة السيطرة (الوسط الغذائي 

10P×3.6(القياسي) التي كانت اعداد البكتريا 

9  

P 10×4.5وP

9 
P 10×  4.1وP

9
P(و.م.م/سمP

3
P 
لالنواعالثالث المذكورة اعاله على التوالي 
ايضا .كما لوحظ انه بزيادة تركيز نقيع الذرة 

/لتر يحصل تثبيط في نمو جميع مل 2.0الى 
هذا  ما يحتويه انواع البكتريا وهذا قد يعود الى

التي  ninhydrinالمنتج العرضي من مركبات 
ريا. وقد تحد من نمو البكت ةتعمل كواد مثبط

ذكر العديد من الباحثين ان نقيع الذرة وهو 
 عرضي لصناعة النشا يدخل في تركيبهالمنتج ال

البروتين والعديد من امالح الصوديوم 
والكالسيوم والفسفور والحديد والبوتاسيوم 

الوسط تركيب في يستخدم 16)  وعوامل النمو (
النتاج حامض الالكتيك من المعد الغذائي 

      Lactobacillus delbrueckiiالبكتريا 
نستنتج من ذلك انه باالمكان تحضير  .17) (

تريا الرايزوبيا يعتمد على دبس وسط غذائي لبك
كمصدر كربوني ونقيع الذرة كمصدر التمر

نتروجيني يمكن اعتماده عند االنتاج الواسع 
للقاحات البكتيرية  وهذا يتفق مع ماقام به 

ط الغذائي عند تحويرها للوس)18,13,5(
الخاص لبكتريا الرايزوبيا باستبدال المصدر 
الكربوني (المانيتول) والمصدر النتروجيني 

(مستخلص الخميرة) وهما االغلى ثمنا في هذا 
 .وقليلة الكلفة ت متوفرةالغذائي بمكوناالوسط 

تثبيت النتروجين الجوي بطريقة تكوين -3
 -العقد الجذرية :

 ةية المحددالبكتير درست كفاءة االنواع
في تثبيت  .Rhizobium sppمن بكتريا 

النتروجين الجوي بداللة تكوين العقد الجذرية 
ا البقولية وكما مبين المتكونة على جذور عوائله

عدم وجود ) اذ تشير النتائج الى 3في الجدول (
بكتريا ل فروقات معنوية بين معامالت اللقاحات

R.leguminosarum ،R. 
melilotiوR.trifolii  النامية على الوسط

في تثبيت النتروجين  )Ymالغذائي القياسي (
الجوي بداللة العقد الجذرية حين سجلت ما 

جذرية/نبات عقدة )22.8و14.6,18.2(معدله
وتلك النامية على الوسط الغذائي ، على التوالي

اعطت من العقد الجذرية ما معدله المحلي  التي 
التوالي  علىعقدة/ نبات )24.1و16.9، 15.1(

. ان زيادة عدد العقد الجذرية وحجمها ايضا
على جذور النباتات البقولية عند تلقيحها 
بالبكتريا المثبتة للنتروجين يعود الى زيادة 
اعداد هذه البكتريا التي لها القابلية في اصابة 
واختراق الجذور وهذا يعتمد على كفاءة العزلة 

لها لبناء  البكتيرية اوال وتوفر الظروف المناسبة
) .وقد ذكر 10العالقة التعايشية مع النبات (

) ان العوامل المحددة لنمو النبات العائل 19(
تؤثر في عملية التثبيت الحيوي للنتروجين 
الجوي سواء بصورة مباشرة من خالل التأثير 
في عملية تكوين العقد الجذرية وعملها او 
بصورة غير مباشرة من خالل خفض قابلية 

العائل في تجهيز العقد الجذرية  النبات
 بالمغذيات ونواتج التمثيل الضوئي.
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تاثيراستبدال المصدر الكربوني للوسط الغذائي القياسي بالدبس في كفاءة نمو البكتريا المثبته  :)1( جدول
 للنتروجين

Pاعداد البكتريا النامية و.و.م/سم المعامالت

3 

R.leguminosarum R. meliloti R.trifolii 

10P×2.6 الوسط الغذائي القياسي

9 5.7 ×10P

9 3.9 ×10P

9 

10P×5.1 مل دبس/لتر5

7 4.7 ×10P

7 2.9 ×10P

7 

10P×  2.7 مل دبس /لتر7.5

8 2.8 ×10P

9 9.1  ×10P

8 

10P× 1.9 مل دبس/لتر10.0

9 8.5×10P

9 5.6 ×10P

9 

10P× 3.9 مل دبس / لتر12.5

9 2.1×10P

10 6.8 ×10P

9 

L.S.D.0.05 3.96 5.45 4.86 

 
 

تاثيراستبدال المصدر النتروجين للوسط الغذائي القياسي بنقيع الذرة في كفاءة نمو البكتريا المثبته  :)2دول (ج
 للنتروجين

 
Pاعداد البكتريا النامية و.و.م/سم المعامالت

3 

R.leguminosarum R. meliloti R.trifolii 

10P×3.6 الوسط الغذائي القياسي

9 4.5 ×10P

9 4.1 ×10P

9 

10P×4.3 قيع الذرة/لترمل ن 0.5

7 8.7 ×10P

7 6.9 ×10P

7 

10P×  7.9 مل نقيع الذرة /لتر1.0

8 1.5 ×10P

9 9.3  ×10P

8 

10P× 2.7 مل نقيع الذرة /لتر1.5

9 7.3×10P

9 4.1 ×10P

9 

10P× 5.5 مل نقيع الذرة / لتر2.0

7 3.6×10P

8 6.5 ×10P

8 

L.S.D.0.05 4.34 5.61 5.52 
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في تثبيت النتروجين بداللة  .Rhizobium sppي في قابلية انواع بكتريا ) تاثير نوع الوسط الغذائ3جدول (
 في بعض النباتات البقولية العقد الجذرية

معدل اعداد العقد  نوع الوسط الغذائي نوع العائل المعامالت

 /نبات الجذرية

 (بدون لقاح)1مقارنة

 (بدون لقاح)2مقارنة

 RLR1 لقاح بكتيري

 RLR2لقاح بكتيري

ذائي قياسي           وسط غ الماش

 وسط غذائي محلي

 وسط غذائي قياسي

 

 وسط غذائي محلي

0.0 

0.0 

14.6 

15.1 

L.S.D  /0.05   1.523 

 (بدون لقاح)1مقارنة

 (بدون لقاح)2مقارنة

 RMR1 لقاح بكتيري

 RMR2لقاح بكتيري

وسط غذائي قياسي            الجت

 وسط غذائي محلي

 وسط غذائي قياسي

 

 وسط غذائي محلي

0.0 

0.0 

18.2 

16.9 

L.S.D  /0.05   1.802 

 (بدون لقاح)1مقارنة

 (بدون لقاح)2مقارنة

 RTR1 لقاح بكتيري

 RTR2 لقاح بكتيري

 

وسط غذائي قياسي            البرسيم

 وسط غذائي محلي

 وسط غذائي قياسي

 

 وسط غذائي محلي

0.0 

0.0 

22.8 

24.1 

 

L.S.D  /0.05   2.406 
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           لمركبات الفينولية ألنواع الجنسل دراسة تصنيفية كيميائية مقارنة
Nepeta  L. (Labiatae)   العراقالنامية بريا في 

 
Pخزعل ضبع وادي الجبوري

1
P سى الموسوييعلي حسين ع  وP

2 

P

1
P/كلية العلوم/ جامعة ديالى قسم علوم الحياة  P

2
P قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة بغداد       

 

في االجزاء   Phenolic compoundsالكشف عن المركبات الفينولية   فيها دراسة تصنيفية كيميائية مقارنة تم هو البحث: الخالصة
جوالت الحقلية في مقاطعات العراق الجغرافية الطبيعية، الالتي جمعت خالل   .Nepeta Lالهوائية (الساق واالوراق) لنباتات انواع الجنس 
في الكشف ،حيث استعمل  High performance liquid chromatography ( HPLC)أستعمل جهاز كروموتوغرافيا السائلة عالي االداء 

للمقارنة، أظهرت النتائج ان أنواع الجنس أبدت تغايرات مهمة من حيث احتواءها على المركبات   Standard compoundsمركبا قياسيا  12
حبوب الفينولية و تراكيز هذه المركبات فيها مما يمكن عدها كدالئل تصنيفية تدعم وتسند الدراسات المظهرية والتشريحية والخلوية والبيئية و

 العراق عن هذا الجنس في هذا المجال.القاح ،وتعد هذه الدراسة هي االولى  في 
 

 ، العائلة الشفويةNepetaتصنيف كيميائي، المركبات الفينولية، الجنس الكلمات المفتاحية:

 

A comparative chemotaxonomic study (phenolic compounds) of the genus NepetaL. 
spp. (Labiatae) wild grown in Iraq 

Khazaal Dubuh Wadi AlJoboryP

1
P and Ali Hussain Isaa AlmusaweP

2 

P

1 
PBiology Dept. College of Science-Dyala Univ. 

P

2 
PBiology Dept. College of Science-Univ. of Baghdad  

Abstract: A comparative chemotaxonomic study has been detected to the phenolic compounds in aerial 
parts (stem and leaves) of plants species belonging the genus Nepeta L. which were collected during field 
trips to the districts of Iraq. Phenolic compounds have been identified by using High performance liquid 
chromatography (HPLC), 12 standard compounds used for comparison, the results showed that the species 
vary in containing phenolic compounds and also in concentration, which can be counted as a taxonomic 
evidence supporting the taxonomic studies like morphology, anatomical ,cytology, ecology , and palynology. 
This study is the first in Iraq to the genus Nepeta in this subject. 
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  Introductionالمقدمة
الدراسات التصنيفية الحديثة على ادلة  تعتمد

مختلفة ومنها المحتويات الكيميائية كأدلة  تصنيفية
الدراسة  في دعم واسناد تصنيفية مهمة تساعد

حل الكثير من المعضالت ومن ثم  المظهرية
 العصور االولى كان العشابون منذو ، التصنيفية

ومون بعزل النباتات وتقسيمها وتصنيفها على ـيق
وهذا بؤكد منذ القدم اهمية اساس الرائحه والطعم 

لطياره وما المواد الكيمائيه المختلفه والزيوت ا
 1728ن حمورابي الذي يرجع الى ان قانوشاكل .

استعمال النباتات الطبيه في  على قد نص ق.م
 ةالكتابات القديم من االمراض وان شفاء كثير

في  على جدران المعابد والقبور والصور الملونة
المقابر في مصر وبقايا االعشاب التي وجدت 

قد اكدت استخدام  االنسان  ةبجانب الجثث المحنط
تلفت النظر الى  ةادله ولعل هذه يللنباتات الطبيع

 في تلك النباتات ةمميز ةوجود خصائص كيمائي
ائي ذو اصل قديم بدءا يلذا فان التصنيف الكيم،)1(

في ما امكن  من قبل العشابين وانتهاءاً  هباعتماد
في مجال عزل  حديثةبحوث الوصول اليه من 

محتوياتها اعتمادا على وتشخيصها االنواع 
جميع المعلومات عن هذا فضال عن ت ، الكيمائية

 كبير من النباتات من قبللعدد  كيمائيةالمكونات ال
ادة منها في االستخدامات الدوائية  لالستف الصيادلة

كما هو الحال  ، ائيينيف الكيملذا فان التص )2(
لى ر من الصفات االخرى يكون مجديا عفي كثي

 واشار ،)3( مختلف مستويات الهرم التصنيفي
وبين  التصنيف النباتيبين  عالقةالى وجود  (4)

المحتوى الكيميائي للنبات  حيث استخدمت 
تبعاً  اتالنباتزل عل ات الكيميائيةالمركب

ان  اواوضح واالقتصادية الطبية الستعماالتها 
ا للعالقات مؤشر عد الخصائص الكيمائيةيالبعض 

اكثر من  بين المراتب التصنيفية المختلفة
 لمظهرية هذا وان الصفات الكيمائيةالخصائص ا

ال يمكن االعتماد عليها وحدها كدليل تصنيفي 
 ان اضافة(5) االخرى وبين  ةبمعزل عن االدل

الى معلومات النتائج ائييالتصنيف الكيم معلومات

هرية والتشريحية االخرى كالمعلومات المظ
يمكن ان تهيئ لنا اساساً صلباً لقرارات  والخلوية

ن استخدام ا )6(التصنيف النباتي وذكرعلم 
الصفات البيوكيميائية تصنيفيا يعود الى قبل 

الرائحة  وبشكل مباشر باستعمال سنة100حوالي 
Odors  الطعمو Test. )ان المركبات  )7وكتب

الكيميائية تختلف باختالف النباتات حيث يمكن 
بواسطتها تمييز العائالت النباتية واالجناس حيث 

النباتات تؤدي دوراً رئيساً في تحديد مذاق 
وطعمها واحياناً يمكن تمييز النوع وربما الضرب 
من ذلك الطعم بغض النظر عن اي صفة اخرى ، 
وكثيراً ما تتميز نباتات عائلة او جنس معين بطعم 
خاص كما في العائلة الصليبية التي تتميز 

على )8(اكد و  Mustard oil glycosideبوجود
لكونها ليست  ةتصنيفي ةان الفالفونات ذات اهمي

والنها  Primary metabolitic ةاولي ركباتم
ستوفر معطيات جديدة لدراسة عالقة النباتات 

النها تمتاز بتغايراتها وانتشارها الواسع  ، ببعضها
هذا وقد استخدمت هذه  ، وارتباطها بالنظام الجيني

المركبات في عزل انواع من اجناس العائله 
   ةينوليان المركبات الف )9( الشفوية وذكر

Phenolic compounds  من المواد الكيميائية
 ةالمعروفة والمهمة في تصنيف النبات وتوجد عاد

كها في االوراق واالزهار والبذور وتمتاز بامتال
تحمل   Aromatic ringاورماتية على حلقة

او اكثر من مجاميع الهيدروكسيل ولكون  واحدة
ذات قابلية ذوبان عالية معظم المركبات الفينولية 

في الماء لذا فهي توجد في كثير من االحيان داخل 
 على هيئة الخاليا مرتبطة بالسكر فجوات

على ان العائلة  ا) اكد10( كما ان،كاليكوسيدات 
كما ،يوت العطرية والفالفونات نية بالزالشفوية غ

وذلك لوجودها في  اهميتها التصنيفيه )11اكد(
جميع النباتات الراقية تقريباً وسهولة فصلها 

كميتها قليلة كما انها تمتاز  توتشخيصها مهما كان
بثبوتها الكيميائي مما اسهم في امكانية اعتماد هذه 

مجاميع المركبات كمؤشرات تصنيفية في ال
رة الشفوية مشهو ان العائلة )12وذكر ( .النباتية
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الفعالة  يوت االساسيةباحتوائها على الز
منها و Phenoles والفينوالت
ذات  Iridoidesو  Terpenoidesالفالفونات

تصنيفية كما ان العائلة مصدر مهم الهمية الا
 Phenolic acidsة لالحماض الفينولي

الموجود في   Rosmarinic acidمثل
 ذات ركباتهذه المو   Nepetoideaeالعوئيلة

 , Antibacterialخواص مضادة كان تكون
Anti-viral , Anti-oxidant .من على الرغم 

ان االنتشار الواسع لنباتات هذه العائلة في العراق 
الستخدامات الغذائية والدوائية الفرادها في او

الكيميائية  االحياة اال انها لم تحظ بدراسة لمحتوياته
) حول 13عدا بعض الدراسات الجزئية  كدراسة (

اربعة  الفيزيوكيميائية لزيوت طيارة فيالعوامل 
عن المركبات  )2ودراسة ( Salvia انواع للجنس

 , Ajugaاع االجناس الفينولية في انو
Marrubium , Lallemntia, Lamium 

) عن المركبات 1( النامية في العراق ودراسة
 , Menthaة النواع االجناس الفينولي

Micromeria , Thymbra , Thymas , 
Ziziphora ) 14النامية في العراق ودراسة( 

لعوامل مؤثرة في الصفات الكمية والنوعية في 
 Menthaفي  طرية في النوعينالزيوت الع

spicata var. viridis  .وMentha 
longiflia var. asiatica في العراق ودراسة 

)عن المركبات الفينولية في 15(
 .Phlomis L. ,Sederitis L.الجنسين

واستكماالً لهذه الدراسات فقد تناولت الدراسة 
 لية في  انواع الجنسالحالية بعض المركبات الفينو

Nepeta   ًفي العراق حيث لم يحظ النامية بريا
دراسة من هذا النوع ولكنه درس هذا الجنس ب

من الدراسات عدد على مستوى العالم فقد اجري 
راسة انواع ليست عراقية ومنها دعلى عليه لكنها 

ي ايران ف Nepetacrispa لنوععن ا) 16(
 Nepetalactonحول المركب  )17ودراسة  (ِ

  .N. Casesarea Boissلمستخلص من النوعا
المكونات الكيميائية والفعالية عن  )18( ودراسة

وعزل  N. paranssicaللنوع  ة يلوجيالبا
حول المكونات  )19( المركب نبيتاالكتون ودراسة

 .N ت االساس في النوع الكيميائية والزي
crispaي ايران وفعاليته ضد المايكروبات ف
ت االساس في زيالحول مكونات  )20( ودراسة
حول  (12)ودراسة  .N. meyeri Benthالنوع  

استخدام العائلة الشفوية في الطب الفلكلوري في 
 والفعاليةاالساس عن الزيت  )21(ايران ودراسة 

ضد الميكروبات الربعة انواع من الجنس 
Nepeta  عن الفعالية 22ودراسة ( في المغرب (

البايولوجية للزيوت االساسية لبعض انواع الجنس 
 كمضادات بكترية وفايروسية وفطرية وحشرية.

 

 المواد وطرائق العمل
 Meterial&methodes 

) الستخالص المركبات 9استخدمت طريقة (
 الفينولية من االجزاء الخضريه في بداية التزهير

 وبالشكل االتي: مع التحوير
سيقان االوراق والنهايات الطرفبة من  اخذت .1

النباتات المزهرة لكل االنواع المدروسة و 
 . طحنت في مطحنة كهربائية

-40) غم من كل عينة واضيف اليها (4وزن ( .2
وتركت في  %70) مل من كحول اثيلي 50

وتم  ) ساعة48-24( حرارة الغرفة لمدةدرجة 
تنصيف الوزن لبعض العينات وذلك لعدم 

 توفرها بكمية كافية .
رشيح من تبأستخدام ورقة ال تم ترشيح المادة .3

 Ederolmedium pores filteringالنوع 
الى حجم مناسب   Extractركز الراشح .4

هوائي عند تيار للتخلصمن الكحول بأستعمال 
 .(حرارة الغرفة) ةدرجة حرارة معتدل

ناسب حجمه تقريباً اضيف الى الراشح قدر ي .5
ذو درجة  Petroleum etherايثر نفطي

داً ثم وضع ) م ، رج الخليط جي60-40غليان(
وترك    Separator funnelفي قمع فصلٍ 

الى ان تم فصله الى طبقتين وبذلك تم التخلص 
من مادة اليخضور الذائبة في  من جزء كبير

يطفو لالعلى النه اقل  الذي النفطي رااليث
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كثافة من المستخلص المائي للمركبات 
 تسحبالتي  ىالفينولية  وتكون الطبقة السفل

 .من اسفل القمع
تم تركيز مستخلص المركبات الفينولية الى  .6

 . نصف الحجم تقريباً وذلك بتيار هواء جاف
التحليل الكروموتوغرافي  استخدمت طريقة .7

 HPLC)(High اءالسائل عالي االد
performance 

liquidchromatography المركبات  لعزل
بأستخدام جهاز  وتشخيصها الفينولية

الكروماتوغرافي السائل عالي االداء ، اذ 
) 6المركز المحضر في الخطوه (استخلص 

) لكافة االنواع فضال 9من طريقة هاربورن (
عن المركبات القياسية وذلك بهدف تشخيص 

جهاز  المركباتالفينولية بأستخدام
 HPLC كروموتوغرافيا السائلة عالي االداء

،  وتشخيصها لتفسير النتائج وعزل االنواع
المركز الوطني للبحوث  فيوتم التحليل 

من ،حيث حقن المستخلص الدوائية والرقابة
وتحت  HPLCالجهازفي ) 6الخطوة (

 :الظروف ادناه  
مكون   Reversed phaseطور عكسي  -1

 :من
4.6 mm  ) ×C-18 (250 

Particle size  = 5 um 
 : مكون من  Mobile phaseطور متحرك  -2

+ Acetonitrile Acetic acid %1 
V/V 60 : 40 

عند درجة  min. :/ 1mlجريانالسرعة  -3
 حرارة الغرفة

Detection : 275 nm U. V 
على النتائج المبينة في وتم الحصول 

  (,1,2,3,4,5,6,7)االشكال
 

     Results&Dissectionوالمناقشة النتائج
البيانات الخاصة بالدراسة الكيميائية مدرجة 

 ).1رقم ( في الجدول

أظهرت دراسة المكونات الكيميائية لنباتات 
انواع الجنس قيد الدراسة تغايرت واضحة ومهمة 

 Phenolic في احتوائها من المركبات الفينولية 
compounds يمكن عدها كدالئل تصنيفية  ماو

تدعم وترفد النتائج المستقاة من الدراسات 
المظهرية والتشريحية والسايتولجية وغيرها ، 

االولى من نوعها في العراق  وتعد هذه الدراسة
 ا) مركب12فقد تضمنت هذه الدراسة تشخيص (

ما الى تعود الى مجاميع فينولية مختلفة استنادا 
 Standard متوفر من المركبات القياسية

compounds   وقد اظهرت االنواع اختالفات
ضحة في محتوياتها من المركبات الفينولية او

 المركبات االتية:وشخصت 
1. Chlorogenic acid ،  وهو من االحماض

 الفينولية وقد شخص في جميع انواع الجنس
عدا  التي عوملت كيميائيا في هذه الدراسة

 :وهي N.wettsteiniiالنوع 
N. betonicifolia ,N.cataria , N. 
haussknechtii , N. humilis , N. 
italic , N.macrosiphon , 
N. nuda , N. trachonitica 
,N.transcaucasica . 

2. Kaffein ،  هذا المركب شخص في االنواع 
N. betonicifolia,N. 
haussknechtii ,N, italic , 
N.nuda,,N. trachonitica. N. 

wettsteinii 
3. Cumaric acid،  اشتركت االنواع االتية

 في احتواءها عليه 
N.cataria , N. haussknechtii , N. 
humilis , N.italic,N.betonicifolia, 
N.trachonotica ,N.wettsteinii 

4. Ferulic acid ماض الفينوليةحوهو من اال 
 وجد في االنواع االتية : اذ

N. betonicifolia ،N. haussknechtii 
،N. macrosiphon , N. nuda  ،  N. 
wettsteinii 
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5. Vanillin ،  شخص هذا المركب في
 االنواع : 

N. italic , N. nuda , N. 
betonicifolia, N. wettsteinii 

6. 4- Methyl phenol   وجد هذا المركب
 : في االنواع

N. haussknechtii, N. 
humilisN.macrosiphon,,,  N. 
wettsteinii 

7. 2,6- Dimethyloxy phenol،  انفرد
ه على ئفي احتواN. wettsteinii النوع  

 . هذا المركب
8. Salicylic acid،  شخص هذا المركب في

حماض فقط وهو من اال N.humilis النوع
 .الفينولية

9. Eugenol،  شخص هذا المركب في النوع
N. betonicifolia فقط ايضا. 

 
لقد اظهرت نتائج هذه الدراسة ان انواع 

ها من ئالجنس تختلف فيما بينها لحد ما في احتوا
المركبات الفينولية وهذه االختالفات لها اهمية 

 السيماو وتشخيصها تصنيفية عزل االنواع
 N. humilisالمتشابهة مظهريا مثل االنواع

,macrosiphonN,N. wettsteinii حيث
االنواع تختلف في هرت النتائج ان هذه ظا

ها من المركبات الفينولية حيث وجدت ئاحتوا
 Methyl -4 و Salicylic acidالمركبات

phenol   وCumaric acid  و 
Chlorogenic acid في النوع. 

N. humilis  وجدت المركبات  في حين
Chlorogenic acid  وFerulic acid   4 و-

Methyl phenol   في النوعN. 

macrosiphon  اال ان النوع N. 
wettsteiniiوجدت فيه المركبات Kaffein و 

Cumaric acidوFerulic acid  و 
Vanillin4و-Methyl phenol  2,6و- 

Dimethyloxy phenol    ويالحظ ان االنواع
 -4الثالثة اعاله قد اشتركت في مركب واحد هو 

Methyl phenol   بينما اشترك النوعان االول
، كما  Chlorogenic acidوالثاني في المركب 

جميعا  المدروسة اظهرت النتائج ان االنواع
ها على الحامض الفينولي ئاشتركت باحتوا

Chlorogenic acid عدا النوع  N. 
wettsteiniiهذا، المركب الذي خلى من هذا 

 البد  من االشارة الى وجود مركبات اخرى لمو
المركبات القياسية  توافر يستدل عليها لعدم

الخاصة بها لذلك يتطلب االمر توافر مركبات 
قياسية  كثيرة للكشف عنها والتي يمكن ان تجري 
الحقاً على المركبات الفينولية والمركبات 

 هذا الكيميائية االخرى التي تحويها نباتات انواع
مكونات الالجنس هذا واشارة البحوث الخاصة ب

لكيميائية النواع الجنس ان المركب الرئيس ا
بمتشكالته  Nepetalactonللزيوت االساسية هو

الفراغية المختلفة والمركبات  االخرى مثل  
Cineole -1,8  و–Pineneα  وTerpineol 

التي تعذر الكشف عنها  بسب عدم توفر المركبات 
ان يتم  ويأمل الباحث مستقبالً  ، القياسية الخاصة

 فر المركبات القياسيةانها عند توالكشف ع
والتي  GC/MSباستخدام اجهزة حديثة مثل 

سوف تعطي نتائج مذهلة تدعم وتعزز تصنيف 
وعلى وجه العموم  الجنس بشكل ملفت للنظر .

كانت نتائج الدراسة الحالية ذات قيمة تصنيفية 
مهمة يمكن استخدامها كأدلة تصنيفية في عزل 

 .انواع الجنس 
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      Nepeta) يبين توزيع المركبات الفينولية في انواع الجنس 1جدول (
 

 النوع

C
hlorogenic acid

 

kaffein
 

C
aum

aric acid
 

Ferulic acid
 

V
anillin

 

4-M
ethyl phenole

 2-6D
im

ethyloxy 
phenol

 

Salicylic acid
 

P-cresol
 t-zim

t-savve
 4-allyl-anisol

 

E
ugenol

 

N.betonicifolia + + + + +       + 
N.cataria +  +          

N.haussknechtii + + + +  +       
N.humilis +  +   +  +     

N. italic + + +  +        
N.macrosiphon +   +  +       

N.nuda + +  + +        
N.trachonitica + + +          

N.transcaucasica +            
N.wettstwinii  + + + + + +      

 
 

 
 

 للمركبات القياسية (HPLC)) التحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء 1الشكل (
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 ) التحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء للمركبين القياسيين 2الشكل (
Chlorogenicacid ,Ferulic acid  
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 N.italica 

 
 

  N.haussknichtii 

 
 للنوعين (HPLC)التحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء ) 3الشكل (

 N. italica ,N.haussknechtii 
 N. transcaucasica 
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N. transcaucasica 

 
  

N.macrosiphon 

 
 للنوعين (HPLC)التحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء ) 4الشكل (

 N. transcaucasica , N. macrosiphon 
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 N.betonicifolia 

 
 
 N. cataria 

 
 N. betonicifolia ,N.catariaللنوعين  (HPLC)التحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء ) 5الشكل (
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 N. trachonitica 

 
 
 N. nuda 

 
 N. trachonitica ,N.nudaللنوعين (HPLC) التحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء ) 6الشكل (
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 N. humilis 

 
 

  N. wettstteinii 

 
 N. humilis ,N.wettstteiniiللنوعين  (HPLC)لتحليل الكروموتوغرافي السائل عالي االداء ا) 7لشكل (ا
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	تقدير الرقم الهيدروجيني للمستخلص الكحولي والمائي :pH
	خلط 10 غم من المسحوق النباتي الجاف مع 50 مل من الماء المقطر مع الرجّ اليدوي المستمر, تم خلطه ومجانسته باستخدام الخلاط المغناطيسي ((Magnetic stirrer لمدة 10 دقائق ورُشحّ المحلول وقدر الـpH  باستعمال كل من أوراق زهرة الشمس وجهاز ((pH meter [28].
	شكل (1): مقطع طيف الكافيين القياسي
	شكل (2): طيف الكافيين المستخلص من الشاي الاخضر
	شكل (3): يوضح التطابق بين طيف الكافيين المستخلص والطيف المخزن بالجهاز
	الشكل (4): يوضح طيف الـ UV للكافيين القياسي حيث x يمثل الطول الموجي و y يمثل الامتصاصية.
	شكل (6): يوضح وقت الاحتجاز للكافيين القياسي
	الدراسة النسجية للحيوانات المخمجة والمعاملة بالمستخلصات النباتية
	المستخلص المائي للشاي الاخضر:
	لوحظ تفاوت بين التراكيز الثلاثة المستخدمة في علاج الفئران المخمجة بطفيلي الاميبا الحالة للنسيج, إذ اظهر التركيز العالي من المستخلص 10 ملغم/كغم اعلى انخفاض في نسبة الخمج في الفئران المعالجة به اذ بلغت 12.50 % بعد انتهاء مدة المعاملة البالغة سبعة ايام,...
	المستخلص الكحولي للشاي الاخضر:
	لوحظ تفاوت في نسب الخمج بين التراكيز الثلاثة المستخدمة في علاج الفئران المخمجة بطفيلي الاميبا الحالة للنسيج, إذ اظهر التركيز العالي من المستخلص 10 ملغم/كغم اعلى انخفاض في نسبة الخمج في الفئران المعالجة به اذ بلغت 68.75 % ويبين الشكل 9 وجود تنسج في ال...
	المادة الفعالة الكافيين:
	لوحظ تـفاوت في نـسب الخمج بين التراكيز الثلاثة المستخدمة في علاج الفئران المخمجة بطفيلي الاميبا الحالة للنسيج, إذ اظهر التركيز العالي من المستخلص 10 ملغم/كغم اعلى انخــفاض فـي نسـبة الخمج في الفئران المعالجة به اذ بلغت 31.25 %, ويبين الشكل 10 وجود تنس...
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