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 َمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم والتِّكنولوجيا
 م 0202 كانون األول،   3، اجمللد  6العدد 

 

 رسالة المحرر

 

 م دددددوت   ددددد   م و ددددد   مصغيدددددا  ادددددي    دددددعو   م دددددة ط   تَُعدددددم  مصدددددغي  ندددددمطا   ادددددة  وإددددد  م  و ددددد   م  ا ددددد       

 .  مصغي    متي يغك   الست ودة   هو في  مت وعالت  مكاغاوئا    أ  تومام  مكهةبوء

 تتجددددددددو ة  مكغا دددددددد    لغوما دددددددد  م  و دددددددد   مصغيددددددددا   ع دددددددد   و دددددددد    ط   ت    ددددددددوت  م و دددددددد   م وما دددددددد    مغتو  عدددددددد  

 م و دددددد    ادددددد   دددددد    يددددددتل الا م  صددددددة فددددددي  معددددددومم  مكدددددد  يجدددددد  تيدددددد اةاو بصددددددك    وسدددددد  مت  ادددددد    تاولددددددوتهم  دددددد 

 مغتو  ددددددت أ  يددددددتم   سددددددت م  هو بصددددددك   تب يددددددم فددددددي  ملددددددة   م ددددددومي بيدددددد    اب تهددددددو  اددددددة  مغ و  دددددد  م  ا دددددد       هددددددو 

دة  ال ت  ددددددم   دددددد   سددددددت م  وت  م و دددددد   مصغيددددددا   إددددددت   مددددددو    مصغيددددددا   ع دددددد  أسدددددد    مغ ددددددوة    ادددددد  .  تجددددددم 

ة  ددددددد    مدددددددو   فدددددددي  متمف ددددددد ددددددد  تُيدددددددتق   م و ددددددد   مصغيدددددددا   مُغيدددددددتغم     أ   مت ةيدددددددم  أ  مللهدددددددبة  مكهةبوئا ددددددد    ي   

 . مكثاة    ست م م  م و    مصغيا   في   وةمهم متوفاة  تل ا   ستهالك  مكهةبوء

   ددددددا  بتكددددددوط  م اليددددددو  مصغيددددددا  فددددددي  م نددددددس  مثددددددو ي  دددددد   ال ا اددددددوت  ملددددددة   مغوإددددددي  ييددددددع   مع غددددددوء متددددددوفاة 

 مصغيددددددي  مددددد  تاددددددوط  هةبددددددي   مكدددددد  ُ   دددددد    تددددددو   مكا ددددددو  سدددددا   ف ت   ددددددوءة عومادددددد   طعاندددددد  مت ويدددددد   ميدددددد و  

  ط  مو  دددددددم  ددددددد   م اليدددددددو  مصغيدددددددا  تبيدددددددم بغلدددددددم ط  م دددددددعس عددددددد   ثا ددددددد   مغيدددددددت َة   ددددددد   دددددددة   م  دددددددم مكددددددد  

 . م كو وت ت     ست م    ط م   وطه م  ا       يو 
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و  مصغيدددددددا   تُيدددددددت مم  دددددددو د  ددددددد    واددددددد    ثددددددد  سدددددددا ا ويم  م  دددددددو    ميدددددددا اكو  فدددددددي اددددددد وع   ع دددددددم  م اليددددددد

   اددددددو  ددددددو ي ددددددم  دددددد  %52 متجوطيدددددد    اددددددي  ددددددو د  توسدددددد    متك  دددددد   مكدددددد    ددددددوءة  مت ويدددددد  مهددددددو ال تتعددددددم   مدددددد  

ددددددو  ددددددت  متك  دددددد    إددددددوفا   متددددددي يت غ هددددددو  مغيددددددت مم مصددددددة ء ب وطيددددددوت   سددددددت م  هو ع دددددد    ددددددو    سددددددت  عنواا

 متدددددي تبيدددددم   وءتهدددددو ع ددددد   ا دددددوك أ دددددو   أعدددددة   ددددد   م اليدددددو  مغنددددد وع   ددددد   دددددودة ةط دددددا   مجدددددوماوم .  مت دددددبي 

 .  مك  سعةاو  معومي ي و  د     تصوطاو% 03 م  

  دددددم بددددددمأ  دددددد عة   سددددددت م م  ددددددودة  عددددددم   م اة فيددددددكويم   يدددددد   مغكتصدددددد هو  مة سددددددي ماددددددس باة فيددددددكي    مغولددددددود 

 .بوفةة في  م  اع  ب ةيل    تكةة بميالا  غابا  م غو د  متي تُيت مم  آل  في  م اليو  مصغيا 

غدددددودة  ب يدددددو  ددددد  ع ددددد   مدددددوة     ة  تهدددددو  مك ادددددةة   ت غ هدددددو  لهدددددود ت  مصدددددم   ميددددد      دددددمطتهو ع ددددد   مهددددداه  م

 %.52  تو  طو   بك وءة  و مي  م   

 ع ددددد   مدددددة م  ددددد  ت دددددو  مغب يددددددو  فدددددل   ددددد  عاوبهدددددو  لدددددود ع نددددددة  مةادددددو   ميدددددوم إدددددغ   م  اددددد   مصغيددددددا   

 دددددوط أ  فدددددي   يدددددوم  متدددددي تبيدددددم فاهدددددو  يددددد    مةطوبددددد  بو إدددددوف  معدددددمم  دددددمطة  م اليدددددو ع ددددد   لو  ددددد   مةطوبددددد  أ     

 %.03ع  

  ع ددددددم و أع دددددد  عدددددد   بتكددددددوط أ   ع ادددددد  5332بددددددمأت أ مدددددد    ددددددو الت  سددددددت م م  ددددددودة  م اة فيددددددكويم فددددددي عددددددوم 

 غيدددددا   نددددد وع   ددددد  ت دددددو  مغدددددودة   ال أ  عدددددمم  سدددددتلة ط  م  اددددد    متقادددددة ت  متدددددي ت دددددةأ ع ددددد  تة ا هدددددو  مددددداط  

 ومددددددم د    سددددددت م  هو ع دددددد  %  4   وءتهددددددو  مل ا دددددد   متددددددي ال تتعددددددم   يدددددد    مدددددد   ددددددت تقاددددددة  م ددددددة    مغ وعادددددد  

 بوسددددددتغة ط  مجهددددددود فلددددددم  إددددددت  م ددددددو ثو   ددددددال ا مت ددددددو  مغصددددددك    م  ثادددددد   تددددددم  مواددددددو   مدددددد  .   ددددددو  تجددددددوط 

 ة دددددد   اغاددددددوئي يةفددددددت  دددددد    ددددددوءة  م اليددددددو  مصغيددددددا   مغندددددد وع   دددددد   م اة فيددددددكويم  يعددددددبة  دددددد   سددددددتلة طاو 

 ادددددد   سددددددت مم  م ددددددو ثو  تل اددددددوت ع ددددددوم  م ددددددو وتك ومولي متوسددددددات   ددددددو   سددددددتلة ط  ددددددودة . وعادددددد فددددددي  م ددددددة    مغ 

 م اة فيددددددددكويم  ع ددددددددة  عددددددددودة تةتادددددددد   مدددددددداط ت د عدددددددد   مغددددددددودة بوسددددددددت م م  مغ و ددددددددوة  م وسددددددددوبا   ماكتصدددددددد و  أ  

عغ ادددددوت  عدددددودة  متةتاددددد  أسدددددهغم فدددددي طفدددددت  دددددمطة  م اليدددددو  مصغيدددددا  ع ددددد  ت ويددددد   مصدددددعو   مصغيدددددي  مددددد  طو ددددد  

 . هةبا    سوعمت في   ي  مو م ع    لو     م ة    مغ وعا 

  دددددد   مغعددددددة       م اليددددددو  مصغيددددددا   متل اميدددددد  تغددددددتل فوتو ددددددوت إددددددوء  مصددددددغي عدددددد  طةيدددددد  لبي ددددددوت  مغددددددو د 

  بيددددد   عدددددمم  دددددمطة  ددددد   % 53 ددددد    مغواددددد    وميددددد اكو  مكددددد    دددددوءة ت دددددو  م اليدددددو ُ  دددددمدة إدددددغ   يددددد    مددددد  

    مغولادددددد  م  ددددددوء  ع دددددد  عكددددددي عاليددددددو  م اة فيددددددكويم  متددددددي تغددددددتل  مغوادددددد  ع دددددد    تنددددددو   دددددد    طددددددو

فددددددي  مو ددددددم  م ددددددومي   ددددددت % 52 م ددددددوء بنددددددوطة أ  ددددددة  أف دددددد    ددددددو يجعدددددد    وءتهددددددو تلتددددددة   دددددد   ددددددم د  مدددددد  
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فددددددي  مغيددددددتل     غددددددو يجع هددددددو  موسدددددداإ    ثدددددد  مت ويدددددد   م و دددددد   مصغيددددددا   مدددددد  % 43تو عددددددوت  مبيددددددودة  مدددددد   مدددددد  

 سدددددعة  علدددددو  م قويدددددد  ي دددددوفي سدددددعة  مكهةبدددددوء  مغيدددددت ةل   ددددد   دددددة   مو ددددددود  طو ددددد   هةبوئاددددد   بك دددددوءة عوماددددد  

 .    وط 

 أظهددددددةت دط سدددددد  سددددددوبل  أ   كددددددو ي  ددددددودة  م اة فيددددددكويم ييددددددهغو  فددددددي لغددددددت  م و دددددد   مصغيددددددا   ت وي هددددددو  مدددددد  

اددددددددو  مغيدددددددد    عدددددددد   - مةاددددددددو   ال ددددددددي  ماوديددددددددم-فددددددددومجبء  اددددددددة  مع ددددددددو   دددددددد   م اة فيددددددددكويم ) هةبددددددددوء 

 فدددددي   دددددي  مو دددددم  ي اددددد   مجدددددبء  مع دددددو   ددددد   مغة ددددد   ددددد  عغدددددة   مكتة  دددددوت  مغ ع  ددددد  .  ال ت دددددوظ بوم دددددوء

 اددددددو  ددددددو يع ددددددي (. وئا او   يددددددو ما  لغعهددددددو  كهةبددددددوء   يبيددددددم  دددددد   مك ددددددوءة  م وتوفومتادددددد  م  اة فيددددددكويم  مهجددددددا إدددددد

  كو اددددد  تندددددغام  ة  ددددددوت لميدددددمة معغدددددد  عاليدددددو  غيددددددا  بتك  ددددد  أ ددددد   دددددد  تنددددد ات  م اليددددددو  ميدددددا اكو ا   بلددددددمط ت 

 . أ  ة

يددددد    طت دددددو  دطلددددد   دددددة طة سددددد     دددددت فمدددددو ي ددددداط  م دددددو ثو   ددددد   ال هادددددوط فدددددي  م  اددددد  ع دددددم ةيدددددودة  م غددددد   ب

 . م  ا    م م      وءتهو

    ة  دددددد   م اليددددددو  مغندددددد وع   دددددد   ددددددودة  م اة فيددددددكويم  ع دددددد   ة هددددددو يُغكدددددد   سددددددت م  هو  بلددددددو   و فددددددا يعددددددب  

 م دددددوء  يومدددددم  م و دددددد  فدددددي   ددددددي  مو دددددم  أ  ع دددددد  سددددد   سددددداوطة تعغدددددد  بوم و ددددد   مصغيددددددا   أ  مصددددد    مهو تددددددس 

 دددددددوطة  بو إدددددددوف  ميدددددددعةاو  مدددددددةعال  غدددددددو يوسدددددددت  م  دددددددو   متجدددددددوط  السدددددددت م م  مغ غومددددددد   أ  ع ددددددد  أعغدددددددمة   

 م و دددددد   مصغيددددددا    يغكدددددد  ف    مددددددمع   مغ ددددددم د فددددددي  مغ ددددددوط   م وئادددددد   دددددد   ددددددة ء ادددددداه  م اليددددددو متوماددددددم  م و دددددد  

 .بأسعوط طعان     ا  

 ت  الدددددوت  فدددددي دط سددددد  لميدددددمة  يددددد او  دددددوم فةيددددد  ب ثدددددي بت دددددوية  دددددو د  ددددد    واددددد   أ ثدددددة   وتدددددو  أ ددددد  سدددددغا  م

 مصغيدددددددددا  بوسدددددددددت م م  دددددددددودة  م اة فيدددددددددكويم  مجميدددددددددمة   تتكدددددددددو  اددددددددداه  مغدددددددددو د  ددددددددد   م وتوسددددددددداوم   م دددددددددوطيوم 

   ثدددددددة   دددددددوءة  ددددددد  بدددددددا  ( KBaTeBiO6)  متا وطيدددددددوم   م ب دددددددوت      يدددددددجا    اددددددد   لدددددددم أ   دددددددودة  مددددددد  

 .بلا     وسام  غو د      وا  

   ادددددم فدددددي  مغوإددددددو  .   وتدددددو   يغكددددد  تنددددد اع  بدددددومغ ت ة  دددددم  لدددددم  م دددددو ثو  أ  ادددددا   مغة ددددد  ي دددددم     ثددددددة  

 مدددد  فجدددددوة طو دددد  أ دددد   دددد  بلادددد     وسدددددام  متددددي يكددددو  مهددددو فجدددددوة     مهددددا   مغة دددد  عنددددوئل لاددددمة  مددددد   ددددم  ددددو

  .  و    اة

 مكتددددددة    5.2   أ ثددددددة  مغة  ددددددوت  مو عددددددمة مت  الددددددوت  م اليددددددو  مصغيددددددا  مددددددميهو فجددددددوة فددددددي  م  ددددددو  ت  دددددد   ددددددو مي 

 . مكتة   فومم 5.11 مغودة  مجميمة بعم توما هو  تن اعهو بوالستلة ط  ف ت فجوة طو    فومم   تتغاب
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  ددددد   و اددددد  أعدددددة  فدددددل  دط سدددددوت  م اليدددددو  مصغيدددددا   متل اميددددد  تصددددداة  مددددد  أ هدددددو مدددددم تيدددددت ت بعدددددم   وفيددددد   ندددددودط 

يغثدددددد  عوئلددددددو  م و دددددد   متل اميدددددد  بيدددددد   عددددددمم   ت و هددددددو   سددددددتغة طيتهو طددددددو    ماددددددوم أ  ع دددددد   ددددددم ط  معددددددوم   غددددددو 

 ع دددددد   مددددددة م  دددددد  عغدددددد   م ددددددو ثا  ع دددددد  ت ددددددوية   ددددددو  تل ادددددد  . أ و هددددددو مغ وفيدددددد   نددددددودط  م و دددددد      وطيدددددد 

مت ددددبي   م دددددوئق  ددددد   م و ددددد  السدددددت م    عدددددال   م اددددد  أ  فدددددي   يدددددوم  مقوئغددددد   مكددددد  أ  ددددد  ت دددددو  متل ادددددوت مدددددم تددددد ج  

 .في تجو ة ااه  معل  

لميدددددم  ددددد   م اليدددددو  م دددددوئا   مغ تكدددددةة  تومدددددم  مكهةبدددددوء فدددددي   دددددم تواددددد  فةيددددد   ددددد   م دددددو ثا   مددددد  ت دددددوية  دددددو  

 م اددددددد   اددددددد  ال يكدددددددو  ا دددددددوك  دددددددغي  ال  دددددددة طة  ع دددددددم  طال هدددددددو    دددددددع  ت دددددددم  م غدددددددة ء  بعكدددددددي  م اليدددددددو 

 .  متل امي   متي تعتغم مامو ع     تنو  أ ع   مصغي

ة  ةبددددت فددددي ظدددد  ظددددة    تصدددداة ادددداه  ممط سدددد    كو ادددد  توماددددم ادددداه  م اليددددو عغيددددا    طددددو  دددد   م و دددد  مكدددد   تدددد

 . ثوما  في  م ا   أ   و مي طبت  و يغك  أ  توممه   مو    مصغيا   متل امي  في  م هوط

.    طةيلددددد  عغددددد   م اليدددددو  م ا اددددد  تصددددد    م ةيلددددد   متدددددي تعغددددد  بهدددددو  م  اددددد   معوديددددد    مكددددد  فدددددي  التجدددددوه  مغعدددددو ي

 م دددددة طة بوتجواددددد  بصدددددك  أ دددددع  ت دددددم فغددددد   مغعدددددة      أ  ليدددددم د فدددددإ فدددددي لدددددو بدددددوطد  يددددد او فل ددددد  سدددددو  يصدددددت 

 . غة ء  في  مغلوب  تغتل  م  ا   متل امي   م وطدة  م وء

    دددددم لو ددددد   ددددد   م دددددوء تغدددددتل ب اددددد   وبدددددم بتولاددددد   مصغيدددددا    مدددددو   تث ادددددم ع ددددد  تعغددددد   م وماددددد   متل اددددد    

 أ  ددددددة طو ددددد  ت ت دددددد  متدددددي  مولدددددد    وئاددددد   مصغيددددددا    مدددددو    سددددددت م م   كو اددددد  لميددددددمة دط سدددددوت تصدددددداة مكددددد  فلدددددإ 

 .بغثاالتهو  لوط   أ    بتك     يو     مة مك 

  متددددددي  مولدددددد     وئادددددد   مصغيددددددا    مددددددو   تل اتددددددي بددددددا    مغددددددب  عدددددد  ب ثددددددوا   دددددد عة ا  "لددددددو "  ج دددددد   صددددددةت   ددددددم

 تتددددددا   متدددددي  مغ دددددوط أ وديددددد   متعلُّددددد   تك ومولاددددددو    دددددم  لو ددددد   ددددد  بدددددمالا  لددددددو  ا   ددددد   مصدددددغي إدددددوء تغدددددتل

 بأ  غددددد   لوط ددددد ا   مغتوسدددددإ  فدددددي % 02 ب يددددد    م و ددددد    تدددددو  ةيدددددودة  مددددد  يددددد د   غدددددو  م دددددوء  ددددد   بيدددددم  متلدددددوط

 %.50 بغعم   مكهةبوء تك     توسإ يل    غو   مو    أ ودي   مثوبت   مكهة إوئا   م اليو
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 أ  يع ددددي  غددددو  معو  دددد    دددد    اةاددددو  م لددددي ظددددة   تقاُّددددة  ددددت  تدددد   م و دددد    تددددو  ةيددددودة يغكدددد  أ دددد   لددددم  غددددو

 مكدددددد  تتددددددا   متددددددي  مغ ددددددوط  أ وديدددددد   متت ُّددددددت  تك ومولاددددددو  مولدددددد    وئادددددد   مصغيددددددا    مددددددو   فددددددي سدددددداكو  ط السددددددتثغو

 . ماوم  م ط ع    مصغي  ة    ت يتغو   بغو  مغا  ة  ي  تت ُّت عال      م وء     بيم  متلوط مو 

د     ددددددوط  فددددددي فددددددي  مو ددددددم  مددددددا  تيددددددع   ت و ادددددد  بددددددوطيي م غ ددددددو   مدددددد  ت  ددددددي  ال تنددددددود  معددددددومغي عدددددد   مو ددددددو

 م نددددددس  مثددددددو ي  دددددد  اددددددا   ملددددددة    م ددددددم  دددددد   مبيددددددودة فددددددي  توسددددددإ دطلددددددوت  م ددددددة طة  معومغادددددد   مدددددد  أ دددددد   دددددد  

دطلتدددددا   لوط ددددد  بدددددوم تةة  متدددددي سددددد لم  م ل ددددد   منددددد وعا    فمدددددو م  دددددم  ددددد     عو دددددوت  مقدددددوة ت  مغيددددد    م دددددواةة 

 .ع   ت لا  فمو  ال ت و   م ة ط   فل   م و    مصغيا  اي   م   م  و   متي تيوعم

 تصدددددداة   ط ددددددوم  مدددددد  أ  .  يددددددبد د   تصددددددوط   مددددددو    مصغيددددددا   ددددددو   معددددددومم متوماددددددم  م و دددددد   دددددد   ددددددة طة  مصددددددغي

بومغوئدددددد   دددددد   م و دددددد  فددددددي  معددددددومم يددددددتم  سددددددت ة لهو  دددددد     ددددددوت  م و دددددد   مصغيددددددا    فددددددي د    الت ددددددود  0 ددددددو مي 

 50 مكهةيدددددوء  ددددد   م و ددددد   مصغيدددددا   مددددد     ددددد   مغتو دددددت أ  تنددددد   يددددد   تومادددددم. بومغوئددددد  2   ط بدددددي تنددددد   مددددد  

 .5303بومغوئ   ت  عوم 

 ادددددد    تولهددددددو م كهةيددددددوء  دددددد   5352تعت ددددددة  منددددددا  ط ئددددددمة فددددددي  جددددددو   م و دددددد   مصغيددددددا   ف تدددددد   هويدددددد  عددددددوم 

فدددددي .    ددددد  تومادددددم  ة طيددددد  تعتغدددددم ع ددددد   م  دددددم 013 اكدددددو   ط   ادددددا  يعدددددود    تدددددو   525 م و ددددد   مصغيدددددا   مددددد  

 مدددددد   5351با غددددددو  ادددددد    تددددددو   مواليددددددوت  مغت ددددددمة  تدددددد   هويدددددد  .  اكددددددو   ط 23 مدددددد    ددددددا   ادددددد    تددددددو  أمغو اددددددو

 . اكو   ط 20 اكو   ط  في  ماوبو   م   05

 05 مدددددد   5352  تددددددوبة / أ ددددددو  مه ددددددم فكددددددو    تولهددددددو م كهةيددددددوء  دددددد   م و دددددد   مصغيددددددا   تدددددد   هويدددددد  تصددددددةي      

  مكهةبددددددوء . 5355 اكددددددو   ط  تدددددد  عددددددوم  544  اكددددددو   ط   تعغدددددد   م كو دددددد   مه ميدددددد  ع دددددد  ةيددددددودة    تددددددو   مدددددد 

 . مغيت ةل      م و    مصغيا  عودة  و تكو  أ   تك     أطعل سعة ا  و   معومم

  ادددددددوط  ددددددد ل   اددددددد  ييدددددددتعغ و   ندددددددوبا   5 ينددددددد  عدددددددمد  مغ دددددددة  ا   ددددددد   مكهةبدددددددوء فدددددددي  معدددددددومم  دددددددو مي 

 دددددددة   مدددددددو    مصغيدددددددا   مندددددددقاةة  تعت.  مكاة سدددددددا  مر دددددددوطة  ط دددددددم  طت دددددددو   غ ددددددد   أإدددددددة طه م جهدددددددوة  مت  يدددددددي

  ددددوئي  م وعدددد  م  ددددوء أ دددد     دددد    ددددال   وسدددد و   يددددتم   ددددوطة أ ثددددة   مغددددب دة ب  وطيدددد  مت ددددبي   م و دددد    نددددوبا 

 . اليا    ب  في ب قالديش بهاه  م ةيل  4   
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ع اهدددددو  غدددددو يدددددبد د عدددددمد  م ادددددوت   مصدددددة وت  متدددددي تدددددتم  السدددددت ودة  ددددد  أسددددد  هو متث ادددددم أمدددددو    م و ددددد   مصغيدددددا  

 تك  ددددد  اددددداه  مكهةبددددوء فدددددي أمغو ادددددو تيددددو   فلدددددإ   دددد  تك  ددددد   مكهةبدددددوء  متددددي يدددددتم  م ندددددو  .  توماددددم  مكهةبدددددوء   هددددو

 .ما  تعت ة  م و    مصغيا   ةب    وديو  اميل  م  ا  . ع اهو     ة وت  م و  

بوالعتغددددددود   متددددددي تعغدددددد  بوم و دددددد   مصغيددددددا   دددددد   م اددددددة    ددددددو   معددددددومم" سددددددوالط    ددددددومي"  ددددددم  ج ددددددم طددددددوئةة 

 اددددددي طددددددوئةة ع ا دددددد   مددددددوة  لددددددم    تعتغددددددم ع دددددد   م اليددددددو  مصغيددددددا    م  وطيددددددوت . ع دددددد   م و دددددد   مصغيددددددا  فلددددددإ

 . متب يم   ة وتهو بوم و    مالة  
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ABSTRACT 

In this paper we will discuss retraction transformation on chaotic graphs for different cases of 

density variation, Two types of retraction will be discussed, geometric retraction and chaotic 

edges retraction, We shall study and discuss the effects of retraction on the shape and density 

degree of chaotic graphs shown on figures, the adjacent and incidence matrices with be 

presented.  The density character may present many applications in life such as degree of green 

color in plants, net perturbation resonance, signals in the nerve system and so many, we focus 

our study on plants, how retraction effects of the degree of green  color of plants leaves and 

shape of the leave its self. 

The variation of the density character shows the variation of the degree of green color of plant 

(i.e. Chlorophyll), so we divided in three cases, the first case when the leave of plant is unit and 

constant everywhere, or varied from level to level or varied even in the same level line of a plant 

leave, each case will be discussed for two types of retraction and deduce results for both types. 

Keywords:  adjacent matrix, chaotic graph, density, geometric graph, incidence matrix, 

retraction.  
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مـلـخـــصال  

التري  ( شرةالمشو  )  الفوضروية  المخططرات ىالتطبيقات الهندسية التي تجرر  للر أنواع في هذا البحث سوف يتم مناقشة نوع من

نسربة  ىأنر  كيري يمكرن للرتقلص أث يرلثر للر ىأوراق النباتات بمعنر ىتأثير التقلص لل يدرس ثهذا البحو ،تحمل خاصية الكثافة

(  الرتقلص الهندسري وتقلرص المخططرات المشوشرة ) سوف يتم مناقشة نولين من الرتقلص. كثافة وشكل هذه المخططات ىمستو

 .معظم هذه المخططاتل لسقوطا مصفوفةوالمالصقة مصفوفة الف يتم استنتاج وسو

 قرد يمثرل تنروع الكثافرة فري المخططرات المشوشرةفشة يمثل العديد من التطبيقات في الحياة  مصطلح الكثافة في المخططات المشو  

اإلشررارات العصرربية فرري الجهررا  العصرربي أو مررن وقررد تمثررل ( مررادة الكلوروفيررللنسرربة ) تغرراير اللرروث األخيررر فرري أوراق النبررات 

 .الممكن أث تمثل إشارات إرسال شبكات اإلنترنت 

وإث هرذا  للرى هرذا المخطر كتشراف تأثيراتر  اأوراق النبات بمخطر  مشروو وإارراط تطبيرت الرتقلص بنولير  للير  و سيتم تمثيل

 .يالتبولواي الهندس ناحية  يدرس هذا التطبيت منسوف البحث 

مصررفوفة السررقوط،  الهندسري،، الكثافرة، المخطرر  (المشرروو)المخطر  الفوضررو   مالصررقة،المصرفوفة ال: ت المفـتاحـيـــةالكـلمــا

 .تقلص
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1. INTRODUCTION 

There are many physical systems whose performance depends not only on the characteristics of 

the components but also on the relative locations of the elements. An obvious example is an 

electrical network. If we change a resistor to a capacitor, some of the properties (such as an input 

impedance of the network) also change. This indicates that the performance of a system depends 

on the characteristics of the components. If, on the other hand, we change the location of one 

resistor, the input impedance again may change, which shows that the topology of the system is 

influencing the system’s performance [1].  

One simple way of displaying a structure of a system is to draw a diagram consisting of points 

called "vertices" and line segments called "edges" which connect these vertices so that such 

vertices and edges indicate components and relationships between these components such a 

diagram is called a "Linear graph" whose name depends on the kind of physical system we deal 

with, this means that it may be called a network, a net, a circuit, a graph, a diagram, a structure, 

and so on [1] 

The generalization of this graph is the “fuzzy graph” and the most generalization of these graphs 

is the “chaotic graph”, which applied in many uncertain circuits, resonance, perturbation theory 

and many other medical applications. More advanced applications using the more complicated 

graphs are the chaotic graphs [1  ,2 , 3, 4] 

1.1.Definitions and backgrounds 

● Adjacency and incidence: Let v  and w  be vertices of a graph, if  v  and w  are joined by 

an edge  e  , then v  and w  are said to be adjacent. Moreover, v  and w  are said to be 

incident with  e  , and e  is said to be incident with v  and  w   [5, 6].   
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● The adjacency matrix: Let G  be a graph without loops, with n -vertices labeled 

n,...,3,2,1 the "adjacency matrix" )(GA  is the nn  matrix in which the entry in row i   

and column j is the number of edges joining the vertices i  and j  [5, 6]. 

● The incidence matrix: Let G  be a graph without loops, with n -vertices labeled n,...,3,2,1  

and m - edges labeled m,...,3,2,1 .The" incidence matrix" )(GI  is the mn  matrix in 

which the entry in row i  and column j  is 1  if vertex i   is incident with edge j  and  0    

otherwise  [5, 6]. 

       Example: 

Consider the graph G  in Figure (1): 

0v
2v

3e

2e
1e

1v

 

Figure (1): Simple graph 

The adjacency matrix )(GA  is:   



















011

101

110

)(GA     

And its incidence matrix )(GI  is:  



















110

011

101

)(GI  

● Loop: A loop is an edge which starts and ends on the same vertex [3]. 
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● Multiple edges: Tow or ore edges joining the same pair of vertices are called "multiple 

edges" [3]. 

● Simple graph  ),( EVG  : is a graph with no loops or multiple edges [4]. 

● Null graph: is a graph consists of a set of vertices and no edges [5]. 

● Chaotic graph ),( hhh EVG : is a geometric graph that carries many physical characters, 

these geometric graphs might have similar properties or different [5, 7, 8]. 

● Density (d): is a physical property of matter, as each element and compound has a unique 

density associated with it [1]. 

● 1-simplicial chaotic graph: is a graph consists of ),( 1

0

0

0 hh vv  vertices the geometric edge 

1

0he  and smooth chaotic edges 1

ihe   ,   ,...,3,2,1i   with no loops or multiple edges 

(Figure (2)) [1, 6, 7, 8, 9]. 

0

0 hv 1

0 hv1

0 he

1

1 he

1

2 he

1

he

 

Figure (2): 1-simplicial chaotic graph 

This paper the physical character is presented by density, the density may represent the degree of 

green color of a leave of a plant (Chlorophyll degree), so the density might be constant 

everywhere or vary from one place into another place. There are three cases, the first case is 

when all chaotic edges have the same physical characters (i.e. fixed density) such that all 
1

ihe  ,

 ,...,3,2,1i , has fixed density; for example the color of a plant leaves is a perfect green 
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(constant and unit), and the second case is when  chaotic edges and the geometric edge  have 

various densities such that 1

0he  represent degree 1 of green color, 1

1he  represent degree 2 of green 

color,…and so on; the third case when even each chaotic level has various densities, so each area 

of the plant leave has a different degree of green [1]. The adjacent and incidence matrix for each 

case can be obtained easily.   

Generally; consider 1-simplicial geometric graph G  without loops, with 2 -vertices ),( 10 vv and 

one geometric edge ( e ), it’s adjacent and incidence matrices are respectively: 

.
1

1
)(,

01

10
)( 

















 GIGA  

Now, considers the chaotic graph )( 1

0

0

0 hhh vvG , this graph consists of the geometric edge 1

0he  and 

smooth chaotic edges
 

1

ihe ,  ,...,3,2,1i .The adjacent and incidence matrices of this chaotic 

graph whatever the variation of the density are: 















hh

hh

hGA
)...012()...012(

)...012()...012(

01

10
)( , .

1

1
)(

)...012(

)...012(















h

h

hGI  

So the adjacent and incidence matrices of 1-simplicial geometric graph are different to the 

adjacent and incidence matrices of 1-simplicial chaotic graph. 

There are several transformations run on chaotic graph such as folding, unfolding and retraction. 

In previous study [1] the case of folding transformation impact on chaotic graph with density 

variation is discussed and indicated that the topological folding increases the density of the graph 

and reduces the length of the graph. The limit of successive folding a vertex into another vertex 

is a geometric vertex overlapped on by different chaotic loops and each loop has its own density 

characters, while folding chaotic edges induces a geometric graph with their basic edges, and we 

deduce that density increases  
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Similarly, we shall do the same steps on retraction transformation; we shall discuss the impact of 

retraction on the density character and the shape of chaotic graphs. 

2. RETRACTION TRANSFORMATION ON CHAOTIC GRAPHS WITH DENSITY 

CHARACTER 

Basically, the idea of retraction )(r  is simply is a subset A  of a topological space X  is called 

"retract "of X  if there exists a continuous map  AXr :  (called a retraction), such that   

},)({ Aaaar  , where A  is closed and X is open. In other words, a retraction is a continuous 

map of a space into a subspace leaving each point of the subspace fixed [10].  

The application of retraction can be applied on a leave of a plant, so the retracted cells of the 

leave presents the subspace A , while the whole leave presents the topological space X [8, 9]. 

In our research two types of retractions will be applied on chaotic graph with density variation 

which is geometric retraction and physical chaotic character retraction (i.e. chaotic edges 

retraction).  

2.1 Geometric retraction 

Basically, the idea of geometric retraction is simply defined by this relation: 

11,

00
)}{}{(

0

0

1

0
h

i

i

v

v

i
hhi GvGr h

h





 

Since 1-simplicial chaotic graph    
                            is open, and 

then    
   iv         is open and its limited final retraction results a chaotic vertex at 0

0hv  or   

1

0hv  , which is the null graph of chaotic graph (i.e. one chaotic vertex).This leads to a change of 

the shape of the graph and a change in its adjacent and incidence matrices (Figure (3)) . 
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1r
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d
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d
d

d
d

dd
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dd

 

Figure (3): Geometric retraction of 1-simplicial chaotic graph with density variation 

 

The adjacent and incidence matrices of 1-simplicial chaotic graph before applying retractions 

are: 




























h

h

h

hh

hh

h GIGA
)...012(

)...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

1

1
)(,

01

10
)(  

And the adjacent and incidence matrices for the resulted graph are respectively: 

    )(,0)( )...012(

r

hh

r

h GIGA  

So they are different to each other, since the resulted graph is the null chaotic graph. 

The affection of geometric retraction on 1-simplicial chaotic graph on the density 

characterization can understand it via examples. 

1- Consider a 1-simplicial chaotic graph with constant density, where the geometric edge 

and the chaotic levels have a constant density )21( d . 

The geometric retraction changes the shape of the graph from 1-simplicial chaotic graph of 

constant density into chaotic vertex, the chaotic edges keeps the same density as before 

retraction, while the resulted graph loses its geometric edge with its density character, so the total 
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density of the resulted graph will be reduced as the chaotic graph loses its geometric edge 

(Figure (4)). 

1

0 hv
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'
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1
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Figure (4): Geometric retraction of 1-simplicial chaotic graph with constant density 

 

2- Suppose we have a 1-simplicialchaotic graph where the geometric edge and chaotic edges 

have a constant density and they differ to each other, for example )51,41,21( d .  

The same result deduced as in the previous example (Figure (5)). 
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4

1 4

1 4
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Figure (5): Geometric retraction of 1-simplicial chaotic graph with different density value to the 

geometric edge and chaotic edges 
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3- Consider a chaotic graph which has a different density for each area in each chaotic 

graphs )41,21( d , chaotic level one is divided between two densities (1/2) and (1/4) 

and similarly for the second chaotic level (Figure (6)). 

The same result deduced as before. 
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Figure (6): Geometric retraction of 1-simplicial chaotic graph with density variation 

2.2 Retraction of chaotic edges 

● Making a retraction for some chaotic edges ),...,2,1,( 1 hieih  of chaotic graph hG  with 

density variation reduces number of chaotic edges by removing some of its chaotic edges 

which leads to vanish the chaotic edge we are retracting, so the resultant graph has

),...2,1,( 1

)1(  ie hi , the other significant result is a reduction in the density degree of the 

total graph density as well, as the resulted graph loses some of its chaotic edges. 

(Figure(7))  
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Figure (7): Chaotic retraction of 1-simplicial chaotic graph with constant density 

The adjacent and incidence matrices of 1-simplicial chaotic graph before applying a retraction to 

some of its chaotic edges are respectively: 




























h

h

h

hh

hh

h GIGA
)...012(

)...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

1

1
)(,

01

10
)(  

While the adjacent and incidence matrices after applying a retraction to some of its chaotic edges 

are respectively: 




















hm

hmr

h

hmhm

hmhmr

h GIGA
)...012(

)...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

1

1
)(,

01

10
)(  

Where m  denotes number of the chaotic edges after applying retraction, so we can see they are 

different to each other, since the resulted graph loses some of its chaotic edges. 

Working that to the three different cases of density variation (examples studied in previous 

section), the results are the same, the resulted graph loses some of its chaotic edges and keeps the 

rest of the graph as before applying retraction (no change of density degree to the geometric 

edge) except the total density of the chaotic graph will be reduced as the graph loses some of its 

chaotic edge. The adjacent and incidence matrices of the resulted graph are different after 

applying retraction.   (Figures (8, 9, 10)) 
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Figure (8): some chaotic retraction of 1-simplicial chaotic graph with constant density 
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Figure (9): some chaotic retraction of 1-simplicial chaotic graphs with different density value to 

the geometric edge and chaotic edges on each level. 
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Figure (10): Some chaotic retraction of 1-simplicial chaotic graph with density variation 

● Making a retraction for all chaotic edges ),...3,2,1,( 1 ieih  of 1-simplicial chaotic graph 

with density variation hG , the result graph is 1-simplicail geometric graph losing all its 

chaotic edges and it does not effect on the density values of the geometric edge.                

(Figure (11))    
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Figure (11): Chaotic retraction to all chaotic edges of 1-simplicial chaotic graph 

The adjacent and incidence matrices of 1-simplicial chaotic graph before applying a retraction to 

all chaotic edges as mentioned before are respectively: 
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While the adjacent and incidence matrices of the resulted graph after applying a retraction to all 

chaotic edges are respectively: 
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So, it is obvious that they are different to each other, since the graph loses all chaotic edges. 

Working that to the three different cases of density variation give the same result, it results a 

geometric graph with lower density degree (Figures (12, 13, 14)). 
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Figure (12): Chaotic retraction to all chaotic edges of 1-simplicial chaotic graph with constant 

density 

0

0 hv

1

0hv

r 'r
1

0 he

1

1he

1

0hv

0

0hv
0

0 hv

1

0hv

1

0 he
1

0 he

1

0 he

1

1he

1

1he

1

2 he

1

2 he

1

2 he

0

0 hv

1

0hv

1

2 he

1

1he

1

1he

''r1

2 he

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
d

4

1
d

4

1

4

1

4

1

4

1

5

1
d

5

1

5

1
5

1

5

1

 

Figure (13): Chaotic retraction to all chaotic edges of 1-simplicial chaotic graph with different 

density value to the geometric edge and chaotic edges 
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Figure (14): Chaotic retraction to all chaotic edges of 1-simplicial chaotic graph with density 

variation 
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3 CONCLUSION 

 This paper discussed the transformation of retraction on 1-simplicial chaotic graph with 

density variation, two types of retractions are applied, the geometric retraction and 

physical chaotic retraction. 

 The limit geometric retraction of 1-simplicial chaotic graph results a null graph, a graph 

with one vertex that carries all its chaotic edges losing its geometric edge, so the total 

density of the graph is reduced as it loses its geometric edge with its density character. 

The adjacent and incidence matrices of the resulted graph are different after applying 

retraction as the resulted retracted graph is the null graph. 

 Applying a retraction for some chaotic edges removes some of its chaotic edges of the 

graph which leads to vanish some of its chaotic edges resulting a reduction of the total 

density of the graph. The adjacent and incidence matrices of the resulted graph are 

different after applying retraction. 

 Applying a retraction of all chaotic edges produces a1-simplicial geometric graph 

reducing its total density and the adjacent and incidence matrices of the resulted graph are 

different after applying retraction as the retracted graph changes from 1-simplicial 

chaotic graph into 1-simplicial geometric graph losing all chaotic edges. 
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List of Abbreviations: 

d  Density 

G  Graph 

hG  Chaotic graph 

)(GAh  Adjacency matrix of chaotic graph 

)(GIh  Incidence matrix  of chaotic graph 

r  Retraction 

h  An index represents chaotic graph 
r

hG  Resulted chaotic graph after applying retraction 
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ABSTRACT 

This work has been carried out in order to determine the weight structure of both; shrimp 

)penaeus menodon ) and species (Caranx mate) belong to jack family, to find out the ratio of loss 

of unconsumed part and compare the microbial infections and nutrients of shrimp and jack 

powder after the different treatments. bacteriological and chemicals composition test carrying 

out, to find the total microbial count and the presence of Salmonella species, nutrient value such 

as fats, protein, mineral, moistures, fat-to-protein ratio and calculation of calories value existing 

in samples, sensory evaluation was also performed. The study showed that the unconsumed part 

of the fish %53.23 is higher than the shrimp's % 42.08 which equivalent the half production. 

Microbe test of the samples showed that shrimp and jack were contaminated with considerable 

numbers of bacteria, however, after drying, the total number was (10 > Cell forming unit). All 

samples, before and after treatment, were free of Salmonella. Also the results showed that 

difference between the two powders were significant in fat ratio; for the shrimp powder showed 

higher fat ratio, so its calorie value was higher. The results showed that difference between the 

two treatments in chemicals composition value for powders and there were no significant 

differences between the shrimp and fish waste powders, which were prepared in different ways 

in the sensory characteristics of shrimp and fish in different ways. The study has concluded that 

we can benefit from fish waste by manufacturing them into further good quality products that 

can be used for animal feed and further purposes.  

Key words: Shrimp waste powder, fish waste powder, waste estimate, Microbial safety, 

Biochemical composition.   
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 الملخص

(  penaeus) menodonنه كجزء مأككو  فأك كأل مأج الجمبأر  نأو  أجريت هذه الدراسة لمعرفة نسبة الفاقد الذي ال يستفاد م

م لفأاا بأأالتجفي  ودراسأة اصاأاباا الميكروبيأأة قبأل وبعأأد المعأاملا الم تلفأأة لل (Caranx mate)  نأأو  البيأا عائلأة و

اتبعأت الدراسأة المأنهل التجريبأك . المباشر بالفرن الكهربائك والتجفي  بعد الغليان ومج ثم مقارنة المكوناا الغذائيأة للمسأحوقيج

وذلأأب بأأءجراء التجأأارم المعمليأأة لمعرفأأة التقأأدير الكلأأك الميكروبأأك وتواجأأد بكتريأأا السأأالمونيل والمكونأأاا الغذائيأأة مأأج الأأدهج 

. فأك العينأااك كمأا أجأر  التقأيم الحسأك ونسبة الدهج إلأ  البأروتيج وحسأام السأعراا الحراريأة والرطوبة المعادنيج ووالبروت

غيأر مأككو  أكبأر مأج مأاهو فأك الجمبأريك وأن األحجأاة ال أغيرة  ا  الدراسة أن التركيب الوزنك لألسماك أعط  جزء أوضحت

فأك الجمبأريك وكانأت %  42.08  أكبر مج األحجأاة الكبيأرة بمتوسأ   فك كل مج الجمبري واألسماك أعط  جزءا  غير مككو 

االختبأاراا الميكروبيأة التأك أجريأت علأ  أوضأحت و. % 53.23النسبة أكبأر فأك األسأماك الزعنفيأة حيأ  بلأط متوسأ  النسأبة 

<  11) الكلأك لهأا  كأان العأدالعيناا أن م لفاا الجمبر  والبيا  كانت ملوثة بكعداد كبيرة مج البكترياك ولكج بعأد المعأاملا 

CFU  )كأذلب أوضأحت النتأائل أن الفأرن كأان معنويأا بأيج وقد خلأت كأل العينأاا قبأل وبعأد المعاملأة مأج بكتريأا السأالمونيلك و

المسحوقيج فك نسبة الدهج حي  أعط  مسحون م لفاا الجمبر  نسأبة أعلأ  فأك كميأة الأدهجك وبالتأالك كانأت قيمتأه الحراريأة 

أوضأحت النتأائل . أوضحت النتائل أن هنالب االختلف بيج المكوناا الغذائية بيج المعاملتيج. البروتيج: بة الدهجسأعل  وكذلب ن

أنه لم تكج هنالب فرون معنوية بيج مسحون م لفاا الجمبر  واألسماك والتك تم ت أنيعها بطأرن م تلفأة فأ  ال أفاا الحسأية 

إلأأ  وجأأود كميأأاا كبيأأرة مأأج م لفأأاا المنتجأأاا  خل أأت الدراسأأة وقأأد. لمسأأحون م لفأأاا الجمبأأر  واألسأأماك بطأأرن م تلفأأة

البحرية ذاا القيمة الغذائية الجيدة ويمكج االستفادة منها بت نيعها إل  منتجاا أخر  آمنة مكروبيأا يمكأج أن تسأت دة فأك تغذيأة 

 . الحيواناا وأغرا  أخر 

سماك البياض، تقدير المخلفات، الجودة الميكروبية، أمسحوق مخلفات الجمبرى، مسحوق مخلفات : الكلمات المفتاحية
 .المكونات الغذائية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) VOL: 3, NO 6, December 2020 

 

 
 09 

ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) 

 
 

 المقدمة  .1

اآلونة األخيرة ح أل تطأور ملمأوي فأك تكنولوجيأا األسأماك واسأت داماتها فقأد شأمل التجفيأ  والتبريأد والتعليأب والتأدخيج فك 

 01جود م لفاا كثيرة قد ت ل فك بعض األحيأان إلأ  حأوالك وقد رافق هذا التطور و. والت ليل واصشعا  وغيرها مج الوسائل

ك فكل جهد ممكج لزيادة االستهلك اآلدمك لألسماكك سيكون ناتل عنه دائما كمياا مج م لفاا األسماك التك  [1]مج اصنتاج% 

والقشور والرأيك فأءن األسأماك فباصضافة إل  األجزاء التك ال تؤكل كالهيكل العظمك واألحشاء الداخلية . تتجاوز قدرة المعالجة

م لفاا األسماك عبئ ا ثقيل عل  البيئأة وبالتأالك فلبأد مأج وتعتبر  [2] . غير الملئمة للت نيع تحسب هك األخر  مج الم لفاا

د البح  عج وسائل للت لص مج هذه الم لفاا بطريقة تسمح باالستفادة منها عج طريق إعادة تدويرها واست دامها فك إنتاج مأوا

  مأأأج اصنأأزا  الكلأأأك بمدينأأأة %16.15تقأأأدر م لفأأاا األسأأأماك بحأأوالك  ك [3]علفيأأة ومنتجأأأاا أخأأر  ذاا أهميأأأة اقت أأادية

لذلب يجب است داة النفاياا وتجهيز األسماك لت نيع منتجاا جديدةك والمسأاهمة زيأادة اصيأراداا والواأو    [4] .بورتسودان

تتنأو  الم لفأاا السأمكية حسأب نأأو   [5] .م أدر للمأواد الغذائيأة من فاأة التكلفأةإلأ  أكبأر فائأدةك فأءن نفايأاا األسأماك تمثأل 

غيأر تجأاريك باضأافة إلأ  م لفأاا  -عرضأك-الوسيلة المست دمة فك اصنتاج حيأ  ي أاحب نأاتل الم أايد التجأاري نأاتل آخأر

تعتبأر م لفأأاا و [6] .لروبيأانتنظيأ  وتقطيأع وسألأل األسأماك فأك أسأوان األسأماكك وهنأاك أياأا  م لفأاا مأزار  األسأماك وا

ونتيجة للاغ  االقت ادي وعوامل عديدة أخأر  تتعلأق بالح أو  علأ  األسماك أحد المواد العاوية التك يمكج االستفادة منها 

ليأة المواد الغذائية الارورية فقد فكر العلماء فك إيجاد وسائل وطرن مناسبة للستفادة مج هذه الم لفاا ذاا القيمة الغذائيأة العا

فهذه الم لفاا يمكج فرمها وتجفيفها واست دامها فك تحاير مسحون سمب ولو أن  ك [7]السمبومج هذه الطرن إنتاج مسحون 

مسأحون السأمب هأو منأتل يأتم و ك[6]قيمته الغذائية تكون من فاأة مقارنأة بمسأحون السأمب الم أنع باسأت داة األسأماك كاملأة 

وطحنهأاك وهأو م أدر مركأز مأج البروتينأاا ذاا النوعيأة العاليأة والأدهون الغنيأة  الح و  عليه مج تجهيز األسماك وتجفيفها

الدهنية واألحما  الدهنية فك المسأحون السأمكك وزيأت السأمبك ممأا يزيأد مأج المناعأة الطبيعيأة لألسأماكك  3بكحما  أوميغا 

ازدهأأار اأأناعة األسأأماك نفسأأها وتسأأاعد إقامأأة اأأناعة مسأأحون األسأأماك علأأ  تقأأدة و. ويقلأأل مأأج نسأأبة إاأأابتها بأأاألمرا 

وقد أد  النمو الماطرد لل أناعاا القائمأة علأ  تربيأة األحيأاء   [3]. اوخ واا  فك الدو  النامية حي  تحسج مج اقت ادياته

 وتلعأب تربيأة األحيأاء البحريأة دورا  . البحرية والدواجج فك العالم إل  ازدياد الطلب عل  مسحون السمب وبالتالك ارتفا  أسعاره

حيويا  متزايدا  فك إنتاج األسماك فك العالمك ويمثل مسحون السمب أعل  نسبة للتكلفة ضمج العناار الداخلأة فأك عمليأاا التربيأة 

مأج إجمأالك التكلفأةك وخااأة عنأدما %  01ك % 31وأن تكلفة المسحون السمكك فك مزار  تربية األحياء البحرية تتراوح بأيج 

وتعتبأر األسأماك آكلأة اللحأوة أكثأر . [8]جامهأاك وتحتأاج إلأ  نظأاة تغذيأة يناسأب مرحلأة نموهأات بح هذه األسماك كبيرة فك أح

األحيأأاء البحريأأة إسأأتهلكا  لمسأأحون وزيأأت السأأمب يليهأأا الجمبأأر  البحأأريك ثأأم األنأأوا  األخأأر  مأأج األسأأماك آكلأأة األعشأأامك 
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ومسأحون  .[6] ت األسأماك إلأ  الوجبأاا المقدمأة لهأاواألسماك التك تقتاا عل  األعشام تزداد مناعتها أياا عندما يااف زي

السمب مفيد فك أعلف األسماك ليس فق  ألنه يساعد فك سد اصحتياجاا الغذائيأة اللزمأة لألسأماكك وإنمأا يحتأوي علأ  عوامأل 

مأج الطاقأة مأع ارتفأا  محتأواه  01% ويمتأاز مسأحون السأمب الجيأد بأكن نسأبة البأروتيج بأه ال تقأل عأج . [9]تسأاعد علأ  النمأو

وال تقل القيمة الهامية لبروتيج مسحون السمب عج  11%كذلب التزيد نسبة الدهون به عج  2%والتزيد نسبة الرطوبة به عج 

وقد ت ل هأذه النسأبة % 21-0ويست دة مسحون السمب فك العلئق التجارية لألسماك عادة بنسب تتراوح بيج . [6] 50-01%

هناك  .[6] ر األسماكك كما تتوق  نسب است دامه فك العلئق عل  اقت ادياا است دامهويتوق  ذلب عل  نو  وعم% 01إل  

مسحون السمب األبيض نح ل عليه بالتجفي  والطحج للسأمب األبأيض أو م لفأاا السأمب  أنوا  مج مساحيق السمب مج أهمها

لأ  نسأبة مرتفعأة مأج األمألح المعدنيأةك حيأ  األبيض ويتميز بكن محتواه عالك مج الليسسيجك المثيونيجك التربتوفأان ويحتأوي ع

( منجنيأزك حديأدك يأود)مج الفوسفور ويحتوي عل  نسأبة مأج العنااأر المعدنيأة الدقيقأة % 3.0مج الكالسيوة و% 5يحتوي عل  

ومسحون الجمبر  وهو مأج م لفأاا (. كوليج –الريبوفلفيج  – 12م)وهو م در جيد للفيتاميناا مثل مجموعة فيتاميناا م 

 انع إعداد وتعبئة الجمبر  مج الرؤوي واألطراف ال لفية واألمامية مع قليل مج بقايا لحم الجمبر ك وتتوق  نسبة البروتيج م

% 01 - 31فك مسحون الجمبر  عل  بقايا لحم الجمبر ك وكذلب عل  خلوه مج الشوائبك وهو يحتوي عل  نسأب ت تلأ  بأيج 

ويتم تقييم جودة مسحون السمب مج خل  تجربة تحليأل كيميأائك . [3]% 0لئق بنسبة مج البروتيج ال اة ويمكج إضافته إل  الع

وت تل  مسأاحيق . لمسحون السمب الم نّع لمعرفة محتواه مج البروتيج والطاقة والدهون والرماد واألحما  األمينية والدهنية

أجزاء األسأماك كبقايأا وم لفأاا ت أنيع األسأماك  مسحون السمب الم نّع مج بعضاألسماك تبعا للمواد األولية الم نع منهاك ف

وم انع التعليبك يكون أقل فك نسبة ونوعية البروتيجك لكنه عأالك فأك محتأواه مأج العنااأر المعدنيأةك ولأذلب يجأب الحأذر عنأد 

عأدة إتاحأة  است دامه فك ت نيع األعلف حت  ال يسبب حالة عدة اتزان األملح المعدنيأة فأك العلئأق والأذي يأؤدي بأدوره إلأ 

. [9]وي تلأ  محتأو  مسأحون السأمب مأج البأروتيج بأاختلف نأو  السأمب [6]. العديد مج األملح المعدنية األخر  فك الغأذاء

محتواهأا مأج تقأدير نسأبة الجأزء المأككو  وغيأر المأككو  مأج األسأماك وتقأدير ولهذا كان البد مج قياة مثل هذه الدراسة لمعرفأة 

نت هنالب فرون معنوية بينها فك هذه المحتويااك وبالتالك معرفة كيفية االستفاده منهأا حسأب مكوناتهأا المكوناا الغذائية وإن كا

 . سلمة المنتل كونه مج م لفاا سون السمبالتحقق مج مع 

  : هدفت الدراسة إلى

 .الجمبر  واألسماك بتحويلها إل  منتجاا يمكج االستفادة منها توجيه النظر للستفادة مج م لفاا .1

 .تقدير النسبة الكلية لكمية الفاقد مج الجمبر  واألسماك .2
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 .التعري  بالقيمة الغذائية والتقيم الميكروبك لمسحون م لفاا الجمبر  واألسماك .3

 .مقارنة المكوناا الغذائية والحسية  لمسحون م لفاا الجمبر  واألسماك م نعة بطرن م تلفة .0

 منهجية وطريقة البحث. 2

(  penaeus) menodonمأأج السأأون المحلأأك لألسأأماكك حيأأ  أخأأذا عينأأاا الجمبأأر  مأأج النأأو  جمعأأت عينأأاا األسأأماك 

ك أجريت عليها  القياساا الم تلفة بمعامل محطة بحأوث األسأماك (Caranx mate)واألسماك الزعنفية مج عائلة البيا  نو  

واألسأماك كاملأة بأالجراة  بواسأطة الميأزان وزنت عيناا الجمبأر  . ومج ثم تقطيعها وتقشيرها بواسطة القشاريج بسون السمب

أخأأذ طأأو  الجمبأأر  بواسأأطة ال أأي  وقأأيس طأأو  األسأأماك بواسأأطة (. ADAM AFP. 360L1.111 g)الرقمأأك الحسأأاي 

أخأذ وزن . وزنت األجزاء الم تلفة مرة أخر  بعد التقطيع  والتقشير والفرز بواسأطة الميأزان الحسأاي. المسطرة بالسنتيمتراا

إجريأت التجأارم والتحاليأل المعمليأة . كل مج الجزء المككو  والجزء غيأر المأككو  بالنسأبة للجمبأر  ولألسأماك الرأي وأوزان

والجمبري بمعامل وزارة ال حة ومعمأل بحأوث األسأماك  واليأة البحأر األحمأر بورتسأودان تبعأا  للقواعأد عل  عيناا األسماك 

  51-01تم تجفيفها مباشرة بواسطة الفرن الكهربائك فك درجاا حأرارة أخذا م لفاا الجمبر  واألسماك و. والاواب  العلمية

أخذا الكمية المتبقية مج العيناا وتم غليانها ومج ثم تم تجفيفهأا بواسأطة الفأرن الكهربأائك كمأا فأك . ساعة 20درجة مئوية لمدة 

خأذا منهأا العينأاا صجأراء التحاليأل ثأم سأحنت م لفأاا الجمبأر  واألسأماك بواسأطة السأ ان الكهربأائكك وأ. التجفيأ  المباشأر

  .الميكروبية والكيميائية

 : التحاليل الميكروبية 2-1

  [10]. تم تقدير العدد الكلك البكتيري لكل العينااك كما تم اختبار وجود بكتيريا السالمونيل وفق

وبة ونسبة المعادن ونسبة الدهون الكليأة  قدرا نسبة البروتيج بطريقة كجلدا  كما حددا نسبة الرط: التحاليل الكيميائية  2-2  

ثم حسبت لكل عينة عل  حأدة نسأبة الأدهج إلأ  البأروتيج تأم حسأام السأعراا الحراريأة مأج نسأبة البأروتيج ونسأبة . [11]تبعا  

 .سعرة حرارية للجراة بروتيج 0 .20حرارية للجراة دهون و سعرة  0 02.الدهون للعيناا مست دما

 : االختبار الحسي 2-3

أجر  التقيم الحسك لمسحون م لفاا الجمبر  وم لفاا األسماك الم نعة بطأرن م تلفأة فأك هأذا البحأ  للمقارنأة بينهأا حيأ  

أش اص متدربيج وكأان ذلأب علأ   11احتو  االختبار عل  تقيم القبو  العاة واللون والرائحة واللقواةك وقد تم هذا التقيم مج قبل 

 .تمثل غير مقبو ( 1)تمثل ردئ و ( 2)مقبو ك ( 3)جيد جداك ( 0)تمثل ممتازك ( 0)النحو التالك 
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 SPSS (Statistical Package forاسأأت دمت بأأرامل الحأأزة اصح أأائية للعلأأوة اصجتماعيأأة  : التحليللل االاصللائي  2-4

Social Sciences )لتقدير الفرون المعنوية بيج العيناا الم تلفة. 

 :النتائج والمناقشة. 3

تم اختيار التجفيأ  بأالفرن  . الهدف مج هذه الدراسة االستفاده الق و  مج األحياء البحرية كم در مهم للبرروتيج كما تقدة فءن

ألن التجفي  الشمسأك الطبيعأك المعمأو  بأه لتجفيأ  األسأماك غيأر ملئأمك حيأ  يعتبأر سأاحل البحأر األحمأر مأج المنأاطق ذاا 

  بالشأمس إلأ  تغيأراا الظأروف الجويأة الم تلفأة والتلأوث باألحيأاء المجهريأة الرطوبة العالية وتتعر  المواد الغذائيأة المجفأ

والحشراا والغبار مما يؤدي إل  تدهور نوعيتهاك وتحتاج عملية التجفي  الشمسك إل  مساحاا كبيرة وزمأج أطأو  ممأا يأؤدي 

مسك ممأا يسأبب إعأادة ترطيبهأاك إل  عدة اعتماد طريقة التجفي  الشمسك علأ  نطأان واسأع وكأذلب فأك المسأاء عنأد مغيأب الشأ

إن إعأادة تأدوير الم لفأاا  [12] .كذلب فءن معد  التجفي  البطكء يزيد مأج م أاطر التلأ  نتيجأة لوجأود البكتريأا هأذا مأا وجأده

تسمح بءنتاج مجا  واسع مج المنتجاا والمواد التك تساهم بتحسيج الغذاء وتأؤثر علأ  معأد  التحويأل الغأذائك لأذا كأان البأد مأج 

ستفادة الق و  مج الم لفاا البحرية الشاطئية  كونها تشكل ركيزة إساسية غنية بالمكوناا يمكج البناء عليها صنتاج منتجأاا اال

فم لفاا األحياء البحرية م در غنك بألحما  األمينية األساسية ولذا  يجب تحويل كافأة الم لفأاا   [13]ذاا أهمية اقت ادية

ل  منتجاا سمكيةك وتمثل هأذه الم لفأاا نسأبة كبيأرة مأج المنتجأاا البحريأة أثنأاء تجهيزهأاك وقأد السمكية غير ال الحة لألكل إ

وهأذا %   53.68فك الجمبريك وكانت النسبة أكبر فك األسماك الزعنفية حيأ  بلغأت %  42.50 بلغت النسبة فك هذه الدراسة 

حيأ  تأم تقأدير   [14]واتفأق هأذا مأع دراسأة  ما يعاد  ن   اصنتاج مج األسماك الزعنفيأة إذا تأّم تقشأيرها فأك سأون األسأماكك

 واتفقأت هأذه النتأائل أياأا مأعمج وزنهأاك  % 01-31نسبة حجم م لفاا األسماك الكبيرة والتك يتم إعداد شرائح أسماك منها بـ

حيأ   [16] كأذلب اتفقأت مأع . مليأون طأج 00فاا األسماك تمثأل ن أ  المنأتل وهأو مأا يعأاد  حي  ذكروا أن م ل [15-5-1]

أن اأناعاا تجهيأز   [17]مج الوزن الكلأك للجمبأر  وأفأاد % 00-00أوضح أن اناعاا تجهيز الجمبر  تنتل م لفاا تقدر 

الجمبري واألسماك جزء غيأر مأككو   أعطت األحجاة ال غيرة فك كل مج .مليون طج عالميا 700000الجمبر  تنتل أكثر مج 

أكبر مج األحجاة الكبيرة أي أنه كلما كان حجم األحياء البحرية اغيراك أد  ذلب لفقد نسبة كبيرة مج الوزن الكلك هذه القياسأاا 

 (. 1)تم عرضها فك جدو  
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 يوضح التركيب الوزنك لم لفاا الجمبر  وسمكة البيا (: 1)جدو  

 العينة  الوزن الكلك جزء المككو ال الجزء غير المككو 

وزن الجأأأأزء غيأأأأر  النسبة المئوية

 المككو 

وزن الجأأأأأأأأأأأأأأأأأزء  النسبة المئوية

 المككو 

 جمبر  كبير  14.98 8.77 58.35% 6.21 41.65%

 اغير 7.86 4.53 57.50% 3.34 42.50%

 سمب كبير  1850 855.25 47.40% 994.75 52.60%

 اغير 249.5 113.18 43.98% 133.21 53.87%

 

إن   [18]ذكأر االختباراا الميكروبيلوجية التك أجريت فأك هأذه الدراسأة كأان الهأدف منهأا التحقأق مأج سألمة المنأتل وفقأا لمأا  

 .الهدف مج التقيم الميكروبك هو التحقق مج أن المادة الغذائية فك الحد المسموح به مج قبأل منظمأة األغذيأة العالميأة للسأتهلك

تبأاراا الميكروبيأأة التأك أجريأأت علأ  العينأأاا أن الم لفأاا البحريأة كانأأت ملوثأة بكعأأداد كبيأرة مأأج البكتريأا قبأأل وضأحت األخأ

وقد يعود هذا إل  تواجد هذه البكتريا فأك الوسأ  والبيئأة التأك كانأت تتواجأد بهأا األسأماك  فتوجأد علأ  ( (CFU ˃250المعاملة 

أن البكتريأا توجأد فأك الجأزء السأفلك مأج الجهأاز الهاأمك وفأك سأطح   [19]وذكأر   [18]هأذا مأا ذكأره أياأاسأطح األسأماك 

أن االاأابة  [18] األاابة بهذه الكائناا أثناء المعاملا الم تلفة لهأا وأثنأاء التأداو  كمأا ذكأراألسماك أو قد يعود وجودها إل  

 ديادها تكون خالية مج الميكروباا كما ذكرالميكربية تحدث أثناء المعاملا وتجهيز األسماك  حي  إن األسماك الجيدة عند أا

وهأذ مأا يجعلهأا فأك الحأدود المسأموح بأه مأج قبأل منظمأة  CFU)< 11)بينما كان العد الكلأك لهأا بعأد الطأبأل والتجفيأ   [20] .

5x10)األغذية العالميةك حي  ذكرا أن الحدود المسموح بها لألطعمة البحرية هك 
5
وجأد الأذي  [16]ك واتفق هذا مأع  [10]  (

10×1.36)هو مسحون الجمبر  العدد الكلك البكتر لأن 
2
 CFU/g)   وهو فك الحد المسموح به وقد أرجع هأذه النتيجأه إلأ  قلأة

بينت الدراسة أياا أن كل العيناا قد خلت قبل وبعأد المعأاملا . الرطوبة وجفاف العينااك األمر الذي يقلل مج النشاط البكتري

أن سلمة المنتجاا البحرية تحتم خلوهأا مأج هأذه    [16]يبيج أنها منتجاا تمتاز بالسلمةك حي  ذكرمما  مج بكتريا السالمونيل

 .يظهر هذه النتائل (2)جدو  البكتريا الممرضة 

 البيا سمكة لمسحوق  م لفاا الجمبر  و العدد الكل  الميكروبك واالاابة بالسالمونيل يوضح (: 2)جدو  

 االسماك المعاملا لميكروب  العد الكل  ا السالمونيل 

 جمبر  طازج  CFU ˃250  uncountable خال  

 بعد التجفي  المباشر CFU 23 خال 

 بعد الطبأل والتجفي  CFU ˂ 11 خال  

 سمب طازج  CFU ˃250 uncountable خال  

 بعد التجفي   CFU ˂ 11 خال 

 بعد الطبأل والتجفي  CFU ˂ 11 خال  
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تأم تقيأيم جأودة مسأحوقك م لفأاا ل أن مسحوقك م لفاا الجمبر  واألسماك كانت قيمتها الغذائية جيدة حي  إنأه أوضحت النتائ

ك ويحتوي مسحون السمب الم أنع لمعرفة محتواه مج البروتيج والطاقة والدهج والرماد لتققيم قيمتة الغذائية واألسماكالجمبر  

لية مأج البأروتيج أمأا مسأحون السأمب الم أنّع مأج بعأض أجأزاء األسأماك كبقايأا مج األسماك الكاملة جيدة النوعية عل  نسبة عا

 وم لفاا ت نيع األسماك وم انع التعليبك يكون أقل فك نسبة ونوعية البروتيجك لكنه عالك فأك محتأواه مأج العنااأر المعدنيأة

 01ك%31)لفأاا الجمبأر  واألسأماك وهذا ما وجدناه فك هذه الدراسة حي  تراوحت نسبة البروتيج لكل مج مسأحوقك م . [6]

أوضحت النتائل كذلب أنه لم تكج بيج المسأحون السأمكك المنأتل مأج م لفأاا الجمبأر  واألسأماك اختلفأا فأك . عل  التوالك%( 

( p˂  1.0)المكوناا الغذائيةك حي  لم تكج الفرون معنويأة بأيج المكونأاا الغذائيأة فأك مأا عأدا نسأبة الأدهج كأان الفأرن معنويأا 

البروتيج واتفقت هذه :   أعط  مسحون م لفاا الجمبر  نسبة أعل  وبالتالك كانت قيمته الحرارية أعل  وكذلب نسبة الدهجحي

علأ  التأوالكك %( 0 -32%)حي  وجد أن نسبة البروتيج ونسبة الدهج فأك مسأحون م لفأاا الجمبأر  كانأت   [16]النتائل مع 

مأج البأروتيج % 01 - 31ا أن مسأحون الجمبأر  يحتأوي علأ  نسأب ت تلأ  بأيج حي  ذكرو  [3]واتفقت أياا هذه النتائل مع 

ال اة كما أوضح أن م لفاا تجهيز الجمبر  مج الرأي والدرقة م ادر جيدة للبأروتيج ويحتأوي أياأا علأ  المعأادن الم تلفأةك 

 . (3)فك الجدو   ظهرا هذه النتايلأن محتو  مسحون السمب مج البروتيج ي تل  باختلف نو  السمب   [9]وذكر

 البيا سمكة الجمبر  ويوضح الفرن بيج المكوناا الغذائية لمسحوقك م لفاا (: 3)جدو  

 المكوناا الغذائية  جمبر   سمكة البيا   pقيمة   مستو  المعنوية

p>0.05 0.09 41±0.05 30±0.01  بروتيج 

p<0.05 0.03 7.7±0.02 16±0.06  دهون 

p>0.05 0.61 49 ±0.02 51.2 ±0.01  معادن 

p>0.05 0.45 2.91±0.75 3.16±0.30  رطوبة 

p>0.05 0.06 18.7±0.07 53.3 ±0.23 البروتيج:الدهج 

p>0.05 0.04 244.5±0.04 272.4±0.08 القيمة الحرارية 

 

ة م لفأاا أوضحت النتائل أياا أن هنالب فرون معنوية فك كأل المكونأاا الغذائيأة بأيج مسأحوقك السأمب والجمبأري عنأد معاملأ

 .2و1الشكليج  الجمبر  واألسماك بالتجفي  بعد الطبأل وظهرا هذه النتايل فك
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 يوضح مقارنة بيج التجفي  المباشر والتجفي  بعد الطبأل للمكوناا الغذائية لمسحون م لفاا الجمبر (: 1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 للمكوناا الغذائية لمسحون م لفاا األسماكيوضح مقارنة بيج التجفي  المباشر والتجفي  بعد الطبأل (: 2)شكل 

البحأأ  للمقارنأأة بينهأأاك أجأأر  التقأأيم الحسأأك لمسأأحون  م لفأأاا الجمبأأر  وم لفأأاا األسأأماك الم أأنعة بطأأرن م تلفأأة فأأك هأأذا 

تكأج أوضأحت النتأائل أنأه لأم . لمقارنة ال فاا الحسية ومأد  قبولهأا العأاة وقبأو  اأفاتها الم تلفأة مأج اللأون والرائحأة والقأواة

 .(0)جدو  هنالب فرون معنوية بيج بدرة م لفاا الجمبر  واألسماك والتك تم ت نيعها بطرن م تلفة ظهرا هذه النتائل ف  

 

 معادن                               دهن                                بروتين              

 

 دهن                                بروتين               معادن                 
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 البيا سمكة لمسحوقك م لفاا الجمبر  والتقيم الحسك يوضح (: 0)جدو  

 قيمة المعنوية بدرة م لفاا البيا  بدرة م لفاا الجمبر  ال فة

 تجفي  بعد الطبأل تجفي  مباشر بعد الطبأل تجفي  تجفي  مباشر

0.11 القبو  العاة
a

 0.01
 a
 0.51

 a
 0.01

 a
 p>0.05 

0.01 اللون
 a
 0.11

 a
 0.11

 a
 0.11

 a
 p>0.05 

0.01 الرائحة
 ab
 0.01

 ab
 0.51

 a
 0.01

 a
 p>0.05 

0.11 القواة
 a
 0.01

 a
 0.01

 a
 0.51

 a
 p>0.05 

 

 (p>0.05)نك أنه ليس بينها فرون معنوية المتوسطاا الت  تحمل حروف متشابهة تع

 : االستنتاجات .0

تتميأز بقيمأة كمياا كبيرة مج هذه الم لفاا يمكج اصستفادة منها بت نيعها إل  منتجاا أخأر  ذاا نوعيأة جيأدة هنالب  -

 . غذائية عالية وخاليه مج البكتريا الممرضة

 . والغر  منه يمكج اتبا  معاملا م تلفة فك إعداد المنتل حسب االحتياجاا -

 . استغل  م لفاا الجمبر  واألسماك يمكج مج تقليل تكلفة االنتاج فك مشاريع االستزرا  السمكك -

 . استغل  م لفاا الجمبر  واألسماك تقلل مج كمية النفاياا وتكلفة الت لص مج النفاياا -

 .لواو  إل  أكبر فائدةالمساهمة فك زيادة اصيراداا وااستغل  م لفاا الجمبر  واألسماك مج شكنها  -

 التوصيات .5

 . عدة الت لص مج بقايا األسماك مع النفاياا ال لبة واالستفادة منها بءعادة تدويرها .1

 .فرز م لفاا سون السمب للستفادة مج األجزاء غير المككولة مج األسماك .2

 . إجراء المزيد مج الدراساا حو  مسحون السمب وطرن حفظه .3

 .ألسماك تطوير أساليب جمع م لفاا ا .0

 . تشيد م انع تدوير م لفاا األسماك وتعبئتها .0

 .إدخا  إنتاج مسحون األسماك ك ناعة مما يساعد فك خلق فرص للعمل فك هذا المجا  .0

 شكر وتقدير . 6

الشأأكر لجميأأع العأأامليج بمعامأأل وزارة ال أأحة ومحطأأة بحأأوث أسأأماك البحأأر األحمأأر ومعهأأد األبحأأاث البحريأأة بجامعأأة البحأأر 

 . تاحتهم الفراة صجراءاا التحاليل الم تلفة للعيناااألحمر ص
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 جدول يوضح تعريف المختصرات

 تعري  الم ت ر الم ت ر

CFU عدد ال ليا البكترية فك الوحدة 

12م  فايتميج كوباالميج  

SPSS   برامل الحزة اصح ائية للعلوة اصجتماعيةStatistical Package for Social Sciences 
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ABSTRACT 

   Today, the city has become the theater of various forms of pollution of the different 

ecological activity of man, which affect our lives.Currently visual pollution is a big 

problem in a lot of adverse effects on the physical and psychic of the individua. 

This will lead us to find solutions to these problems, especially health problems, which 

can restore the balance between man and his environment. 

  This research aims to find the causes of pollution and to demonstrate the causes of 

urban landscape of the city in Algeria in general and urban space in particular through 

the study of the facade of the districts planning and not planning.Or morphing the 

different forms of solid and liquid pollution and the appropriation of space and 

management. 

   Our study look for alternatives to give back to the image of the city real aspect. This 

by studying the public spaces, way through the example of the city of BATNA. 

Keywords : The city of Batna, Visual pollution, Cityscape, the Street, Street of Biskra 
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 الملخص

النةةةةةةةلفك  ةةةةةةةو خولةةةةةةة  ا   ةةةةةةةل   ت   ةةةةةةة  المدينةةةةةةة  التةةةةةةةلم تلفةةةةةةةا تلوثةةةةةةةل لم   ةةةةةةة    ةةةةةةة ل  ال  ةةةةةةةل  ال  ةةةةةةةو  

اللم تةةةةةةلو ا ي لللتتةةةةةة  ال ةةةةةةةا فلوتتةةةةةةل المدينةةةةةة ل  ال ةةةةةةةا ف ةةةةةةو    ةةةةةةةل ا  ةةةةةة  ت   ل ةةةةةة    ةةةةةةة  الم ةةةةةةتد ال  ةةةةةةةو ل 

 تةةةةةل.  ي ةةةةة ل ال  ةةةةةل  ال  ةةةةةو  لخةةةةةدع  ضةةةةةي الللاتةةةةةل ال ةةةةةا فل ةةةةةو  المدينةةةةة ل تمةةةةةل   ع للةةةةة  ا ةةةةة    ت ةةةةةتدضل

تل  ةةةةةل تةةةةة لل الم ةةةةةتد ال  ةةةةةو  لم ل ةةةةةلو . تةةةةةل  تةةةةةح ال  ةةةةةن  ةةةةةو خ ةةةةةل   لتلةةةةة  فم ةةةةةو تةةةةةو ل ةةةةةل   ال ةةةةةلا   للت

المدينةةةةة  ال ةةةةةا ف ةةةةة ل تةةةةةا ت م تةةةةةل  ةةةةةل   ت ةةةةةلض  لتةةةةةل ت ةةةةةو و تت  تةةةةةل تةةةةةو تةةةةةل النةةةةةلاخا  ل ةةةةة  تنتةةةةةل تةةةةةل فل ةةةةة  

 ...ال  ت   الثقلتت : تلللتو ال ا فؤ و تقل      ال لا ح

ف مكوناااااااا  تحااااااااول رااااااايص الدراساااااااة تشاااااااخيى اشساااااااباب الماعلاااااااة التااااااا   د   لااااااا  تشااااااان  الع  اااااااة باااااااين مختلااااااا  
البيئاااااااااة، والعوامااااااااال الماعلاااااااااة نااااااااا  خلخلاااااااااة المشاااااااااهد الحضاااااااااري لمديناااااااااة باتناااااااااة والمضاااااااااا  الحضاااااااااري علااااااااا  

وغياااااار المخ  ااااااة بمعاااااال تااااااداخل الوظااااااائف  à(الخصااااااوى،   ساااااايما مااااااا تعلااااااط بااااااال رط ناااااا  اشحيااااااا  المخ  ااااااة
الممكنااااااة  وانتشااااااار النمايااااااا  والسااااااائلة بكاااااال  شااااااكالها، ونوضاااااا  التساااااايير وتملاااااا  المجااااااال، وتبحاااااا  ناااااا  الباااااادائل

ماااااان خاااااا ل (  ريااااااط بسااااااكرا)إلعااااااادا الااااااردا  الحضااااااري للمدينااااااة متخاااااايا ناااااا  يلاااااا  نضااااااا  وكعينااااااة للدراسااااااة 
  .نمويج مدينة باتنة

 .ال  ل  ال  و ل الم تد ال  و ل الطوق ال  وي ل طوي  ت  و ل تدينه تلفن  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة  1.

فلوف المدين  فطل ا ت  لظل تفلل ال قدم ال  نلللتا تمل  قّد ت ة  فتل   ةّوو  فتةو  ال  ّ ةو تتتةلل ت لفةا تم متةل ت ةوخل   

 .ل لديد تو ا   لالو ال ت ت  الملقد 

تةن ل  الم و  األ ل ا ل نمل  ال ل ع ال  و  ضل ال ولم ال  و  النلفك  و الن ةلط ال ةنل ا  ال ةدتلفا تةا المةد ل خ   

ف لح المدين  الد   ال لذب األل و ل      ال  ل ت  ال ا ف  ن  و اال  فل   تو ف ل ال دتلو  ف  تو ت  لع تلت ة تلل تمةل  ا  

 .تا فلقتد الم   و االت مل ت   الم للت  ال ا     ا  م  ال ثتو تو المد  تا  ق نل الواضو

فلةوف تت  تةل اللموا تة   الململ ية  فطةل او  -ل ال ةلئو تةا طوية  النمةلال ةتم -المدين  تا ال مائو    غوا  تد      اللةللي 

ضلئ ةة  تةةو  لختةة  ال ةةي   ةة  ال  ةةلب تمةةل ط لتةةل ت ةةل  ت نةةلتو   ت مةةليم  للةة  خةةد ل تةةو تةةا قطل لفتةةل     ةة  تل اللموا تةة  

 .الخ..... الم   ف ل  لضتل  و الف لء الللم  ت ل ت ل لفهل تو الو ت  لل  ال ل و ل  لخ  تم  ق  الطوق

لقة   تةدال تةو ال مةل  ال ةتمل تةا االطوق ال  ةوي  ت ةل  تلل ضةل اللموا تة   الململ ية ل تلفةا  ةل   تت ة  ال فميةد لال النفةل   

 ثة ا المدينة  لذا تتة ل الةلفتو  ت ةد ا ل   ةل  تم   ة    ة للهل ت ةلو ت ةتدضل ....  وايتو األ     اللموا ت  غتةو الم ططة 

 .تلا  تل ال تمل تل ي ل   تلل ل ح ال  و ل تمل يطوح ف لؤالو لثتو  خل  تد ع ف طتطلفتل  ف متملفتلتتد ا تا لثتو تو 

 :أهداف البحث.1.1

فتدف ض ل الد ا    ل   تط ال لء       ة لب ال  ةل  ال  ةو  تةا الف ةلء اللةلم  الة   فحتةو ت ت ةه تةا ت   ة  المحةلضو 

الللت  ل مةلاطنتول  ال ا فؤ و فأ توا    تل      ل   المدين ل  ف و تلل      ال  وي   الموئت   ل   تا الطوق  ال لا و

 :تغت 

 .تتي  ف  تص ظلضو  ال  ل  ال  و   ذلل تو     لتوا     لته  ت ت ه  ت لل ه.1

 .المدين الل ل  لم تد خ و  ت م  يم و تو ال   ي تا ظلضو  ال  ل  ال  و ل  تلل للا ال أ تو لي لتتل     تحتو ,2

  :طريقه عرض البحث.1.1

ا  مةةد ل   ةة  المةةنتك الل ةةفا تةةا تللل ةة  الملطتةةلو الم ةةلتو   الم   ةةل   تتةةل  ةةو طويةة  ف ةة تص اللقةةلئع  لتةةوا  

 .النحو   ال ط تقا: الملطتلو الم للت   ل  للت  ال  ل    ل   ال  و   قد ا ف مو الد ا       تل  تو  ئت تو ضمل
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 :تقنيــــــــــــات البحث.1.1

 :االستبيـــــــان1.1.1

: تنةلء   ة  الد ا ةة  النحوية   ا  مةل ا   ةة  تةل فل ة ا للتةةه الد ا ة  المتدا تة ل قمنةةل تلالف ةل  الم ل ةو تللم ةةلل  الملنتة  تةةو 

تديويةة  النقةةلل تديويةة  ال تت ةة   ال لمتةةو   ةة  ت ةة لع تدينةة  تلفنةة ل ختةةن فةةي ا ةة    ائتةةي خةةل  ت   ةة  ال ةةل  غتةةو الم نل ةةق  

د خ و  غتو ت م      ت  لع الطوق  المدين  ل ل  التدف تو ض ل ال قنت  ا    ب الملتل   تللم ل   ال ا     ا ت ت

 .ت     االق واخلو ل  ق تل تو ض ل الحلضو 

 استمارة استبيان موجهة إلى السكان1.1.1

ل تةو  تةل  ال ا ت ا تنطق  الد ا   الم ل ق  تلل  ل  ال  و  تا طوي  ت  و   لل ه تو  ضي الم ل   تةا تدينة  تلفنة ل  ذلة

ض ل اال  مل     تقا تم مل   تةو ال  ةلؤالو تةو تةتو  ضةداتتل لتةوا      ال ة ل  تةا  .تلوت  تدع فأ توضل     تنحو المدين 

ال  ةةل  ال  ةةو  الةة   يمةةو طوقنةةل   ةةلا  نل  تةةدع ل  التةةي  لم   ةة  ل ةة للتلو ال  ةةل  ال  ةةو   تةةوا  ت   ةة  ال  ةةل  

 .تو تثل ض ل الحلاضو ل ل ل  لل  ت تد  موا ا  تلمل   ت نل    االق واخلو ال ا فؤ   لل  ال ق تل

 :المفهوم واألسباب واالنعكاسات: التلوث :التلوث البصري.1

 يلد ال  ل  ال  و  تو   طو الم ل لو تتل  ل ت  فم ل  تتل المدين  الملل و  تا  ق نل ال للال تو   غو الم ل ةلو ال ت تة   

تتةل يلةوف .  تو   طوضل ال ف لطه تللم لل  ال  وي ل  ال ا ي لح قتل تل  فقتتمتل ل ل تةل ف ط ةح   ةا   قلتة   للتة  تلل ت ة 

ل  وي  الممتم ل  ال ةا فحتةو  ةو طوية   اتتةلو الم ةل ا    ةل   ةلا  تل تةو   ثةت تل تو     ت مل   تو ال  لئص ا

 ....  طلختل تا الم  لع ال  و  ل مدين  

تط تلة  ا   ةةل    ةه ي ةةح النحةو للةة  األ ةتلء ال مت ةة   المنةةلظو الم ت ة ل ت نةةلغي ال مةل  الةةدا  ا  لتةل   ةةو تةا ف  ةةتو تماتةةه 

س تلل مل  ال   لديه   ق  تع ت     الللاتل   ل   ال  وي   ف لل ل  ة ل تتةل يل مةد   ة    ف ت هل تتا فم ننل تو ا خ ل

 .ت د  ال  ق الفنا

  ةو المنةلظو ال ةا فةؤ   للة  ال ةلل  تلةدم الواخة  النف ةةت ل  تقةدا  اال  مةلء ل  ت ة  الم تطة   ال ةا فةؤ و    ال ةل   الللتةة  

ل  ل   ا   ل ت   الممتةم  ل  ت ة  الململ ية   ال  ةوي  ال ةأ تو لي لتتةل   ة   ة   ل مدين ل لمل   تل ال فل و الطلتع الململ   

 .ا   ل 
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 :تعريف التلوث البصري 1.1

ل  ال  ل  ال  و  ضل تللي   تت ت  غتو تمللتة    تمةل ق ت ة    ةلذ  تةو النلختة  ال ة  ت   فلالةل  ق ةل  ا   ةل   ةو فغتتةو 

 .ا خ لس ت نلق لفتل تمل ي وفح   ته تقدا  ا خ لس ال مللا ف لل ال ت   الم تط  ته المحلضو الق ت      تللل  تل    ت و 

 تلد ذلل تل ف ل ه ي  و الق    تحلضو ال  ل         ي و  ذلل  ت ل تا  خل ت ه      ه ي  و  ال ي  ةو لفقةدل الةداتع   ةل 

 ات ل  ضا المنلظو الط تلتة ل        ةاء   ةو يويةد تتل ت ط   يط       اللنل و ال  وي  غتو ال [1] ا خ لس تلل مل  

تتل ي مل تمتع  نل و ال ت   ال ا ي دضل الم  مع غتةو تنل ة      غتةو تق للة ل تةلل  ل  ال  ةو  ضةل . ال  ص    ينحو للتتل

 ةل   تةل ضةا لال   ت ة   ضة ل األ مةل  ال ةا ي ةنلتل ا   ةل  [2]قتم  ت غتو  ل  ت   فل مد     ال  فت  الثقلتت  ل م لضد  الم  مةع 

لإلضمل      لء اال  لمل  لثلت  لل   لء ال  طتط  ال  متيل لمل     لء ال  للتلو االت مل ت    االق  ل ي  لتل     ل تو 

تا  نع   مل  فؤذ  النةلظو تةو ت ةلضدفتل  ففقةدل ا خ ةلس  تةللقتي ال مللتة  تةو  نل ةو ال ت ة  اللموا تة  ال فة  ءم تةع ال ت ة  

 .تلت     المنل ت     اللظتفت   ل لل تع القتي ال  ل ي الط 

األ ةة لذ  ةةمتو   ةةلتد    ال  ةل  ال  ةةو  ضةةل ال  ةةلي و غتةةو توغةةلب تتتةل للن ةةو تةةو الل ةةط  ذلةةل تةةا :  ي ةتو األ ةة لذيو

فا    تةع ل ل ةط الط تلةا ال ةل   الةلظت ال نلءاو   الفواغ  الطوق  ال   يمةو  ةدم ال ةلا  :  نل و الم تط ال  و  تثل

 [3] .القتي الثقلتت   ال ل تمت 

 :مظاهر التلوث البصري 1.1

ف مو  طل   ال  ل  ال  و  تا ا ف لطتل تللد ت  األ لة  تللم ةأل  ال  ةوي   ال مللتة   يةو يم ةو   ةد ت   ة  تحةلضول تةا 

الم ةلخلو  ال  ةواء  ال  تتةماو تةو : الف لءاو الللت  تو ال ةلا و  الطوقةلو  تةل ف  ليةه تةو ت   ة  الم ل ةلو ال ل ة 

ال  وي  تو   مد  ا  ل  ل ف تتماو الواخ   القملتة  لثةلت  للة  ال لخةلو ا  ةتل ي   ال ت ةلو ا   ةل ي ل  ال ةا فلةل ا تةو 

تقةةد ا خ ةةلس تلل مةةل  ضةة ل ال ةةل   ال ةةا  ةةلضا تنحةةو  ختةةلء المدينةة   ال ةةا    ةة  ا تللمقتةةلس الموئةةا ل لةةتو  وتةةل  قل ل ةةل 

ا  يم ةةو   ةةد ت ةةل   ال  ةةل  ال  ةةو   تحةةلضول  تةةا  ةةلا و  طوقةةلو    ختةةلء المدينةة  تةةو  ةة   تلةة  المحةةلضو تلتةةل 

  :ا   لئت 

  ف ليو    ل  المن أو تتو القديي  ال دين تا الملقةع اللاخةدل  تةو   تةل ق فقنتةلو  تةلا  ال نةلء تةتو تن ةأ    ةو

ال طل  التلئل  ال ةويع لمةلا  ال نةلء    ل ةل المةلا   يؤ   لل    ل   اث  تا ال نلغي ال  متما لتل ختن   

 اتتلو الم ل ا لللمتلج  األلمنتلم  غتو ذلل تو تةلا  ال  ةطتح النتةلئا   ع ال  ةليو تةا  الم   دت  تا فغطت 

.  ل المن أو خ    لل لل  الفل ق المتنا تتو ا  تلء المن أ ت تط
 

[4]  

  تد   ال   ف  المل ي  تا ف ديد الملا   يو يف ل تلا    وع  قل ف  ف   تملال قد ف ّلل الم ن . 
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  فنفت   اتتلو الم ن  ت للف  ل لاتتةلو ال ةا فةي ا  مل ضةل تةو ق ةل ال  دية  تتقةدم الملمةل   الم ةمي تةع الم ةو و

فت  يقلم المللل ت نفت   اتت  ت للفة  فملتةلل لمةل تنحل  ل لاتت  الوئت ت  تث  ل   مل  تو ق ل ال  دي  ل و  ند ال ن

 .في اال  مل    ته  لاء تا ال  ل    األللا        ا   تمل ي لل الم ن   يؤ و     تل خلله تو ت ل 

  غتلب الطلتع اللموا ا  الململ   الممتم ل مدين   ال   يؤ   لل  تقدا  ا خ ةلس تلللخةد   القةتي الم ة ول  تةتو

   الطلتع ضل خ ت   ت ت  ال   تل ال ل تا ال لئد تا ت ل  تل ت تن يلطة  لةه    ةت  تلخةد   الم ل ا ختن

 .فمتمل  و غتول تو الم ل ا 

 .لل ض ل الللاتل فد        دم الل ا  ق   الم  لع الثقلتا لل  تل ح غتلب القلا تو ال ل   تلل ت   الململ ي   ال  وي  

 

 

  

 

 

 

 ( ال مائو ) الللت  لخلو  (1):   ل

:صادر التلوث البصريم -1-1
 

فةوف ط ت ةل  ل ا ف لطةةل   تقةل تأ ة لته  ت ةة  لفهل  تلال ة نل  للةة  ت   ة  األ تتةلو  ال  ةةل  ال ةا فل قةا تتةة ا المفتةلم  ت لتلفةةه 

ال  ةل  الة افا  ضةل لمةل يةد  ا ةمهل ذافةا الم ةد ل  :الم   ف ل تإ ه يم ننل فق تي ض ل الم ل    نل و     ل  لتمضةل لمةل ي ةا

ختن ي ل  اللن و الململ      اللموا ا  تو  ة   ف ةمتمه ال ةاء   الة   ال يوا ةا ت تطةه الم ةل  ل  يةديو ظتةول ل ةل 

ذافةه  ال نل    اال   لم اللاتح فلتوضمل تتهل  يغ  الطوف  و قتي الفول ال مل   الة  ق الوتتةعل ي ةل  ضة ا اللن ةو تةا خةد

غلل ل تل ي ل  ت تط اللن و الململ      اللموا ال  ف ل  الم تط الم ل و. ت د ا ل   ل ل  ي  ح النفل   الن ل  لدع  ؤي ه

 [5]  . ض ا تو       ق  المؤ و  الم أ و ت د ا تو ت ل   ال  ل   يحتو ض ا ت تل تلدم ا   لم  ف لتل ل تتمل
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 :أسبببببببببببببببببباب التلبببببببببببببببببوث المرئببببببببببببببببب  للبي بببببببببببببببببةمببببببببببببببببب  أهببببببببببببببببب  :أسبببببببببببببببببباب التلبببببببببببببببببوث البصبببببببببببببببببري -1-4

 فةةةدضل  ال ت ةةة   لضمةةةل  النحلتةةة  الللتةةة     ف مةةةو تةةةا  قةةةص ا ت ل تةةةلو المل يةةة  ل د لةةة  تمةةةل   ع للةةة :أسببباب اصتصبببادية )أ

  ف متةةةل األتةةةللو لال تلللنل ةةةو ال  مت تةةة  الم ةةةّلض  ل لمةةةوا  ف ةةةا ت ةةةم  ف متةةةل المتةةةل يو الللتةةة   ةةةو طويةةة  النةةةلاتتو 

 تتةةةةلو الم ةةةةل ا   ت ةةةةد   او ال ةةةةلا و  نةةةةد الميةةةةل او الو ةةةةمت   ال  ةةةةلء للةةةة  ال  ةةةةل  الم   فةةةة   ال مل تةةةةل   ضةةةةل   ا

 .لل ج الم   و ت  ل  ط  ت ل  ت ويل

  ف مةةةو تةةةا ا ضمةةةل  تةةةا خمليةةة  ال ت ةةة   الم لتحةةة    ةةةا النحلتةةة  الللتةةة   اذالةةة  ال لةةةديلو  ال ةةةغل    :أسبببباب بي يبببة )ب

 .الم ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل  ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تل  ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويل

  ف مةةةةو تةةةةا ال مةةةةل    ا  ةةةةوا     ف ةةةةليه ال ت ةةةة  اللموا تةةةة  تلل  ةةةةلطؤ تةةةةا خةةةةل ت ةةةةللل   :اب عمرانيببببةأسببببب )ت

 .الل لائتلو  لاء النلف    و المنطق  ت افتل    اللاتد  للتتل

 ف مو تا تقد الل ا  ال و ال مللا  ال تل ال ديد تا الم لتح    ا ال ت ة   الملةللي األ وية   ال  ةل ي    :أسباب ثقافية )ث

 .الملتل   تا الد ل 

 :الطرق الحضرية مفاهي  وآليات.1

 :مفهوم الطرق الحضرية.1.1

ال نليلول تتا ال فلطةا تواغةل تةل فلطةا تلنة  الطوق ضا  لثو األتللو ال ا  فمثل اللظتف  األ ل  تا المدين ل  ال ا فلتد تتو 

الن تك ال  و  تل ثلت  لل  ال دائ  الللت ل ال ةا فلطةا ل مدينة  ليقل ةل  ل ةل ضة ل األ ة ل    ة طتع ف ت تةل لفةواغل تةللطوق 

فل  و تو  ضي تفلفت  الفتةي ل ن ةتك ال  ةو   ختل ةلل تلل ةل و ضةل ال قتقة  ال  ةوي  األلثةو  ةللت  ل  لوية ل
2

ال ةلا و  فل  ةو

ت ل ل   ل تل   ويل ل ختليل ل مدين ل  تل    ل  ول  ال ة ل ت   الفتميلئتة ل  يم ةو القةل    ط ف طةتط ال ةلا و تةو  ضةي األتةل  

ال ا ي ح    ف ح  تلض ملم  اثلا الم ططلو اللموا ت ل تلل ةل و  حةلم ت ةللا   ةل    ةو ت ةلء  ةلم تثتةو ل ض مةلم ي ةأل  

 [6].    الوللب  حوا ل  تم ال  تو ال   ي غ ه تو الم لخلو الم     ل ف لءاو الللت تو   تط ت لا   تو الم ل

 :أنواع الطرصات. 1.1

ل  الطوقلو تم و لتل    ف غتو    فغتو  حلتتل األ ل ال     د  فدت  تم و لتل    ف غتةو تةو  ة   ال ةتل او ضة ل ال غتةواو  

 .المللت   االق  ل ي  ف  ل الديملت ال فلتد تا اقل فو      ال  تو   لئ تل 
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تنحوضل ي  ص  ملتل تنحو ال ول   ل و لتو تقط تفتةلم ال ولة  تتةل  ي ةل تف ةلح لقةواء المنحةويو ي لةل ال نةلظو     دتةه 

  .تل ثلت  ل نحلم     دته تا اللاتتلو ال  وي 

( لم       لا تلل تتا ف     خ ح طللتلل خ مهفلوي  : ل  خقتق  الطوقلو ضا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [7] ضمت  ال لا و تا المدين  : (2)  ل 

 :التصنيف الوظيف  للطرق.1.1

يل مد ض ا ال  نت       ظتف  المدين  اللموا ت ل لذ    تلقع لل الطوق يؤ و      ظتف تلل  ض ا  اتع لل  الل ق  الملتل    

  ة   ل  ةلا و الةلظتفا ل   ةنت  ال ق تدية  المنت تة  فلةّل تةتو  ة    الطةوقل  ذلةل ل ل يةع الن ةلطلو تةا الل ةط ال  ةو  

 المق ةل   اللتتةلو للة  الل ةل  خولة  ا ة تللب     تنلء   ال لا ول   ملط تو ت فلت تملن  » ال ويل ت  الطوق«ال لا و

 ال ةلا و ل  ةمتي خ و األ لس فلد  ال ا الم ل   ل األ اثا ا   داتلو فوا ا ال ض ل المنت ت     لال ال لا ل      ثمو

 .[8] الموا ت  

 

 

 

 ال ـــــــــــــــــــــــــلا و° 

 الم ل  الللت ° 4

تمل    الن لطلو   ° 

االت مل ت  ال فل  و 

 للل نمل     األقدام

 ال  ت   الفلللت ° 3

  لا و  تن ° 

 اال  دات  ° 2

ال   تع     ا   دام ° 

 النقل الللم

 ا ففلو     ° 

 الملا  و

 ال    الللت   ° 1

ا ففلو تلدالو ° 

الم ا  ت لل فواتع 

تلدالو ال دا     

 توا  الق ح   

 ال  و 
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 : الطرق التجارية -ا

فقةدم الطةةوق  ظةةلئ   ديةةد  ل ةة ل  المدينة ل ختةةن ف ةة ص تلظةةلئ  تلتنةة  تنتةةل تةل يقةةدم ال ل ةةح ال  ةةل  ل لذ يف ةةل   ةة لب   

المؤ  ةلو   ة  ات ةةدا  الطةوق ال ةةتللت  الل ةل  للتتةل تم   ةة    ةلئل النقةةلل فمثةل تثةل ضةة ل الطةوق   ل ةة  الوئت ةت  تنتةةل 

 .  ل لي   ت  ت ل  فل  و ض ل الطوق توالم ت ب  قلي  ل  ل  المدين  ف فوو تنتل طوق . األتللو المولمي  تا المدين 

 :الطرق السكنية-ب

ل  فل يع ا  لمل  األ   ال  نت  تأ  للتل   خ لتتل  الم   فة    ة   تةماء األ   ال  ةوي   يةنل و ت ل ةو    ة  الطةوق  

  اخةة تيل  ال ةةا فةةوتطتي تةةللطوق   ةة  ا ةة  ف  ف تةةلل ال ةةا ف ةةدتتلل  ال ةةا ف ةةدم  ي ةةل ط تلةة  اللقةةل اول  فط  ةةلو ال ةة ل  

 . ف  لتل تلحمتل ل لل ف      تلل ضل تو تلقع   و

 :الطرق الترفيهية -ت

ي مثةل ال ةةمء األ   تةةو ضة ا النةةلو تةةو الطةةوق تةا الطةةوق ال ةةا فطةل   ةة   ةةلاط  ال  ةةل   األ تةل   ال ةةا ف ةةوق الغلتةةلو     

تتمثل تا الطوق ال ا ف لد  تنتل اال  لملالو ذاو الغو  ال وتتتا  فن  ةو   ة  طللةه الم لخلو ال  واءل  تل ال مء الثل ا 

 . اللو   الم   ف 

 :الطرق الصناعية-ث 

 ي ةح    ي  ة  (  قةل ال  ةلئع  اللمةل ) ف  لج المنلط  ال نل ت  لل  ا ف لط  ائةي تللمدينة  تلا ةط    ةلئل النقةل الم   فة    

 .   األتل   ال و  تثل ض ل ال دتلو تلال  موا ي

 : فؤتو ت ل     ل ت  تلا ط      طوق

 . طوق لق تمت    تط تللمنلط  ال نل ت   فوتطتل ت لقا المنلط  الم ل    -

 .طوق ت  ت  ف فوو تو الطوق ا ق تمت  لل   ا ل المنلط  ال نل ت   فق متل لل  ف مللو  -

 . تنلط  اللموا   الم ل ع  ال دتلو الم   ف  تا المدين طوق تو ت   ا  ت  فقلم تللوتط تتو الطوق الم  ت   -
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 [9] اللظتفا  ال  نت  ال لا و ت   تتو الل ق  :(1)ال د  

 ودالالتمفهوم :المشهد الحضري .4

 : مفهوم المشهد الحضري-.1.4

 ROBERT LEتةةةةةللمل ي الفو  ةةةةةا   paysageظتةةةةةو ضةةةةة ا المفتةةةةةلم أل   تةةةةةو  لةةةةةدع الفو  ةةةةةتتو ف ةةةةةا ا ةةةةةي 

  ضةةةة ا تةةةةا القةةةةو  ال ةةةةل س   ةةةةول تةةةةا ال دايةةةة  ا ةةةة لم ه الو ةةةةلتل ل لت لةةةةدع ضةةةة ا المفتةةةةلم للةةةة  ت ةةةةلالو   ةةةةوع  ا ةةةةل  

 .تفلضتي ت  لين   ختل ل  ت قل ت   ختل ل   وع تتل يو ت لد  ل  لقد  وف ض ا األ تو  د  

  ةن لو  للة  ضةة ا المفتةلم   الالفةه الم   فةة  خ ةح  ؤية  لةةل تف ةول تتنةل  ال ثتةةو تةو المف ةويو الةة يو  ةلضملا تةا ت ل فةةه 

 : ا وائه ت قد  وته اللديد تو المف ويول ا  و ل تنه للآلفا

 Paul David Spreiregen : 

   ال  ت  ال ا ا     تل النلس تو ت ل لو المدين  ال قتقت ل ض ل ال ل   الم       ضةا  ةل   الم تد ال  و  يمثل ال ل

 المدينةةةةةةةةةةةةةةة     اال ط ةةةةةةةةةةةةةةةلو  ةةةةةةةةةةةةةةةو المدينةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةة   يمثةةةةةةةةةةةةةةةل ت  ليةةةةةةةةةةةةةةةلو المدينةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةو األتنتةةةةةةةةةةةةةةة  

  الف ةةةةةةلءاو  ال  ةةةةةةل ب  الةةةةةة لويلو  الةةةةةةو ائ     اتةةةةةةل ال تةةةةةةل   المةةةةةةلو  ي ةةةةةةأ و تتةةةةةةل لةةةةةةل  ةةةةةة ص  تقةةةةةةل  لمتللةةةةةةه

ختن يلوف الم ةتد ال  ةو  . ل قلو الفتميلئت الي ّل  لل   ص  ل فه ال   ت   و  تماء المدين  تو       م لفهل  

      ه لل تل يحتو تةو المدينة ل  ف ةلضدل اللةتول  فد لةه األخل ةتول ف فل ةل تلةه تةا التت ة  ال  ةوي  تةو  ة   ا خ ةلس 

 [10] .للل  ل و  ال  لتل  ال نحتي ال  ا  ال  و  تلللخد   تللم ل   تلل  وت  ا   ل ت    و تفلضتي  د  

  Gordon Cullen 

 تةةةةةةةةو ال مل ةةةةةةةةل ال  ةةةةةةةةو   ال نحةةةةةةةةتي لم ل ةةةةةةةةلو ال ت ةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةوي  الم مث ةةةةةةةة  تلألتنتةةةةةةةة   ال ةةةةةةةةلا و  الف ةةةةةةةةلءاو  

 األ ةةةةةة  ت لتةةةةةة  اللنل ةةةةةةو الم ل ةةةةةة  ل  ت ةةةةةة  : ال  ةةةةةةوي  لمةةةةةةل  ي ةةةةةةتو للةةةةةة     الغةةةةةةو  تةةةةةةو الم ةةةةةةتد ال  ةةةةةةو  ضةةةةةةل

التصنيف الوظيم  نئة الشارع
 

 
 رط الرئيسية
 

  رط جامعة نرعية  رط
 

  رط محلية
 

 

 ريط
     

 شارع
    

  نواع  خرى
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 الةةةةةخل    ةةةةة تل تمتلةةةةةل  تطويقةةةةة  تةةةةةل ل  ويةةةةةو... األتنتةةةةة ل األ ةةةةة ل ل الط تلةةةةة  المةةةةةلءل المةةةةةو  ل ا    ةةةةةلو : ال  ةةةةةوي 

 [11] .تا ال ت  ل تللمدين  تو  تت   حول ضا خد    اتا( الد اتل ) ا  ل   

 :الوظيفة والحركة والعمارة:  المعايير الثالثية. 1.4

ل  ت   ة  اللظةلئ  فلمةل   ة  تة ب ال ولةة    ل ة  تتمةل ي ل ة  تلظتفة  ال  ةل  ل ضةة ل األ تةو  فقةلم   ة  تة ب الةةوات تو   

 ال تل او تمل يؤ و     اللمل   تو     ظتل  ت     ال ةل   الم ةلضد ال  ةوي ل  ال ةا فةؤ   للة  ف ةل  ت ةو ل ختةن 

للاتتلو تو الم  و ال  ل ي    غتوضلل لثلت  لل  ال  تتماو  ال  ةوي  ي     تا ت     الم لضد الم  ل ت  تو األللا   ا

 (.ال أ تن   ال لخلو ا    ت )

ضةة ل اللظتفةة  ال  ل يةة  الم نل ةة  تةةو ت ةة و الم تةةو  األ ةةل   تةةلا  ال نةةلء  غتوضةةلل   ةةوو  ي ةةل   ةة  طويقةة  ا ةة لمل     

 .الو ت  تو     ا  غ له للو  ت     المن لتلو

 تد ال  و  لمدين  تلفن  ل مل ي  و تا ال لد المتنال ل مل لل   لثو  فلقتدا  فد تلل ض ا ال طل    ع لل  ف ّلل تمللا   ةو ل  الم

 .     ل   المدين 

 

 

 

 

 

 

 (م  التخطيط المنتظ  لنمو المشوه:  )محور طريق بسكرة.5

ل  ف  تص ظلضو  ال  ل  ال  و  تو     ال      و ت      ل  الم تد خ و  تللم ل ل ختن في فلظت  الملطتلو 

 : الم       تو ال ل ح النحو   تو  م ت  ال  قت  للل للا

 

 

 
    المتو   وتن ن  الم تد ال  و  ل مدين  :  (3)  ل    
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 لد ا   ظلضو  ال  ل   تلوت  لتفت  ال للتل تلتلل قمنل ت  مئ   ف ديد ت     القطل لو لن للتةل تلتةل تطويقة  تف ة    ضةا 

 :للل للا

 :للمحور  الحد التاريخ  و الفيزيائ .1.5

 (تل  19تو المدين  القديم  لل  تف وق طوق )ل  ال د ال ل ي ا  الفتميلئا لم ل  طوي  ت  و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت  و  طوي   ويط (: 4)  ل

 
 [12]                

 ت ل  الطوي  اللطنا طوي  ت  و 

 

 فترة االحتالل

 

ال د ال ل ي ا لطوي  ت  و :   (5)  ل  
 

[13] 

 االستقالل بعدفترة 

 فترة بعد بعد  االستقالل
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  : حدود عينة الدراسة 1.5

ال ةا ي  ةع ل  طوي  ت  و  ت ل  يم د تو ال مل    ل ال نلب  ي فوو ل لا و     طل  فمدل  مل يل  ضنل  ت     ال دتقلو 

 .لتل تو خول  الوات تو  ال تل او لل  تل ح ت     المن أو

 

 

 

 

 

 :محور طريق بسكرة بوسط المدينة سبب اختيار.1.5

 ال    وف تن    لئه ت ولة   مةل  فطةل  خ ةو ل   ةوو طوي  ت  و  تل ط المدين  ضل الم ل  الم و  ل مدين  تلفن    ل 

   .    ض ل الحلضو  ال  وي   ال ا فحتو تا تمتع المتل يو

  :يل  و تو  ضي الطوقلو ال ا لتل     ل تو  ال   يؤ و     تحتوضل ال  و   ال   يلطا قتم  ل ل   المدين 

 .تل   ل ل تتت   ل نلا  األ ل ) طوي   طنا  (الملقع اال  وافت ا لت ا الطوي   تلقله تا المدين - 

 .)الطوق ال ا فلوف خول  تو  ي  تا تدين  تلفن   تتل تو  خد   ل و (الد   ال   ي ل ه تا ال تل  االق  ل ي   االت مل ت -

 ل  طوي  ت  و  ضا الطوي  الللم  األلثو فو  ا  ال   يل  و تل و لت ل   تو  تل الل ل  لل  ضدف ت د  

 . ل        يلتل تلد يلم ت لخ  تد   توح ا

 [14]  تلل  طوي  ت  و   :  )2 (تد     

 

 

 

 التصنيف (م)عرض (م) وله  اسم ال ريط

 المستوى اشول  54 3577  ريط بسكرا

 
 تنليلو

 تنليلو

 خد    تن  الد ا   لطوي  ت  و  ف تو  ويط  تلي  ( :6)   ل
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 : دراسة المشهد الحضري.6

 : أثر ومظهر التلوث البصري.1.6

 : الممرات.1.1.6

ت  و  يد       ضمت تل   ضمت  ال ول  تللطوي  ي  ل  تو تمةو  اخةد تقةط يقةد  ل   و  طوي   :أرضية الممرات.1.1.1.6

 .مل   ت  ال دت  ل تو  تللطوي  ل ل تل فل  و تد ل  لب 9 وثتل ب 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

فلل ا تو فدضل   ف فو تمل يلوقل ال ول   ل ل  الطوي  فلوف فدت    ل ا ل تةول لثةلت   ل  فتمتش   ثت  الطوي  تل تل 

 .لل   دم اخ وام ال و   تو ق ل ال لئقتو تإ تل ال ف  ل تو الممت و ال ا  لضا تنحوضل

ل  ت ةل  طوية  ت ة و   ف  ةل    ة  قنةلاو  ةوف المتةلل ضة ل األ تةو ل فلطةا تةلا غتةو  :شبكة تصريف الميباه -1.1.1.6

 . حت  تللطوي  ل ل تل ال فلمل تل   ع لل  ف مع المتلل ت ط تلل تمل   ع لل  ف ليه ال ل   ال مللت  ل م ل 

 

 

 

 

 طوي  ت  و  (:  7)  ل

  ب

   ثت  طوي  ت  و : ب_تقطع ب :  (8)  ل

 ب

 النسي  الحدي  المشوص   النسي  القديم المنتظم  
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 : الرصيف.1.1.6

 : الرصيفأرضية .1.1.1.6

ل    ثت  الو ت  تم ل  ت  و  تا الن تك القديي تقل ت  ل  مالق  ل نتل فلل ا تةا الن ةتك ال ةدين ختةن   ةدضل غتةو  تقتة ل 

 .لثلت  ل ل   ط تل  ل ي  غتو تقل م ل  مالق

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ي  ح خلل  ق   لدع المل   ف وب تللذ      ثت  الو ت  فلل ا تو 

 :النظافة-1.1.1.6

ل  القملت  تو ت  فلو  تقليل اال  لملالو التلتت ل   ل   ال  ل ي   ال ا ف فظ تا  نل ي   ل ة ل  ل ةو تةا  غ ةح األختةل  

 . نتل ف ل  ت و   و لل  فوالي ال   تلو تمل   ك  تل فوت  لغتلب ال نل ي  ال ل   تتلل ض ل ال  للتلو ال لط   

 

 

 ت  لو ف وي  المتلل (: 9)  ل

  

  ثت  الو ت  تم ل    ل    :(11)  ل

 ت  و 
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 :تحليل النتائج. 7

 ل ملوت    و ال  ل  ال  و      ا   ل   ال   ف لةو  لةه ت ةلءافنل الللتة  ت ةف   لتة   الطةوق  ال ةلا و  ت ةف          

 ل   ا  لتح  ثع ا  مل   ت ن  ل   تلل  ل  ال ةللنتو تةللم ل ل لثةلت  للة     ضة ل اال ة مل    تتةا للة  الم   ةتو 

 .خت  الململ ي    اللموا ت لملوت  لتفت  فقتتمتي ل م تد ال  و  تو النل

ض ل اال  مل     تقا تم مل   تو ال  لؤالو تو تتو  ضداتتل لتةوا      ال ة ل    ت ةل  الفةل  تو األ ل ةتتو تةا ال  ةل         

ال  و  ال   يمو طوقنل   لا  نل  تدع ل  التي  لم     ل  للتلو ال  ل  ال  و   توا  تدع فأ تول     ا   ل       

 . تطالم

 تو     ف  ت نل لن لئك ا  مل   ال  قت  المتدا ال    نل فلاتقل ل توا تا اآل اء تتمل ي ص تلل ل  ت     ت ل ةلو  الم ةل      

  ة     لةل تةو اللاتتةلو  المحة و تةلق الم ة و ال  ل ية  تةا خللة   ةت      دم ف قتقتل ل واخ  ال  ةوي ل  يةو فةي ا تمةلو

 .خلل  تو الق    ند النحو للتتل تل ي د .  لت ا ت نل ق 

 تل ل  للت  فأ تو ال  ل  ال  و      ا   ل  تقد في ا تملو         ؤي  تثل ضة ل المحةلضو ال  ةوي   ال ة  ت  فةؤ و           

 .     ف ت  ا   ل   فؤ   ته  لل   خلل  تو الق    ال  ت 

لت  ظتل  ال  ل  ال  و  ل مدينة  تلفنة ل فلةل  للة    ةلء ا ة لمل  الف ةلء  ا  نل ا ل ل تل     يم ننل القل       ح ل  ل     

لثةلت  للة  ق ةل  المنحلتة  ال  طتطتة  . الللم النلتع  و ال  للتلو ال لط   ل والي ال ة  تلو ال ةا ينة ك  نتةل ال  ةل  ال  ةو 

مدينة  تةو ت  لاضةل ال مةللا  تمدينة  تلفنة  ف  ةلج  لغفللتل لألتلل  ال مللت  يؤ    تواغ ال ل   الململ ي  اللموا ت  لم ل لو ال

 . لل   تل    ف طتط  لثو تلللت  تو  تل الق لء     تثل ض ل الحلاضو   ال ا   وو      اخ  ا   ل    لل فه

 

 

 

 

 فمثتل    ا لن لئك اال   تل  ال ل   ت قتتي الل طتو الململ     اللموا ا(: 11)  ل 

 

15% 

30% 
55% 

0% 

 اسباب التلوث البصري 

 ال مبا ا  من  بل الساكنين 

 الموض  العمرانية

 غياب   ابع معماري وعمران 
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  االستنتاجات. 8

ت ل  طوي  ت  و  ذ    ل  طال ختن   ه تن حي ي  ل  تو       تماء ت  قتم  ال  ل لمل يلةوف  ةل تو تةو األ  ة   ل  

الململ ي  القديم ل تلقلتل تا المولم ال ل ي ا تا المدين  ختن ف متم تلل نحتي  ال ل  الململ ي   اللموا تة  الم نل ةق  تقل  ة  

اال  ق  ؛  ال ا فمتمو  ل ل تل  تلدم ال نل   تةتو اللظتفة  ال  ل ية   ال ولة  تمةل   ةو  تللن تك ال دين  ل    تا توخ   تلد

   تملنة     ضة ا ال طةل    ع للة  ف ةل  )    اللمل   تو     ت تد خ وغتو ت م  يد      غتلب طلتع تلمةل   تلخةد 

الململ ية   اللموا تة    ت ة  ال ولة  ال  ل ية  ل ض ل  الم للل (تو ال  طتط المن حي ل نمل ت لل : ت ل  طوي  ت  و )ت و  

تمةل   ع للة  .  ال ا فلد تو  خد الملللي المتمة   ضة ل األ تةو    ةوو   ة   اللمةل   ت ةف   لتة   ت ةتد الطوية  ت ةف   ل ة 

تةةو  ةة   ت   ةة  الم ل ةةلو األ ل ةةت  ل م ةةل   ال ةةا ف مثةةل تةةا .  ال ةةل  ال  ةةوي  غتةةو الم م ةة  ظتةةل  ت   ةة  المحةةلضو

 . اتتلول الممواو  األ  ف    غتوضل الل

ض ل الم ل لو في ا ة لمللتل تطويقة   ةت   تةدا   ل ة  تتمةل ي ةص ل ةواج ال ة ع  المن لتةلو تمةل   ع للة  ا ة ت   ت ةلخلو 

ال طةل  الةلظتفا   ع للة  ال  ةليه ) ل تو  تو الو ت ل تل   ك  نه خلل  تو الفلث  اللل ت    وق   خولة  المةل   تةللطوي  

ل لثةةلت  للةة  ال لخةةلو ال ةةا فن  ةةح  تةةلم الم ةة و ال  ل يةة   ال ةةا فل ةةو  قلتةة  الم  مةةعل   ةة    ةةه ت  مةةع  فةةل  (مةةللا ال 

  لائا غتو تنحيل ال ل ي  ح تل يويةد     فنحةتيل  ضة ا تةل يل ةو غتةلب الد لة   غتةلب ال تة  الوقلتتة  ال ةا فةنحي تثةل ضة ل 

 .األ تلء

ال  و    و         ا   ل    لل فه لل  تل ح اال فلةلالو ال ةا فنة ك  ةو ا خ ةلس    ض ا ال  ل  :  تا األ تو      ص

توؤيةة  تؤ ةةو ت ةةو   ةة  ا تةةو  ةة   ا  يةةل  تةةا لتةةوا  تةةل   األ  ينةةللتو  ضةةا المةةل   التوتل تةة  ال ةةا ففو ضةةل الغةةد  الن لتتةة  

تةا ت ةل  طوية      ةو طوية  ال  قتة  المتةدا ا   فةه اللتنةل      ة ه المةخ  ضة ا تةل فؤلةدل الد ا ة  المتدا تة ت وتم  ت لل تةل

 .ت  و 
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ABSTRACT 

Recently, many studies have been conducted to discover or improve cancers treatment. The 

current study aims to investigate the anticancer effect of thymoquinone, cordyceps, spirulina, 

ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane in four different concentrations 4, 8, 16, and 

32 ug (equivalent to 1 mg/mL) in two different time treatments (48 and 96 hours) on human 

nasal epithelial cell line RPMI 2650. By using cell culture cytotoxicity techniques and assay, the 

highest anticancer effect on RPMI 2650 was obtained by thymoquinone. The lowest anticancer 

effect was demonstrated by poria cocos and cordyceps. However, these two medications showed 

higher anticancer effect when given in short-term treatment (48 hours) compared to long-term 

treatment (96 hours). Ganoderma lucidium and spirulina showed better impact than poria cocos, 

cordyceps, and lion’s mane in term of cells cytotoxicity. Mild to moderate antineoplastic effect 

was seen by utilizing lion’s mane treatment compared other drugs. Therefore, adopting a long-

term treatment of high concentrations and doses of thymoquinone, cordyceps, spirulina, 

ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane can be more effective in the treatment of 

nasal cancer. In conclusion, these drugs were found to be a promising cancer remedy; therefore, 

they can be utilized as alternative treatment for nasal cancer or any other type of cancer therapy. 

 

Keywords: Cell culture, Ganoderma Lucidium, MTT study, RPMI 2650, Spirulina, 

Thymoquinone. 
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 الملخص

الدراسة الحالية إلى بحث التأثير تهدف . في اآلونة األخيرة، تم إجراء العديد من الدراسات الكتشاف أو تحسين عالج السرطان

الثيموكينون، كورديسيبس، سبيرولينا، جانوديرما لوسيدوم، بوريا كوكوس، وعرف األسد : عشاب التاليةالمضاد للسرطان لأل

 61و  48)في وقتين مختلفين العالجات ( مل/ ملغ  1ما يعادل )ميكروغرام  32، و  11،  8،  4في أربعة تركيزات مختلفة 

باستخدام تقنيات السمية الخلوية والفحص الخلوي، تم الحصول على  .RPMI 2650 على خط الخاليا الظهارية لألنف (ساعة

إظهار أقل تأثير مضاد للسرطان من قبل بوريا  تم  . بواسطة الثيموكينون RPMI 2650 أعلى تأثير مضاد للسرطان على

عندما يعطى في عالج قصير األمد  ،هاتين العشبتين تأثيًرا مضاًدا للسرطان أعلى تومع ذلك، أظهر. كوكوس وكورديسيبس

أظهر غانوديرما لوسيدوم وطحالب السبيرولينا تأثيًرا أفضل من بوريا (. ساعة 61)مقارنةً بالعالج طويل األمد ( ساعة 48)

لمضادات األورام باستخدام فطر ى متوسط لوحظ تأثير معتدل إل. كوكوس، كورديسيبس، وعرف األسد من حيث سمية الخاليا

يمكن أن يكون اعتماد العالج طويل المدى للتركيزات العالية والجرعات من  لذلك،. عرف األسد مقارنة بالعقاقير األخرى

 الثيموكينون والكورديسيبس والسبيرولينا والغانوديرما لوسيدوم وبوريا كوكوس وعرف األسد أكثر فعالية في عالج سرطان

لذلك، يمكن استخدامها كعالج . عشاب لتكون عالًجا واعًدا للسرطانمكانية استخدام هذه األإفي الختام، تم العثور على . األنف

 .بديل لسرطان األنف أو أي نوع آخر من عالج السرطان

 

 .وكينون، سبيرولينا، ثيمMTT  ،RPMI 2650 ثقافة الخلية، جانوديرما لوسيدوم، دراسة: المفتاحيةالكلمات 
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1. Introduction  

Many studies and projects have been done in regarding the treatment of cancer due to the wide 

use of anticancer drugs. Human nasal epithelial cancer cell line RPMI 2650 was used to 

investigate the effect of allergens and cytokines on gene expression and protein release [1]. 

Thymoquinone is an important biologically constituent herbal medicine which isolated and 

extracted from Nigella sativa Linn herb [2]. The drug has been proven as a potential anticancer 

[3] and anti-oxidant agent [4]. It exhibits antihistaminic properties[5], antiviral and antiparasitec 

effects [6], and antimicrobial effect [6]. Thymoquinone was also reported to demonstrate different 

anticancer effects on different types of cancers, such as, anti-pancreatic cancer effect [7], 

inhibition of colon cancer [8] and inhibition of prostate cancer [9]. The drug was also proven to 

be effective in the treatment of stomach tumor [10] and to provide anti-breast cancer remedy [11]. 

Cordyceps sinensis is a Chinese traditional medicine which is a type of a fungus that can be 

found in the Himalayan region. It grows on larva hibernates. Cordyceps sinensis has been 

reported to have many bioactive compounds with various treatment properties [12]. It was also 

reported to act as an antibacterial agent [13],  antitumor drug [14], antioxidant [15], immune 

system supporter [14]. 

Spirulina is a microscopic cyanobacteria from Oscillatoriaceae family and it can be consumed by 

human. WHO considers spirulina as one of the important super foods on the earth. Its considered 

to be the best and most super food for space travelers by NASA [16]. Antioxidant and 

antiproliferative activities were reported with the consumption of spirulina [17, 18]. Spirulina 

was found to demonstrate anti-inflammatory effect and antioxidant properties [19], antiviral 

agent [20], and antibacterial activity [21]. 
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Ganoderma lucidium is a type of mushroom that has been utilized for a decades in China to treat 

various types of diseases, such as, tumor inhibitor factor, immune system enhancer, anticancer 

activity, antiviral, antibacterial,  antioxidant and many more [22]. 

Poria cocos is a saprophytic fungus and has been used for many years as Japanese and Chinese 

traditional medicine [23]. The fungus has been shown to demonstrate diuretic properties, sedative 

drug, and tonic effects [23]. It has been reported that poria cocos showed anticancer effect, anti-

inflammatory effect, immunomodulatory properties, antihyperglycemic effects, antinephritic 

effect, anti-GBM nephritis, anti-hepatitis B virus, against the parasite, nematocidal activity, and 

antioxidant effects. 

Lion’s mane (Hericium erinaceum) is one of the important mushroom types used traditionally to 

treat different type of diseases such as cancer disease, viral infections, bacterial infections, 

immune system enhancer [24]. This study aimed to study the anticancer effect of thymoquinone, 

cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane in four different 

concentrations 4, 8, 16, and 32 ug (equivalent to 1 mg/mL) in two different time treatments (48 

and 96 hours) on human nasal epithelial cell line RPMI 2650. 
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2. Materials and Methods 

Human nasal epithelial cell line RPMI 2650 was purchased from American Type Culture 

Collection (ATCC, Manassas, VA, USA). Thymoquinone was bought from Sigma-Aldrich 

(USA). Cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane were purchased 

from DXN Sdn. (Kuala Lumpur, Malaysia). MTT was purchased from Sigma-Aldrich (USA). 

DMSO was bought from (Merck, Germany). 

2.1 Preparation of the culture for cytotoxicity assay 

Cells Thawing 

The stored vial of human nasal epithelial cell line RPMI 2650 was taken from freezer (-80 °C) 

and kept in a water bath (37 ºC) to liquidity it.  Subsequently, 1 mL was taken from vial and 

added to a 10-mL, previously autoclaved sterile tube containing 9 ml of DMEM media. The 10-

mL tube containing RPMI 2650 cell line and media was centrifuged, and the supernatant layer 

was discarded to remove any residue of DMSO. The revolutions per minute (RPM) for RPMI 

2650 cell line was calculated using the following equation: 

Relative Centrifuge force (RCF) = 1.118 * 10
-5

 * Radius of the centrifuge used (r) * RPM
2
 

The collected RPMI 2650 cell line was transferred to a 70-mL flask, and the cell line was then 

added with 9 mL of the media and kept in an incubator (37 °C, 5% CO2) for three days. 

Cells Seeding 

After three days of incubation, the 70-mL flask was taken out and the media was disposed. Then, 

1 mL of 2.5% trypsin solution was added to the same flask and kept in the incubator for 8 

minutes. Then, 10 mL of the media was added to the same flask to reduce the toxic effect of the 

trypsin solution. RPMI 2650 cell line number per mL was calculated using a hematocytometer 

method and the following equation: 

No. of cells per mL = Average cell No. by * Dilution Factor * 10
4
. 
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RPMI 2650 was seeded in a microplate of 96 well flat bottom plate at a density of 2.5 * 10
5
 cells 

per well. Cells could grow by keeping them in the incubator for 48 hours. 

2.2 Preparation of Treatment Solutions 

Thymoquinone stock solution was prepared by dissolving 10 mg of thymoquinone powder in 10 

mL of media. Then, 10 mg of each of cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, 

and lion’s mane powders were dissolved in 1 mL of DMSO under continuous shaking before 

being diluted further to 10 mL with media. All the prepared stock solutions were filtered using 

0.22 uL filter. 

2.3 Cell cytotoxicity and cytotoxicity assay 

Two different microplates of seeded RPMI 2650 was treated with a volume of 4, 8, 16, and 32 

uL (equivalent to 1 mg/mL) from thymoquinone, cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, 

poria cocos, and lion’s mane stock solutions and incubated for 48 hours and 96 hours. The media 

were discarded and replaced with 30 uL of [3-(4, 5- dimethylthiazole-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulphonul)-2H-tetrazolium] (MTT) reagent. The plate was 

incubated for 4 hours followed by adding 120 uL of DMSO to each well. The absorbance 

reading was measured at 570 nm by Tecan Infinite 200 micro plate reader (Tecan Austria GmbH, 

Grodig, Austria). The result was expressed as percentage relative to the control (untreated cells), 

which was presumed to be 100% viable.  
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3. Results  

Cell cytotoxicity effect was seen in both microplates due to the toxicity effect of thymoquinone, 

cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane solutions on human 

nasal epithelial cell line RPMI 2650. Table 1 shows the percentage cell cytotoxicity readings and 

the effect of all drug solutions with different concentrations after 48 hours. All drug 

concentrations showed cytotoxicity effect on RPMI 2650 cancer cells. Table 2 shows the cell 

cytotoxicity readings (in terms of percentage) and the effect of all drug solutions of different 

concentrations after 96 hours. The necrosis effect of different drugs solutions and concentrations 

after 96 hours was found to be higher than the effect after 46 hours. This study shows that the 

drug solution with the highest necrosis effect was thymoquinone. The cell cytotoxicity of the 

RPMI 2650 cells treated appeared to be more with the rising of thymoquinone concentrations. 

Minimum cell cytotoxicity readings were seen in the poria cocos and cordyceps solutions, and 

cell cytotoxicity gradually increased when the concentration of poria cocos solutions was 

maximized.  

The second microplate was treated with the same drug solutions and the same concentrations, but 

the anticancer effect reading was taken after 96 hours. Generally, the necrosis effect of RPMI 

2650 was more than that obtained after 48 hours with the same concentrations. When this result 

was compared with the highest cell death and lowest cell death, it can be concluded that the 

thymoquinone solution gave the highest effect whereas the poria cocos solution gave the lowest 

effect (which was seen in the microplate of 48 hours). 
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Table (1): Cytotoxic effect of Thymoquinone, Cordyceps, Spirulina, Ganoderma lucidium, Poria cocos, and Lion’s 

mane of different concentration on human nasal epithelial cell line RPMI 2650 after 48 hours 

Drug Names Cell Cytotoxicity of Different Drug Concentrations ± SD 

4 mg/4 mL 8 mg/ 8 mL 16 mg/ 16 mL 32 mg/ 32 mL 

Thymoquinone 4.50 ± 1.22 10.62 ± 2.29 24.15± 2.75 47.07 ± 3.39 

Cordyceps 1.24 ± 0.27 2.33 ± 0.49 4.75 ± 0.44 8.61 ± 0.80 

Spirulina 3.08 ± 0.43 6.66 ± 0.62 15.43 ± 0.62 30.27 ± 0.21 

Ganoderma Lucidium 2.49 ± 0.40 6.37 ± 0.34 12.77 ± 0.77 32.45 ± 0.86 

Poria cocos 0.94 ± 0.07 1.70 ± 0.39 7.54 ± 0.71 20.11 ± 0.71 

Lions Mane 2.62 ± 0.45 3.06 ± 0.07 6.51 ± 0.74 21.40 ± 2.05 

 

Control (untreated) 0.50 ± 0.34 

 

Table (2): Cytotoxic effect of Thymoquinone, Cordyceps, Spirulina, Ganoderma lucidium, Poria cocos, and Lion’s 

mane of different concentrations on human nasal epithelial cell line RPMI 2650 after 96 hours 

Drug Names Cell Cytotoxicity of Different Drug Concentrations ± SD 

4 mg/4 mL 8 mg/ 8 mL 16 mg/ 16 mL 32 mg/ 32 mL 

Thymoquinone 8.75 ± 0.79 15.47 ± 1.12 33.54 ± 1.48 70.00 ± 2.02 

Cordyceps 3.35 ± 0.38 5.18 ± 0.21 13.51 ± 1.13 35.69 ± 0.87 

Spirulina 5.83 ± 1.13 10.71 ± 0.72 21.38± 0.57 45.78 ± 0.88 

Ganoderma Lucidium 4.16 ± 0.49 7.72 ± 0.93 18.54± 0.75 38.85 ± 3.83 

Poria cocos 2.45 ± 1.34 3.67 ± 0.52 7.94 ± 0.54 32.89 ± 5.16 

Lions Mane 4.37 ± 0.63 7.29 ± 0.15 18.26 ± 3.93 33.48 ± 3.75 

 

Control 0.71 ± 0.32 
 

As shown in Fig. 1 and Fig.2, the anticancer effect became larger for both well plates (plate of 48 

hours and plate of 96 hours) when the concentration of all solutions was increased. The gradually 

increased readings were seen for both different times and for all drug solutions but with more 

cell death in the case of 96-hour microplate. 

The cell cytotoxicity readings of control well (untreated wells) were of a constant manner, thus 

indicating the necrosis effect of different drugs solutions and concentrations on RPMI 2650 

cancer cell line when compared to treated one. 
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Figure(1): Anticancer effect and Cell cytotoxicity percentage after 48 hours of Thymoquinone, Cordyceps, 

Spirulina, Ganoderma lucidium, Poria cocos, and Lion’s mane of different concentrations. (concentrations were 
equivalent 1 mg/mL). 

 

 

Figure (2): Anticancer effect and Cell cytotoxicity percentage after 96 hours of Thymoquinone, Cordyceps, 
Spirulina, Ganoderma lucidium, Poria cocos, and Lion’s mane of different concentrations. (concentrations were 

equivalent 1 mg/mL).  
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4. Discussion 

Many studies have reported the anticancer effect of thymoquinone [25]. In the current study, 

thymoquinone was found to demonstrate an anticancer activity against human nasal epithelial 

cell line RPMI 2650 when treated with 4 different concentrations of thymoquinone. The potential 

anticancer effect of thymoquinone was seen clearly after 48 hours and after 96 hours. 

thymoquinone showed the highest anticancer effect on RPMI 2650 compared to cordyceps, 

spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane solutions (Fig.1 and Fig.2). This 

finding corresponds to the potential anticancer effect of thymoquinone for gastric cancer, as 

reported in a previous study [26]. Similar effect was also reported for the ability of thymoquinone 

to treat colon cancer [8] and hepatocellular carcinoma [27]. The mechanism of anticancer effect 

of thymoquinone has been reported in terms of the drug’s ability to inhibit proliferation [27] and 

tumor angiogenesis, invasion, and metastasis [28]. Sethi et al reported that the mechanism of 

action of thymoquinone as anticancer agent can be explained by the suppression and inhibition 

the activation of NF-kappa B factor [29], which is a tumor induced factor. The existing study 

confirmed that the anticancer effect of thymoquinone was depended on the time and the dose of 

thymoquinone given. 

The anticancer effect of cordyceps was reported in a different occasion [14]. In this study, the 

anticancer effect of cordyceps was shown to demonstrate lesser activity than of thymoquinone, 

spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane for the short-time treatment (48 

hours). However, this effect appeared to be higher than the effect of poria cocos and lesser than 

the effect of thymoquinone, spirulina, ganoderma lucidium, and lion’s mane for the loner 

treatment time. The anticancer activity of cordyceps was found to be significant to inhibit and 

decrease U937 cells proliferation due to the polysaccharides compounds that was isolated from 

cordyceps [30] . On the other hand, poria cocos was seen to demonstrate lesser anticancer activity 
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compared to the rest of the drugs used but with better anticancer activity when used in the short-

time treatment. This activity appears to contrast the activity demonstrated by cordyceps. Poricoic 

acids, the active ingredients of poria cocos, were found earlier to inhibit the tumor-promoting 

effects in leukemia HL-60 cells [31]. Another study was suggested that poria cocos acted as 

anticancer agent due to the triterpene acids that extracted from it [32]. In a short-time treatment, 

poria cocos in higher concentrations was found to be effective against the cell line RPMI 2650. 

This activity may be due to the anticancer activity resistance mechanism which can be created by 

the DNA of the cancer cell when treated for a long-time treatment. The same can be said about 

the cordyceps. 

Among all the drugs used, spirulina was found to demonstrate the best anticancer effect, 

particularly when thymoquinone is excluded. For the both treated microplates (48 hours and 96 

hours), the anticancer effect of spirulina was the best in terms of high cytotoxic effect on RPMI 

2650. Previous studies have also been documented the activity of spirulina against cancer, such 

as, the inhibition of the proliferation in pancreatic cancer [33]. It was also reported that spirulina 

can potentiate and support immune system and then suppress the cancer [34] .  In another study, 

spirulina is mentioned to have many benefits other than anticancer effect [35]. It was suggested 

that the spirulina extracts had anticancer activity [36]. 

The current study showed that the ganoderma lucidium exhibited higher anticancer effect 

compared to cordyceps, poria cocos, and lion’s mane, but less anti-cancer effect compared to 

thymoquinone and spirulina.  In a high concentrations and long-time treatment, ganoderma 

lucidium also appeared to demonstrate higher anticancer activity on RPMI 2650. Many studies 

have also been reported the anticancer effect of ganoderma lucidium [37]. The remarkable 

antitumor activity was because of the sporoderm-broken germinating spores found in ganoderma 

lucidium [38]. 
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Mild to moderate anticancer activity was seen with lion’s mane. Low doses and concentrations 

of lion’s mane showed more anticancer activity that that of poria cocos and cordyceps. However, 

almost the same effect was seen with lion’s mane and ganoderma lucidium when given in less 

concentrations. The anticancer activity of lion’s mane gradually increased as the time of 

treatment increased. Other studies have suggested the promising anticancer treatment of lion’s 

mane [39, 40].  

Generally, the nasal epithelial cancer cells line RPMI 2650 treated with low concentrations of 

thymoquinone, cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s mane showed 

lower cytotoxicity effect (low anticancer effect). Whereas those treated with higher 

concentrations and doses of thymoquinone showed higher cytotoxicity effect (anticancer effect) 

compared to those treated with cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s 

mane.  
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5. Conclusion: 

The RPMI 2650 cell line showed promising anticancer activity when treated with thymoquinone, 

cordyceps, spirulina, ganoderma lucidium, poria cocos, and lion’s in all concentrations and both 

time treatments (48 hours and 96 hours). Higher doses and concentrations of each drug were 

shown to be effective against RPMI 2650 cell line compared to low doses and concentrations of 

the same drugs. Poria cocos and cordyceps showed better anticancer activity in short-time 

treatment than in longer-time treatment. The anticancer activities of these drugs appeared to be 

promising treatments for cancer, particularly for human nasal cancer and thus can be used as 

alternative treatments for the cancer. 
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List of abbreviations  

Anti GBM  Anti-glumerular basement membrane 

nephritis 

°C Celsius 

CO2 Carbon dioxide  

DMEM Dulbecco’s modified eagle medium  

DMSO Dimethyl sulfoxide 

DNA Deoxyribonucleic acid 

mg Milligram 

mL Milliliter  

r  The radius of the centrifuge  

RCF Relative Centrifuge force  

RPM The Rotations per minute  

SD Standard deviation  

TQ Thymoquinone 

ug  Microgram 

uL  Microliter  
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ABSTRACT 

             In this study, ten oat genotypes (Alguda , Anatolia , Pimula ,Genzania  
 

,Hamel ,Icarda 

short ,Kangaroo
 

 ,Icarda tall ,Mitika and Possum) were used under the impact of three irrigation 

water types and two agricultural seasons. Performance and genetic and environmental interaction 

were studied according to Eberhart and Russel and cluster analysis for Days to anthesis , plant 

height ,flag leaf area,no.effective tillers , no.grains.panicul , 1000 grains weight and grain yield 

(t.he
-1

), We reached the most important results that was through obtaining statistically significant 

in analysis of variance table of the sources of difference in environments, genotypes and the 

interaction between them for all characteristics under study. Genotype (6) distinguished in 

no.effective tillers (141.06 tiller.m
-2

 ), no.grains.panicul
-1

 (66.89 grain.panicul
-1

) and grain yield 

(1.48 t.he
-1

) and genotype (1) in  days to anthesis (110.70 day) and no.effective tillers (136.67 

tiller.m
-2

)  and the interaction between fourth environment and genotype (6) for no.grains.panicul 

(66.67 grains,panicul
-1

) .In addition to this uniqueness in performance, genotype (6) proved its 

stability for plant height, 1000 grains weight and grain yield (t.he
-1

) .These indices are feasible 

with evidence that they coincided with yield and some of its components, as well as to high 

stability to be implemented in future after testing with other factors. In addition to that, obtaining 

the state of the genetic distance between genotypes tested across environments, in particular 

genotype (8) with genotypes (6 and 7) and hence can be used in breeding programs, especially 

hybridization. 

Key wards: Oat, Stability, Cluster Analysis.  
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 الملخص

 Pimulaو Anatolia و   Alguda)الشوفان  استخدمت في هذه الدراسة عشرة تراكيب وراثية من     
 

 Genzaniaو
 

 Hamelو
 

Kangarooو Icarda shortو
 

تحت تأثير ثالثة أنواع من مياه الري (  Possumو Mitikaو Icarda tallو 

بهدف دراسة السلوك ومن ثم التداخل الوراثي والبيئي باالعتماد على ( 7102-7102و 7102-7102)ولموسمين زراعيين 

طريقة أبهرت وريزل والتحليل العنقودي ولصفات عدد األيام لغاية التزهير وارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم وعدد األشطاء 

حبة وحاصل الكلي، وتوصلنا إلى أهم النتائج هو حصول المعنوية اإلحصائية في  0111لفعالة وعدد الحبوب بالدالية ووزن ا

جدول تحليل التباين لمصادر اختالف البيئات والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما ولجميع الصفات قيد الدراسة، وتميز التركيب 

ء الفعالة في صفات عدد األشطا( 6)الوراثي 
 

م1شطأ 000116)
-7

دالية1حبة 66122)وعدد حبوب الدالية (  
-0

 0102)والحاصل  )

ه1طن
-0

نبات1شطأ 066162)وعدد األشطاء الفعالة ( يوم 001127)لصفتي عدد األيام لغاية التزهير ( 0)والتركيب الوراثي (  
-

0
نبات1حبة 66162)بالدالية لصفتي عدد الحبوب ( 6البيئة الرابعة مع التركيب )والتداخل بين ( 

-0
ه1طن 7167)والحاصل ( 

-0
 )

حبة والحاصل  0111أثبت استقراريته ولصفات ارتفاع النبات ووزن ( 6)إضافة إلى هذا التميز في السلوك فإن التركيب 

ية بغية اعتمادها الكلي، إن هذه الدالئل تكون مجدية بدليل تزامنها مع الحاصل وبعض مكوناته باإلضافة إلى االستقرارية العال

مستقبال بعد اختبارها بعوامل أخرى إضافة إلى ذلك هو حصول حالة البعد الوراثي بين التراكيب الوراثية المختبرة عبر البيئات 

 1 وبالتالي يمكن االستفادة منها في برامج التربية المستقبلية السيما التهجين( 2و 6)مع التركيبين ( 2)خصوصا التركيب 

  .   الشوفان، االستقرارية، التحليل العنقودي: مفتاحيةالكلمات ال
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 المقدمة - 1 

حيث يزرع في الكثير من دول    Poaceaeالنجيلية العائلة إلى محصول حولي شتوي ينتمي .Avena sativa L الشوفان   

ومن أكثر الدول إنتاجاً لهذا المحصول هي روسيا والواليات المتحدة 1 العالم وفي مقدمتها أمريكا الشمالية وغرب أوربا

%( 68172)بروتين و %( 08122)غرام حبوب من الشوفان على 011وبشكل عام يحتوي الـ [1 0]األمريكية وكندا وأستراليا 

إن حاجة [ 1 7]رماد وغني بالمعادن الهامة والنادرة  )% 0122)دهون و%(  617)ألياف و%( 01160) كاربوهيدرات و

مصدرها محاصيل الحبوب، فضالً عن ذلك تبرز أهميته في كونه يحوي مضاد % 61اإلنسان من السعرات الحرارية تبلغ 

قابلة للذوبان ترتبط بقوة بالكولسترول لتخفض وهي ألياف بروتينية غذائية  β-glucanالغني بـ ( Antioxidant)األكسدة

إن الحاجة لهذا المحصول في تزايد مستمر كمحصول ثنائي الغرض [1 6]مستوياته وتعزز صحة القلب وعالج مرض السكري 

للحبوب والعلف بل وطبياً، ومازال هذا المحصول في العراق غير منتشر ومقتصر على مستوى الدراسات واألبحاث ولعدة 

ب منها عدم حث وإرشاد ودعم الفالح لزراعته، فضالً عن عدم وجود أصناف معتمدة من قبل وزارة الزراعة العراقية ذات أسبا

 1 إنتاجية عالية ومالئمة للظروف البيئية المحلية

سيما في تحظى دراسة االستقرارية اهتماما واسعا من قبل مربي النبات عند تخطيطهم لبرامج التربية ألصناف جديدة ال    

مثل نوع التربة، موعد الزراعة، )محصول الشوفان وغيره من المحاصيل األخرى عند تطبيقها في مدى واسع من البيئات 

وهي تؤثر منفردة أو مجتمعة في سلوك التراكيب الوراثية عندما يحدث التداخل بينها وبين بيئة الزراعة، ( الخ1111 أنواع المياه 

[ 1 6]و [ 8]و [ 0]ن في دراستهم التراكيب الوراثية ونوع المياه والمواسم في محصول الشوفان منهم وتناول العديد من الباحثي

وعندما يختلف السلوك النسبي للتراكيب الوراثية في البيئات المتباينة شريطة أن هذه التراكيب تجمع بين الحاصل المتفوق 

األخير تفيد في تحديد وانتخاب التركيب التي تتناسب مع الزراعة واالستقرارية العالية تحت مدى واسع من تغاير البيئات و

العامة وأخرى تناسب مناطق خاصة، بعد ما يتجه التركيب المتالكه حاصالً متفوقا في وحدة المساحة عند ظروف بيئية مختلفة 

ف على استقرارية آدائها تحت الذي تساعدنا في التعر[ 2]ويتم اختبارها من خالل التداخل الوراثي والبيئي وخصوصا طريقة 

البيئات المختلفة، ومن المعلوم أن هناك عدة طرائق لقياس االستقرارية ولكل طريقة محاسن ومساوىء ولكن بالوقت نفسه 

[ 07]و [ 00]و [ 01]و [ 2]و[ 2]جميعها تلبي طموح المربي للوصول إلى الهدف المنشود، وفي هذا المضمار درس كل من 

 1 االستقرارية الوراثية في المحاصيل الحبوبية[ 02]و[ 06]و [ 08]و [ 00]و[ 06]و

المواسم )يساهم التحليل العنقودي في تصنيف المتغيرات بصورة عامة وممكن الصفات الظاهرية حسب عوامل الدراسة    

ركة، وكذلك للوصول إلى نمط معين يتضمنها وتقسيمها إلى مجموعات تتمتع عناصرها بخواص مشت( ونوعية مياه الري
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تساعدنا في التنبؤ بمدى سلوك التراكيب الوراثية على الرغم من اختالف عوامل الدراسة أي مدى ثباتيتها من عدمها، وقد درس 

 [1   71]و [ 02]و [ 02]هذا التحليل من قبل العديد من الباحثين في دراساتهم وهم 

 الهدف من البحث 

بحث إلى معرفة أفضل التراكيب الوراثية العشرة ذات المؤشرات المهمة كالحاصل بناء على ما تقدم جاءت فكرة هذا ال     

ولموسمين زراعيين وتشخيص ( بئر ونهر وحوض تربية األسماك)العالي وبعض مكوناته تحت تأثير ثالثة أنواع من مياه الري 

 1   استقراريتها باعتماد طريقتين إحصائيتن للوصول إلى الهدف المنشود

 وطرائق البحث مواد - 2 

في حقول كلية الزراعة جامعة تكريت الواقعة شمال مدينة  7102 –7102و 7102-7106نفذت التجربة الحقلية للموسمين       

60162تكريت بين خط عرض 
o

06168و خط طول  
o

بئر ونهر وماء )األول ثالثة أنواع من مياه الري : بهدف دراسة عاملين 

أخذت نماذج من عينات المياه وحللت لمعرفة بعض خواصها الكيميائية )القطع الرئيسية  ووضعت في( حوض تربية األسماك

، والعامل الثاني عشرة تراكيب وراثية من (0)والفيزيائية في مختبرات قسم التربة كلية الزراعة جامعة تكريت وحسب جدول 

 Alguda)الشوفان 
(0)

Anatolia و  
(7)

 Pimulaو 
(6 )

 Genzaniaو
(0 )

 Hamelو
(8 )

 Icarda shortو
(6)

Kangarooو 
 (2)

 

 Icarda tallو
(2)

 Mitikaو 
(2 )

 Possumو
(01)

تم الحصول عليها من برنامج الزراعة الحافظة المشترك بين وزارة الزراعة ( 

خدام ، إذ وضعت في القطع الثانوية باست(ICARDA)وجامعة الموصل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

، وزعت مستويات كل عامل على split plot design المنشقة  بنظام القطع R.C.B.Dتصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

وحدة  كل وحدة تجريبية، واحتوت 61الوحدات التجريبية بصورة عشوائية بثالثة مكررات، بحيث احتوى كل مكرر على 

هـ1كغم 011بذار وبكمية خط وأخر بين م 0.30 وبمسافة لواحدا للخط م 3من كل تركيب بطول تجريبية على خطين
-0

إذ  

م على  0و 2 تجريبية ثانوية وأخرى بمسافة  وحدة كل وبين اآلخر عن مكرر كل فصل زرعت البذور في خطوط سرباً،

بالخرماشة تمت الزراعة في  نعمت التربة متعامدتين ثم القرصي بحراثتين التجربة للموسمين بالمحراث أرض حرثت1 التوالي

 (1  7102-7102و 7102-7106)لكال الموسمين  11/25
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 الصفات الفيزيائية والكيمياوية ألنواع مياه الري للموسمين(: 0) جدول

 وحدة القياس الصفة
 7102-7102الموسم الثاني  7102-7106الموسم األول 

 ماء الحوض النهرماء  ماء البئر ماء الحوض ماء النهر ماء البئر

EC dc.m-1 016 012 010 1.94 2.1 1.6 

PH  -6102 2100 6122 6171 2118 212 

P 1106 1162 1122 1186 1170 1102 0-لتر1ملغم 

K+ 016 810 010 612 812 017 0-لتر1ملغم 

NO3 0106 0107 0177 0162 0100 0171 0-لتر1ملغم 

Na+ 068 072 007 000 066 001 0-لتر1ملغم 

Ca+2 760 772 706 771 708 770 0-لتر1ملغم 

Mg+2 72210 26107 76216 726 66 721 0-لتر1ملغم 

Cl- 82102 6017 8618 86 6017 87 0-لتر1ملغم 

SO3
-2

 820102 86212 027170 822 826 021 0-لتر1ملغم 

HCO3
-2

 068126 00112 008106 067 007 006 0-لتر1ملغم 

 

أجريت عمليات خدمة المحصول كافة وفق التوصيات على محصول الحنطة إذ أضيف السماد السوبر فوسفات بمعدل    

(46% P2O5 ) قبل الزراعة وأضيف السماد النتروجيني على هيئة يورياCO (NH 2)( )06%N ) إلى جميع الوحدات

هـ1كغم 100 التجريبية بمعدل
-0

وتم الحصاد يدوياً لكل [1 70]على دفعتين األولى عند اإلنبات والثانية في مرحلة البطان  

يوم1تزهير %50من الزراعة حتى  ودرست صفات المدة1 موسم بعد وصول كل تركيب للنضج التام
-0

وارتفاع  

نبات1سم)النبات
-0

ومساحة ورقة العلم [ 77]يِس، إلى قاعدة الدالية للساق الرئ( قاعدة النبات)قيس من سطح التربة (: 

ورقة71سم)
-0

× أقصى عرض × الطول )ناتج عن معدل عشر نباتات اختيرت بشكل عشوائي من كل سطر وتساوي، ( = 

م1، وعدد األشطاء الفعالة شطأ[ 76]، (0.75معامل التصحيح 
-7

م 1يمثل عدد األشطاء الحاملة للداليات تم حسابها من ) 

الدالية1 الحبوب حبة وعدد( 7طول ثم حولت الى م
-0

حبة  0111ووزن ( دالية بعد الحصاد 15أخذ معدل عدد الحبوب في ) 

غم1حبة
-0

ه1وحاصل الحبوب طن( حبه بميزان حساس بعد عدها يدوياً  0111تم وزن ) 
-0

تم حساب حاصل الحبوب من ) 

هـ1م طول من أحد السطرين من كل صنف ثم حول إلى طن0حصاد 
-0

  1) 

تم تحليل البيانات وفق التصميم المستخدم ومعرفة التباين التجميعي عبر البيئات المختبرة، وقورنت الفروقات بين         

، ولغرض تمييز استقرارية التراكيب L.S.D. [70]متوسطات كل من التراكيب الوراثية والبيئات بطريقة أقل فرقا معنويا 

استخدم نموذج ( وعددها ست بيئات تمثل ثالثة أنواع من المياه ولموسمين)ة في الدراسة الوراثية عند الظروف البيئية المعتمد

معامل االنحدار وهو السلوك ( 0: )، ومن ثم تقدير معلمتين لالستقرار والمستندة على[6]االنحدار الخطي التالي حسب طريقة 

S)االنحراف المتوسط ( 7)االنحداري لكل صنف في البيئات المختلفة و
2
di ) عن االنحدار الخطي واختبرت معنوية معامالت

للعالقة بين كل صفة من صفات التركيب  biإذ أن معامل االنحدار الخطي t 1االنحدار لألصناف ولكل صفة من خالل اختبار 
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ط تباين إن متوس1 الوراثي في كل بيئة وحاصل وسلوك كل صفة لمعدل البيئة هو مقياس لالستجابة الخطية للتغيرات البيئية

S)االنحراف عن االنحدار 
2
di )واعتماداً على هاتين 1 يقيس اتساق هذه االستجابة، أو بمعنى آخر هي مقياس لعدم التجانس

S( 0)المعلمتين يتم تقييم ثبوتية التراكيب الوراثية، وفي هذه الحالة عندما تكون 
2
di = صفر وانbi > 0  فإن التركيب الوراثي

S( 7)يستجيب للبيئات الجيدة و
2
di  = صفر وانbi  =0  فإن التركيب الوراثي قليل االستجابة للتغيرات البيئية ويكون عالي

S( 6)االستقرارية و
2
di  = صفر وإنbi <0 (0)فإن التركيب الوراثي ينمو جيداً في البيئات غير المالئمة و S

2
di  > صفر فإنه

تم االعتماد على الصفات الكمية للتراكيب الوراثية وفق عوامل الدراسة في إجراء التحليل [ 1 78]تنبؤ الخطي يضعف ال

العنقودي لغرض تحديد مجاميع التراكيب الوراثية حسب تقاربها أو تباعدها الوراثي اعتماداً على تشابه استجاباتها للظروف 

ت تعبر عن مقدار هذا التباعد وتوزيع التراكيب الوراثية في مجاميع حسب آدائها البيئية المدروسة، إذ يعتمد على تحديد مسافا

 Excel 1و  SPSSوأصولها الوراثية وعوامل الدراسة، وأجريت كافة التحليل باالستعانة ببرنامج 

 النتائج والمناقشة- 3

عات لحاصل الحبوب وبعض مكوناته المباشرة لتحليل التباين التجميعي ممثالً بمتوسط المرب( 7)عند الكشف على نتائج جدول   

كانت معنوية ( التراكيب والبيئات والتداخل بينهما)وغير المباشرة في محصول الشوفان، إذ نالحظ أن جميع مصادر االختالف 

من بيئة لجميع الصفات قيد الدراسة، مما يدل على أن هذه التراكيب الوراثية قد سلكت سلوكا مغايراً % 1عند مستوى احتمال 

الى أخرى مما يستدعي ذلك إلى دراسات االستقرارية لمعرفة أفضل التراكيب السلوك وثباتاً عبر البيئات المختلفة وتحديد بيئة 

الهدف لكل تركيب وراثي، وممكن استخدام هذه التراكيب كمصدر للجينات في برامج التربية المستقبلية، وتنسجم هذه النتائج مع 

 1 في هذا الموضوع[ 06]و [ 07]و [ 00] و[ 2]نتائج كل من 

 تحليل التباين التجميعي ممثالً بمتوسط المربعات لحاصل الحبوب وبعض مكوناته في الشوفان(: 7) جدول

مصادر 

 االختالف

درجا

ت 

 الحرية

عدد األيام 

لغاية 

التزهير 

 (سم)

ارتفاع 

(سم)النبات   

 

مساحة 

 ورقة العلم 

سم)
7

) 

عدد 

االشطاء 

 الفعالة

عدد 

دال1الحبوب

ية
-0

 

 0111وزن 

 (غم)حبة 

حاصل 

هـ1طن
-0 

 0.70 14.08 1.072 107.77 32.49 191.29 1.71 2 المكررات

 التراكيب

9 

**204.2

5 

**822.4

5 

**272.1

7 

**1032.

3 

**2415.

5 **41.47 **6.24 

 البيئات

5 **33.26 

**393.0

1 

**443.0

5 

**39347

. 

**143.6

3 **81.50 **17.54 

 G.Eالتداخل 

45 **7.94 **47.03 **55.02 

**1885.

1 **53.19 **9.54 **0.73 

 0.03 1.85 1.03 55.02 3.91 24.71 3.45 118 الخطأ التجريبي
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متوسطات البيئات المدروسة للصفات قيد الدراسة إذ أعطت البيئة األولى األكثر تبكيرا في صفة عدد ( 6)يتضح من جدول       

يوم وبفارق معنوي عن جميع البيئات في حين أعطت البيئة الثانية أكثر عددا أليام التزهير  000181األيام لغاية التزهير وبلغ 

 86126صفة ارتفاع النبات نالحظ تفوق البيئة األولى على جميع البيئات محققة أكثر ارتفاعا وبلغ يوم ول 002102كان مقدارها 

سم، وأعطت البيئة األولى أكبر  06186سم باستثناء البيئة الثالثة على العكس من البيئة الخامسة التي أعطت أقل متوسطاً بلغ 

سم 60121مساحة لورقة العلم بمتوسط مقدارها 
7

سم 78121كس من البيئة السادسة إذ أعطت أقل مساحة بلغ على الع 
7

، وحققت 

دالية1حبة في صفة عدد الحبوب 86181البيئة الثالثة أعلى متوسطاً حسابيا بلغ 
-0

بينما كانت البيئة الخامسة ذات متوسط حسابي  

دالية1حبة 02176)أقل لهذه الصفة 
-0

لبيئات عدا البيئة الخامسة بمتوسط بلغ حققت البيئة السادسة تفوقا معنويا على جميع ا(1 

، أما صفة الحاصل الكلي ومن خالل (غم 61102)حبة ولكن البيئة األولى أعطت أقل متوسطا  0111غم لصفة وزن  66122

هـ1طن 0102البيئة الرابعة محققة أعلى متوسطا حسابيا بلغ 
-0 

هـ1طن 0112)على العكس من البيئة الثانية 
-0

 ، تتعرض التراكيب(

الوراثية عادة إلى تغيرات كثيرة في العوامل البيئية المختلفة التي تحيط بالتركيب سواء كانت هذه التغيرات يومية أو موسمية 

مما يؤدي إلى تأثر التركيب الوراثي بهذه التغيرات غير المالئمة لنمو هذا التركيب وتطوره وبالتالي تتأثر بالعمليات 

 [ 1  0]لبيئات المختلفة، هذه النتائج تتوافق مع الفسيولوجية التي تسبها هذه ا

 متوسطات البيئات لحاصل الحبوب وبعض مكوناته في الشوفان(: 6) جدول

 الصفات      

 البيئات 

عدد األيام 

لغاية التزهير 

 ( سم)

ارتفاع 

(سم)النبات   

  

مساحة ورقة 

 العلم 

سم)
7

 ) 

عدد االشطاء 

 الفعالة 

عدد 

دالية1الحبوب
-

0
  

 0111وزن 

 ( غم)حبة 

حاصل 

هـ1طن
-0 

 1.37 30.17 50.03 116.33 34.90 53.83 114.50 األولى

 1.09 30.88 48.77 78.97 32.59 49.33 117.17 الثانية

 1.23 30.94 53.50 94.67 26.11 52.64 114.73 الثالثة

 1.49 33.01 49.90 161.97 26.16 49.19 114.60 الرابعة

 1.08 33.78 48.23 154.87 26.52 43.53 115.20 الخامسة

 1.23 33.97 53.00 169.93 25.80 50.94 116.10 السادسة

المتوسط 

 1.25 32.12 50.57 129.46 28.68 49.91 115.38 العام

L.S.D 0.95 2.54 1.01 3.79 0.52 0.70 0.09 

 

كان  2المتوسطات الحسابية للتراكيب الوراثية لكافة الصفات المدروسة ونالحظ أن التركيب ( 0)يظهر من خالل جدول       

يوم وباختالف معنوي عن جميع التراكيب  012162من أبكر األصناف لصفة عدد األيام لغاية التزهير محققا متوسط قدره 

يوم، دائما نبحث على تراكيب  002102ذو المتوسط األعلى وبلغ ( 7)ن التركيب في حين كا( 0)المدروسة باستثناء التركيب 

ذو المتوسط األعلى في ( 7)وراثية مبكرة بالتزهير مع إطالة مدة امتالء الحبة وموعد النضج، وبالوقت نفسه أصبح التركيب 

ذو المتوسط األقل في هذه الصفة ( 01)سم وبفارق معنوي عن جميع التراكيب ولكن التركيب  82126ارتفاع النبات وبلغ 

الذي كان متأخرا في فترة التزهير انعكس ذلك على إعطاء أكبر فترة ممكنة إلتاحة أكثر ارتفاع ( 7)، إن التركيب (سم 62166)

ف تراكيب للنبات، أو قد يعود سبب ذلك إلى اختالفها الوراثي من حيث فعالية الجينات مما يجعلها متباينة في االرتفاع أو اختال

1 الشوفان قيد الدراسة في محتواها الهرموني الذي أدى إلى تباين في ارتفاعها من حيث استطالة السالميات بتنافسها على الضوء

سم 60172معنويا على جميع التراكيب الوراثية في مساحة ورقة العلم بمتوسط مقداره ( 6)تفوق التركيب 
7

ومن جانب آخر  

سم 76120)وسط األدنى لهذه الصفة ذو المت( 2)كان التركيب 
7

 000116من تحقيق أعلى متوسط وبلغ ( 6)، تمكن التركيب (
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م1شطأ
-7

ذو أقل متوسطا وبلغ ( 01)في حين كان التركيب ( 0)وباختالف معنوي عن جميع التراكيب الوراثية سوى التركيب  

م1شطأ 066162
-7

دالية واحداً من مكونات الحاصل المهمة في محاصيل في صفة عدد االشطاء الفعالة، يُعد عدد الحبوب في ال 

الحبوب ويعد هدفاً يحظى باهتمام مربي النبات دائماً وهو من الصفات الكمية التي ترتبط ارتباطا موجباً بالعوامل الوراثية حيث 

دالية1حبة 66122) 6سجل التركيب 
-0

 62127وسطا بلغ سجل أقل مت( 0)تفوق معنويا على جميع التراكيب إال التركيب ( 

دالية1حبة
-0

تفوق معنوي على ( غم 68116)ذات المتوسط األعلى ( 6)حبة برز التركيب  0111بالنسبة لوزن ( 1 2)للتركيب  

أما حاصل وحدة المساحة التي تعد المحصلة النهائية لعدة 1 غم 72161أعطى أقل متوسط مقداره ( 6)الجميع ولكن التركيب 

ر بمكونات الحاصل ومنها الزمن الالزم للطورين الخضري والتكاثري ومدة امتالء الحبة ومعدل صفات في النبات التي تؤث

نموها وعدد األوراق في النبات ومساحتها وغيرها، وهي تمثل مكونات الحاصل الثانوية في حين أن الرئيسة هي عدد الداليات 

على جميع التراكيب الداخلة في هذه الدراسة بمتوسط حسابي ( 6)وعدد حبوبها ووزن ألف حبة أو وزن الحبة، إذ تقدم التركيب 

هـ1طن 0102قدره 
-0

هـ1طن 0110ذو المتوسط األقل في هذه الصفة بلغ ( 2)بينما كان التركيب  
-0

، إن تفوق هذه الصفة ممكن 

دالية1أن يرجع نفس التركيب الذي تفوق في صفتي عدد األشطاء الفعالة وعدد الحبوب
-0

تتطابق نوعا ما مع نتائج  ، وهذه النتائج

[8  1 ] 

 متوسطات التراكيب الوراثية لحاصل الحبوب وبعض مكوناته في الشوفان(: 0) جدول

 الصفات     

 التراكيب 

عدد األيام 

لغاية التزهير 

 ( سم)

ارتفاع النبات 

(سم)  

  

مساحة ورقة 

 العلم 

سم)
7

 ) 

عدد االشطاء 

 الفعالة 

عدد 

دالية1الحبوب
-

0
  

 0111وزن 

 ( غم)حبة 

حاصل 

هـ1طن
-0 

0 110.72 53.01 27.65 136.67 45.11 32.78 1.27 

7 118.17 59.96 31.85 130.67 55.22 33.54 1.33 

6 116.72 54.42 34.28 124.78 64.72 29.30 1.34 

0 115.89 51.52 28.78 130.50 66.33 30.35 1.32 

8 118.06 52.64 31.19 137.56 39.44 31.69 1.20 

6 111.61 49.05 25.42 141.06 66.89 35.03 1.48 

2 116.89 49.50 29.10 124.44 45.56 33.29 1.25 

2 109.67 52.07 23.81 128.33 38.72 32.38 1.17 

2 118.00 39.60 24.39 120.83 42.22 31.28 1.04 

01 118.11 37.33 30.32 119.72 41.50 31.60 1.11 

المتوسط 

 1.25 32.12 50.57 129.46 28.68 49.91 115.38 العام

L.S.D 1.23 3.28 1.31 4.90 0.67 0.90 0.11 

فإن بعض المكونات ( الخ11111 مثل نوع الماء والتربة وموعد الزراعة وكثافة الزراعة)يمكن التنبؤ ببعض مكونات البيئة     

األخرى ال يمكن التنبؤ بها مثل موقع الزراعة وموسم الزراعة ويعطي كل منها تفاعال خاصا مع التركيب الوراثي، نرى من 

اخل بين البيئات والتراكيب الوراثية لحاصل الحبوب ومكوناته المباشرة وغير المباشرة في المتوسطات الحسابية للتد( 8)جدول 
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لصفة عدد األيام لغاية التزهير بمتوسط حسابي قدره ( 0البيئة الرابعة والتركيب )محصول الشوفان، وإن أفضل تداخل كان بين 

يوم، وهذا االختالف سببه  070111أخرا في التزهير وبلغ مت( 0البيئة الثانية والتركيب)يوم في حين كان التداخل  012111

سلوك كل تركيب وراثي حسب مادته الوراثية وتأثرها بظروف بيئة ذلك الموسم مع نوع مياه الري، ولصفة ارتفاع النبات 

لتداخالت بينما سم وبفارق معنوي على جميع ا 62122محققا أعلى متوسط بلغ ( 7البيئة األولى والتركيب)ندرك تفوق التداخل 

تفوقا في ( 7البيئة األولى والتركيب )سم، تمكن التداخل  66120أقل ارتفاعا وبلغ ( 01البيئة الثانية والتركيب )كان التداخل 

سم 02162صفة مساحة ورقة العلم محرزا أعلى متوسط مقداره 
7
البيئة السادسة مع )هذا من جهة ومن جهة أخرى كان التداخل  

سم 02121)المتوسط األقل في هذه الصفة ذو ( 7التركيب 
7

، وهذا سبب الزيادة من التجميع الحراري والتمثيل الكاربوني كلما (

زاد ارتفاع النبات ومساحة ورقته أدت إلى تحويل مواده األيضية إلى الحبوب الناتجة من التخصيب، وفي صفة عدد األشطاء 

م1شطأ 020111الفعالة كان المتوسط 
-7

البيئة الثانية مع )بينما تراجع التداخل ( 2البيئة الرابعة مع التركيب )داخل من نصيب الت 

م1شطأ 07111بمتوسط حسابي قدره ( 2التركيب 
-7

، ويتأثر نشاط براعم األشطاء لكل تركيب بمساحة الورقة و حجم المجموع 

دالية1حبة 20111أعلى متوسط حسابي بلغ ( 8التركيبالبيئة الثانية مع )امتلك التداخل 1 الجذري و العوامل البيئية لتلك المرحلة
-

0
ذو ( 2البيئة الخامسة مع التركيب )وباختالف معنوي عن جميع التداخالت المطروقة ضمن هذه الدراسة ولكن التداخل  

دالية1حبة 68111)المتوسط األقل 
-0

دالية1لصفة عدد الحبوب( 
-0

من خالل حبة كان التفوق واضحا  0111، بالنسبة لصفة وزن  

( 6البيئة األولى مع التركيب )غم في حين تخلف التداخل  62116بمتوسط حسابي بلغ ( 2البيئة السادسة مع التركيب )التداخل 

الدالية1غم، وممكن أن يعود السبب إلى انخفاض عدد الحبوب 72122وبلغ 
-0

مما أدى إلى تراكم نواتج التمثيل الضوئي في  

البيئة الرابعة مع )ما حاصل وحدة المساحة كان التفوق المعنوي واضحا من خالل التداخل أ1 الحبوب حسب مبدأ التعويض

ه1طن 7167مسجال متوسطا ( 6التركيب 
-0

ه1طن 1126بمتوسط بلغ ( 2البيئة الثانية مع التركيب )بينما أخفق التداخل  
-0

، تنسجم 

 [1  6]و [ 8]و [ 0]هذه النتائج مع نتائج كل من 
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 لحاصل الحبوب وبعض مكوناته في الشوفان( البيئات والتراكيب)المتوسطات الحسابية للتداخل  (:8) جدول

 الصفات   

 التداخل

عدد األيام 

لغاية 

التزهير 

 ( سم)

ارتفاع النبات 

(سم)  

  

مساحة ورقة 

 العلم 

سم)
7

 ) 

عدد االشطاء 

 الفعالة 

عدد 

دالية1الحبوب
-

0
  

 0111وزن 

 ( غم)حبة 

حاصل 

هـ1طن
-0 

 1.44 34.53 40.33 120.33 30.90 60.91 111.33 (0)البيئة األولى 

 1.63 31.53 59.00 131.33 49.68 67.89 117.67 (7)البيئة األولى 

 1.50 24.87 67.00 144.33 40.90 56.95 116.33 (6)البيئة األولى 

 1.14 26.00 66.67 140.33 34.01 57.56 115.00 (0)البيئة األولى 

 1.48 28.30 59.00 99.67 35.31 58.86 117.00 (8)األولى البيئة 

 1.54 34.27 40.00 110.00 28.25 53.95 111.00 (6)البيئة األولى 

 1.12 30.27 43.00 87.33 34.35 54.90 115.00 (2)البيئة األولى 

 1.05 30.10 41.33 95.00 30.79 52.54 109.33 (2)البيئة األولى 

 1.49 30.73 47.00 107.33 29.12 40.02 116.00 (2)البيئة األولى 

البيئة األولى 

(01) 116.33 34.74 35.70 127.67 37.00 31.07 1.27 

 1.69 33.23 42.67 104.00 33.63 56.22 111.00 (0)البيئة الثانية 

 1.42 33.30 46.67 96.67 40.99 65.80 118.33 (7)البيئة الثانية 

 1.00 25.77 63.67 93.33 34.53 59.55 115.67 (6)البيئة الثانية 

 1.09 26.87 66.00 76.33 34.58 50.31 118.00 (0)البيئة الثانية 

 1.20 29.87 74.00 110.00 33.79 54.26 118.00 (8)البيئة الثانية 

 0.84 33.73 40.33 59.33 28.87 45.97 116.67 (6)البيئة الثانية 

 1.11 32.27 42.33 42.00 31.98 38.83 121.00 (2)البيئة الثانية 

 0.91 32.27 36.67 71.67 26.87 52.24 112.67 (2)البيئة الثانية 

 0.76 30.33 35.67 64.00 30.10 36.22 120.33 (2)البيئة الثانية 

البيئة الثانية 

(01) 120.00 33.91 30.55 72.33 39.67 31.20 0.90 

 1.63 29.63 53.00 96.33 25.31 54.61 111.00 (0)البيئة الثالثة 

 1.10 35.20 61.00 81.00 35.91 62.87 117.00 (7)البيئة الثالثة 

 1.27 25.60 64.00 63.67 34.45 56.96 117.33 (6)البيئة الثالثة 

 1.32 27.53 67.33 117.00 26.37 55.33 115.33 (0)البيئة الثالثة 

 0.86 29.27 68.33 112.33 25.57 54.64 117.33 (8)البيئة الثالثة 

 1.35 34.53 38.67 102.00 25.12 56.38 111.00 (6)البيئة الثالثة 

 1.22 32.40 52.00 67.67 23.01 52.35 117.33 (2)البيئة الثالثة 

 1.20 30.93 38.67 107.33 19.54 55.72 111.00 (2)البيئة الثالثة 

 1.12 32.17 45.00 100.67 20.67 41.25 114.67 (2)البيئة الثالثة 

البيئة الثالثة 

(01) 115.33 36.31 25.11 98.67 47.00 32.13 1.26 

البيئة الرابعة 

(0) 110.00 48.45 25.36 175.33 39.67 31.27 0.86 

البيئة الرابعة 

(7) 119.00 54.44 21.50 129.00 58.00 32.12 1.41 

البيئة الرابعة 

(6) 116.00 51.43 31.94 191.33 40.00 32.56 1.15 

البيئة الرابعة 

(0) 114.00 54.34 25.91 143.00 66.00 34.98 1.90 

 1.96 33.37 59.00 170.00 30.84 54.52 116.00البيئة الرابعة 
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(8) 

البيئة الرابعة 

(6) 110.00 47.32 23.43 160.67 66.67 36.06 2.32 

البيئة الرابعة 

(2) 117.00 53.40 28.42 194.00 42.67 33.61 1.54 

البيئة الرابعة 

(2) 107.00 51.35 21.89 190.00 41.00 33.64 1.63 

البيئة الرابعة 

(2) 119.00 37.32 22.15 142.33 46.33 31.99 1.00 

البيئة 

 1.13 30.54 39.67 124.00 30.19 39.32 118.00 (01)الرابعة

البيئة الخامسة 

(0) 111.00 40.51 24.09 151.33 42.33 33.94 0.94 

البيئة الخامسة 

(7) 116.00 51.32 24.20 186.00 46.33 33.29 1.13 

البيئة الخامسة 

(6) 116.00 46.29 36.82 145.33 63.33 33.93 0.96 

البيئة الخامسة 

(0) 116.00 43.25 25.10 163.00 65.33 33.93 1.04 

البيئة الخامسة 

(8) 119.00 42.26 26.52 163.33 73.33 33.76 1.54 

البيئة الخامسة 

(6) 112.00 41.44 22.82 173.33 39.67 35.70 1.10 

البيئة الخامسة 

(2) 116.00 47.21 28.02 177.33 41.67 34.14 0.99 

البيئة الخامسة 

(2) 109.00 48.29 22.73 131.33 36.33 35.10 1.11 

البيئة الخامسة 

(2) 118.00 39.38 23.21 132.33 35.00 31.84 0.90 

البيئة 

 1.08 32.15 39.00 125.33 31.74 35.31 119.00 (01)الخامسة

البيئة السادسة 

(0) 110.00 57.37 26.62 172.67 52.67 34.09 1.05 

البيئة السادسة 

(7) 121.00 57.45 18.80 160.00 60.33 35.81 1.30 

البيئة السادسة 

(6) 119.00 55.37 27.07 141.33 63.67 33.07 1.01 

البيئة السادسة 

(0) 117.00 48.30 26.73 143.33 66.67 32.81 1.41 

البيئة السادسة 

(8) 121.00 51.28 35.16 191.00 67.67 35.60 1.82 

البيئة السادسة 

(0) 109.00 49.27 24.04 189.33 38.00 35.87 1.19 

البيئة السادسة 

(0) 115.00 50.30 28.82 178.33 51.67 37.03 1.49 

البيئة السادسة 

(6) 109.00 52.27 21.05 174.67 38.33 32.23 1.10 

 0.93 30.63 44.33 178.33 21.09 43.42 120.00البيئة السادسة 
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(2) 

البيئة السادسة 

(2) 120.00 44.35 28.64 170.33 46.67 32.51 1.00 

البيئة السادسة 

(2) 110.00 48.45 25.36 175.33 39.67 31.27 0.86 

البيئة السادسة 

(01) 119.00 54.44 21.50 129.00 58.00 32.12 1.41 

 1.25 32.12 50.57 129.46 28.68 49.91 115.38 المتوسط العام

L.S.D 3.00 8.04 3.20 11.99 1.64 2.20 0.28 

  

 

كثيرا ما يقوم مربو النبات وحدهم في وضع أهدافهم من أجل إنشاء ظروف معينة لبحوثهم معززا ذلك من تأثير األدوات        

العلمية في تسخير إمكانات المواد الوراثية النباتية، ويجب أن تتكيف األصناف الجديدة مع العوامل المدروسة أمر ال غنى عنه 

للصفات كافة، وفيه نالحظ أن [ 2]تحليل التباين التجميعي لالستقرارية بطريقة ( 6)تائج جدول لتحقيق النجاح، عند مالحظة ن

لجميع الصفات قيد الدراسة ملوحاً بذلك على قوة هذه %( 0)متوسط مربعات البيئات الخطي كان معنوياً عند مستوى احتمال 

البيئات عند  Xللمكون الخطي لتداخل التراكيب الوراثية  الصفات تحت السيطرة الوراثية، وكذلك كان مصدر االختالف العائد

لجميع الصفات المدروسة باستثناء صفة عدد األيام لغاية % 0اختباره ضد الخطأ المتجمع كان معنوياً عند مستوى احتمال 

عدد األيام  ، وان متوسط مربعات االنحراف المتجمع لهما غير معنوي لصفات%8التزهير كان معنويا عند مستوى احتمال 

حبة، ويرجع ذلك على أن المكون الرئيسي لالختالفات في ثبوتية التراكيب الوراثية  0111لغاية التزهير وارتفاع النبات ووزن 

لهذه الصفات يعود إلى االنحدار الخطي، وأن إمكانية التنبؤ بها ممكنة، في حين صفات مساحة ورقة العلم وعدد األشطاء الفعالة 

في الدالية والحاصل الكلي كان لكال المكونين معنويا وهذا يعني أن االختالفات في ثبوتية التراكيب الوراثية وعدد الحبوب 

و [ 2]و [ 2]معززا ذلك إلى كل من االنحدار الخطي واالنحراف عن الدالة الخطية، وتتوافق هذه النتائج مع نتائج كل من 

[07  1 ] 

 لحاصل الحبوب وبعض مكوناته في الشوفان[ 2]لالستقرارية بطريقة تحليل التباين التجميعي (: 6) جدول

S .O.V 

                

 الصفات 

 

درجات 

 الحرية 

عدد األيام 

لغاية 

التزهير 

 ( سم)

ارتفاع 

 (سم)النبات 

  

 

مساحة 

ورقة العلم 

 ( 7سم)

عدد 

االشطاء 

 الفعالة 

1عددحبوب

  0-دالية

وزن 

حبة  0111

 ( غم)

حاصل 

 0-هـ1طن

Geno 9 

**204.2

5 

**822.4

5 

**272.1

7 

**1032.

3 

**2415.

5 **41.47 **6.24 

Einvr 5 **33.26 

**393.0

1 

**443.0

5 

**39347

. 

**143.6

3 **81.50 **17.54 

G*E  45 **7.94 **47.03 **55.02 

**1885.

1 **53.19 **9.54 **0.73 
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E+G*E 50 
1.48 16.92 19.74 

**1495.

4 
11.11 **4.43 **0.62 

       E Li 1 
**22.18 

**262.0

1 

**295.3

7 

**26231

. 
**95.76 **54.34 **11.70 

   G*E Li 9 
*5.76 **64.89 **76.87 

**5393.

1 
**51.07 **18.56 **2.17 

Pool Div 40 2.51 12.86 14.41 477.14 12.05 1.44 0.23 

Pool Error 071 6107 72102 0162 88120 0110 7116 1118 

 

ثمة حاجة ملحة الستحداث وطأة أصناف مناسبة ولكي يتم إنجاز ذلك ينبغي جهود متظافرة لدعم هذا الموضوع وبالذات       

1 في مجال تربية النبات السيما برامج تحسين المحاصيل الموجهة نحو تحقيق النتائج المرجوة من أجل تحقيق الهدف المنشود

، إذ أعطى (2)الحبوب ومكوناته في محصول الشوفان حسب ما مثبت في جدول عند عرض المعلمات االستقرارية لحاصل 

في صفة عدد األيام لغاية التزهير ذو قيمة معامل االنحدار معنوي وأقل من واحد وقيمة االنحراف عن ( 0)التركيب الوراثي 

البيئات المواتية التي توفر فيها االنحدار غير معنوي وذات متوسط مرغوب، مما يشير إلى استجابتها العالية وتكيفه مع 

والذي يتميز باستقرارية عالية لهذه ( 0)المتطلبات الحيوية للنمو والتطور وبالمقابل إلى حساسيتها للتغيرات البيئية، والتركيب 

Sالصفة أما بقية التراكيب فكانت معنوية للمعلم 
2
di

 
( 2و 2)حقق التركيبان الوراثيان 1 أي يضعف التنبأ بها في استقراريتها 

 معنوية االنحدار وقيمة االنحدار عن االنحراف غير معنوي وبمتوسط أعلى من المتوسط العام مما يشير إلى استجابتهما العالية

معنوية لمعلمتي االستقرارية أي أنه غير  (0)ذات استقرارية عالية والتركيب ( 6و 8و 0و 6)للبيئات الجيدة، وأن التراكيب 

1 معنوي لالنحراف عن االنحدار بالتالي يصعب التنبؤ بهما في صفة ارتفاع النبات( 01و 7)مستقر وأما التركيبين الوراثيين 

ت معنوية في مساحة ورقة العلم استقراريته للبيئات المختلفة ولكن بقية التراكيب الوراثية كان( 7)أحرز التركيب الوراثي 

كانت معنوية ( 2و 6و 0)ولصفة عدد األشطاء الفعالة نالحظ أن التراكيب 1 لالنحراف عن االنحدار وبالتالي يضعف التنبأ بهم

 bIلــ
 

و
2
dI

 
 S ما يدل ذلك على أنها غير مستقرة ضمن البيئات المدروسة بينما بقية التراكيب كانت فقط معنوية للمعلمS

2
di 

دالية1ولصفة عدد الحبوب 1 ه التراكيب الوراثية يضعف التنبؤ في استقراريتها ضمن هذه الصفةملوحا بذلك على أن هذ
-0

نرى  

ذات داللة معنوية واقل من واحد عكس االنحراف عن االنحدار كان غير معنوي وبمتوسط حسابي أعلى ( 6و  0)أن التركيبين 

الذي امتلك متوسط اقل من ( 6)لبيئات المواتية عكس التركيب مما يشير الى استجابتها العالية وتكيفها مع ا( 0)للتركيب 

المتوسط العام ملوحا بذلك إلى حساسيتها للتغيرات البيئية واستجابتها المختلفة لمدخالت العليات الزراعية أي ال ينصح 

هما غير مستقران، وأما بقية معنوية لكليهما أي أن( 2و 6و 0)بزراعتها إال في المواقع المتماثلة، وكانت التراكيب الوراثية 

لعدم حصوله على معنوية ( 6)تميز التركيب 1 التراكيب الوراثية كانت معنوية لالنحراف عن االنحدار بالتالي يصعب التنبؤ بها

ذو ( 01و 8)االنحدار واالنحراف عن االنحدار وبذلك يعتبر أن هذا التركيب مستقراً ضمن البيئات المدروسة، والتركيبان 
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حبة مما يدل على حساسيتها للتغيرات البيئية واستجابتها  0111ية لالنحدار وبمتوسط أقل من المتوسط العام في وزن معنو

غير مستقرة بسبب معنوية كلتا معلمات ( 2و 0و 6)المنخفضة لتحسين مدخالت العمليات الزراعية، والتراكيب الوراثية 

أما 1 الصفة كانت معنوية لالنحراف عن االنحدار مما يؤدي إلى ضعف التنبأ بهما االستقرارية ولكن بقية التراكيب الوراثية لهذه

غير معنوية لمعلمتي االنحدار واالنحراف عن االنحدار ( 6و  0)صفة حاصل وحدة المساحة نالحظ أن التركيبين الوراثيين 

ف غير المواتية وثباتها واستقراريته وقلة أعلى من المتوسط العام للصفة مما يشير ذلك على تحمله للظرو( 0)وكان التركيب 

كان ذو متوسط أقل من المعدل العام ( 6)تأثره بالظروف البيئية مما يدل على استجابتها لتحسن الظروف البيئية ولكن التركيب 

يئات المواتية، مما يشير إلى عدم تأثرها بالتغيرات البيئية وانخفاض تكيفها مع البيات المجهدة ولذلك ينصح بزراعتها في الب

ذات معنوية لالنحدار واالنحراف عن االنحدار غير معنوي مما يستجيب للبيئات الجيدة ولكن بقية التراكيب ( 2)وكان التركيب 

استنادا لما تقدم نالحظ أن التراكيب التالية 1 الوراثية كانت معنوية لالنحراف عن االنحدار مما يصعب التنبؤ في استقراريتها

لصفات ارتفاع النبات ووزن ألف حبة وحاصل وحدة المساحة والتركيب ( 6)االستقرارية ومن ضمنها التركيب  كانت عالية

الرتفاع النبات وبالتالي ( 8و  6)للحاصل الكلي والتركيبين ( 0)لصفتي عدد األيام لغاية التزهير وارتفاع النبات والتركيب ( 0)

ي برامج التربية المستقبلية للوصول الى صنف ذات إنتاجية عالية إضافة إلى يمكن االستفادة من هذه التراكيب الوراثية ف

 [1 02]و[ 06]و[ 08]و [ 00]و [ 00]و [ 01]استجابتها لمدى واسع من البيئات، وتنسجم هذه النتائج مع نتائج كل من 

 معلمات االستقرارية لحاصل الحبوب وبعض مكوناته في الشوفان(: 2) جدول

التراكي

 ب

عدد األيام لغاية الزهير 

( سم) (سم)ارتفاع النبات    

سم)مساحة ورقة العلم 
7

 عدد االشطاء الفعالة  ( 

Bi S
2
di Bi S

2
di Bi S

2
di Bi S

2
di 

0 *-0.04 -0.15 *1.85 *7.35 0.83 **4.04 0.93 **254.59 

7 0.59 **2.71 1.41 **17.20 *2.65 **48.08 0.83 **888.52 

6 0.07 **1.39 1.05 6.09 0.59 **15.48 0.66 **828.93 

0 1.29 -0.289 1.26 4.44 0.75 **3.48 *0.61 **214.20 

8 0.88 **2.23 1.41 2.46 0.55 **36.32 0.67 **392.18 

6 1.67 **4.52 1.39 0.84 0.65 **2.85 *1.48 **254.01 

2 1.34 **3.20 0.73 **29.79 0.91 **4.50 **1.81 **364.09 

2 1.17 **2.24 **0.56 -2.54 1.08 **2.11 1.27 **744.08 

2 1.58 **2.37 *0.23 3.12 1.14 **1.87 0.96 **484.42 

01 1.45 **1.23 0.12 **14.42 0.86 **18.11 0.79 **253.94 
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 ( 2)تابع الجدول 

التراكي

 ب

دالية1عدد الحبوب
-0 

هـ1حاصل طن (غم)حبة  0111وزن 
-0 

Bi S
2
di Bi S

2
di Bi S

2
di 

0 *2.45 **10.35 0.33 **2.44 0.82 0.06 

7 2.58 **18.55 0.38 **2.08 0.97 **0.21 

6 **-0.09 **3.19 **2.37 *0.64 1.03 **0.44 

0 **0.28 -0.03 **2.19 **2.17 1.03 **0.17 

8 -0.51 **53.07 **1.70 0.37 1.11 **0.62 

6 **-0.36 0.09 0.72 0.14 1.11 0.08 

2 **2.17 **1.47 1.21 **1.15 **1.63 0.02 

2 0.22 **5.06 0.86 **1.24 0.92 **0.21 

2 1.53 **22.56 **0.08 *0.44 0.72 **0.20 

01 1.73 **4.41 **0.16 0.31 0.66 **0.15 

 

يعتبر التحليل العنقودي من الطرائق اإلحصائية المهمة المستخدمة في التصنيف والتي تعتمد بدورها على البيانات الظاهرية      

للصفات المدروسة ويتم تصنيفها اعتماداً على التشابه واالختالف بين الصفات، وممكن استخدامه في هذا البحث للوصول إلى 

بين عنقود وآخر على الرغم من اختالف البيئات المدروسة، وبالتالي يمكن اعتباره ثابتا، يبدو من  التركيب الوراثي والذي ينتقل

موسمين وثالثة أنواع )شجرة القرابة الوراثية للتراكيب الوراثية العشرة المدروسة والمختبرة ضمن البيئات الست ( 0)الشكل 

مت البيانات إلى مجموعتين رئيستين، إذ تمثل كل مجموعة موسم حيث انقس( من مياه السقي بئر ونهر وحوض تربية األسماك

زراعي واختلف كل موسم عن اآلخر واندرجت التراكيب الوراثية المروية بمياه مختلفة في مجاميع ثانوية، ومن ثم إلى ثانوية 

تمثلت ( الموسم األول)األولى الخ، نالحظ من خالل الشكل أن المجموعة الرئيسية 11111 أخرى ومن ثم إلى ثانوية أخرى وهكذا 

والمروي بماء بئر ونهر كان ذو سلوك مشابه وغير مختلف ألغلب الصفات المدروسة بضمنها الحاصل  8بالتركيب الوراثي 

المروي بماء بئر والنهر في مجموعة واحدة ضيقة إضافة إلى وقوع نفس التركيب ( 0)وكذلك وقوع التركيب ( 8جدول )

لموسم نفسه في عنقود مجاور ضمن نفس المجموعة الثانوية الثانوية، مما يدل ذلك على أن هذا التركيب المروي بماء الحوض ل

كان سلوكه ثابت على الرغم من اختالف الماء إضافة إلى سلوكه عبر البيئات مقاربا نوعا ولصفات عدد األيام للتزهير وعدد 

المروي بماء بئر ونهر ( 2)وقوع التركيب الوراثي ( سية األولىالرئي)حبة وأخيرا ضمن هذه المجموعة  0111الحبوب ووزن 

في نفس المجموعة متجاورين أي أن آداه كان ثابتا على الرغم من اختالف ماء السقي وكذلك ذو متوسطات مقاربة نوعا ما 

دالية1لصفات مساحة ورقة العلم وعدد حبوب
-0

الرئيسية الثانية  ، أما المجوعة(8جدول )حبة والحاصل الكلي  0111ووزن  

بئر )كان سلوكهما ثابت على الرغم من اختالفهما بمياه السقي الثالثة  ( 2و 6)نالحظ أن التركيبين الوراثيين ( الموسم الثاني)

وقوعهم في مجاميع ثانوية متجاورة وذات متوسطات متقاربة نوعا ما ولمعظم الصفات قيد الدراسة وكذلك ( ونهر وحوض 
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في مجموعة واحدة ومتجاورة المروية بمياه البئر والنهر كان سلوكه مقاربا ولجميع الصفات قيد ( 01)وراثي وقوع التركيب ال

في مجموعة واحدة ومتجاورة الروية بماء البئر والحوض بالنسبة للتركيب األول ( 6و 7)الدراسة، وأخيرا التركيبين الوراثيين 

ما ذو تغاير قليل ولكافة الصفات المدروسة، نستنتج لما سبق أن التراكيب وماء النهر والحوض للتركيب الثاني وكان سلوكه

الوراثية اآلنفة الذكر كانت ذات سلوك متوسط لالستقرارية ألنها كانت ضمن البيئات الصغيرة ذو استقرارية عالية ولكن ضمن 

البعد الوراثي بين التراكيب الوراثية المختبرة  عند الرجوع إلى التحليل العنقودي ومالحظة1 البيئات الواسعة قد يصعب التنبأ بها

ضمن البيئات وبالوقت نفسه تعذر عرض الجدول لكبر حجمها وعدم استيعابه في هذا البحث، إذ نالحظ أن أكبر بعد وراثي كان 

لموسم األول المروي بنفس الماء ضمن ا( 6و 2)المروي بماء البئر للموسم الثاني مع التركيبين ( 2)بين التركيب الوراثي 

على الترتيب وممكن استغالل هذه اإلباء في برامج التربية السيما التهجين لوجود أكبر بعد  76080122و  76672100مقدارها 

المروية بماء البئر ضمن الموسم األول ( 8و 0)وراثي بين التراكيب الوراثية بينما كان أقل بعد وراثي بين التركيبين الوراثيين 

 [ 1  71]و [ 02]و [ 02]، وتتالئم هذه النتائج مع كل من 02126 وبمسافة قدرها

 : االستنتاجات – 4 

إضافة إلى تداخله مع البيئة الرابعة Icarda short  (6 )نستنتج مما سبق حول هذه الدراسة نالحظ أن التركيب الوراثي    

الحبوب والحاصل الكلي إضافة إلى تميزه وألكثر من  تفوقا في صفات عدد األشطاء وعدد( الموسم الثاني المروية بماء البئر)

صفة في الثباتية واالستقرارية كونها تتالئم مع متطلبات وإمكانيات البيئة المدروسة إضافة إلى البعد الوراثي بينه وبين 

Kangarooالتركيبين الوراثيين 
 

ان االعتماد عليها مما يشجع على اعتماهما في برامج التربية سواء كIcarda tall (2 )و( 2)

 1  في االدخال لهذا الغرض أو إمكانية التوسع بزراعتها عند مدى واسع من الظروف البيئة والسيما العراقية
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 شجرة القرابة الوراثية للتراكيب الوراثية العشرة المروية بمياه مختلفة :(0)شكل 
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 ولموسمين زراعيينجدول بالمختصرات للتراكيب الوراثية المروية بمياه مختلفة 

تسلسل 

 التركيب 

نوع مياه  اسم التركيب 

 السقي 

تسلسل  الموسم 

 التركيب 

 الموسم  نوع مياه السقي  اسم التركيب 

0 Alguda 60 7102-7106 بئر Alguda 7102-7102 بئر 

7 Anatolia 67 7102-7106 بئر Anatolia 7102-7102 بئر 

6 Pimula 66 7102-7106 بئر Pimula 7102-7102 بئر 

0 Genzania 60 7102-7106 بئر Genzania 7102-7102 بئر 

8 Hamel 68 7102-7106 بئر Hamel 7102-7102 بئر 

6 short  

Kangaroo 

  short 66 7102-7106 بئر

Kangaroo 

 7102-7102 بئر

2 Icarda 62 7102-7106 بئر Icarda 7102-7102 بئر 

2 Icarda tall 62 7102-7106 بئر Icarda tall 7102-7102 بئر 

2 Mitika 62 7102-7106 بئر Mitika 7102-7102 بئر 

01 Possum 01 7102-7106 بئر Possum 7102-7102 بئر 

00 Alguda 00 7102-7106 نهر Alguda 7102-7102 نهر 

07 Anatolia 07 7102-7106 نهر Anatolia 7102-7102 نهر 

06 Pimula 06 7102-7106 نهر Pimula 7102-7102 نهر 

00 Genzania 00 7102-7106 نهر Genzania 7102-7102 نهر 

08 Hamel 08 7102-7106 نهر Hamel 7102-7102 نهر 

06 short  

Kangaroo 

  short 06 7102-7106 نهر

Kangaroo 

 7102-7102 نهر

02 Icarda 02 7102-7106 نهر Icarda 7102-7102 نهر 

02 Icarda tall 02 7102-7106 نهر Icarda tall 7102-7102 نهر 

02 Mitika 02 7102-7106 نهر Mitika 7102-7102 نهر 

71 Possum 81 7102-7106 نهر Possum 7102-7102 نهر 

70 Alguda  حوض

 األسماك

7106-7102 80 Alguda 7102-7102 حوض األسماك 

77 Anatolia  حوض

 األسماك

7106-7102 87 Anatolia  7102-7102 األسماكحوض 

76 Pimula  حوض

 األسماك

7106-7102 86 Pimula 7102-7102 حوض األسماك 

70 Genzania  حوض

 األسماك

7106-7102 80 Genzania 7102-7102 حوض األسماك 

78 Hamel  حوض

 األسماك

7106-7102 88 Hamel 7102-7102 حوض األسماك 

76 short  

Kangaroo 

حوض 

 األسماك

7106-7102 86 short  

Kangaroo 

 7102-7102 حوض األسماك

72 Icarda  حوض

 األسماك

7106-7102 82 Icarda 7102-7102 حوض األسماك 

72 Icarda tall  حوض

 األسماك

7106-7102 82 Icarda tall 7102-7102 حوض األسماك 

72 Mitika  حوض

 األسماك

7106-7102 82 Mitika 7102-7102 حوض األسماك 

61 Possum  حوض

 األسماك

7106-7102 61 Possum 7102-7102 حوض األسماك 
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 االسم الكامل اسم المختصر ت االسم الكامل اسم المختصر ت

 غرام غم 7 مليغرام ملغم 0

 سنتيمتر  سم 0 كيلو غرام  كغم  6

ه 8
-0

 اختبار اقل فرق معنوي   LSD 6 هكتار  

2 S
2
di  2 االنحراف المتوسط bi  معامل االنحدار 

2 SPSS   الحزمة اإلحصائية للعلوم

 االجتماعية 
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ABSTRACT 

Determination of genetic relatedness typing between isolates has done for 

Acinetobacter baumannii isolates by using Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus-PCR (ERIC-PCR), the results of the current study showed the presence of a 

genetic relationship between bacterial isolates isolated from different clinical sources. 

The results of the study showed the presence of 18 patterns, the molecular weight of 

these bands ranged between (100-4000) bp. 

        Dendogram analysis of the results showed that there was genetic relatedness 

between the isolates of Acinetobacter baumannii in only one clone while 37 isolated 

contain different genotyping.  
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 الخالصة

 باسمممممت دام Acinetobacter baumannii تمممممم تحديمممممد التي ممممميع الجييممممم  بمممممين العممممم    ب تريممممما         

Enterobacterial Repetitive  Intergenic Consensus-PCR (ERIC-PCR)    وأظهممممر  نتمممما ،

أوضمممحت نتممما   . ةالعممم    الب تيريمممة ال ع ولمممة ممممن مصمممادر سمممريرية م تل مممالدراسمممة الحاليمممة وجمممود عةقمممة ورا يمممة بمممين 

 .ةزوج قاعد( 0111-811)ن طًا تراوح الوزن الج يئ  للح م  بين  81الدراسة وجود 

فممم   Acinetobacter baumannii لليتممما   وجمممود عةقمممة ورا يمممة بمممين عممم    Dendogram أظهمممر تحليممم     

 .مع ولة على أن اط ورا ية م تل ة 73نسيلة واحدة فقع بيي ا احتو  

.، التي يع الجيي   ERIC   ، Acinetobacter baumannii  الكلمات المفتاحية:-                                                             
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1. Introduction 

Genotyping distinguishes between bacterial isolates on their genetic content. 

There are several methods for genotyping that have become important in the field of 

finding genetic relatedness between bacterial isolates, identifies the source of infection 

and works to identify strains of high virulence to prevent infection, especially in 

intensive care units that are a place for the emergence of many antibiotic resistance 

bacteria [1]. 

         There are several methods of genotyping that used in present time that different 

in its ability to distinguish between the bacterial isolates in the same species. One of 

these methods is Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), the method of 

gel electrophoresis with a pulsed field Electrophoresis, Repetitive Sequence-PCR [2, 

3]. This method easy and fast methods that do not need time to accomplish, compared 

to other methods. One of the benefits of this method is the ability to find the genetic 

affinity for bacterial isolates of the same species [4, 5]. 

        The most important types of methods of repeated sequences that was easy, fast, 

less expensive and less complicated in analyzing the results was Enterobacterial 

Repetitive Intergenic Consensus (ERIC) method. The sequences of this method were 

originally discovered in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae [6]. This methods 

are across multiple regions of the genome and the length of sequences was 126 bp. and 

the location sequences are different from one strain to another and this method has 

been increasingly used to identify the genetic related relationship of bacteria [7, 8].  

 ERIC method is used between bacterial strains and epidemiological studies, as 

well as to classify many gram negative bacterial [9]. It has shown a high efficiency to 

determine the epidemiological range of A. baumannii bacteria [10]. Another study 

mentioned that this method is one of the best and most accurate methods for 
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determining the genetic affinity in A. baumannii [11] and in a study of A. baumannii 

that showed this method is useful to determining the epidemiological and studying the 

diversity between isolates. Isolates were divided into several groups by this technique 

[12], as shown in Studies that A. baumannii isolated have resistance genes from several 

hospitals in Korea can be identified by ERIC-PCR technique. It has been observed that 

there are 7 isolates that possess a gene resistance anti-beta-complement OXA-23 and 6 

isolates that produce an OXA-23 resistance gene from the same hospital [13]. 

      Amis of this study Genotyping of A. baumannii isolates using the Enterobacterial 

Repetitive Intergenic Consensus (ERIC) method. 

 

2. Material and methods 

2.1: Isolates of bacteria 

      Were obtained from a previous study of various clinical sources (blood sample, 

wounds infection, burns infection, urinary tract infections, and stool sample). 

2.2: DNA extracted of DNA 

       DNA kit (Geneaid Biotech kit system, UK) was used to extract the DNA of 

bacterial isolates according to the manufacturer's instructions. 

2.3: Genotyping of A. baumannii using ERIC method 

      The polymerase chain reaction mixture was prepared using ERIC method.The 

proliferation of the ERIC gene with specific primer Prepare the solutions of the Stock 

according to the instructions of the manufacturer Alpha DNA (Canada) (F: 

ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC3') and (R: 5' AAGTAAGTAAGTGACTGGGGG 

TGA GCG 3'). The solution concentration of 10 P mol / μl keep the stock solution 

under - 20° C. The amplification of DNA was performed at a volume of 20µl. The 
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reaction mixture is a component of 10µl GO Taq green master mix, 1µl F-primer, 1µl 

R-primer, 2µl template DNA, and 6µl Nuclease Deionized nuclease-free water [[14]]. 

Then the contents were mixed using the Vortex mixer and then placed in a PCR. Steps 

of PCR reaction were step 1 (Only one cycle for 1 minutes at a temperature of 94°C for 

the primary DNA denaturation), step 2 (35 cycle included: A: 45 sec at 94°C for DNA 

template denaturation, B: 45 sec at 94°C for the primers to bind to DNA template 

annealing, C: 2 minute at 48°C for the associated primers to be elongated. Step3 (Only 

one cycle for 10 minute at 72 ° C for the final elongation of the double DNA strip. 

2.4: Separation of DNA bands 

     Five µl of PCR products were separated on a 2% agarose with 5µl Ethidium 

bromide, at 100 vol. for 80 min. DNA Ladder 100bp. The DNA bands were visualized 

and photographed under UV light at 300   nanometer by using UV-tansilluminator 

[15]. Measuring DNA Concentration with a Florometer quantus.  

2.5: Dendogram synthesis to determine the genetic affinity of A. baumannii isolates  

        A synthesis dindogram was found to determine the genetic affinity between the 

isolates of A.baumannii by converting the results that appeared in the gel into a 

descriptive table, as when a package is present, 1 is placed and when it is absent, 0 is 

placed and this data is entered into the Past Software Jaccard / up GMA program to 

obtain the Dendogram. The molecular weights of the resulting beams were determined 

using the Cs Analyzer program.  

3. Results and discussion 

      Genetic typing was found and identified by PatternA. baumannii under study by 

using (ERIC) method, the results showed the presence of a genetic relationship 

between bacterial isolates. The results of the study showed the presence of 18 group 
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(ERIC1 to ERIC18) using Past Jaccard / up GMA program, the molecular weight of 

these bands ranged between (100-4000) bp and the Percentage ranged (5-60)%  as 

shown in Figure (1 (A and B) ) Table (1) and this result corresponds to the result 

obtained by [13]  with 17 patterns using the ERIC method to standardize the isolates of 

Acinetobacter from several hospitals in Brazil, and the results in Figure (2) showed the 

presence of  37 isolates contain different genotypes, While only one clusters contained 

three isolates which are ( 32,35, 37 ), there was a genetic affinity between them. These 

isolates were isolated from patients at Yarmouk Teaching Hospital and the source from 

which these isolates were isolated was from stool Our results were close to the study by 

[11] who found a genetic affinity between the isolates of A. baumannii isolated from 

several hospitals in Turkey and from different sources who showed that using the 

ERIC-PCR method there was a genetic affinity between three groups of A. baumannii 

isolates. In the study by [10] showed that there were 18 types of A. baumannii isolates 

that were isolated from ICU intensive care units and from several hospitals in Lebanon 

using the ERIC-PCR method. There was a genetic convergence between four groups of 

A. baumannii isolates. The researchers showed [16] using the ERIC-PCR method and a 

genetic affinity between four groups of A. baumannii isolates isolated from ICUs and 

researchers [17] four groups were found between isolates of A. baumannii using ERIC-

PCR technique isolated from different sources and from several hospitals in China. 
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Figure (1-A): Electrophoresis of the PCR product of gene ERIC (100-1500 bp) for A. 

baumanniii isolates on 2% agarose and 100 volts for 80 min. The M ladder (100 bp), 

the 1-19 was positive isolates. The molecular weights of the resulting beams were 

determined using the CS Analyzer 3 program.  

 

 

Figure (1-B): Electrophoresis of the PCR product of gene ERIC (100-1500 bp) for A. 

baumanniii isolates on 2% agarose and 100 volts for 80 min. The M ladder (100 bp), 

the 20-38 was positive isolates. The molecular weights of the resulting beams were 

determined using the CS Analyzer 3 program.  
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Table (1): Molecular weights and percentages of the resultant band by ERIC method 

Bands  
Molecular weight 

bp 

Isolates 

no.  

Percentage 

% 

ERIC1 011 8 20 

ERIC2 051 9 22.5 

ERIC3 011 0 5 

ERIC4 011 0 7.5 

ERIC5 011 0 7.5 

ERIC6 511 5 12.5 

ERIC7 011 08 45 

ERIC8 011 0 10 

ERIC9 811 9 22.5 

ERIC10 851 0 7.5 

ERIC11 911 05 37.5 

ERIC12 0111 13 32.5 

ERIC13 0511 17 42.5 

ERIC14 0111 23 57.5 

ERIC15 0511 7 17.5 

ERIC16 0111 24 60 

ERIC17 0511 11 27.5 

ERIC18 0111 4 10 
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 Figure (2): Dendrogram Synthesis of A. baumannii isolates using Past Jaccard / up GMA 

program. 
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4. Conclusions  

      ERIC method has shown high efficiency in determining the genetic and 

epidemiological relationship between A. baumannii isolates. 

 

 

Abbreviations  

Abbreviation Meaning  

A. baumannii Acinetobacter baumannii 

API20E Analytical Profile Index 

bp base pair 

DNA Deoxyribonucleic acid 

ERIC Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

PCR Polymerase chain Reaction 

U.V. Ultra Violate 
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