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كلمة العدد
التنافس وآليات والبحث والتواصل

ثنائية حضارية   ، التواصل  والبحث عن   ، البحث  مع  التواصل   
بسبل  واالرتقاء   ، بواقعها  للنهوض  ؛  الواعية  املجتمعات  هبا  تستعني 
االتصال املجتمعي عىل خمتلف ُصُعدِه : الطبيعية ، والعلمية ، والعملية ، 

وسواها.
ومن املسلَّم به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام   
تبادل  عرب  ؛  فيهام  املتأصل  التنّوع  تثري  نفسه  الوقت  ويف   ، واألكاديمي 

اخلربات ، وتالقح األفكار ، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى   
البحثية  نافذته  عرب  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
األكاديمية املحّكمة - أعني : جملة تراث كربالء - إىل استقطاب الباحثني 
"االستشارية  اهليأتني  أعضاء  وجيتهد   ، معهم  التواصل  عرب  املتخّصصني 
بالتواصل  االكتفاء  وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية" 
التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم ، أو استكتاهبم بشكل مبارش 
، بل عملوا عىل تنويعها ، ولعل أوىل تلك النوافذ ؛ اإلعالن عن )مسابقة 

الساقي لألبحاث األكاديمية( التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
املسابقات  إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.
سعي  يصنعها  جديدة  ورؤى  بأفكار  املتخّصصة  الرتاثية  املكتبة  إثراء   -

الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.



- تكريم األقالم التي تستحق التكريم ؛ بوصفه دافًعا من دوافع التعزيز 
االجيايب لدى الباحثني ، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق العلمّي.

ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب   
املجلة اخلمسة )املجتمعي ، العلمي ، األديب ، الفني"اجلاميل" ،التارخيي( 
يف  البحوث  صياغة  رشائط  نفسها  هي  فيها  البحثية  الصياغة  ورشائط   ،
املجلة ؛ ألّن خُمرجات اجلائزة هي ُمدخالت املجلة ؛ إذ سيتّم نرش األبحاث 
الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار إىل كوهنا من األبحاث الفائزة ؛ تكرياًم 

هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  ، بل سيعمل أعضاء  النافذة ليست األخرية  وهذه   
الباحثني  ينفع  ما  كّل  تنشيط  واملعنوية عىل  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

التي  واملعنوية  املادية  الرتاكامت  من  مجلًة  البرشية  السالالت  تكتنز   -1
 : الفرد  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً  وفعاًل وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا  وعىل 
املكانية   رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت  تلك  فاعلية  قدر 
والطول  والضيق   السعة   : ثنائية  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية  وامتداداهتا 

والقرص  يف دورة حياهتا. 
لذا يمكننا توصيف الرتاث بحسب ما مر ذكره : بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة يف زمان معني يف مكان معني . وهبذا الوصف يكون 

تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
به  بالرتاث والوعي  املعرفة  التعالق بني  أّن   : كان وعيه بمعطياهتا بمعنى 
بقوة األول ويضعف بضعفه ومن هنا يمكننا  الثاين  تعالق طردي يقوى 
املسترشقني وسواهم  بعض  كتابات  تولدت يف  التي  االنحرافات  تعّرف 
توّلد  فمرة  منهم  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  ممّن 
توّلد  ومرة  الرشقيني  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف 

بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل أو حتريف قراءته أو تأويله. 



2- كربالء : ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب بل 
هي كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها ، وتتشّكل مع 
جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها ؛ أي : العراق والرشق  
؛  فمرة  عليها:  وقعت  التي  احليف  مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا 
ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ ومرة ؛ألهنا 
كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا 
اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات فكل مستوى 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
تراثها واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو 

املنزوع عن سياقه . 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه تصدى مركز تراث كربالء التابع للعتبة العباسية 
املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا 

متنوعة تسعى  إىل : 
ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها   -

الثالثة : املدنية ، واجلزء من العراق ، واجلزء من الرشق .
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
ومديات  التاريخ  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
تعالقها مع جماوراهتا وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ 

ثقافيًا ومعرفيًا . 
اجراء النظر إىل مكتنزاهتا : املادية واملعنوية وسلكها يف مواقعها   -

التي تستحقها ؛ بالدليل . 
تعريف املجتمع الثقايف : املحيل واإلقليمي والعاملي : بمدخرات   -



تراث كربالء وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 
ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي  واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا 

السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
يؤرش  مما  السابقني؛  برتكة  االلتحام  وتعميق  الرتاثية  التوعية   -

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت .
التنمية بأبعادها املتنوعة  : الفكرية ، واالقتصادية  وما إىل ذلك   -

فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة ويقوي العائدات اخلرضاء . 
فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
يف جدول هنر احلسينية / كربالء املقدسة

 امللخص      

املياه  قوقع  ينتجها  التي  البيض  حمافظ  وخصائص  صفات  دراسة  البحث  تضمن   
كربالء  حمافظة  يف  احلسينية  هنر  جدول  يف  وبكثرة  Lymnaeaauriculariaاملتواجدة  العذبة 
بني  وعرضها  -4)ملم(   30 بني  تراوح  املحفظة  طول  اىل  الدراسة  نتائج  ،واظهرت  املقدسة 
الصغري  و  11µm-83للقطر   8-72 µm بني  البيض  أقطار  وتراوحت   ، 3.7-1.5)ملم( 
ينتج  116-6بيضة لكل حمفظة، وقد  القوقع  التوايل. وتبني ان هذا  للبيضة عىل  الكبري  والقطر 
شخصت)7( مراحل تطور جنيني لبيض القوقع املخصب يفقس عن صغري يشبه اآلباء وخالل 
مدة حضن استغرقت )10 (أيام.ان دراسة طرح البيض واخلصوبة ومدة حضن البض واملراحل 
اجلنينية تقدم معلومات هامة جدًا للدراسات الالحقة لدورة حياة الالفقاريات يف املنطقة ، ومن 

هنا جاءت اهداف هذا البحث لتسليط الضوء عىل هذه اجلوانب احلياتية للقوقع 
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Abstract
        
The Characters of egg capsules which produced by the fresh water snail  
Lymnaeaauricularia were recorded.The results showed thatthe lengths 
of  the capsules were between4-30 (mm), while  the width were between 
( 1.5– 3.7)(mm), the diameters of  the eggs were 8-72 µm and (11- 83) 
µm for the small dimeter and the larger one, respectively.
It is obviously seen that this snail produces 6-116 egg/egg capsule, 
and there are(7)developmental stages for the embryos  hatched to mall 
snail resamble their parents, and the incubation period was (10) days.  
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)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
يف جدول هنر احلسينية / كربالء املقدسة

 :Introduction املقدمة

اكثر من  إذ تضم  اململكة احليوانية  تنوعًا يف  الشعب  اكثر  Mollusca من  النواعم     تعد شعبة 
130000 نوع معروف حاليًا وبذلك تكون هذه الشعبة الثانية يف التصنيف بعد شعبة املفصليات 
 ،]1[ الرخوة  االجسام  ذات  احليوانات  من  كبريا  عددًا  الشعبة  هذه  وتضم   ، األنواع  غزارة  يف 
وتتواجد النواعم يف مدى واسع من األنظمة البيئية يف املياه العذبة إذ يمتد تواجدها من الرواسب 
وتنترش  اجلريان  رسيعة  االهنار  بعض  يف  الصخري  القاع  اىل  والربك  البحريات  قعر  يف  الناعمة 
معظمها يف االهنار واجلداول التي متتاز بنقاوهتا والتي يكون فيها معدل االوكسجني الذائب عاليًا 

وذات قاع مكون من الرمل واحلىص ]2[.

   يمثل صنف بطنية القدم Gastropods االكثر شيوعا و انتشارا بني اصناف شعبة النواعم ،اذ 
النواعم هي وبشكل  الرغم من أن  املعروفة تعود اىل هذا الصنف وعىل  يمثل80 % من االنواع 
املياه  من  خمتلفة  بيئية  أنظمة  يف  تنترش  االقدام  بطينة  صنف  ان  إال  بحرية  مائية  احياء  اسايس 

العذبة]3[. 

   اكد ]4[ ان اجلامعة السكانية للقوقعني L. auricularia  و  L. peregraتتخذ املواقع ذات 
املحتوى العايل من املواد الغذائية وان كثافة القوقعني يف البحرية تقل بسبب وجود االسامك ، ويعد 
القوقع L. auricularia مضيفًا وسطيًا لكثري من الطفيليات فهو يمثل املضيف الوسطي لدودة 
 Echinoparyphrum حلزون الكبد التي تصيب املاشية ]5[ كام انه مضيف وسطي للطفييل
recurratum و Trichobilharzia szidat ]6[ وقد سجلت هذه الطفيليات يف شقيات 
الطيور Bird schistosomes  وعندما خترتق مذنباهتا جلد االنسان و اللبائن االخرى متوت 
يف اجللد وتسبب تفاعاًل التهابيًا جلديًا يعرف بحكة السباح )Swimmer›s itch ( ]7[وتظهر 

شقيات الطيور يف انواع حمددة من قواقع املياه العذبة املضيفة ]8[ .

 ،P.acuta  و L .auricularia  وبينت ]9[ مراحل التطور لنوعني من القواقع الرئوية مها   
و اشار]10[  تأثري درجة احلرارة يف التغذية ومتثيل الغذاء للنوع  L. auricularia الذي يعود 
الغذاء  استهالك  عملية  بان  ووجدوا  األعشاب،  عىل  يقتات  والذي  األقدام  بطنية  صنف  إىل 

واالمتصاص تزداد مع ازدياد درجة احلرارة. 

البرصة هي )القرنة(  النواعم يف )10( حمطات خمتارة يف مدينة     ودرست سيادة وتوزيع شعبة 
وقرب معمل الورق واملسحب والعشار والسيبة وميناء ام قرص وشط البرصة وميناء خور الزبري 
والفاو خور عبد اهلل ( والتي متثل اهم  االهنار واملسطحات املائية يف جنوب العراق ، وتم تسجيل 
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)13( نوعًا تنتمي لصنف النواعم بطنية األقدام و )9( أنواع لصنف النواعم طربية األقدام  ]11[.

   و ]12[ بيئة بعض انواع القواقع املائية يف حمافظة الديوانية وقامت ]13[ بدراسة بيئية وسكانية 
لقوقع احلدائق من نوع Cornu aspersum يف مواقع خمتارة جنوب مدينة بغداد ، وبني ]14[ 
تركيب جمتمع الالفقريات القاعية الكبرية يف هنر شط احللة وسجل ثامن وحدات تصنيفية تعود 
 M. و  Melanopsis nodosa : إىل شعبة النواعم متثل صنف بطنية األقدام بـ )5( أنواع هي

 .L. auricularia و T. Jordani و  V. Benglensisو   Tuberculata

      ودرس ]15[ بيئية القواقع املائية يف جدول احلسينية والحظ وجود اربعة انواع من القواقع هي
 Viviparous و  Theodoxus Jordaniو  Physa acutaو  Melanopsis nodosa
bengalensis  ، و اشارت ]16[ يف دراسة بيئية وتصنيفية للقواقع املائية يف النجف االرشف اىل 
 M. و Melanopsis nodosa  :وجود مخسة انواع من القواقع يف املناطق املذكورة أنواع هي

. Physa acuta و L. auricularia        و V. benglensis و tuberculata

  ان دراسة طرح البيض واخلصوبة ومدة حضن البض واملراحل اجلنينية تقدم معلومات هامة 
هذا  اهداف  جاءت  هنا  ومن   ، املنطقة  يف  الالفقاريات  حياة  لدورة  الالحقة  للدراسات  جدًا 

.Lymnaea auricularia  البحث لتسليط الضوء عىل هذه اجلوانب احلياتية للقوقع

Materials and methods  املواد وطرائق العمل

مجع العينات :

جدول  من  املتفرع  اهلنيدية  جدول  Lymnaea  auriculariaمن  القوقع   عينات  مجعت 
احلسينية والذي بدوره متفرع من هنر الفرات ، ويمتاز هذا اجلدول بأنه ضيق املساحة نوعًا ما لكنه 
عميق ألنه من اجلداول التي تم تغليفها ،وهو بطيء اجلريان ،وينترش فيه النبات املائي الشمبالن 
)الشلنت( Ceratophllum demersum ، كام يمتاز هذا اجلدول بقربه من االحياء السكنية 

مما جيعله عرضة اىل ترصيف مياه املجاري  )شكل 1(.
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شكل )1( خريطة فضائية متثل موقع مجع العينات

Fecundity : اخلصوبة

   لغرض تقدير خصوبة القوقع ، تم عزل 50  قوقع ، كل قوقع يف بيكر زجاجي منفصل مع كمية 
  )Veriner caliper( من املاء اىل منتصفه تقريبًا، وتم قياس طول كل قوقع باستخدام القدمة
ألقرب  0.02 ملم وتسجيله عىل البيكر ومراقبة وفحص هذه البيكرات يوميًا الن حمافظ البيض 
تلتصق عىل اجلدران الداخلية للبيكر ، ثم قياس ابعاد كل حمفظة وعدد البيض داخلها باستخدام 

جمهر الترشيح )صورة 1(.

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
يف جدول هنر احلسينية / كربالء املقدسة
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(SONY(  بكامريا نوع  )يسار( وحمفظة البيض  L. auricularia )صورة )1 ( القوقع )يمني

دراسة خصائص حمافظ البيض:

Lymnaea  auriculariaمن عىل النباتات املائية وأصداف     مجعت حمافظ البيض للقوقع  
القواقع االخرى واملحار بالقرب من سطح املاء وضعت يف قنينة صغرية مع عينة من ماء املوقع ثم 
اخذت اىل املخترب . وهناك سجلت صفاهتا املظهرية من حيث طبيعتها وشكلها ولوهنا ، وتم قياس 

الطول والعرض بواسطة املسطرة القياسية املدرجة ، كام وتم حساب عدد البيض يف كل حمفظة.

متابعة مراحل التطور اجلنيني:

  وضعت كل حمفظة بيض يف طبق برتي مع عينة من ماء املوقع نفسه وتركت يف املخترب بدرجة 
ملتابعة  الكمبيوتر  بجهاز  املربوط  الضوئي  املجهر  بواسطة  يوميًا  وفحصت  ْم   )2  ±32( حرارة 
التغريات التي حتصل للجنني داخل البيضة املخصبة وتصويره كام قيست كل بيضة بقطرهيا الكبري 
والصغري وكذلك تم قياس اجلنني داخل البيضة باستخدام عدسة مدرجة )qular  ( مثبتة داخل 
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العدسة العينية للمجهر املركب.

 Results النتائج

اخلصوبة:

  يعترب قياس اخلصوبة من االمور املهمة عند دراسة حياتية او تكاثر الالفقريات . ويبني الشكل 
)2( ان طول القوقع يرتبط مع عدد البيض ارتباطًا معنويًا موجبًا ) P< 0.05)  ويمكن متثيل 

العالقة باملعادلة التالية :-

Y = 9.133 X – 68.26

حيث Y = طول القوقع )ملم(

X = عدد البيض

7-104 ويتضح من املعادلة ان خصوبة القوقع تزداد مع طول    وتراوحت اعداد البيض بني  
الصدفة ،كام ان اصغر قوقع طرح حمفظة بيض كان يملك طول صدفة مقدارها  7 ملم . 

شكل ) 2 ( العالقة اخلطية بني طول القوقع )ملم( وعدد البيض

  ويبني الشكل )3( ومن خالل ابعاد حمفظة البيض للقوقع )الطول والعرض( ان املحفظة يمكن 
متثيلها هندسيًا بالشكل املستطيل ،وان هلذه االبعاد ارتباطًا معنويًا موجبًا  P< 0.05) ( ويمكن 

متثيل العالقة باملعادلة التالية :-

Y = 0.066 X + 1.961

حيث Y = عرض املحفظة )ملم(

X = طول املحفظة )ملم(

شكل ) 3 ( العالقة اخلطية بني طول املحفظة )ملم( عرض املحفظة

خصائص  حمافظ البيض:

)ايلول  االشهر  خالل  اهلنيدية  حمطة  يف     L. auricularia للقوقع   البيض  حمافظ  ظهرت     

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
يف جدول هنر احلسينية / كربالء املقدسة
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)الشلنت(  املائي  النبات  عىل  ملتصقة  وجدت  حيث   )2014 الثاين  ترشين   - األول  ترشين   –
جيالتينية  وكانت  املجردة  بالعني  رؤيتها  يمكن  إذ   ، املخترب(  يف  الزجاجي  احلوض  )وجدران 
اىل  يميل  لونا  تكتسب  ثم  االحيان  من  كثري  يف  التمييز  صعبة  شفافة  منها  حديثًا  امللقاة  وتبدو   ،
االصفرار بعد  فرتة نتيجة لتطور نمو االجنة داخلها  وهي ايضا متطاولة ، ذات شكل اسطواين 
، وأحجام خمتلفة تبعًا لعدد البيض داخلها ، وتم استخدام املسطرة املدرجة لقياس اطوال حمافظ 
البيض وأظهرت النتائج ان اكرب حمفظة كان قياسها ) 30 ملم طوالً – 2.9 ملم عرضًا ( ، واصغر 

حمفظة ) 4 ملم طوالً  1.5 ملم عرضُا (  .

املوجود داخل  البيض      تم فحص كل حمفظة بيض عىل حدة حتت املجهر الضوئي ومالحظة 
الكبرية  واملحافظ   ، صفوف  بشكل  االخرى  تلوى  الواحدة  مرتبة  البيوض  ان  ووجد  املحفظة 
حتتوي عىل عدد أكرب من البيض الذي ينتظم بصفني او ثالثة صفوف ويكون شكل البيضة كروي 
نتيجة  البيض  البيض داخل املحفظة يتغري شكل  اىل بيضوي وأحيانا وعند وجود عدد كبري من 

انضغاطه مع بعضه البعض )صورة 2(.

 ، صفني  او  واحد  بصف  منتظم  البيض  ويكون  اقل  عدد  عىل  فتحتوي  الصغرية  املحافظ  اما     
وشكله بيضوي ، والنواة واضحة ومميزة بكل بيضة كام لوحظ اختالف يف مراحل نضج البيض 
حسب موقعه داخل املحفظة حيث الذي يكون يف اطراف املحفظة ينمو بصورة ارسع و يكون 
اكرب حجاًم من ذلك املركزي املوقع ، وان فشل بيضة او اكثر بالتفقيس يف املحفظة الواحدة ال يؤثر 
عىل باقي البيض ويستمر بالنمو، كام لوحظ اختالف اعداد البيض من حمفظة اىل اخرى حسب 

طول املحفظة فقد تراوحت االعداد من )6- 116( بيضة /حمفظة.
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L. auric 2( البيض داخل حمافظ البيض بصفني وثالثة صفوف للقوقع - )صورة 
(4x( laria

ومن املهم االشارة اىل وجود حالة التوائم يف بعض البيض حيث تم مالحظة ما ييل :-

1- توائم ثنائية : وجد يف بعض البيض احتواءه عىل اكثر من جنني )ثنائي االجنة( وكان 
وكذلك  اصغر  كان  اجلنني  حجم  ولكن  االحادية  كمثيالهتا  طبيعي  فيها  البيضة  حجم 

استخدام حيز البيضة بشكل اكرب ، وبطيء بحركة االجنة بحكم االنضغاط )صورة  3  ( 

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
يف جدول هنر احلسينية / كربالء املقدسة
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L. auric 3   ( حالة التوائم الثنائية لبيضة داخل حمفظة البيض للقوقع -  صورة ) 
(10 x(  laria

البيضة طبيعيًا  البيض وكان حجم  لعدد من  رباعية  توائم  : وجدت  رباعية  توائم   -2
ايضا يف االيام االوىل ولكن بدءا من اليوم اخلامس اخذ حجم البيضة يصبح أكرب من 

مثيالهتا ، )الصورة  4  ( .
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(10 x( L. auricularia حالة التوائم الرباعية لبيضة داخل حمفظة البيض للقوقع )صورة ) 4

مراحل التطور اجلنيني 

  مل تتجاوز مدة حضن البيض من بداية االنتاج وحتى الفقس وانطالق الفرد اىل البيئة مدة عرشة 
ايام )حيث كانت درجة احلرارة 32  ±  2)، وجاء تقسيم االجنة اىل ستة مراحل تطور جنيني 

وكام ييل :-

1- املرحلة  A : وتشمل هذه املرحلة اجلنني بعمر يوم واحد ويومني ومتيزت بوجود نواة واضحة 
 µm  8 µm وقطر صغري  البيضة املخصبة لكنها صغرية احلجم بقطر كبري11   طرفية املوقع يف 
وكان قطر البيضة الكبري µm  78 و قطرها الصغري µm  51 يف اليوم االول ، اما يف اليوم الثاين 
فلم يالحظ فرقا كبريا سوى ان النواة اصبحت أكثر متييزا ووضوحًا من اليوم االول ، وأكرب حجام 
متخذه شكال كرويا متناسبا مع شكل البيضة الذي اخذ بالتكور قليال واخذ قطر البيضة الصغري 
بالزيادة حتى وصل اىل µm 62 مع االحتفاظ بالقطر الكبري كام هو، اما النواة )اجلنني( فكانت 

بقطر كبري µm  17 و بقطر صغري µm 12 )صورة 5 (.

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
يف جدول هنر احلسينية / كربالء املقدسة
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صورة )5( متثل اجنة القوقع  L auricularia. يف اليومني االول والثاين من عمرها 
(10 x( وهي داخل حمفظة البيض
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B : ويف اليوم الثالث لوحظ تغري شكل النواة وكرب حجمها  بشكل ملحوظ وهذا  2- املرحلة 
التطور  التاميز كخطوة اوىل يف مراحل  النواة وحدوث  متوقع نتيجة حدوث تطورات رسيعة يف 
البلوري  التشكيل  اجلنيني وأخذت االبعاد تزداد اىل الضعف ،وقد ظهر يف هذه املرحلة تكوين 
لكاربونات الكالسيوم والذي يكون الصدفة ويبدو ان اجلنني ال يشغل من حجم البيضة سوى 

اليشء القليل )صورة  6  (

صورة ) 6 ( متثل جنني القوقع  L auricularia. يف اليوم الثالث من عمرها داخل حمفظة البيض 
(10 x(

3- املرحلة C : ومتثل اليوم الرابع من عمر اجلنني يف البيضة املخصبة حيث لوحظ اجلنني ومتايزه 
داخل البيضة وأصبح اكثر طرفيا من ذي قبل هذا باإلضافة اىل كرب حجم كل من البيضة واجلنني 
 µm  44و µm  46 اما ابعاد اجلنني فهي ، µm  72 و µm 83 معا فبلغت ابعاد البيضة حوايل

، واخذ يشغل حوايل نصف حجم البيضة )صورة  7  ( .

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
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 .L  auricularia 7 ( اجلنني يف اليوم الرابع من عمره داخل بيضة القوقع   صورة ) 
(10 x(

4- املرحلة D: ومتثل االجنة بعمر مخسة وستة ايام  ويظهر فيها اجلنني اكثر نشاطًا ويشغل اكثر من 
نصف حجم البيضة وتم مالحظة بداية ظهور الرأس وكرب حجم الصدفة ووضوحها ومل حيصل 

تغيري يف ابعاد البيضة اما ابعاد اجلنني فكانت µm  47 وµm  45 )الصورة  8  ( .

 

م.م. إسراء انصر غالم وأ.د. ابتسام مهدي عبد الصاحب*



42

 auricularia  صورة ) 8 ( االجنة يف اليومني اخلامس والسادس داخل البيضة للقوقع
(10 x( .L

  5- املرحلة E: ومتثل االجنة بعمر سبعة وثامنية ايام وخالل هذه املرحلة ظهرت العينني بصورة 
زيادة  مع   ، احلركة  يف  رسعة  اجلنني  ازداد  وقد   ، القدم  ظهر  وكذلك  الرأس  بداية  يف  واضحة 
 µm ملحوظة يف حجمه يف هذين اليومني،وهنا شغل اجلنني معظم  حجم البيضة وكانت ابعاده
50  وµm  47 ، ومل حيصل تغيري يف ابعاد البيضة كام لوحظ تغري لزوجة السوائل املحيطة باجلنني 

داخل البيضة )صورة  9 (

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
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(10 x( يف اليومني السابع والثامن داخل املحفظة .L auricularia  اجنة القوقع ) صورة ) 9

البيضة و برز  ايام حيث احتل اجلنني جزءًا كبريًا من  :  ومتثل اجلنني بعمر تسعة   F 6-املرحلة   
الرأس واملجسات بوضوح مع اكتامل تكوين الصدفة والقدم ، وقد اصبح مشابه للفرد الكامل 
باجلنني  املحيطة  السوائل  وتبدو  كام   ،  µm و52    µm   60 اجلنني  ابعاد  وكانت  البيضة  خارج 

متعرجة ولزجة )صورة  10 (.
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(10 x( يف اليوم التاسع داخل البيضة  .L auricularia  جنني القوقع )  صورة ) 10

املائية وهو سابح بعد  البيئة  اما اليوم العارش فيمثل حلظة انطالق القوقع الصغري من البيضة اىل 
حترره من قرشة البيضة ويبدو فردًا كاماًل ومشابه لآلباء )الصورة  11 ( .

(10 x( من البيضة اىل البيئة .L auricularia  متثل حلظة انطالق جنني القوقع )صورة )11

)Lymnaeaauricularia (L.) (Mollusca:Gastopodaدراسة اخلصوبة واملراحل اجلنينية يف قوقع املياه العذبة
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Discussion املناقشة

بيوض  نوع  هو    .L  auricularia العذبة  املياه  قوقع  ان  احلالية  الدراسة  نتائج  من  يتضح     
Oviparous فقط وليس بيوض ولود وهذا يتفق مع   ]17[ الذي وجد ان اغلب االنواع التي 
V تنتمي اىل بطنية القدم بيوضة  Oviparousوهنالك بعض االستثناءات كام يف انواع عائلة -

.(Ovoviviparas(   التي تكون بيوضة ولودة viparidae

   وينتج القوقع L auricularia.  اعداد كثرية من البيض بشكل حمافظ بيض جيالتينية تلتصق 
عىل النباتات املائية و االجسام الصلبة ، وهذا يتفق مع ]18[ اذ بني ان اناث القواقع تضع بيوضها 
داخل كيس عىل الصخور والنباتات املائية يف املياه الضحلة عادة ، وقد تضع بيوضها عىل اصداف 
القواقع االخرى ايضا وخيتلف عدد البيوض يف الكيس حسب النوع  ويتطلب وضع البيض من 
املياه  قواقع  افراد  ان    ]19[ اشار  و  الواحد عدة ساعات. كام  اجليب  او  الكيس  االناث يف  قبل 
االنواع  اغلب  وان  القوقع.  نوع  باختالف  خيتلف  جيالتيني  كيس  داخل  بيوضها  تضع  العذبة 
التي تنتمي اىل صنف بطنية االقدام تطرح البيوض املخصبة اىل خارج اجسامها وهناك انواع منها 

تتكاثر عذريا ]20[ .

  كام بينت نتائج الدراسة ان خصوبة القوقع عالية ومتتابعة ولعدة اشهر وهذه الصفة تعترب ناحية 
او  البيض  اعدادا كبرية من  يتم طرح  ،  حيث  الالفقريات عمومًا  النوع يف  لإلبقاء عىل  تكيفية  
الريقات ألهنا ستعاين من وفيات عالية نتيجة افرتاسها من قبل حيوانات اخرى يف البيئة وخاصة 
حياة  عىل  لإلبقاء  مطلقة  فائدة  هناك  ان  ذكر  حيث   ]21[ به   جاء  ما  مع  يتفق  .وهذا  االسامك 
عرضة  املائي  املسطح  كان  اذا  خاصًة  متتابعة  تفقيس  اوقات  حصول  عند  السكانية  املجموعة 
للفيضان املوسمي ، اذ يمكن للفيضان ان يدمر مجيع االجيال برسعة ويؤدي اىل انقراض النوع 

بسهولة .

البيض  حمافظ  يف  املخصب  البيض  داخل  االجنة  لنمو  مراحل  ستة  الدراسة  هذه  يف  سجلت     
للقوقع     L auricularia. ، وهذا يتفق مع ما توصلت اليه ]9[ يف دراسة ملحافظ بيض اربعة 

انواع من قواقع يف شط العرب .
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and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.
- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala’ 
heritage and then introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consoli-
date their trust by themselves as they lack any moral 
sanction and also their belief in western centralization. 
This records a religious and legal responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidat-
ing the relation with the decendants heritage, which 
signals the continuity of the growth in the decedents 
mode of life so that they will be acquainted with the 
past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tour-
ism and strengthens the green revenues.
And due to all the above, Karbala’ Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



once more because it is Karbala’, that part of Iraq full 
of struggle and still once more because it is that part 
that belongs to the east , the area against which ag-
gression is always directed. Each level has its degree 
of injustice against its heritage, leading to its being 
removed and its heritage being concealed; it is then 
written in shorthand and described in a way which 
does not actually constitute but ellipsis or a deviation 
or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala’ Heri-
tage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out 
to establish a scientific journal specialized in Karbala’ 
heritage dealing with different matters and aiming to: 
-the researchers viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala’ with its three dimen-
sions: civil, as part of Iraq and as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala’ 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively 
on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral 



And as much as the observer of the heritage of a par-
ticular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation be-
tween knowing heritage and awareness of it is a direct 
one; the stronger the first be, the stronger the second 
would be and vice versa. As a consequence, we can 
notice the deviation in the writings of some oriental-
ists and others who intentionally studied the heritage 
of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the 
details of the treasures of a particular eastern race, 
and some other times resulted from weakening the 
knowledge: by concealing an evidence or by distort-
ing its reading or its interpretation.
2- Karbala’: it is not just a geographical area with 
spatial and materialistic borders, but rather it is ma-
terialistic and moral treasures constituting, by itself, 
a heritage of a particular race, and together with its 
neighbours, it forms the greatest heritage of a wider 
race to which it belongs i.e. Iraq and the east. And in 
this sequence, the levels of injustice against Karbala’ 
increase: once, because it is Karbala’ with all that it 
has of the treasures generating all through history and 



Issue Prelude
 ’Why Heritage ? Why Karbala?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behav-
iour, as associative culture and by which an individual’s 
activity is motivated by word and deed and also think-
ing; it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights 
and as greater their effect be as unified their location 
be and as extensive their  time strings extend; as a 
consequence, they come binary: affluence and pov-
erty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 
looked at as a materialistic and moral inheritance of a 
particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any 
race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.



writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the out-
comes of the award are the incomes of the journal . 
       The researches winning will be edited in the forth-
coming issues of the journal and will be referred to as 
being awarded winners as a sort of honour  for their 
writers and also writings . 
       This is not the last window (look) but rather the 
members of the two boards through the financial and 
moral abilities of the centre activate and encourage all 
that is of advantage for specialist researchers . 

May Allah , the Most High , bless



every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting 
for researchers to send their researches , or directly 
requesting them to write about a certain topic , but 
rather they varied such ways of communication , the 
most prominent to which is to announce for ( Al- Saqy  
competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement: 
-To help activate the spirit of competition among re-
searchers through scientific competition of a special-
ized research writing type . 
- Enriching the specialized heritage library with new 
thoughts and viewpoints given by researchers to dis-
cover what is new . 
-Honouring those deserving honour as encourage-
ment and impetus for recognized researchers and 
good writings . 
      It is worth noting that the topics and sections for 
which the award is given are the five sections of the 
journal ( the Society section the Science section , the 
Literature section , the Art Aesthetic section and the 
History section ) ; the same conditions of research 



Second Issue Word
Competition

 The Techniques of Researching and Communi-
cation Communicating  with the research and persu-
ingcommunication is acultural duality which educated 
societies resort to for improvement and for develop-
ing ways of society communicationonall its levels : the 
naturalistic , the scientific , the practical and else . 
     It is postulated that this duality makes up an enrich-
ing variety for both the public and academic society 
and at the same time it enriches their built - in vari-
ety , through exchanging experiences , exchanging 
thoughts and the active collective work . 
         Karbala heritage centre as part of the Islamic 
and human knowledge affairs department in the Al-
Abbas holy shrine through its academic researchand 
authorized window :I mean  Karbala Heritage Journal 
proceeded further to attract the specialist researchers 
through communicating with them . Members of the 
two boards , the advisory and the edition boards made 
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