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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
أن  عىل   simplified Arabic وبخط  كلمة   )10000  -5000( بحدود 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
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 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
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 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  التي تدعو  "تراث كربالء"  فكانت من ذلك كله جملة 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
التي  تعد عثة السجاد )Tineolabisselliella( من اآلفات اخلطرية 
الدراسات  لقلة  ونظرا  الرضر،  يرقاهتا  وتسبب  املخازن  يف  السجاد  هتاجم 
حول هذه احلرشة وطريقة مكافحتها وانتشارها بشكل كبري يف خمازن السجاد 
اجريت هذه الدراسة. اذ تضمنت هذه الدراسة معرفة التأثري القاتل ملسحوق 
 Piper nigrum االسود  الفلفل  بذور  مسحوق  هي  طبية  نباتات  ثالثة 
اخلزامى  ازهار  ومسحوق   Nicotianatabacuالتبغ اوراق  ومسحوق 
اذ  املذكورة،  للنباتات  والطارد  اجلاذب  التأثري  Lavandulaspومعرفة 

استخدمت املساحيق )الفلفل االسود، التبغ، اخلزامى( بثالث كميات لكل 
منها )3، 5، 7(غم ومعاملتها عىل الطور الريقي الضار للحرشة ومقارنتها 
مع معاملة السيطرة. وتفوق مسحوق التبغ عىل بقية املساحيق يف الكميات 
الثالث، إذ تفوق مسحوق التبغ عند الكمية 3غم معنويا وأعطى معداًل بلغ 
4.5 يرقة عىل كل من الفلفل األسود واخلزامى إذ بلغ عدد الريقات امليتة 
لكل منهام 4.167يرقة، واظهرت نتائج الكمية 5غم تفوق مسحوق التبغ 
معنويا وأعطى معداًل بلغ 4.5 يرقة يف حني بلغ معدل عدد الريقات امليتة 
يرقة،   )4.167،4.333( التوايل  عىل  واخلزامى  األسود  الفلفل  من  لكل 
وبلغت نتائج الكمية 7 غم تفوق مسحوق التبغ معنويا وأعطى معداًل بلغ 
الفلفل األسود واخلزامى عىل  امليتة لكل من  5 وبلغ معدل عدد احلرشات 
التوايل )2.667،4.333( يرقة. وبينت نتائج اجلذب والطرد للمساحيق 
الثالثة )الفلفل االسود، التبغ، اخلزامى( ان التبغ له تأثري طارد عىل يرقات 
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الكمية  عىل  بالتساوي  )5،3(غم  الكميتني  من  كل  تفوقت  اذ  العثة  حرشة 
7غم، وسجل أعىل تأثري طارد عند الكمية 3غم من مسحوق اخلزامى تليها 
األسود  الفلفل  مسحوق  عند  طرد  نسبة  اقل  كانت  حني  يف  7غم،  الكمية 
بالكميتني 5،7غم، وكانت  قياسا  نسبة طرد  أعىل  الكمية 3غم  إذ سجلت 
املساحيق الثالثة غري جاذبة اعتامدا عىل بيانات عدد الريقات باجتاه املحلول 

وعددها باالجتاه املعاكس.
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Abstract
The moth carpet pests (Tineola bisselliella) seriously attack carpets 

in the stores and their larvae cause damage. Due to the lack of studies 
on this insect and the method of control and spread dramatically 
in the carpet stores this study was conducted. This study included 
knowing the impact of the deadly powder of three medicinal plants 
such as seed powder black pepper Piper nigrum powder ،tobacco leaf 
Nicotianatabacu powder and lavender flowers Lavandula sp. Influence 
and knowledge of attracting and extruder plants mentioned، were 
used as powders (black pepper، tobacco، lavender) with three volumes 
each (3، 5، 7) g and treated larval harmful insect and compared with 
the control treatment. The results showed that powders plant used in 
the study outweigh the tobacco powder on the rest of the powders in 
quantities of the three، as the superiority of tobacco powder when the 
quantity 3 g morally and gave the rate stood at 4.5 larvae on each of 
black pepper and lavender as the number of larvae dead for each of 
the two 4.167 larvae، and the results showed quantitative 5 g outweigh 
tobacco powder morally and gave the rate stood at 4.5 larvae while the 
average number of larvae dead each of black pepper and lavender، 
respectively (4.167،4.333 larvae)، while the results of quantitative 7 
g outweigh the tobacco powder morally and gave the rate stood at 
5 while the average number of dead insects per black pepper and 
lavender، respectively (2.667،4.333 larvae). While the results showed 
attraction and expulsion of the powders of the three (black pepper، 
tobacco، lavender) that tobacco has a repellent effect on the larvae of 
insect mites، ahead of all of Alkmetin (5،3) g evenly on the quantity 7 g، 
and record the highest repellent effect when the quantity 3 grams of 
powder lavender Tlha quantity 7 g، while the lowest rate was expelled .
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المقدمة
تعد عثة السجاد Carpet mouth (Tineolabisselliella) من 
اآلفات املهمة يف عائلة Tinedia حيث تتغذى يرقاهتا عىل مديات واسعة 
من املواد الغذائية كالصوف والشعر والريش واجلوت فضال عن تغذيتها عىل 
احلبوب والبذور يف املخازن)1(. أما احلرشة البالغة فإهنا تتغذى عىل حبوب 
اإلناث  عام،  كل  واحدًا  جياًل  السجاد  عثة  تنتج  األزهار،  ورحيق  اللقاح 
البالغات تضع بني 40- 50 بيضة، مّدة احلضانة من 4 أيام إىل 3 أسابيع، 
من  جيدة،  الظروف  كانت  إذا  أطول،  مّدًة  تستغرق  األحيان  بعض  يف  أو 
حيث وفرة الغذاء، ودرجات احلرارة املالئمة. لقد شخصت)2( أنواٌع عديدة 
تعود اىل عائلة Tinedia منترشة يف مناطق واسعة من العامل وحتت ظروف 
متباينة يف درجات احلرارة وإن معظم األرضار حتصل عىل السجاد املرتوك 
تعريضها  هو  العثة  لقتل  التقليدية  الطريقة  وكانت  طويلة.  ملدة  واملعزول 
للحرارة التي تفيد فيقتل مجيع أدوار عثة السجاد)3(. وكذلك استخدام بعض 
 )paradichlorobenzenePDCB(النفثالينو مثل  الكيميائية  املواد 
قتلها.  عىل  اهلــواء  يف  باستمرار  تنبعث  التي  السامة  ابخرهتا  تعمل  التي 
النفتالني النه مشتق  paradichlorobenzene أكثر سمية من  ويعترب 
خاليا  بتلف  تتمثل  لالنسان  كبرية  أرضارًا  يسبب  )4(.مّما  الفحم  قطران  من 
الدم احلمراء مما يؤدي إىل فقر الدم وبالتايل رضر يف الكىل لذلك استوجب 
الباحثني عدة  امام  االجتاه إىل طريقة أخرى للمكافحة احلرشية، فأصبحت 
احليوية من  األجزاء  النوعية هلذه  الصفات  تغري يف  للحصول عىل  خيارات 
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املحيط احليوي التي تسبب تأثريات ضارة لإلنسان واحليوان وللحصول عىل 
عىل  االختبارات  من  بالعديد  فقاموا  املبيدات  عن  بديلة  تكون  جمدية  نتائج 
الكثري من املواد وكانت بعضها ناجحة والبعض اآلخر فاشاًل وكانت إحدى 
املواد التي نجحت يف االستخدام هي النباتات، التي حتتوي عىل مواد طاردة 
أو قاتلة للحرشات حيث أدى هذا اىل اكتشاف العديد من املبيدات النباتية 

احلرشية التي أظهرت كفاءة عالية يف مكافحة اآلفات احلرشية املختلفة )5(.
ومن بني تلك الوسائل أيضا هو استخدام املساحيق النباتية او مستخلصاهتا 
املصنعة التي يمكن إضافتها للسجاد يف املخازن، تشري العديد من الدراسات اىل 
أن املساحيق واملستخلصات النباتية كمسحوق الفلفل األسود واحلبة السوداء 
ونبات اآلس وغريها من املساحيق واملستخلصات النباتية هلا خصائص فعالة 
ضد العديد من حرشات املواد املخزونة. حيث أشري اىل )6( ان مسحوق بذور 
احلبة السوداء ذات تأثري قتل عاٍل عىل بيوض وبالغات خنافس اللوبيا. وايضا 
أشري اىل )7( ان املستخلصات النباتية لكل من )اللوز احللو والبابونج والسمسم 
والفلفل األسود( قد أثرت بشكل واضح عىل موت الريقات حيث تسببت يف 
موت مجيع األعامر الريقية األوىل والثانية بعد 24 ساعة من معاملة خنفساء 
اللوبيا اجلنوبية، وأدى استخدام الرتاكيز املرتفعة إىل إحداث نسبة عالية من 
املوت تصل إىل 100% بعد 120 ساعة من املعاملة. وقد ذكر)8( أن للزيوت 
النباتية تأثريا ساما لبيض احلرشات إذ تعمل عىل قتل اجلنني. فيام ذكر )9( إن 
لزيوت الرسو والنعناع واليوكالبتوس والليمون احلامض والنارنج والينسون 

واآلس تأثريا قاتال وطاردا لبالغات خنفساء اللوبيا اجلنوبية.
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ونظرا لقلة األبحاث عىل حرشة عثة السجاد هيدف هذا البحث إىل تقييم 
السجاد  عثة  حرشة  ضد  النباتية  واملستخلصات  املساحيق  من  عدد  فاعلية 

وتضمنت حماور البحث اآليت :
التبغ، . 1 األســود،  )الفلفل  النباتية  للمساحيق  القاتل  التأثري  تقدير 

اخلزامى( وبالرتاكيز )7،5،3( غم عىل يرقات عثة السجاد.
معرفة التأثري الطارد واجلاذب لكل من املستخلصات النباتية )الفلفل . 2

األسود، التبغ، اخلزامى( وبالرتاكيز )7،5،3( غم عىل يرقات عثة السجاد.
المواد وطرائق العمل

أواًل- تهيئة المستعمرة الحشرية:
حمافظة   - احلسينية  العتبة  سجاد  خمازن  من  السجاد  عثة  يرقات  مجعت 
احلسينيات عىل طريق كربالء-  كربالء، ومجعت عينات أخرى من إحدى 
مناسبة  أعداد  تم عزل  للحرشة  نجف، ومن اجل هتيئة مستعمرات أخرى 
من بالغات ويرقات احلرشة بعد التأكد من تشخيصها يف جامعة بابل /كلية 
العلوم/ قسم علوم احلياة- من قبل االستاذ الدكتور عيل شعالن وبالرجوع 
اسطوانية  بالستيكية  علب  يف  املستعمرة  وضعت  التصنيفية،  املفاتيح  اىل 
الغذائية  املواد  من  مناسبة  كمية  مع  45سم،  وارتفاع  30سم  بقطر  الشكل 
نوعه  بقامٍش  العلب  هذه  فوهة  غطيت  الدراسة،  يف  املستعملة  )الصوف( 
)ململ( وثبت القامش بأحزمة مطاطية منعا خلروج احلرشات، وتركت حلني 

إجراء التجربة، وكانت املستعمرة جتدد باستمرار كلام دعت احلاجة.
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ثانيا- تحضير المساحيق النباتية:
مجعت األصناف املحلية للنباتات الطبية )الفلفل األسود، التبغ، اخلزامى( 
كام يف جدول )1( من األسواق املحلية ملحافظة كربالء- قضاء اهلندية، ونّقيت 
من الشوائب وجففت وبعدها طحنت بواسطة مطحنة كهربائية منزلية إىل 
الرّباد  يف  وحفظت  أكياس  يف  ووضعت  حدة  عىل  كل  جدا  ناعم  مسحوق 

حلني االستعامل حسب الطريقة )10(.
حتضري  تم  )الــصــوف(  الريقات  غــذاء  إىل  النباتية  املساحيق  أضيفت 
الكميات املطلوبة من املساحيق النباتية اعاله بالكميات )7،5،3(غم، ُوِزن 
كل مسحوق منها عىل حدة بواسطة ميزان حساس ووضعت املساحيق يف 
يرقات يف  احلاوية عىل 70 غم صوف و10  قطر 5 سم  ذات  برتي  أطباق 
العمر الريقي األخري )اكرب الريقات( وبنفس احلجم لكل كمية من املساحيق 
التبغ، اخلزامي(، لكل مسحوق )7،5،3(غم وكل كمية  )الفلفل األسود، 
بثالث مكررات لكل وزن ولكل مسحوق، أما معاملة املقارنة فرتكت بدون 

إضافة أي مسحوق، واخذت القراءات كل ثالثة ايام .
جدول )1( يبني أنواع النباتات املستخدمة يف الدراسة

اسم العائلةاالسم العلمياسم النبات
Piper nigrumPiperaceaeالفلفل األسود

NicotianatabacuSolanaceaeالتبغ
Lavandulasp .Lamiacaeاخلزامى
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ثالثا- دراسة التأثير الطارد والجاذب لمساحيق )الفلفل األسود، 
التبغ، الخزامى(:

اختربت مساحيق املواد الطبية )الفلفل األسود، التبغ، اخلزامى( وبثالث 
كميات لكل مسحوق )7،5،3(غم بثالث مكررات لكل تركيز، وتم االختبار 
املحور   Chemotropometerالكيميائي االنتحاء  جهاز  باستعامل 
واملزود  سم   )20  ×20  ×50( ابعاده  خشبي  صندوق  من  املكون   )11( عن 
بغطاء متحرك حيوي فتحتني جانبيتني متقابلتني يمر خالهلام أنبوب زجاجي 
مدرج بطول 100 سم وقطر 6 سم ذو فتحة وسطية تبعد 50 سم عن طريف 
األنبوبة إلدخال الريقات من خالهلا، وبعد وضع 164 ملغرامًا من صوف 
  American Association(AATCCوزن قيايس مقر من) السجاد
of Textile Chemistsخملوطا بأحد األوزان املذكورة آنفا مع 25 

مل من املاء املقطر، يف النهاية األخرى وضع الوزن نفسه من الصوف املعامل 
بعد  )ململ(  نوعه  قامش  بقطعة  األنبوبة  طرفا  أغلق  ثم  فقط،  املقطر  باملاء 
ربطها بحزام مطاطي، بعده متت إضافة 10 يرقات يف العمر الريقي األخري 
الوسطية  الفتحة  غلق  وتم   )13(  )12( السجاد  عثة  حرشة  من  احلجم  وبنفس 
بقطعة من نفس القامش، بعدها اغلق الغطاء اخلشبي لتوفري الظالم املناسب 
يف  السائدة  البيئية  الظروف  ظل  حتت  االختبار  اجري  وقد  احلرشة  لريقات 

الغرفة عند درجة حرارة 26± 5 ورطوبة نسبية 35 % ± %5.
االختبار  هذا  وأعيد  و48 ساعة.  و24  1و3  بعد  الفحص  مدة  وكانت 

مخس مرات بوضع يرقات جديدة يف كل مرة.
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وحسبت نسبة اجلذب والطرد حسب )14( وباستخدام املعادالت التالية.
الكيل  املستخلص العدد  باجتاه  احلــرشات  =عــدد  املئوية  اجلــذب  نسبة 

للحرشات ×100
الكيل  املعاكس العدد  باالجتاه  ــرشات  احل عدد   = املئوية  الطرد  نسبة 

للحرشات ×100
قوة اجلذب = جمموع مسافات احلرشات باجتاه املستخلص عدد املكررات

قوة الطرد = جمموع مسافات احلرشات باالجتاه املعاكس عدد املكررات
املوازنة = نسبة اجلذب _ نسبة الطرد = + جذب او-طرد

قوة اجلذب - قوة الطرد = + جذب او - طرد
التحليل اإلحصائي:

 CRDالكامل العشوائي  التصميم  باستخدام  إحصائيا  النتائج  حللت 
معنوية  من  للتأكد   0.05 معنوية  مستوى  حتت   LSDمعنوي فرق  واقل 

الفروق بني معدالت املعامالت املختلفة )15(.
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مواعيد الفحصالرتكيز
معدل عدد الريقات امليتة يف املساحيق

املعدل العام
خزامىتبغفلفل اسود

3غم
2013/12/035.0008.3336.3336.556
2013/12/063.3330.6672.0002.000

الرتكيز 
3غم × 
املساحيق

4.1674.5004.1674.278

5غم
2013/12/036.6679.0005.6677.833
2013/12/061.6670.0003.0000.833

الرتكيز 
5غم × 
املساحيق

4.1674.5004.3334.333

7غم
2013/12/034.00010.0007.3337.000
2013/12/061.3330.0001.3330.667

الرتكيز 
7غم × 
املساحيق

 2.6675.0004.3333.833

3.6674.6674.167املعدل العام
املساحيق 

 ×
املواعيد

5.2229.1117.1677.167
2.1110.2221.1671.167

L.S.D
املساحيق × املواعيدالرتاكيزاملساحيق

املواعيد
الرتكيز × 

املواعيد
0.4510.5210.9030.91.039

0.00املقارنة1.799املساحيق × الرتاكيز × املواعيد
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النتائج والمناقشة
النباتية  املــســاحــيــق  ــن  م خمتلفة  تــراكــيــز  ــأثــري  ت  )1( رقـــم  جـــدول 
لعثة  امليتة  ــات  ــريق ال ــدد  ع عــىل  ــى(  ــزام اخل الــتــبــغ،  ــود،  ــ األس )الفلفل 

.)Tineolabisselliella(السجاد
عثة  يــرقــات  عــىل  النباتية  املساحيق  لبعض  خمتلفة  كميات  تــأثــري 

)Tineolabisselliella(السجاد
تأثري الكمية 3غم عىل عدد الريقات امليتة:

معدالت  مجيع  يف  معنوية  فروق  وجود   )1( جدول  يف  النتائج  أظهرت 
عدد الريقات امليتة عند استخدام 3غم من املساحيق النباتية )الفلفل األسود، 
التبغ، اخلزامى(، إذ تفوق مسحوق التبغ عند الكمية 3غم معنويا، واعطى 
معداًل بلغ 4.5 يرقة ميتة عىل كل من الفلفل األسود واخلزامى اذ بلغ عدد 

الريقات امليتة لكل منهام 4.167.
الريقات  عدد  معدل  زيــادة  يف  الفحص  مواعيد  تأثري  خيص  ما  يف  اما 
امليتة بشكل عام فقد تفوقت مجيع معامالت مواعيد الفحص ملتوسط عدد 
امليتة 6.556 عند  امليتة معنويا، وبلغ أعىل معدل لعدد احلرشات  الريقات 

املوعد 2013/12/3.
كميات  بني  معنوية  فروق  وجود  النتائج  بينت  التداخل  إىل  بالنسبة  أما 
املساحيق )الفلفل األسود، التبغ، اخلزامى( ومواعيد الفحص، سجل أعىل 
بلغ  التبغ  ملسحوق   2013/12/3 املوعد  عند  امليتة  الريقات  لعدد  معدل 
8.333 حرشات ميتة، وان اقل معدل لعدد احلرشات امليتة حصل بتاريخ 
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2013/12/6 بلغ 0.667 ملسحوق التبغ، وقد يعود السبب يف ذلك إىل 
مركب  منها  احلرشات  ضد  فعال  تأثري  هلا  التبغ  يف  متعددة  مركبات  وجود 
النيكوتني الذي يتميز بقدرته عىل اخرتاق جسم احلرشة عرب الكيوتكل بشكل 
قتل احلرشة  إىل  يؤدي  التنفسية)16()17(وذلك  الفتحات  أو عن طريق  مبارش 
بسبب تشابه تركيبة النيكوتني مع األستايل كولني والتي تعد األساس يف نقل 
املنبهات العصبية اذ يتحد معها ويتجمع يف مناطق التشابك العصبي مسببا 

ارتعاشات مستمرة يعقبها الشلل واملوت)18()19( .
تأثري الكمية 5غم عىل عدد الريقات امليتة:

معدالت  مجيع  يف  معنوية  فروق  وجود   )1( جدول  يف  النتائج  أظهرت 
إذ  التبغ، اخلزامى( عند الكمية 5غم،  امليتة )الفلفل األسود،  عدد الريقات 
تفوق مسحوق التبغ عند الكمية 5غم معنويا وأعطى معداًل بلغ 4.5يرقة 
يف حني بلغ معدل عدد احلرشات امليتة لكل من املساحيق )الفلفل األسود 

واخلزامى ( عىل التوايل )4.167،4.333(.
أما يف ما خيص تأثري مواعيد الفحص يف زيادة معدل عدد الريقات امليتة 
امليتة  احلرشات  عدد  وبلغ   2013/12/3 املوعد  تفوق  فقد  عام  بشكل 

.7.833
كميات  بني  معنوية  فروق  وجود  النتائج  بينت  التداخل  اىل  بالنسبة  اما 
سجل  الفحص،  ومواعيد  اخلزامى(  التبغ،  األســود،  )الفلفل  املساحيق 
التبغ  املوعد 2013/12/3 ملسحوق  امليتة عند  الريقات  لعدد  أعىل معدل 
بتاريخ  حصل  امليتة  احلرشات  لعدد  معدل  اقل  وان  ميتة،  حرشات   9 بلغ 
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2013/12/6 بلغ 0 ملسحوق التبغ.
تأثري الكمية 7غم عىل عدد الريقات امليتة

معدالت  مجيع  يف  معنوية  فروق  وجود   )1( جدول  يف  النتائج  أظهرت 
إذ  التبغ، اخلزامى( عند الكمية 7غم،  امليتة )الفلفل األسود،  عدد الريقات 
تفوق مسحوق التبغ عند الكمية7 غم معنويا وأعطى معداًل بلغ 5 يف حني 
بالتوايل  واخلزامى  األسود  الفلفل  من  لكل  امليتة  احلرشات  معدل عدد  بلغ 

.)2.667،4.333(
أما يف ما خيص تأثري مواعيد الفحص يف زيادة معدل عدد الريقات امليتة 

بشكل عام فقد تفوق املوعد 2013/12/3 وبلغ عدد احلرشات امليتة 7.
كميات  بني  معنوية  فروق  وجود  النتائج  بينت  التداخل  إىل  وبالنسبة 
سجل  الفحص،  ومواعيد  اخلزامى(  التبغ،  األســود،  )الفلفل  املساحيق 
أعىل معدل لعدد احلرشات امليتة عند املوعد 2013/12/3 ملسحوق التبغ 
بتاريخ  حصل  امليتة  الريقات  لعدد  معدل  اقل  وان  ميتة،  يرقات   10 بلغ 

2013/12/6 بلغ ملسحوق التبغ.
وبينت نتائج تداخل املواعيد والكميات واملساحيق وجود فروق معنوية بني 
كميات املساحيق )الفلفل األسود، التبغ، اخلزامى(، وان أعىل عدد للريقات 
امليتة حصل عند الكمية 7غم ملسحوق التبغ بلغ 5 حرشات ميتة، وأفضل موعد 
ظهر فيه اكرب عدد للريقات امليتة هو املوعد 2013/12/3 بلغ 7.833 عند 
الكمية 5غم. وأعىل عدد للريقات امليتة حصل عند تداخل املواعيد والكميات 
واملساحيق بلغ 10 حرشات ميتة عند املوعد 2013/12/3 ويف الكمية 7غم.
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الشكل )1( تأثري املوازنة وقوة املوازنة للمساحيق النباتية )الفلفل األسود، 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة )التبغ، اخلزامى

L.S.D للموازنة=31.94

L.S.D قوة للموازنة= 6.53

التبغ،  األسود،  )الفلفل  النباتية  للمساحيق  املوازنة  وقوة  املوازنة  تأثري 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة )اخلزامى

يف  معنوية  فروق  وجود   )1( شكل  يف  اإلحصائي  التحليل  نتائج  بّينت 
املوازنة بني املواد الطبية والكميات الثالث )3،5،7(غم إذ تفوق مسحوق 
التبغ بالتساوي عند الكميتني )3،5( غم وأعطى أعىل موازنة يف حني سجل 

مسحوق التبغ اقل موازنة عند الكمية 7غم.
موازنة  يف  معنوية  فروق  وجود  عدم   )1( الشكل  يف  النتائج  وأشارت 

مسحوق الفلفل األسود بجميع الكميات الثالث )3،5،7(غم.
وأظهرت النتائج يف الشكل )1( وجود فروق معنوية يف موازنة مسحوق 
غم   )3،7( الكميتني  عند  بالتساوي  اخلزامى  مسحوق  تفوق  إذ  اخلزامى 
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وأعطى أعىل موازنة يف حني سجل مسحوق اخلزامى اقل موازنة عند الكمية 
5غم.

بينت نتائج التحليل اإلحصائي يف شكل )1( وجود فروق معنوية يف قوة 
املوازنة بني املواد الطبية والكميات الثالث )3،5،7(غم إذ تفوق مسحوق 
اخلزامى عىل بقية املواد الطبية وسجل اخلزامى أعىل قوة موازنة عند الكمية 

)7( غم يف حني سجل مسحوق اخلزامى اقل موازنة عند الكمية )5( غم.

الشكل )2( تأثري النسبة املئوية للطرد واجلذب للمساحيق النباتية )الفلفل 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة )األسود، التبغ، اخلزامى

 L.S.Dنسبة اجلذب املئوية = 21.6

 L.S.Dنسبة الطرد املئوية = 33.96

األسود،  )الفلفل  النباتية  للمساحيق  واجلذب  للطرد  املئوية  النسبة  تأثري 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة )التبغ، اخلزامى

وأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي إىل عدم وجود فروق معنوية لنسبة 
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اخلزامى(  التبغ،  األسود،  )الفلفل  النباتية  املساحيق  مجيع  يف  املئوية  اجلذب 
وبالكميات الثالث )3،5،7(غم .

فروق  وجود  عدم   )2( شكل  يف  اإلحصائي  التحليل  نتائج  وأشــارت 
معنوية لنسبة الطرد املئوية يف مجيع املساحيق النباتية )الفلفل األسود، التبغ، 

اخلزامى( وبالكميات الثالث )3،5،7(غم.

األسود،  )الفلفل  للمساحيق  الطرد  وقوة  اجلذب  قوة  تأثري   )3( الشكل 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة )التبغ، اخلزامى

L.S.D قوة اجلذب = 3.94

 L.S.Dقوة الطرد= 5.41

تأثري قوة اجلذب وقوة الطرد للمساحيق )الفلفل األسود، التبغ، اخلزامى( 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة

فروق  وجــود  عدم   )3( شكل  يف  اإلحصائي  التحليل  نتائج  وبينت 
معنوية لقوة اجلذب املئوية يف مجيع املساحيق النباتية )الفلفل األسود، التبغ، 

اخلزامى( وبالكميات الثالث )3،5،7(غم .
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 وأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي اىل عدم وجود فروق معنوية لقوة 
الطرد املئوية يف )الفلفل األسود( وبالكميات الثالث )3،5،7(غم .

وبينت نتائج التحليل اإلحصائي يف شكل )3( وجود فروق معنوية يف قوة 
الطرد بني املساحيق النباتية )التبغ، اخلزامى( وبالكميات الثالث )3،5،7(
غم مسحوق إذ تفوق مسحوق اخلزامى عند الكمية )7( غم وأعطى أعىل 

قوة طرد يف حني سجل مسحوق اخلزامى اقل موازنة عند الكمية 4غم.
وتفوق مسحوق التبغ بالتساوي عند الكميتني )3،5( غم وأعطى أعىل 

قوة طرد يف حني سجل مسحوق التبغ اقل موازنة عند الكمية 7غم.

املعاكس  وباالجتاه  املحلول  باجتاه  احلــرشات  عدد  تأثري   )4( الشكل 
العثة  حرشة  يرقات  عىل  اخلزامى(  التبغ،  ــود،  األس )الفلفل  للمساحيق 

.)Tineolabisselliella(
تأثري عدد احلرشات باجتاه املحلول وباالجتاه املعاكس للمساحيق )الفلفل 
.)Tineolabisselliella( عىل يرقات حرشة العثة )األسود، التبغ، اخلزامى
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تبني النتائج يف الشكل )4( تأثري عدد احلرشات باجتاه املحلول وباالجتاه 
حرشة  يرقات  عىل  اخلزامى(  التبغ،  األسود،  )الفلفل  للمساحيق  املعاكس 
العثة )Tineolabisselliella(. ان التبغ له تأثري طارد عىل يرقات حرشة 
7غم،  الكمية  عىل  بالتساوي  )5،3(غم  الكميتني  من  كل  تفوقت  اذ  العثة 
وسجل أعىل تأثري طارد عند الكمية 3غم من مسحوق اخلزامى تلتها الكمية 
7غم، يف حني كانت اقل نسبة طرد عند مسحوق الفلفل األسود إذ سجلت 

الكمية 3غم أعىل نسبة طرد قياسا بالكميتني 5،7غم.
يف حني كانت املساحيق الثالثة غري جاذبة اعتامدا عىل النتائج التي يشري 

اليها الشكل.

وبــاالجتــاه  املحلول  بــاجتــاه  احلـــرشات  مسافة  تــأثــري  يبني   )5( شكل 
حرشة  يرقات  عىل  اخلزامى(  التبغ،  األسود،  )الفلفل  للمساحيق  املعاكس 

.)Tineolabisselliella(العثة
تأثري مسافة احلرشات باجتاه املحلول وباالجتاه املعاكس للمساحيق )الفلفل 
.)Tineolabisselliella(عىل يرقات حرشة العثة )األسود، التبغ، اخلزامى
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املحلول  باجتاه  احلــرشات  مسافة  تأثري   )5( رقم  الشكل  يف  النتائج  تبني 
وباالجتاه املعاكس للمساحيق )الفلفل األسود، التبغ، اخلزامى( عىل يرقات 
احلرشة  قطعتها  مسافة  اكرب  إن   .)Tineolabisselliella( العثة  حرشة 
باجتاه املحلول هي عند الكمية 5غم من مسحوق اخلزامى قياسا باملساحيق 

األخرى.
بينام سجل مسحوق اخلزامى عند الكمية 7غم أعىل مسافة قطعتها يرقات 
التبغ،  احلرشة باالجتاه املعاكس للمحلول، تلتها الكمية 7غم من مسحوق 
الكمية  املعاكس كانت عند  باالجتاه  يرقات احلرشة  اقل مسافة قطعتها  وان 

5غم من مسحوق الفلفل األسود.
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area against which aggression 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' Heritage 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 dimensions: 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 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 consolidate 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 consolidating the relation 
with the decent ants 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 tourism 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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, 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 
poverty, 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.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between 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 orientalists 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 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic 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 
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 



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered .

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with the journal for the first time, so it is to manifest whether the actual 
research submitted to a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the project, scientific or 
nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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