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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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تقدير املساحة التنفسية لغالصم أمساك الشانك البحري )Heckle , 1843Acanthopagruslatus( يف حبرية الرزازة مبحافظة كربالء

 امللخص      

شملت الدراسة احلالية حساب املساحة السطحية لغالصم سمكة الشـــــــانك البحري   
Acanthopagruslatus  إذ مُجعت عينات أسامك الدراسة احلالية من بحرية الرزازة بأستخدام 
الدراسة  نتائج  وأظهرت    )Cost net( باليد  الرمي  وشباك   )Gill nets( الغلصمية  الشباك 
الصغرية  الطول  أمتلكت جماميع  إذ  املدروسة   الطول  قيم معدالهتا ملجاميع  أختالفًا واضحًا يف 
مساحة تنفسية مطلقة صغرية مقارنة بمجاميع الطول الكبرية التي أمتلكت مساحة تنفسية مطلقة 
كبرية والتي كانت قيم معدالهتا )8742.38- 15196.07ملم2(  إذ كان معدل الطول الكيل 
للخيوط الغلصمية له األثر يف زيادة قيم املساحة التنفسية املطلقة )ملم2( يف حني مل يظهر العامالن 
األخران )عدد الصفائح الثانوية ومساحة الصفيحة الثانوية( أية تأثري عىل قيم املساحة التنفسية  
أو متوسطة   )Intermediate Fishes( املتوسط املدى  تقع ضمن مستوى أسامك  إهنا  وتبني 
النشاط احلركي )Intermediate Swimming(  وُتعد هذه الدراسة هي األوىل من نوعها 

عىل أسامك الشانك البحري حمليًا .

الكلامت املفتاحية : الغالصم  املساحة التنفسية للغالصم  الصفائح الثانوية .



29 شوال 1436هـ /أب  2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد الثاين/اجلزء الثاين

م.م.حممد وسام حيدر احملنا

Abstract

               The present study deals with estimation of gill surface area to gill�
sAcanthopagruslatus, The collection  study sampling from  AL�Razaza 
Lake by use Gill nets and Cost nets , The appear  study  Results has 
differ clear in ranges values to the study length groups , They have small 
length groups small absolute gill area compare large length groups 
the have groups large absolute gill area the ranges values (8742.38– 
15196.07mm2( , was total length average of gill filament the effect on 
the increase values absolute gill area while don’t appear the two other 
factor (number of secondary  lamellae and secondary  lamellae area( 
the proved study fishes included in the Intermediate Fishes or Interme�
diate Swimming This study proved first from species on Acanthopagrus�
latusfishes . 
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املقدمة  

التنفسية  السطحية  املساحة  تقدير  وخصوصًا  للغالصم  املظهرية  الدراسة  أمهية  تزداد 
األعتيادية  الظروف  حتت  واأليونات  الغازات  تبادل  مع  عالقتها  بسبب  األسامك  لغالصم 
ترتبط  كام   ، الثانوية  الغلصمية  الصفائح  بنمو  عالقتها  اىل  باألضافة    (1( اخلارجية  واملؤثرات 
املساحة السطحية التنفسية بوفرة األوكسجني يف البيئة املائية  إذ تتمثل املساحة التنفسية للغالصم 
يف األسامك بمساحة الصفيحة الثانوية التي حتملها اخليوط الغلصمية األولية )2( تتميز األسامك 
النشطة والرسيعة احلركة بأمتالكها مساحة تنفسية كبرية بسبب أمتالكها أعدادًا كثرية من اخليوط 
الغلصمية ذات معدالت أطوال كبرية أضافة اىل أحتوائها عىل أعداد كثرية من الصفائح الغلصمية 
الثانوية لكل واحد ملمرت و مساحة الصفيحة الثانوية الواحدة تكون ضيقة وصغرية مثل سمكة 
tuna بينام األسامك قليلة النشاط أواألسامك اخلاملة متتلك مساحة تنفسية قليلة بسبب أحتوائها 
الصفائح  من  قليلة  وأعداد  والطول  العدد  الغلصمية من حيث  اخليوط  من  قليلة  عىل معدالت 
مثل  وكبرية  عريضة  تكون  الواحدة  الثانوية  الصفيحة  مساحة  بينام  ملمرت  واحــد  لكل  الثانوية 
سمكة toad  وتوجد جمموعة ثالثة تكون أسمــاكهاذات مساحة تنفسية متوسطة ومعتدلة تتوافق 
مع نشاط وحركة األسامك يطلق عليها أسمـــــــاك معتدلة النشاط مثل سمكة shank )3(  كام 

موضح يف جدول )1( .

الدراسات املحلية التي تناولت مظهرية غالصم األسامك وقيم املساحة التنفسية لغالصم األسامك 
قليلة خصوصًا التي هلا عالقة بالتنفس والتنظيم األزموزي والنشاط احلركي لألسامك مثل دراسة 
)4) حلساب املساحة السطحية لغالصم ثالثة أنواع من العائلة الشبوطية Cyprinidae ودراسة 
Acanthopagruslatus البحرية  الشانك  أسامك  لغالصم  السطحية  املساحة  حلساب   (5(
Clup الصابوغيات- رتبة  من  أنواع  ثالثة  لغالصم  السطحية  املساحة  حلساب   )6 )ودراسة 
iformes ودراسة )7(حلساب املساحة السطحية لغالصم عدد من األسامك الغرضوفية والعظمية  
 Heteropneustesfossilis ودراسة )8( حلساب املساحة السطحية لغالصم أسامك أبو احلكم
Barbu 9( حلساب املساحة السطحية لغالصم أسامك اخلشني Liza abu واحلمري- )ودراسة 
 Barbussharpeyi ودراسة )10( حلساب املساحة السطحية لغالصم أسامك البني  luteus
وصممت الدراسة احلالية لتقدير وحساب املساحة التنفسية لغالصم أسامك الكارباألعتيادي التي 

تعد األوىل من نوعها حمليًا عىل هذا النوع من األسامك العظمية .
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املواد وطرائق العمل 

Sampling 1 . مجع العينات

       تم مجع )36( سمكة شانك من بحرية الرزازة كام موضح يف شكل )1(  ومن مواقع حمددة 
خالل الفرتة من شهر ترشين الثاين 2011 ولغاية هناية شهر كانون الثاين  2012وبواقع ثالث 
مرات باألسبوع  إذ مُجعت العينات بأستخدام الشباك الغلصمية Gill nets وشباك الرمي باليد 
Cost nets واملسامة أيضًا بالشباك الساقطة أو السلّية  تم نقل العينات اىل املخترب يف حاويات 
إذ تم غسل األسامك  بالثلج للحفاظ عىل طزاجة األسامك حلني الوصول اىل املخترب  فلينية مليئة 
 -129( بني  أطواهلا  معدالت  تراوحت  جماميع  مخس  اىل  الطول  جمموعات  حسب  وتقسيمها 

230ملم( وذات أوزان تراوحت بني )60.38- 264.83 غم(  كام موضح يف اجلدول )2( .

2 . حساب مساحة الغالصم املطلقة )ملم2( ، والنسبية )ملم2/ غم( :

حلساب مساحة الغالصم املطلقة )ملم2( أو النسبية )ملم2/غم( ، تم إستخراج الغالصم األربعة 
أطباق ترشيح وُأخذت  احلنفية ووضعها يف  بامء  ثم فصلها وغسلها  للسمكة  اليرسى  اجلهة  من 

القياسات التي أشار إليها )2(  كام موضح يف شكل )2( :

1. طول كل قوس غلصمي اىل أقرب ملمرت بأستخدام سلك مرن يأخذ شكل القوس ثم قياس 
طوله.

2. عد اخليوط الغلصمية لكل قوس غلصمي بأستخدام جمهر ترشحيي .

3. حساب معدل أطوال اخليوط الغلصمية لكل قوس غلصمي  وذلك بقياس طول كل عارش 
خيط غلصمي إذا كان عدد اخليوط الغلصمية أقل من 100  وكل عرشين خيط غلصمي إذا كان 

عدد اخليوط الغلصمية أكثر من 100. 

4. حساب معدل العدد الكيل للخيوط الغلصمية لكل قوس ولألقواس األربع  ثم حساب معدل 
الطول الكيل للخيوط الغلصمية لكل قوس ولألقواس الغلصمية األربع أيضًا .

5. لغرض حساب عدد الصفائح الغلصمية الثانوية)Secondary Lamellae )SL يتم قشط 
يف  وتغمر  اخلارجية  للمؤثرات  تعرضًا  أقل  لكوهنام  والثالث  الثاين  للقوسني  الغلصمية  اخليوط 



32

تقدير املساحة التنفسية لغالصم أمساك الشانك البحري )Heckle , 1843Acanthopagruslatus( يف حبرية الرزازة مبحافظة كربالء

املقشوطة وتفحص حتت  املادة  من  عينة  تؤخذ  ثم  برتكيز )0.9 %(   NaCl فسيولوجي  حملول 
املجهر الضوئي املركب لغرض عد الصفائح الغلصمية الثانوية يف واحد ملمرت من اخليط الغلصمي 
مع   Ocular micrometer مدرجة  عينية  بأستعاملStage micrometerوعدسة  وذلك 

. Calibration factor 10( وإستخدام معامل املعايرةx( موازنة القراءة عىل قوة التكبري

6. طبقًا اىل )3( تم حساب مساحة الصفيحة الثانوية الواحدة) Bilateral Lamellae )BL  من 
اخليط الغلصمي الذي تم فيه حساب اخلطوة رقم )5( إذ يتم قياس جمموع معدل أرتفاع )طول( 
اىل  باألضافة  ثانويتني  صفيحتني  )قاعدة(  عرض  معدل  وقياس  ثانويتني  غلصميتني  لصفيحتني 
قياس املسافة بني الصفيحة الثانوية رقم )5( اىل الصفيحة الثانوية رقم )10( أو )15(  ثم حُتسب 
مساحة الصفيحة الثانوية الواحدة )BL( بحاصل رضب األرتفاع )الطول( مع العرض )القاعدة( 

. )BL( ولعرشة صفائح ثانوية ثم ُيؤخذ املعدل ملساحة الصفيحة الغلصمية الثانوية

7. يتم حساب املساحة السطحية للغالصم بأستخدام معادلة )2(  وهي : 

A  = )L  x  N  x BL(

A : املساحة السطحية للغالصم .

L : جمموع معدل عدد اخليوط الغلصمية× معدل أطواهلا لكل األقواس األربع .

N : عدد الصفائح الثانوية )SL( يف واحد ملمرت .

BL : مساحة الصفيحة الغلصمية الثانوية .

النسبية  السطحية  املساحة  وحلساب  )ملم2(  املطلقة  الغالصم  مساحة  النهائي  الناتج  ويمثل 
للغالصم )ملم2/ غم( ُتــقسم مساحة الغالصم املطلقة )ملم2( عىل وزن السمكة )غم( .
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شكل )1( يوضح منطقة مجع العينات .
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شكل )2( رسم ختطيطي يوضح :

(( A. تركيب غلصمة السمكة

(( A. )BL( كيفية حساب املساحة التنفسية للصفيحة الغلصمية الواحدة

h : أرتفاع )طول( الصفيحة الثانوية .

 b: قاعدة )عرض( الصفيحة الثانوية . عن )منصور، 2005( . 
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. 3 التحليل األحصائي  :

 )r( االرتباط  معامل  حلساب  املختلفة  املتغريات  بني  الرياضية  العالقات  ُدرست          
)Correlation Coefficient( ومعادالت االنحدار )Regression Equation (بني قيم 
معدل الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L( ومساحة الغالصم املطلقة والنسبية مع الطول الكيل 

لألسامك لكل عالقة حسب )11( .

النتائج واملناقشة 

يف  واضحًا  أختالفًا  املدروسة  األسامك  وأوزان  أطوال  معدالت  بقيم  اخلاصة  النتائج  أظهرت 
قيم معدالت أطواهلا وأوزاهنا إذ تراوحت معدالت أطواهلا بني )129-  230ملم( وتراوحت 

معدالت أوزاهنا بني )60.38- 264.83 غم(  كام موضح يف اجلدول )2( .

       تلعب الغالصم دورًا كبريًا يف تنفس األسامك أعتامدًا عىل الرتاكيب التي توجد فيها والسيام 
الصفائح الغلصمية الثانوية التي تكون غنية باألوعية الدموية واخلاليا التنفسية  إذ ُتعد الغالصم 
الداخيل  والوسط  )املاء(  اخلارجي  الوسط  بني  التنفسية  الغازات  تبادل  الفعالة يف عملية  املواقع 

)الدم( عرب تلك الصفائح )12( و)13( و)14( و )15( .

       إن تركيب ومظهرية الغالصم يف األسامك تكون مرتبطة بأسلوب احلياة التي تقضيها يف الوسط 
املائي أضافة اىل أرتباطها باملتطلبات األيضية التي تقوم هبا السمكة )16( و)17( لذا فأن األسامك 
أمتالكها  اىل  باألضافة  عايل  أييض  نشاط  متتلك  النشطة  فاألسامك   ، احلركي  نشاطها  يف  ختتلف 
مساحة سطحية تنفسية عالية مقارنة باألسامك قليلة النشاط أو األسامك اخلاملة التي تكون ذات 
نشاط أييض قليل أضافة اىل معدالت قليلة لقيم املساحة التنفسية لغالصمها )8( و)18( و)19( .

       ختتلف األسامك عمومًا يف قيمة املساحة الغلصمية التنفسية والتي من خالهلا يمكن حتديد 
املستوى احلركي املناسب حلركة األسامك يف البيئة  لذلك فأن املساحة التنفسية مهام تكن معدالهتا 
تتمثل  رئيسية  عوامـــل  ثالثة  عىل  مجيعــها  تعتمد  كثرية  أو  قليلة  مديات  ضمن  كانت  ســــواء 
بمعـــدل الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L( وهذا املكّون ناتج )من عدد اخليوط الغلصمية يف 
األقواس الغلصمية األربعة الكاملة مع معدل أطوال تلك اخليوط(  أضافة اىل العاملني األخرين 
ومها عدد الصفائح الغلصمية الثانوية يف واحد ملمرت)N(ومساحة الصفيحة الغلصمية الثانوية 
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الواحدة )BL( )1( و)3( و)6(.

       ومن خالل النتائج التي تم احلصول عليها يف الدراسة احلالية أظهرت أختالفًا واضحًا يف قيم 
معدالهتا وهذا األختالف يف تلك املعدالت يعود باألساس اىل طبيعة احلياة التي تقضيها األسامك 
التي  الثالثة  العوامل  تأثري  دراسة  فعند  و)22(  و)21(  األييض)20(  ونشاطها  املائية  البيئة  يف 
تعتمد عليها املساحة التنفسية املطلقة )ملم2(  نجد إن أسامك الدراسة احلالية قد أمتلكت معدالت 
خمتلفة لتلك املكونات الثالثة إال إن معدل الطول الكيل للخيوط الغلصميةكان له التأثري املبارش 
عىل قيم مساحة الغالصم املطلقة ، وهذا يعطي دلياًل واضحًا أنه كلام أزداد معدل الطول الكيل 
للخيوط الغلصمية يف األسامك كلام زادت مساحة الغالصم املطلقة )13( و)23( فقد أمتلكت 
سمكة الشانك قيم خمتلفة ملعدالت الطول الكيل للخيوط الغلصمية تراوحت بني )7821.27- 
12506.13ملم( مما يدل عىل أختالف جماميع الطول املدروسة يف قيم معدالت )L(  يف حني 
قيمتها  بلغت  إذ   )L( لقيم قليلة  الصغرية )129- 150 ملم( معدالت  الطول  أمتلكت جماميع 
)7821.27ملم( مقارنة بمعدالهتا الكبرية يف جماميع الطول الكبرية )290- 319 ملم( والتي 
بلغت )12506.13ملم( كام موضح يف جدول )2(  وعند دراسة عالقة األرتباط )r( بني معدل 
الطول الكيل لألسامك ومعدل الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L(  وجدت إهنا عالقة طردية قوية 
بني طول األسامك ومعدالت )L( مما يدل عىل زيادة معدالت الطول الكيل للخيوط الغلصمية كلام 
أزدادت األسامك طوالً  كام موضح يف الشكل )3( وهذا ما أظهرته قيمة معامل األرتباط )r( التي 
كانت ذات قيمة عالية بلغت )0.996(  ذكر )3( إن األسامك ختتلف يف مستوياهتا احلركية وهذا 
األختالف يعود اىل أختالفها يف معدالت الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L( يف األسامك النشطة 

و األسامك متوسطة النشاط أضافة اىل األسامك اخلاملة .

إن أسامك الشانك تقع ضمن األسامك املتوسطة احلركة أو متوسطة النشاط احلركي حسب تقسيامت 
الغلصمية يف األسامك  للخيوط  الكيل  الطول  قيم معدالت  مقارنتها مع  احلركية عند  املستويات 
ما  تتفق مع  النتائج  باحثني أخرين كام موضح يف جدول )1( وهذه  قبل  املدروسة األخرى من 
توصل إلية العديد من الباحثني عند دراستهم املساحة التنفسية يف أسامك أخرى مثل دراسة )4( 
عىل ثالثة أسامك من العائلة الشبوطية Cyprinidae ودراسة  )5( عىل أسامك الشانك البحري 
Acanthopagruslatus ودراسة )24( عىل أسامك Barbusneumayeri ودراسة )6(عىل 
 Pagrus أسامك  عىل   )25( ودراسة   Clupeidiformesالصابوغيات عائلة  من  أسامك  ثالثة 



37 شوال 1436هـ /أب  2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد الثاين/اجلزء الثاين

م.م.حممد وسام حيدر احملنا

major   ودراسـة)7(عىل بعض األسمــــــاك العظمية والغضــروفية  ودراســة )8(عىل أسامك 
أبو احلكم Heteropneustesfossilis ودراسة )26( عىل أسامك Latesniloticus ودراسة 
Liza abu 9( عىل أسامك اخلشني( ودراسة Gymnocephaluscernuus عىل أسامك )27(

. Barbussharpeyi ودراسة )10( عىل أسامك البني Barbusluteusواحلمري

إن تأثري العامالن عدد الصفائح الغلصمية الثانوية يف واحد ملمرت ومساحة الصفيحة الغلصمية 
الثانوية الواحدة عىل قيم املساحة التنفسية ،قد أظهرت نتائجها احلالية تقارب معدالت العاملني 
يف  املدروسة   السمكية  األطوال  ملجاميع  معدالهتا  يف  كبرية  أختالفات  أي  تظهر  ومل  املذكورين 
حني كانت قيم معدالت عدد الصفائح الغلصمية الثانوية يف واحد ملمرت ذات معدالت خمتلفة 
تراوحت  والتي  املدروسة  الطول  جماميع  يف   )52.83  -58.83( بني  معدالهتا  تراوحت  إذ 
معدالت أطواهلا بني )129- 230ملم( كام موضح يف اجلدول )2(  مما يدل عىل وجود عالقة 
عدد  نقصان  اىل  تشري  والتي  الثانوية  الصفائح  وعدد  لألسامك  الكيل  الطول  معدل  بني  عكسية 
الصفائح الغلصمية كلام أزدادت األسامك طوالً  وهذا ما أوضحته قيمة معامل األرتباط )r( التي 
كانت قيمتها )0.996 ــ(  كام موضح يف الشكل )4(  بينام كانت قيم معدالت مساحة الصفيحة 
الغلصمية الثانوية )0.019-0.023( ملجاميع الطول التي ترتاوح بني )129- 230 ملم( مما 
يدل عىل وجود عالقة طردية بني معدل الطول الكيل لألسامك ومساحة الصفيحة الثانوية والتي 
تشري اىل زيادة مساحة الصفيحة الثانوية كلام أزدادت األسامك طوالً  وهذا ما أوضحته قيمة معامل 

األرتباط )r( التي كانت قيمتها )0.922(  كام موضح يف الشكل )5( .

       أوضحت النتائج اخلاصة بمساحة الغالصم املطلقة )ملم2( أختالفًا واضحًا يف قيم معدالهتا 
ملجاميع الطول املدروسة كام موضح يف اجلدول )2(  إذ أمتلكت جماميع الطول الصغرية مساحة 
تنفسية مطلقة صغرية مقارنة بمجاميع الطول الكبرية التي أمتلكت مساحة تنفسية مطلقة كبرية 
الصغرية  الطول  ملجاميع  18196.07ملم2(   -8742.38( معدالهتا  قيم  تراوحت  والتي 
والكبرية عىل التوايل كام موضح يف اجلدول )1(  وهذا ما أظهرته قيمة معامل األرتباط )r التي 
كانت ذات قيمة بلغت )0.950(  مما يدل عىل وجود عالقة طردية بني معدل مساحة الغالصم 
املطلقة مع الطول الكيل لألسامك كام موضح يف الشكل )6(  والتي تشري اىل زيادة معدالت مساحة 
الغالصم املطلقة  كلام أزدادت األسامك طوالً  وهذا ُيفرّسعىل إن زيادة املساحة السطحية التنفسية 
املطلقة يف جماميع األسامك حتتاج اىل معدالت أوكسجني أكثر  ألن اجلزء األكرب من األوكسجني 
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الذي تستخدمه األسامك يف الوسط املائي يكون خمصصًا لغرض السباحة واحلركة وبالتايل يعكس 
أرتباطه بفعالية املساحة التنفسية للغالصم بمساعدة العضالت احلمر والبيض ودورمها يف حركة 
األسامك  أما اجلزء األخر من األوكسجني تستخدمه للقيام باألنشطة احليوية األخرى )2( و)28(  
وهذه النتائج تتفق مع ما أشار إليه كل من الباحثني)4( و)5( و)6( و)7( و)8( و)27( و)29( 

و)30( و)31( و)32( و)33( و)34( و)35( و)36( و)37( و)38(.

(8(

املدروسة ومساحة  الكيل لألسامك  الطول  العالقة بني  إن  احلالية  الدراسة  نتائج         أوضحت 
الغالصم النسبية )ملم2/غم( كانت عالقة عكسية والتي تعني إن مساحة الغالصم تقل بزيادة 
الطول الكيل لألسامك  فكان ملجاميع الطول املدروسة أختالفًا واضحًا يف قيم معدالهتا إذ أمتلكت 
النسبية الصغرية يف  جماميع الطول الصغرية مساحة تنفسية نسبية أكرب مقارنة بمساحة الغالصم 
جماميع الطول الكبرية والتي كانت قيمها )144.79 ملم2/غم( يف جمموعة الطول )129- 150 
ملسـاحة  قليلة  معدالت  قيم  ذات  ملم(   230  -211( الكبرية  الطول  جمموعة  كانت  بينام  ملم( 
الغالصاملنسبية والتي بلغت )57.38ملم2/غم( كام موضح يف اجلدول )2(  وهذا ما أوضحته 
قيمة معامل األرتباط )r (والتي كانت قيمتها )0.977 ــ( كام موضح يف الشكل )7(  ويمكن 
قياسًا بحجمها فاألسامك  النسبية لصغار األسامك  التنفسية  املساحة  تفسري ذلك عىل أساس كرب 
مقارنة  املتزايدة  التنفسية  أحتياجاهتا  ُتؤمن  لكي  كبرية  نسبية  تنفسية  مساحة  متتلك  الصغرية 
باألسامك األكرب حجاًم )35( و)39( و)40( وهذا مرتبط بالنشاط احلركي وبالفعاليات األيضية 
إذ إن معدالت النمو يف األسامك الصغرية تكون أرسع من األسامك الكبرية واحتياجاهتا الغذائية 

أكرب مما يتطلب أوكسجني أكثر ونشاط أييض عايل )41( و)42( و)43( . 

دراسات  يف  أخرى  حملية  أسامك  مع  الشانك  ألسامك  النسبية  التنفسية  املساحة  قيم  مقارنة  وعند 
حملية سابقة كام موضح يف اجلدول )3( نجد أهنا متتلك معدالت متوسطة بلغت )94.69ملم2/
غم(  مما يدل عىل إن هذه األسامك تتميز بنشاط حركي متوسط ونشاط أييض متوسط  ألن نشاط 

السمكة احلركي يرتبط بالبيئة املائية والنشاط األييض للسمكة)25( و)44( .

أما تأثري وزن أجسام األسامك املدروسة سواًء عىل مساحة الغالصم املطلقة )ملم2( والنسبية 
الصفائح  وعدد   )L( الغلصمية  للخيوط  الكيل  الطول  )معدل  املتمثلة  ومكوناهتا  2/غم(  )ملم 
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  )BL(الواحدة الثانوية  الغلصمية  الصفيحة  ومساحة   )N( ملمرت  واحد  يف  الثانوية  الغلصمية 
فكان تأثريُه مماثل اىل تأثري طول األسامك املدروسة كام موضح يف األشكال )8 – 12( وهذا يتفق 

مع ما توصل إليه كل من )6( و)7( و)8( و)9( و)10( .

األسامك  مستوى  ضمن  البحري  الشانك  أسامك  وضع  يمكن  احلالية  الدراسة  نتائج  خالل  من 
 Intermediate Swimming النشاط  متوسطة  أو   Intermediate Fishes املتوسطة 
نتيجة معدالت املساحة التنفسية وظهر إن معدل الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L( هو العامل 
املبارش  التأثري  له  الوزن  كان  )ملم2(  يف حني  املطلقة  الغالصم  قيم معدالت مساحة  املؤثر عىل 

والعكيس عىل قيمة مساحة الغالصم النسبية )ملم2/غم( .

جدول )1( يوضح معدالت الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L( يف األسامك عن )3( .

الـــنـــوع الــســمــكــي معدالت الطول الكيل للخيوط الغلصمية )L)املستوى احلركي لألسامك
املدروس

  Sluggish 923 – 8610اخلاملة أوقليلة النشاطOpsanus tau 
(toad(

Intermediate       2414 – 15660متوسط النشاطA c a n -
thopagrusaus-
tralis (shank(

Active    15209 – 82435رسيعة احلركة أونشطةTh u n n u s s p 
(tuna(
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جدول )2( قيم معدالت جماميع أطوال وأوزان مساحة الغالصم املطلقة )ملم2( والنسبية )ملم2/
. Acanthopagruslatus  غم( يف سمكة

جمموع 
الطول 
الكيل 
)ملم(

عدد 
األسامك

معدل 
الطول 
الكيل 
)ملم(

معدل 
الوزن 
)غم(

معدل الطول 
الكيل للخيوط 

الغلصمية

)ملم(

معدل عدد 
الصفائح 

الثانوية

معدل مساحة 
الصفيحة

الثانوية 
)ملم(

معدل مساحة 
الغالصم 

املطلقة )ملم2(

معدل 
مساحة 

الغالصم 
النسبية 

)ملم2/غم(

 - 129
150

6140.83

±

3.18

60.38

±

5.91

7821.27

±

273.55

58.83

±

0.31

0.019

±

0.0003

8742.38

±

314.04

144.79

±

3.98
 – 151

170
6159.50

±

2.04

85.90

±

3.04

9019.67

±

232.15

57.8

±

0.34

0.021

±

0.0003

10891.25

±

262.87

126.62

±

2.62
 - 171

190
6181.17

±

2.88

165.38

±

3.81

10935.00

±

254.85

56.17

±

0.31

0.022

±

0.0002

13512.82

±

228.02

81.70

±

4.84

 – 191
210

6201.82

±

1.07

227.44

±

4.37

11949.08

±

157.80

54.5

±

0.43

0.022

±

0.0003

14326.95

±

197.29

62.99

±

2.89
 - 211

230
6223.67

±

3.02

264.83

±

5.78

12506.13

±

0.31

52.83

±

0.31

0.023

±

0.0004

15196.07

±

259.95

57.38

±

2.96
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±  .......... اخلطأ القيايس .

الكارب  أسامك  يف  )ملم2/غم(  النسبية  التنفسية  الغالصم  مساحة  قيم  يوضح   )3( جدول 
األعتيادي ودراسات حمليةسابقة .

مساحة الغالصم النسبية النوع السمكي املدروس
)ملم2/غم(

الباحث
األسم العلمياألسم الشائع

 Aspiusvorax148Salmanالشلك
et.al.)1991(

     =                   =Barbussharpeyi73البني
     =                   =Barbusluteus48احلمري

 Acanthopagruslatus114.14Salmanالشانك البحري 
et.al.)1995(

منصور )Tenualosailisha187.62 )1998الصبور

  =         =Hisha elongate114.67أبو عوينة 
     =         =Nematalosanasus97.91اجلفوتة اخليطية 

منصور )Chiloscylliumarabicum215.43 )2005القرش السجادي 
  =         =Arius bilineatus132.72اجلري البحري 

     =         =Silurustriostegus86.96اجلري النهري
منصور )Heteropneustesfossilis149.78 )2008أبو احلكم 

املحنا )Barbusluteus64.47 )2011احلمري
     =         =Liza abu60.10اخلشني 

احلسناوي واملحنا Barbussharpeyi94.74البني
(2011(

الدراسة احلاليةAcanthopagruslatus76.06الشانك البحري
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شكل )3 (: يوضح العالقة بني معدل الطول الكيل )ملم( ومعدل الطول الكيل للخيوط 
. Acanthopagruslatus الغلصمية يف سمكة

شكل )4( : يوضح العالقة بني معدل الطول الكيل لألسامك )ملم( ومعدل عدد الصفائح 
.A. latus الغلصمية الثانوية يف سمكة

شكل )5( : يوضح العالقة بني معدل الطول الكيل لألسامك )ملم( ومعدل مساحة الصفيحة 
.A. latus الثانوية الواحدة يف سمكة

شكل )6( : يوضح العالقة بني معدل الطول الكيل لألسامك )ملم( ومعدل مساحة الغالصم 
.A. latus املطلقة )ملم2( يف سمكة

شكل )7( : يوضح العالقة بني معدل الطول الكيل لألسامك )ملم( ومعدل مساحة الغالصم 
.A. latus النسبية )ملم 2/غم( يف سمكة

شكل )8 (: يوضح العالقة بني معدل الوزن الكيل )ملم( ومعدل الطول الكيل للخيوط 
.A. latus الغلصمية يف سمـكة

شكل )9( : يوضح العالقة بني معدل الوزن الكيل لألسامك )ملم( ومعدل عدد الصفائح 
.A. latus الغلصمية الثانوية يف سمكة

شكل )10( : يوضح العالقة بني معدل الوزن الكيل لألسامك )ملم( ومعدل مساحة الصفيحة 
.A. latus الثانوية الواحدة يف سمكة

شكل )11( : يوضح العالقة بني معدل الوزن الكيل لألسامك )ملم( ومعدل مساحة الغالصم 
.A. latus املطلقة )ملم2( يف سمكة

شكل )12( : يوضح العالقة بني معدل الوزن الكيل لألسامك )ملم( ومعدل مساحة الغالصم 
.A. latus النسبية )ملم 2/غم( يف سمكة
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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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